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ضی ادر ارلزا ک. کشت مخلوط تریتیکاله و است باال کیفیتو  با کمّیت علوفه تولید برای مناسب یراهکار ،مخلوط گیاهان زراعی کشت

 برای تولید علوفهکه عل مناسبی توانایی بالقوه و بالفبا توجه به قابل توصیه بوده و  ،عنوان کشت دوم بعد از برنجبهشالیزاری استان مازندران 
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  بيان مسئله

منظور پاسخگویی به نیاز امروزه بخش کشاورزی به

روزافزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم 

کردن مواد غذایی کافی و مناسب، به میزان زیادی وابسته به 

موجود  یهاتیمحدود (.3) استارائه راهکارهای جدید 

های مهم بخش زیربخش از یکی ،دامپروریصنعت  در

 لیدلبهدام است.  ازیعلوفه مورد ن نی، تأمکشورکشاورزی 

خانواده  اهانیگ اد،یماده خشک ز دیو تول دیکم تول نهیهز

عنوان علوفه مورد استفاده قرار به یاطور گستردهبهغالت 

 بودن نییپاالزم است کمبود ناشی از حال،  نیبا ا ؛رندیگیم

جبران شود.  یقیبه طر، هخانواداین  اهانیعلوفه گ تیفیک

 گرید اهانیکشت مخلوط غالت با گ ،راهکارها این از یکی

 یدارا تیفیبا کمتنوع و علوفه  دیباشد. تولیها مخانواده

ها و مواد نیتامیاز و یمناسب، غن نیو پروتئ یتعادل انرژ

 د،یتول شیجهت افزا یتواند راهکار مناسبیم ،یمعدن

شمال  یزارینمودن پرورش دام در مناطق شال یاقتصاد

 . (7) و خروج ارز از کشور باشد یکشور و کاهش وابستگ

صورت بهشود که به محصوالتی اطالق می پاییزهعلوفه    

. شوندای در پاییز کشت و در اواسط بهار برداشت میعلوفه

فراوانی بارندگی در این فصول، عدم نیاز به آبیاری و 

های سطحی فصول سرد سال از مزایای استفاده بهینه از آب

با تکمیل  .(4) است هاعلوفه پاییزههای قابل حصول کشت

الگویی از کشت توان می ،موجودهای علوفهمطالعات روی 

دوره کشت دوم در اراضی شالیزاری را تعریف نمود که 

فروردین برداشت  اواخرو شده ماه آغاز آباناز اوایل  هاآن

ای در زمینه تحول گستردهتوان میبه این ترتیب  شوند.می

  فراهم آورد. ،علوفه با کیفیت در کشورتأمین 

کشت بیش از یک گیاه در یک قطعه زمین  ،کشت مخلوط   

 ل ـان تشکیـکه گیاهطوریبه ؛است یـو در یک سال زراع

 

در  ،دوره رویش خود بیشتر طولدر  ،دهنده مخلوط

برداری بهینه از منابع بهره(. 1مجاورت یکدیگر باشند )

علوفه با کیفیت و غنی از پروتئین، طبیعی در دسترس، تهیه 

خیزی خاک، افزایش کمی و کیفی اصالح و بهبود حاصل

مزایای کشت مخلوط ترین مهممحصول و پایداری تولید از 

ای یک ساله در مقایسه با تک کشتی آنها گیاهان علوفه

های مختلف گیاه تریتیکاله نشان تحقیقات در زمینه. است

های خاص، تریتیکاله نسبت به سایر داده است که در محیط

غالت یک منطقه از پتانسیل باالتری برخوردار بوده و 

تواند برای استفاده دو منظوره عنوان یک غله جدید میبه

  (.6)علوفه سبز و دانه( مدنظر قرار گیرد )

در میان تیمارهای که بیان داشتند ( 7قربانی و مجیدیان )   

زمین در کشت مخلوط مورد مطالعه، نسبت برابری 

 برتریبیانگر مزیت و  ،تریتیکاله با شبدر و تریتیکاله با کلزا

عالوه بر بوده و های مخلوط نسبت به کشت خالص کشت

مندی از مزایای کشت مخلوط در اکوسیستم شالیزاری، بهره

توان به افزایش تولید علوفه در استان و نیز بهبود می

نتایج  امیدوار بود.وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه 

کشت  که نشان دادنیز ( 8آزمایش نیک نیایی و همکاران )

