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  زراعت يونجه: 4فصل

  
  

    :اقليم و خاك مناسب يونجه

  :اقليم

هاي گرم سازگاري دارد و آب و هواي گرم و خشك           هاي خيلي سرد تا تابستان    يونجه به زمستان     

كند ولـي بيـشتر دچـار       البته يونجه در اقليم گرم و مرطوب رشد مي        . باشدبهترين اقليم براي آن مي    

  .شودآفات و امراض مي

  :داليلبه طور عمده به   مقاومت به خشكي آن نيز؛ گياهان مقاوم به خشكي استويونجه جز

آورد تـا از   داشتن سيستم ريشه گسترده و عميق است كه اين امكـان را بـراي گيـاه فـراهم مـي          )1 

  .رطوبت تحت االرضي بخوبي استفاده كند

  .بندد روزنه هاي خود را ميسريعا)  خشكي و شوري تنشمانند( مواجه با شرايط سخت در )2

  .دهددست مي از  را و آب كميكندهاي مسن آن ريزش ميبرگ) 3

نهال جوان يونجه به سرما حساس اسـت        . به طور كلي تحمل يونجه به گرما بيشتر از سرما است             

. شـود  برگي عبور كند مقاومت آن بـه سـرما بيـشتر مـي             4 تا 3 و زمانيكه گياهچه يونجه از مراحل     

از طرفـي    .باشد درجه سانتي گراد در شبانه روز مي       25 تا 20تيمم درجه حرارت رشد براي يونجه     اپ

  . متري از سطح دريا رويش كند3000تواند تا ارتفاع يونجه مي
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  :خاك 

 يونجه در خاك هاي عميق لومي، بافت متوسط ، زه كشي خوب، حاصلخيز، خنثي تا كمي قليايي   

5/8-7=PH   به خاكهاي اسيدي بسيار حساس است و در صـورت اجبـار بـه              .  دارد  بهترين رشد را

گياه يونجه . ، بايد به خاك اسيدي آهك اضافه شود) شمال كشور مانند( كشت در چنين خاك هائي

  .كندبه شوري نيز مقاوم است و در خاك هاي خوزستان به خوبي رشد مي

  

  :آماده كردن بستر كاشت

كه فشرده ، يكنواخت ، با زبري متوسط و عاري از علـف هـرز              بستر مناسب كاشت بستري است        

زنـي و  بستر فشرده باعث تماس بيشتر خاك و بذر، رسيدن رطوبت بيـشتر بـه بـذر و جوانـه     . باشد

چنانچـه  ) شخم ، ديسك و تسطيح    (  براي آماده سازي بستر كاشت    . شودها مي استقرار بهتر گياهچه  

 و خاك بيـشتر     شود خاك نرم و پودري مي     اين صورت ، در   دباش ماشين آالت در زمين زياد       كاربرد

  .بنددسله مي

  

همانگونه كه اشاره شد براي كاشت يونجه در خاكهاي اسيدي، ضرورت دارد تا به خـاك آهـك                     

براي اين منظور سنگ آهك دولوميتي چون حاوي منيزيم مي باشد بهتر از سنگ آهك               . اضافه شود 

 ماه قبل از كاشت يونجه است؛ آهك بايستي با خـاك مخلـوط              6يززمان دادن آهك ن   . كلسيتي است 

مقدار آهك مورد نياز بر اساس ميزان اسيديته خاك تعيين مي شود و مقدار آن بايد در حدي             . شود  

اصافه كردن آهك باعث رشد بهتر يونجه و همچنين افـزايش           .  برسد 7 تا   6,5 خاك به    PHباشد تا   

  .شود ازت در خاك ميهاي تثبيت كننده فعاليت باكتري

  

  :كود و مواد غذايي

اسـتقرار نـا    :  و فقيـر بـودن آن باعـث        دارد حاصلخيزي خاك اثر مستقيم بر روي ميزان محـصول           

. شودمناسب يونجه، تنك شدن مزرعه، صدمه ديدن از سرما وخسارت ديدن از آفات و امراض مي               

صرفه جويي در ميزان آب مصرفي      تامين حاصلخيزي خاك عالوه برتامين افزايش محصول ، باعث          

 كيلـوگرم  400براي توليد يك كيلو گرم يونجه خشك در خاك غني از مـواد غـذائي            . نيز مي شود  

آب مورد نياز است در صورتيكه براي توليـد همـين مقـدار يونجـه خـشك درخـاك فقيـر و غيـر                        

  .باشد  كيلوگرم آب احتياج مي800حاصلخيز به
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 از عناصر غذائي كه در ازاي توليد يك تـن علوفـه خـشك يونجـه از                   در جدول زير مقادير برخي    

  .آمده است شودخاك جذب مي

  

  )كيلوگرم (وزن   عنصر جذب شده  رديف

  2  فسفر  1

  21  ازت  2

  17  پتاسيم  3

  5/13  كلسيم  4

  5/2  منيزيوم  5

  3/2  گوگرد  6

  016/0  بر  7

  

  :كود دامي

واني پوسيده شده را در پاييز يا اوايل زمستان به زمين  تن در هكتار كود حي50 تا30به طور معمول  

مناسب ترين زمان براي دادن كود دامي قبل از فرارسيدن          . زنندكنند و سپس آنرا شخم مي     اضافه مي 

  :يخبندان و سرماي شديد است زيرا

  .شود درجه سانتي گراد ازت آمونياكي به فرم ازت نيتراتي تبديل مي10در باالتر از  ) 1

 . تبديل فرم ازت كافي باشد فرآيندرايزمان ب ) 2

در صورتيكه زمين باير به زراعت يونجه اختـصاص يابـد از زل مـرغ نيـز مـي تـوان بـراي تـامين                        

 بـه   ) تن درهكتـار     15تا  10اغلب ( حاصلخيزي و تقويت خاك استفاده كرد و مقدار متنابهي از آنرا          

 كيلـوگرم در هكتـار ازت قابـل         3  در ازاي يك تن كود دامـي بـه طـور متوسـط             .زمين اضافه نمود  

  .شوددسترس در طول يك سال زراعي به زمين اضافه مي

  :كودهاي شيميايي

 بستگي بـه   آناصوالَ اضافه كردن كودهاي شيميائي بايد بر اساس آزمايش خاك انجام شود و ميزان       

  :موارد زيردارد 

  مقدار عناصر موجود در خاك ) 1

 قابليت و ميزان در دسترس بودن عناصر ) 2

 مقدار محصول برداشتي ) 3
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 تن محصول يونجه ازمزرعه برداشت شود براي محاسبه ميزان كود فسفره  به    12اگر  : به عنوان مثال  

  كه بايستي به زمين اضافه شود خواهيم داشت، ) P205(شكل پنتا اكسيد فسفر 

 P= 2 ) كيلوگرم ( ر تن به ازاي ه                                                                     

P205                                                             = 29/2 × P(phosphorus) 

 P205                                                         ) 2 × 29/2 × 12 = 55) كيلوگرم  

  

   ):K2O(يا براي افزودن كودهاي پتاسه به شكل اكسيد پتاسيم 

 K = 17)   كيلوگرم (  به ازاي هر تن                                                           

K20                                                                  = 2/1 × K(Potasium) 

 K2O                                                    )   17 × 2/1 × 12 = 245) كيلوگرم  

  

  :كودهاي ازته

هـاي تثبيـت     اصوالَ كودهاي ازته براي يونجه مصرف نمي شود زيرا از طريق همزيستي باكتري                

؛ گيـرد كننده ازت هوا با گياه يونجه،تثبيت بيولوژيك ازت هوا انجام گرفته و در اختيار گياه قرار مي              

لوگرم درهكتار ازت قابل دسـترس در سـال    كي70تا 60يك هكتار مزرعه لگوم به طور متوسط     

   .كنداول رويش گياه توليد و تامين مي

كيلوگرم در هكتـار ازت      15 تا 10اما در صورت فقير بودن زمين خصوصا در اراضي شني مي توان           

در موقـع   . كيلوگرم در هكتار كود اوره در موقع كاشت بـه زمـين اضـافه نمـود                100تا 80خالص يا 

       كاشـت بـذر و در عمـق        هـاي  خطي كار كود را در زيـر رديـف          هاي  ماشين توان توسط كاشت مي 

پاشـند و  ازكاشـت گيـاه در زمـين مـي     طور معمول كود ازت را قبل ه  ب  سانتيمتر قرار داد؛    5 تا 5/2

     .كنند مي خاك وسيله ديسك آنرا زير سپس به

 مـاه قبـل از كاشـت        3 تا   2ار،   كيلوگرم در هكت   250تا 200كود فسفات آمونيوم را به ميزان      همچنين

 120تـا  100كنند؛ از كود سولفات آمونيوم هم به جاي كود اوره به ميـزان              يونجه به زمين اضافه مي    

  . شودكيلوگرم در هكتار در موقع كاشت استفاده مي

نقـش مهـم ازت     . شـود  ماه بعد از كاشت يونجه غدد حاوي ازت روي ريشه هـا ظـاهر مـي                4 تا 3

  .ها استن پروتييندرتشكيل ساختما
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   بارش-1          

  

   بقاياي گياهي-                    

                  ادرار  مواد آلي -2      منابع تامين ازت 

   دام      -                   

   مدفوع                                                          

  ط ازتوباكترها تثبيت بيولوژيك ازت توس-3          

  

و براي برخي از گياهان به فرم        ) NO3(فرم قابل جذب ازت براي بيشتر گياهان بصورت نيترات             

  .است) NH4 ( آمونيوم

  

  .هاي ازت دار و مقادير ازت آنها ذكر شده است در جدول زير انواع كود

  

  توضيحات  درصد ازت  نوع كود ازت دار  رديف

    82  آمونياك  1

    45  اوره  2

    20-21  سولفات آمونيوم  3

    20  سياناميد كلسيم  4

    33-35  نيترات آمونيوم  5

  مناسب مناطق خشك نيست زيرا زمين را قليائي مي كند  16  نيترات سديم  6

  مناسب خاكهاي اسيدي است  14  نيترات كلسيم  7

  پتاسيم است% 36داراي   14  نيترات پتاسيم  8

  

  :كودهاي پتاسه 

 درصد از خاكستر يونجه را پتاسيم تشكيل 30دي براي يونجه دارد؛ حدود پتاسيم اهميت زيا   

 پتاسيم تنها عنصر پر نياز .ست ي آن ا پتاسيم در برگ هاي يونجه بيشتر از ساير اندام ها؛دهدمي

  .است كه در گياهان نقش ساختاري ندارد
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  :مهمترين نقش پتاسيم عبارت است از

فعال سازي بعضي از ) 2و  ) Osmose regulating( ي كنندگي فشار اسمزنقش تنظيم) 1 

   .هاآنزيم

  : در گياهسيمنقش پتا

بـراي گيـاه و   ) قندهاي سـاده (هاي قابل استفاده براي تغيير فرم نشاسته توليدي به كربوهيدرات  ) 1

   وجودپتاس ضروري است،ذخيره شدن آن

 .در انتقال و جابجايي مواد غذايي دخيل است ) 2

 .كند مواد پروتييني مشاركت ميها ودر ساختن چربي ) 3

 . نقش مهمي دارد) در محيط ريشه(در دفع اسيدهاي مضر از گياه ) 4

 .در تنظيم قدرت جذب آب گياه دخالت دارد ) 5

  .شود     بنابراين در مناطق خشك باعث افزايش مقاومت به خشكي گياه مي

 .دهددر مناطق سرد مقاومت به سرماي گياه را افزايش مي ) 6

  : دهدق زير مقاومت گياه به سرما را افزايش مياز طر     پتاسيم 

   افزايش جذب فعال-1        

  هاي برگ ايجاد شرايط براي بازشدن بيشتر روزنه -2        

  ها تسريع در فرآيند تبديل نشاسته به قند-3        

  

