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زراعت گیاهان علوفه ای

پودمان 2

در این پودمان پرورش گیاهان علوفه ای؛ »یونجه، ذرت علوفه ای و سورگوم« آورده شده است. هنرجویان 
کشتکار یک گیاه علوفه ای را که با توجه به شرایط و توصیه های الگوی کاشت هر منطقه انتخاب شده 
از  نیز تنها  این پودمان  با گیاه علوفه ای یونجه را فرا گرفته و تجربه می کنند.ارزشیابی  است، همراه 

پرورش یونجه و گیاه علوفه ای انتخابی خواهد بود.
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  یونجه نامی برگرفته از زبان ترکی این گیاه است و در زبان فارسی به آن اسپست باغی، سپست، سبیس یا 

درفا، گفته می شده است.
  یونجه مهم ترین گیاه علوفه ای دنیا و اولین گیاه علوفه ای اهلی شده است که بشر اولیه، آن را به درستی 

به عنوان یک گیاه با ارزش ازلحاظ تغذیه دام تشخیص داده است.
  نام علمی یونجه برگرفته از داستان؛ شکست خشایار شاه در سال 479 پیش از میالد و عقب نشینی ارتش 

ماد از خاک یونان است، یونانی ها برای اولین بار بقایای یونجه زارهایی را که در پشت سنگرهایشان جهت 
به  را  گیاه  این  و  کردند  بودند، مشاهده  کاشته  و خانگی  اهلی  ارابه کش، شترها، حیوانات  اسب های  تغذیه 

مناسبت اینکه به مادها تعلق داشت علف ماد یا )Media herba( نامیدند. 

پرورش یونجه

آیا می دانید...؟
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اهمیت کشت یونجه
یونجه مهم ترین گیاه علوفه ای در ایران است. این گیاه به دلیل باال بودن ارزش غذایي و امکان کاشت در 
اقلیم های مختلف به ملکه نباتات علوفه ای یا طالي سبز مشهور شده است. متوسط سطح زیر کشت یونجه در 

ایران طي ده سال گذشته 600 هزار هکتار )رده هشتم جهاني( بوده است.
از یونجه به صورت علوفه سبز، علوفه خشک، سیلو شده، علوفه مخلوط، پودر یونجه، قرص های یونجه و چراگاه 
براي خوراک دام بهره گیری می شود. این گیاه در اصالح خواص فیزیکي خاک نیز نقش چشمگیري دارد. از 

مزرعه یونجه براي پرورش زنبورعسل نیز استفاده می شود.
از برگ های یونجه پروتئین و سلولز و چند محصول دیگر که داراي ارزش غذایي متفاوت است، استخراج 
می نمایند. همچنین از آن کاروتن، کلروفیل و گزانتوفیل استخراج می نمایند که از کلروفیل در داروسازي براي 

از بین بردن بو در خمیردندان و صنایع صابون سازی براي رنگ صابون استفاده می شود.

 خصوصیات گیاه شناختی یونجه 
ریشه: یونجه داراي ریشه راست و عمیق است که تا عمق 7 تا 9 متر نفوذ می کند. با افزایش عمق، توده ریشه 

کاهش می یابد به طوری که 60 تا 70 درصد حجم آن در عمق 15 سانتی متری قرار می گیرد.
تیپ های مقاوم به سرما، به طور معمول ریشه منشعب تری دارند. برخوردار بودن این گیاه از یک سیستم ریشه ای 
قوي، عامل موفقیت آن در مقاومت در برابر کلیه عوامل نامساعد و همچنین استفاده از مواد غذایي نقاط مختلف 

خاک به شمار می آید.
اندام مهمي در  تاج،  یعني  باالیی ریشه  دارد. بخش  اندازه سیستم ریشه  با  نزدیک  رابطه ای  علوفه،  عملکرد 
تولید  را  یونجه  شاخه هاي  و  شده  مرتب  عمودي  به صورت  که  است  جوانه هایی  داراي  و  است  پنجه زنی 

مي نمایند. تاج ریشه در نزدیکي سطح خاک قرار دارد و در فصل سرد زمستان 
منقبض شده و در زیر سطح خاک قرار مي گیرد. بنابراین از سرماي سخت زمستان 

در امان مي ماند.
از خصوصیات بارز ریشه های بقوالت به ویژه یونجه، همزیستي ریشه ها با باکتري هاي 
گروه ریزوبیوم مي باشد که توانایي تثبیت نیتروژن آزاد هوا را دارند. ارقام مختلف 
یونجه بسته به شرایط آب و مواد غذایي در خاک 120 تا 200 کیلوگرم در هکتار 
نیتروژن تثبیت مي نمایند. در شرایط مناسب در یک متر مربع زمین زیر کشت 
یونجه 150ـ100 عدد کرم خاکي وجود دارد که هر کرم خاکي هم وزن خود خاک 
)حدود 2 گرم در روز( را نقب مي زند. خواص فیزیکي و شیمیایي خاک حاصل بهتر 

از قبل مي باشد.

ساقه: ساقه اصلي یونجه چهارگوش به نظر می رسد و دارای انشعابات بسیار زیاد و ظریفی است که به مرور 
زمان چوبی، ضخیم و به طوقه تبدیل می شوند. در طول ساقه کرک هایی وجود دارد که مکانیسم دفاعي گیاه 
به ویژه در برابر حشرات گیاه خوار را تقویت می کند. ارتفاع بوته در گونه های مختلف بین 10 تا100 سانتي متر 

شکل1
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متغیر است. مهم ترین عامل مؤثر بر ارتفاع ساقه، گونه گیاهي است. عوامل دیگر 
نظیر تراکم، میزان نیتروژن، میزان نور و رطوبت نیز بر ارتفاع گیاه مؤثرند. 

برگ: برگ یونجه مرکب و سه برگچه ای است که برگچه وسطی توسط دم برگچه 
کوتاهي به دم برگ اصلي متصل شده است در حالی  که برگچه های جانبي بدون 
به برگ اصلی متصل هستند. رنگ برگچه ای یونجه سبز  دم برگچه و مستقیماً 
تیره، شکل آنها تخم مرغی و سطح آنها کرکدار است، به طوری که سطح زیرین آنها 

نسبت به سطح باالیی کرک بیشتري دارد. 

توسط  طبیعی  گرده افشانی  برای  ویژه ای  ساختمان  دارای  یونجه  گل های  گل: 
برگ ها  محور  از محل  مرکب  به صورت یک خوشه  یونجه  است. گل آذین  زنبور 
خارج می گردد. گل بسته به شرایط محیطی ژنتیکی روی گره های 6 تا 14 آشکار 
می شوند. در این گره ها تولید گل تکرارشونده و نامحدود است و داراي یک دمگل 
بلند )مساوي یا بلندتر از دم برگ( است. گل هاي یونجه بر روي گل آذین های ساده 
با حدود100 گل در هر گل آذین تشکیل می شوند. گل یونجه شامل پنج   گلبرگ 
ناو )دو عدد( به هم  پیوسته است.  به نام های درفش )یک عدد(، بال) دو عدد(. 

اجزاي زایشي در داخل ناو بوده و شامل10پرچم است که 9پرچم آن به هم چسبیده و لوله اي شده و یکي از 
آنها جداست. مادگي درون این لوله قرار دارد.

بذر: بذر یونجه دارای میوه هایی به نام نیام یا غالف است که مارپیچی یا حلزونی 
شکل است. در طول مدت رسیدن نیام، بذرها به هم نزدیک می شوند و به علت 
داشتن رشد خارجی سه گوش به نظر می رسند. طول بذرهای رسیده حدود 2/5 
میلی متر و ضخامت آن حدود یک میلی متر است. رنگ بذرهای رسیده زرد روشن 
یا سبز زیتونی تا قهوه ای می باشند. وزن هزار دانه بذر یونجه بین 2/5 تا 3/5 گرم 

است یعنی در هر گرم بذر یونجه 300 تا 400 دانه بذر وجود دارد. 

آماده سازي زمین زراعي: بستر کشت یونجه باید داراي خاکي حاصل خیز، شنيـ  
رسي یا رسيـ  شني با شیب مناسب و تهویه مطلوب باشد. در زراعت های مکانیزه 
که آبیاري در آنها به صورت نشتي صورت می گیرد شیب 1تا2 در هزار مناسب 
است. بعد از انتخاب زمین، توجه به تاریخ مناسب کشت و انجام شخم به موقع، 
همچنین انجام آزمایش خاک جهت تعیین مقادیر کود موردنیاز ضروري است. در 

کشت های بهاره یک شخم عمیق یا خیلي عمیق به عمق 30ـ 25 سانتی متر بسته به ساختمان خاک باید در 

شکل 2
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پاییز و قبل از بارندگي انجام شود. بعد از شخم بهاره، دیسک، دندانه یا پنجه غازي زده می شود و در صورت 
نیاز تسطیح زمین، انجام می شود. 

آغشته کردن بذر یونجه به باکتري هاي تثبیت کننده نیتروژن در شرایط مناسب )آغشته کردن بذر در سایه و 
کاشت آن بالفاصله پس از آغشته سازي( الزم و ضروري مي باشد. 

آماده سازي  یونجه در زمان  نیاز  تمام کود هاي مورد 
کیلوگرم  15ـ10  افزایش  مي شوند.  افزوده  خاک  به 
نیتروژن در هکتار در موقع کشت یونجه کافي خواهد 
بود. این مقدار نیتروژن موجب رشد سریع یونجه هاي 
تشکیل  به خوبي  ریشه  روي  گره هاي  و  جوان شده 
مي شوند. مقدار بیشتر از 15 کیلوگرم در هکتار سبب 
تأخیر در همزیستي باکتري ها با تارهاي کشنده ریشه 
پتاس  و  فسفره  کود  کاربرد  میزان  مي شود.  یونجه 
جذب  قابل  پتاس  و  فسفر  مقدار  به  زیادي  بستگي 
در خاک و میزان محصول برداشت شده یونجه دارد 
مقادیر فسفر و پتاس مورد نیاز یونجه در جداول این 

صفحه آمده است.
رابطه مستقیمي  بین میزان جذب ازت و پتاس وجود 
اندام هاي  ازت  بیشتر  جذب  با  که  به طوري  دارد؛ 
رویشي فعال تر شده و پتاس بیشتري نیاز دارند. در 
خاک هاي شور استفاده از سولفات پتاسیم و در دیگر 
یونجه  مي گردد.  استفاده  پتاسیم  کلرور  از  خاک ها 
کیلوگرم  در  140ـ120میلي گرم  پتاس  غلظت  در 
خاک بهترین رشد را دارد که این غلظت معادل 50 

بود. پتاس خواهد  کیلوگرم در هکتار کود 
از خاک هایي  یونجه  محصول  برداشت حداکثر  براي 
دارد 90  قرار  پاییني  آنها در سطح  مقدار فسفر  که 
تا100 کیلوگرم فسفر نیاز است، کودهاي فسفر دار را 
در پاییز قبل ازکاشت یا به صورت نواري در عمق 20 

سانتي متري پخش مي کنند. در کشت پاییزه کود هاي فسفر، پتاس و نیتروژن مورد نیاز با بذرپاش سانتریفیوژ 
هم زمان با کاشت به خاک داده مي شود در سال هاي بعد نیز بهتر است کودهاي فسفر پس از اولین چین در 

بهار به زمین داده شوند. 

آهک: از آنجا که اکثر خاک های ایران آهکي می باشند، براي زراعت یونجه مناسب اند. آزمایش خاک براي 
تعیین عناصر غذایي از جمله کلسیم ضروري مي باشد. احتمال کمبود کلسیم در خاک هاي اسیدي وجود 
دارد. کلسیم براي تشکیل غده روي ریشه و در نتیجه تثبیت نیتروژن در خاک ضروري است. لذا پخش آهک 

جدول 1ـ توصیه کودهاي پتاسه بر مبناي پتاس 
قابل جذب خاک

میزان پتاسیم 
قابل جذب خاک

mg/kg

سولفات پتاسیم 
مورد نیاز
kg/ha

کلرور پتاسیم 
مورد نیاز
kg/ha

200150کمتر از 100
150150100ـ101
250100100ـ151
3005050ـ251

ـــــــــــــــبیشتر از 300

جدول 2ـ توصیه کودهاي فسفره بر مبناي فسفر 
قابل جذب خاک

میزان فسفر قابل جذب 
خاک

mg/kg

سوپر فسفات تریپل 
مورد نیاز
kg/ha

200کمتر از 5
10150ـ5
15100ـ10
2050ـ15

ـــــــبیشتر از 20
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قبل از کشت در سطح خاک و شخم زدن و برگرداندن آن موجب قرار گرفتن بیشترین مقدار آهک در پایین 
الیه شخم خورده مي شود. 

کود حیواني: پخش کود دامی به میزان 30 تا 40 تن در هکتار باعث بهبود ساختمان خاک و پوک شدن 
زمین می شود. بهتر است آن را همراه با شخم عمیق و در اواخر پاییز به زمین داد تا پوسیده تر شود.

ارزشیابی مرحله آماده سازی بستر کشت یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
بستر کشت 

یونجه

زمین زراعی، تراکتور، 
ماشین های خاک ورزی، 

کودهای معدنی و آلی

باالتر از 
حد انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های خاک ورزی 
اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن 
خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک، 

تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد 
انتظار

تعیین ویژگی های خاک، آماده سازی و تنظیم ماشین های خاک ورزی 
اولیه، اجرای شخم، انتخاب ماشین های خاک ورزی ثانویه، نرم کردن 

خاک، تسطیح زمین زراعی، پخش کود دامی و مخلوط آن با خاک
2

پایین تر از 
1 خاک ورزی نامناسب زمین زراعی برای کشت یونجهحد انتظار

آماده سازی زمین برای کاشت یونجه
1   آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.

2   لیست تجهیزات موردنیاز را فراهم کرده و از مسئول مربوطه تحویل بگیرید. سرویس و آماده سازی 
اولیه را انجام داده آماده به کار نمایید.

3   بعد از برداشت محصول قبلی ، در صورت نیاز و امکان، زمین مورد نظر را آبیاری کنید.
4   پس از گاو رو شدن )رسیدن به رطوبت مناسب(، کود هاي دامي پوسیده را با دستگاه پخش کود در 

سطح مزرعه پخش نمایید و زمین را شخم بزنید.
5   جهت خرد شدن کلوخه ها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختی خاک مزرعه، توصیه می گردد 
زمین مورد نظر را ابتدا دیسک و سپس تسطیح کنید. )اندازه کلوخه ها به اصطالح نخودي باشد یعني 

اندازه دانه نخود باشند(.
6   سپس با توجه به آزمون خاک و توصیه کارشناسان، اقدام به پخش کودهای پایه به طور یکنواخت )قبل 

از آخرین دیسک( در سطح زمین زراعی نمایید.
7   پس از سرویس و تمیز کردن ماشین های آماده سازی آنها را به مسئول مربوطه تحویل دهید.

