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.49-58 (:2)3. مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. مازندران استان شالیزاری اراضی برای ایعلوفه گیاه چند  

 چکیده

 کشت، نوع و اقلیمی شرایط دلیلبهمازندران،  استان در .شودمی محسوب دام تولید در کنندهمحدود عوامل تریناز مهم ،تأمین علوفه در ایران

 انرژی تعادل دارای متنوع، و کیفیتبا علوفه تولید بنابراین، ؛کندنمی تامین را دام پرورش واحدهای نیاز ،یونجه و ذرت علوفه تولید میزان

 کاهش ،کشور شمال شالیزاری مناطق در دام پرورش نمودناقتصادی تولید، افزایش جهت مناسبی راهکار تواندمی مناسب، پروتئین و

 کرده استفاده فصلی هایبارش از که دوم کشت عنوانبه ،پاییزه ایعلوفه گیاهان کشت ،زمینه این در. باشد کشور از ارز خروج و وابستگی

 گیاهان تولیدی هفعلو کیفیت و کمیت مقایسه منظوربه. هستند اهمیت دارای ،باشندنمی نیز برنجزراعت  نظیر اصلی هایزراعت رقیب و

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه اراضی در تحقیقاتی پروژه ،دوم کشت شرایط در مازندران استان شالیزاری ضیاار در لگوم خانواده ایعلوفه

 ،خلر ،ایعلوفه نخود :زراعی محصول پنج شامل مربعمتر هزار چهار سطح در ایعلوفه گیاهان نمایشی مزرعه ،همچنین ؛شد اجرا ناز دشت

 مترمربع 10 سطح در ،آن محصول برداشت مناسب زمان به توجه با کرت هر علوفه. شد ایجاد برسیم شبدر و برکت رقم باقال ،ویلوزا ماشک

 گیاهان از خشک و تر علوفه تولید باالی ظرفیت وجود بیانگر ،نتایج .دگردی توزین شدنخشک از پس و تازه صورتبه و هشد برداشت

 میزان بیشترین همچنین، ؛بود برنج کاشت با تداخل بدون شالیزاری اراضی در (هکتاردرتن 18 و 55) شبدر و( هکتاردرتن 20 و 70) ماشک

 عملکرد میزان به توجه اب شبدر و ماشک گیاهان کلی، طوربه. بود( 15% و 16%) ماشک و خلر گیاهان به مربوط نیز علوفه در موجود پروتئین

 .شوندتوصیه می شالیزاری اراضی در کشت برای دوم کشت عنوانبه باال، پروتئین و

 

 .علوفه عملکرد ،پاییزه علوفه علوفه، کیفیت ،دوم کشت ،لگوم :کلیدی هایواژه
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 مسئله بیان

