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1- اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی یونجه

یونجـه از مهم تریـن گیاهـان علوفـه ای بـرای دامـداران در ایـران و در سـطح جهان اسـت. زراعـت یونجه 
بـرای کشـورهایی کـه دارای دامداری هـای بـزرگ و مـدرن هسـتند به عنـوان زراعت اسـتراتژیک محسـوب 
می گردنـد. یونجـه بـه علـت باالبـودن ارزش غذایـي آن، داشـتن مواد مغـذی فـراوان،  افزایـش حاصلخیزی 
خـاک، تثبیـت زیسـتی نیتـروژن گازی، توانایـی کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای و امـکان کاشـت در اقلیم های 
مختلـف بـه ملکـه ی  نباتات علوفه ای یا طالی سـبز مشـهور شـده اسـت. برخـی از مـواد مغذی موجـود در یونجه 
عبارتنـد از: ویتامین هـا )به عنوان مثـال K، B، C، D و E(، پروتئیـن بـاال، کلسـیم، اسـیدفولیک، منیزیـم و پتاسـیم.

متوسـط سـطح زیـر کشـت یونجـه در ایـران از 502421 در سـال 1381 -1380 بـا  بـه 663327 در 
سـال 1397 رده هشـتم جهاني( رسـیده اسـت. یونجه در شـرایط مساعد رشـد، سـودمندترین گیاه زراعی است. 
یونجـه بـرای تأمیـن غـذای دام، اصالح بافت خاک و کود سـبز به صورت یک سـاله و چندسـاله کاشـته می شـود.

نمودار 1- درصد توزیع سطح برداشت گروه نباتات علوفه ای در سال زراعی 96- 1395

 
 یونجـه یک مرتبـه کاشـته می شـود و طـی 6-4 سـال برداشـت، آن هم هرسـاله 7- 5 و گاهـی 18 مرتبه 
)چیـن( و در هـر مرتبـه بین 25-6 تـن علوفه ترتولید می نمایدکـه این موضوع تا حـدودی اهمیت اقتصادی 
ایـن محصـول را می رسـاند. عـالوه براین، میزان تثبیت نیتروژن در هکتار به وسـیله ریشـه یونجه در شـرایط 
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مسـاعد و همچنیـن نقـش ایـن گیـاه در حاصلخیـز نمـودن اراضی و اصـالح آن هـا و جلوگیری از فرسـایش 
خـاک، قابل توجـه اسـت. یونجـه ازنظـر غذایـی، ارزش بسـیار باالیـی دارد، چـون عـالوه برداشـتن 23- 15 
درصـد پروتئیـن خـام، دارای انـواع ویتامین هـا و مـواد معدنـی الزم اسـت. جـدول 1 ترکیبـات اصلـی را در 

علوفه خشـک یونجـه، نشـان می دهد.
جدول 1- ترکیبات مهم تشکیل دهند علوفه خشک یونجه )برحسب درصد(

خاکسترالیاف خامچربی خامپروتئین خامکربوهیدرات هارطوبت نسبینوع ترکیبات

مقدار برحسب درصد 
)علوفه خشک(

6/5 -7/237-4115-232/3-3/725-278-11

از یونجـه به صـورت علوفـه سـبز، علوفـه خشـک، سـیلو شـده، علوفـه مخلـوط، پـودر یونجـه، قرص های 
یونجـه و در چـراگاه بـراي خـوراک دام بهره گیـری میشـود. این گیـاه در اصالح خواص فیزیکـي خاک نقش 
چشـمگیري دارد. از مـزارع یونجـه بـراي پـرورش زنبورعسـل نیـز اسـتفاده می شـود. از برگ هـای یونجـه 
پروتئیـن، سـلولز و چنـد محصـول دیگـر اسـتخراج می نماینـد کـه داراي ارزش غذایـي متفـاوت هسـتند،. 
عالوه برایـن از ایـن گیـاه کاروتن، کلروفیل و گزانتوفیل اسـتخراج مینمایند. از کلروفیل در صنایع داروسـازي 
بـراي از بین بـردن بـو در خمیردنـدان و صنایـع صابون سـازی بـراي رنـگ صابـون و دیگـر مـوارد درمانی در 

طب سـنتی اسـتفاده می شـود.
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جدول 2- میزان تولید و سطح نباتات علوفه ای کشور در سال زراعی 96- 1395 )تن- هکتار(
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جدول 3- برآورد سطح، میزان تولید و عملکرد محصول یونجه در هکتار به تفکیک استان در سال زراعی 96- 1395 )تن- هکتار(
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2- مبدأ و تاریخچه یونجه

مبدأ یونجه زراعی که امروزه در سراسـر دنیا کاشـته میشـود، مناطق وسـیعی از جنوب آسـیای مرکزی 
)فـالت ایـران( اسـت. یونجـه اولیـن گیـاه علوفه ای اهلی شـده اسـت کـه احتمـاالً با اهلـی نمـودن حیوانات، 
اسـتفاده از آن معمـول شـده اسـت و از دیربـاز به عنـوان مهم تریـن گیـاه علوفه ای، شناخته شـده اسـت. این 
گیـاه در زمـان مادها در ایران کاشـته می شـده اسـت و اسـم علمـی آن نیز از نام این قوم گرفته شـده اسـت. 
ایـن نـام به نوعـی یـادآور شکسـت خشـایار شـاه در سـال 479 پیـش از میـالد و عقب نشـینی ارتـش ماد از 
خـاک یونـان اسـت. یونانی هـا برای اولین بار در پشـت سـنگرهای  ایرانیان بقایـای یونجه زارهایی را مشـاهده 
کردنـد کـه جهـت تغذیه اسـب های ارابه کـش، شـترها، حیوانات اهلی و خانگی کاشـته شـده بودنـد. بر این 
اسـاس یونانیـان یونجـه را بـه مناسـبت  این کـه بـه مادها تعلق داشـت علـف مـاد1 نامیدند. یونجـه از طریق 
ایـران بـه یونـان و روم رفـت و ازآنجا در سراسـر جهان پراکنده شـد. امـروزه کمتر جایی از جهـان را می توان 

یافـت کـه گونه یا رقمـی از یونجه در آنجا کاشـته نشـود.

3- خصوصیات گیاه شناسی یونجه

یونجـه بـا نـام علمـی  Medicago sativa کـه  به عنـوان  Alfalfa و علف مادها نیز شـناخته می شـود، گیاهی 
دولپـه و دایمی )چندسـاله(، پر محصول و بسـیار سـازگار اسـت.  این گیاه بـه خانواده  ، بقـوالت2 تعلق دارد.

بـرگ: یونجـه پـس از جوانه زنـی دو بـرگ لپـه اي یـا کوتیلــدوني تـک برگچـه ای بـا دمبـرگ کشـیده 
تولیــد مي کنــد. برگ هـای بعـدی به صورت متنـاوب، مرکب و سـه برگچـه ای بیضی )تخم مرغی شـکل( تا 
قلـب واژگـون ظاهـر می شـوند )در برخـی ارقـام برگ های حقیقـی چند برگچه ای هسـتند(. برگچه وسـطی 
توسـط دم برگچـه کوتاهـي بـه دم بـرگ اصلـي متصل شـده اسـت درحالی که برگچه هـای جانبي بـدون دم 
برگچـه هسـتند و مسـتقیماً بـه بـرگ اصلـی متصل می شـوند. یکـی از تفاوت های برجسـته شـبدر و یونجه 
ازنظـر ریخت شناسـی در برگچـه ی میانـی آن ها اسـت. در یونجه برگچـه میانی از دو برگچه کنـاری آن چند 
میلی متـر )حـدود 6-5 میلی متـر( فاصلـه دارد ولی در شـبدر هر سـه برگچه به هم چسـبیده هسـتند. رنگ 
برگچـه ای یونجـه سـبز تیره و سـطح آن ها کرک دار اسـت، به طوری که سـطح زیرین آن ها نسـبت به سـطح 

باالیـی کرک بیش تـري دارد.

 
1- media herba

2- Fabacea
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شکل 1- مشخصات ظاهری برگ یونجه

سـاقه1: سـاقه های یونجـه از حالت عمـودی تا مایل بـه خوابیده دیده می شــوند. سـاقه ی  اصلي یونجه 
کـه راسـت، تو پر، چهارگوش و زاویه دار به نظر می رسـد، انشـعابات بسـیار زیـاد، ظریف و نسـبتاً آبداری دارد 
کـه بـه  مـرور زمـان چوبـی، ضخیـم و خشـبی می گردنـد و به طوقـه )محل اتصـال ریشـه به سـاقه( تبدیل 
می شـوند. طـوق یونجـه دارای خاصیـت مریسـتمی  اسـت، یعنـی بعـد از هـر چین یـا ِچرا و همچنــین در 

آغــاز رشــد در بهــار از آن سـاقه های جدیدی به وجود می آید.
در طـول سـاقه کرک هـای نـرم و ریـزی وجود دارنـد که مکانیسـم دفاعي گیـاه به ویژه در برابر حشـرات 
گیاه خـوار را تقویـت می کننـد. یونجـه بسـته بـه رقـم و شـرایط محیطـي مي توانـد 5 تـا 40 ســاقه جانبي 
تولیـد کنـد. ارتفـاع بوتـه در گونه های مختلف بیـن 60 تا 90 )معموالً بیـن 10 تا 100( سـانتی متر متفاوت 
اسـت. گونـه ی گیاهـي مهم تریـن عامـل مؤثر بر ارتفاع سـاقه اسـت. عوامـل دیگـری مانند رقم، تراکـم بوته، 

مقـدار نیتـروژن، میـزان نـور و رطوبـت نیز بر ارتفـاع گیاه مؤثر هسـتند.

