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    مقایسه میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه در 
مزارع یونجه چهار استان  کشور 

حسین لطفعلی زاده*1، روح اله احمدى2، عارف معروف3، مهدى ناصرى4، علیرضا پورحاجی1و جهانبخش سورى2

1- بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجانشرقی، تبریز، ایران )نویسنده مسئول: 
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2- بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، همدان، ایران
3- بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران
4- بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، کرمان، ایران

تاریخ دریافت: 99/6/17                       تاریخ پذیرش: 99/10/18

     چکیده
لطفعلی زاده، ح.، احمدی، ر. ا.، معروف، ع.، ناصری، م.، پورحاجی، ع. ر. و سوری، ج. 1399. مقایسه میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه در 

مزارع یونجه چهار استان  کشور. مجله ترویجی علوفه و خوراک دام. 1 )2(: 54-63.

زنبور بذرخوار یونجه که با نام علمی ruchophagus roddi Gussakovskii شناخته می شود، یکی از آفات مهم یونجه بذری 
است که در بیشتر مناطق یونجه کاری شده دنیا، یافت می شود. این آفت در ایران نیز در مزارع یونجه، از شمال تا جنوب 
کشور پراکنده است. هدف از این بررسی، ارزیابی میزان درصد خسارت این آفت در مناطق مختلف کشور بود. ابتدا در چهار 
استان و در هر استان در دو منطقه و در هر منطقه، سه مزرعه یونجه از توده هاي بذری رایج منطقه، انتخاب شدند. در هر 
مزرعه چهار قطعه به مساحت تقریبی 25مترمربع انتخاب شده و از آنها در پنج مرحله زمانی تولید بذر، نمونه برداري شد. 
صفات مورد ارزیابی در نمونه برداري ها، شامل تعداد کپسول در هر خوشه، تعداد بذر در هر کپسول، تعداد بذرهاي سالم، تعداد 
بذرهاي حاوي الرو و شفیره زنبور و تعداد بذر داراي سوراخ خروجی بود. پس از برداشت بذر، در انبارها هم میزان خروج زنبور 
از بذور بررسی گردید. نتایج نشان داد که میانگین درصد خسارت این آفت در مزارع استان همدان، آذربایجان شرقی، زنجان و 
کرمان به ترتیب 20، 21، 17 و 38 بود. در انبارها نیز، درصد بذرهای خسارت دیده، توسط این آفت به ترتیب 16، 5/3، 8/8  
و 30  در استان هاي همدان، آذربایجان  شرقی، زنجان و کرمان شمارش شد که حداقل آن مربوط به استان آذربایجان شرقی 
بود. با توجه به نتایج بدست آمده و اهمیت اقتصادی فراوان این آفت، مطالعات تکمیلی و برنامه های مدیریت و مبارزه با آفت 
پیشنهاد می گردد. همچنین با توجه به اینکه تعداد نسل این آفت در مناطق گرمسیری زیاد بوده و دارای هم پوشانی است، 
بررسی و تعیین زمان خروج حشرات بالغ زمستان گذاران و تاریخ بذرگیری به منظور فرار از خسارت آفت در مزارع بذری، 

ضروری به نظر می رسد.  
کلید واژه ها:آفات یونجه، برآورد خسارت، زنبور بذرخوار یونجه، یونجه.
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مقایسه میزان خسارت زنبور بذرخوار یونجه در مزارع یونجه چهار استان  کشور - حسین لطفعلی زاده...

  مقدمه 

یونجه، که به آن طالي سبز هم گفته می  شود، با نام علمی 
Alfalfa، مهم  ترین گیاه  انگلیسی  نام  و   Medicago sativa L.

علوفه اي دنیا و اولین گیاه علوفه اي اهلی  شده است که بشر 
اولیه آن را به  عنوان مهم  ترین منبع غذایی دام تشخیص داده 
است. یونجه با بیش از 611 هزارهکتار سطح زیر کشت، از مهم  
ترین محصوالت زراعی و علوفه ای کشور ما است. عالوه بر تولید 
علوفه، تولید بذر یونجه نیز از اهمیت ویژه  اي برای پایداری 

تولید علوفه کشور، برخوردار می  باشد. 

