مقاله یىوجه و اهمیت آن در تغذیه دام
یونجه و اهمیت آن در تغذیه دام

یىی اص ٍیظُ گی ّبی هوتبص ًـخَاس وٌٌذگبى تَاًبیی تجذیل غزاّبیی ّوچَى ػلَفِ خـه  ،هَاد الیبفی ٍفشآٍسدُ ّبی
فشػی كٌؼتی غیش لبثل هلشف ثشای اًؼبى ثِ غزاّبی لبثل هلشف هبًٌذ گَؿت ٍ ؿیش اػت.ایي تَاًبیی ًتیدِ تدضیِ هَاد
خَساوی ثِ ووه هیىشٍثْبی هَخَد دس پیؾ هؼذُ ًـخَاس وٌٌذگبى ٍاػتفبدُ آًْب اص هحلَالت ًْبیی خْت اػوبل
فیضیَلَطیه خَد هی ثبؿذ،وِ دس ًْبیت هٌدش ثِ تَلیذ هَاد پشٍتئیٌی لبثل هلشف ثشای اًؼبى هی ثبؿذ ..گیبّبى ػلَفِ ای
اص ًظش فیضیَلَطیىی ٍ التلبدی لؼوت ػوذُ خیشُ هَاد غزایی داهْب سا تـىیل هیذٌّذ،عَسی وِ  70-60دسكذ ول هبدُ
خـه دسیبفتی  ،اص ػلَفِ اػت ٍ.داهْب خْت اػوبل كحیح وبس ؿىوجِ هی ثبیؼتی ثِ همذاس وبفی فیجش دسیبفت وٌٌذ وِ دس
.ایي ثیي اّویت یًَدِ ثِ ػٌَاى ثْتشیي گیبُ ػلَفِ ای ثشای داهْبی ًـخَاس وٌٌذگبى هـخق هی ؿَد

عوامل موثز بز ارسش غذایی یونجه
گونه  ،واریته و سویه گیاه 1.

تشویت ؿیویبیی ٍ اسصؽ غزایی یًَدِ خـه تبحذٍدی ثِ گًَِ ٍ ػَیِ گیبُ استیبط داسد.اسلبم هختلف یًَدِ تحت

2.

.ؿشایظ یىؼبًی ،وـت هی ؿًَذ  ،حبٍی ػغَح ثؼیبس هتفبٍتی اص یه یب چٌذ ًَع هَاد هؼذًی هی ثبؿذ
نسبت بزگ به ساقه 2.

ًؼجت ثشي ثِ ػبلِ یىی اص ػَاهل ػٌدؾ ثِ ًظادی ایي گیبُ اػت 50.دسكذ هیضاى پشٍتئیي لؼوت َّایی یًَدِ دسثشي
ثَدُ اػت.دس گیبُ یًَدِ ثشي ّب تمشیجب یه ػَم هبدُ خـه سا تـىیل هی دٌّذ.دس حبلی وِ اص ًظشغزایی دٍ ػَم اى سا
.ؿبهل هی ؿًَذ
مزحله رشذ در سمان بزداشت 3.

هشحلِ سؿذ هْوتشیي ػبهل هَثش ثش تشویت گیبُ یًَدِ هی ثبؿذ.ثب اصدیبد ػي گیبُ هیضاى احتیبج آى ثِ ثبفت ّبی ػبختوبًی
افضایؾ یبفتِ ٍ دس ًتیدِ همبدیش وشثَّیذسات ّبی ػبختوبًی (ػلَلض ّ،وی ػلَلض )ٍ لیگٌیي اى صیبد هی گشدد ٍ اص همذاس
.پشٍتئیي آى وبػتِ هی ؿَد
حاصلخیشی و خصوصیات خاک 4.