 

شکل 2- ساقه ی یونجه

ریشه: یونجه بسته به نوع رقم چند نوع نظام ریشه ای دارد.
ریشه اصلی: این ریشه راست و ضخیم و عمیق است و به طور مستقیم به درون خاک نفوذ می کند.

عمـق نفـوذ ریشـه یونجـه در خـاک برحسـب نـوع و درصد رطوبت خـاک، به طور متوسـط بیـن 2- 1/5 
متر اسـت که در صورت مناسـب بودن شـرایط رشــد، بــه 7 تــا 9 متر نیز می رسـد. عمق نفوذ ریشه اصلي 
3 تـا 5 متـر اسـت که در صورت مناسـب بودن شـرایط رشـد، بـه 7 تا 9 متـر و در گیاه پیرتر تـا 19 متر نیز 

1- Axil 
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مي رسـد. ایـن حالـت میـخ سـبز نامیـده می شـود(. نفوذ عمقـي ریشـه،امکان جـذب آب و مواد غذایـي را از 
الیه هـای  پایینـی خـاک فراهـم مـي آورد. همچنیـن عمق نفوذ ریشـه باعث افزایـش  تحمل یونجـه در برابر 
تنـش خشـکي مي شـود. یونجـه در مقایسـه بـا سـایر گیاهـان علوفـه ای، دارای سیسـتم ریشـه ای قوی تری 
اسـت کـه می توانـد به خوبـی آب و مـواد غذایـی موردنیـاز خـود را جـذب کنـد. این ویژگـی یونجـه یکی از 
عوامـل اصلـی مقاومـت آن بـه خشـکی مراتع محسـوب می شـود. رشـد سیسـتم ریشـه ای ارتبـاط نزدیکی 
بـا رشـد انـدام هوایـی و خصوصیـات مورفولوژیکـی گیـاه دارد. بـا افزایش عمق، توده ریشـه کاهـش مییابد، 

به طوری کـه 60 تـا 70 درصـد حجـم آن در عمـق 15 سـانتی متری قـرار می گیـرد.
ریشه های جانبی: این ریشه ها از ریــشه اصــلي منــشعب می شوند و وظیفــه اســتحکام بخشی گیـاه 
در خـاک و جـذب آب و امـالح را بـر عهـده  دارنـد. از خصوصیـات بـارز ریشـه های بقـوالت به ویـژه یونجـه، 
همزیسـتي  آن هـا بـا باکتریی هـای گـروه ریزوبیـوم اسـت کـه توانایـي تثبیـت نیتـروژن آزاد هـوا را دارنـد.

گره هـای تثبیت کننده نیتروژن اتمــسفري بــر روي این ریشـه ها تشـکیل مي شـوند و کار تثبیـت نیتروژن 
هـم توسـط باکتری هـای ریزوبیـوم ملیلوتي1 انجــام مــي گیرد. حجــم بیش تری از ریشـه های جــانبي در 
بخش های باالیی خاک قرار می گیرند که بــا افــزایش عمــق از میــزان رشــد و پــراکنش آن هــا کاسته 
میشـود. ارقـام مختلـف یونجه بسـته به شـرایط آب و مـواد غذایي موجـود  در خاک 120 تـا 200 کیلوگرم 

در هکتـار نیتـروژن تثبیـت مي نمایند.
 ریزوم هـا: سـاقه های ریشـه ماننـد زیرزمینـي هسـتند که از محور ریشـه اصلي بـه وجـود می آیند و به 

دو طرف گسـترده مي شـوند.
 ریشـه های خزنده: ریشـه های افقي هسـتند که بــا رشــد خــود باعــث بــه وجــود آمــدن گیــاه 
مسـتقل مي شـوند. ایـن ریشـه ها باگذشـت زمـان بـه وجـود می آینـد و ممکـن اسـت کـه روي زمــین و یا 

به صـورت زیرزمینـي رشـد کننـد.
تیپ هـای مقـاوم به سـرما، به طورمعمول ریشـه منشـعب تری دارند یونجه از یک سیسـتم ریشـه ای قوي 
برخـوردار اسـت کـه عامل موفقیـت گیاه در مقاومـت در برابر عوامل نامسـاعد گوناگون و همچنین اسـتفاده 
از مـواد غذایـي نقـاط مختلف خاک شـمرده می شـود. عملکرد علوفه، رابطه نزدیکی با اندازه سیسـتم ریشـه 
دارد. بخـش باالیـی ریشـه یعني تـاج، اندام مهمـي در پنجه زنی گیاه محسـوب می شـود و داراي جوانه هایی 
اسـت کـه به صـورت عمـودي مرتـب می شـوند و شـاخه های یونجـه را تولیـد مي نماینـد. تـاج ریشـه که در 
نزدیکـی سـطح خـاک قـرار دارد، در فصـل سـرد زمسـتان منقبـض می شـوند و در زیـر سـطح خـاک قـرار 

مي گیـرد. بـه این ترتیب گیاه از سـرماي سـخت زمسـتان در امـان مي ماند.
 در شـرایط مناسـب در یـک مترمربـع زمیـن زیر کشـت یونجـه 150- 100 عدد کرم خاکـي وجود دارد 
کـه هـر کـدام می تواننـد بـه انـدازه ی وزن خود خاک )حـدود 2 گـرم در روز( را نقـب بزننـد. در این صورت 

خـواص فیزیکـی و شـیمیایي خاک حاصـل بهتر از قبـل مي گردد.

1- Meliloti Rhizobium 
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شکل 3- ریشه ی یونجه

گل و گل آذیـن1: گل هـای یونجـه از سـاختمان ویـژه ای برای گرده افشـانی طبیعی توسـط زنبورعسـل 
برخـوردار هسـتند. گل آذیـن یونجـه خوشـه ای سـاده امـا متراکـم اسـت کـه از محـل محـور برگ هـا خارج 
میگـردد و ازنظـر درازا و تــراکم متفـاوت اسـت. در گل آذیـن یونجه ممکن اسـت حدود 5 تـا 50 گل  وجود 
داشــته باشــد. گل های یونجه بــسته بــه رقــم به رنگ های مختلـف و غالباً بنفـش تا ارغوانـی )زرد، آبی، 
سـفید یـا بنفـش( و یـا ترکیبـي از آن هـا دیـده می شـوند. گل ها بسـته بـه شـرایط محیطـی و ژنتیکی روی 
گره هـای 6 تـا 14 آشـکار می شـوند. در ایـن گره ها تولیـد گل تکرارشـونده و نامحدود اسـت. گل یک دمگل 
بلنـد )مسـاوي یـا بلندتـر از دم بـرگ دارد(. گل های یونجه بر روي گل آذین های سـاده ای تشـکیل می شـوند 

کـه روی هـر کـدام آن  هـا حـدود 100 گلبه  وجـود می آید.
کاسـه ی گل از پنـج کاسـبرگ همسـان و متصـل بـه هـم تشـکیل شـده اسـت. جـام گل2 )مجمـوع 
گل برگ هـا( شـامل پنـج گلبـرگ به هم پیوسـته بـه نام هـای درفـش3 )یـک عدد( بـال4 )دو عـدد(  نـاو5 )دو 
عدد( اسـت. درفش درازتر از بال و ناوها اسـت. گــل یونجــه نیــز هماننــد دیگــر گیاهان خانواده بقوالت 
)لگومینوز( 10 پرچم دارد که 9 پرچم به هم چــسبیده و لوله ای هسـتند و یــک پرچم آزاد اسـت. به این 
حالـت دیادلـف6 گفتـه می شـود. مادگـي در درون این لولـه قرار دارد. تخمــدان داراي بــیش از 15 تخمک 

اسـت. کالله بر روي خامه قرار می گیرد و خامــه از بــافتي بــسیار ســفت تــشکیل شـده اسـت.