   بر اساس آمار موجود، یونجه یکی از مهم  ترین محصوالت 
باالیی                  اقتصادی  ارزش  دارای  که  است  ای  علوفه   زراعی 
می  باشد. هر ساله، بخشی از سطح زیر کشت کشور براي تولید 
بذر یونجه، اختصاص می  یابد. افزایش تولید بذر و کاهش عوامل 
محدودکننده در کمیت و کیفیت بذر، یکی از راه هاي افزایش 
بهره  وري در تولید این محصول ارزشمند علوفه  اي می  باشد. 
ترین  یونجه خسارت می  زنند که مهم   به گیاه  زیادي  آفات 
آنها، سرخرطومی برگ یونجه، سن  های گیاهی و سرخرطومی 

تخمدان یونجه هستند )خانجانی و کالفچی، 1382(. 

   گروه دیگري از آفات یونجه، بذر را مورد حمله قرار می  دهند 
  Bruchophagus roddi نام علمی با  که زنبور بذرخوار یونجه 
Gussakovskii از خانواده Eurytomidae ، از مهم  ترین آنهاست. 

هر ساله، آفات یونجه بذري از جمله زنبور بذرخوار یونجه، درصد 
قابل توجهی از عملکرد بذر یونجه را کاهش می دهند. این آفت 
در ایران در سطح وسیعی از مناطق یونجه  کاری  شده وجود دارد. 
 Medicago الرو این آفت از بذر برخی گونه های مختلف جنس

تغذیه می  نماید؛ به  طوری که بذرهای آلوده، پوک و فاقد قوه 
 Zerova and Seryogina, نامیه می  شوند )محمدبیگی، 1393؛
1994( )شکل 1(. این آفت ریز )با 1/2 تا 1/8 میلی  متر طول( 

به  صورت الرو سن آخر در داخل بذور یونجه زمستان  گذرانی 
شفیرگی         مرحله  ی  وارد  اردیبهشت  ماه  از  الروها  کند.  می 
می  شوند. حشرات بالغ از اواسط ماه های خرداد و تیر، شروع 
به پرواز می  کنند؛ به  طوری که در ابتدا، افراد نر پرواز می  کنند 
سپس جمعیت افراد ماده افزایش می  یابد و در اواخر تابستان 
نیز فقط افراد ماده مشاهده می  شوند. جفت  گیری بالفاصله و 
یا 2 تا 3 روز بعد از ظهور افراد ماده، شروع می  شود. باروری هر 
حشره ماده در حدود 65 تخم می باشد. این حشرات کپسول  
می  دهند.  ترجیح  را،  روزه  باشند  که 8-9  یونجه  بذور  های 
طول عمر حشرات بالغ در شرایط آزمایشگاهی 21روز می  باشد 

.)Lo�alizadeh et al., 2007(

  تمام مراحل الروی این حشره، در داخل فقط یک بذر سپری 
می  شود و تعداد نسل آن، بین یک )در مناطق سردسیری( تا 6 
نسل )در مناطق گرمسیر( در سال، متغیر است. ظهور حشرات 
بالغ، هم  زمان با شروع دوره  گلدهی یونجه می  باشد. این آفت 
و  میانه  آسیای  در  ولی  است  در سال  نسل  دارای 3  معموال 
جنوب قزاقستان 5 تا 3 نسل در سال دارد. این آفت در بخش 
اروپایی کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق، 2 نسل بوده و در 
جنوب اروپا، 3 نسل دارد. نسل  های مختلف زندگی این آفت، 
اغلب باهم هم  پوشانی دارند. این آفت در استان همدان 2 نسل 
کامل و یک نسل ناقص و در استان خوزستان دارای 6-5 نسل 
است)اسالمی زاده و ابراهیمی، 1381(. در مناطق سردسیر و 
نیمه  سردسیر ایران، نسل آخر این حشره که هم  زمان با مرحله
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بذرگیــری چین دوم مزارع یونجه بذری اســت، بیشــترین 
خســارت را وارد می ســازد؛ به طوری که خسارت آن ممکن 
است به بیش از %80 نیز برسد )محمدبیگی، 1393(. زمستان 
گذرانی الروهای کامل به حالت دیاپوز در داخل بذر یونجه در 
 Alzugaray,(  حاشیه مزارع یا در خاک و انبارها انجام می گیرد