8   گزارش کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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 کاشت یونجه 
تاریخ کاشت: یونجه را می توان به دو صورت پاییزه و بهاره کشت کرد. کشت پاییزه از کشت بهاره بهتر است. 
کشت پاییزه در مناطق سرد اوایل شهریور ماه و در مناطق سرد معتدل تا اواسط شهریور ماه انجام می شود. 

کشت بهاره معموالً بعد از رفع خطر سرمای بهاره از نیمه دوم اردیبهشت ماه تا خردادماه انجام می شود.
باید دقت شود که کشت پاییزه زماني انجام گیرد که یونجه بتواند قبل از فرا رسیدن سرماي زمستان به اندازه 
کافي رشد کرده و مستقر شود تا بتواند شرایط سخت محیطي را تحمل کند. در مناطق سرد به منظور حفاظت 

ریشه یونجه از یخ زدگي مي توان یونجه را مخلوط جو و تریتیکاله کشت کرد.

عمق کاشت: عمق کاشت بذر یونجه حدود 1 تا 2 سانتی متر است البته با توجه به نوع خاک عمق کاشت 
می تواند تغییر کند. 

فکر کنید
عمق کاشت در خاک های رسی و سنگین نسبت به خاک های سبک چگونه است؟ 

از  ما  کشور  در  معموالً  یونجه  کاشت  کاشت:  روش 
طریق بذر پاشی انجام می شود سپس به اندازه کافی 

با خاک پوشانده شود. روی آن 
کشت بذر با بذرکار کفشک دار صورت مي گیرد.

  فاصله خطوط کاشت 70ـ60 سانتی متر با مصرف 

10ـ5 کیلوگرم بذر در هکتار جهت تولید بذر مناسب 
می باشد.

  فاصله خطوط 50 سانتی متر و میزان بذر 30ـ 25 

همراه  به  را  علوفه  کمی  عملکرد  حداکثر  کیلوگرم 
داشت.  خواهد 

انتخاب بذر: جهت ایجاد مزرعه اي یک دست و بادوام 
یونجه  رقم  انتخاب  است:  ضروري  زیر  نکات  رعایت 
درصد  داراي  و  خالص  سالم،  بذور  منطقه،  مناسب 
جوانه زنی باال )بیش از%95( و تلقیح بذور با باکتري 

آن.  مناسب 
کمی،  عملکرد  مؤلفه  سه  به  توجه  با  داخلی  ارقام 
کیفی و پایداری آنها و همچنین بومی و سازگار بودن 
نسبت به شرایط اقلیمی ایران نسبت به ارقام خارجی 

هستند.  بهتر 

کشت  مختلف  روش های  به  که  یونجه  مزرعه های  6  ـ  شکل 
شده اند.

نمونه کیسه بذر یونجه که برچسب مشخصات بذر  شکل 7ـ 
باشد. روی آن پیدا 
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ارزشیابی مرحله کاشت یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

زمین زراعی، تراکتور، کاشت یونجه
ماشین کاشت، بذر یونجه

باالتر از حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین مقدار بذر مصرفی، تعیین تاریخ 
کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی و تنظیم 
تحلیل  کاشت،  عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین 

انتخاب روش کاشت دالیل 

3

در حد انتظار
تعیین  مصرفی،  بذر  مقدار  تعیین  رقم،  انتخاب 
تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، آماده سازی و 

کاشت عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین  تنظیم 
2

پایین تر از حد 
1کاشت غیریکنواخت یونجهانتظار

 کوددهي 
آهک: یونجه از جمله گیاهاني است که مقادیر بسیار زیادي از کلسیم را از خاک جذب مي کند. در طول دوره 

برداشت به دلیل نیاز یونجه به کلسیم، اضافه کردن منابع کلسیم ضروري مي باشد.
فسفر و پتاس: یونجه چند ساله سبب مصرف ذخایر فسفر و پتاس خاک مي شود. پس از برداشت به ویژه در 
سال هاي دوم به بعد و بعد از برداشت چین اول در هر سال بر اساس آزمایش خاک اضافه کردن مقادیر 50 

کیلوگرم فسفر و پتاس در هکتار الزم مي باشد.
در برخي از مناطق بعد از آخرین برداشت مقدار 20ـ10 تن در هکتار کود حیواني پوسیده مرغوب به زمین 
اضافه مي کنند. کود اضافه شده در بهار سال بعد سبب تسریع در گرم شدن خاک و بهبود فعالیت کرم هاي 

خاکي و در نتیجه رشد بهتر یونجه مي شود.
  محلول پاشي عناصر ریز مغذي مانند آهن، روي، منگنز و مس به صورت کالت هاي جامد خاکي به همراه 

کود هاي پایه سبب غني شدن علوفه از عناصر ریزمغذي مي شود. تأمین عناصر ریز مغذي به ویژه آهن، روي 
و مس سبب رشد بهتر دام ها شده و فراورده هاي لبني را غني مي نماید. کود هاي داراي عناصر ریز مغذي را 

مي توان بعد از رشد مجدد گیاه بعد از چین به صورت محلول پاشي نیز به سطح گیاه پاشید.

کوددهی 
آماده به کار شوید )به لباس کار و سایر اقدامات بهداشت فردی مجهز شوید(.
فهرست تجهیزات موردنیاز را تهیه کرده و از مسئول مربوطه تحویل بگیرید. 

1   به توصیه هاي کارشناس بر اساس آزمایش خاک توجه نمایید و با کارشناس زراعت منطقه مشورت 
نمایید.

2   نوع کود هاي مورد نیاز را بر اساس دستور مشاور مشخص و تهیه نمایید.

فعالیت
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3   زمان کود دهي را مشخص نمایید.
4   کود ها را با هم مخلوط نموده و در زمان الزم به مزرعه اضافه کنید.

در پایان گزارش کار را آماده کرده به هنرآموز خود تحویل دهید.

 آبیاري 
میزان آب مورد نیاز یونجه بسته به فصل کشت، رقم مورد کشت، درجه حرارت محیط و... متفاوت بوده و در 

مناطق گرم و خشک تا 20ـ  18 هزار مترمکعب هم می رسد.
آبیاري نشتي به عنوان یکي از روش های متداول آبیاري، با توجه به هزینه کمتر و نیز صرفه جویی در مصرف 
آب، توصیه می شود. همچنین در اراضي شیب دار و سطوح باالي کشت، آبیاري باراني روشي سودمند و مفید 

خواهد بود.
یونجه بعد از استقرار کامل می تواند خشکی های طوالنی مدت حتی به مدت 4 ماه را بدون اینکه به رشد 
دوباره آن لطمه ای وارد کند، تحمل نماید. بنابراین با توجه به میزان آب می توان از یونجه محصول خوبی 

کرد. برداشت 
تأمین رطوبت در اولین آبیاري )خاکاب( اهمیت فراوان دارد.انجام آبیاري به روش غرقابي بعد از کاشت سبب 
جابه جایي بذرها در خاک مي شود. چون عمق کاشت بذر کم و در حدود 1ـ  0/5 سانتي متر است نمکاري )آبیاري 

قبل از کاشت( بهتر از روش خشکه کاري مي باشد.

آبیاری
1   آماده به کار شوید

قرائت  و  خاک  رطوبت  )میزان  خاکي  یا  و  ظاهري  نشانه هاي  اساس  بر  و  نموده  مراجعه  مزرعه  2   به 
کنید. مشخص  را  آبیاري  زمان  مناسب(  عمق  در  شده  داده  قرار  تانسیومترهای 

3   بر اساس روش آبیاري شروع به آبیاري نمایید.
4   در پایان کار ضمن تهیه گزارش انجام کار نواقص و کمبودها را نیز بیان کنید و برای انجام بهتر آبیاری 

پیشنهادهای خود را به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت

 کنترل علف های هرز مزرعه یونجه 
به طورکلی در مزارع یونجه در سال اوِل کشت، علف های هرز یک ساله بیشتر هستند اما به تدریج علف های هرز 
چند ساله بیشتر می شوند. علف های هرز مزرعه یونجه عالوه بر کاهش محصول بر کیفیت محصول نیز اثر دارند 
و علت آن می تواند مربوط به کمتر بودن مواد غذایی قابل هضم و پروتئین کمتر نسبت به یونجه باشد. بیشترین 
به وسیله علف های هرز زمستانه صورت  بیشتر  و  اول است  به چین  یونجه مربوط  به  خسارت علف های هرز 
می گیرد. تناوب زراعي در سال اول استقرار یونجه نقش بسزایي دارد. در سال هاي بعد به دلیل تردد ماشین هاي 
برداشت و داشت تراکم بوته در واحد سطح کاهش مي یابد و بنابراین روش هاي دیگر مباره با علف هاي هرز مانند 

روش شیمیایي معمول تر مي باشد.
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شکل 11ـ کنترل علف هاي هرز با محلول پاشي علف کش رانداپ و بدون کنترل

کنترل علف های هرز با علف کش رانداپبدون کنترل علف هرز

بالف

شکل 13ـ کنترل مکانیکي با درو کردن یونجه شکل 12ـ آلودگي مزرعه یونجه در سال هاي 
دوم و سوم

شکل 8ـ آبیاري نوار تیب در مزرعه 
یونجه

شکل 9ـ سامانه آبیاري با استفاده از 
لوله هاي نخدار)خاکاب(

شکل 10ـ آبیاري باراني

برای علف های هرز یونجه روش های مختلفی به کار می رود البته به دلیل فواصل کم در یونجه کنترل مکانیکی 
علف های هرز آن دشوار است و وجین دستی نیز با توجه به سرعت کم تنها در سطح کم امکان پذیر است. 
بنابراین استفاده از علف کش ها برای کنترل علف های هرز در سطح بزرگ راهکار مناسبی است. برای کنترل 
بهتر علف های هرز رعایت مواردی مانند شناسایی دقیق علف های هرز، تعیین زمان کاربرد و غلظت مناسب 
علف کش ها ضروری است. استفاده از علف کش ها روی یونجه جوان ممکن است باعث خساراتی به آن شود. 
مرحله رشدی علف هرز نیز مهم است، زیرا عموماً علف های هرز جوان تر نسبت به علف کش ها حساس ترند. به 
همین دلیل علف کش های پیش رویشی غالباً در مرحله سه تا چهار برگی یونجه مورد استفاده قرار می گیرند. 

در صورتي که مزرعه آلوده به سس باشد استفاده از شعله افکن مفید است و در صورتي که سطح آلودگي باال 
باشد بایستي آن بخش از مزرعه را شخم زد و دوباره کشت نمود.



پودمان 2: زراعت گیاهان علوفه ای

53

شکل 14ـ علف هرز سس در مزارع یونجه

شکل 15ـ بذر سس مخلوط با بذر یونجه

کنترل علف های هرز
1   آماده به کار شوید.

2   علف هاي هرز مزرعه را شناسایي نمایید.
3   روش مبارزه با علف هاي هرز را مشخص کنید.

4   در صورت نیاز به مبارزه شیمیایي نوع علف کش انتخابي را مشخص نمایید.
5   مرحله رشدي یونجه و علف هرز را مشخص کنید.

6   مبارزه را شروع نمایید.
7   در پایان گزارش کار تهیه نمایید.

فعالیت

 کنترل آفات مزرعه یونجه 
در زیر به آفات مهم یونجه اشاره می شود:
آفات یونجه به سه دسته تقسیم مي شوند:

1  آفاتي که به برگ و ساقه یونجه حمله مي کنند مانند سرخرطومي  یونجه، کرم برگ خوار، سرخرطومی بذر 
یونجه، سن گلخوار، سن سبز یونجه، زنبور بذرخوار یونجه 

2  آفات مکنده مانند شته خالدار یونجه، زنجره، تریپس و کنه
3  آفاتي که به ریشه یونجه حمله مي کنند مانند سوسک شاخک بلند یونجه و سرخرطومي یونجه 
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ـ سرخرطومي برگ یونجه: مهم ترین آفت یونجه در ایران و بیشتر نقاط جهان سرخرطومي برگ یونجه 
است. سرخرطومي یونجه به برگ و ریشه یونجه حمله مي کند. حشره کامل این آفت سرخرطومي کوچکي 
است که رنگ آن از قهوه ای تا خاکستري تغییر می کند. تخم های این حشره به رنگ لیمویي مایل به زرد با 
پوسته شفاف است که به تدریج کدر شده و در موقع خروج الروها به رنگ تیره در می آید. الرو آفت بدون پا 

است و داراي چهار سن الروي است شفیره مثلثي شکل و به رنگ زرد مایل به سبز است. 

شکل 16ـ حشره کامل)سمت راست( تخم هاي سرخرطومي )سمت چپ(یونجه

شکل 17ـ الرو و شفیره سرخرطومي یونجه

الروها و بخش بزرگی از تخم های این آفت در سرماي )6ـ( درجه سلسیوس نابود می شوند از این رو در چنین 
مناطقي زمستان گذراني به صورت حشره کامل است. در اواخر زمستان زماني که میانگین دما از 17 درجه 
سلسیوس باالتر رود حشره کامل فعال شده و به تغذیه، جفت گیری و تخم گذاری می پردازد. فاصله زماني بین 
تخم تا حشره کامل در دماي 20 درجه سلسیوس حدود شش هفته به طول می انجامد. حشره ماده از قدرت 
باروري باالیي برخوردار است و ظرف مدت زمانی تا بیش از سه ماه می تواند بین 500 تا 2000 تخم بگذارد. 
این آفت یک نسل دارد، ولي به دلیل باالبودن دوره تخم گذاری حشره کامل و دامنه گسترده زمان ظهور 
حشرات کامل زمستان گذران )اسفند تا اردیبهشت(، الروهاي آفت را تا شهریورماه نیز می توان در مزرعه 

یافت. اما خسارت سر خرطومی برگ یونجه بیشتر در چین اول یونجه محسوس است. 

خسارت آفت: الرو و حشره کامل آفت با تغذیه از جوانه انتهایي، برگ ها و ساقه های میزبان خسارت شدید 
می زند به طوری که در صورت کنترل نشدن تقریباً تمامي محصول در چین اول از بین می رود. کنترل طبیعي 
مانع از رسیدن جمعیت آفت به سطح زیان اقتصادي نمي شود و در بیشتر موارد باید به روش های توصیه 
شده جمعیت آفت مهار شود. در سال هایی که بهار گرم باشد خسارت سرخرطومي  قابل  توجه خواهد بود که 
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دلیل آن تأثیر متفاوت آب وهوا بر آفت و گیاه یونجه است. در سال هایی با بهار خنک، رشد گیاه بیش از میزان 
خسارت سرخرطومي  برگ بوده و در نتیجه خسارت آفت چشمگیر نخواهد بود.