1- Axil 

2- Corollas 

3- Standard 

4- Wings 

5- Keels 

6- Diadelphous 
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شکل 4- رنگ های مختلف گل یونجه

 

شکل 5- ساختار گل آذین یونجه از نمای نزدیک

میـوه: میـوه یونجـه به صـورت یک نیام، لگـوم یا غالف پیچ خورده یا حلزونی شـکلی اسـت کـه دانه های 
گـرد تـا بیضوی یا قلــوه اي شــکل  را دربرمی گیـرد. نیام داراي دو تا چهار دور پیچش اسـت. در طول مدت رسـیدن 

نیـام، بذرهـا بـه هم نزدیک می شـوند و به علت داشـتن رشـد خارجـی )بیرونی( سـه گوش به نظر می رسـند.
بذر: بذرهاي یونجه به طورمعمول به صورت قلوه اي شـکل دیده مي شــوند، هرچنــد گــاهي بــه شـکل 
بیضـي و سـه گوش نیـز قابـل مشـاهده هسـتند. بذرهاي یونجـه به طور عمـوم به رنـگ زرد تا قهـوه اي دیده 
مي شـوند، ولـي هنگامی کـه نــارس هــستند رنـگ سـبز زیتونـي دارند. طـول بذرهای رسـیده حـدود 2/5 
میلی متـر و ضخامـت آن حـدود یـک میلی متر اسـت. وزن هـزار دانه بذر یونجـه بین 2/5 تا 3/5 گرم اسـت، 
یعنـی در هـر گـرم بذر یونجه 300 تا 400 دانه بذر و نزدیک به 500 هزار عدد بــذر در هــر کیلــوگرم بذر 
وجـود دارد کـه ایـن میزان بسـته به رقم و شـرایط تولید بذر، مي تواند متفاوت باشـد. درصد خودگشـنی در 
یونجـه بسـیار پاییـن اسـت لذا حشـرات، ازجمله زنبورعسـل در لقـاح گل ها نقش اساسـی دارند. بـه عبارتی 

یونجـه اغلـب گیاهی دگرگشـن به شـمار می آید.

شکل 6- نمایی از بذر یونجه )بزرگنمایی  100 برابر(
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شکل 7- نیام یونجه

شکل 8- مقایسه اندازه ی بذر و میوه ی یونجه )بزرگنمایی 100 برابر(

4 - عوامل مؤثر بر رشد و نمو یونجه

- خاک مناسب کشت یونجه )بافت خاک1(

یونجـه را مي تـوان در طیـف گسـترده اي از بافت هـای خـاک بــا موفقیــت تولیــد کــرد. بااین حال این 
گیـاه در زمین هـای عمیـق و خاکـی بـا بافـت سـبک )لومـي- شـني، لومـی - سـیلتی و لومـي- رسـي( که 
خـاک زیریـن قابل نفـوذ و با زهکشـی طبیعـی دارد، بهترین محصول را به دسـت می دهد. عملکـرد یونجه در 
خاک مورد اشـاره در باال بیش تر از خاک های با بافت سـنگین اسـت. ایــن نــوع خــاک ها تــوازن مناسـبي 
از نگهـداري و نفـوذ آب را فراهـم مي آورنـد. خاک هاي شـني و لومي - شــني ظرفیــت نگهـداري آب کمي 
دارنـد و از ایـن رو یونجـه زار را بایـد چند روز یک بار آبیاري کــرد، کــه انجـام این کار به ویژه در سـامانه های 
آبیــاري ســنتي بــسیار دشـوار خواهـد بــود. تولیـد یونجــه در خاک های رسي بسیار دشوار است. زیرا در 
این خاک ها نفــوذ آب و زهکــشي بــا ســرعت پایینی انجام می گیرد و یونجه زار غرقابی مي شــود. یونجــه 
بــراي تولیــد مطلــوب بــه زهکشـي مناسـب نیاز دارد و به تنش غرقاب حسـاس اسـت. در این شــرایط 
علی رغـم ایجــاد زمینه هـای مسـاعد مختلـف، گیاهچه هـا و ریشـه های گیـاه بـا کمبــود اکــسیژن روبه رو 

می شـوند و در نتیجـه  رشـد آن هـا متوقف خواهد شـد.
خـاک بایـد بـه حدکافـي عمیق باشـد تـا ظرفیت نگهـداري آب را در حـد موردنیـاز فراهم سـازد. یونجه 

1-Soil texture 
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ریشـه اصلـي بلنـدی دارد کـه نسـبت بـه ریشـه  بیش تـر گیاهـان زراعـي ماننـد ذرت یـا گنـدم  در اعماق  
بیش تـري از خـاک نفـوذ مي کنـد )در شـرایط مطلـوب، ریشـه هاي یونجه مي تواننـد تا عمـق 6 متري خاک 
نیـز نفـوذ کننـد کـه ایـن عمـق نفـوذ بـاال بـه گیـاه تـوان تحمـل باالیـي بـرای تنش خشـکي مي بخشـد(. 
کمینــه عمــق خـاک موردنیـاز بـراي نفـوذ ریشـه یونجـه 1 متر اسـت. خاک هـای کم عمق به طور عمــوم 
بـا الیه هـای زیرسـطحي نفوذپذیـري محصـور شـده اند کـه بـه علت کاهـش نفوذپذیـری و زهشـکي خاک، 

عملکـرد یونجـه را کاهـش می دهند.
میـزان اسـیدیته )pH( خـاک بایـد در حـدود 7/5- 6/5 باشـد )در ایـن محـدوده فعالیـت باکتري هـای 
تثبیت کننـده نیتـروژن  بیش تـر اسـت(. ایـن گیاه برای رشـد خود به آهـک نیـاز دارد؛ بنابراین به اسـتثنای 
زمین هـای آهکـی، تمـام اراضـی یونجـه کاری به مقـدار کافی از آهک نیـاز دارند. ایـن گیاه در تمـام مناطق 
نیمه خشـک رویـش دارد مگـر در زمین هایـی کـه میـزان مواد قلیایـی در آن ها زیـاد یا عمـق آب زیرزمینی 
کم باشـد. یونجه به خاک های ترش )اسـیدی( حسـاس اسـت. همچنین در شـروع دوره ی رشـد به شـوری 
خـاک حسـاس اسـت امـا بـا اسـتقرار گیـاه در خـاک، از حساسـیت آن کاسـته می شـود و می توانـد میـزان 
هدایـت الکتریکـي  EC= mmhos/cm۶ 1 را تحمـل نمایـد. به طورکلـی ایـن گیـاه، خواهـان زمین هـای سـالم 
حاصلخیـز و آهـک دار اسـت. در اراضـی سـنگالخی و زمین های رسـی خیلی سـفت، محصـول رضایت بخش 

به دسـت نمی آیـد.

- آب  وهوای مناسب کشت یونجه )شرایط اقلیمی(:

یونجـه در ارتفاعـات مختلـف از هم سـطح دریا )هلنـد( تا ارتفاع بیش از 3000 متری کشـت میگـردد. در ایران، 
کشـت یونجـه در همـدان در ارتفـاع 1890 متر و در آبادان درارتفاع 3 متری از سـطح دریا کشـت می شـود. تحمل 

سـرما، گرما، خشـکی و رطوبت در یونجه باعث توسـعه ی کشـت آن در سراسـر جهان شـده است.

نیاز آبی:

در زمـان انتخـاب محـل کاشـت یونجـه باید از وجـود منبع آب کافـي و باکیفیت اطمینــان حاصل کرد، 
چون در صورت کمبود آب، سایر اقدامات زراعي نیز مــوثر واقــع نخواهــد شــد. با  این که یونجه به خاطر 
داشـتن ریشـه ای بسـیار عمیـق و قوی به اسـترس های محیطی و خشـکی مقاوم اسـت و دوره هـای طوالنی 
خشـکی را به خوبـی تحمـل می نمایـد ولـی در اسـترس خشـکی  طـی 45 تـا 60 روز خشـک خواهـد شـد. 
بـرای برداشـت محصولـی باکیفیـت و کمیـت بـاال نبایـد رطوبت خاک بـه کمتـر از60 درصد برسـد. یونجه، 
نسـبت بـه گیاهـان زارعـي دیگـر، نیـاز آبـي به نسـبت باالیـي دارد. ایـن گیـاه، در مقایسـه با اکثـر گیاهان 
علوفـه ای، بـرای تولیـد یک واحد ماده خشـک، احتیاج بـه 725- 675 لیتـر آب دارد. منبع آب باید بتوانــد 
بــراي آبیاري هر هکتار یونجه دستکم 100-80 لیتر آب در دقیقه فراهم کنــد. البتــه میــزان دقیــق نیاز 

1-Electrical Conductivity 
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آبـي بنـا بـر شـرایط آب و هوایـي و اقلیمـي، نـوع سـامانه آبیـاري و غیره متفـاوت اسـت. بــراي تامین این 
میزان نیاز آبي بــه منبــع آب کـافي و ثابـت نیــاز اسـت، وگرنـه عملکـرد آن محـدود خواهد شد. مقاومت 
زیـاد یونجـه نسـبت بـه خشـکی به دلیل عمق نفـوذ و قدرت مکـش ریشـه های آن و درنتیجه جـذب مقادیر 
زیـاد آب از الیه هـای عمیـق خـاک اسـت، ولـی در خشـکی طوالنی مدت، رشـد گیـاه متوقف می گـردد. نیاز 
آبـی یونجـه 18000 تـا12000 مترمکعـب درهکتـار اسـت که در برخـی مناطق همانند اسـتان خوزسـتان 
تـا 30/000 مترمکعـب در هکتـار نیـز می رسـد. یونجـه می توانـد در شـرایط خشـک و نیمه خشـک با 200 
میلی متـر بارندگـی سـاالنه رشـد کنـد. یونجه شـرایط ماندابـی یا باتالقـی را نمی توانـد تحمل کند. شـرایط 