  :آثار كمبود پتاس در يونجه 

  هاي يونجهرسطح برگهاي كوچك، مدور و پراكنده سفيد رنگ دظهورو لكه ) 1

 هاها ازناحيه راس و حاشيه برگگسترش لكه ) 2

بـه عبـارتي؛    (ها، محصول گياه كاهش مي يابـد      ها در سطح برگ   در صورت گسترش كامل لكه     ) 3

 ).شودها دچار اشكال ميجذب در برگ

 .كندها زرد شده و ريزش ميسرانجام برگچه ) 4

 بر و يا حمله زنجره بر روي گيـاه اسـت            عاليم كمبود پتاس در يونجه در نهايت، مشابه كمبود        

در اثر كمبود بر و يا حمله زنجـره، لكـه           : ها زرد شوند؛ با اين تفاوت كه      گردند برگچه كه باعث مي  

  .شودهاي سيفد رنگ ديده نمي
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 كيلوگرم در هكتار كودهاي پتاسه تجويز شـده اسـت           200تا150در صورت كمبود پتاسيم در خاك       

كيلوگرم در هكتار رضايت بخش بوده       50در ايران ميزان  ( گردد  ن اضافه مي  كه در مرحله شخم زمي    

  .شودخوشبختانه در اكثر خاكهاي كشور كمبود پتاسيم مالحظه نمي ).است

  

  مقدارپتاس خاك

 )p.p.m(  

  مقدار مصرف ساالنه پتاس

 )kg/ha(   

40- 0  

74 - 41  

90- 75  

135  

90  

45  

   زراعت يونجه– 1977دانشگاه ليكلن : ذماخ                              

_____________________________________________________________________  

mg/kg                                                                                       1 =p.p.m 1  

water                                        l. g a 100 /  . .ae lb 34/8 = p.p.m 10000 = 1%  

  

  :پاورقي

به خاصيت مقاومت آب در برابر يخ زدگي اصطاحا سوپر فوزيون  ناميده مي شـود ؛        :  تعريف سوپرفوزيون آب     -1

  اين 

البته سوپرفوزيون در شرايطي رخ مي دهد كـه آب سـاكن باشـد و بـه طـور                   . مقاومت براي آب نسبتا باال مي باشد      

بلحاظ خاصيت سوپرفوزيون اندام هاي زيرزميني گياهان و يـا بعـضي از             . يجي در معرض سرما قرار گيرد     تدر

  .اندام هاي هوائي آنها  اغلب در اثر سرما يخ نمي زنند

  
 در پديده مقاومت به سرما از يخ زدگي آب شيرابه سلولي و آب موجود در فضاي                 :مكانيسم مقاومت به سرما      -2

اين پديده در اثر برخي فرآيند هاي ريخـت شناسـي و فيزيولوژيـك در گيـاه                .  مي شود بين سلولي جلوگيري    

مولكول هاي درشت   ) 2. بر روي جوانه ها پوشش مخصوص ايجاد مي گردد        ) 1حاصل مي شود به طوريكه ،       

 غلظت شيرابه سلولي افزايش مـي يابـد و        )  3. موجود در شيرابه سلولي به مولكول هاي ريز تبديل مي شوند            

  . با بيشتر شدن مقاديركل مواد جامد قابل حل در سلول ، مقاومت به سرماي بافت گياهي افزايش مي يابد) 4

گياهـاني كـه مقاومـت    . در اثر تنش هاي خشكي و شوري به سرعت اسيد آمينه پرولين در گياه توليد مي شود          -3

عيـين مقاومـت بـه خـشكي گياهـان          بنابراين بـراي ت   . به خشكي بيشتري دارند ، داراي پرولين بيشتري هستند        

پرولين از اسيد آمينه آسپاراژين توليد مي گردد و داراي سه نقـش مهـم در گيـاه      . پرولين اندازه گيري مي شود    

در شـرايط كمبـود قنـد هـا مـي      ) 3تنظيم فشار اسمزي و     ) 2 و ساخت پروتئين ،      NH3تركيب با     ) 1: است  

  . كندسوزد و انرژي مورد نياز گياه را تامين  مي



       38                   .       دانشكده منابع طبيعي –محمد رضا وهابي       يونجه   زراعت: چهارم فصل 

  

  :كودهاي فسفره

  وجود فسفر براي گياه بسيار ضروري است زيرا ،

  .رشد و نمو گياه را باعث مي شود ) 1

نوكلئوپروتئيـدها، فسفوگليـسرين،   ( جزء اصلي و مهم در تركيب مواد پروتييني و غيـره اسـت              ) 2

 ).لستين 

 .در ساختن پروتئين ها موثر است ) 3

 .شدت تنفس را كنترل و تقويت مي كند ) 4

هاي جوان و بذور تازه رسـيده       نيار بافت (ل سلولها، نمو و تقسيم سلولي دخالت دارد         در تشكي  ) 5

 ).به فسفر بيشتر است

 

  :ثار كمبود فسفر در گياه يونجهآ

 تاخير در رسيدن ميوه و دانه ) 1

 كاهش يافتن اعضاي زايشي  ) 2

 كاهش رشد و نمو ريشه ها ) 3

 تيره شدن برگها ) 4

 ضعيف شدن و كوتاه قد شدن گياه ) 5

 

هـاي فـسفات آمونيـوم در پـائيز و سوپرفـسفات            توان از كود  رفع كمبود فسفر در خاك مي     براي     

كودهاي فسفره بايد زيـر خـاك   .  كيلوگرم در هكتار استفاده كرد250تا 200تريپل در بهار  به ميزان  

شود و از آنجاييكه فسفر اضافه شده به خاك بتدريج جذب گياه مي شود مقادير كود تجـويز شـده                  

البته به صورت سـرك هـم در        . ند سال كافي است و نيازي به افزودن هرساله آن نمي باشد           براي چ 

  .و بررسي هايي را در شرايط آبي انجام داده اند. آمريكا  كود هاي فسفره را بكار برده اند

  

  مقدار فسفر خاك

 )p.p.m(   

  فسفر خالص مصرفي در سال

)kg/H(  

5 - 0  67  

15 - 6  45  

25 - 16  32  

   زراعت يونجه-1977دانشگاه ليكلن : ماخذ                       
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  :غلظت بحراني فسفر

غلظت بحراني مقدار غلظتي است كه اگر مقدار ماده غذائي از آن حد كمتر شود ، افت كمي و يا                  

براي يونجه در مناطق خشك و نيمه خـشك         . كاهش كيفيت و مرغوبيت محصول پيش خواهد آمد       

  .  درصد است35/0هاي يونجه و در مرحله گلدهي آن، برابر  برگغلظت بحراني در

  

  :كلسيم

نقش كلسيم در گياه بـر عكـس نقـش        . هاي ايران مشكل كمبود كلسيم وجود ندارد      در اكثر خاك     

  برد و نفوذپذيري جدار سلولي را كاهشطوريكه مصرف آب را در گياه باال ميه پتاسيم است، ب

شـود و    مي K است كه مانع از جذب       Na و   Kآنتاگونيسم بودن با عناصر     احتماال بخاطر   (دهد  مي 

  ).شودكم مي )K(در نتيجه نقش تنظيم كنندگي پتاس 

در  .ها بـه كلـسيم نيـاز دارنـد        هاي لگوم، يونجه و شبدر شيرين بيشتر از ساير گونه         در بين گونه      

باشد ؛ در صورت لـزوم      نياز مي هاي شني و اسيدي نسبت به خاكهاي قليائي به آهك بيشتري            خاك

براي اضافه كـردن    . شودتن در هكتار هر چند سال يك بار به زمين اضافه مي            6 تا 3آهك به ميزان    

  :آهك به خاك الزم است به موارد زير توجه شود

  . ماه قبل از كاشت به زمين اضافه شود6آهك  ) 1

 ردداز آنجائيكه حالليت سنگ آهك كم است، الزمست با خاك مخلوط گ ) 2

بهترين زمان براي افزودن آهك به خاك ، قبل از كاشت گياهي است كه قرار است قبـل از يونجـه                      

  .كشت شود

 حـاوي كلـسيم و   )Dolomite - Ca Mg(Co3)2  (با توجه به اينكه سـنگ آهـك دولـوميتي      

  .   مي باشد)Ca Co3 -  Calcite  (منيزيم است، بهتر از سنگ آهك كلسيتي

  

  :گوگرد

ز جزء عناصري است كه گياه يونجه به آن نياز زيادي دارد ، مهمترين نقش گوگرد در گياه گوگرد ني

  :عبارت است از

  .باعث افزايش رشد ريشه مي شود ) 1

 تامين رنگ سبز تيره در گياه ) 2

 .در ساختن پروتئين ها مشاركت دارد ) 3

 .در تثبيت ازت دخيل است ) 4
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  :منابع تامين گوگرد

  

 )SH2 و  So2 ( هوا -1      

  مواد آلي-2      

   )ها سوپرفسفاتمانند(اند  موجود در در كودهايي كه خوب تصفيه نشده-3      

  

    

هايي كه آبشويي زيادي دارند، شني و فقير از مـواد آلـي هـستند افـزودن گـوگرد                   در مورد خاك     

 آمونيوم،  سولفات كلسيم، سولفورهاي معدني، سولفات    : توان به اشكال  گوگرد را مي  . ضروري است 

  .كودهاي شيميايي حاوي گوگرد و كودهاي دامي به خاك افزود

  

___________________________________________________________  
  :پاورقي

منابع تامين فسفات در بيشتر مناطق جهان سنگ فسفات است كه مورد استفاده جهت تهيـه كـود هـاي فـسفاته                       -1 

فسفات در طبيعت بطور عمـده  . ر قابل تجديد هستند و به شدت رو به كاهش مي باشند ؛ اين منابع غي    قرار مي گيرد  

به صورت كاني آپاتيت يافت مي شود و مقدار كمي از آن در خاك هاي آهكي وجود دارد؛ در خـاك هـاي اسـيدي            

  .نيز فسفر به صورت تركيبات فسفات آهن و آلومينيوم موجود است

سوپر فسفات  . سنگ فسفات در اسيد ها مانند اسيد سولفوريك توليد مي شوند          سوپر فسفات ها از طريق حل كردن        

سوپرفـسفات غلـيظ كـه      ) 2  و    P2O5درصـد   20سوپرفسفات معمولي كه داراي حـدود       ) 1ها بر دو نوع هستند ،       

تركيب اين دو نوع كود را به طور عمده تركيبـات فـسفات مونوكلـسيم    .   مي باشند P2O5 درصد46 تا 43حاوي 

Ca (H2PO4)2) (  و مقدار كمي فسفات دي كلسيم CaHPO4)2 (و فسفات هاي آهن وآلومينيوم تشكيل   

   درصد آن توسط گياه جذب 20تا5بازده كود هاي فسفاته نسبتا پايين است و در سال اول كاشت تنها .  مي دهند

  .مي شود

 هيدروكـسيد هـا    ) 2 ، ( Cao )اكـسيد آهـك    ) 1:  آهك به اشكال مختلف به خاك اضافه مـي شـود ماننـد    -2

Ca(OH)2)    يا Mg(OH)2(  ،3 (   كربنات هاي كلـسيم و منيزيـوم( CaMg(Co3)2) كربنـات كلـسيم                ) 4 و

( CaCo3 )    .  در مناطق مرطوب افزودن آهك ضروري . آهك كشته سوزنده تر از شكل اكسيد آن است  

 . درصد است95 تا 85شاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد      مي باشد و درجه خلوص آهكي كه براي ك
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  :بر

در يـك هكتـار     . بر نيز براي يونجه ضروري است و امكان دارد عنصر محدود كننده رشد باشـد                 

اين صـورت عالئـم كمبـود     كيلوگرم بر وجود داشته باشد در غير   3 تا 2زمين الزم است كه حداقل    