 .)2003
   این زنبور، به عنوان یک آفت مهم بذر یونجه، در تمام مناطق 
جهان وجود دارد و در اروپا، خاورمیانه، هندوستان، آمریکای 
شمالی، استرالیا، و زالندنو، قفقاز، غرب و شرق سیبری، شرق 
دور، آسیای میانه و بیشتر مناطق تولید یونجه، پراکنده است. 
در ایران نیز در تمام مناطق، کشــت یونجه انتشــار دارد؛ به 
طوری که تاکنون از استان های آذربایجان  شرقی، آذربایجان 
غربی، کردستان، کرمانشــاه، همدان، قزوین، ورامین، دزفول 
و یزد جمع آوری و گزارش شــده اســت )خانجانی، 1375؛ 

اسالمی زاده و شوشی دزفولی، 1384؛ مدرس اول، 1997(.
  این آفت در طول دوره الروی خود باعث ایجاد خسارت قابل 
توجهی می شود؛ به طوری که در بعضی مواقع، مقدار کاهش 
بــذر یونجه به %80 نیز می رســد؛ به همین دلیل، چین اول 
یونجه برای پرورش بذر ترجیح داده می شود. میزان خسارت 
زنبور در منطقه شــمال خوزستان، در مواردي تا حدود 65% 
گزارش شده است )اسالمی زاده و شوشی دزفولی، 1384(. در 
منطقه قزوین میزان خسارت زنبور حدود % 30 )محمدبیگی، 
1386( و آلودگــی در چیــن اول یونجه در مــزارع پردیس 
کشــاورزی کرج تا %80، و در مزارع تهران %10گزارش شده 
اســت. میزان آلودگی در مزارع منطقــه مهاجران همدان در 
ســال 1377 به میزان %16 بوده است )خانجانی و کالفچی، 
1382(. اگر قیمت هر کیلوگرم بذر یونجه به طور متوســط، 
حدود 250هزار ریال )در سال 1397( در نظر گرفته شود، با 
احتســاب تولید حدود 400 کیلوگرم بذر در هر هکتار یونجه 
بذري، خســارت این زنبور از اهمیــت اقتصادی قابل توجهی 
برخوردار می باشــد. عدم آگاهی از وضعیت خسارت آفت در 
ســایر مناطق یونجه خیز و مزارع بذر یونجه در سطح کشور، 
موجب عدم امکان برنامه ریزي بــراي کنترل آفت در صورت 

ضرورت شــده است لذا تعیین میزان خســارت این آفت در 
ســطح کشــور، می تواند توان تولید بذر یونجه در کشــور را 

افزایش دهد.

  مواد و روش ها 
در چهار استان آذربایجان  شرقی )دو منطقه ایلخچی و ملکان(، 
همدان )ســه منطقه فامنین، مهاجران و اسدآباد(، زنجان )دو 
منطقه زنجان و خرمدره( و کرمان)دو منطقه جوپار و باغین( 
نمونه برداری هایی انجام شد. بدین منظور در هر چهار استان، 
مزارع یونجه ســه تا چهارســاله از اکوتیپ )توده( هاي رایج 
منطقه، در نظر گرفته شد. در هر مزرعه چهار قطعه، هرکدام 
به مساحت تقریبی 25مترمربع انتخاب شده و 5 مرحله نمونه 
برداري در هر سال که اولین مرحله آن، بعد از تشکیل حدود 
%10 از کپســول در هریک از مزارع انتخابی و آخرین مرحله 
آن، هم زمان با رسیدگی بذرها در کپسول ها بود، انجام شد. 
چون زمان رسیدن بذرها، تقریبا یک ماه الی چهل روز است، 
فاصله نمونه برداري ها بین 10روز، برحســب شرایط منطقه 
انتخــاب گردید. صفات مورد ارزیابی و نمونه برداري شــامل: 
تعداد کپسول بذری در 30ساقه تصادفی، مجموع تعداد بذرها 
در 10کپسول تصادفی )از 30ساقه گرفته شده(، مجموع تعداد 
بذرهای دارای آفت )الرو یا شــفیره یا بالغ( در 10کپســول 
تصادفی، تعداد بذرهای دارای سوراخ در 10کپسول تصادفی 
و تعداد بذرهای دارای سوراخ در 500 بذر تصادفی، در داخل 