باتالقـی بـه مـدت بیش از 24 سـاعت میتواند خسـارت چشـمگیری بـه این گیـاه وارد کند.
کیفیـت پاییـن آب نیـز مسـئله ای مهم در انتخاب محل کاشــت یونجــه اســت. برای آبیـاری این گیاه 
حتمـاً بایـد توجـه داشـت کـه از آب باکیفیت خوب )EC و pH  مناسـب( اسـتفاده شـود. در غیـر این صورت 
شـاهد افـت شـدید عملکرد و کیفیت محصـول خواهیم بود. آب چاه ممکن اسـت داراي میـزان باالیي نمک 
باشد. سمّیت ســدیم یــا بیکربنـات نیـز مي توانــد موجب ایجاد اختالل در نفوذ آب شود. سـمّیت سـلنیوم 
یــا مولیبـدن نیـز مي توانـد موجــب کاهش کیفیت علوفه تولیدي شـود. سـمّیت عناصـري ماننـد سـدیم، 
کلــر و غیــره بیش تـر در سـامانه های آبیـاري باراني چالش آفرین اسـت، چـون این عناصر به طـور عمده از 

طریــق بــرگ جذب می شـوند و آسـیب ها و زیان هایـی را به یونجـه وارد می کنند.
آبیـاری بـه انـدازه و یکنواخـت در سـطح مزرعه یکـی دیگـر از جنبه های مهـم در آبیاری، اسـت. آبیاری 
بیـش  ازحـد می توانـد موجـب شـیوع قارچ هـای طوقـه و ریشـه شـود. میـزان آب موردنیـاز یونجه بسـته به 
فصـل کاشـت، رقـم مـورد کشـت، بافت خـاک، میـزان وزش بـاد، درجه حـرارت هوا وغیـره متفاوت اسـت. 
میـزان آب موردنیـاز در مناطـق گـرم و خشـک بـه  18تا20 هـزار مترمکعب هم میرسـد. آبیـاری در مزارع 
یونجـه ممکـن اسـت به صـورت بارانی، نشـتی یـا کرتی انجـام گیـرد. در مزارعی کـه یونجه به صـورت خطی 
کشت شـده باشـد، آبیـاری به صـورت بارانـی یـا نشـتی انجـام می شـود. آبیـاري نشـتي یکـي از روش هـای 
متـداول آبیـاري اسـت کـه بـا توجـه بـه هزینـه کم تـر و همچنیـن صرفه جویـی در مصـرف آب، توصیـه 
می شـود. در مزارعـی کـه کشـت درهـم صورت گرفتـه نیز امـکان آبیاری به طریقه نشـتی پـس از ایجاد نهر 
آبیـاری )فـارو( وجـود دارد. در ایـن روش، نهرچه هایی کوچـک و کم عمق به فاصله 90-50 سـانتی متر ایجاد 
می شـود )تعییـن فاصلـه برحسـب مدت زمـان در اختیـار داشـتن آب و جنس خاک اسـت( تا آب بـا جریان 

یافتـن در آن هـا بـه طریقـه نشـتی به پـای بوته هایی برسـد که روی پشـته قـرار دارند.
در آبیـاری کرتـی کـه مزرعـه معموالً به وسـیله مرزکـش با فواصـل معین مرزبندی می شـود، انـدازه این 
فواصـل بسـته بـه جنـس خـاک و شـیب طولـی و عرضـی زمیـن فـرق می کنـد. واکنـش یونجه بـه آبیاری 
کرتـی، اغلـب خـوب اسـت. در مناطـق گـرم و خشـک بـرای حفـظ مزرعـه از آسـیب بایـد بالفاصلـه بعد از 
برداشـت علوفـه،، اقـدام بـه آبیـاری کـرد. فواصـل آبیـاری در مـزارع یونجـه بسـته بـه شـرایط آب و هوایی 
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منطقـه، جنـس خـاک و میـزان رشـد مزرعـه فـرق می کنـد. در اولیـن مرحلـه آبیـاری بعـد از کاشـت بذر، 
بایـد دقـت شـود کـه زمیـن رطوبـت الزم را تـا مرحلـه جوانه زنـی حفظ کنـد؛ یعنـی در زمـان کوتاهی بعد 
از آبیـاری اول کـه هنـوز زمیـن خشـک نشـده، آبیـاری مرحلـه دوم را انجام می دهنـد تا بذرها خـوب جوانه 
بزننـد و خـاک هم سـله نبنـدد. در عملیات آبیـاری اول، باید مواظب بـود که جریان آب ورودی به نشـتی ها 
یـا کـرت، بسـیار آرام باشـد. در غیـر ایـن صـورت جریان تند آب باعث شسـته شـدن خـاک و انتقـال بذرها 
بـه قسـمت انتهـای کرت می شـود. آبیـاری در مراحل رشـد برحسـب دمای محیط و شـدت تبخیـر و تعرق 
منطقـه هـر 3 هفته یک بار انجام می شـود. در اراضي شـیب دار و سـطوح باالي کشـت، آبیاري باراني روشـي 

سـودمند و مفید اسـت.
یونجـه بعـد از اسـتقرار کامـل می توانـد خشـکی های طوالنی مـدت حتی به مـدت 4 ماه را تحمـل نماید 
بـدون این کـه بـه رشـد مجـدد آن لطمـه ای وارد شـود ؛ بنابرایـن بـا توجه بـه میـزان آب می تـوان از یونجه 

محصـول خوبی برداشـت کرد.
 تأمیـن رطوبـت در اولیـن آبیاري)خـاکاب( اهمیـت فـراوان دارد. انجـام آبیـاري بـه روش غرقابـي بعد از 
کاشـت سـبب جابه جایـی بذرهـا در خاک مي شـود. باتوجه بـه این که عمق کاشـت بذر کـم و در حدود 0/5 

تـا 1 سـانتی متر اسـت از ایـن رو نـم کاري قبل از کاشـت بـه روش خشـکه کاری ارجحیت دارد.

نیاز دمایی:

بهتریـن دمـاي خـاک بـراي جوانه زنـی بـذور یونجـه 18 تـا 29 درجـه سـانتی گراد اسـت، ولـي بذرهاي 
یونجـه در دماهـاي باالتـر از 2/8 درجـه سـانتی گراد هـم مي تواننـد جوانـه بزننـد )صفـر گیاهـي یونجه 2/8 
درجـه سـانتی گراد اسـت(. دماهـاي بهینه بـر سـرعت جوانه زني بـذر می افزاینـد بنابراین مدت زمان کاشـت 
تـا جوانه زنـي را کاهـش مي دهنـد. اگـر شـرایط محیطي مناسـب برقرار باشـد، جـذب آب 24 تا 48 سـاعت 

پس از کاشـت آغاز مي شـود.
یونجـه بـه دماهـای نسـبتاً بـاال مقاوم اسـت و رشـد آن تا 55 + درجـه سـانتی گراد هرچند کم امـا ادامه 
می یابـد. در مناطـق بـا زمسـتان های مالیـم، ایـن گیـاه در ایـن فصل هم به رشـد خـود ادامـه می دهد ولی 
میـزان عملکـرد آن کاهـش مییابـد. یونجـه نسـبت بـه درجه حـرارت زیـاد خاک، حسـاس اسـت و این امر 
می توانـد باعـث پژمردگـی ریشـه ها یـا در برخـی موارد سـبب مـرگ گیاه شـود. رشـد ریشـه های یونجه در 
دمـای حـدود 15 درجـه سـانتی گراد خیلـی سـریع تر از وقتـی اسـت کـه گرمای خـاک به بیـش از 32-30 
درجـه سـانتی گراد می رسـد. بهتریـن نقـاط کشـت یونجـه، مناطقـی هسـتند کـه مجمـوع درجـه حـرارت 
سـاالنه آن هـا از 3000 درجـه سـانتی گراد و حداکثـر دمـا از 28-25 درجـه سـانتی گراد تجـاوز ننماید. نیاز 
حرارتـی یونجـه در هـر چیـن، تقریبـاً  800-700- درجـه روز اسـت. دمـای بـاال، باعـث زود بـه گل رفتـن 
گیـاه می شـود، یعنـی گلدهـی آن سـریع تر می گـردد )طـول دوره رویشـی کوتـاه می گـردد.( یونجه نسـبت 
بـه سـرما )دماهـای پاییـن( مقاومـت خوبـی دارد. گیاهـان رشـد یافتـه می تواننـد سـرما را تـا 25 - درجـه 

سـانتی گراد و هنگامی کـه خـاک پوشـیده از بـرف اسـت تـا 40- درجـه سـانتی گراد را نیـز تحمـل کنند.
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نیـاز نـوری: یونجـه از نظـر واکنش به طـول دوره تابش گیاهـی خنثی یا بی تفاوت اسـت. امـا به آفتاب 
یـا نـور شـدید نیـاز دارد. به طوری کـه روزهـای آفتابـی بـا نـور شـدید و هـوای صـاف عملکـرد ایـن گیـاه را 

به طـور محسـوس افزایـش می دهد.
هوادهـی: در مزارعـی کـه کشـت به صـورت خطـی یـا حتـی درهـم ولـی به صـورت شیارکشـی انجـام 
می شـود، می تـوان فواصـل بیـن خطـوط یـا ردیف هـا را در فصـل خـواب یونجـه و قبـل از بیداری و شـروع 
فعالیـت آن )اواخـر زمسـتان( کولتیواتـور زد. زمیـن یونجـه معمـوالً در اثـر آبیـاری مکـرر و چـرای دام و 
هم چنیـن تـردد ماشـین آالت متعـدد برداشـت، مقـداری فشـرده میشـود و ریشـه گیـاه به سـختی می تواند 
بـه حیـات خـود ادامـه دهـد. به منظـور رفـع این مشـکل، توصیه می شـود همه سـاله قبـل از شـروع فعالیت 
گیـاه، خـاک را بـه عمـق 14تـا 15 سـانتی متر کولتیواتـور بزننـد، به طوری کـه بـه ریشـه های گیـاه صدمـه 
شـدیدی وارد نگـردد. کولتیواتـور زنـی سـبب نفـوذ بهتـر اکسـیژن به خـاک می شـود، درنتیجه ریشـه گیاه 
بهتـر می توانـد بـه فعالیـت خود ادامـه دهـد. کولتیواتورهای مورداسـتفاده از نوع اسـکنه ای یـا از فاروئرهایی 

اسـتفاده می شـود کـه تیغه هایـش هماننـد چغندرکـن، ولـی بـدون زاویه اسـت.