تشویجبت ٍ اسصؽ غزایی گًَِ ّبی ػلَفِ ای تحت تبثیش ًَع خبن تغییش پیذا هیىٌذ.یًَدِ ثِ خبن حبكلخیضی ّ،وشاُ
خبن ثشای یًَدِ  6.5اػت .یًَدِ سا دس  PHوبهال ثبال احتیبج داسد.حذ هغلَة  PHثبهمبدیش وبفی اص ػٌبكش هؼذًی ٍ
خبن ّبی اػیذی ٍ ػجه هی تَاى وبؿت ٍ ػلَفِ سضبیت ثخؾ ّن ثِ دػت آٍسد.ضوي ایٌىِ وـت یًَدِ دس چٌیي
خبن ّبیی ثبػث حبكلخیضی ٍثْجَد ػبختوبى آًْب هی ؿَد.یىی اصػَاهل ػوذُ هَثش دسلبثلیت خزة هَاد هؼذًی ثشای
خبن اػت.ثؼیبسی اصهَاد هؼذًی اصخولِ سٍی  ،هٌگٌض ً،یىل ٍ وجبلت ثیـتش ثشای یًَدِ لبثل خزة ّؼتٌذ وِ  PHیًَدِ
باال

 PHپبییي وـت هی ؿًَذ.دس همبثل ػبیش هَاد هؼذًی ثَیظُ هَلیجذى ٍ ػلٌیَم دس خبن ّبی ثب  PHدس خبن ّبیی ثب

.بیشتز قابل جذب هستند
اثزاتاقلیم فصل آب و هوا روی تزکیبات یونجه 5.

چْبس ػبهل دسخِ حشاست ،ػي گیبُ ،ؿذت ًَس ٍ وَد اص تِ سٍیتـىیل الیبف ٍ لبثلیت یًَدِ تبثیش هی گزاسد .افضایؾ
دسخِ حشاست ػي گیبُ تـىیل لیگٌیي سا افضایؾ ٍ ٍ لبثلیت ّضن سا وبّؾ هی دّذ  .افضایؾ ؿذت ًَس ٍ وَد اصتِ ،
 .لبثلیت ّضن سا افضایؾ ٍ همذاس دیَاسُ ػلَلی سا وبّؾ هی دّذ
سمان و فصل بزداشت یونجه 6.

ثشسػی ّب ًـبى دادُ وِ هشحلِ سؿذ دس صهبى ثشداؿت ثیـتش اص ّش ػبهل دیگشی ثش سٍی ویفیت یًَدِ تبثیش داسد دس
گیبّبًی ًظیش یًَدِ وِ ًحَی سؿذ وبهال هتفبٍتی ًؼجت ثِ وٌذهیبى داسًذ  ،تغییشات ػشیغ دس صهبى ثلَؽ گیبُ ٍ گلذّی
كَست هی گیشد  .دس یه تحمیك همذاس پشٍتئیي خبم یًَدِ چیي دٍم ثش اػبع هبدُ خـه ثِ كَست صیش اسائِ ؿذُ اػت
 :یًَدِ دس هشحلِ ؿشٍع غٌچِ دّی  ، 21/5غٌچِ دّی وبهل  ، 19/4ؿشٍع گلذّی  ، 18/4اٍاػظ گلذّی  ، 17/1توبم گل
 ، 15/9گلذّی وبهل  13/6دسكذ ؿذُ اػت  .ثْتشیي صهبى ثشداؿت یًَدِ دس چیي اٍل دس صهبى غٌچِ دّی ٍ دس چیي دٍم
 ٍ .ػَم دس صهبًی اػت وِ هضسػِ یًَدِ  ،ثِ دُ دسكذ گل دّی سفتِ اػت
ارسش غذایی یونجه 7.