انبارها شمارش شدند.
براي محاسبه تعداد کپسول ها، از هر کرت، ابتدا 30ساقه بطور 
تصادفی انتخاب شــد و سپس تعداد کپســول های آن ساقه 
ها و بذرهای داخل آنها در 100کپســول تصادفی، شــمارش 
شد. همچنین براي اندازه گیري میزان آلودگی بذرها به زنبور 
بذرخــوار، تعداد 100کپســول بطور تصادفی انتخاب شــد و 
وضعیت آلودگی بذور، وجود آفت و یا وجود سوراخ در بذرها و 
کپسول ها، با استفاده از دستگاه استریومیکروسکوپ بررسی و 
ثبت شد. همچنین تعداد خروج زنبور بذرخوار یونجه از بذرهای 

برداشت شده در انبار، شمارش یافته و درصدگیری شد.
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بازدید از انبار، حدود یک ماه پس از برداشــت بذرها از مزرعه 
انجام شــده و به انبار انتقال یافت. اطالعات مزرعه ای شامل: 
تعداد کپســول، تعداد بذر سالم، تعداد بذر دارای آفت و تعداد 
بذر حاوی سوراخ خروجی آفت، در جدول هایی یادداشت شد. 
میانگین هرکدام از این عوامل محاسبه شده و باهم مقایسه شد.

   آزمایــش در قالب بلوک های کامــل تصادفی انجام گردید. 
تجزیه آماری و مقایسه میانگین تیمارهای مختلف با استفاده از 
آزمون تجزیه مرکب زمان درمکان انجام شد. فاکتورهای مورد 
بررســی شامل استان ها، سال های مورد مطالعه و تاریخ های 
نمونــه برداری بود. تجزیه آماری نتایــج با بکارگیری نرم افزار

SAS و رســم نمودارها نیز با استفاده از نرم افزارExcel  انجام 
شد.

 نتایج
خسارت آفت در مزرعه

براساس واکاوی پارامترهای ارزیابی شده در چهار استان آذربایجان 
شرقی، همدان، زنجان و کرمان در اغلب موارد، اختالف معنی داری 
بین تیمارها مشاهده شد )جدول1(. چهار ویژگی ارزیابی شده در 
بین سال های بررسی در هر استان، اختالف معنی داری نداشت. 
مشخصه تعداد کپســول آلوده نیز در اغلب مقایسه ها، اختالف 
معنی داری را نشان داد. این خصوصیت می تواند تحت تاثیر عوامل 
مختلفی همانند رقم گیاه، نوع و میزان تغذیه گیاهی، میزان آبیاری، 
مقدار کودهای مورد استفاده در مزرعه، سن گیاه و ... قرار بگیرد. در 
مجموع، همان گونه که در جدول شماره 1 مشاهده می شود، اثرات 

متقابل فاکتورها نیز دارای اختالف معنی داری بودند.

جدول1- تجزیه آماري صفات مورد مطالعه زنبور بذرخوار یونجه در چهار استان طی سال های 1396 و 1397 
میانگین مربعات

درجه آزادي منابع تغییرات
تعداد بذرهاى 

آلوده
تعداد بذرهاى 

حاوى آفت تعداد بذر تعداد کپسول

19/312** 32/52** 88/520** 1/583 ns 3 استان

10/572** 4/676** 50/287** 8/298 ns 1 سال

10/572** 4/676** 50/287** 8/298* 3 استان* سال

19/312ns 32/52 ns 88/520ns 1/583ns 24 تکرار(استان*سال)

10/572** 4/676** 50/287** 8/298 ns 4 تیمار(تاریخ نمونه)

19/312** 32/52** 88/520** 1/583ns 12 استان*تاریخ نمونه  بردارى

10/572ns 4/676* 50/287** 8/298 ** 4 سال* تیمار

9/468 ns 6/609** 73/654** 0/894 ns 12 استان* سال*تیمار

20/01 27/36 22/37 44/94 - c.v.