- تناوب زراعي یونجه

بررسـي پیشـینه محـل مـورد انتخاب براي کاشـت یونجه از موارد بسـیار ضروري اسـت. پیشـینه زراعت 
در کشـتزار انتخاب شـده از چندیـن جهت زیر بااهمیت اسـت:

الف- از زراعت پشت سرهم یونجه خودداري کنید.
یونجـه گیاهـي آللوپات )خود مسـموم1( اسـت. به این معنا که یونجـه ترکیبات دگرآسـیبي )آللوپاتیکي( 
از خـود ترشـح می کننـد که در صورت کاشـت دوبـاره یونجه در آن یونجـه زار جوانه زني، رشـد و عملکرد آن 
را بـا آسـیب جـدي روبـه رو خواهد نمود. عمـر و تراکم یونجه زار به طور چشـمگیري بر میزان خود مسـمومي 
تاثیرگـذار اسـت. تأثیـر ترکیبـات دگرآسـیبي )اتیلن و مدیکارپیـن2( یونجه بـر دیگر گیاهـان زراعي تاکنون 
به درسـتی مشـخص نشـده اسـت. چگونگـي تأثیرگـذاري ترکیبـات مسـموم کننده بـر رشـد گیاهچه هـای 
جـوان یونجـه از طریـق ایجـاد آمـاس در نـوک ریشـه اصلـي و همچنیـن کاهش شـمار ریشـک هاي موئین 
اسـت. بـا آسـیب دیـدن ریشـه ها، جـذب آب و عناصـر غذایـي دچـار اختـالل می گـردد و رشـد گیاهچه هـا 
متوقـف خواهـد شـد. توصیه مي شـود کشـتزار یونجه دسـت کم پس از یک فصل کاشـت غالت مورد کشـت 

دوبـاره یونجه قـرار گیرد.
ب- پیشینه ی استفاده از علف کش ها و آفت کش ها موردبررسی قرار گیرد.

 پیشـینه و زمـان مصـرف علفکش ها در محصول زراعي پیشـین باید بررسـي شـود. بقایـاي علفکش های 
به طـور  یونجـه زار  مي شـود  دیـده  مـوارد  برخـي  در  می رسـاند.  آسـیب  یونجـه  اسـتقرار  بـه  پهن بـرگ 

1- Autotoxic

2-Medicarpin 
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موفقیت آمیـزی اسـتقرار مي یابـد، امـا با افزایش رشـد و دراز شـدن ریشـه و رسـیدن آن به الیـه اي از خاک 
کـه بقایـاي علفکش هـای مصرف شـده در محصـول پیشـین در آنجا تجمـع یافته اند، یونجـه زار دچار آسـیب و زیان 
جـدي می شـود. افزون برایـن، نـوع آفت کش هـای مـورد اسـتفاده نیـز اهمیـت زیـادي دارد. برخـي از آفت کش هـا 

مي تواننـد باعـث بـروز آسـیب در باکتري هـای ریزوبیـوم شـوند و عمـل تثبیـت نیتـروژن را متوقف سـازند.
ج- پیشینه ی آلودگي گیاه زراعي پیشین به آفات و بیماري ها گیاهی بررسي شود.

یونجـه تعـدادی بیمـاري و آفـت مشـترک بـا دیگـر گیاهـان زراعـي دارد. بنابرایـن در صـورت آلودگـي 
گیاهـان زراعـي بـه بیمـاري مشـترک بـا یونجـه، احتمال آلوده شـدن یونجـه نیز به شـدت افزایـش مي یابد. 
در صـورت وجـود بیمـاری مشـترک، بایـد نشـانه ها به دقـت بررسـي شـوند و در صـورت امـکان، مبـارزه و 
پیشـگیري های ممکـن اعمـال گـردد. در صـورت حـاد بـودن آلودگي تا حـذف کامـل عامل بیمـاري باید از 

کاشـت یونجـه در محـل انتخابـي خـودداري کرد.

5- عملیات آماده سازی زمین و کاشت یونجه
در آماده سـازی فیزیکـی خـاک یونجـه، باید دقت زیادی داشـته باشـیم. بـا توجه به  این کـه یونجه مدت 
چنـد سـال زمیـن را اشـغال می کند، آماده سـازی زمیـن در زراعت این محصول اهمیت بسـیار زیـادی دارد. 
یونجـه بـراي تولید عملکرد مطلوب به خاک هاییی که نسـبتا عمیــق، بــا زهکــشي خــوب و بسـتر بذري 
نـرم و صـاف، حاصلخیـز نیـاز دارد. ایـن خاک هـا بایـد شـني - رسـي یـا رسـي- شـني با شـیب مناسـب و 
تهویـه مطلـوب، پـوک، دارای مـاده آلـی کافی )حداقـل 1/5 درصـد( و عاری از علف های هرز باشـند. بسـتر 
بذر باید محیطي مناسـب براي جوانــه زدن، رشــد و نفوذ ریشـه ها را فراهم آورد و بتواند میــزان رطوبــت 
موردنیاز یونجــه را در ناحیــه توســعه ریشـه فراهم آورد. از این رو جهت آماده سـازی بسـتر بذر باید تمام  
بازدارنده هـاي الزم بـراي ســبز شـدن و اسـتقرار گیاهچه هـا، نفـوذ و پراکنـش ریشـه ها و دوام چندسـاله 
یونجــه در آن یونجــه زار را تامیـن کنـد. تهیـه زمیـن بـرای کشـت یونجـه، شـامل دو مرحلـه آماده سـازی 

فیزیکـی )خـاک ورزی اولیـه و ثانویه( و شـیمیایی به شـرح زیر اسـت:

1. آماده سازی فیزیکی:

الف- خاک ورزی اولیه1 :
براي دسـتیابي به بیشـینه عملکرد یونجه، بــه خــاک هایی بــا زهکــشي مناســب و بــه نسبت عمیق 
نیاز است. محدودیت های فیزیکي و شــیمیائي، ماننــد وجــود الیـه هــاي ســفت و نمکی مي توانند عمق 
نفـوذ ریشـه را محـدود کننـد و درنهایـت منجـر بـه کاهـش عملکـرد شـوند. یکـي دیگـر از عمده ترین علل 
محدودیـت نفوذ ریــشه، فشـرده شـدن خـاک درنتیجه عبور ماشـین ها و ادوات کشـاورزي سـنگین، به ویژه  
در زمـان مرطـوب بـودن خاک و یا در هنگام برداشـت محصول گیاهان زراعي پیشـین اسـت. شــخم عمیق 
مي توانـد فشـردگي خـاک را کاهـش دهـد. هرچنـد بـراي تعییـن نـوع و عمـق خـاک ورزی، نیاز به بررسـي 

دقیق تـر محـل انتخاب شـده براي کاشـت خواهیم داشـت.