  .شودمشاهده مي

  : برعالئم كمبود

  .شودگياه كوتاه قد و چتري مي ) 1

 . يابدتوليد گل و در نتيجه محصول بذر آن كاهش مي ) 2

 .كنندبرگچه ها زرد رنگ شده و ريزش مي ) 3

 .شودگياه ضعيف مي ) 4

  

  : ) Boraxبراكس ( فرم تركيبات افزودني بر

  

  .ودش كيلوگرم به خاك اضافه مي40تا20باشد و به ميزان درصد بر مي11براكس محتوي     

  : زمان اضافه كردن به خاك

  ميتوسمبراي بذر در صورت مخلوط شدن ايجاد م(  دو هفته قبل از كاشت بذر يونجه -1      

  ).كند مي

    : براي يونجه در صورت داشت محصول-2      

       بهترين زمان در فصل تابستان پس از برداشت محصول  -              

   يا اوايل سال بعد-      

در ضمن بعضي از كودهاي شيميايي حاوي بر هستند كه ار اين طريق نيز كمبـود بـر بـر                    . باشد مي

كه در انتهـاي فرمـول   ( كيلوگرم كودهاي شيميايي محتوي بر       600 تا   300با افزودن   . گرددطرف مي 

  .شود سال بر طرف مي4 تا 2، كمبود بر خاك را به مدت ) آمده استBآنها 

  

  

  

___________________________________________________________    
                                  

          )H2O .10 B4o7 Na2 = Borax (  سديم تترا بوريتSodium Tetraborate    
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  : ) Inoculationتلقيح(كردن بذر با باكتري آغشته

 

در خاك ) Bacillus (  و  باسيلوس )Coccus( هاي هوازي گرم منفي مانند كوكوس      باكتري

اين باكتري ها با گيـاه همزيـستي دارنـد و دمـاي              وجود دارند كه متعلق به جنس ريزوبيوم هستند؛       

  .باشد درجه سانتي گراد مي25مناسب رشد آنها 

هاي هاي باريكي در خاك وجود دارند و در شرايط مناسب اطراف كرك ها به صورت رشته   كوكوس

ها شوند؛ باكتريمي سپس ديواره تار ريشه را متالشي كرده و وارد گياه      . كنندحاطه مي ريشه گياه را ا   

در قـسمت گـره   . آينـد در مـي ) غده اي شكل(شكل توده متورم ه كنند و بدرون گياه ازدياد پيدا مي  

ها و انتقال ازت تثبيـت شـده        كند تا حركت كربوهيدرات   ايجاد شده گياه ساختمان آوندي توليد مي      

  .ان شودآس

    پس از سپري شدن حدود دو هفته از عمر گياه، غده ها به طور معمول روي ريـشه هـا تـشكيل            

  .شودسيستم آوندي هم حدود دو هفته بعد از تشكيل غده ها در گياه ايجاد مي. شوندو ظاهر مي

  :روندها در شرايط نا مناسب زير از بين ميباكتري

  )تي گراد  درجه سان60بيش از( دماي زياد  ) 1

 نور مستقيم خورشيد ) 2

 ) ضروري است5/6 كمتر از PHتلقيح در ( اسيديته پائين  ) 3

 )غرقاب بودن زمين(كمبود اكسيژن  ) 4

 خشكي محيط ) 5

 

باشند كه چنانچـه    شوند فعال مي      آن دسته از غده هائي كه بر روي ريشه هاي گياهان تشكيل مي            

اين صورت غده هاي موجـود از نـوع فعـال            به رنگ قرمز روشن مشاهده گردند در غير          ،باز شوند 

  .نيستند

 زارعين آمريكا باكتري ها را از طريق انتقال خاك مزارع تحـت كـشت يونجـه بـه                   1930    تا سال   

ها در اكثر خاك ها بـه       باكتري. كردندبراي يونجه كاري منتقل مي    ) از مزارع هم جنس   (مزارع جديد 

باشـد؛ در خـاك     ها كافي نمي  نها براي تشكيل دادن گره    مانند ولي تعداد آ   سال زنده مي   3 تا 2مدت  

باكتري ها را قبـل     ).به عبارتي؛ از بين رفتني نيستند     ( ها عمر خيلي زيادي دارند      هاي قليايي باكتري  

از آغشته كردن بايد در جاي خشك نگهداري كرد؛ در موقع آغشته كردن آنها با بذور نيز از آب يا                     

گردنـد بايـستي    باكتري هايي كه آغشته مي    . شوداستفاده مي ) ت ذزت مانند شرب ( هاي قندي   محلول

  . ساعت پس از آغشته سازي  كشت شوند24حداكثرظرف مدت 
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    امروزه صنعت آغشته كردن بذر توسعه يافته و از قبل بذور آغشته شده، و سپس به بازار عرضـه                   

كننـد و    توسط مايع  مخلوط مـي     را در روش جديد به       ) Rhizobia( بذور و باكتري ها     . شودمي

در اين شرايط ريزوبيوم از جدار بذر عبور كرده و وارد      . دهندسپس آن هارا در شرايط خال قرار مي       

  . توان براي مدت چند ماه حفظ و نگهداري كردآن مي شود؛ در اين صورت ريزوبيوم را مي

 

     يگـر تخصـص    و سه گـروه آغـشته      )هاي باكتري   با گونه (گر عمومي        در زير هفت گروه آغشته    

  .معرفي شده است) با نژادهاي باكتري (

  

  

  :هاي باكتريسازي با گونههاي هفتگانه آغشته گروه

  

  ( Sweet clover ) و شبدر شيرين ) ( Alfalfa يونجه -1

  )True clovers ( شبدرهاي حقيقي  -2

   )(Lathyrus و خلر  )( Lens عدس )( Vetch، ماشك گل خوشه اي) ( Peasها  نخود-3

    )(Beansها  لوبيا-4

   )( Lespedeza و لسپديزا ) ( Cowpeas نخود گاوي -5

  ) ( Soybeansها  سويا-6

   )(Lupinesها  باقال-7

  

   :)Specific Strains (هاي باكتري سازي با نژادهاي سه گانه آغشتهگروه

  

   )( Birdsfoot trefoil يونجه باغي -1

   )( Sainfoin زراعي  اسپرس-2

     )( Crown vetch شبدرك  -3

     
بـاكتري  . شـوند ها در شرايط آزمايشگاهي بر روي آگار، پيت و محلول ها كشت داده مي                 باكتري

رسد و بايد قبـل از انقـضاء مـدت تعيـين شـده           ها براي گونه هاي لگوم به طور خاص بفروش مي         
  .كشت شوند
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  :كاشت يونجه 

  ه كردن بستر بذر آماد-الف

     براي آماده سازي بستر كاشت در ابتدا الزم است كه زمين جهت زراعت يونجـه شـخم عميـق                     

.   شود و سپس بستر كاشت به طور فشرده و يكنواخـت  تهيـه گـردد          )  سانتي متر    35 تا   30به عمق (

ني سريعتر بذر و از محاسن بستر فشرده تماس بيشتر بذر با خاك و دريافت رطوبت بيشتر، جوانه ز   

، % 25كلوخه هاي ريز (زبري بستر كاشت يونجه بايد در حد متوسط . باشداستقرار بهتر نهال ها مي 

  . و سطح آن عاري از علف هرز باشد) درصد25وكلوخه هاي درشت%  50كلوخه هاي متوسط

 يا به طـور     (شود، سپس كودپاشي و بذرپاشي      پس از شخم اقدام به زدن ديسك، دندانه و ماله مي            

  .گيردو سپس مرزكشي و ايجاد نهر در اطراف مزرعه انجام مي) با شيار ساز(، شيار كردن )همزمان

  

 هاي كاشت يونجه روش-ب

    سنتي-1    

و بـه صـورت     )  متـر  5×15اغلب بـه ابعـاد      (هاي كوچك       در اين روش بذور يونجه داخل كرت      

ابعاد . دانه كردن سبك ، بذور را زيرخاك مي كنندكنند و سپس با ماله كشي يا دن  دستپاش كشت مي  

 50تـا  30مقـدار بـذر مـصرفي در ايـن روش           . كرت ها بستگي به شيب زمين و مـساحت آن دارد          

  .باشدكيلوگرم در هكتار مي

  

   روش مكانيزه-2   

  :    در اين روش براي كاشت بذر از ماشين ها و ادوات مخصوص كاشت استفاده مي شود، مانند 

  )با زدن غلطك ، دندانه يا ماله بذور زير خاك مي رود(پاش هاي سانتريفيوز بذر  ) 1

 ) .بذركار مخصوص يونجه( خطي كارها  ) 2

ماشين بذر كار يونجه داراي دو رديف غلطك مواج يا چين دار است؛ در اراضي يخ زده و پف             

  .كرده غلطك جلويي آن به صورت ساده مي باشد

متـر در  سـانتي  25 تا 15 كشت به منظور توليد علوفه يونجه     در روش كاشت مكانيزه فاصله خطوط     

عرض كـار  . كيلوگرم در هكتار است 25 تا 15 مقدار بذر مصرفي در اين روش . شودنظر گرفته مي 

  .باشدمي)  متر5/1به طور متوسط (  متر 2 تا 1كار يونجه نيزماشين خطي
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 5/2تــــا 5/1  انتيمترو درخاك هاي سبك س5/1تا 5/0هاي سنگين عمق كاشت بذر يونجه در خاك

  .است مترسانتي

     تا 60كاشت) رديف هاي ( چنانچه هدف از زراعت يونجه توليد بذر يونجه باشد؛ فاصله خطوط              

شـود،   سانتيمتر در نظر گرفته مي     4 تا 3متر و فاصله كاشت بذور بر روي خطوط كاشت        سانتي 100

به عبارتي در هـر متـر طـول از رديـف هـاي           . ت مي گردد  كيلوگرم بذر كاش   5 تا 3در اين صورت    

 سانتي متـر    30تا15شود و فاصله بين بوته بر روي خطوط          گياهچه مستقر مي   20تا10كاشت يونجه   

با توجه به تراكم بوته هاي يونجه توليدي الزم است تا مزرعه تنك گردد؛ به ايـن منظـور         . مي باشد 

تصادفي يا  (ا توسط كارگر و يا به وسيله ماشين ضربه زن            برگي نهال ه   4 تا 2تنك كردن در مرحله     

  .گيردانجام مي) كنترل شده 

     متـر طـول ايجـاد      100تـا  50متـر عـرض و       15 تا 10هاي يونجه براي زراعت علوفه با ابعاد        كرت

  . شودمي

  

   زمان كاشت-ج

) مستان سخت نباشد چنانچه ز( كاشت پائيزه كه از اواسط تا اواخر شهريور ماه انجام مي گيرد 

بيشتر توصيه مي شود زيرا چين اول علوفه در سال بعد از نظر كمي و كيفـي بهتـر اسـت؛ كاشـت                       

 . بهاره يونجه نيز مي تواند از اواخر اسفند و يا در اوايل فروردين انجام شود

  

   روش هاي كاشت يونجه -د

 زيركاشت  ) 1

به ورس بوده و غني از كودهـاي ازتـه           پاشيدن بذر يونجه در داخل كشت جو پائيزه كه مقاوم           

در موقعي از اين روش استفاده مي شود كه در منطقه باد هـاي شـديد بـوزد و تبخيـر و       . نباشد

 .تعرق زياد باشد

 )اصلي(كاشت خالص  ) 2

 . شوددر اين روش بذر يونجه بدون گونه همراه در بهار و يا پائيز كشت مي

 كاشت مخلوط ) 3

 و يا به منظور ايجاد چراگاه، بذر يونجه را مخلوط با يـك  هاي رسي و سخت     اغلب درخاك 

  .كننديا چند گونه همراه به طور همزمان كشت مي
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  : در كشت مخلوط بايد نكات زير رعايت شود