ns، * و ** به  ترتیب: اختالف تیمارها معنی  دار نیست، در سطح 95% و در سطح 99% معنی  دار است.
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شکل 1- مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی بذرهای یونجه در 4 استان، طی سال های 1396 و 1397

   تجزیه آماری و مقایســه میانگیــن در نمونه برداری های 
مختلف در استان های مورد مطالعه، نشان داد که از نظر تعداد 
کپسول شمارش شده و نیز میانگین تعداد بذر در هر کپسول، 
استان های آذربایجان شرقی و همدان دارای بیشترین تعداد 
بوده و با دو اســتان دیگر اختالف معنــی داری دارند. میزان 

خســارت آفت در اســتان های آذربایجان شــرقی و زنجان 
بیشترین مقدار را داشــت و با سایر استان ها اختالف، معنی 
دار بود. میزان خسارت نهایی در استان کرمان از سایر استان 
ها زیاد بود که شــاید به دلیــل میانگین دمای باال و احتمال 

آلودگی باالی بذر در انبار باشد.

نتایج نشــان داد که در مزارع انتخاب شــده، میزان آلودگی 
از بازدید اول تا آخرین بازدید، در همه مزارع روند افزایشــی 
دارد؛ بــه طوری که در نمونه برداری های آخر که همزمان با 
رســیدگی بذرهای یونجه می باشد، اختالف همه مشخصات 
مطالعه شــده با ســایر مراحل نمونه برداری، معنی دار است. 

صفات بررســی شده در طول دو ســال مطالعه در استان ها 
نیز، اختالف معنی داری داشــت که این امر می تواند ناشــی 
از اختالف شــرایط آب و هوایی در سال های 1396 و 1397 
باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در استان آذربایجان شرقی، 
در سال 1396 میانگین تعداد کپسول در خوشـه انتهایی در
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مزارع مورد مطالعه یونجه، بین 11 تا 14 کپســول و میانگین 
تعداد بذر در هر کپســول بین 4 تا 6 عدد و تعداد بذور سالم 
در هر کپسول بین 3 تا 6 عدد بود؛ در حالی که در سال دوم 
)1397(، میانگین تعداد کپســول در خوشه های انتهایی در 
مزارع مورد مطالعه یونجه، در دو منطقه از اســتان آذربایجان 
شــرقی بین 11 تــا 14 بود که برخالف ســال اول، کمترین 
آنها در مزارع یونجه ملکان و بیشــترین آنها در مزارع یونجه 
ایلخچی مشاهده شد. میانگین تعداد بذر در هر کپسول بین 4 
تا 6 متغیر بود که نسبت به سال اول )5 تا 7( نسبتا کمتر بود. 
میزان خسارت این آفت در آذربایجان شرقی طی سال 1397 
در محدوده 15 تا 40درصد، بســته به منطقه و شرایط آب و 
هوایی و جغرافیایی مزرعه و نیز خصوصیات زراعی هر مزرعه 
مشاهده گردید؛ در حالی که در سال 1396 این محدوده 15 

تا %26محاسبه شده بود.

خسارت آفت در انبار
براســاس نمونه برداری های به عمل آمــده از انبار نگهداری 
بذور مزارع مورد مطالعه، حداکثر خسارت از میان چهار استان 
مورد نظر، در اســتان کرمان مشاهده شد و حداقل خسارت با 
19درصد در نمونه های برداشته شــده در استان آذربایجان 
شرقی مشاهده شد )شکل 2( که این تفاوت ممکن است ناشی 
از شرایط آب و هوایی منطقه و نیز شرایط انبار نگهداری بذر 
باشــد؛ به طوری که آب و هوای گرم منطقه در انبار نگهداری 
بذر، شرایط مســاعدتری را برای تداوم رشد و افزایش درصد 

خسارت آفت فراهم نموده است.
   مقایسه میانگین بذرهای خســارت دیده در دو سال مورد 
مطالعه نیز با هم اختالف معنی دار داشتند )شکل 2(. از این 
رو، به نظر می رســد میزان خسارت این آفت از نظر زمانی و 

مکانی می تواند اختالف هایی را نشان دهد.