پایش مزرعه یونجه: پایش مزرعه بر اساس مراحل مختلف رشد یونجه از شروع رشد رویشي تا رسیدگي دانه 
و احتمال حضور آفات انجام مي شود. با مشاهده مزرعه در مراحل رشد و مشاهده آفات به خصوص در مرحله 
الروي مبارزه با آفات انجام مي شود. برخي از آفات مکنده مانند شته و تریپس با گرم شدن هوا و افزایش دما 
از بین مي روند و خسارت زایي آنها کاهش مي یابد. اما وجود آنها در ماه هاي اول فصل رشد در فروردین و 
اردیبهشت خسارت زا هستند و بایستي کنترل شوند. کنترل حشرات مکنده به طور عمده با سموم سیستمیک 

مانند متاسیتوکس دو در هزار و با مشورت با کارشناس گیاه پزشکي انجام مي شود.

شکل 18ـ خسارت آفت روي یونجه

جدول 3

مراحل رشداجزاي مرحله رشدمشخصاتاحتمال حضور آفات
اوایل رشد رویشي15< طول ساقهالرو سرخرطومي، شته، تریپس

رشد رویشي اواسط رشد رویشي30 < طول ساقه<15الرو سرخرطومي، شته، تریپس
اواخر رشد رویشيطول ساقه< 30الرو سرخرطومي، شته، تریپس

جوانه اولیه1 تا 2 گره با جوانهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
نمو جوانه گل

جوانه هاي ثانویهبیش از 3 گره با جوانهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
اوایل گل دهي1 تا 2 گره با گل هاي باز شدهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند

گل دهي
اواخر گل دهي بیش از 3 گره با گل هاي باز شدهحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
اوایل دانه بندي1 تا 3 گره با دانه هاي سبز در غالفحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند

تولید دانه اواسط دانه بنديبیش از 4 گره با دانه سبز در غالفحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند
اواخر دانه بنديغالف هاي قهوه اي رنگحشره و الرو سرخرطومي، سوسک شاخک بلند

پایش مزرعه در بعد چین ها نیز از ضرورت خاصي برخوردار است. رشد مجدد شاخه هاي یونجه از تاج یونجه 
یا حذف شاخه هاي جدید  و  رشد  کاهش  تاج سبب  روي  جوانه هاي  به  آسیبي  نوع  هر  و  مي گیرد  صورت 

مي شود. مراحل رشد در چین هاي بعدي در شکل 19 دیده مي شود.
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شکل 19ـ مراحل رشد رویشي یونجه بعد از برداشت )چین(

کنه، شته، تریپس، سرخرطومي )الرو 
و حشره بالغ در چین اول(

سرخرطومي و سوسک شاخک بلند

گره هاجوانه

ین
چ

ته
هف
 1

ته
هف
 2
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هف
 4
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0 گ
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پایش مزرعه )الرو سرخرطومي(
1   آماده به کار شوید.

2   از حاشیه مزرعه شروع کنید و 20 قدم به سمت داخل مزرعه بروید بدون اینکه به گیاهان نگاه کنید.
3   بعد از 20 متر به ساقه گیاه یونجه نگاه کنید و با دست به آرامي ساقه را قطع نمایید و تاج آن را وارد 

پاکت نمایید.
4   براي تعداد 6 ساقه همین کار را انجام دهید.

5   انتهاي ساقه ها را با دست بگیرید و داخل پاکت به شدت تکان دهید.
6   ساقه ها را خارج نمایید و الروها را روي سطح شیشه بریزید و شمارش نمایید.

7   تعداد الرو ها را به تعداد ساقه ها تقسیم نمایید و تعداد الرو براي هر ساقه را ثبت نمایید.
8   اگر تعداد الروها بیشتر از 2ـ 1/5 الرو براي هر ساقه بود از حشره کش ها استفاده نمایید.

9   هزینه استفاده از حشره کش ها در هر هکتار را محاسبه نمایید.

فعالیت

احتمال حضور حشرات مکنده در اوایل بهار با توجه به منطقه رشد و شرایط آب و هوایي و تغییرات آب  و  هوایي 
هر منطقه مي باشد. شرایط آب و هوایي در هر منطقه از سالي به سال دیگر متفاوت است و نمي توان احتمال 
قطعي حضور آفت را در ماه مشخصي پیش بیني نمود. بنابراین پایش مزرعه در ماه هاي شروع رشد ضروري 

مي باشد.
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روش کنترل: برداشت زود هنگام بهاره در چین اول به خصوص اگر خسارت در نزدیکي زمان گل دهي باشد، یکي 
از روش های مؤثر در کاهش میزان خسارت آفت است که به سادگی قابل  اجرا بوده و می تواند در کاهش جمعیت 
آفت در چین های بعد بسیار مؤثر باشد. این روش همچنین می تواند در کنترل علف های هرز نقش چشم گیري 

داشته باشد.
برداشت دیر هنگام پاییزه برداشت یونجه قبل از فرارسیدن فصل یخ بندان، در مناطقي که داراي زمستان هاي 
بسیار سرد می باشند، نیز می تواند در کاهش جمعیت آفت در سال بعد تأثیر چشمگیري داشته باشد. چراکه در 

این حالت مقدار زیادي حشره و شفیره آفت همراه با علوفه از مزرعه خارج می گردد.
چراي مستمر و فشرده توسط گاو یا گوسفند در اواخر پاییز و اوایل بهار می تواند از تراکم الروهاي آفت در مزرعه 
بکاهد. با توجه به اینکه در پاییز آفت براي تخم گذاری به مزرعه برمی گردد، چراي پاییزه می تواند در کاهش 

میزان تخم های آفت که درون ساقه های یونجه گذاشته می شود، تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
انتقال سریع علوفه از مزرعه به انبار، به دلیل حساسیت فوق العاده آفت به شرایط گرم و خشک، انتقال هر چه 
سریع تر علوفه خشک از مزرعه به انبار، می تواند مرگ و میر آن را در مزرعه به شدت باال ببرد، چرا که علوفه خشک 
می تواند نقش پناهگاه را براي آفت داشته باشد این عمل آفت را در معرض دشمنان طبیعي مهره دار از جمله 

پرندگان مختلف که از الروهاي آفت تغذیه می کنند، قرار می دهد.
شعله دهي: شعله دهي روش بسیار مؤثری در کاهش جمعیت آفت است و سابقه ای طوالني )حدود 70 سال( در 
کشور آمریکا دارد. در این کشور براي عمل شعله دهي سالیان متمادي از پروپان مایع استفاده شده و موفقیت 

قابل توجهی داشته است. این طریقه ضمن مهار آفت، علف های هرز 
مزرعه را نیز کنترل می نماید، تحقیقات انجام شده در کشور ما نیز 
مؤثر  کنترل  ضمن  شعله دهي  است.  روش  این  بودن  مؤثر  نشانگر 
سرخرطومي می تواند علف های هرز را به خوبی کنترل نماید. بهترین 
زمان شعله دهي اواخر زمستان و اوایل بهار است. با این وجود حتي 
در بین چین ها نیز در صورت نیاز امکان شعله دهي وجود دارد، در 
این شرایط رشد گیاه کند شده و چین بعدي سه تا پنج روز به تأخیر 
خواهد افتاد. مدت زمان شعله دهي به دماي محیط بستگي دارد و هر 
چه هوا سردتر باشد مدت آن باید بیشتر باشد. در صورت استفاده از 
شعله افکن پشت تراکتوري سرعت آن در شرایط معمولي حدود هشت 
کیلومتر در ساعت است. جهت شعله دهي داخل مزرعه و علف های 
هرز اطراف و حاشیه جوی ها می توان از روش های مختلفي استفاده 
کرد؛ که از آن جمله استفاده از سم پاش های پشتي، شعله  افکن پشت 
تراکتوري و مشعل های یک یا دو شعله که با گاز طبیعي )کپسول گاز 

شهري( کار می کنند، را می توان نام برد. 

استفاده از ارقام مقاوم: حساسیت ارقام یونجه به آفت سرخرطومي  متفاوت است. به همین دلیل استفاده از 
ارقام مقاوم راه دیگري براي کنترل این آفت است.

شکل20ـ دستگاه شعله افکن پشت تراکتوری
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زنبورهاي  بخصوص  و  سرخرطومي  کنترل کننده  طبیعي  دشمنان  دوره اي  رهاسازي  با  بیولوژیک:  کنترل 
پارازیتوئید الرو آفت، می توان میزان خسارت را به نحو چشمگیري کاهش داد. با این وجود این روش در یونجه 

معمول نیست و باید در جهت حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعي موجود در مزرعه تالش گردد.

و  باشد  راه  باید آخرین  این روش  کنترل شیمیایي: 
باال  در  گفته شده  دیگر روش های  درزمانی که  تنها 
زیان  آستانه  سطح  زیر  به  را  آفت  جمعیت  نتواند 
در  تأکید  است.  توصیه  قابل  دهد  کاهش  اقتصادي 
یونجه محل  است که  دلیل  این  به  بیشتر  مورد  این 
اجتماع حشرات گرده افشان و بخصوص زنبور عسل 
است و از طرفي سم پاشي مي تواند به طغیان شته ها 
با  شیمیایي  کنترل  زمان جهت  بهترین  شود.  منجر 
به 10ـ 5  یونجه  بوته  ارتفاع  که  است  هنگامي  آفت 

باشد. رسیده  سانتي متر 
در کنترل شیمیایي چند نکته قابل توصیه است:

  ابتدا جمعیت آفت در مزرعه تخمین زده شده و در صورت لزوم به کنترل شیمیایي اقدام گردد. 

  جهت تعیین سطح زیان اقتصادي سرخرطومي برگ یونجه مي توان از روش ساقه و سطل استفاده کرد 

که براي این کار تعداد 30 ساقه یونجه از نقاط مختلف مزرعه با احتیاط به طوري که الرو موجود روي آن به 
زمین نریزد از انتها چیده شده و در یک سطل سفید تکانده مي شود، زماني که تعداد الرو در هر ساقه به 3 
عدد یا بیشتر برسد باید به کنترل شیمیایي اقدام کرد. همچنین برخي محققین معتقدند هنگامي که میزان 

تا 50  به 30  یونجه  انتهایي  در جوانه هاي  خسارت 
درصد رسید )بسته به ارزش محصول و هزینه کنترل( 

باید کنترل شیمیایي صورت بگیرد.
  کنترل شیمیایي باید به زمان هایي محدود شود که 

آفت در حداکثر حساسیت و پارازیتوئیدهاي الرو در 
حداقل آن باشد. 

گیاه  در  حشره کش ها  باقیمانده  اینکه  به  باتوجه    

بهداشت  و  غذایي شده  زنجیره  وارد  مي تواند  یونجه 
مصرف کنندگان را به خطر اندازد، باید فاصله زماني 
در  بخصوص  برداشت  و  سم پاشي  آخرین  بین  الزم 
مورد حشره کش هاي با پایداري بیشتر رعایت گردد. 
  سم پاشي در صبح خیلي زود و یا غروب انجام شود 

تا به گرده افشان ها خسارت کمتري وارد گردد.
  قبل از سم پاشي به زنبورداران محلي اطالع داده 

شود تا کندوهاي خود را از محل دور کنند.

جدول 4ـ سموم مورد استفاده در کنترل آفت

مقدار مصرفنام تجاري سمنام عمومي سم
2ـ1 لیتر در هکتاراکامتاتریمفوس
3ـ2 لیتر در هکتارزولونفوزالون
3 کیلو گرم در هکتارسوینکارباریل
2 لیتر در هکتاربازودیندیازینون

1 لیتر در هکتاردورسبان )امپایر(کلرپیریفوس
3 در هزارفیفانونماالتیون

شکل 21ـ سرخرطومی  ریشه
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ـ آفات مکنده 
گیاهی  شیره  از  خود  خرطوم  با  که  خانواده  این  شته ها: حشرات 
و  مهم  آفات  از  و  گونه ها  از  زیادی  تعداد  دارای  می کنند،  تغذیه 
درجه اول گیاهان صنعتی، زینتی، باغبانی، سبزی کاری، جنگلی و 
غیره بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار می باشند. شته ها 
عالوه بر تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماری های ویروسی نقش 
یا  و  برگ  پیچیدگی  باعث  شته ها  از  عده ای  می کنند.  مهمی  ایفا 
تغییر شکل شاخه ها گردیده و برخی بر روی قسمت های گیاهان 
میزبان تشکیل گال های گوناگونی را می دهند. شته ها در ناحیه سر 

داراي یک جفت شاخک و سه جفت پا و به دو صورت بال دار و بدون بال دبده مي شوند.
شته ها معموالً دارای ترشحات شیرین و چسبناکی بنام )َعَسلَک( می باشند که باعث جلب مورچه ها َگشته 
از آن تغذیه می کنند. بعضی  آنها را تحریک به ترشح شیره نموده و  با شاخک های خود  و حتی مورچه ها 
از مورچه ها برای یک کلنی از شته ها النه ساخته و آنها را محبوس می کنند و یا آنها را به مکان های دیگر 
مخصوصاً روی ریشه گیاهان منتقل می کنند. در   حقیقت مورچه ها استثمارکننده شته ها هستند. در عوض 
مورچه ها اغلب اوقات شته ها را از حمله و گزند دشمنانشان مصون می دارند. زندگی شته ها بسیار پیچیده است 
در قسمتی از زندگی خود به طریق بِکرزایی تکثیر پیدا کرده و سپس بعد از پیدایش افراد نر و ماده و آمیزش 
بین آنها نسل های متعدد و متوالی ایجاد کرده و در پاییز ماده های جنسی زمستان را می گذارند. زادآوری در 
شته ها بسیار زیاد می باشد، به طوری که تعداد نسل آنها گاهی در مناطق مناسب به 20 نسل در سال می رسد.

کنترل شته ها: مبارزه با شته ها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که به محض ظهور اولین کلنی های شته آغاز 
گردد. سم پاشي در این مرحله حشرات شکارگر را نیز از بین مي برد.

کنترل شیمیایي شته ها با سموم تماسي و سیستمیک انجام مي شود. سموم سیستمیک جذب گیاه مي شوند 
و شته هاي روي و پشت برگ را از بین مي برند و به شکارگر هاي مفید نیز آسیب جدي وارد نمي کنند. اما 
سموم تماسي شته هاي روي سطح برگ را از بین مي برند و در صورتي که با شته هاي زیر سطح برگ تماس 

حاصل نکنند از بین نخواهند رفت و در صورت مساعد بودن شرایط به سرعت تکثیر مي یابند.

ـ آفات ریشه مانند سوسک ریشه خوار یونجه 
سوسک ریشه خوار یونجه در مرحله الروي به ریشه یونجه صدمه مي زند. الرو با قطعات دهانی ساینده خود از 
بافت هاي مرکزي ریشه تغذیه نموده و مواد حاصل از تغذیه به صورت خاک اره متراکمي  در داخل ریشه آلوده 

باقي مي ماند. دوره الروي طوالني ترین مرحله زندگي حشره مي باشد.
این آفت زمستان را در حالت الروي درون ریشه آلوده یونجه مي گذراند و در طول فصل زمستان به تغذیه و 
رشد کند خود ادامه مي دهد. این آفت داراي 4 سن الروي مي باشد. در فصل بهار الروها داخل ریشه آلوده 
به شفیره تبدیل مي شوند. حشره بالغ پس از ظهور، ریشه را در محل طوقه بوته یونجه سوراخ مي کند و از 
خاک خارج مي گردد. حشرات بالغ تحرک زیادي ندارند و در اطراف ریشه دیده مي شوند و تخم گذاري نیز در 

همین محل انجام مي شود.