 و است کشور دام پرورش اصلی مراکز از مازندران استان

 نخست رتبه گوساله و گاو پرورش نظر از موجود، آمار طبق

 رتبه و گوشت تولید چهارم رتبه حال این با ؛دارد را کشور

این  در یونجه تولید(. 1) کشور را دارددر  شیر تولید هفتم

 و بوده محدود ،خاک جنس و اقلیمی شرایط دلیلبه ،استان

 زراعت عنوانبه برنج کشت رواج دلیلبه نیز ایعلوفه ذرت

 اهمیتبا  این محصولبا در کشت  رقابت امکان ،راهبردی

 دشوار ای،علوفه مواد جابجایی طرفی، از. نداردرا  اقتصادی

 منفی تاثیر ،محصول شدهتمام قیمت بر و بوده برهزینه و

 مورد مغذی مواد از غنی و کیفیتبا علوفه تولید. گذاردمی

 در ،اقتصادی صرفه با تولید برای مناسبی راهکار دام، نیاز

 در ایعلوفه گیاهان کشت رو،ایناز ؛(9) است کشور شمال

 موجب و نموده استفاده جوی نزوالت از که پاییز فصل

 تکمیل با. باشدمی توجه مورد ،شوندمی شالیزار تقویت

 از الگویی توانمی موجود، ایعلوفه گیاهان روی مطالعات

 دوره که نمود تعریف را شالیزاری اراضی در دوم کشت

 تا آن برداشتمرحله  و شده آغاز آبان اوایل از آن کشت

 .شود انجام فروردین اواخر

 با علمی، شیوه با ایعلوفه محصوالت کشت به اهتمام   

 به کشور نیاز و غنی مراتع کمبود جمعیت، رشد به توجه

 بنابراین، ؛رسدمی نظر به ضروری لبنی و دامی هایفراورده

 میزان بودن باال بر عالوه که بود گیاهانی دنبال به باید

 خانواده گیاهان. باشند نیز مطلوبی کیفیت دارای عملکرد،

 بر عالوه که هستند گیاهی پروتئین تولید مهم منابع از لگوم

 خاک در هوا ازت تثبیت لحاظ به ،انسان خوراک مصرف

. (7) دارند کاشت تناوب در خاصی جایگاه ،هاریشه توسط

 از تربیش برابر سه تا دو هالگوم دانه در موجود پروتئین

 نیز هالگوم علوفه و (5) بوده غالت دانه در موجود پروتئین

 غذایی ارزش دارای باال پروتئین درصد داشتن واسطه به

 .هستند باالیی

 منظوربه که شودمی گفته محصوالتی به ،پاییزه علوفه

 برداشت بهار اواسط در و کشت پاییز فصل در ،علوفه تولید

 خانواده از پاییزه کشت مناسب ایعلوفه هایگونه .شوندمی

 و سالهیک ایخوشهگل هایماشک انواع شامل ،لگومینوز

 منظوربه غالت با مخلوط صورتبه هاماشک. است خلر

 تولید منظوربه خالص صورتبه یا و سیلویی علوفه تولید

 یا زمستان اواخر پاییز، فصل در چرایی یا خشک علوفه

 از هاماشک به نسبت نیز خلرها. شوندمی کشت بهار اوایل

-می و بوده برخوردار باالتری سرمای و خشکی به مقاومت

. شود کشت تالغ با مخلوط یا خالص صورتبه تواند

-میلی 350 باالی بارندگی دارای مناطق در خلر دیم کشت

 .(2) است پذیرامکان مناسب پراکنش با و متر

 از حاصل علوفه کیفیت و کمیت با ارتباط در نامحقق   

 کشت بررسیدر  .اندداده ماانج متعددی تحقیقات هالگوم

 ( 6) مجیدیان و قربانی توسط شبدر خالص و مخلوط

 کشت در علوفه تروزن  به خشک وزن نسبت میزان باالترین

 نسبت. شد مشاهده( 376/0) شبدر با تریتیکاله مخلوط

 بود 96/1شبدر با تریتیکاله مخلوط کشت در زمین برابری

 خالص کشت به نسبت مخلوط هایکشت مزیت بیانگر که

 بررسی با( 4) سخاوت و شیخ .باشدمی محصوالت

 عملکرد نظر از که داشتند بیان ،باقال مختلف هایژنوتیپ

 را مقدار بیشترین  ،GF-256ژنوتیپ تودهزیست و دانه

 دارای گرگان منطقه در GF-100 تانن بدون ژنوتیپ. دردا

 هکتاردرتن 2/7 تودهزیست عملکرد و تن 2 دانه عملکرد

 .بود

 ایعلوفه لگوم نوع چهار روی( 8) فرمنیری بررسی نتایج   

  اـپانونیک ماشک ای،علوفه نخود ای،خوشهگل ماشک شامل
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 مقدار بیشترین ایخوشهگل ماشک که داد نشان خلر و

 بررسی همچنین. کندمی تولید را خشک و تر علوفه

-گل ماشک و خلر که داد نشان ،علوفه کیفی هایشاخص

 .هستند دارا را علوفه خام پروتئین درصد بیشترین ایخوشه

 ارزیابی و اریسازگ بررسی در نیز (3) همکاران و ربیعی

 در برنج برداشت از بعد شبدر هایگونه علوفه عملکرد

 زا تر علوفه عملکرد باالترین که داد نشان شالیزاری اراضی

 9/62 میانگین با ترتیببه الکس و ونیر ارقام برسیم، شبدر

 علوفه عملکرد بیشترین. شد حاصل هکتاردرتن 2/61 و

-تن 10 عملکرد میانگین با الکی شبدر به متعلق نیز خشک

 .بود هکتاردر

 ایهزمینه توانمی ب،مناس مطالعات انجام با بنابراین،

 ناستا شالیزاری اراضی هکتار هزار 100 حدود از گیریبهره

 کشاورزان معیشت طریق، این از و نمود فراهم را مازندران

 نای اجرای از هدف. بخشید بهبود را منطقه بردارانبهره و

 لگوم خانواده علوفه تولید و کاشت امکان بررسی پژوهش،

 ،بررسی این در. بود دوم کشت عنوانبه شالیزاری اراضی در

 خانواده ایعلوفه محصوالت عملکرد اجزای و عملکرد

 طریق این از تا گرفت قرار مقایسه و مطالعه مورد لگوم

 .شوندآشنا  محصوالت این یعملکرد ظرفیت با کشاورزان

 