شکل 2- مقایسه میانگین بذرهای خسارت  دیده یونجه در انبار در 4 استان مورد مطالعه. 

شکل 3- مقایسه میانگین بذرهای خسارت  دیده یونجه در انبار درطی سالهای 96 و  97
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  بحث و نتیجه گیري 

رقم  است،  نشده  لحاظ  تحقیق  این  در  که  مسایلی  از  یکی 
براساس  این تحقیق می  باشد.  بررسی در  یونجه  های مورد 
«قره  رقم  شرقی،  آذربایجان  استان  در  موجود  اطالعات 
یونجھ» و در استان کرمان، رقم «بمی»کشت می شود. درصد 
خسارت بذرخوار ممکن است تحت تاثیر این فاکتور نیز قرار 
گرفته باشد زیرا در ارقام مختلف، اندازه کپسول بذری متفاوت 
است که این امر، تعداد بذر در هر کپسول را تحت تاثیر قرار        
 Gözüaçık می  دهد. براساس بررسی  های انجام  شده توسط
et al. (2018) ، تعداد کپسول در هر بوته و تعداد بذر در هر 

کپسول، تحت تاثیر رقم قرار گرفته و این امر نیز در میزان 
خسارت زنبور بذرخوار تاثیر می  گذارد.

 میانگین درصد خسارت این آفت در مزارع استان  های همدان، 
آذربایجان  شرقی، زنجان و کرمان به  ترتیب 20، 21، 17 و 38 
برآورد شد. میزان خسارت آفت در ایالت پنجاب هندوستان 
بین 26 تا 52 درصد گزارش شده است. در ایالت اوکالهماي 
آمریکاThoenes and Moffet (1990)، در یک بررسی دو ساله 
مشاهده  اي از چند مزرعه تولید بذر، مشخص شد که کمترین 
خسارت زنبور بذرخوار در ماه ژوئن)خرداد ماه( در حدود 2/7% 
   38/6% با  ماه(  )مرداد  آگوست  ماه  در  بیشترین خسارت  و 
می  باشد. آستانه خسارت اقتصادی حشرات در یونجه بذری 
در منطقه روستوف از کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق در 
سال  های 1979-1982 محاسبه شده است. این آستانه در 
ابتدای فصل و نیز در زمان برداشت آخر برای زنبور بذرخوار 
 .)Artokhin, 1984( یونجه، 15-20 حشره بالغ بر مترمربع بود
   با توجه به میزان خسارت مشاهده  شده در این تحقیق )به 

این خسارت  عنوان مثال در استان آذربایجان شرقی میزان 
بین 15 تا 40درصد در طی دو سال در مزرعه  های مختلف، 
برآورد شده است(؛ برای کنترل این آفت، برنامه  ریزی دقیق با 
بکارگیری روش  های مختلف مبارزه که در مدیریت آفات قابل 
توصیه می  باشد، بایستی انجام شود. چون از چین دوم )در 
مناطق گرمسیر چین سوم و چهارم( این گیاه جهت بذرگیری 
استفاده می  شود، از این  رو هم زمان با اول فصل که با استفاده 
از کودهای مختلف )در حد توصیه شده( گیاه یونجه تقویت 
آفت  جمله  از  یونجه  آفات  سایر  بایستی خسارت  شود،  می  
با  آفت،  این  که  چرا  شود؛  مدیریت  نیز  یونجه  سرخرطومی 
خسارت در چین اول و تداوم آن در چین دوم، می  تواند سبب 
قرار  تاثیر  تحت  را  آن  بذردهی  میزان  و  شده  گیاه  تضعیف 
دهد. مطالعات Nikolova & Georgieva (2017)، نشان داد که 
استفاده از کودها، ضمن کاهش خسارت آفات یونجه، سبب 
افزایش %29/7 بذر آن  می  شود. از سوی دیگر، بذرگیری باید 
از مزارعی انجام گیرد که در آنها تناوب به خوبی رعایت شده 
است. استفاده از مزارع خیلی جوان و خیلی پیر برای تهیه 

بذر، می  تواند بازده تولید آن را متاثر سازد.