وزن خشک علوفه، درصد افزایش سبب  ،مخلوط افزایشی

کشت باعث این همچنین  ؛دشومیپروتئین و سود خالص 

 .دوشمیهای هرز دار وزن خشک علفکاهش معنی

این تحقیق با هدف بررسی امکان افزایش بر این اساس،    

ه سیلومازندران بهدر اراضی شالیزاری استان  تولید علوفه

 همچنین و انجام گرفت تریتیکاله و کلزاکاشت مخلوط 

منظور بررسی بهکاشت پایلوت و نیز کشت تحقیقاتی، 

ای تریتیکاله با کلزا انجام علوفهامکان کاشت مخلوط گیاه 

 شد.
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 دستاورد یا راهكارمعرفی 

یز بررسی کیفیت و کمیت علوفه تولیدی و ن منظوربه  

اراضی شالیزاری استان امکان افزایش تولید علوفه در 

ه کاشت محصوالت پاییزه و نیز کشت سیلومازندران به

مخلوط آنها در شالیزارهای استان مازندران، کشت وسیع 

ایستگاه هکتار در  10مخلوط کلزا و تریتیکاله در سطح 

 واقع در شهرستان ساری ،تحقیقات کشاورزی دشت ناز

لومتر در کیکه ایستگاه این شد.  نجاما)مرکز استان مازندران( 

 است، دارای مختصات جغرافیایی واقعشهرستان ساری  30

دقیقه  11درجه و  53دقیقه عرض شمالی و  43درجه و  36

 .باشدمتر از سطح آزاد دریا می 15طولی شرقی و ارتفاع 

    

 

در طی دو یا سه  ،دیسک استفاده ازسازی زمین با آماده  

 وشد صورت عمود برهم و یا مورب انجام مرحله به

-درلوگرمیک 100) ومیفسفات آمونشامل  ازیمورد ن هایکود

 سولفات پتاسیم و (هکتاردرلوگرمیک 50)اوره  ،(هکتار

. برای شدبه زمین شالیزار اضافه  (،هکتاردرکیلوگرم 100)

روش کشت مخلوط درهم یا نامنظم به کاشت وسیع علوفه

 19در تاریخ ، ابتدا )کلزا:تریتیکاله(درصد  50:100به نسبت 

 با استفاده از رقم سناباد کاشت تریتیکاله 1398مهرماه 

و شد انجام  ،هکتاردرکیلوگرم 80میزان ردیفکار غالت به

میزان به ،رقم ظفربعد از گذشت حدود یک ماه، بذر کلزا 

 ،هکتار با استفاده از بذرپاش سانتریفیوژیدرکیلوگرم چهار

 .(1)شکل  کاشته شد

 

    
 ردیفکار غالت )سمت راست( و بذرپاش سانتریفیوژی )سمت چپ( -1شکل 

 

   

همزمان دو  دنرسی ،کاشت درفاصله زمانی علت ایجاد 

زیرا  ،(2)شکل  استای محصول در مرحله برداشت علوفه

شدن بذور در خوشه و نیز خمیریتریتیکاله باید در زمان 

تا شود دهی مزرعه برداشت غالف 20%کلزا در زمان 

بیشترین کمیت و کیفیت محصول در کشت مخلوط این دو 

 . (3)شکل  شودگیاه حاصل 

 

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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 ای تریتیکالهگیاهچهزنی کلزا و مرحله جوانه -2شکل 

 

 مزارعی در و سرد سبک و یا سنگین بافت با اراضی در   

 بذر مصرفی میزان باشد، نشده آماده خوب بستر بذر که

 دو(. عالوه بر این، عمق مطلوب کاشت 5) یابدمی افزایش

متر در نظر گرفته شد. رعایت عمق کاشت سانتی چهارتا 

تر، تراکم بوته و عملکرد زیرا کاشت عمیق ،ضروری است

 (.2دهد )دانه را کاهش می

 

 
 دهی تریتیکالهمرحله گلدهی کلزا و غالف -3شکل 

 