شکل 22
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 بیماری های مهم یونجه 
1  جارویي یونجه: یونجه میزبان بسیاري از قارچ ها، باکتري ها، نماتد ها، ویروس ها و تعدادی از گیاهان انگلي عالي 
مي باشد. یکي از بیماري هاي اقتصادي یونجه »  بیماري جارویي یونجه« است. از خسارات عمده و جبران ناپذیري 
که در اثر این بیماري به وجود مي آید کاهش شدید تولید علوفه و تشکیل نشدن بذر است. عامل این بیماري شبه 
مایکوپالسما ها هستند و در محیط کشت مصنوعي قابل تکثیر نیستند. عامل بیماري در طبیعت توسط زنجرک ها 

منتقل مي شود. این عوامل بیماري زا از طریق پیوند زدن و گیاه انگلي سس نیز قابل انتقال مي باشد.
مشخص ترین نشانه ها در گیاهان عبارت اند از:

  کوتولگي

  زردي و بدشکلي برگ ها

  کاهش فاصله میان گره ها

  سبز شدن رنگ گلبرگ ها و رشد جوانه هاي داخل گل

  عقیم ماندن گل و تشکیل نشدن بذر

حشره بالغالروشفیره

شکل 23

کنترل آفات
1   با نام و یاد خدا آماده به کار شوید.

2   به مزرعه بروید و پس از پایش مزرعه روش کنترل را انتخاب نمایید.
3   سم مورد نظر را تهیه نمایید و با رعایت نکات ایمني و بهداشتي سم پاش را آماده به کار کنید.

4   سم پاش را کالیبره نمایید و مقدار آب مورد نیاز براي سم را محاسبه کنید. نازل هاي سم پاش را بررسي 
نمایید و خروجي آنها را اندازه گیري کنید.

5   مقداري آب در سم پاش بریزید و سپس سم را به سم پاش اضافه کنید.
6   بقیه سم پاش را از آب پر نمایید و در ابتداي مزرعه قرار گیرید و شروع به سم پاشي نمایید.

7   عملیات سم پاشي با دستگاه توربو مؤثرتر و مفیدتر مي باشد.
8   یک روز بعد از سم پاشي مزرعه را پایش نمایید.

فعالیت
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کنترل بیماري: اقدامات زیر براي کنترل بیماري الزم و ضروري مي باشد:
  تعیین نقاط آلوده و انهدام فوري این نقاط

  در صورت تشخیص بیماري بعد از هر چین با حشره کش هاي قوي سم پاشي شود و بالفاصله مزرعه منهدم شود.

  زیر نظر گرفتن مزارع مجاور

  در مناطقي که بیماري حالت اپیدمي  دارد باید به تدریج مزارع قدیمي  حذف شوند و مزارع جدید با رعایت 

فاصله مناسب کشت شوند. بین مزارع جدید و قدیم گیاهان غیر میزبان مانند غالت کاشته شود.
  جلوگیري از انتقال علوفه تر آلوده

2  پوسیدگي فیتوفترایي ریشه یونجه: عامل پوسیدگي ریشه قارچي خاکزي با نام علمی »فیتوفترا مگاسپرما1« 
ائوسپور یا میسیلیوم در بقایاي گیاهي است. دماي مطلوب خاک براي رشد و  مي باشد. دوام قارچ از طریق 

گسترش عامل بیماري 27ـ24 درجه سلسیوس مي باشد.

و  ریشه ها  نوک  است.در  باکتریایي  پژمردگي  مانند  ریشه  پوسیدگي  بیماري  نشانه هاي  بیماري:  نشانه هاي 
ریشه چه ها اغلب زخم هاي زرد تا قهوه اي دیده شده که بعدها به رنگ سیاه تبدیل مي شود. ریشه ها پوسیده شده 

و بین بافت هاي سالم و آلوده خط مشخصي وجود دارد که ممکن است در اعماق خاک نیز رخ دهد.

کنترل بیماري
  استفاده از رقم هاي مقاوم

  تناوب زراعي با غیر حبوبات

  به کمینه رساندن غرقابي در یونجه زارهاي آبیاري 

شده 
  زهکشي مزرعه

  ضدعفوني بذرها با استفاده از قارچ کش اختصاصي

بوته  شدن  آلوده  24ـ  شکل 
جارویي  بیماري  به  یونجه 

نجه یو

در  گل  مقایسه  25ـ  شکل 
با  راست(  )سمت  آلوده  بوته 

چپ( )سمت  سالم 

پژوهش
در چه مناطقي از کشور حضور بیماري جارویي یونجه گزارش شده است؟ اگر در منطقه شما این بیماري 

وجود دارد نشانه هاي بیماري را مشاهده نمایید و از آنها عکس تهیه نمایید.

شکل 26ـ نشانه های فیتوفترایی ریشه یونجه

زردي،  شامل  بیماري  نشانه هاي  بیماري:  نشانه هاي 
کوتولگي، جارویي شدن بوته، کوچک شدن و تغییر 

شکل برگ ها و در نهایت مرگ بوته ها است.

Phyto phthora megaspermaf. sp. medicagenis ـ1
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Peronospora aestivalis (p. trifoliorum) ـ1

شکل 27ـ عالئم ناشي از بیماري در سطح فوقاني و تحتاني برگچه اي آلوده به 
سفیدک داخلي

پژوهش
فهرستي از قارچ کش هاي مورد نیاز براي کنترل سفیدک ها را تهیه نمایید. )مالحظات زیست محیطي را 

رعایت نمایید(.

3  سفیدک ُکرکی یونجه و شبدر: سفید کرکی یا سفیدک داخلی یا دروغی یونجه و شبدر از بیماری های 
مهم یونجه و شبدر در اصفهان و شیراز و سایر نقاط ایران است.

نشانه هاي بیماري: در سطح فوقانی برگ ها، لکه های زرد یا سفید رنگی دیده می شود و در قسمت تحتانی 
همین قسمت، پوشش سفید مایل به خاکستری قارچ شامل اسپورانژیفورها و اسپورنژها به وجود می آید. فاصله 
گره های ساقه کم می شود و ساقه کوتاه تر و برگ های جوان پیچیده و لوله ای می شوند. اگر بیماری به صورت 

سیستمیک و داخلی درآید، ساقه ها متورم و کوتاه شده و برگ ها نیز عموماً تغییر رنگ می دهند.

عامل بیماری: عامل بیماری قارچ پرونوسپورا آستیوالیس1 است. هاگ ها کروی و قهوه ای روشن می باشند. 
عامل بیماری زمستان را به صورت اُسپور روی بافت مرده و یا به صورت میسلیوم روی جوانه های طوقه به سر 
می برد. گاهی میسلیوم نیز ممکن است از راه بذر منتقل شود. بیماری بیشتر در بهار )اردیبهشت( شایع است.

یا  و  موقع  به  برداشت  بیماري:  کنترل 
آلودگی  از موعد می تواند کانون  زودتر 
اولیه را کاهش دهد و در صورت لزوم 
می توان ابتدا یونجه را برداشت نمود و 
سپس با مانکوزب 2 در هزار سم پاشی 

کرد.

4  لکه آجري یونجه: این بیماری از بیماری های شایع یونجه در خوزستان است. میزان خسارت آن روی رقم 
یونجه بغدادی تا 88 درصد نیز تخمین زده شده است ولی روی یونجه های وحشی دیده نشده است. 

برگ های  روی  قهوه ای  حاشیه  با  رنگ  آجری  لکه های  ظهور  بیماری  عالمت  بارزترین  بیماری:  نشانه هاي 
یونجه است و با شدت گیری بیماری بوته های آلوده زرد و خشک می شوند. حداکثر خسارت معموالً در پاییز 

و زمستان و خصوصاً پس از بارندگی که رطوبت هوا زیاد است، روی می دهد.

عامل بیماری: عامل بیماری نوعي قارچ است. مرحله پارازیتی قارچ فرم غیرجنسی آن است و فرم جنسی آن 
زندگی ساپروفیتی دارد. عامل بیماری پلی فاژ است و حدود 50 میزبان دارد. انتشار و گسترش بیماری در 
مزرعه به وسیله کنیدی ها صورت می گیرد، کنیدی ها پس از استقرار روی برگ و در شرایط مرطوب جوانه زده 
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کنترل بیماري: برداشت محصول پس از ظهور اولین لکه ها از گسترش قارچ و نهایتاً از خشک شدن و مرگ 
بوته ها جلوگیری می کند. کشت ارقام مقاوم یا متحمل در صورتی که بتواند از نظر میزان محصول با واریته 
اصلی منطقه رقابت کند. در خوزستان رقم یونجه موآپای آفریقایی نسبت به سایر واریته ها مقاومت بیشتری 

به لکه آجری دارد و لکه های روی آن کمتر گسترش می یابند.

5  پژمردگی باکتریایی یونجه 
مزرعه  در  پراکنده  به صورت  معموالً  آلوده  گیاهان  بیماری:  عالئم 
دیده می شوند. برگ های بوته های آلوده سبز ـ زرد شده و کوتوله 
می مانند و ساقه ها دوکی شده و برگچه ها بد شکل و کوچک شده 
نمایان تر  برداشت،  از  رشد مجدد پس  در  معموالً  آلوده  گیاهان  و 
می شوند. اگر پوست ریشه را جدا کنیم و برشی از ریشه اصلی تهیه 
به  مایل  زرد  باشند  اینکه سفید  به جای  آوندی  کنیم دسته جات 

هستند. قهوه ای 

عامل بیماری: عامل بیماری باکتری»کالوي باکتر میچیگاننز1« است که یک باکتری گرم مثبت و میله ای کوتاه 
است. باکتری غیرمتحرک است و کلنی های آن در ابتدا سفیدرنگ بوده ولی بعد از مدتي زرد و رنگ پریده 
می شوند. عامل بیماری در بقایای گیاهی در خاک باقی می ماند و گیاه را از طریق زخم های ریشه و طوقه و یا 
از طریق محل برداشت، آلوده می کند. زخم ها ممکن است در اثر خسارت زمستانه، موجودات زنده در خاک و یا 
خسارت مکانیکی ایجاد شده باشد. شدت بیماری با نماتدهای مولد گره ریشه و نماتد ساقه یونجه ارتباط دارد و 

نماتد ساقه یونجه حساسیت گیاه را به باکتری افزایش می دهد و به عنوان ناقل بیماری عمل می کند.

از همان وسیله  از مزارع مسن در صورتی که  برداشت مزارع جوان تر قبل  ارقام مقاوم؛  از  استفاده  کنترل: 
گیاهان. بودن  مرطوب  در صورت  برداشت  عدم  یا  استفاده شود  برداشت 

Clavibacter michiganense subsp. Insidiosum ـ1

شکل 28ـ عالئم بیماری لکه قهوه ای یونجه

پژوهش
در منطقه شما چه نوع بیماري هایي از بیماري هاي یونجه تا کنون وجود داشته است؟ گزارشي از سابقه 

بیماري ها تهیه کنید و در کالس درس گزارش نمایید.

شکل 29ـ عالئم پژمردگي باکتریایي یونجه

و پس از نفوذ میسلیوم قارچ در بافت برگ، لکه های کوچک آجری رنگ با هاله 
قهوه ای پس از 4ـ3 روز ظاهر می شود.
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6  ویروس موزائیک یونجه1: این بیماری چون در یونجه در بذر وجود دارد )بذرزاد( بیش از 80 درصد مزارع 
یونجه را آلوده مي کند و یکی از منابع مهم آلودگی ویروسی برای سایر گیاهان میزبان است. 

نشانه هاي بیماری: عالئم بیماری روی یونجه های حساس در شرایط خنک بهار و پاییز ظاهر می شود. حالت 
موزائیکی همراه با قدری بدشکلی و حالت چروکیدگی برگچه ها دیده می شود. مقدار جوانه هایی که از پایین 
بوته رشد می کنند افزایش یافته و ساقه های ضعیف با برگ های کوچک و آلوده تولید مي شود. میزان خسارت 
می تواند بسیار شدید باشد زیرا کمی  رشد و کوچک و ریز ماندن برگ های یونجه باعث خسارت اقتصادی 

می گردد. معموالً از سال سوم به بعد آلودگی شدیدتر می شود.

به طور  بیماري  عامل  بیماری:  انتقال 
و در طبیعت  منتقل می شود  مکانیکی 
توسط شته سبز هلو و شته نخود فرنگی 
راحتی  به  ویروس  می شود.  منتقل  نیز 
علت  و  می شود  منتقل  نیز  بذر  توسط 
اینکه در هر مزرعه ای وجود دارد همین 

است. آن  بودن  بذرزاد 

باالیي در کنترل بیماري دارد. مقاومت به بیماري ها در هیچ  ارقام مقاوم به شته نقش  از  کنترل: استفاده 
رقمي کامل نیست و همیشه عامل بیماري پس از سپري شدن مدت زماني میزبان را دور مي زند و دوباره در 

گیاهان مقاوم به بیماري ظاهر مي شود.

از  پس  و  بروید  مزرعه  به  خود  هنرآموز  با  مشاوره  و  بهداشت  و  ایمني  اصول  رعایت  با  مزرعه:  از  بازدید 
بررسي هاي الزم نشانه هاي ظاهري در برگ یونجه وجود یا عدم وجود بیماري موزاییک یونجه را گزارش دهید. 

از مراحل بازدید عکس تهیه کنید.

مناطق  بیشتر  در  اسپرس  و  شبدر  یونجه،  روی  پیاز  و  ساقه  نماتد  نماتد ساقه در سیر، پیاز و یونجه2:    7
دارد. وجود  ایران  یونجه کاری 

نشانه هاي بیماری: بوته های آلوده کوتوله می شوند و ساقه آنها رشد کمی  دارد، جوانه ها و قسمت های پایین 
ساقه متورم می شود، فاصله بین گره ها 
کم شده و گیاه کوتاه می ماند. برخي از 
برگ های ساقه های بوته آلوده سفیدرنگ 
هوایي  اندام هاي  در  نماتد ها  می شوند. 

برداشت شده وجود دارد. 

شکل 30

شکل 31

Alfalfa Mosaic virus (AMV) ـ1
Buld and stem Nematode ـ2
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Ditylenchus dipsaci ـ1

پژوهش
روش هاي کنترل بیماري هاي بذر زاد را مورد بررسي قرار دهید و در کالس درس گزارش نمایید.