   جهت استفاده از آفت  کش  ها بر علیه بذرخوار یونجه، بر 
اساس مشاهدات به عمل آمده، در قدم اول باید سطح آستانه 
این آفت در کل کشور برآورد شده و سپس  اقتصادی  زیان 
دوره  شود. چون  اقدام  شیمیایی  مبارزه  برای  آن،  اساس  بر 
فعالیت این آفت با اوج حضور گرده  افشان  های مهمی مانند 
زنبور عسل و نیز سایر زنبورهای گرده افشان وحشی هم زمان 
تواند  می   شیمیـایی،  به کارگـیری سمـوم  رو  این   از  هست؛ 
درفعالیت این زنبورها اختالل ایجاد کرده و جمعیت آنها را به 
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 شکل قابل توجهی شکل قابل توجهی کاهش دهد، چراکه این 
گرده  افشان  ها، نقش بسزایی در افزایش تولید بذر در یونجه 

ایفا می  نمایند.

   بررسی  ها نشان می  دهند که مبارزه زراعی و شیمیایی علیه 
این آفت، مؤید تاثیر کم آفت  کش  ها در هنگام خشکی خاک، 
این  شکوفه  دهی و بذردهی گیاه است. ضمنا سم  پاشی در 
دوران، باعث ایجاد آسیب به زنبورهای عسل و سایر حشرات 
گرده  افشان می  شود. در صورت اجتناب  ناپذیر بودن مبارزه 
شیمیایی، در کنار استفاده سموم جدید کم خطر، به انتخابی 
بودن آنها و نیز به زمان بکارگیری آنها توجه شود تا درزمان 
هایی که فعالیت زنبورهای گرده  افشان در مزرعه، به حداقل 
می  رسد )مانند اوایل روز(، سم  پاشی انجام شود. همچنین، با 
توجه به نقش بسیار مهم گرده  افشان  ها در افزایش بازده تولید 
بذر یونجه، حفظ و حتی تقویت جمعیت آنها می  تواند مهم تر 
از مبارزه شیمیایی با زنبور بذرخوار یونجه باشد لذا با تعیین 
آستانه زیان اقتصادی این آفت، می  توان همه پارامترهای موثر 
در تولید بذر یونجه را سنجید و با یک تصمیم منطقی، ضمن 

کاهش مصرف سموم، بازده تولید بذر را نیز باال برد.

همراه این روش  ها، حذف بوته  های یونجه حاشیه مزارع که 
یکی از منابع اصلی حفظ جمعیت زنبور بذرخوار در کنار مزرعه 
یونجه بشمار می  آیند، می  تواند در کاهش خسارت این آفت 

موثر باشد.

ارایه                زیر  ترویجی  توصیه هاي  تحقیق،  این  نتایج  اساس  بر 
می شوند:

به  نظر می رسد خسارت این آفت در مناطق گرم و - 1
نواحی  از  بیشتر  کشور،  جنوبیتر  های  عرض   در  یا 
شمالیتر باشد که در این تحقیق نیز حداکثر خسارت 
با %38 در استان کرمان برآورد شد. از این  رو احتماال 
تولید بذر یونجه در نواحی سردسیر کشور می تواند از 

بازده باالتري برخوردار باشد.

چون چین دوم )و در مناطق گرمسیر چین سوم و - 2
چهارم( این گیاه جهت بذرگیري مورد استفاده قرار 
میگیرد، از اینرو همزمان با اول فصل که گیاه یونجه 
با استفاده از کودهاي مختلف )در حد توصیه شده( 
از  یونجه  آفات  سایر  خسارت  باید  میشود،  تقویت 
جمله آفت سرخرطومی یونجه نیز مدیریت شود؛ چرا 
که این آفت با خسارت در چین اول و تداوم آن در 
چین دوم، میتواند سبب تضعیف گیاه شده و میزان 

بذردهی آن را تحت تاثیر قرار دهد.
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شکل 4-خسارت زنبور بذرخوار یونجه:
 الف- الرو آفت در حال تغذیه از بذور نارس یونجه،

 ب- بذور رسیده یونجه حاوی آفت،
 ج-کپسول بذری آلوده و با سوراخ خروجی آفت.
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