1- Primary Tillage
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چنــدین نـــوع از ادوات خاک ورزی عمقـــي، بــسته بـه شــرایط خــاک در آماده سازی، بــستر بــذر 
یونجـــه مورداستفاده قـــرار مي گیـــرد: زیرشـــکن1 یـــا گـــاوآهن قلمـــي2، گاوآهن بشقابي عمیق3، 
گاوآهن برگردان دار. زیرشـکن وسـیله اي اســت کــه بــراي کــاهش فشـردگي خاک و افزایش نفوذپذیری 
آن مورداسـتفاده قـرار مي گیــرد. زیرشـکن به طورمعمـول داراي چنـد پاشـنه بـزرگ بـا عمـق و فاصلـه قابل 
تنظیم اسـت. براي دسـتیابي بــه نتیجــه در استفاده از زیرشـکن، باید فاصله پاشنه ها از یکدیگر برابر بــوده و 
بیشـینه برابــر بــا عمــق نفوذ آن ها تنظیم شـود. همچنین باید زماني در کشتزار از زیرشـکن استفاده شود 
کــه خــاک کشـت زار خشـک باشـد. پاشـنه یا اسـکنه الیه های به هم فشـرده را مي شـکند، ولي این الیه ها 
را بــا همدیگـر مخلـوط نمي کنـد. بـراي کاهش فشـردگي و بهبـود نفوذپذیـري در این خاک هـا مي توان از 
گــاوآهن برگـردان دار اسـتفاده کـرد. گاوآهـن برگـردان دار، بـه شـرطي که الیه هـای زیریـن در خاک های 
چینـه اي سـنگالخي و نامرغـوب نباشـند، بـا وارونه کردن و اختالط خاک بــراي نفــوذ ریــشه و تهویه آن 

بسـیار سـودمند خواهد بود.
درکشـت پاییـزه بـرای ایجـاد تخلخـل کافـی در خـاک، در پاییـز حداقل یک مـاه قبل از کاشـت پس از 
مصـرف حـدود 30 تـا 40 تـن کود دامی در هکتار، شـخم عمیق زده میشـود. پخش کود دامـی باعث بهبود 
سـاختمان خـاک و پـوک شـدن زمیـن می شـود. بهتر اسـت آن را همراه با شـخم عمیق و در اواخـر پاییز به 
زمیـن اضافـه نمـود تا پوسـیده تر شـود. سـپس میتوان به نـرم و همـوار کردن خـاک و گاهی فشـرده کردن 
الیـه 3-2 سـانتی متری سـطح خـاک )جهت اتصـال بهتر بذور بـا خاک( اقدام نمـود. درصورتی کـه ماده آلی 

خاک باال باشـد و خطر سـله بسـتن مطرح نباشـد، اجرای کولتیواتور نیز مناسـب اسـت.
در کشـت های بهـاره یـک شـخم عمیـق یـا خیلي عمیـق به عمـق 25- 30 سـانتی متر بسـته به سـاختمان 
خـاک بایـد در پاییـز و قبـل از بارندگـي انجـام شـود. بعـد از شـخم بهـاره، دیسـک، دندانـه یـا پنجه غـازي زده 
می شـود و در صـورت نیـاز تسـطیح زمیـن، انجـام می شـود. در کاشـت بهـاره به منظـور نرم کردن سـطح خاک و 
از بیـن بـردن علف هـای هـرزی کـه ممکن اسـت روییده شـده باشـند می تـوان از کولتیواتـور هم اسـتفاده کرد.

ب- خاک ورزی ثانویه4 
پـس از انجـام خـاک ورزی اولیـه، زمیـن به صورت سـطحي دیسـک زده مي شـود. دیسـک ها از چنــدین 
ردیــف صــفحه های بـشقابي تـشکیل شـده انـد و بـا حرکـت روي سـطح خـاک کلوخه ها و بقایاي کوچک 
گیاهـي را خـرد کـرده و بـا همدیگر مخلـوط مي کننـد. درصورتی که میـزان بقایـاي گیاهي مانـده از زراعت 
پیشـین زیاد و یا خشـبي بوده و باوجود دیـسک زنــي هنوز هم بقایا در سـطح کشتزار دیــده شــود، پــس 

از دیـسک زنــي بایــد از دندانـه یـا هـرس استفاده کرد.

1- Chisel plow

2- Disk Plow

3- Moldboard Plow

4-Moldboard Plow
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یکي از اقدام های ضروري در خاک ورزی ثانویه تــسطیح زمــین است. میــزان تـسطیح و شیب موردنیاز، 
بسـتگي بـه نـوع خـاک و سـامانه آبیـاري یونجـه زار دارد. در یونجه زارهایـي کــه آبیـاري به روش سـطحي 
انجام خواهد گرفــت، تــسطیح و تنظــیم شــیب زمــین بایــد بــا دقــت بیش تري انجام گیرد و شیب 1 
تـا 2 در هـزار مناسـب اسـت. هرچنـد در آبیـاري بارانـي نیـز باقـي مانـدن گودال هـای کوچـک باعث جمع 
شـدن آب در آن هـا و ایجـاد غرقابـي ناحیـه اي در یونجـه زار شـده و بـه یونجه آسـیب و زیــان وارد مي کند. 
بـراي تسـطیح زمین به طور عموم از انواع ماله ها اسـتفاده مي شــود. امــروزه مالــه های بـزرگ زراعي مجهز 
بـه لیـزر هسـتند کـه جهـت شـیب و حجم تغییـرات موردنیاز در هــر ناحیــه از خـاک را تشـخیص داده و 
به صورت دقیق اقدام به تسطیح زمین زراعي مي کننــد. هرچنــد ماله های لیزري گران بــود ه و اســتفاده 
از آن ها هزینه بر اسـت، ولــي اســتفاده از آن هــا در کشـتزارهاي بزرگي که به روش غرقابي یا کرتي آبیاري 
خواهند شـد بسـیار سـودمند خواهد بود. تسـطیح زمین در اغلب شـرایط در دو مرحلــه انجــام مي شــود؛ 
مرحلــه اول پــس از انجــام خاک ورزی اولیه و برای تـسطیح کلوخـه ها و برجــستگي های ناشـي از انجـام 
شــخم صـورت مي گیـرد. یک بـار هـم پـس از ایجـاد جوي هـاي آب و کـرت بندي کشـتزار، فــضاي بــین 

جوي هـای آبیـاري بـراي تسـطیح دقیق تـر و بـر پایه شـیب موردنظـر براي آبیـاري انجام مي شـود.

2. آماده سازی شیمیایی:

تغذیـه خـاک در زمـان کشـت یونجه باید به طـور ویـژه موردتوجه و دقت قـرار گیرد زیرا ایـن گیاه مدت 
6- 5 سـال در زمیـن باقـی می مانـد و هرسـال بسـته به نـوع واریته و منطقـه کاشـت آن، به طورمعمول بین 
13-3 چیـن برداشـت می شـود. درنتیجـه، یونجـه مقـدار زیادی از مـواد غذایی خـاک را مصـرف  و از خاک 

خـارج می کنـد. تمـام کودهـاي موردنیـاز یونجه در زمان آماده سـازی بـه خاک افزوده مي شـوند.
 یونجـه، هماننـد اغلـب لگوم هـا، مقداری مـواد نیتروژنه به وسـیله باکتری های همزیسـت باریشـه خود از 
هـوا جـذب و تثبیـت می کنـد. درصـورت وجـود باکتری همزیسـت در خـاک یا اضافـه کردن آن بـه خاک و 
همچنیـن اسـتفاده از زمینـی کـه قباًل یونجه کاری شـده باشـد، دیگـر نیازی به مصـرف نیتـروژن در مزرعه 
نخواهـد بـود. بـا ایـن مـواد غذایـی دیگـر مثـل فسـفر و پتـاس و آهـک را در صـورت نیـاز خـاک برحسـب 
آزمایـش بایـد به صـورت کـود در اختیـار زمین قـرار داد، بـرای این منظـور میتـوان از کودهای شـیمیایی و 
دامـی اسـتفاده کـرد. آغشـته کردن بـذر یونجه بـه باکتری هـای تثبیت کننده نیتروژن در شـرایط مناسـب( 

آغشـته کـردن بـذر در سـایه و کاشـت آن بالفاصلـه پس از آغشـته سـازي( الزم و ضروري اسـت.
در موقـع کشـت یونجـه افزایـش 10تـا 15 کیلوگرم نیتـروژن در هکتار به شـکل آغازگر )اسـتارتر( کافي 
خواهـد بـود. ایـن مقـدار نیتروژن موجب رشـد سـریع یونجه هـای جوان و تشـکیل مناسـب تر گره های روي 
ریشـه مي شـود. مصرف بیـش از 15 کیلوگرم نیتـروژن در هکتار سـبب بروز تأخیر در همزیسـتي باکتري ها 
بـا تارهـاي کشـنده ریشـه یونجـه مي شـود. بـا این وجـود  قبـل از کاشـت افـزودن 50 کیلوگـرم اوره یا 75 
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کیلوگـرم نیتـرات آمونیم در هکتار توصیه مي شـود.
 میـزان کاربـرد کـود فسـفره و پتاسـه بـه میـزان زیـادي بـه مقـدار فسـفر و پتـاس قابل جـذب در خـاک و 
مقـدار محصـول برداشت شـده یونجه دارد. بیـن میزان جذب نیتـروژن و پتاس رابطه مسـتقیمي وجود دارد؛ 
به طوری کـه بـا جـذب  بیش تر نیتـروژن اندام های رویشـي فعال تر می شـوند و بـه پتاس بیش تـري نیاز پیدا 
می کننـد. در خاک هـای شـور، از سـولفات پتاسـیم و در سـایر خاک هـا از کلرور پتاسـیم اسـتفاده مي گردد. 
یونجـه در خاکـی بـا غلظـت پتـاس 120تـا 140 میلي گـرم در کیلوگـرم بهتریـن رشـد را دارد. ایـن غلظت 
معـادل50 کیلوگـرم در هکتار کود پتاس اسـت. میزان پتاسـیم در قسـمت های مختلف گیاه متفاوت اسـت. 
به طوری کـه سـاقه حداکثـر مقدارپتـاس را دارد و غلظـت آن در بـرگ بیش تـر از ریشـه اسـت. یونجـه مانند 
دیگـر بقـوالت علوفـه اي نیاز پتاسـیمي باالیي دارد و با برداشـت محصول زیـاد، مقادیر قابل توجهی پتاسـیم 
از خـاک خـارج می شـود. از سـوي دیگر با وجود آنکه یونجه داراي شـبکه ریشـه اي عمیق و گسـترده اسـت 
و مي توانـد بـا در اختیـار داشـتن حجـم زیـادي از خـاک، پتاسـیم موردنیـاز خـود را تأمیـن کند امـا کمبود 
ایـن عنصـر در یونجه زارهـا نیـز دیـده می شـود. در این شـرایط تراکـم محصول در یونجـه زار کم اسـت و به علت 