سفید  میسلیومي  پوشش  1ـ 
رنگ اسکلروتینیا روي ساقه 

یونجه

2ـ خسارت ناشي از فوزاریوم 
در روي بوته یونجه

دیده  خسارت  بوته هاي  3ـ 
ناشي از پوسیدگي بنفش ریشه 

یونجه

5  ـ جوش هاي اوردیومي زنگ 4ـزنگ یونجه
در روي برگچه هاي یونجه

شکل 32

 عامل بیماری 
عامل بیماری نماتد»دیتیلنچوس دیپساسي«1 است. مرحله مقاوم نماتد سن 4 آن است که از گیاه خارج می شود 
و الروسن 4 در خاک و یا در قسمت پایینی سیر و پیاز دیده می شود و تا 23 سال هم می تواند زنده بماند. در 
اواخر فصل )مهرماه( مرحله مقاوم سن 4 را می توان در خاک پیدا نمود و در شرایط سرد خیلی خسارت می زند. 

 کنترل بیماري 
1  استفاده از ارقام مقاوم

2  ضدعفونی و بوجاری بذر، استفاده از آب گرم c 450 به مدت نیم ساعت مؤثر است چون نماتدها در سطح 
بذر هستند.

3  تناوب 3ـ2 ساله با گیاهان غیرمیزبان مانند غالت دانه ریز
4  لوبیا و یا ذرت می تواند آلودگی را کاهش دهد.
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 پایش بیماري هاي یونجه 
پس از سبز شدن گیاهچه هاي یونجه، بیماري هاي یونجه در مزرعه را بررسي نمایید و زمان وقوع بیماري و 

مرحله رشدي گیاه را بررسي نمایید.

پژوهش
بیماري هاي زیر را در منطقه خود بررسي نمایید و با مشورت با کارشناس حفظ نباتات منطقه زمان شیوع 

بیماري و میزان خسارت زایي آنها را بررسي نمایید.
4  زنگ گندم 3  پوسیدگي بنفش ریشه یونجه  2  فوزاریوم یونجه  1  اسکلروتینیا 

ارزشیابی مرحله نگهداری از مزرعه یونجه

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

نگهداری 
از مزرعه 

یونجه

مزرعه یونجه، تراکتور، 
کودپاش سانترفیوژ، 
سم پاش، تجهیزات 
آبیاری، هر باریم 

علف های هرز، کودهای 
آلی و شیمیایی، سموم 

آفت کش و قارچ کش

باالتر از 
حد انتظار

تعیین زمان آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع کودهای سرک 
کوددهی،  عملیات  انجام  و  کوددهی  روش  تعیین  کوددهی،  زمان  و 
اجرای  و  روش  تعیین  هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی 
و شناسایی  مزرعه  پایش  یونجه،  مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات 
آفات و بیماری ها در مزرعه یونجه، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های  و  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  یونجه،  مزرعه  بیماری های 
مزرعه یونجه، تحلیل دالیل انتخاب روش های مراقبت از مزرعه یونجه

3

در حد 
انتظار

تعیین زمان آبیاری، اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع کودهای سرک 
کوددهی،  عملیات  انجام  و  کوددهی  روش  تعیین  کوددهی،  زمان  و 
اجرای  و  روش  تعیین  هرز،  علف های  کنترل  زمان  تعیین  و  شناسایی 
و شناسایی  مزرعه  پایش  یونجه،  مزرعه  هرز  علف های  کنترل  عملیات 
آفات و بیماری ها در مزرعه یونجه، تعیین زمان و روش کنترل آفات و 
بیماری های  و  آفات  کنترل  عملیات  اجرای  یونجه،  مزرعه  بیماری های 

یونجه مزرعه 

2

پایین تر از 
1نگهداری نامناسب مزرعه یونجهحد انتظار

کنترل بیماري ها
1   با نام و یاد خدا آماده به کار شوید.

2   پس از مشاوره با کارشناس و هنرآموز خود بیماري را در مزرعه تشخیص دهید.
3   روش کنترل را مشخص نمایید.

4   زمان کنترل را تعیین کنید.
5   عملیات کنترل را شروع کنید.

6   پس از پایان کار گزارش کار تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید

فعالیت
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شرح کار:
1ـ آماده سازی بستر کاشت یونجه 2ـ کاشت یونجه 3ـ کوددهی مزرعه یونجه 4ـ آبیاری مزرعه یونجه 5 ـ کنترل علف های هرز مزرعه یونجه 

6 ـ کنترل آفات مزرعه یونجه 7ـ کنترل بیماری های مزرعه یونجه

استاندارد عملکرد: 
آماده سازی بستر کاشت یونجه و کاشت را با استفاده از ماشین های زراعی انجام داده و مراقبت های مورد نیاز را در مراحل مختلف رشد تا زمان 

برداشت از مزرعه یونجه را به عمل آورد. )مساحت 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(
شاخص ها:

1ـ ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه مشاوره با کارشناسان، تعیین درصد رطوبت خاک )گاورو بودن(، پخش یکنواخت کودهای 
دامی و پایه مطابق نتیجه مشاوره با کارشناسان، شخم زدن زمین، دیسک زدن، تسطیح زمین

2ـ انتخاب بذر، تعیین تاریخ کاشت، روش کاشت، عمق کاشت، کاشت یکنواخت بذر
3ـ تعیین مقدار و نوع کود مورد نیاز )فسفر و پتاس( پس از هر چین مطابق آزمایش و توصیه کارشناسان، پخش یکنواخت کودهای پس از 

هر چین
4ـ تعیین زمان آبیاری، آبیاری یکنواخت مزرعه یونجه

5 ـ علف های هرز مزرعه یونجه را شناسایی کند، روش کنترل علف های هرز را تعیین کند، زمان کنترل را تعیین کند، کنترل علف های هرز 
را انجام دهد.

6 ـ مزرعه را پایش کند و آفات مزرعه یونجه را شناسایی کند، روش کنترل آفات را تعیین کند، زمان کنترل آفات را تعیین کند، کنترل آفات 
را در مراحل مختلف رشد انجام دهد.

7ـ مزرعه را پایش کند و بیماری های مزرعه یونجه را شناسایی کند، روش کنترل بیماری ها را تعیین کند، زمان کنترل بیماری ها را تعیین 
کند، کنترل بیماری ها را در مراحل مختلف رشد انجام دهد.

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر ـ آب آبیاری

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ادوات شخم ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کشت، بذر یونجه، مواد و ملزومات 

مصرفی ـ ماشین های سم پاش ـ وسایل و تجهیزات آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کشت یونجه1

2کاشت یونجه2

1نگهداری مزرعه یونجه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با 
استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده 

2بهینه از منابع به ویژه آب کشتکار یونجه را انجام دهید.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی پرورش یونجه
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  سورگوم با توجه به خصوصیات منحصر به فردي که در تحمل در برابر خشکي دارد به شتر عالم گیاهی 

معرفي شده است.
  کارایی مصرف آب در مزرعه سورگوم بسیار باالست.

  در ساقه بیشتر سورگوم ها مقداری قند وجود دارد.

  از شیره سورگوم می توان به صورت شربت در کمپوت سازی، نوشابه سازی، داروسازی و سایر صنایع استفاده کرد.

  کشت و کار سورگوم شیرین در مقایسه با نیشکر و چغندرقند خیلی راحت و کم هزینه است، ولی استحصال 

قند از آن در مقایسه با آنها خیلی پرهزینه است.

پرورش سورگوم

آیا می دانید که...؟

اگر اهدافتان شما را نترسانند، هنوز کوچک اند.
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 اهمیت و ضرورت کاشت سورگوم 
سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. این گیاه 
با توجه به خصوصیات منحصر به فردي که دارد به عنوان شاخص گیاهان زراعي مقاوم به خشکي معرفي شده 
است و نسبت به سایر گیاهان زراعي در شرایط گرم و دشوار آبیاري و شرایط دور آبیاري مقاوم تر بوده و نیاز 
آبي کمتري دارد. همچنین جزء گیاهان چهار کربنه است، بنابراین در مقایسه با بیشتر گیاهان علوفه ای، کارایی 

فتوسنتز باالیی دارد. 
ایران بخصوص مناطق گرم و خشک و معتدل آن سازگاری خوبی دارد. در  با شرایط آب و هوایی  سورگوم 
مناطق مرطوب با استفاده از ارقام مناسب و در مناطق سرد با رعایت تاریخ کاشت در اواخر بهار و اوایل تابستان 

امکان پذیر است.
سطح زیر کشت سورگوم در جهان حدود 44 میلیون هکتار است که حدود 90 در صد آن مربوط به سورگوم 
دانه ای و بقیه آن مربوط به سورگوم علوفه ای است. سطح زیر کشت سورگوم در ایران حدود 44 هزار هکتار است 
که بیشتر سطح زیر کشت به ارقام علوفه ای اختصاص دارد. واریته های با ظرفیت تولید باال در شرایط آب و هوایی 
مناسب در ایران در 2 تا 3 چین 100 تا 150 تن در هکتار، علوفه تر تولید می کنند که 20 تا 25 درصد آن ماده 
خشک است. سورگوم علفی دارای ساقه های نازک است که به استثنای سیلو کردن سایر موارد مصرف سورگوم 
علوفه ای را داراست. سورگوم شیرین به علت وجود قند بیشتر در ساقه آن، برای سیلو کردن چه به صورت خالص 

و یا مخلوط با سایر گیاهانی که تخمیر در سیلوی آنها با مشکالت مواجه است از اهمیت باالیی برخوردار است.

گفت و گو
چند گیاه علوفه ای قابل کشت در منطقه خود را از نظر میزان مصرف آب و تولید با سورگوم مقایسه کنید.

 موارد مصرف سورگوم 
الف( سورگوم علوفه ای: کیفیت سورگوم علوفه اي نسبت به تعدادي از گیاهان مشابه بهتر است و دارای قند 
در ساقه است که در بهبود و کیفیت علوفه آن بخصوص در سیلو کردن اهمیت دارد. روش های مختلف مصرف 
سورگوم علوفه اي و علفي به صورت علوفه خشک، علوفه تر، سیلویی و چرای مستقیم است که همه آنها در 

تعدادی از گیاهان علوفه ای مشابه وجود ندارد. 

انجام مي گیرد و  ازجمله ذرت علوفه اي  این روش همانند سیلو کردن سایر گیاهان علوفه اي  1  سیلویي: 
از طي مراحل سیلو به مصرف دام ها مي رسد. محصول بعد 

2  علوفه تر: محصول سورگوم علوفه اي بعد از برداشت در خارج از مزرعه بخصوص در اسطبل ها مورد استفاده 
دام ها قرار مي گیرد. همچنین سورگوم علوفه اي را به صورت علوفه تر بعد از برداشت جهت تغذیه ماهیان در سطح 

استخرهاي ماهي مي ریزند.
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3  علوفه خشک: سورگوم علوفه اي را بعد از برداشت، خشک کرده و بسته بندی مي کنند تا در فصل زمستان 
مورد استفاده دام ها قرار بگیرد.

4  چراي مستقیم: زماني که ارتفاع سورگوم علوفه اي به باالي یک متر برسد، به طور مستقیم در مزرعه مورد 
چراي دام ها قرار مي گیرد و بعد از پایان چرا دوباره کوددهی و آبیاري مي شود تا در چین بعدي مورد چراي 
مستقیم و یا چین برداري قرار گیرد. جهت تأمین علوفه سبز در فصل زراعي سورگوم، مي توان مزرعه را با 

توجه به میزان نیاز به قطعات مختلف تقسیم کرد و هر قطعه را در 
تاریخ هاي گوناگون مثاًل به فاصله زماني یک هفته یا ده روز کشت 
به چراي  متر، شروع  به یک  بوته ها  ارتفاع  از رسیدن  بعد  و  نمود 
مستقیم به ترتیب از قطعه اول نمود. بعد از پایان چرا در قطعه اول، 
دام ها به قطعه دوم منتقل گردیده و قطعه اول مجدداً کوددهی و 
آبیاري مي شود و بعد از چراي قطعه آخر، سیکل بعدي از قطعه اول 
دوباره آغاز مي شود. بسته به شرایط آب و هوایي ممکن است این 

سیکل چندین بار تکرار شود. 

ب( سورگوم دانه ای: سورگوم دانه ای در کشورهای پیشرفته به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار 
می گیرد. عملکرد سورگوم دانه ای بسته به ارقام مختلف، حاصل خیزی خاک، شرایط آب و هوایی از 2 تا 11 

تن در هکتار است و عملکرد ارقام اصالح شده در ایران 5 تا 11 تن در هکتار است.

شکل 2ـ سورگوم علوفه ای شکل 1ـ سورگوم دانه ای

شکل3ـ مزرعه سورگوم، چرای مستقیم

گفت و گو
در منطقه شما چه گیاهان علوفه ای کشت می شود. عملکرد و مصرف آب آنها را با سورگوم مقایسه کنید. 

موارد مصرف دانه سورگوم به  موازات مصارف ذرت و جو است، از آن به عنوان غذای انسان و تهیه خوراک 
برای دام و طیور و همچنین در صنایع نشاسته و الکل سازی استفاده می شود. ترکیبات شیمیایی دانه سورگوم 
بسته به ارقام مختلف، متفاوت است. میزان پروتئین آنها از 8 تا 16 درصد تغییر می کند و ارقام تجارتی دارای 

10 تا 13 درصد پروتئین هستند. 
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گفت و گو
آیا در منطقه شما از دانه سورگوم برای خوراک دام و طیور استفاده می شود؟ 

شکل 5 ـ نان سورگوم شکل 4ـ شربت سورگوم

 ویژگی های گیاه شناختی 
سورگوم زراعی گیاهی از خانواده غالت است که در ایران ذرت خوشه ای هم گفته می شود.

افشان است که دارای تعداد زیادی ریشه های مویین می باشد. ریشه  از نوع  ریشه: سیستم ریشه سورگوم 
جنینی یا اولیه، نخستین ریشه ای است که در جوانه ظاهر می شود سپس چندین ریشه مشابه به وجود می آید 
اولین گره منشعب  از  ثانویه  دارند. ریشه های  انشعاب  تعداد کمی  یا  و  بوده  انشعاب  بدون  این ریشه ها  که 
می شوند و ریشه هایی هستند که سیستم ریشه ای افشان گیاه را تشکیل می دهند. ریشه های اولیه بعداً از بین 

می روند سپس ریشه های باز و نگهدارنده از زیر پایین ترین گره ها ظاهر می شوند. 

ساقه: ساقه سورگوم از نوع توپر یا ماشوره ای است. ساقه از یک سری گره و میان گره به طور متناوب تشکیل 
یافته است. ساقه سورگوم استوانه ای و سفت بوده و به قطر 0/5 تا 5 سانتی متر در قسمت پایین می باشد. 