  

اجزاي يك كشت مخلوط بايد با يكديگر از نظر خوشخوراكي و درجـه تهـاجم رشـد      -3-1

ه كاشـت مخلـوط از ثبـات        در اين صـورت نتيجـ     . هماهنگي و سازگاري داشته باشند    

 .بيشتري برخوردار مي باشد

هاي چرا كننده بايد گونه هاي همراه مورد توجه باشد و براي دام خطر و يا                از نظر دام   -3-2

 .مشكلي ايجاد نشود

در صورت تهيه علوفه خشك، رسـيدن همزمـان گونـه هـا و بـراي ايجـاد چراگـاه عـدم               -3-3

 .اهميت دارد) رمي شود فصل چرا طوالني ت( رسيدن گونه ها  همزماني در

  

  

  :شوندهايي كه به صورت همراه با يونجه كشت ميمهمترين گونه

  

Bromus inermis (Smooth bromegrass)                                                           
Dactylis glomerata (Orchardgrass )                                                               

Festuca elatior (Meadow Fescue)                                                                  

Phleum pratense ( Timothy )                                                                         

Poa pretense ( Kentucky bluegrass ) 

Sorghum vulgar ( Sudangrass ) 

Trifolium pratense ( Red clover ) 

Trifolium repens ( Ladino clover ) 

Lotus corniculatus ( Birdsfoot trefoil ) 

   

 

 10تـا  5 درصد و مقـدار بـذر گنـدميان          95 تا 90  به طور كلي مقدار بذر يونجه در كاشت مخوط          

از آنجايي كه يونجه قادر به تحمل چراي سنگين و مـستمر در             . دهددرصد از تركيب را تشكيل مي     

  .چراگاه نيست، توصيه مي شود كه بصورت تناوبي چرا شود
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  :آبياري

در . شـود  روز بعد از كاشت ، آبياري دوم انجـام مـي           3تا2از كاشت آبياري اول و          بالفاصله بعد   

  .گيرد روز بعد از آبياري دوم، آبياري سوم هم انجام مي6 تا 4مناطق گرمسير 

عمق و سـاختمان خـاك، عمـق سـفره آب           : تعداد دفعات آبياري بستگي به عوامل متعددي از قبيل        

  .دارد...  ميزان بارندگي، دماي محيط، وزش باد و تحت االرض، تعداد چين هاي علوفه،

براي جو و ذرت علوفه اي وقتي : در آبياري هم اصوال پتانسيل آب خاك اهميت دارد به عنوان مثال

 درصد آب خاك مصرف شود زمـان آبيـاري فـرا               50 درصد آب خاك و براي سيب زميني وقتي        75

  .رسدمي

ر ناحيه ريشه براي تعيين زمان آبيـاري يونجـه ارايـه شـده               در جدول زير مقدار تخليه مجاز آب د       

  . است

  

  

 مقدار تخليه مجاز از هر آبياري از محيط  بافت خاك

  (% ) ريشه و بدون افت محصول

  30-35  شني

  30-50  لومي شني

  50-80  رسي شني تا رسي سيلتي

  

  

شـود؛  ونجـه آبيـاري مـي    مزرعه ي )Sprinkler Irrigation( همچنين با روش آبياري باراني     

هـايي  آبياري باراني در شرايط خاص مانند مواجه نبودن با وزش باد هاي شديد و يا در مورد زمين                 

  .آيدكه تسطيح آنها به راحتي امكان پذير نمي باشد به اجرا در مي

با اينحال مهمترين اشكال اين سيستم آبياري براي زراعت يونجه در اينست كه رطوبـت حاصـل از               

يابند؛ در نتيجـه  هاي سطحي گياه به طور عمده توسعه مي  كندو ريشه ياري به عمق خاك نفوذ نمي     آب

  . شودگياه ضعيف شده و خسارت بيشتري از علف هاي هرز و يا استرس خشكي به آن وارد مي
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  مقادير تخليه آب مجاز از محبط ريشه بدون افت محصول براي برخي از گياهان زراعي      

  بافت خاك  ياهنوع گ
  مقدار تخليه آب مجاز

  (% )قبل ازهرآبياري 

  35  شني  انگور

  30-35  شني
  باغ ميوه جات

  30  لومي رسي

  50  لومي شني

  پنبه  50  لومي رسي

  65  رسي سيلتي

  50-70  رسي شني
  تباكو

  30  سيلتي لومي

  30  لومي

  چغندر  25-50  لومي رسي شني

  40-45  لومي رسي

  60-65  لومي شني
  غالت

  50  لومي شني رسي

  60  لوم

  ذرت  60  لوم شني

  50  لوم رسي شني

  

 بار در طول فـصل رويـش گيـاه          30 تا   15تعداد دفعات آبياري بسته به شرايط اقليمي مناطق از              

 روز يكبـار آبيـاري انجـام      10 تـا 8روز و در مناطق سردسير   6 تا   4درمناطق گرمسير   . متفاوت است 

اغلـب در فاصـله     .  تن آب نياز مي باشد     800 تا   700 توليد يك تن يونجه خشك به        براي. مي گيرد 

بالفاصله بعد از برداشـت      نوبت اول . بين برداشت هاي علوفه يونجه دو بار مزرعه آبياري مي شود          

علوفه و به طور سبك و نوبت دوم دو هفته قبل از برداشـت بعـدي علوفـه يونجـه و بـه صـورت                         

 مزرعه توليد علوفه نسبت به مزرعه توليد بذر يونجـه آب بيـشتري احتيـاج                .سنگين انجام مي شود   

  .دارد
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  :برداشت علوفه يونجه

    به طور كلي ارزش غذايي يونجه در قبل از مرحله گلدهي بلحاظ پايين بودن مقادير سلولز و باال 

ضـعيف  : ي گياه باعـث برداري در مرحله گلدهالبته بهره. بودن تركيبات پروتئيني در گياه زيادا است  

  .شودشدن گياه، كاهش عملكرد، كاهش طول عمر و دوام گياه مي

توان به باالترين عملكرد يونجه دست يافت كه تعداد كافي جوانـه رويـشي بـراي رشـد                   زماني مي 

  .بعدي بر روي گياه باقيمانده بماند

  :دارد براي دستيابي به عملكرد باالي يونجه توجه به نكات زير اهميت زيادي 

  .فاصله بين برداشت ها به اندازه كافي طوالني باشد ) 1

 . درصد گلدهي انجام گيرد25تا10برداشت يونجه در مرحله ) 2

 ). سانتي متر 10تا 5( رعايت حد برداشت ارتفاع علوفه از سطح زمين  ) 3

آخرين برداشت زماني انجام شود كه گياه فرصـت كـافي بـراي مقـاوم شـدن بـه سـرما و                       ) 4

را داشته باشد؛ به طوريكه قبل از متوقف شدن رشد بتواند مقداري رشـد              گذراندن زمستان   

 .ها را به انجام برساندسازي كربوهيدراترويشي داشته باشد و ذخيره

  

  : زمان برداشت علوفه

    از آنجائيكه در اقليم گرم و خشك شبنم كم توليد مي شود و در شب نيـز دمـا بـاال مـي باشـد،                  

ز ظهر و انتهاي روز و در شرايط اقليمي مرطوب و معتدل بـه دليـل وجـود     برداشت علوفه در بعد ا    

  .گيردشبنم و پايين بودن دماي شب برداشت در صبح زود انجام مي
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  :) Bloat(نفخ 

    باعـث نفـح   )  اسـتروئيدها هـستند    وزجـ ها  يننساپو(هاي گياهي   ينناعتقاد بر اين است كه ساپو         

آورندكه اين شرايط در شـكمبه دام نيـز         ب كف صابون مانندي بوجود مي     ها در آ  يننساپو. شوندمي

  .شودايجاد مي

در اثر تخمير ميكروبي مواد علوفه اي در شكمبه دام، مقدار زيادي گاز توليد مي شـود؛ در شـرايط                    

  .شودعادي اين گازها به درون هزارال مي رود و يا بصورت آروغ از طريق دهان دام خارج مي

عـدم  . وليدي در شكمبه دام موجب جلوگيري از تخليه گازها بصورت آروغ مـي شـود         كف غليظ ت  

  خروج گازهاي توليد شده و تمركز آن در شكمبه باعث مي گردد تا شكمبه دام باد كرده و به 

در اين صورت ديافراگم از حركت باز مي ايستد و يا باعث تنگ شدن . ديافراگم نيز فشار وارد شود

  .شود؛ در هر صورت حيوان در اثرخفگي تلف خواهد شدبط به قلب ميهاي اصلي مرترگ

  

  :خسارات ناشي از نفخ

 ميليون دالر در سال در اثر عارضه نفـخ دام دچارخـسارت           80     دامداران آمريكايي ساالنه حدود     

        ميليـون دالر در سـال      22اين ميزان خـسارت اقتـصادي بـراي دامـداران كانـادايي برابـر                شوند،مي

  .دهند گاو شيري در سال تلفات مي2000 تا 1700دامداران نيوزيلند .باشدمي

 عامل كف كننده S = Svedberg  ( s18 (يينئين، ماده پروتن     برخي معتقدند كه به غيراز ساپو

بر اساس پژوهش هاي انجام گرفته برخي از تانن ها باعث جدا سازي             ). 1گروه جزء پروتئين (است

     شوند و بـه ايـن صـورت از پديـده نفـخ جلـوگيري              هاي كف ساز از محلول مي     ئينو رسوب پروت  

در استراليا براي جلـوگيري از نفـخ دام،         . كنندكنند؛ گياهاني كه تانن زيادي دارند ايجاد نفخ نمي        مي

عامل ضد نفخ كه همراه جيره غذايي بـه         . خوراننده به دام مي   فهاي ضد نفخ را به همراه علو      كپسول

شوند؛ روغن ذرت، روعـن     ها نيز مانع نفخ مي    آنتي بيوتيك .شود پل اكسالن نام دارد    م خورانده مي  دا

  .باشدكنند، ولي هزينه آن ها زياد ميبادام زميني و روغن زيتون نيز از نفخ جلوگيري مي
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  )ماده خشك(هاي مختلف داممقايسه ارزش غذايي علوفه يونجه در ان               

  خاكستر  الياف  چربي  پروتئين  اعضاي گياه

  2/6  0/52  5/0  8/10  ساقه اصلي

  2/12  6/34  0/1  6/14  ساقه فرعي

  3/16  5/15  6/2  7/22  برگ

  6/9  5/16  5/1  4/32  گل

 

  

  

  مقايسه محصول توليد شده در مراحل مختلف رشد يونجه                      

   محصولميزان  مراحل رشد

  )تن در هكتار(

  73/6  مرحله قبل از گل دهي

  82/6   آغاز گل دهيهمرحل

  51/7   گل دهيدرصد10مرحله

  69/7  گل دهي درصد 50 مرحله

  15/7  مرحله گل دهي كامل

  32/6  )رسيدگي بذر(مرحله تشكيل بذر 

  

  :تركيب شيميايي علوفه يونجه

 4/32ندام گل گياه حداكثر مقدار پروتئين، برابـر      گردد كه ا  با توجه به جدول فوق چنين استنباط مي       

برگ يونجـه حـاوي مقـادير    . درصد ماده خشك را دارد   5/15درصد و اندام برگ حداقل فيبر، برابر        

از طرفـي   . زيادي پروتئين و چربي است كه اين مسئله اهميت واريته هاي پر برگ را نشان مي دهد                

ير پروتئين در گياه در مرحله غنچه حداكثر و در مرحلـه            دهد كه مقاد  نمودار ارائه شده نيز نشان مي     

رسيدن بذر حداقل است؛ روند تغييرات و مقادير فيبر كامال برعكس پروتئين مي باشد و در قبـل از      

. رسـند هاي يونجه به گل روند مقادير پروتئين و فيبر به حد تعادل مـي      بوته  1 ⁄ 2  تا    1 ⁄ 3زمانيكه  

   .دهداسب برداشت علوفه را از نظر مقادير پروتئين و فيبر نشان مياين پديده اهميت زمان من
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.