توسط همکاران  ،تحت کشت گیاهان هایآفات و بیمار   

آنها، ای تغذیهبخش تحقیقات گیاهپزشکی و نیز نیازهای 

ارزیابی پایش و  مورد ،توسط بخش تحقیقات خاک و آب

ارتفاع، وزن تر و  :شاملصفات زراعی  .قرار گرفتمستمر 

هایی با سطح نمونهدر محصول و کشت مخلوط خشک تک

برداشت  زمین وسطاز  ،با توجه به زمان مناسب مترمربع 20

ساعت در  48شدن )صورت تازه و پس از خشکبهو شد 

بهترین زمان  توزین شد. ،گراد(درجه سانتی 75آون 

-ای در مرحله خمیریصورت علوفهبهبرداشت تریتیکاله 

شدن دانه و بهترین زمان برداشت کلزا در مرحله گلدهی به 

 .استدهی غالف 20%همراه 
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 های مورد نیاز برای بررسی خصوصیات کمی و کیفینمونهبرداشت  -4شکل 

 

  
 چرای مستقیم علوفه تولیدی )سمت راست( و برداشت با دروگر )سمت چپ( -5شکل 

 

 نیبه مصرف تازه ا بستگی ها،روش برداشت علوفه  

صورت اینکه به ای( و 5محصول بعد از برداشت دارد )شکل 

در روش انبارکردن  خشک، به انبار منتقل شود.  ای شدهلویس

های ماشینی )استفاده از به روش خشک، برداشت علوفه

. استدروگر، ریک و بیلر( و سنتی )دست و داس( معمول 

شود. در روش برداشت سنتی در قطعات کوچک انجام می

محصول با دروگر )استفاده از انواع  کردنبعد از درو ،نیماشی

 ،موور یا دروگرهای تیلری(، محصول در شرایط محیطی

و از ریک یا روش دستی برای  (5)شکل خشک شده 

شود و در نهایت شدن یکنواخت استفاده می خشک

بندی و از طریق بیلر یا دستی، بسته ،شده محصول خشک

 .شودبه انبار منتقل می

شود. در از روش ماشینی استفاده می نیز کردنبرای سیلو   

 و شده ابتدا با استفاده از موور، گیاهان برداشت ،این حالت

و سیلو  تقسیمسپس با استفاده از چاپر، به قطعات کوچک 

 . (6)شکل  دشونمی
 

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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 های نایلونیآن در بستهو سیلوسازی علوفه تولیدی با چاپر  کردنخرد -6شکل 

   

در زمان برداشت محصول  محصول تولیدینتایج نهایی 

عملکرد تر و نیز  هکتاردرتن 44 تولیدبیانگر  ،ایعلوفه

کشت  .(1)جدول  بودعملکرد خشک هکتار درتن 6/13

سبب افزایش میزان چربی  ،همراه تریتیکالهبهمخلوط کلزا 

محصول و نیز کاهش الیاف خام محصول تولیدی نسبت به 

کشت خالص تریتیکاله )نتایج تحقیقات تریتیکاله گزارش 

تعداد بوته بیشتری در سطح  نشده است( شد. گیاه تریتیکاله

کاشت نسبت به کلزا داشت و وزن تر بیشتری نیز نسبت به 

 .(1)جدول  کلزا تولید نمود

 شدهعلوفه کشت یفیو ک یکم اتیخصوص -1جدول 

 عملكرد

 لوفه سبزع

 (هكتارتن/)

عملكرد 

 علوفه خشک

 (هكتارتن/)

ماده 

خشک 

(%) 

چربی 

خام 

(%) 

الياف 

خام 

(%) 

 ارتفاع 

 کلزا

 متر()سانتی

ارتفاع 

 كالهيتیتر

 متر()سانتی

تعداد 

بوته 

 کلزا

 تعداد

 بوته

 كالهيتیتر

وزن تر 

 کلزا

 (تن/هكتار)

وزن تر 

 كالهيتیتر

 (تن/هكتار)

44 6/13 31 6/2 7/27 66/71 33/138 112 164 11 33 

 و همکاران محمودرضا رمضانپور - استان مازندران یزاریشال یاراض در علوفه دیتول یبرا یراهکار کاله،یتیکشت مخلوط کلزا و تر



 

102 

 

 

   