مغز ساقه ممکن است شیرین یا بی مزه، 
آبدار یا خشک باشد. در ساقه های پیرتر 
ممکن است مغز ساقه مخصوصاً موقعی 
گره  بردارد.  ترک  باشد  خشک  که 
برگ  غالف  پایه  در  دایره ای  به صورت 
که  نقطه ای  در  درست  می شود،  ظاهر 
پنجه های  است.  وصل  ساقه  به  برگ 
اصلی پایه در صورت وجود از اولین گره 

می آید. به وجود 

شکل 6
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برگ: برگ ها به طور مختلف در طول ساقه پخش گردیده است. در بعضی از انواع سورگوم، ممکن است برگ ها 
در قسمت پایین ساقه جمع شده باشند، در صورتی که در بعضی دیگر کم و بیش پراکندگی یکسان در طول 
ساقه دارند. برگ ها به طور متناوب در دو ردیف روی ساقه به وجود می آیند که شامل غالف و پهنک اولیه 

هستند. طول برگ ها ممکن است حتی به یک متر هم برسد و از نظر پهنا 10 تا 15 سانتی متر متغیرند.

گل آذین: گل آذین سورگوم از نوع خوشه ای و پانیکول است. پانیکول سورگوم ممکن است کوتاه فشرده و یا تنک 
و باز باشد. طول و عرض آن متغیر است طول آن 4 تا 25 سانتی متر و در بعضی از ارقام می تواند بیشتر باشد.

دانه سورگوم: دانه این گیاه فندقه و کم و بیش کروی 
شکل است که از یک طرف پهن بوده و الک پشتی 
می باشد و دانه به رنگ های قرمز، قهوه ای، سفید، زرد، 
نقره ای و کرم بوده و دارای جالی تیره یا مرواریدی 
هستند. وزن دانه ارقام دانه ریز از کمتر از 10 گرم 
تا دانه درشت ها به بیش از 50 گرم متغیر است در 
ارقام زراعی، دانه سورگوم علوفه ای دارای وزن هزار 
دانه 18 تا 22 گرم و در ارقام دانه ای دارای وزن هزار 

دانه 25 تا 32 گرم متغیر است.

 ویژگي هاي زراعي سورگوم 
1  پتانسیل تولید باال

2  سازگاری با شرایط نامساعد اقلیمی
3  شرایط مناسب آب و هوایي ایران

4  مقاوم به خشکی و کم آبی
5  مقاوم به شوری و قلیائیت آب و خاک 

6  مقاوم به گرما
7  مقاوم به رطوبت بیش  از حد در پای بوته

8  مصرف بهینه آب، حدود پنج هزار مترمکعب در هکتار
9  کیفیت سورگوم علوفه اي نسبت به تعدادي از گیاهان مشابه بهتر است.

 سازگاری )شرایط محیطی مناسب پرورش سورگوم( 
سورگوم از گیاهان مناطق گرم بوده و در تمام مراحل رشد در برابر سرما حساس است. 

نور: سورگوم گیاهی روز کوتاه است، هر چند واکنش آن به طول روز به تیپ ژنتیکی آن نیز بستگی دارد )طول 
روز مناسب برای سورگوم 10 ساعت است(. در طول روزهای ده  ساعتی موجب گل دهی زود هنگام آن می شود.

شکل 8شکل 7



پودمان 2: زراعت گیاهان علوفه ای

73

دما: حداقل درجه حرارت خاک برای جوانه زنی 12 درجه سلسیوس 
است. این گیاه برای رشد و نمو و تولید محصول به گرمای نسبتاً 
زیاد و همچنین هوای نسبتاً خشک نیاز دارد و در گرمای حدود 30 
تا 32 درجه سلسیوس بهتر رشد خواهد نمود. زمانی که حرارت به 
کمتر از 18 درجه سلسیوس می رسد رشد سورگوم کم شده و اگر 
به مدت طوالنی در معرض حرارت کمتر از 7 درجه سلسیوس قرار 

گیرد در این صورت از بین خواهد رفت.

خاک: نوع خاک محدودیتی برای کشت این گیاه به وجود نمی آورد و در خاک های سنگین تا سبک کشت 
می شود. طبیعی است که راندمان آن مثل سایر گیاهان زراعی تحت تأثیر خاک های کم بازده قرار می گیرد و 

این گیاه تولید بیشتری در خاک های نسبتاً سنگین دارد. سورگوم 
در  باید  و  بوده  گسترش یافته  و  عمیق  نسبتاً  ریشه های  دارای 
کاماًل  و  بوده  کافی  خاک  نفوذپذیری  که  شود  کاشته  خاک هایی 
باشد. مناسب ترین خاک شامل  قابل تهویه و دارای رطوبت کافی 
خاک های رسی شنی و یا لیمونی بوده و بهترین pH برای این گیاه 
حدود 6 تا 7 می باشد. شوری )EC( از 4 دسی زیمنس به باال میزان 
جوانه زنی سورگوم کاهش می یابد و اگر میزان شوری به 14 دسی 

زیمنس برسد جوانه زنی صفر خواهد شد. 

 طبقه بندی زراعی سورگوم 
1  سورگوم علوفه ای: دارای ساقه هایی با ارتفاع بلند است که در داخل ساقه آنها مقداری قند تشکیل و 

می گردد.  ذخیره 
2  سورگوم دانه ای: دارای دانه های نسبتاً درشت و خیلی سفت است که در مرغداری ها و یا صنایع از دانه 

آن استفاده می گردد.
3  سورگوم علفی: این رقم اغلب در چراگاه ها کاشته می شود که پس از تولید گل به مصرف حیوانات می رسد. 

شکل 9ـ تنوع ارقام سورگوم دانه ای در 
مزرعه تحقیقاتی

شکل 10ـ سورگوم علوفه ای

شکل 12ـ سورگوم علفیشکل 11ـ سورگوم دانه ای
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4  سورگوم قندی: دارای بوته هایی با ارتفاع نسبتاً بلند است که پس از رشد کامل بوته ها در داخل ساقه آنها 
مواد محصول به صورت شیرابه با مقداری قند به وجود می آید. 

5  سورگوم جارویی: این نوع به علت دارا بودن گل آذین های پهن و بزرگ برای تهیه جارو کاشته می شوند.

شکل 14ـ سورگوم شیرین یا قندیشکل 13ـ سورگوم جارویی

آماده سازی بستر کاشت: آماده نمودن زمین برای کاشت بدین منظور انجام می گیرد که بذر کاشته شده در 
بستر مناسب قرار گیرد و به آسانی در خاک جوانه زده و سبزینگی یکنواختی در سطح مزرعه داشته باشد. 

آماده سازی بستر کاشت شامل مراحل زیر است:
2  شخم سطحی بهاره 1  شخم عمیق پاییزه                                         

4  ماله کشی در صورت نیاز 3  دیسک جهت خردکردن کلوخه ها                        

شکل 15ـ بستر مناسب برای کشت

استفاده از علف کش های پیش کاشت برای پیشگیری از علف های هرز، هنگام آماده سازی زمین انجام می گیرد. 
باید توجه کرد که به دلیل حساسیت ذاتی سورگوم، گاهی کاربرد علف کش هاي پیش رویشی یا پیش کاشت 
باعث ایجاد خسارت جزئی در سورگوم می شود که پس از چند روز ترمیم خواهد شد. بهترین زمان کنترل 
علف های هرز به صورت پیش رویشی و بهترین کنترل از مخلوط چند علف کش به دست مي آید که در انتخاب، 

مخلوط کردن و زمان مصرفشان باید از کارشناسان محلی کمک بگیرید.

پژوهش
علف کش های پیش از کاشت در سورگوم و چگونگی کاربرد آنها را از کارشناسان پرس وجو کنید و گزارش 

نتیجه آن را تحویل دهید.
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در کاربرد علف کش ها به صورت پیش کاشت الزم است پس از سم پاشی بر روی خاک، عملیات دیسک زنی 
انجام شود و علف کش با عمق 5 تا 10 سانتی متری خاک مخلوط گردد. 

ارزشیابی مرحله 

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

آماده سازی 
بستر کاشت 

سورگوم

زمین زراعی، تراکتور، 
گاوآهن، دیسک، لولر، 
کودپاش کود دامی، 

سم پاش، علف کش پیش 
کاشت

باالتر از حد 
انتظار

خاک،  ویژگی های  تعیین  خاک،  رطوبت  درصد  تعیین 
پخش کود دامی و کودهای پایه، پخش علف کش های خاک 
کاربرد، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات 
خاک ورزی، تحلیل اهمیت کم خاک ورزی در کشاورزی پایدار

3

در حد انتظار

خاک،  ویژگی های  تعیین  خاک،  رطوبت  درصد  تعیین 
پخش کود دامی و کودهای پایه، پخش علف کش های خاک 
کاربرد، انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات 

خاک ورزی

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در انجام خاک ورزی مناسب برای کاشت سورگومانتظار

 مراحل رشد و نمو سورگوم 
میزان  و  و عمق کاشت  به درجه حرارت خاک  بسته  مرحله جوانه زنی و مرحله آشکارشدن گیاهچه:    1

رطوبت 3 تا 5 روز بعد از کاشت اتفاق می افتد.

آماده کردن زمین براي کاشت سورگوم
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و آماده به کار شوید.

2   با هماهنگی های الزم به واحد ماشین های کشاورزی بروید و وسایل مورد نیاز را تحویل بگیرید. با 
بزنید. برگردان دار شخم  گاوآهن 

3   برای نرم شدن خاک و یا خردکردن کلوخه ها دیسک بزنید و در صورت نیاز تسطیح نمایید.
4   کودهای فسفر و پتاس و در صورت لزوم علف کش ها را در زمین پخش نمایید )با توصیه کارشناسان(. 

سپس زمین موردنظر را دیسک سبک بزنید.
توجه: 

همواره پیشگیری بهتر از درمان است. در صورتی که از آلودگی مزارع به علف های هرز پیشگیری نشود، 
مجبور به صرف هزینه های زیاد جهت کنترل علف های هرز خواهید شد.

در صورت استفاده از سموم علف کش پیش کاشت حداقل تا دو هفته از کاشت بذر خودداری شود تا 
باشد. تأثیر منفی نداشته  سموم روی جوانه زنی بذر 

5   پس از سرویس ماشین های کشاورزی و تحویل آنها گزارش کار خود را تنظیم و تحویل دهید.

فعالیت
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2  مرحله سه برگی: این مرحله به طور معمول حدود 10 روز بعد از آشکارشدن گیاهچه اتفاق می افتد. در این 
مرحله سه برگ کامل تشکیل شده است و حلقه اتصال پهنک به غالف برگ )یقه( در سه برگ قابل  مشاهده است.

3  مرحله پنج  برگی: سیستم ریشه در این مرحله در حال  توسعه سریع است و در این مرحله گیاه وارد دوره 
رشد سریع خود می شود. حدود سه هفته بعد از آشکارشدن گیاهچه، گیاه 5 برگ کاماًل توسعه  یافته دارد.

4  مرحله تمایز و تشکیل پانیکول )خوشه(: در حدود 30 روز بعد از آشکارشدن گیاهچه، نقطه رشد از حالت 
رویشی )تولید برگ( به حالت زایشی )تولید خوشه( تغییر می کند.

5  مرحله برگ پرچم: در این مرحله برگ پرچم )آخرین برگ( در داخل حلقه برگ ها قابل  مشاهده است و 
از این به بعد تمام برگ ها به جز 3 تا 4 برگ کاماًل توسعه  یافته اند. جذب نور به بیشترین میزان رسیده و رشد 

و جذب مواد غذایی به طور سریع ادامه می یابد.
6  مرحله آبستنی: در این مرحله تمام برگ ها کاماًل گسترش  یافته اند و بیشترین جذب نور را دارند. خوشه 

تقریباً به اندازه کامل خود رسیده و در غالف برگ پرچم محصور است.
7  مرحله آشکارشدن گل: در این مرحله دمگل به طور سریع رشد کرده و خوشه را از غالف برگ خارج 
می کند به طوری که 50 درصد بوته های موجود در مزرعه دارای گل هستند. در این مرحله تقریباً نصف وزن 

خشک گیاه تولیدشده است.
8  مرحله خمیری نرم دانه: در این مرحله در ابتدا وزن ساقه کمی افزایش  یافته و سپس به خاطر پر شدن 

سریع دانه وزن آن کاهش می یابد.
9  مرحله خمیری سخت: ساقه به پایین ترین وزن خود رسیده است و جذب مواد غذایی کامل شده است و 

برگ های زیادی ممکن است از دست رفته باشند.
رسیدگی  می آید.  به دست  مرحله  این  در  گیاه  خشک  وزن  بیشترین  فیزیولوژیکی:  رسیدگی  مرحله    10
فیزیولوژیکی را می توان به وسیله نقطه سیاه واقع در جهت مقابل جنین مشخص کرد. رطوبت در این مرحله 

بین 25 تا 32 درصد است.

شکل 16ـ مراحل رشد رویشی و زایشی سورگوم

رشد رویشیپرشدن دانه

رسیدگی 
فیزیولوژیکی

خمیری 
سفت

ظهور خمیری نرم
خوشه

برگ آبستنی
پرچم

آغازه 
زایشی

جوانه زنیسه برگیپنج برگی
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تناوب زراعی: سورگوم مانند سایر گیاهان خانواده غالت در تناوب زراعی بعد از نباتات غده ای، یونجه، شبدر، 
گندم، بقوالت، جو و صیفی جات کشت می شود. از کشت سورگوم به طور متوالی در یک مزرعه بدون رعایت 

تناوب باید خودداری کرد.
نیاز سورگوم در برابر مواد غذایی به ویژه نیتروژن نسبتاً زیاد بوده و در مناطق مورد کاشت و یا مورد استفاده 
بهتر است این گیاه بعد از یونجه، سویا، شبدر و سایر لگوم ها توصیه  شود و یا در اول تناوب کاشته شود تا 
بتواند از عوامل مناسب موجود به خوبی استفاده نماید )الزم به یادآوری است سورگوم دانه ای در مقایسه با 
نیاز نیتروژن متفاوت  ارقام سورگوم علوفه ای بسته به پتانسیل تولید  نیاز دارد و در  ذرت نیتروژن کمتری 

خواهد بود(. برای نمونه در پایین به تناوب های زراعی این گیاه با برخی گیاهان اشاره می شود:
یونجه، سورگوم، جو یا گندم
پنبه، سورگوم، گندم یا جو

شبدر، سورگوم، گندم،یوالف یا جو
تاریخ کاشت: شروع تاریخ کاشت سورگوم زمانی است که درجه حرارت خاک در عمق 4 تا 5 سانتی متری 
خاک )که عمق کاشت بذر سورگوم نیز می باشد( به 12 درجه سلسیوس برسد. تقریباً ده روز پس از کشت 
گرم  مناطق  در  آن  کشت  تقریبی  زمان  می باشد.  سورگوم  کاشت  زمان  مناسب ترین  منطقه  هر  در  ذرت 
معتدل  مناطق  در  فروردین ماه،  گرم  نیمه  مناطق  اسفندماه،  ایران  شرقی  جنوب  و  جنوب  قسمت های  در 

نیمه دوم خرداد ماه است. اردیبهشت ماه و در مناطق سردسیر 

گفت و گو
   با توجه به اقلیم منطقه شما بهترین تاریخ کاشت سورگوم را مشخص کنید.