         نمودار تغييرات تركيبات سلولز و پروتئين در مراحل مختلف رشد يونجه

13

14

15

16

17

18

19

20

21

مرحله غنچه

دهي

مرحله آغاز تا

1⁄3 گلدهي

مرحله 1⁄2 تا50

درصد گلدهي

مرحله گلدهي

كامل

مرحله رسيدن

بذور

مراحل رشد يونجه

ين
وتئ

پر
د 

ص
در

سلولز (%)

پروتئين  (%)

ولز
سل

د 
ص

در
   

36

35

34

33

32

31

30

29

28

  

  

  

  : زمان برداشت علوفه

باشـد،   باال مـي    نسبتا  و در شب نيز دما     است كم    توليدي  از آنجائيكه در اقليم گرم و خشك شبنم         

وب بـه    مرطـ   و معتـدل   روز و در شرايط اقليمي     پاياني  در ساعات  برداشت علوفه در بعد از ظهر و      

  .شودتوصيه مي در صبح زود  علوفه برداشت،دليل وجود شبنم و پايين بودن دماي شب

  

  :وسائل برداشت يونجه

هاي از يونجه چين و موئربزرگ  در سطح  وبراي برداشت علوفه يونجه در سطح كوچك از داس  

  .شوداي و بشقابي استفاده ميتيغه

صورت علوفه خشك در انبار ه بندي ب آنرا پس از بستهعلوفه درو شده بايد پژمرده شود تا بتوان

  .نگهداري كرد

  

  :مدت پژمرده كردن علوفه

 4 تا 3  مرطوب درحدود ومعتدل در اقليم  ساعت و24 اقليم گرم و خشك حدود  شرايط   در

   .گيرد علوفه براي پژمرده شدن در معرض هواي آزاد قرار بايست، ميروز

بندي و نگهداري  براي بسته درصد رطوبت دارد كه بايد رطوبت آن70علوفه تازه دروشده حدود

يا  )Rake(توسط دستگاه ريك   پس از پژمرده شدن علوفه. درصد كاهش يابد30تا 25 به در انبار،

بسته ) Baler( علوفه بر روي زمين رديف و سپس توسط دستگاه بيلر) Windrower (كنرديف

  .شودبندي مي
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  :ي زمستان به گياهصدمات ناشي از سرما

در اثر سـرما ممكـن اسـت گيـاه          .    سرماي زمستان باعث كاهش محصول و يا اتالف آن مي شود          

  .يخ ردگي و مرگ گردد) 3جابحا شدن و ) 2، )خفگي(خفه شدن ) 1: دچار عوارض

  

  ):خفگي(خفه شدن 

 در نتيحه ايـن     خفه شدن گياه زماني اتفاق مي افتد كه در سطح خاك ورقه هاي يخ تشكيل شود؛           

پديده گاز گاز كربنيك توليدي در اثر تنفس ريشه و ساقه در طول زمستان در زيـر اليـه هـاي يـخ                       

  .شودباقي مي ماند و غلظت آن به حدي مي رسد كه براي بافت هاي گياه سمي مي

ه  روز باقي بمانند گيا    12 تا   7 تحقيقات نشان داده است كه اگر ورقه هاي يخ تشكيل شده به مدت              

  .گردد روز يا بيشتر دوام داشته باشند، گياه تلف مي20ضعيف مي شود و اگر 

  

  :جابجا شدن گياه

    جابجا شدن گياه اغلب در اوايل بهار در خاك هاي رسي سنگين و يا خاك هاي آلي با ظرفيـت                    

  .دهدهايي كه خوب زهكشي نمي شوند رخ مينگهداري آب زياد و يا در خاك

در اثر تشكيل كريستالهاي يخ در اطراف ريشه اصلي و يـا در زيـر يـك اليـه از      پديده جابجا شدن    

در هر صورت افزايش حجم و توسعه كريستال هاي يخ موجب ايجاد فشار و . شودخاك حادث مي

گردد؛ دراثر پديده جابجائي ريشه ها و خصوصا ريشه اصلي قطع  باالراندگي گياه و جابجايي آن مي     

  .شودو پاره مي

گردند، رشد دوباره آنها بسيار اندك بوده و يـا اصـوال          اني كه به اين صورت دچار خسارت مي       گياه

  .اي نخواهند داشترشد دوباره

  

  :يخ زدگي و مرگ گياه

هاي گياهي چنانچه به مدت طوالني در معرض درجه حرارت پايين قرار گيرنـد، خـسارت                   بافت

 انـدام هـاي هـوايي و زيرزمينـي گيـاه را از سـرما        برف و بقاياي گياهي نيز. ديده و تلف مي شوند  

  .    كنندحفاظت مي
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  :كاهش دادن اثرات زيان بارسرماي زمستان

  :گيري روش هاي زير كاهش دادتوان با بكار   خسارات ناشي از سرماي زمستان را مي

  كاشت واريته هاي مقاوم ) 1

 مهـم در جهـت كـاهش خـسارت و           به طوركلي كاشت واريته هاي مقاوم يكي از تدابير بسيار         

  .تلفات ناشي از سرماي زمستان است

  .كاشت يونجه در خاك هايي كه زهكشي مناسبي دارند ) 2

در چنين خاك هايي پديده هاي جابجـايي و خفـه شـدن گيـاه در اثـر انجمـاد آب و تـشكيل                        

  .رسدافتد و بنابر اين خسارات وارده به گياه به حداقل ميكريستال هاي يخ كمتر اتفاق مي

  مديريت صحيح ) 3

مديريت صحيح به منظور توليد بوته هاي قوي و سالم اعمـال مـي شـود و از اهميـت زيـادي                      

  :در اين زمينه مهمترين تدابير مديريتي كه مي توان بكار برد عبارتند از . برخوردار است

يش اوليـه،   هاي ذخيره اي گياه براي شروع رو       باقي گذاشتن ذخيره كربوهيدرات در اندام      -3-1     

  :از طريق. رشد دوباره پس از برداشت و استفاده براي تنفس در طول فصل نا مساعد

    در نظر گرفتن فاصله زماني كافي در بين برداشت هاي علوفه-          الف

   زمان آخرين برداشت طوري تنظيم شود كه گياه قبل از فرا رسيدن سرما و توقف-          ب

  رشد دوباره آخر فصل در. ند به اندازه كافي مواد غذايي را در خود ذخيره كند رشد، بتوا         

  اغلب آخرين برداشت علوفه را در . باشد سانتي متربراي اين منظور مناسب مي30حدود          

  . دهندچهار هفته قبل از تاثير سرما بر روي رشد گياه انجام مي          

   طول فصل رويش و چراي سبك در انتهاي دوره رشد گياه  چراي اصولي در- ج         

  توان از علوفه توليد شده در آخر فصل رشد استفاده كرد كه رشد دوباره گياه           تنها زماني مي

  البته بهتر است علوفه آخر فصل به منظور نگهداري برف و ايجاد حفاظ. ديگرانجام نگيرد          

  . برابر سرما برداشت نشودگياه در براي          

  هاي مقاوم به بيماري پژمردگي باكتريايي كاشت واريته-3-2

  شود كه گياهان مستعد براي مبتال شدن به بيماري باكتريايي گردند؛             سرما موجب مي

  گياهان بيمار هم ضعيف شده و قادر نخواهند بود كه در پائيز براي سرماي زمستان مقاوم     

  وضعيت ضعيف وارد زمستان مي شود، تحمل سرماي زمستان را نداشته بنابراين گياه با.  شوند     

  .گردد و تلف مي     
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   افزايش دادن حاصلخيزي خاك-3-3     

  گردند از رشد بهتري برخوردارند و سيستم          گياهاني كه درخاك هاي حاصلخيز كشت مي

  تحقيقات نشان داده است كه آهك، فسفر و خصوصا پتاسيم. باشدآنها نيز قوي مي اي ريشه    

  رسد كه اين افزايش مقاومت دربه نظر مي. شود باعث افزايش مقاومت گياه نسبت به سرما مي    

  در هر صورت مقادير زياد ازت،.  يونجه بستگي به نسبت فسفر و پتاسيم موجود در خاك دارد    

  شود و ازت به همراه رطوبت باعث رشد پائيزه مي. دهدرا كاهش ميمقاومت به سرماي گياه      

  :يابد، به طوريكهمقاومت گياه در برابر سرما كاهش مي     

  هاي سبزينه داركوتيكول موجود بر روي سطح اندام رشد آخر فصل زياد شده و قشر) 1         

  .يابدا كاهش ميشود و در نتيجه مقاومت گياه به سرمنازك مي             

  گردد؛ تحقيقات نشانمينه و پروتئين در گياه ميآهاي افزايش ازت باعث افزايش اسيد) 2         

  از.  داده است افزايش اسيد هاي آمينه باعث كاهش مقاومت به سرماي گياه مي شود            

  پروتئين مستلزم مصرف طرفي ساخت تركيبات آميدها، اسيد هاي آمينه و تركيبات             

  بنابراين انرژي مورد نياز . شود ها تامين مي انرژي است؛ اين انرژي از كربن كربوهيدرات            

  .يابدگياه جهت بكارگيري براي مقاومت به سرما كاهش مي             

  

  )هاگراس(هاي چمني  كاشت مخلوط يونجه و علف-3-4     

گـردد، گياهـان گـراس    وه بر افزايش عملكرد محصول علوفه موجب مـي          كاشت مخلوط عال        

 پوشـش مناسـبي   Bromus inermis) برومگراس( و Phleum pratence) تيموتي(مانند 

در سطح خاك ايجاد كنند و در نتيجه از يخ زدگـي خـاك و بـروز پديـده جابجـا شـدن گيـاه          

در اثر سرما گياهان گراس موجـود       به هر حال در صورت از بين رفتن يونجه          .  جلوگيري شود 

  .شودمقداري علوفه توليد خواهند كرد كه اين مورد نيز از مزاياي كشت مخلوط محسوب مي

  

  :توليد بذر

  :    براي توليد محصول بذر الزم است كه شرايط معيني وجود داشته باشد؛ اين شرايط عبارتند از

  مناسب بودن شرايط مزرعه يونجه) 1

  تلقيح كننده براي انجام عمل ترپينگ در گلهاوجود حشرات ) 2

  عدم وجود حشرات مضر) 3

  وجود هواي روشن، خشك و آفتابي در طول مرحله گل دهي و رسيدن بذرها) 4
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  شرايط مزرعه) 1

خاك .     اولين شرط براي توليد محصول خوب بذر حاصلخيزي خاك براي تامين رشد گياه است             

 رسي سبك با داشتن ظرفيت زياد نگهداري آب، نسبت به خاك            هاي لومي سنگين و عميق يا لومي      

  .باشندتر ميهاي سبك شني براي توليد بذر يونجه مناسب

  گيريهاي مزارع بذرها و بوته فاصله رديف-الف

هاي كشت يونجه بستگي به بافـت، عمـق، حاصـلخيزي، رطوبـت قابـل                    فاصله مطلوب رديف  

در خاك و آب آبياري، طول فصل رشـد گيـاه، دوام مزرعـه و               دسترس، دماي خاك، امالح موجود      

 150 تـا    120فواصل رديف هاي كشت يونجه در خاكهاي شني يا سبك           . ارقام مختلف يونجه دارد   

 40 هاي رسـي و كـم عمـق        سانتي متر و در خاك     120تا 90هاي بافت متوسط    سانتي متر، در خاك   

هاي قوي و بزرگ يونجـه در  له با توجه به توليد بوتهاين فاص. شودمتر در نظر گرفته مي  سانتي 90تا