  راهکار یا دستاورد معرفی

 کشاورزی تحقیقات ایستگاه زراعی اراضی در مطالعه این

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز به وابسته) ناز دشت

 یسار شهرستان 30 کیلومتر در واقع( مازندران طبیعی منابع

 انـگیاه مختلف هایگونه کیفی و کمی عملکرد. شد انجام

 ضیارا در دوم کشت وانـعنبه ومـلگ وادهـخان ایهـعلوف

: اعیزر تیمار پنج با 1398 سال در مازندران ستانا شالیزاری

 و برکت رقم باقال ،ویلوزا ماشک ،خلر ،ایعلوفه نخود

 یاعلوفه گیاهان نمایشی مزرعه ایجاد همراهبه برسیم شبدر

  مقایسه و بررسی مربعمتر چهارهزار تحاسم به زمینی در

 

 با صفات میانگین مقایسه و هاداده واریانس تجزیه .شد

 سطح وشد  انجام ،9 نسخه SAS آماری افزارنرم از استفاده

 نظردر 95% ها،تحلیل و تجزیه کلیه در رفته کاربه احتمال

 .شد گرفته

 مرحله دودر  ،مزرعه در ورزیخاک عملیات نجاما برای   

شخم  دیسک یا و دوار گاوآهن با همبر عمود صورتبه

 فاروئرشده با  ایجاد هایپشته و جویروی  سپس شدهزد

 شرایط در بذر خفگی از کار این. گردیدانجام  بذرپاشی

 زهکشی به وکرده  جلوگیری ساقه پوسیدگی و ماندآبی

 هکتاردرکیلوگرم 150 میزان به نیاز مورد کود .دکنمی کمک

 اساس بر هکتار،درکیلوگرم 50 اوره کود و آمونیوم فسفات

 زمین به خاک و آب تحقیقات بخش محققان فنی توصیه

 پاشدست روش به محصوالت کاشت. شد اضافه شالیزار

. (1 شکل)شد انجام ماه آبان اول نیمه در و هاپشته روی بر

 زهکش به را آب و داشته را فرعی زهکش نقش هاجوی

 کشور شمال شالیزاری اراضی در. نمایندمی هدایت اصلی

 حالت و زیاد هایبارندگی خاک، بافت بودنسنگین دلیلبه

 یکنواخت شدنسبز منظوربه سال، دوم نیمه در زمین غرقابی

 ضروری زهکشی انجام باال، عملکرد و خوب رشد بذرها،

 10 سطح به آزمایشی کرت در نیز تیمار هر .باشدمی

 500 مساحتبه ایقطعه در ،مهرماه دوم نیمه در مترمربع

 (. 2 شکل) شد کشت نمایشی مزرعه در مربعمتر

 ردیف فاصله اساس بر مطالعه مورد محصوالت از یکهر

 بافت با اراضی در(. 1 جدول) شدند کاشته مناسب تراکم و

 در خوبیبه بذر بستر که مزارعی و سرد و سبک سنگین،

 .یابدمی افزایش مصرفی بذر میزان باشد، نشده آماده آنها

 مترسانتی چهار تا دو کاشت مطلوب عمق این، بر عالوه

 زیرا است ضروری کاشت عمق رعایت. شد گرفته نظر در

-می کاهش را دانه عملکرد و بوته تراکم تر،عمیق کاشت

 . دهد

 

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم

 



 

 

 

 

 

 

 

     
 دست با بذرپاشی و زمین سازیآماده -1 شکل

 

 

 
 شالیزار در ایعلوفه گیاهان آزمایشی و نمایشی مزرعه از نمایی -2 شکل
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 کاشت یهافیرد نیب فاصله (لوگرمی)ک هکتار در بذر مقدار محصوالت

 متر(ی)سانت

 برداشت زمان

 یگلده درصد 50 20-25 120-150 یانخود علوفه

 یگلده لیاوا 30-40 20-40 خلر

 کامل یگلده 20-25 100-120 لوزایماشک و

 یریخم دانه 40-60 100-120 باقال

 یگلده آغاز 20-25 20-25 میشبدر برس

 

   