در تغییر  ،یکی از راهکارهای مبتنی بر کشاورزی پایدار

که کاشت غالت طوریبه ؛فصل و الگوی تولید علوفه است

عنوان به ،در سطح وسیع دیگر محصوالتیکساله زمستانه و 

از  ،ای جدید و همزمان با وقوع نزوالت جویمنابع علوفه

وری آب در حوزه افزایش بهره مانندجمله راهکارهای بی

تولید علوفه سیلویی و در . باشدمیای محصوالت علوفه

خشبی در بازه زمانی پاییز تا اوایل بهار، نه تنها با حداقل 

د، بلکه از نزوالت شمیزان تبخیر و تعرق روبرو خواهیم 

زایش در جهت افشده در خاک )آب سبز(  آسمانی ذخیره

)ترابی،  گیردانجام میحداکثر استفاده  ،وری آببهره

1399.) 

با توجه به مقاومت باالی تریتیکاله به شرایط محیطی    

توان کاشت این محصول مختلف و حفظ پایداری تولید، می

تن علوفه تر  33تولید  را برای نواحی مختلف توصیه نمود.

، موید سازگاری مناسب این از تریتیکاله در کشت مخلوط

همچنین،  ؛استمحصول در شرایط اراضی شالیزاری 

توانایی تولید حجم باالیی از ماده تر و کلزا  ی مانندگیاهان

باشد. می و سیلو دام خشک را دارند که قابل مصرف مستقیم

صورت مخلوط با غالتی مانند بهتوان این گیاهان را می

 برسدحداکثر ظرفیت تولید به تریتیکاله و جو کشت نمود تا 

 رد. بکیفیت علوفه تولیدی را باال نیز و 

، تریتیکاله میزان ماده خشک علوفه را در این کشت  

عنوان یک گیاه روغنی، سبب بهنیز افزایش داد و کلزا 

، همچنین در علوفه تولیدی شد.موجود افزایش میزان چربی 

استفاده  گیاه، دواین ساختار رشدی در تفاوت وجود دلیل به

از آب نزوالت آسمانی و نیز استفاده بهینه از منابع در 

. شد محصولسبب باال رفتن سودمندی کشت  ،دسترس

ی که هایویژگیبا توجه به  ،کلزا و تریتیکالهکشت مخلوط 

 از استفاده برای مناسب ایعنوان گزینهبه دتوانمی ،دارد

ن تأمی جهت کشور در موجود هایظرفیت و لپتانسی

 ؛دگیر قرار جدی توجه مورد ،مورد نیاز از علوفه بخشی

 محصول این اقتصادی سودآوری و بازاریابی آنکه ضمن

 سطح گسترش و تداوم در ایالعادهفوق اهمیت نیز دارای

 .است محصوالت این کشت زیر

 درآمد و تولید افزایش برای اساسی از راهکارهای   

کشت  توسعه برنج، تولید پایداری حفظ ضمن کشاورزان

 برنج از بعد عنوان کشت دومبه یکساله ایعلوفه گیاهان

هزار هکتاری  80-100با توجه به امکان کشت  .است

عنوان کشت دوم )طبق بهمحصوالت در اراضی شالیزاری 

آمار اعالم شده جهاد کشاورزی( و نیز ارزش افزوده باالی 

ا در تکمیل صورت مستقیم و نقش آنهبهاین محصوالت 

توان با اختصاص زنجیره تولید گوشت و امنیت غذایی، می

ای و ایجاد بخشی از این اراضی به کشت گیاهان علوفه

زنجیره تولید و فرآوری علوفه مناسب برای تغذیه دام، از 

کشاورزان حمایت کرده و دامداران و دامپروران را نسبت 

 ود.نیاز نمای بیبه تامین بخشی از نیاز علوفه

مخلوط  کشت ،داد نشان بررسی این نتایج کلی طوربه   

 برای مناسب راهبرد عنوان یکبه تواندگیاهان زراعی می

 باشد. بر این اساس، باال کیفیت و با کمّیت علوفه تولید

ضی شالیزاری استان اکشت مخلوط تریتیکاله و کلزا در ار

از توانایی بالقوه و بالفعل مناسبی برای تولید  ،مازندران

عنوان بهتواند و می استعلوفه تر و خشک برخوردار 

کشت مناسبی در بازه زمانی پاییز تا بهار در نظر گرفته شود. 