هاي رسـي و كـم عمـق، توصـيه شـده      هاي كوچك و ضعيف در خاك   هاي شني و توليد بوته    خاك

  .است

  :كشت رديفي يونجه بمنظور توليد بذر داراي محاسن زير است 

  .گيردفضاي كافي در اختيار گياه قرار مي -١

 .شودميموجب توليد گياهان راست و مستقيم  -٢

 .نور بيشتري در اختيار گياه قرار مي گيرد -٣

 .رودها باالتر ميدماي خاك و هواي اطراف بوته -�

 .شودموجب كاهش رطوبت نسبي در پاي بوته مي -�

 .شودها و نيام ها جلوگيري مياز ريزش گل -

 ها بنحوآسانترو موثرتري انجامهاي هرز، آفات و بيماريمبارزه شيميايي براي كنترل علف -٧

  .گيرد مي     

 

 .شودبي برگ كردن مزرعه يونجه جهت برداشت بذر بهتر انجام مي -٨

 بهتر انجام... امكان انجام عمليات زراعي براي دفع گياهان هرز، سله شكني، و جين و  -٩

 .شود مي     

 .شوندحشرات گرده افشان بيشتري جذب مي -١٠
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 توليد بذر ايجاد مي شود در شرايطي كه زمين          براي ايجاد يك هكتار مزرعه يونجه كه به منظور        

. كيلوگرم بذر گواهي شده ، نياز مي باشـد         ) 10تا8يا   ( 5 تا   3مناسب كاشت يونجه باشد، به ميزان       

. شودهاي كشت مي   عدد گياه يونجه در هر متر طول از رديف         20 تا   10اين مقدار بذر موجب توليد    

 شوند بطوريكه، فاصله بين بوته هـا بـر روي           كجه تن بنابراين الزم است كه رديف هاي كاشت يون       

گيـرد؛   برگي گيـاه انجـام مـي   4 تا  2ها در مرحله    تنك كردن بوته  .  سانتيمتر باشد  30 تا   15ها  رديف

  .شودزمان كاشت يونجه براي بذرگيري نيز در اوايل پاييز و يا دراوايل بهار در نظر گرفته مي

  

   آبياري-ب

   اي كه جهت توليـد بـذر ايجـاد شـده اسـت مناسـب              ني براي مزرعه يونجه   آبياري به روش بارا       

هاي يونجه در اوائل فصل رويش و همچنـين مـانع      باشد، زيرا باعث تاخير در به گل رفتن بوته        نمي

 15 تـا    10گرده افشاني گلها توسط حشرات گرده افشان مي شود؛ در نتيجه محصول بذر به ميـزان                 

. زرعه يونجه در ابتداي توليد گل نبايـد بـا كمبـود آب مواجـه شـود                م. درصد كاهش خواهد يافت   

  .ه بذري هم توليد نشودجها به گل نروند و در نتيگردد تا بوتهرطوبت بيش از اندازه نيز موجب مي

  

  هاوجود حشرات تلقيح كننده براي انجام عمل ترپينگ در گل) 2

اي در داخل دو قطعـه گلبـرگ        ورت مجموعه بص) هاپرچم(هاي يونجه اندام هاي زايشي           درگل

. تواند انجـام گيـرد  شود قرار گرفته است؛ در اين حالت گرده افشاني نمي        ناميده مي  ) keel(كه ناو   

، )درفـش (اگر لبه ناوها باز شود پرچم ها به طرف جلو حركت كرده و با برخورد با گلبـرگ بـااليي   

  .شودهاي گرده آن پراكنده ميدانه

هاي زايشي كه معموال در اثر فشار حاصله از وزن حشرات بر روي نـاو صـورت   ندامعمل حركت ا 

گويند؛ اين عمل بـراي توليـد بـذر تقريبـا هميـشه الزم              ) Tripping(گيرد را لغزش يا ترپينگ      مي

  .است

كنند و در بين  گونه زنبور شناخته شده است كه برفراز گلهاي يونجه پرواز مي           100امروزه قريب به    

بطور كلـي  .  مهمترين عامل اصلي در گرده افشاني گلهاي يونجه، زنبور برگ بر يونجه مي باشد        آنها

گلهـا  .باشـد   مهمترين عامل گرده افشاني درگياه يونجه مـي Megachile rotundataگونه زنبور 

 ) Self-tripping(در اين مورد به آن خود لغزشي . شوندبدون كمك حشرات نيز دچار لغزش مي

خود لغزشي در اثر حرارت زياد و رطوبت كم محـيط  . گرددكه با عث خود گشني يونجه مي گويند  

  .شودايجاد مي
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  عدم وجود حشرات مضر) 3

دهنـد  كنند و محصول بذر توليدي را كـاهش مـي             حشراتي كه به مزارع يونجه خسارت وارد مي       

ومي، پروانه كارادرينا و شته     در ايران مهمترين حشرات زيان آور سوسك سرخرط       . بايد كنترل شوند  

باشند ؛ البته حشرات ديگري مانند زنجره، زنبور بذرخوار يونجه و سن نيز جزء آفـات  مهـم         ها مي 

اسـتفاده از سـموم حـشره    (هـاي شـيميايي   توان به روشبراي مبارزه با اين آفات مي  . يونجه هستند 

پاشـي  د در مورد مقدار و زمـان سـم     اقدام كرد، و ليكن جهت جلوگيري از تلفات زنبورها باي         ) كش

دقت زيادي بكار رود و حتي االمكان براي كنترل آفات از روشهاي بيولوژيكي مانند توليد و ازدياد                 

  .زنبورهاي مختلف و كفش دوزك و يا روش هاي مكانيكي استفاده شود

  

  وجود هواي روشن، خشك وآفتابي) 4

رطوبت متعادل خـاك،    . ي، هواي گرم و خشك است         براي نوليد بذر يونجه بهترين شرايط اقليم      

. رطوبت نسبي پايين هوا و وجود روزهاي گرم و آفتابي بـراي توليـد بـذر بـسيار مطلـوبمي باشـد                    

  شود و در هاي هوايي گياه و رويش جديد در قسمت تاج ميرطوبت زياد باعث رشد زياداندام

هواي سرد و روزهـاي ابـري فعاليـت         . دگردها در ريشه مي   نتيجه باعث كاهش ذخيره كربوهيدرات    

  .سازدكند و هواي باراني برداشت محصول را با مشكل مواجه ميزنبورها را كم مي

دهند و در منـاطق كوهـستاني و      در بسياري از مناطق، دومين برداشت را به توليد بذر اختصاص مي           

  .شودداده مي بذر اختصاص  توليدتحت شرايط ديم اولين محصول به

  

  :اشت بذربرد

 غالف ها به رنگ قهوه اي، تيره يا سياه در           3 ⁄ 4 تا   2 ⁄ 3    بذر يونجه زماني برداشت مي شود كه        

در برداشت بذر ميزان تلفات زياد است، بطوريكه مطالعات انجام گرفتـه نـشان مـي دهـد در                   . آيند

ت بذراغلب به برداش. گردد درصد از بذر توليدي تلف مي60تمامي روش هاي برداشت بذر حدود       

  :دو روش زير انجام مي شود

 .و سپس كوبيدن بوته هاي برداشت شده) خشك كردن ( ، رديف كردن )درو كردن(چيدن  ) 1

ايـن روش بـراي     . شـود در اين روش زمان برداشت مطابق آنچه در فوق گفته شد، تنظـيم مـي              

هـاي سـبز رنـگ      ها داراي نيام    مناطقي كه زراعت يونجه ديررس است و درصد زيادي از بوته          

هاي يونجه خشك شده را زماني بايد كوبيـد، كـه      در اين روش رديف   . هستند مناسب مي باشد   

  .باشد  درصد18 تا 12رطوبت شاخ و برگ يونجه حدود 
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  )چيدن و كوبيدن يكباره(برگ كردن مزرعه و كمباين كردن روش بي) 2

اي يونجه در مزرعه، برداشـت    هبرگ كردن بوته  در اين روش پس از پاشش مواد شيميايي و بي         

توانـد تـا رسـيدن نـسبتا        گيرد؛ در اين روش زمان برداشت مي      بذر مستقيما با كمباين انجام مي     

اين روش براي مـزارع توليـد بـذر ايجـاد شـده در منـاطق                . ها به تاخير انداخته شود    كامل نيام 

داينوسـب  : يمياييها اغلب از مـواد شـ      براي بي برگ كردن بوته    . خشك و بادخيز مناسب است    

)Dinoseb(    داي كوات ،)Diquat(   اندوتال ،)Endothall (   و سـينوكس)Sinox (  اسـتفاده

  .شودمي

  هـا شود كه رطوبت موجود در نيـام       در روش كمباين كردن مستقيم برداشت زماني انجام مي           

يونجه  يهادر اين زمان رطوبت موجود در ساقه      .  درصد باشد  20 تا   15هاي گياه حدود    و برگ 

هاي مزرعه يونجه بسته به موقعيت منطقـه         مدت خشكانيدن بوته    .باشد درصد مي  50در حدود 

چون بذر يونجه استحصالي داراي رطوبت زيادي اسـت الزم اسـت كـه              . باشد روز مي  15 تا   3

  . ساعت هوا داده شود24قبل از نگهداري كردن در انبار به مدت 

  

  :ميزان توليد بذر

ذر مزرعه يونجه بسته به ارقام مختلف يونجه، شرايط محيطي، عوامل گرده افشان و            عملكرد توليد ب  

 كيلوگرم در هكتـار  800 تا 100در بيشتر منابع عملكرد توليد بذر يونجه     . موارد ديگر متفاوت است   

  .براي هر چين يونجه گزارش شده است
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  :بيماري هاي يونجه

   )Bacterial Wilt (بيماري پژمردگي باكتريائي) 1

  Corynbacterium insidiosum:  عامل اين بيماري نوعي باكتري است بنام    

 

  :اثرات بيماري روي گياه

  شود گياه كوتاه قد مي-1     

  ها از رنگ سبز علفي به سبز روشن تغييرهاي گياه كوچك و پيچيده شده، رنگ برگ برگ-2     

  .يابد مي       

  آيد و چنانچه از ريشه مقطعاي در ميهاي گياه به رنگ زرد قهوه بيماري ريشه با توسعه-3     

  اي رنگ بخصوص در مراحل پيشرفتهطولي و يا عرضي تهيه شود وجود لكه هاي قهوه       

  .      گردد بيماري، به طور آشكار مشاهده مي      

  .شود با پيشرفت بيماري سرانجام گياه پژمرده و تلف مي-4     

  

  :عوامل انتقال باكتري

تواند به طرق زير منتقل گردد و بيماري توسـعه         باكتري عامل بيماري پژمردگي باكتريايي مي     

  .يابد

   وسايل و ماشين آالت كشاورزي-1        

   گرد و خاك-2        

   آب-3        

  )مانند زنجره (  حشرات -4        

   كودهاي دامي آلوده-5        

  

  :حوه ورود باكتري به داخل گياهن

  .باكتري مي تواند از طريق زخم هاي ايجاد شده در گياه به درون آن وارد شود

  :علل زخمي شدن گياه

    گياه در اثر فرآيند برداشت، گزش حشرات و همچنين در اثر سرماي شـديد در زمـستان دچـار                   

  .گرددداخل گياه فراهم ميجراحت مي شود و از اين طريق شرايط براي ورود باكتري به 

  



       61                   .       دانشكده منابع طبيعي –محمد رضا وهابي       يونجه   زراعت: چهارم فصل 

  

  :كنترل بيماري

از جمله ارقام ورنال، الداك و رنجر در .     تنها راه كنترل؛ انتخاب و كاشت واريته هاي مقاوم است

  .گروه يونجه رنگارنگ و يا ارقام ديگري مانند، مائوپا ، كدي و بوفالو

است و تنها در مورد مشاهده آن در  در ضمن تاكنون مواردي از اين بيماري در ايران گزارش نشده       