اسصؽ غزایی یًَدِ ثیؾ اص ػبیش گیبّبى ػلَفِ ای هی ثبؿذ دس كَستی وِ ًؼجت اًشطی ثِ پشٍتئیي آى ووتش اػت  .یًَدِ
دس ّش چیي داسای هشاحل هختلفی اص سؿذ هی ثبؿذ وِ تشویجبت ؿیویبیی آى دس ّش هشحلِ ثب هشحلِ لجل ٍ ثؼذ آى فشق هی
وٌذ  .اص عشف دیگش تشویجبت ؿیویبیی ثشي ٍ ػبلِ ًیض اختالف داسد  .یؼٌی ثشي آى ثؼیبس پش اسصؽ تش اص ػبلِ آى اػت
 .یًَدِ اص ًظش ولؼین گیبّی غٌی اػت ٍ .لی فؼفش آى هتَػظ اػت
ثٌبثشایي دس كَستیىِ ثخَاّین اص ایي هبدُ خَساوی ثِ همذاس صیبد هلشف وٌیذ  ،ثبیؼتی دس خْت حفظ تؼبدل ولؼین ثِ
فؼفش الذام گشدد  .حیَاًبت یًَدِ ّبیی سا وِ ثِ همذاس صیبد ثِ گل ًـؼتِ ٍ یب دس پبیبى گل دادى ثبؿذ  ،ثب ثی اؿتْبیی هی

خَسًذ  ،ػلت آًشا دس ثبال سفتي دسكذ همذاس الیبف خبم دس هشحلِ پبیبى گل ٍ ػخت ٍ خـجی ؿذى گیبُ هی داًٌذ  ،دٍم
ٍ .خَد هَاد تلخ ٍ ّوچٌیي ػبپًَیي ٍ ًَػی الىبًیذ هخلَف حجَثبت دس آى هی داًٌذ
ثْتشیي صهبى ثشداؿت یًَدِ ثِ ّذف اػتفبدُ اص آى ثؼتگی داسد دس كَستیىِ هی خَاّیذ یًَدِ ای ثب ویفیت ثبال هثال
خْت خَسان گبٍ ّبی ؿیشی فشٍختِ ؿَد صهبى ثشداؿت یًَدِ ثبیذ دس هشحلِ غٌچِ دّی یب صٍدتش اص آى اًدبم گیشد (
دٍسُ  28سٍصُ یب ووتش ) اهب اگش للذ تغزیِ گَػبلِ ّبی پشٍاسی سا داسیذ ( یًَدِ ثب ویفیت صیبد هذ ًظش ًیؼت ) یًَدِ سا
ثبیذ دس صهبى  25-50دسكذ گلذّی ( دٍسُ  53-42سٍص ) ثشداؿت ًوبیٌذ تب حذ اوثش هحلَل ثذػت آیذ  .صهبًیىِ یًَدِ
دس هشحلِ غٌچِ دّی هحلَل ػلَفِ تَلیذی ؿوب  20-30دسكذ ووتش ؿَد اهب اص ًظش پشٍتئیي ٍ ًؼجت اسصؽ غزایی
 .ثیـتشی ًؼجت ثِ صهبى چیذى دس هشحلِ اٍاػظ گلذّی ثبؿذ
سمان بزداشت