برای گیاه  را  تاریخ تعیین شده در منطقه شما چه مشکالتی  از  یا کاشت زودتر     تأخیر در کاشت و 

دارد؟ دنبال  به  سورگوم 

 تراکم کاشت سورگوم 
میزان بذر مصرفي ارقام مختلف سورگوم با توجه به هدف از کاشت )دانه اي یا علوفه ای(، وزن هزار دانه، قدرت 

رویش و درصد جوانه زنی و شرایط کاشت متفاوت است. 
بهترین روش کاشت این گیاه روش خطی می باشد. اگر عملیات کاشت کرتی و به صورت دست پاش انجام 

شود مقدار مصرف بذر حدود 40 کیلوگرم در هکتار 
بود.  خواهد 

بذر مصرفي  میزان  تراکم در سورگوم دانه اي:  الف( 
شرایط  به  توجه  با  دانه اي  سورگوم  مختلف  ارقام 
است.  در هکتار  کیلوگرم  تا 15  بین 12  گفته شده 
اّما با توجه به حجم این گیاه، بهتر است میزان تراکم 
شود.  منظور  هکتار  در  بوته  تعداد  اساس  بر  کاشت 
مناسب ترین تراکم کاشت ارقام موجود در شرایط آبي 

شکل 17ـ تراکم مناسب در کاشت سورگوم دانه ای
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بین 120 تا 200 هزار بوته در هکتار و در شرایط دیم، بسته به میزان بارندگي تراکم کاشت آنها بین 70 تا 
100 هزار بوته در هکتار متغیر است. کشت آن به صورت ردیفي انجام می شود که فاصله ردیف ها از همدیگر 

50 تا 80 سانتي متر و فاصله بوته روی ردیف 10 سانتی متر است.
ب( تراکم در سورگوم علوفه اي: میزان بذر مصرفي ارقام مختلف سورگوم علوفه ای نیز با توجه به شرایط 
گفته شده بین 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار است. مناسب ترین تراکم کاشت ارقام موجود بین 200 تا 300 
هزار بوته در هکتار است. کشت آن به صورت ردیفي انجام می شود که فاصله ردیف ها از همدیگر بسته به 
ماشین های برداشت 60 تا 75 سانتي متر متغیر و فاصله بین بوته ها روی ردیف 8 سانتی متر است. ولي در 

برداشت دستي و یا چراي مستقیم حّتي این فاصله مي تواند تا فاصله ردیف 50 سانتي متر کاهش یابد.

شکل 18ـ تراکم مناسب در کاشت سورگوم علوفه ای

پژوهش
از خبرگان محلی و یا کارشناسان مقدار بذر مصرفی را برای کاشت سورگوم )علوفه ای و دانه ای( برای 

ارقام معرفی شده در منطقه خود پرس وجو کرده و در کالس ارائه دهید.

جدول 5 ـ مشخصات تعدادی از ارقام سورگوم دانه ای و علوفه ای

مشخصاتنوع سورگومنام رقمردیف

رقم سورگوم دانه ای متوسط رس، مناسب برای کشت در مناطق گرم و دانه ایکیمیا1
گرم و خشک

رقم سورگوم دانه ای متوسط رس، مناسب برای کشت در مناطق گرم و دانه ایسپیده2
گرم و خشک

رقم سورگوم دانه ای زودرس، مناسب برای کشت در مناطق سرد، معتدل، دانه ایپیام3
گرم و گرم و خشک

رقم سورگوم علوفه ای نیمه دیررس، مناسب برای کشت در مناطق معتدل، علوفه ایپگاه4
گرم و گرم و خشک

رقم سورگوم علوفه ای زودرس، مناسب برای چرای مستقیم، علوفه تازه و علوفه ایاسپید فید5
علوفه خشک
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عمق کاشت: عمق کاشت مناسب بذر سورگوم از 4 تا 5 سانتی متر متغیر است.

فکر کنید
عوامل تأثیرگذار بر تعیین عمق مناسب کاشت کدام اند؟ در چه شرایطی عمق کاشت را بیشتر و یا کمتر 

باید در نظر گرفت؟

 چگونگی کاشت سورگوم با توجه به روش آبیاری 
کاشت سورگوم به صورت مکانیزه و با بذرکار پنوماتیک ذرت انجام می شود که با توجه به شرایط منطقه به 

روش های زیر انجام می شود.
1  کاشت سورگوم به صورت جوی و پشته

2  روش کاشت در بقایا 
3  کاشت دو یا چند ردیف روی پشته

4  کاشت روی زمین مسطح

توجه
در گیاه سورگوم برای کنترل علف های هرز می توان بعد از کاشت و قبل از رویش آن سم پاشی بر روی 
خاک انجام شود. در روش پیش رویشی نیازي به اختالط علف کش با خاک وجود ندارد ولی براي مؤثر 

واقع شدن آن باید آبیاري سبک صورت گیرد.

آماده کردن زمین براي کاشت سورگوم
1   با نام و یاد خدا لباس کار بپوشید و تراکتور و ادوات الزم را تحویل بگیرید.

2   در پاییز با گاوآهن برگردان دار شخم بزنید.
3   در بهار 4ـ2 هفته قبل از کاشت دیسک یا دندانه بزنید و سپس زمین را تسطیح نمایید.

1 از نیتروژن را به خاک اضافه کنید.
3 4   کودهای پایه شامل فسفر، پتاس و 

5   گزارش کار را بنویسید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

کاشت 
سورگوم

زمین زراعی، قپان 
)ترازو(، ماشین کاشت، 

بذر سورگوم

باالتر از حد 
انتظار

روش  تعیین  کاشت،  تاریخ  تعیین  رقم،  انتخاب 
کاشت، تعیین مقدار بذر مصرفی، انتخاب ماشین های 
عملیات  اجرای  کاشت،  ماشین های  تنظیم  کاشت، 

کاشت روش  انتخاب  دالیل  تحلیل  کاشت، 

3

در حد 
انتظار

انتخاب رقم، تعیین تاریخ کاشت، تعیین روش کاشت، 
تعیین مقدار بذر مصرفی، انتخاب ماشین های کاشت، 

تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت
2

پایین تر از 
1ناتوانی در کاشت یکنواخت سورگومحد انتظار

 آبیاری مزرعه سورگوم 
دور آبیاري در زراعت سورگوم بسته به نوع خاک و شرایط اقلیمي7 تا 10 روز یک بار است. براي جوانه زنی 
بهتر و سبزشدن یکنواخت، الزم است دو آبیاري اول و دوم به فاصله 5 روز انجام بگیرد. نیاز آبي سورگوم با 

رشد گیاه افزایش مي یابد و در دوره گل دهي به بیشترین مقدار خود مي رسد. 
بعد از دوره گل دهي مصرف آب آن کاهش مي یابد.

در سورگوم دانه اي حدوداً 20 تا 25 روز قبل از برداشت 
آبیاري آن قطع مي شود. 

در سورگوم علوفه ای بسته به نوع خاک و شرایط آب  و 
هوایی 4 تا 5 روز بعد از آخرین آبیاری قابل  برداشت 
است. آبیاري ممکن است به صورت نشتي، نوارتیپ و 
بارانی باشد. زمان قطع آبیاری قبل از برداشت سایر 
و  آب  شرایط  و  تولید  اهداف  به  بستگی  سورگوم ها 

هوایی منطقه دارد.

شکل 19ـ آبیاری سورگوم

گفت و گو
برای منطقه خود کدام روش آبیاری را پیشنهاد می کنید؟ 

آیا روش پیشنهادی ازنظر کارایی مصرف آب هم بهترین روش است؟
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تعداد  و  خاک  حاصل خیزی  به  بسته  علوفه ای  سورگوم  شیمیایی  کود  میزان  موردنیاز:  عمده  کودهای 
به  توجه  با  آمونیوم  فسفات  کود  مطلوب  عملکرد  کسب  برای  کلی  به طور  ولی  می کند  تغییر  چین برداری 
آزمایش خاک و توصیه کارشناسان در پاییز به زمین داده می شود و کود نیتروژِن را )از نوع اوره( با توجه به 
آزمایش خاک و توصیه کارشناسان نیمی از آن را قبل از کاشت و نیم دیگر آن را به عنوان سرک در مرحله ای 
که ارتفاع بوته ها به 35 تا 40 سانتی متر می رسد مصرف می شود. البته بعد از هر چین برداری نیز بالفاصله کود 
نیتروژن به مقدار توصیه شده )100 کیلوگرم( پخش و آبیاری می شود. بهتر است کود سرک بعد از چین برداری 

به صورت نواری داده شود.

 نشانه های کلیدی کمبود عناصر غذایی در سورگوم 
  نشانه های کمبود نیتروژن: برگ های باالیی سبز رنگ پریده ـ برگ های پایینی 

زرد و قهوه ای
در غالف  قرمزتر  رگه های  و  باریک تر  ساقه های  نیتروژن در ساقه ها:  کمبود    

)شکل  20( پایینی.  برگ های 
نکروزه  رگه های  و  لکه ها  و  زرد  کلروز  نشانه های  برگ ها:  در  نیتروژن  کمبود 

)شکل   21( می دهد.  نشان  برگ ها  در  را  قهوه ای 

کمبود  نشانه های  شکل   20ـ 
نیتروژن

شکل 21ـ عالئم کمبود نیتروژن در برگ ها )الف و ب( ـ گیاه سالم )ج(

)ج()ب()الف(
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شکل 23ـ نشانه های کمبود پتاس

 ب( کمبود  شکل 24ـ الف( عالئم کمبود منیزیم در بوته جوانـ 
شدید منیزیم

شکل 25  ـ دندانه دار شدن و پاره شدن حاشیه برگ ها در اثر 
کمبود کلسیم

  نشانه های کمبود فسفر: موجب توقف رشد و تجمع رنگ دانه های 

بنفش و قهوه ای در برگ ها می شود )شکل 22(.
  نشانه های کمبود پتاس: نکروزه شدن حاشیه ای در برگ های 

کمبود  براثر  برگ ها  در  بنفش رنگ  و  قهوه ای  ضایعات  پایین تر، 
.)22 )شکل  می شود  دیده  پتاسیم 

شکل 22ـ نشانه های کمبود فسفر

  نشانه های کمبود منیزیم: زرد شدن برگ ها و لکه های قهوه ای و قرمزرنگ روی آنها دیده می شود.

عالئم سایر کمبودها در تصاویر زیر مشاهده می شود

شکل 26ـ کلروزه شدن بین رگبرگ ها در برگ های جوان در 
اثر کمبود آهن
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نشانه های کمبود گوگرد در بوته های سورگوم: برگ های 
جوانتر زرد کم رنگ و کلروزه و برگ های قدیمی تر نکروزه 

و قهوه ای شده اند. 

شکل 27ـ نشانه های کمبود گوگرد در بوته های سورگوم

نشانه های کمبود بور: ایجاد ضایعات متناوب و شفاف 
بین رگبرگی در اثر کمبود بور در سورگوم

شکل 28ـ نشانه های کمبود بور

نشانه های کمبود روی: نکروزه شدن )قهوه ای و سفید 
شدن( بین رگ برگ ها و گسترش رنگ دانه های بنفش 
سورگوم  در  روی  کمبود  اثر  در  میانی  برگ های  در 

ممکن است در اثر کمبود روی باشد.

شکل 29 ـ نشانه های کمبود روی

علف هاي هرز سورگوم: سورگوم مانند بیشتر گیاهان زراعی در اوایل دورة رشد خود در برابر علف های هرز 
حساس بوده و الزم است پیش از کاشت نسبت به کنترل علف های هرز اقدام نمود. علف هاي هرز می توانند بین 
20 تا 67 درصد عملکرد سورگوم را کاهش دهند. با توجه به کندی رشد سورگوم در ابتدای فصل و همچنین 
فاصلۀ زیاد بین ردیف ها، علف های هرز فضای مناسبی برای رشد خواهند داشت و از راه های کاهش تراکم بوته، 
رقابت و دگرآسیبی )آللوپتی( عملکرد سورگوم را کاهش می دهند. سورگوم در مراحل اولیه رشد حساسیت 
بیشتري نسبت به علف هاي هرز دارد ولی پس از رسیدن به مرحلۀ 5 تا 6 برگی، این گیاه توانایی رقابت با 
علف های هرز را خواهد داشت. طبق تحقیقات انجام شده دورة بحرانی کنترل علف های هرز در سورگوم از 3 تا 
5 برگی یا حداکثر 38 روز پس از سبز شدن آن می باشد. سورگوم بعد از این مرحله در مقایسه با علف های هرز 

معموالً ارتفاع بیشتری خواهد داشت و با سایه اندازی از رشد و نمو علف هاي هرز جلوگیري مي کند. 

توجه
از  انتخاب علف کش مناسب  باید در  و  از علف کش ها حساسیت دارد  به طیف وسیعی  سورگوم نسبت 

نشود. وارد  به عملکرد سورگوم خسارتی  تا  و خبرگان محلی کمک گرفت  کارشناسان 
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مهم ترین علف های هرز در مزارع سورگوم به شرح زیر می باشند:
 علف های هرز پهن برِگ یک ساله از جمله سلمک، تاج خروس، خرفه، گاو پنبه، توق و تاج ریزی

 علف های هرز باریک برِگ یک ساله از جمله چسبک و سوروف
 علف های هرز دائمی )چندساله( از جمله قیاق، مرغ، پیچک صحرایی و اویارسالم

 روش های کنترل علف های هرز در مزارع سورگوم 
از جمله کنترل شیمیایی،  از روش های مختلف کنترل  برای علف های هرز می توان  کنترل علف های هرز: 

زراعی و مکانیکی استفاده کرد. 
کنترل زراعی: رعایت تناوب زراعی مناسب و عدم کشت پیوسته سورگوم، تغییر آرایش کاشت )کشت دو 
به کنترل  )دروغین( می تواند  بذر کاذب  بستر  ایجاد  و  امکان(، عملیات مناسب کوددهی  ردیفه در صورت 

علف های هرز کمک کند.

گفت و گو
مهم ترین علف های هرز مزرعه سورگوم در منطقه شما کدام اند؟ روش های پیشنهادی خود را برای کنترل 

هر یک از آنها را بیان کنید.

کنترل مکانیکی: اولین مرحله کنترل مکانیکی علف های هرز در مرحله چهار برگی رشد انجام می شود و 
حدود ده روز بعد هم تکرار می گردد. 

در این روش با استفاده از پنجه غازی و کولتیواتور علف های هرز بین ردیف های کاشت را کنترل می کنند. 
البته این عملیات باید تا قبل از رسیدن سورگوم به ارتفاع 50 تا 60 سانتی متری انجام شود تا آسیبی به خود 

گیاه وارد نگردد.
کنترل شیمیایی: بهترین زمان مصرف علف کش هاي پس رویشی در مرحله 5 تا 6 برگی سورگوم است.

پژوهش
راه های پیشگیری از آلودگی مزارع به علف های هرز را از کارشناسان و منابع معتبر جست وجو کنید و 

نتیجه پژوهش خود را تحویل دهید.