 برداشت مناسب زمان به توجه با آزمایشی کرت هر علوفه

 خطوط از ،حاشیه حذف با ،(1 جدول) مربوطه محصول

 شدنخشک از پس و تازه صورتبه وشده  برداشت وسط

( گرادسانتی درجه 75 کنخشک دستگاه در ساعت 48)

 خشک، ماده درصد شامل کیفی صفات همچنین .شد توزین

 خام پروتئین میزان و خام الیاف درصد خام، چربی درصد

 هابیماری و آفات .شد گیریاندازه ،مطالعه مورد محصوالت

 نیازهای و گیاهپزشکی تحقیقات بخش نامحقق توسط

 و خاک تحقیقات بخش محققان توسط نیز گیاهان ایتغذیه

 آفت ،کاشت فصل طول در .گرفت قرار ارزیابی مورد آب

 کم میزان به توجه با و نشد مشاهده توجهی قابل بیماری و

به هرز هایعلف با مبارزه مزرعه، سطح در هرز علف

 رقابتی اثر تا گرفت انجام دستی وجین مرحلهیک صورت

 (.3 شکل) برسد داقلح به اصلی محصول با آنها

 

 
 مزرعه سطح در دستی وجین انجام -3 شکل

 

 طبق شالیزاری اراضی در دهشکاشته محصوالت از هریک

 مختلف قطعات در برنج نشا برای شدهانجام ریزیبرنامه

 مناسب زمان در ناز، دشت کشاورزی تحقیقات ایستگاه

 را محصول هر تولیدی علوفه. شدند برداشت( 1 جدول)

اطالعات کاشت و برداشت محصوالت -1 جدول  

 (6شماره پیاپی) -1401ان پاییز و زمست-2شماره -دوره سوم

 



 

 به خشک یا شدهسیلو صورتبه برداشت از بعد توانمی

 شده،تولید محصول سیلوسازی روش در. نمود منتقل انبار

 با سپس شده برداشت گیاهان موور، از استفاده با ابتدا

شده  تبدیل کوچک قطعات به گیاه پیکره چاپر، از استفاده

 .(4 شکل) شد خواهند سیلو سپس و

 

 
 (چپ سمت) کوچک هایبسته در علوفه سیلوسازی و (راست سمت) چاپر دستگاه -4 شکل

 

 کمی مختلف صفات نظر از که داد نشان بررسی این نتایج   

 لگوم، خانواده از مختلف ایعلوفه محصوالت بین کیفی، و

 ماشک گیاه. دارد وجود توجهی قابل و دارمعنی اختالفات

 را علوفه تولید میزان بیشترین هکتاردرتن 70 تر عملکرد با

 بررسی مورد گیاهان دیگر با عملکرد این اختالف و داشته

-علوفه نخود و هکتاردرتن 55 با شبدر گیاهان. بود دارمعنی

 با داریمعنی اختالف تر، علوفه تولید هکتاردرتن 50 با ای

 گیاه .گرفتند قرار تولید دوم جایگاه در و ندنداشت یکدیگر

 کمترین ،هکتاردرتن 34 با باقال و تن 30 عملکرد با نیز خلر

 (.2 جدول) نمودند تولید را علوفه تر وزن

 20 با ماشک گیاه برای نیز علوفه خشک وزن بیشترین   

 عملکرد با داریمعنی اختالف که شد مشاهده هکتاردرتن

 .داشت دوم جایگاه در (هکتارردتن 18) شبدر علوفه خشک

-تن 5/6 باقال گیاه برای علوفه خشک وزن مقدار کمترین

 خشک ماده درهکتارتن هفت با خلر. شد مشاهده هکتاردر

 خشک علوفه عملکرد هکتار،درتن نه با ایعلوفه نخود و

 درصد میزان بیشترین ماشک همچنین. داشتند توجهی قابل

 ایعلوفه گیاهان دیگر به نسبت را( درصد 9/2) خام چربی

 از بیشتر واحد یک حدود در که داد نشان بررسی مورد

 .بود محصوالت دیگر

 سنجش در مهمی معیار که علوفه پروتئین میزان بررسی   

به ماشک و خلر گیاهان که داد نشان ،است علوفه کیفیت

 پروتئین میزان باالترین، 15% و 16% پروتئین میزان با ترتیب

 باقال پروتئین میزان با داریمعنی اختالف لیو داشته را

 میزان کمترین ،5/12% با نخود گیاه .نداشتند( 75/13)