کاهـش فعالیـت آنزیـم تثبیت کننده، نیتـروژن غیر پروتئینـي در گیاه تجمـع مي یابد.
نشـانه های کمبـود پتاسـیم ابتـدا در برگ هـای پایین تـر بـه شـکل لکه هـای سـفید کوچکـی در امتـداد 
حاشـیه بـرگ ظاهـر می شـود. مناطـق بیـن لکه هـا درنهایـت به نوبـه خـود زرد می شـوند و از بیـن میرونـد. 
حاشـیه های برگ هـای پیرتـر نیـز ممکـن اسـت مایـل بـه رنـگ صورتي یـا قهـوه اي مایـل بـه زرد گردند و 
سـپس تبدیـل بـه رنـگ قهوه اي شـوند. برگچه هـا به صورت فنجاني به سـمت پاییـن متمایل مي شـوند و در 

صـورت تشـدید کمبـود، برگ هـا می ریزند.
فسـفر باعـث گسـترش نظـام ریشـه اي گیـاه می شـود و عملکـرد محصـول را افزایـش مي دهـد. در اثـر 
اسـتفاده از کودهـاي فسـفره مقاومـت گیـاه نسـبت بـه آفـات و بیماری هـا  بیش تـر مي شـود. درصورتی کـه 
گیـاه دچـار کمبـود فسـفر شـود برگ هـا بـه رنـگ سـبز تیـره و یـا بنفـش در می آینـد و از نـوک شـروع به 
خشـک شـدن مي کننـد. همچنیـن گره زایـي متوقـف شـده و احتمـال سـرمازدگي در گیـاه زیـاد مي شـود. 
بـراي برداشـت حداکثـر محصـول یونجـه از خاک هایـي به دسـت می آیـد کـه مقـدار فسـفر آن ها در سـطح 
پایینـي در حـدود 90 تـا 100 کیلوگـرم قـرار دارد. ایـن در حالی اسـت که  یونجـه به احتمال زیـاد تنها 35 
کیلوگـرم از فسـفر موردنیـاز خـود را از خـاک جـذب مي کنـد. کودهـاي فسـفردار را در پاییز قبل از کاشـت 
اضافـه می نماینـد یـا به صـورت نـواري در عمـق 25 سـانتی متری پخش مي کنند. درکشـت پاییـزه کودهاي 
فسـفر، پتـاس و نیتـروژن موردنیـاز بـا بذرپـاش سـانتریفیوژ هم زمان با کاشـت به خـاک اضافه مي شـود در 

سـال های بعـد نیـز بهتـر اسـت کودهـاي فسـفره پـس از اولیـن چین در بهـار بـه زمین اضافه شـوند.
در اسـتفاده از کودهـای دامـی بایـد دقـت نمـود که کـود کاماًل پوسـیده باشـد. در غیر این صـورت بذور 
علف هـای هـرز موجـود در کودهـای دامی، بـه زمین منتقل و مجدد سـبز می شـوند و باعـث آلودگی مزرعه 
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یونجـه می گردنـد. کـود دامـی چنـان چه قباًل گفته شـد بایـد در پاییـز و قبل از شـخم به خاک داده شـود. 
مقـدار کـود شـیمیایی موردنیـاز یونجـه، بسـته به تناوب و قـدرت حاصلخیزی خـاک، متغیر اسـت و با توجه 

بـه تجزیه شـیمیایی خـاک، میتوان فرمول کـودی الزم را به دسـت آورد.

کود دهی:

کـود دهـی بـا کـود دامی )به مقـدار 10- 20 تـن در هکتـار( حتماً باید بعـد از آخرین برداشـت )آخرین 
چیـن( یونجـه و همچنیـن در زمسـتان انجـام گیرد  . کود اضافه شـده در بهار سـال بعد سـبب تسـریع گرم 
شـدن خـاک، بهبـود فعالیـت کرم هـای خاکـي و درنتیجه رشـد بهتـر یونجه مي شـود. باید توجه داشـت که 
برای این منظور الزم اسـت از کودهای دامی کاماًل پوسـیده اسـتفاده شـود.  کودهای تازه  به بسـتر بسـیار 
مناسـبی بـرای رشـد قارچ هـا و بیماری هـا تبدیـل می شـود. اسـتفاده از کـود دامـی تـازه موجب بـاال رفتن 
نیتـروژن آمونیاکـی داخـل خاک و مسـمومیت گیاه می شـود. کوددهی با کـود دامی در زمسـتان و در زمان 
خـواب گیـاه انجـام می گیـرد. بـرای ایـن منظور بایـد کـود تهیه شـده را به صـورت یکنواخـت در کل مزرعه 

پخـش کرد.
بـرای تولیـد یونجـه باکیفیـت و بـا بازده مناسـب، این گیـاه همواره بایـد مورد تغذیـه قرار گیـرد. باید توجه 
داشـت کـه هـر بـار برداشـت مقـدار قابل توجهـی از عناصـر و مـواد غذایـی را از خـاک خـارج می کنـد و بایـد 
مجـدداً آن هـا را تأمیـن نمـود. نکتـه قابل توجـه در یونجه این اسـت کـه باکتری هـای تثبیت کننده سـالیانه 
حـدود 500 کیلوگـرم نیتـروژن در خـاک تثبیـت می کننـد و به نـدرت شـاهد کمبـود نیتـروژن در یونجـه 
خواهیـم بـود. معمول تریـن کمبـود مواد غذایی در یونجه، کمبود فسـفر اسـت. کمبود فسـفر موجب کاهش 

چشـم گیر گسـترش ریشـه و تولیـد محصـول باکیفیت پایین می شـود.
آهـک: یونجـه ازجملـه گیاهاني اسـت کـه مقادیر بسـیار زیادي از کلسـیم خـاک را جـذب مي کند. در 

طـول دوره برداشـت بـه دلیـل نیـاز یونجـه به این عنصـر، اضافه کـردن منابع کلسـیم ضروري اسـت.
فسـفر و پتـاس: یونجـه چندسـاله ذخایـر فسـفر و پتـاس خـاک را مصـرف می کنـد. از این روپـس از 
برداشـت یونجـه  به ویـژه در سـال هاي دوم بـه بعد و بعد از برداشـت چین اول در هرسـال براسـاس آزمایش 

خـاک اضافـه کـردن مقادیـر 50 کیلوگرم فسـفر و پتـاس در هکتار الزم اسـت.
محلول پاشـی عناصـر ریزمغـذی ماننـد آهـن، روي، منگنـز و مـس به صـورت کالت های جامـد خاکي به 
همـراه کودهـاي پایه سـبب غني شـدن علوفه از عناصـر ریزمغذي مي شـود. تأمین عناصر ریزمغـذی به ویژه 
آهـن، روي و مـس سـبب رشـد بهتـر دام هـا می شـود و فراورده هـای لبنـي را غني تـر مي نمایـد. کودهـاي 
داراي عناصـر ریزمغـذي را مي تـوان بعـد از رشـد مجـدد گیـاه و پس از چیـن به صورت محلول پاشـی نیز به 

سـطح گیاه پاشید.
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آهک:

اکثـر خاک هـای ایـران به دلیـل آهکی بـودن، بـراي زراعت یونجه مناسـب هسـتند. آزمایش خـاک براي 
تعییـن عناصـر غذایـي ازجمله کلسـیم ضروري اسـت. احتمـال کمبود کلسـیم در خاک های اسـیدي وجود 
دارد. کلسـیم بـراي تشـکیل غـده روي ریشـه و درنتیجه تثبیت نیتـروژن در خاک ضروري اسـت. لذا پخش 
آهـک در سـطح خـاک پیـش از کاشـت و شـخم زدن و برگردانـدن آن موجب قـرار رفتـن  بیش ترین مقدار 

آهـک در پایین الیه شـخم خورده مي شـود.