پژوهش
در منطقه شما برای کنترل علف های هرز از چه روش یا روش هایی استفاده می شود؟ 

تصویر برچسب چند علف کش پس رویشی برای کنترل علف های هرز مزرعه سورگوم را تهیه کرده چگونگی 
و زمان استفاده هر یک از آنها را از کارشناسان پرس وجو کرده و نتیجه را در کالس درس ارائه دهید.
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ارزشیابی مرحله نگهداری مزرعه سورگوم

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

نگهداری مزرعه 
سورگوم )آبیاری، 

کوددهی و 
کنترل علف های 

هرز(

مزرعه سورگوم، 
کولتیواتور مرکب کودکار، 

سم پاش، تجهیزات 
آبیاری، هر باریم 
علف های هرز، کود

باالتر از حد 
انتظار

تعیین  آبیاری،  روش های  و  زمان  تعیین 
مراحل حساس سورگوم به کم آبی غرقابی، 
اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع و مقدار 
روش  و  زمان  تعیین  سرک،  کودهای 
تعیین مقدار کود سرک،  کوددهی سرک، 
نوع  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
تعیین زمان کنترل  علف های هرز مزرعه، 
کولتیواتور  زمان  تعیین  هرز،  علف های 
زدن، اجرای عملیات کنترل علف های هرز، 
نگهداری  روش های  انتخاب  دالیل  تحلیل 

سورگوم مزرعه 

3

در حد انتظار

تعیین  آبیاری،  روش های  و  زمان  تعیین 
مراحل حساس سورگوم به کم آبی غرقابی، 
اجرای عملیات آبیاری، تعیین نوع و مقدار 
روش  و  زمان  تعیین  سرک،  کودهای 
تعیین مقدار کود سرک،  کوددهی سرک، 
نوع  شناسایی  کوددهی،  عملیات  انجام 
تعیین زمان کنترل  علف های هرز مزرعه، 
علف های هرز، تعیین زمان کولتیواتور زدن، 

هرز علف های  کنترل  عملیات  اجرای 

2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در مراقبت از مزرعه سورگومانتظار

کنترل علف های هرز مزرعه سورگوم
1   با نام و یاد خدا به همراه هنرآموز خود به مزرعه بروید و علف های هرز مزرعه را شناسایی نماید.

2   کولیتواتور یا ؟ غازی را به تراکتور متصل کنید و بین ردیف ها را کولیتواتور بزنید.
3   عملیات کولیتواتور را 10 روز بعد تکرار نمایید.

4   به همراه کولیتواتورزنی، کود نیتروژن الزم را به خاک اضافه نمایید.
5   گزارش کار تهیه کنید و به هنرآموز خود تحویل دهید.

فعالیت
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 آفات مهم سورگوم 
حشرات و آفات گیاهی می توانند عوامل محدودکننده مهمی در تولید سورگوم به ویژه سورگوم دانه ای محسوب 
شوند. از جمله آفاتی که بر روی محصول سورگوم فعالیت نموده و بر روی آن خسارت زا می باشند می توان به 
مگس میج1، آفت کرم طوقه بر )اگروتیس( و بعد از آن در طی رشد رویشی کرم برگ خوار )کاردرینا(، شته ها 

و نیز پرندگان به ویژه گنجشک اشاره نمود.
دو آفت مهم سورگوم دانه اي یکی مگس میج و دیگری گنجشک مي باشند که اّولي به دانه بستن صدمه مي زند 

مي کند.  وارد  خسارت  دانه ها  بستن  از  بعد  دومي  و 
خوشبختانه هنوز مگس میج در ایران وجود ندارد ولي 

گنجشک در بعضي مناطق خسارت زا است.
مگس میج: مگس سورگوم پتانسیل این را دارد که 
یکی از مهم ترین آفات سورگوم در بسیاری از مناطق 
باشد. مگس بالغ ریز، ظریف، نارنجی رنگ و شبیه به 

پشه های ریز است. 
حشره ماده بالغ در زمان گرده افشانی درون گل های 
سورگوم تخم گذاری می کند. الروها کرم های نارنجی 
تغذیه کرده  یافته  بذرهای رشد  از  رنگی هستند که 

و درون گل ها به شفیره تبدیل می شوند و نهایتاً از درون گلچه ها بیرون می خزند؛ که در این مرحله گلچه ها 
ظاهری آفت زده و پژمرده دارند. چرخه کامل زندگی آنها کمتر از 14 روز می باشد.

پرندگان: چندین نوع پرنده از جمله سارها و گنجشک ها می توانند در زمان خمیری سفت تا مرحله رسیدگی 
دانه به پانیکول ها حمله کرده و از دانه ها تغذیه کنند. پرندگان کل دانه را مورد مصرف قرار می دهند، هر چند 
گاهی دانه ها را شکسته و نیمی از آن را روی پانیکول باقی می گذارند. این خسارت به سادگی به واسطه آثار 

خوردگی و شکستگی دانه ها و رنگ سفید آندوسپرم 
فضوالت  آثار  همچنین  می باشد.  قابل تشخیص  بذور 
پانیکول های  روی  بر  آنها  پر  اجزای  و  ترشحات  و 
مورد تهاجم به تشخیص کمک می کند. خطر حمله 
پرندگان به مزارعی که با تأخیر کشت  شده اند و مرحله 
بیشتر است.  انجام می شود،  پاییز  دانه ها در  رسیدن 
بنابراین کشت به موقع می تواند کمک خوبی در گریز 
از خسارت باال محسوب شود. هیچ روش منطقی برای 
مبارزه شیمیایی با حمله پرندگان پیشنهاد نمی شود. 
برداشت به موقع در کاهش پتانسیل خسارت پرندگان 

مؤثر خواهد بود.

Midge ـ1

شکل 30ـ   مگس میج )Midge( وآثار خسارت آن روی پانیکول 
سورگوم

شکل 31ـ آثار خسارت پرندگان به پانیکول سورگوم
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پژوهش
درباره تأثیر هریک از موارد زیر برای کنترل آفات مزرعه سورگوم از منابع معتبر و کارشناسان محلی 

پرس و جو کنید و نتیجه را به هنرآموز خود گزارش دهید.
   شخم عمیق

   حذف پانیکول های آلوده از مزرعه سورگوم

   تناوب زراعی با استفاده از محصوالت غیر میزبان

   رعایت تراکم مناسب کاشت 

   استفاده به مقدار و به هنگام کودهای نیتروژنه 

کنترل شیمیایی بیماری ها در سورگوم به دلیل هزینه باال و نیاز به کارگر زیاد خیلی معمول نمی باشد. 
قارچ کش ها به صورت تیمار بذری و یا محلول  پاشی برگی مورد استفاده قرار می گیرند. اگرچه استفاده از 

آنها به هر دو صورت و به صورت مکمل می تواند نتایج بهتری را در برداشته باشد.

پژوهش
مهم ترین بیمارهای مزرعه سورگوم در منطقه شما کدام اند؟ روش های پیشنهادی خود را برای کنترل هر 

یک از کارشناسان پرس وجو کنید.

با  خوشبختانه  ایران:  در  سورگوم  مهم  بیماری های 
توجه به شرایط اقلیمی حاکم در نقاط مختلف ایران، 
بسیاری از بیماری های سورگوم که در سطح جهانی و 
در نقاط سورگوم خیز پراهمیت بوده و خسارات زیادی 
به ندرت  و  نبوده  شایع  خیلی  می زنند،  محصول  به 
گزارش  ایران  در  حتی  برخی  و  می شوند  مشاهده 
رویکرد جدیدی که  با  امروزه  این وجود  با  نشده اند. 
به دلیل تغییر اقلیم به افزایش تولید و کشت و کار 
این محصول خواهد انجامید، برخی از این بیماری ها 
افزایش یافته و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. در 
ایران در رابطه با سورگوم در حال حاضر بیماري هایی 
مانند کپک دانه ای، سیاهک شاخي سورگوم، سیاهک 
از  یک سری  و  سورگوم  برگی  لکه  سورگوم،  پنهان 
بیماری های ویروسی مانند ویروس موزائیک نیشکر و 
نیز بیماري باکتریایي نواري سورگوم در نقاط مختلف 
کشورگزارش شده اند و بعضاً خسارت زا نیز بوده اند. 

کیسه های  داخل  آلوده  پانیکول های  جمع آوری  سیاهک  بیماری  کنترل  برای  بیماری های سورگوم:  کنترل 
پارچه ای و قرار دادن آنها داخل آب جوش موجب کاهش آلودگی و کم کردن بیماری در سال های بعدی می شود.

شکل 32

کیک دانه سیاهک آشکار سیاهک پنهان

سیاهک شاخی بیماری باکتریایی 
نواری

بیماری لکه برگی 
سورگوم
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کاشت  تاریخ  تناوب،  اجرای  مثل  آفات  تلفیقی  مدیریت  اول  درجه  در  مبارزه  برای  آفات سورگوم:  کنترل 
به موقع و شخم پاییزه توصیه می شود. انتخاب روش و یا روش های کنترل )زراعی، مکانیکی و یا شیمیایی( 
به دامنه آفات، تناوب زراعی و فاکتورهای دیگر بستگی دارد. در صورت فراوانی این آفات، مبارزه شیمیایی 
باشد  بیشتر  منطقه اي  در  آنها  زماني خسارت  اگر  می باشد.  اجرا  قابل  معمول  و  مجاز  از سموم  استفاده  با 
مي توان از سموم آندرین یا سوین بر علیه ساقه خوارها استفاده کرد و سم متاسیستوکس را جهت مبارزه با 
شته ها به کار برد. در سورگوم علوفه ای اگر این صدمات نزدیک زمان چین برداري شروع شده باشد مي توان با 
چین برداري آنها را کنترل کرد. خسارت گنجشک موقعي که سطح زیر کشت افزایش مي یابد و یا تاریخ کشت 
طوري تنظیم مي گردد که سورگوم هم زمان با سایر گیاهان زراعي برسد، کاهش مي یابد. توصیه مي شود مزارع 
سورگوم دانه اي دور از روستاها، باغات و درختان باشد تا از تجمع این پرندگان که بیشتر در روي درختان 
زندگي مي کنند کاسته شود. در مناطقی که خسارت گنجشک یا سایر پرندگان زیاد باشد می توان از ادواتی 

که تولید صوت می کنند یا کارگران گنجشک پران استفاده کرد.

ارزشیابی مرحله ای

مراحل کار
شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

کنترل آفات 
و بیماری های 

سورگوم

مزرعه سورگوم،جعبه 
کلکسیون آفات و 
بیماری ها، سموم 

آفت کش و قارچ کش

باالتر از حد 
انتظار

پایش آفت مزرعه و شناسایی آفات مزرعه سورگوم، 
تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات 
برای  مزرعه  پایش  سورگوم،  مزرعه  آفات  کنترل 
رشد،  مختلف  مراحل  در  خاص  بیماری  کنترل 
تعیین  بیمارها،  شناسایی  و  مزرعه سورگوم  پایش 
زمان و روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل 
بیماری، استدالل کنترل زیستی آفات و بیماری ها و 

اهمیت آن در تولید غذای سالم

3

در حد انتظار

پایش آفت مزرعه و شناسایی آفات مزرعه سورگوم، 
تعیین روش و زمان کنترل آفات، اجرای عملیات 
برای  مزرعه  پایش  سورگوم،  مزرعه  آفات  کنترل 
کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، پایش 
مزرعه سورگوم و شناسایی بیمارها، تعیین زمان و 
روش کنترل بیماری، اجرای عملیات کنترل بیماری

2

پایین تر از حد 
1کنترل نامناسب آفات و بیماری های مزرعه سورگومانتظار

گفت و گو
در مورد آفات مهم سورگوم و نحوه خسارت این آفات بحث کنید.
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ارزشیابی شایستگی پرورش سورگوم

شرح کار:
1ـ عملیات قبل از شخم 2ـ شخم زدن 3ـ تعیین مقدار بذر مصرفی 4ـ انجام عملیات کاشت بذر 5 ـ آبیاری 6 ـ کوددهی و خاک دهی پای بوته 

7ـ کنترل علف های هرز  8 ـ کنترل آفات 9ـ کنترل بیماری ها

استاندارد عملکرد: آماده سازی بستر کاشت سوورگوم را با استفاده از ماشین های تهیه زمین انجام داده، سپس عملیات کاشت را انجام دهد و 
تا زمان برداشت مراقبت های مورد نیاز را انجام دهد. )مساحت زمین 2 هکتار برای 4 گروه 4 نفره(

شاخص ها:
1ـ تعیین دصد رطوبت خاک، ارسال نمونه خاک به آزمایشگاه و ارائه نتیجه آن پس از مشاوره با کارشناسان، آبیاری قبل از شخم، پخش کود 

دامی و کودهای پایه مورد نیاز، پخش علف کش های خاک کاربرد
2ـ انتخاب و تنظیم ادوات خاک ورزی، اجرای عملیات خاک ورزی

3ـ انتخاب رقم، تحلیل رابطه تاریخ کاشت، روش کاشت و خطرات احتمالی زمان رشد با مقدار بذر مصرفی، تعیین مقدار بذر مصرفی
4ـ انتخاب تاریخ کاشت، انتخاب روش کاشت، انتخاب ماشین های کاشت، تنظیم ماشین های کاشت، اجرای عملیات کاشت

5 ـ تعیین زمان و روش آبیاری، تعیین مراحل حساس به کم آبی و غرقابی، اجرای عملیات آبیاری
6 ـ تعیین نوع و مقدار کودهای سرک، تعیین زمانت و روش کوددهی سرک، تعیین مقدار کود سرک، انجام عملیات کوددهی

7ـ شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، تعیین زمان کنترل علف های هرز، تعیین زمان کولتیواتور زدن، اجرای عملیات کنترل علف های هرز
8 ـ پایش آفت مزرعه برای کنترل بیماری خاص در مراحل مختلف رشد، تشخیص نوع بیماری، تعیین زمان و روش کنترل بیماری، اجرای 

عملیات کنترل بیماری

شرایط انجام کار، ابزار و تجهیزات:
آب آبیاری، 2 هکتار زمین زراعی برای 16 نفر، بذر سورگوم علوفه ای، مواد و ملزومات مصرفی )کود و سم(

ابزار و تجهیزات:
تراکتور از انواع رایج در کشور )حداقل 75 اسب بخار( ـ ماشین های خاک ورزی، ماشین های کاشت، ماشین های سم پاش ـ وسایل و تجهیزات 

آبیاری ـ کودهای معدنی و آلی ـ کودهای محلول

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی بستر کاشت سورگوم 1

1کاشت سورگوم2

2نگهداری مزرعه سورگوم )آبیاری، کوددهی و کنترل علف های هرز(3

1کنترل آفات و بیماری های سورگوم4

با  نگرش:  و  زیست محیطی  توجهات  بهداشت،  ایمنی،  غیرفنی،  شایستگی های 
استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن استفاده بهینه 

از منابع به ویژه آب کشتکار سورگوم را انجام دهید.
2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.