 خام، الیاف درصد صفت با ارتباط در. داشت را پروتئین

  کمترین ،22% و 7/22% با ترتیببه خلر و باقال محصوالت

 باالترین 31% با ایعلوفه نخود و داشتند را الیاف میزان

 توانمی ،نتایج اساس بر(. 2 جدول) داشت را الیاف میزان

 شالیزاری ضیاار در هالگوم خانواده گیاهان که داشت بیان

 و تر علوفه تولید برای مناسبی ظرفیت از مازندران استان

 آنها از و است برخوردار مناسب کیفیت با خشک علوفه نیز

 بهار تا پاییز زمانی بازه در مناسبی محصول عنوانبه توانمی

 . گرفت نظر در ،کاشت منظوربه
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تر علوفه عملکرد گیاه ردیف  

( هکتار /تن)   

خشک علوفه عملکرد  

( هکتار /تن)   

 ماده درصد

 خشک

 خام چربی

درصد ()   

 خام الیاف

درصد ()   

   خام پروتئین

درصد ()   

 c 7 d 25 c 2/1 b 22/7 c 16 a 30 خلر 1

یاعلوفهنخود  2  50 b 9 c 18 d 1/95 b 31a 12/5 c 

 c 6/5 d 19 d 1/9 b 22 c 13/75 abc 34 باقال 3

 a 20 a 28 b 2/9 a 26 b 15 ab 70 ماشک 4

 b 18 b 32 a 2 b 28 b 13/5 bc 55 شبدر 5

 .است LSD آزمون اساس بر 5% احتمال سطح در دارمعنی آماری تفاوت عدم دهندهنشان ستون، هر در مشابه حروف

 

   

 راهکارهای از یکی ،علوفه تولید الگوی و فصل در تغییر

 غالت کاشت کهطوریبه است؛ پایدار کشاورزی بر مبتنی

 منابع عنوانبه وسیع سطح در هالگوم و زمستانه یکساله

 جمله از جوی نزوالت وقوع با زمانهم و جدید ایعلوفه

 حوزه در آب وریبهره افزایش بدیلبی راهکارهای

 علوفه تولیددر . رودمی شماربه ایعلوفه محصوالت

 تنها نه بهار، اوایل تا پاییز زمانی بازه در خشبی و سیلویی

 از بلکه بود، خواهیم روبرو تعرق و تبخیر میزان حداقل با

 حداکثر( سبز آب) خاک در شدهذخیره آسمانی نزوالت

 گیاهان .(2) گیردمی صورت آب وریبهره افزایش جهت در استفاده

 استفاده جهت مناسب گزینه عنوانبه توانندمی لگوم خانواده

 تأمین برای کشور در موجود هایظرفیت و هاپتانسیل از

 قرار جدی توجه مورد نیاز مورد علوفه از بخشی کسری

 این اقتصادی سودآوری و بازاریابی آنکه ضمن .گیرند

 گسترش و تداوم در ایالعادهفوق اهمیت دارای نیز محصول

 .است محصوالت این کشت زیر سطح

 استان در برنج زراعت کشت زیر سطح به توجه با   

 بهینه برداریبهره لزوم ،(هکتار هزار 230 حدود) مازندران

 تولیدات افزایش و کشاورزی محصوالت تولید منظوربه

 برای اساسی راهکارهای از یکی. است ضروری ،ملّی

 تولید پایداری حفظ ضمن کشاورزان درآمد و تولید افزایش

 وجود با. است برنج برداشت از بعد دوم کشت توسعه برنج،

 سطح شالیزاری، اراضی در دوم کشت حیاتی اهمیت

 و اقتصادی زراعی، متعدد دالیلبه اراضی این از وسیعی

 اینکه به توجه با. ماندمی باقی نکاشت صورتبه اجتماعی

 هادامداری نیاز مورد علوفه تأمین امکان کنونی شرایط در

 با زیادی حد تا واردات و نقل و حمل باالی هزینه دلیلبه

 کشت گیاهان است، توسعه همراه ایعدیده مشکالت

-می ،برنج شالیزارهای در هالگوم جمله از یکساله ایعلوفه

  .باشد یمفید راهکار تواند

 هکتاری هزار 100 تا 80 کشت امکان به توجه با   

 طبق) دوم کشت عنوانبه شالیزاری اراضی در محصوالت

 این باالی افزوده ارزش ،(کشاورزی جهاد شدهاعالم آمار

 تکمیل در آنها نقش نیز و مستقیم صورتبه محصوالت

 اختصاص با توانمی غذایی، امنیت و گوشت تولید زنجیره

 زنجیره ادـایج و ایهـعلوف انـگیاه کشت به اراضیبخشی 

 کشاورزان از دام، تغذیه برای مناسب علوفه فرآوری و تولید

  تامین به نسبت را دامپروران و دامداران و کرده حمایت

بررسی مورد هایعلوفه در کیفی و کمی صفات میانگین -2 جدول  

 (6شماره پیاپی) -1401ان پاییز و زمست-2شماره -دوره سوم

 