  .منطقه كردستان به طور مشكوك اظهار نظر گرديده است

  

   )Leaf Spot Disease(برگي بيماري لكه) 2

 Pseudopziza medicaginisقارچ   :عامل بيماري

  .شوداين بيماري اغلب در مناطق مرطوب گسترش دارد و موجب خسارت مي

  :اثرات بيماري روي گياه

  : ناشي از بيماري لكه برگي در گياه يونجه عبارتند ازعالئم

  ها ظهور لكه هاي كوچك دايره اي شكل به رنگ قهوه اي تيره بر روي برگها؛ قطر اين لكه  -1     

 .باشدمتر مي ميلي5/2 تا 5/1         

  ي گياه گسترشهاي پاييني گياه شروع شده و سپس به سمت باالها ابتدا از برگظهور لكه  -2      

  . يابد مي        

   كاهش ارزش غذايي و كيفيت علوفه يونجه، به طوريكه در نقاط آلوده به قارچ پروتئين و -3      

  .كندكاروتن تخريب و كاهش پيدا مي         

  

  :پيشگيري

  . براي جلوگيري از گسترش بيماري لكه برگي برداشت زودتر از موقع گياه توصيه شده است

  

  : بيماريترلكن

  براي كنترل عملي اين بيماري تاكنون هيچگونه روشـي ارائـه نگرديـده اسـت و تنهـا را مطمـئن،              

ايـن بيمـاري در منـاطق    . ارقـام كـاليورد و آفـريكن     : هاي مقاوم به بيماري است مانند     كاشت واريته 

  .شودمرطوب كشور بيشتر مشاهده مي
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  بيماري پوسيدگي ريشه) 3

  Phytophthora cryptogeaارچ  ق: عامل بيماري

  .يابدهاي سنگين با زهكشي نا مناسب و بويژه در فصل مرطوب شيوع مياين بيماري در شرايط خاك  

  :عالئم بيماري روي گياه

  ها زرد شدن يا قرمز شدن و ريزش برگ-1      

   پوسيدگي سريع ريشه-2      

   سرانجام از بين رفتن گياه-3      

 قارچ به گياه قسمتي از ريشه اصلي كه به قارچ آلوده شده است دچار پوسيدگي شـده   در اثر حمله  

و بخشي كه در زير منطقه آلوده واقع مي باشد قطع و جدا مي گردد؛ در نتيجه گياه كوتاه و ضعيف                     

  اين بيماري اغلب به طور پراكنده و نـامنظم در سـطح مزرعـه ديـده               . رودشده و بتدريج از بين مي     

  .گيردد و بتدريج نيز سطح مزرعه را فرا ميشومي

  : بيماريكنترل

  :در مورد كنترل بيماري پوسيدگي ريشه يونجه روش هاي زير توصيه شده است

   كاشت واريته هاي مقاوم-1

  پاكيزه كردن ادوات و ماشين آالت كشاورزي جهت جلوگيري از انتقال عامل بيماري-2

   دقت در ميزان دفعات آبياري-3

 

  بيماري موزائيك يونجه) 4

   Alfalfa Mosaic Virus (AMV)عامل بيماري ويروس 

    ويروس موزائيك اغلـب از طريـق ادوات و ماشـين آالت برداشـت علوفـه و همچنـين گـزش                     

  .گرددمنتقل مي) مانند شته ها ( حشرات 

  :عالئم بيماري روي گياه

  ها به خاكستري روي برگرنگ زرد مايل اي شكل بهيك يا چند لكه كوچك دايره ظهور -1

 هاهاي كوچك به يكديگر و طويل شدن لكهاتصال لكه -2

 .شودها سبز مايل به زرد و سفيد ميبتدريج رنگ برگ -3

 .يابندها پيچيده شده و تغيير شكل ميبرگ -4

 .شودگياه كوتاه قد مي -5

 .يابدتوليد علوفه و محصول بذر كاهش مي -6
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  : بيماريكنترل

  :روش هاي زير پيشنهاد گرديده استبراي كنترل اين بيماري 

 هاي مقاومانتخاب و كاشت واريته -1

باشند ولي در بـين ايـن ارقـام          به طور كلي تمامي ارقام يونجه به بيماري موزائيك حساس مي          

 درصد ارقام يونجـه بـه نژادهـاي       20رسد حدود   درجه حساسيت برخي كمتر است؛ به نظر مي       

  .دارندمختلف ويروس موزائيك يونجه مقاومت 

 استفاده از بذور عاري از ويروس جهت كاشت -2

 .شودها كه موجب جلوگيري از گسترش ويروس در مزرعه ميكنترل حشرات و بويژه شته -3

 .تناوب زراعي هم در كاهش و كنترل ويروس موثر است -4

  

  :آفات يونجه

  نماتد ساقه يونجه) 1

 كه زندگي پـارازيتي     ) ميلي متر  3/1ات1به طول   (ها كرم هاي حلقوي بسيار كوچكي هستند            نماتد

در بـين  . شـوند ها وارد گياه مـي    هاي جوانه كنند و از طريق بافت    ها در خاك زندگي مي    نماتد. دارند

  .از اهميت زيادي برخوردار است ) Ditylenchus dipsaci( ها، نماتد ساقه يونجه نماتد

و تـا حـدي اسـتان       ) جيرفـت (، كرمـان    در ايران مناطق آلوده بيشتر در استان هاي فارس، اصـفهان          

 هكتار از اراضـي كـشاورزي اسـتان اصـفهان بـه كـشت         20000در حدود   . باشدمي) اراك(مركزي  

هـاي  مهمتـرين شهرسـتان   .  درصد آن آلوده به نماتد ساقه است       20يونجه اختصاص دارد كه حدود      

  اردستان، اصفهان، داران، : اند عبارتند ازاستان اصفهان كه به عنوان مناطق آلوده معرفي گرديده

اطراف شهرضا هم به عنـوان      . سميرم، شهرضا، كاشان، گلپايكان،خوانسار، لنجان، نجف آباد و نطنز        

  ..آلوده ترين منطقه استان اصفهان معرفي گرديده است

  

  :عالئم ناشي از صدمات نماتد ساقه يونجه به گياه

  .شودهاي گياه متورم و بي رنگ ميساقه -1

 .گرددهاي عرضي بسيار باريكي ايجاد ميمت متورم شده ساقه گياه، برجستگيبر روي قس -2

 .شودهاي ساقه گياه متورم شده و فاصله بين گره ها كوتاه ميگره -3

 .گرددشود و در نتيجه گياه كوتاه قد ميها كم و يا متوقف ميرشد ساقه -4

 .بيعي شود غير طآنامكان دارد گياه در اثر آلودگي ار بين برود و يا رشد  -5
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  :  آفتكنترل

   انتخاب و كاشت ارقام مقاوم-1     

   گروه و، گروه يونجه تركستاني و ارقام آفريكن و مائوپا كه جز)Alfalfa(رقم تالنت :      مانند

            .باشندهاي غير مقاوم مييونجه     

  پس از آن كاشت  سال و يا بيشتر و 3 تا 2 نتاوب زراعي و آيش گذاشتن زمين به مدت -2     

  ذرت، گوجه فرنگي، چغندر قند، سيب زميني: گياهان وجيني از قبيل     

   برداشت زودتر از موقع علوفه-3     

   سوزانيدن مزرعه يونجه در پاييز جهت كنترل علف هاي هرز كه عالوه بر آن باعث كاهش-4     

  .شود آلودگي به نماتد در بهار سال بعد مي    

  رزه شيميايي مبا-5     

چنـد  ( در هـزار  2 درصد به نـسبت  50) Sistox(     استفاده از سموم مانند امولسيون سيستوكس     

 400 درصد به ميزان 40در بررسي كه در شيراز انجام گرفته است از سم ديمتوات    ). نوبت سمپاشي 

كه نوبـت اول    :وبتدو ن (اند  گرم در هكتار استفاده شده و نتيجه خوبي براي كنترل نماتدساقه گرفته           

  ).در موقع برداشت چين اول و نوبت دوم در زمان وجود حداكثر جمعيت نماتد ها موثر بوده است

  

  :پيشگيري

 سـاعت مـوثر   20تـا 16 قرار دادن بذور آلوده به نماتد ساقه يونجه در بخار متيل برومايد به مدت             

  .است

  

   )Hypera postica( سرخرطومي برگ يونجه ) 2

  .ترين آفات يونجه است و در غالب نقاط دنيا وجود دارداز مهم   

   :مشخصات حشزه بالغ

  متـر ميلـي  5/2متر و خرطـومي بـه طـول     ميلي 6 تا 5سوسك سرخرطومي داراي بدني به طول         

حشره بالغ و الروهاي جـوان از       . اي تا خاكستري مايل به سياه است      رنگ بدن آن نيز قهوه    . باشدمي

هـا بـه جـز    كنند و الروهاي سنين باالتر از سـاير بـرگ   جوانه هاي گياه تغذيه مي    هاي جوان و  برگ

كنند؛ به طوريكه از تغذيه آنها سطح برگ هاي گياه يونجه به شكل مـشبك         رگبرگ اصلي تغذيه مي   

  .رودپس از آن گياه زرد شده و سر انجام گياه از بين مي. آيددر مي
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رطومي برگ يونجه درفصل زمستان به اشـكال حيـاتي حـشره             از آنجائيكه در منطقه اصفهان سرخ     

مقـداري كـه در اسـفند مـاه بـه الرو            ( و تخم سرخرطومي  ) جمعيت زياد (، الرو )جمعيت كم (كامل

وجود دارد، بنابراين مهمترين خسارت وارده به مزرعه يونجه مربوط بـه محـصول             ) شوندتبديل مي 

  .چين اول است

شود و در اواخر فـروردين جمعيـت        دين ماه شفيره ها تشكيل مي     در منطقه اصفهان در اواسط فرور     

  .گرددها خارج ميماه از شفيره خرداد20ها وجود دارد؛ حشره  كامل نيز حدودزيادي از شفيره

  

  : آفتكنترل

  عمليات زراعي-1 

برداشت زودتر از موقع چين اول كه باعث مي شود الروها در معرض تابش مـستقيم                 -1-1

 .ر گيرند و با كمبود غذا هم مواجه شوندنور خورشيد قرا

هـاي زودرس سريعتررشـد كـرده و مقاومـت آنهـا            هاي زودرس؛ واريته  كاشت واريته  -1-2

 .يابدافزايش مي

هـاي گيـاه كـه الروهـا در آن     چرانيدن مزرعه در اوايل بهار؛ در اثر چراي دام از جوانه     -1-3

 لگدكوبي مزرعه نيز بخشي ها به همراه علوفه، در اثربيشتر هستند، ضمن برداشت الرو   

 . رونداز الروها از بين مي

 هاي هرزسوزانيدن علف -1-4

آبياري بموقع يونجه بعد از برداشـت و عـدم تـاخير انـداختن زمـان آبيـاري؛ در ايـن                -1-5

 .شودصورت يونجه رشد سريع داشته باشد و در برابر حشره مقاوم مي

 ).ه افكنتوسط شعل( سوزانيدن مزرعه يونجه در پاييز با احتياط  -1-6

  به عنوان مثال چهار نوع كنه .  از نظر ساير موجودات نيز بايد دقت شود تا از بين نروند         

 . شوندمفيد در مزارع يونجه وجود دارد كه موجب افزايش هوموس خاك مي          

 )شوندكرت ها يك در ميان برداشت مي(برداشت نواري مزارع يونجه  -1-7

  ها هم در برد و جمعيت شكارچيت آفت به قسمت برداشت نشده پناه مي در اين صور         

  پس از آن شكارچي قسمت برداشت شده را هم كه آفت كمي دارد . شودآنجا زياد مي          

  .گيردزير سيطره خود مي          
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   روش بيولوژيكي-2