تبسیخ ثشداؿت یًَدِ تبثیش لبثل هالحظِ ای ثش سٍی همذاس هَاد غزایی  ،ػولىشد ٍدٍام گیبُ داسد .یًَدِ لجل اصگل دادى ،
پشٍتئیي ٍهَادغزائی لبثل ّضن ثیـتشی سا داساػت.دسهَلغ گل دّی وبهل ٍثِ ثزس ًـؼتي،هیضاى الیبف آى افضایؾ یبفتِ
ٍهَاد لبثل ّضن ووتشهیـَد.دسهمبثل ػولىشد افضایؾ هی یبثذ.اصعشف دیگشثشداؿت لجل اصگلذّی ٍ ثب فَاكل ون ثبػث
ضؼیف ؿذى گیبُ ؿذُ ٍ ػوش آًشاوبّؾ هیذّذ .صیشا گیبُ فشكت وبفی ثشای اًتمبل هَاد رخیشُ ای اص لؼوتْبی َّائی ثِ
سیـِ پیذا ًوی وٌذ.ثٌبثشایي ثْتشیي تبسیخ ثشداؿت یًَدِ ثشای ثذػت آٍسدى حذاوثش ػولىشد ػلَفِ  ،ثب اسصؽ غزائی ثبال
(حذ اوثش همذاس پشٍتئیي دس ّىتبس) تَأم ثب ایدبد ؿشایغی ثشای تأهیي حذّ اوثش هَاد غزائی دس ػبل ّبی ثؼذ ،هَلؼی اػت
.وِ حذٍد ثَتِ ّبی هضسػِ ثِ گُل ًـؼتِ ثبؿذ
یًَدِ اگش ثغَس هىشس ٍ دسفَاكل وَتبُ ثشداؿت ؿَد ،رخبیشّیذدسات وشثي سیـِ ثِ اتوبم هی سػذ ٍ گیبُ اص ثیي هی
.سٍد
دس اغبص فلل سٍیؾ چِ ثؼذ اص صهؼتبى ٍ چِ پغ اص ّشس چیي ،سؿذ لؼوت ّبی َّایی وبهالً ثِ رخبیش سیـِ ای ٍاثؼتِ
اػت .ثؼذ اص ّش چیي دس كَستیىِ صهبى ثشداؿت دس آغبص گلذّی ثَدُ ثبؿذ ،هیضاًزخبیش سیـِ ای دس حذ ًشهبل اػت ٍدس
اثش سؿذ َّایی ثتذسیح اص رخبیش سیـِ ای وبػتِ هیگشددٌّ .گبهیىِ استفبع ثَتِ ثِ  30ػبًتیوتش سػیذ رخبیش سیـِ ای ثِ حذ
الل هیشػذّ .وچٌبى وِ سؿذ اداهِ هی یبثذ ٍ ػول فتَػٌتض ثیـتش هیگشدد همذاس رخبیش سیـِ ای ًیض ثتذسیح ثبال هیشٍد .حتّی
دس صهبى تـىیل خَاًِ ی گل ًیض ایي رخبیش پبییي تش اص حذ ًشهبل اػت .دس هشحلِ ی آغبص گلذّی هدذّداً رخبیش سیـِ ای
.ثحذ ًشهبل خَاّذ سػیذ ٍ دس ایي هشحلِ ثْتش اػت وِ یًَدِ ثشداؿت گشدد

خذٍل صیش ٍضؼیّت هبدُ ی خـه ٍ ویفیّت یًَدِ دس ػٌیي هختلف سؿذی سا ًـبى هی دّذ وِ تَكیِ ای خْت صهبى
.ثشداؿت یًَدِ هی ثبؿذ

اسصؿیبثی

دس كذ سؿذ

هشاحل سؿذ

.پشٍتئیي خیلی صیبد  ،هبدُّ خـه ٍ ػلَلض ون ً ،جبیذ چیذُ ؿَد

18 - 15

لجل اص غٌچِ

.پشٍتئیي صیبد  ،هبدُّ خـه ٍ ػلَلض ون  ،ثْتش اػت چیذُ ًـَد
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غٌچِ لجل اص گل

.تؼبدل هَاد غزایی ثش لشاس  ،ػولىشد هٌبػت  ،ثْتشیي هَلغ چیذى
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آغبص گلذّی

.پشٍتئیي ًؼجتبً ون  ،هَلغ چیذى ػپشی ؿذُ ثْتش اػت ّشچِ ػشیغ تش ثشداؿت ؿَد
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گلذّی وبهل

.پشٍتئیي ون  ،هبدُّ ی خـه ٍ ػلَلض خیلی صیبد  ،ثشای چیذى خیلی دیش اػت

25

ثؼذ اص گلذّی

.یًَدِ پغ اص ثشداؿت  ،سؿذ هدذّد خَد سا تمشیجبً ػشیغ آغبص هی وٌذ  ،اهّب پغ اص آى رخیشُ ّیذسات وشثي خَد سا تذسیدبً ثذػت هی آٍسد
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