 

 

 گیاهان ،این بر عالوه .نمود نیازبی ایعلوفه نیاز از بخشی

 ا،ـهریشه در ازت تثبیت توانایی به توجه با ومـلگ خانواده

 کود مصرف کاهش و نیتروژن ذخیره افزایش در مهمی نقش

  .داشت خواهند( برنج کاشت) بعد زراعی فصل در

 

 بندیجمع

 7/1 حدود مازندران استان سطح در علوفه نیاز میزان

 حدود در استان علوفه تولید میزان درحالیکه بوده تنمیلیون

 علوفه کمبود میزان این جبران منظوربه. است تنمیلیون 7/0

 بالقوه ظرفیت از واردات، بر عالوه توانمی استان، سطح در

  در. نمود استفاده دوم کشت قابلیت دارای شالیزاری اراضی

 ایعلوفه گیاهان از گیاهی، مختلف هایخانواده میان

 برای نتوامی دارند، که باالیی تنوع به توجه با لگوم خانواده

  شتـک نتایج. برد بهره شالیزاری یـاراض در هـعلوف تولید

 

 شالیزاری اراضی در لگوم گیاهان پایلوت نیز و تحقیقاتی

 بر عالوه برنج با تناوب در که داد نشان مازندران استان

 کشت شالیزاری، کاشت بدون اراضی ظرفیت از استفاده

 برنج کشت با را تداخل کمترین محصوالت این ایعلوفه

 70 تر عملکرد با ماشک مطالعه، مورد گیاهان بین در. دارد

 تولید میزان بیشترین هکتاردرتن 55 با شبدر و هکتاردرتن

 تولید میزان بیشترین محصول دو این و داشت را تر علوفه

 (.هکتاردرتن 18 و 20 ترتیببه) داشتند نیز را خشک علوفه

 ،(15%) پروتئین باالی میزان داشتن با ماشک گیاه همچنین،

 در کشت برای مناسبی گزینه شبدر، همراه به تواندمی

 برنامه در گرفتن قرار و مازندران استان شالیزاری اراضی

 . باشد آن تناوبی

 

 

 

 شدهکشت ایعلوفه محصوالت و نمایشی مزرعه -5 شکل
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 ،(15%) پروتئین باالی میزان شتندا با ماشک گیاه ،همچنین

 در کشت برای مناسبی گزینه شبدر، همراه به تواندمی

 برنامه در گرفتن قرار و مازندران استان شالیزاری اراضی

 . باشد آن تناوبی

 ترویجی توصیه 

 یلدلبه شبدر و ماشک گیاهان ،پژوهش هاییافته اساسبر

 پروتئین میزان نیز و باال خشک ماده و تر عملکرد داشتن

 دوم کشت برای مناسب محصول عنوانبه توانندیم ،مناسب

  .ندشو گرفته درنظر کاشت برای بهار تا پاییز زمانی بازه در

 

 

 دلیلبه ولی رددا تریپایین عملکرد اگرچه نیز خلر گیاه

 غالتی با مخلوط صورتبه تواندمی باال پروتئینداشتن 

 بر عالوهاز این طریق  تا شود کشت جو و تریتیکاله مانند

 پیدا دست تولید ظرفیت حداکثربه  علوفه، کیفیت بهبود

به استفاده قابلیت نیز برداشت از بعد محصوالت این. کرد

 کشاورزان برای تواندمی و داشته را سیلو یا خشک صورت

 مصرف به شدهبرداشت علوفه و باشد مناسبی درآمد منبع

 .برسد نیز هادام

 

 سپاسگزاری

 و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز محترم همکاران از

 ارجمند همکاران از خصوصهب و مازندران طبیعی منابع

 کوششی هیچ از که ناز دشت کشاورزی تحقیقات ایستگاه

 .شودمی سپاسگزاری ،ننمودند دریغ

 

  

 (6شماره پیاپی) -1401پاییز و زمستان -2شماره -دوره سوم
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 .صفحه 429. اول چاپ
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