سـرخرطومي  ) سنين پـايين  (رو افزايش شكارچي از جمله كفش دوزك كه از شكارچيان مهم ال              

هاي سرخرطومي را پارازيته و نابود هستند و تخم) Parasite(بعضي از زنبورها انگل . يونجه است

برخي از زنبورها در داخل بـدن الرو و         . دهندكنند و برخي ديگر شفيره آنرا مورد حمله قرار مي         مي

ن دوره الروي  موجب از بين رفـتن  كنند كه باز شدن تخم و گذراند     يا حشره كامل تخم گذاري مي     

  .شودميزبان مي

   روش شيميايي-3

     هـاي زيـست محيطـي توصـيه    تاثير چنداني ندارد و به لحاظ پايداري سـموم و داشـتن آلـودگي             

در ضـمن تـا كنـون از    . كندجمعيت آن نيز طغيان مي از طرفي با مقاوم شدن آفت به سم،      . شودنمي

ختلف يونجه به حشره سرخرطومي در ايران كار چنداني انجام نگرفتـه            نظر بررسي مقاومت ارقام م    

  .است

  

  سرخرطومي ريشه يونجه) 3

    هـاي سـرخرطومي  تـر از سـاير گونـه   سه گونه از اين نوع سرخرطومي در ايران و اصفهان مهـم        

  . باشندمي

              .هاي شناسايي شده براي اصفهان جديد استاين گونه

                                                                                       Sitona humeralis  
                        Sitona longulus                  

    .اين گونه نيز براي ايران جديد شناسائي شده است

    Sitona lineatus  
 

ارد كـردن خـسارت بـه يونجـه نـسبت بـه             هـاي ريـشه از نظـر و           در حال حاضر سـرخرطومي    

بر اساس مـشاهدات عينـي انجـام شـده در منطقـه             . سرخرطومي برگ يونجه اهميت كمتري دارند     

در مقايسه بـا خـاك      ) منطقه دشت زيار  ( هاي ريشه اغلب در خاك هاي رسي        اصفهان سرخرطومي 

  . نندكاند و خسارت بيشتري وارد ميهاي شني از جمعيت باالئي برخوردار بوده

هاي خود را درون خاك و يا در اطراف طوقه گياه يونجه و گاهي هم     حشره كامل سرخرطومي تخم   

الروهاي جوان سرخرطومي ريشه بعد از خـروج از         . دهدمتري خاك قرار مي    سانتي 3 تا 2 در عمق 

  .كنندتغذيه مي) Nodule(هاي ريشه ها به سراغ ريشه گياه رفته و بويژه از گرهتخم

  



       67                   .       دانشكده منابع طبيعي –محمد رضا وهابي       يونجه   زراعت: چهارم فصل 

  

بـاالترين تـراكم حـشره بـالغ     . كننـد ها تغذيه مـي روها منحصرا از ريشه و حشرات كامل از برگ     ال

  .ماه مشاهده شده استسرخرطومي ريشه در اواسط مرداد

  :آفت   در اثر اين

  .شود  مزرعه يونجه تنك مي-1    

 .گرددآن كم مي   رشد گياه و تعداد ساقه هاي-2    

  .شوند صورت نيم دايره بريده و چرا ميها در حاشه به  برگ-3    

  

  : آفتكنترل

 عمليات زراعي -١

   سال و برگرداندن مزرعه در فصل پاييز به هنگام فرا رسيدن 4 تا3 نگهداري مزرعه به مدت 

  .در اين زمان الرو ها درون خاك وجود دارند. سرما

  

 روش شيميايي -٢

  .شودزيست توصيه نميبار بر روي محيط استفاده از سموم به دليل اثرات زيان

 

تـوان      در حال حاضر از نظر مديريت تلفيقي جهت كنترل و مبارزه با سـرخرطومي يونجـه، مـي                 

  .هاي زير را بكار بردروش

    غلطك زدن و له كردن الروها در زمستان-1      

 و جاروب كردن مزرعه) Mower(  برداشت محصول با موئر -2      

   اوائل بهار چرانيدن دام در-3      

   برداشت محصول و استفاده از شن كش و ساير وسايل-4      

   برداشت نواري مزرعه يونجه-5      
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  :علف هاي هرز

   ):Dodder(سس 

گونه براي جنس    200  تعلق دارد و حدود     Cuscuta و جنس    Cuscutaceaeسس به خانواده       

 گونـه بـراي     20در ايران حـدود     . باشديكساله مي اين گياه گلدار و پارازيت      . آن گزارش شده است   

 سال به صورت خواب در خـاك زنـده   20بذر سس قادر است تا . جنس آن شناسايي گرديده است   

پيچد و اگر   سس از همان ابتدا بدور گياه مي      . مانده و وقتي شرايط براي آن مساعد شود رويش كند         

هاي ميزبان را تجزيـه و  سلولز جدار سلولله همي كند؛ بدينوسي  مي  ميزبان مناسبي بيابد آنزيم ترشح    

اي است  آلودگي مزرعه يونجه به سس به صورت لكه       . كندمتالشي كرده و از ميزبان خود تغذيه مي       

سس باعث ضعيف شدن گياهان، زرد      .  متر و يا بيشتر هم برسد      9 ها به و گاهي امكان دارد قطر لكه     

  .شودشدن و از بين رفتن آنها مي

  :كنترل

  :هاي زير پيشنهاد شده استبراي كنترل سس روش

  .بهترين كار پيشگيري است ) 1

 استفاده از بذور گواهي شده و عاري از سس جهت كاشت ) 2

 گيرجدا سازي بذور سس از بذور يونجه توسط دستگاه سس ) 3

چيـدن، جمـع آوري و سـوزاندن قـسمت          : شامل( مراقبت و محو هر گونه سس از مزرعه          ) 4

 ).دهي سسن، شخم عميق پاييزه، چرانيدن دام قبل از گلهاي آلوده با آتش افك

 شيميايي ) 5

  )Dactal( استفاده از علف كش داكتال -5-1

   كيلوگرم 12؛ كاربرد )قبل از رويش اوليه سس(  در اوايل بهار و در مرحله رويش اوليه يونجه 

  .برددر هكتار داكتال، قدرت انگلي سس را از بين مي 

  :Reglon)( غلف كش رگلون -5-2

  هاي آلوده  يك ليتراز ماده موثره رگلون را در هزار ليتر آب حل كرده و سپس بر روي لكه

  .شودپاشيده  مي

 3 تا 2 كه عمرآن شش ماه است يهايهدر مزرع ؛  )(Gramaxon  علف كش گراماكسون   -5-3

هاي آلوده و در صورت لزوم در سطح مزرعه          سم در محل   ،روز بعد از برداشت علوفه    

شود؛ الزم است پس از سم پاشي تا سـه روز از آبيـاري مزرعـه خـودداري                  شيده مي پا

  .شود
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   )L. Medicago falcata( يونجه گل زرد  

  )Yellow alfalfa نام انگليسي  (           

يونجه زرد در تمام آسـيا بـه        .     مبدا اين گياه در جنوب شرقي روسيه و منطقه غرب سيبري است           

رقي و در اروپـاي مركـزي و شـمالي پـراكنش دارد؛ در ايـران بيـشتر در نـواحي                     غير از نواحي شـ    

  .شودآذربايجان، دامنه هاي البرز و اصفهان بطور خودرو يافت مي

از آنجائيكه اين گياه پوشش خوبي در سطح زمـين  . علوفه آن خوشخوراك  و مورد عالقه دام است  

يونجه زرد بـه    . ها و اراضي شيبدار مناسب است     كند براي كاشت در مناطق سنگالخي، تپه      ايجاد مي 

تتراپلوئيــد ) Medicago sativa(بيــشتر ارقــام يونجــه معمــولي . ســرما مقاومــت زيــادي دارد

)tetraploid ( ــستند و داراي ــل زرد      32ه ــه گ ــه يونج ــالي ك ــند، در ح ــي باش ــوزوم م  كروم

)M.falcata ( اغلب ديپلوئيد است)diploid ( كروموزوم دارد16و .  

  

  :خصات بتانيكيمش

    متـر  سـانتي 60 تـا  40ها متعدد، نيمه افراشته و يا گسترده، طول گيـاه بـه           گياهي است پايا، ساقه      

رنـگ گـل    .  گـل  30 تا   20گل آذين معموال متراكم با      . ريشه نيمه افشان و گاهي ريزومدار     . رسدمي

.  گـرم اسـت    2ن در حـدود     بذر خيلي ريز و وزن هزار دانـه آ        . زرد گوگردي و بندرت زرد ليمويي     

  .گيرددوره خواب بذر طوالني است و ازدياد گياه نيز بوسيله بذر يا ريزوم انجام مي

محصول علوفه آن نسبتا كم و رشـد مجـدد گيـاه    . ميوه نيام نا شكوفا، خميده و به شكل داس است  

داشت كرد و   توان از آن بر   در سال فقط يك چين قابل مالحظه مي       . پس از برداشت خيلي كند است     

  رسد چين مي3 و يا حد اكثر 2ليكن تعداد چين علوفه اين گياه در شرايط مساعد به 

.  

  :آب و هوا و خاك

     كاشت يونجه گل زرد در اراضي سنگالخي، سبك و در مناطق كم آب و همچنـين در نـواحي                    

. دهدوبي ميكه امكان زراعت يونجه معمولي و شبدر قرمز مقدور نيست، نتيجه رضايت بخش و خ             

دهد و مستعد كاشت در مناطقي است كه طول دوره رويـش گياهـان               مي حهاي آهكي را ترجي   خاك

  . متر زراعت آن زضايت بخش نيست1800كوتاه است؛ در مناطق كوهستاني و در ارتفاع بيش از 
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  :عمليات زراعي

برداشت اين گيـاه مـشابه   آماده كردن زمين، كاشت، داشت و     :     كليه مراحل عمليات زراعي شامل    

  .عملياتي است كه براي يونجه معمولي شرح داده شد

 تا 17 ( كيلوگرم در هكتار     15  تا 9 ميزان بذر مورد نياز جهت كاشت يونجه زرد در زراعت رديفي            

  .باشدمي) كيلوگرم در هكتار هم گزارش شده است 22

مرحله غنچه  (ر پيش از مرحله گل دهي       منظور تهيه علوفه مناسب، برداشت از گياه يونجه زرد د         ه  ب

شـوند و  گيرد، زيرا كه در صورت تاخير، ساقه هاي گيـاه سـخت و خـشبي مـي         آن انجام مي  ) دهي

 تا برداشـت  گرددميوضعيت گسترده گياه بر سطح زمين موجب      . شودازكيفيت علوفه آن كاسته مي    

هاي گياه نيـز بـه ريـزش بـذر مقـاوم            نيام. علوفه آن با اشكال مواجه شود و با دشواري انجام گيرد          

طور متناوب خشك شود    ه  ب(هستند مگر اينكه تحت تاثير مواد شيميايي و يا شرايط محيطي خاص             

منظور برداشـت محـصول بـذر تـا         ه  ها را ب  توان بوته بنابراين مي . قرار گيرند ) و رطوبت جذب كند   

هـا خـشك شـوند و امكـان     ا و بـرگ همدتي نسبتا زيادي در مزرعه نگه داشت تا در اثر سرما ساقه           

  .برداشت بذر توسط دستگاه كمباين فراهم گردد

  

  :موارد استفاده و ميزان عملكرد محصول

ميزان محصول ساليانه .     گياه يونجه زرد براي احداث چراگاه و همچنين تهيه علوفه مناسب است          

عملكرد محصول بـذر  . باشدي تن علوفه خشك در هكتار م6 تا 3آن در دو يا سه چين علوفه برابر        

  .  كيلوگرم در هكتار است370 تا 200آن نيز 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