نکته مهم، رعایت فاصله کاشت ابتدایی برای این دو 

خصوصیات هر رقم از محصول است که باید با توجه به 

رسی شد، زمان مناسب کاشت با هدف همزمانلحاظ دوره ر

 اجراو  ای با کمیت و کیفیت باال، انتخابعلوفهمحصول 

 د.شو
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 توصيه ترویجی

است  الزم، مازندران کمبود علوفه در سطح استان با توجه به

تا از ظرفیت بالقوه اراضی شالیزاری دارای قابلیت کشت 

کشت  پایلوت کشت تحقیقاتی و دوم استفاده نمود. نتایج

استان مازندران  شالیزاری اراضی در مخلوط کلزا و تریتیکاله

ظرفیت  ،برنج با تناوب در این شیوه کاشت،د که دا نشان

تولید علوفه قابل توجهی را داشته و عالوه بر استفاده از 

ظرفیت اراضی بدون کاشت شالیزاری، این محصوالت 

  کشت همچنین، دارند. برنج کشت را با تداخل کمترین

 

 

 

 

 

 منبع کشاورزانند برای توامی ایمخلوط گیاهان علوفه

 علوفه در صورت عدم فروش، و بوده مناسبی درآمد

 برسد. هادام مصرف به برداشت شده

 

 سپاسگزاری

از همکاران محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و 

خصوص همکاران ارجمند همنابع طبیعی مازندران و ب

ناز که از هیچ کوششی دشتایستگاه تحقیقات کشاورزی 

 شود.دریغ ننمودند، سپاسگزاری می

 

  

 و همکاران محمودرضا رمضانپور - استان مازندران یزاریشال یاراض در علوفه دیتول یبرا یراهکار کاله،یتیکشت مخلوط کلزا و تر
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 :منابعفهرست 
ای ( و ماشک گل خوشهHordeum vulgare. تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط جو )1397احمدی، س.، فاتح، ا. و آینه بند، ا.  .1

(Vicia villosa dasycarpa و نوع کود فسفر بر شاخص )LERمجله  ، تولید ماده خشک و کیفیت علوفه. تولید گیاهان زراعی(

 .89-102(: 4)11 ،الکترونیک تولید گیاهان زراعی(

 ی. سازمان جهاد کشاورزیاعلوفه کاشت، داشت و برداشت نباتات یدستورالعمل فن. 1386خ. چابک، ع. پور نصراله.  م. ت.، ،یانور .2

 ص. 46مازندران. 

 .113 (:1)1 .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی. 1391. نشیری،  ع. ح. وپاپ زن،  .3

وری آب و تحقق استفاده از آب سبز. مجله ترویجی علوفه . توسعه کشت علوفه زمستانه، گامی در جهت افزایش بهره1399ترابی، م.  .4

 .43-53(: 2)1و خوراک دام، 

 24 ،مازندران یکشاورز جیتروی هماهنگ تیری. مدکالهیتیزراعت تر. 1398 م. ،کامل، ع.اندرخور،  ،م. ر.پور، ح. ع، رمضان ،یفالح .5

 .ص

بز ارقام ررسی و مقایسه عملکرد دانه، اجزای عملکرد علوفه س. ب1383. ا ،ریب عشقیغ. و غ ،زادهخلیل.، م ،زادهوهاب.، م ،قاسمی .6

 .345-358(: 3)20. فصلنامه نهال و بذر. تریتیکاله و جو

عنوان راهکار تولید علوفه در اراضی شالیزاری. پنجمین همایش ملی تنوع بهزیستی تنوع. استفاده از 1399قربانی، ح. و مجیدیان، پ.  .7

زیست. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی و موسسه آموزش عالی آفاق، محیطستی و تاثیر آن بر کشاورزی و زی

 .7تا  1بهمن، صفحات  8

کشت  ریتأث ابییارز. 1396، م. دیقربانی جاو و، ا. زادهافضل ح.، مشهدی، انیمی، رح، م.چیچائی، غ. ع. اکبری، ا. ب.، ،ییاین کین .8

 :(1) 7. شناختیمجله کشاورزی بوم. های هرزعلوفه و رشد علف تیفیکها بر عملکرد، ذرت و سورگوم همراه با لگوم شییمخلوط افزا

32-17. 
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