6- تاریخ کاشت

امـکان کاشـت یونجـه در دو فصـل بهـار و پاییـز )اواخر تابسـتان( وجود دارد، اما کشـت پاییزه از کشـت 
بهاره بهتر است. در مناطق سردسیر )زمستان های سرد دارند( کــشت بهــاره بــه کــشت اواخــر تابـستان 
تــرجیح داده می شـود. زیـرا در کشـت های پاییـزه، ممکـن اسـت بوته هـای یونجـه جوان و تازه سـبز شـده 
کـه هنـوز ریشـه های قـوی و مقاوم نیسـتند در اثر سـرمای شـدید زمسـتانه از بیـن بروند. در مناطق سـرد 
به منظـور حفـظ ریشـه یونجـه از یخ زدگـی مي تـوان ایـن گیـاه را مخلـوط بـا جـو و تریتیکالـه )چـاودم یـا 
چانـدوم( کشـت کـرد. کشـت پاییـزه در مناطق سـرد اوایل شـهریورماه و در مناطق سـرد معتدل تا اواسـط 
شـهریورماه انجـام می شـود. کشـت پاییـزه بایدزمانـي انجـام گیـرد کـه یونجـه بتواند تـا  قبل از فرارسـیدن 
سـرماي زمسـتان به انـدازه کافـي رشـد نمایـد و مسـتقر شـود . بـه این ترتیـب گیاه قادر اسـت که شـرایط 
سـخت محیطـي را تحمـل کند. کشـت پاییـزه ی یونجه در اغلـب مناطق معتـدل و تمام مناطق گرمسـیر و 
نیمه گرمسـیر ماننـد خوزسـتان مطـرح اسـت. در ایـن مناطـق نیز، به محض مسـاعد شـدن هـوا باید هرچه 
زودتـر کشـت را انجـام دهنـد تـا قبل از شـروع سـرما، یونجه بتواند رشـد کند، ریشـه آن گسـترش یابد و از 

خطـرات احتمالی سـرمای زمسـتانه در امـان بماند.
انجـام  کــشت بهــاره بالفاصلـه پـس از رفـع خطر سـرمای بهـاره امکان پذیر اسـت. یونجه در مراحــل 
اولیــه اســتقرار مقاومت باالیي به سرما نشان مي دهد، ولي رفته رفته از میــزان مقاومــت آن بــه ســرما 
کاســته می شـود و در مرحلـه دو برگچـه اي حقیقـي بـه  کم تریـن میـزان خود می رسـد. درکشـت بهــاره، 
به طـور عمـوم رطوبـت خاک به علت بارندگي های بهاره کافي و مناسـب اسـت. درنتیجه شــرایط متعــادلی 
براي جوانه زنی و سبز شدن یونجه فــراهم مي شــود کــه ایــن امــر نیــاز گیاه بــه آبیــاري را کــاهش 
مي دهـد. ایـن مسـئله هنگامـي اهمیـت پیدا می کنـد که سـامانه آبیـاري یونجه زار به صـورت غرقابي باشـد. 
گیاهچه های در حال اســتقرار یونجــه بــا ایجــاد حالـت غرقـابي دچـار تـنش و خفگــي مي شوند که این 
وضعیت، هر از چندي بــراي مــدت بــسیار کوتــاه، در آبیــاري غرقــابي رخ مي دهد. همچنین در اراضي 
سـبک، جریـان آب مي تواند جوانه های یونجــه را از محــل خــود بیـرون آورد و با خود منتقـل کند که این 

حالـت نیـز باعـث ایجاد آسـیب و زیان مي شـود.
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7- عمق کاشت

عمق کاشت در استقرار ســطح ســبز یونجــه اهمیـت بـاالیي دارد. از آنجــایي کـه بذرهاي گیاه یونجه 
بسـیار کوچـک هسـتند و ذخایـر بـذر بـراي رسـاندن لپه ها بـه سـطح خــاک )در خاک های عمیـق( کافي 
نیست، لذا بذرها نمي توانند در عمق خــاک جوانــه بزننــد. همچنــین عمــق کاشت باید به گونه ای باشد 
که بــذر توســط خــاک پوشــانده شـود و رطوبــت الزم بــراي جوانه زنی آن تأمین گردد. همچون سـایر 
مدیریت هـا، تعییـن عمـق کاشــت نیــز متــأثر از نــوع و بافـت خـاک اسـت. مطلوب تریـن عمق کاشــت 
بـراي یونجـه در حـدود 1 تـا 2 )1/5 تا 2/5( سـانتی متر اسـت. بـذر یونجه در خاک هاي ماســه اي بهتــر از 
خاک هـای لومـي جوانـه می زنـد. عـالوه  بـر ایـن جوانه زنـی بـذر در خاک هـای لومی هـم بهتـر از خاک های 
رسـي اسـت. از ایـن رو در خــاک های سـنگین بـذر را مي تـوان در عمـق 0/7 تـا 2/3 سـانتی متری کشـت 
کـرد، ولـي در خاک هـای رسـي عمـق کاشـت بـذر نبایـد از 2 سـانتی متر بیش تـر باشـد. عمـق کاشـت بـه 
شـرایط رطــوبتي خــاک نیــز بسـتگي دارد. اگر رطوبت خاک براي جوانه زنی بذور یونجه کــافي باشــد، 
عمــق کاشــت را  کم تـر در نظـر می گیرنـد، ولـي در خاک هـای خشـک بذرها عمیق تر کشـت مي شــوند. 
نکتــه کلیـدي کـه براي همـه رقم های یونجـه باید درنظر گرفت این اسـت که عمق کاشــت یونجــه نباید 

بیش تـر از 10 برابـر قطـر بذر باشـد. 

 

شکل 9- مراحل رشد رویشی یونجه

8- روش کاشت

کاشـت یونجـه در کشـور مـا معمـوالً از طریـق بذرپاشـی انجـام میشـود و سـپس به انـدازه ی کافی روی 
بـذر بـا خـاک پوشـانده می شـود. کاشـت یونجـه معمـوالً به دو صورت دسـتی یـا با ماشـین انجام می شـود.

کاشـت دسـتی: معموالً در زمین های با وسـعت کم کاربرد دارد. در کاشـت دسـتی یونجه را به صورت 
کرتـی کشـت می کننـد. در ایـن روش عملیات داشـت و برداشـت نیز به ناچار با دسـت انجـام می گیرد.

کاشـت با ماشـین های بذرکار، مکانیزه، ماشـینی: ایـن روش معمـوالً در زراعت های بـزرگ عملی 
اسـت. بعـد از عملیات آماده سـازی زمین با اسـتفاده از ماشـین های بـذرکار مخصوص )بذرکار کفشـک دار(، 
بـه کاشـت اقـدام می شـود. در صـورت نبودن ایـن نوع بـذرکار می تـوان از بذرکارهـای پنوماتیکی، اسـتفاده 
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کـرد. فاصلـه خطـوط 50 سـانتی متر و میـزان بـذر 25 تـا 30 کیلوگـرم حداکثر عملکـرد کمی علوفـه را به 
همـراه دارد. درصورتی کـه هـدف از کشـت یونجـه، تولیـد بـذر باشـد فاصلـه ی خطـوط کاشـت را 60 تا 70 
سـانتی متر درنظـر می گیرنـد کـه مصـرف 5 تـا10 کیلوگرم بـذر در هکتـار برای تولید بذر مناسـب اسـت و 
بایـد میـزان بـذر بـه4/1 تـا3/1 کاهش پیـدا کنـد. روش آبیاری در کاشـت خطی به صـورت بارانی اسـت. در 
برخـی مناطـق بذرپاشـی یونجـه با دسـت یا ماشـین بذرپاش انجام می شـود و پـس از اختالط بـذر با خاک 

اقـدام بـه ایجاد شـیار و آبیـاری نشـتی می نمایند.

9- مقدار بذر مصرفی )تراکم(

میـزان مصـرف بـذر در یـک هکتـار یونجه باتوجه بـه عوامل مختلف تغییـر می کند از جملـه روش و الگوي 
کاشـت، شـرایط محیطـي، نـوع و بافت خاک، سـطح فناوري کاربرد ماشـین ها و ادوات آماده سـازی و کاشـت، 
ویژگي هـاي بـذر انتخابـی، آبـي و یـا دیم بـودن زراعت و هدف از کشـت کـه تولید علوفه باشـد و یا بـذر . اگر 
هـدف از کاشـت، تولیـد علوفـه باشـد، در کشـت به صـورت خطی بـا بـذرکار حـدود 30- 25 کیلوگـرم بذر 
در هکتـار و در کشـت کرتـی و دسـتپاش 30-40 کیلوگـرم بـذر مصـرف می گـردد. در بعضـی مناطق برای 
اجـرای روش اخیـر، حـدود 60 کیلوگـرم بـذر در هکتار مصرف می کننـد که عالوه بر هزینه بـاالی تهیه بذر، 
به دلیـل تراکـم زیـاد، پنجه زنـی گیـاه نیز کاهـش می یابـد. در زراعت هـای خطی اگـر هدف از کشـت تولید 
بـذر باشـد، میـزان مصـرف بـذر بـه  8-10 کیلوگـرم کاهش پیـدا می کند. در کاشـت خطی به منظـور تولید 
علوفـه، فاصلـه خطـوط  20-30 سـانتی متر و در مجموعـه جوانـه زدن 300-400 بـذر در مترمربع مطلوب 
اسـت. بـا این حال در کاشـت خطـی به منظور بذرگیـری فاصله خطوط حـدود  90-120 سـانتی متر معمول 
است. تحقیقــات نــشان داده است که در پایــان سـال اول اســتقرار، تنهــا در حــدود یک سوم از بذرهای 

کشت شـده به صورت گیاهچـــه بـــاقي می مانند.

10- انتخاب بذر

جهت ایجاد مزرعه اي یکدست و بادوام رعایت نکات زیر ضروري است:
انتخـاب رقـم یونجـه مناسـب منطقـه، بذور سـالم، خالـص و داراي درصـد جوانه زنی بیـش از 95%و تلقیح 
بـذور بـا باکتـري مناسـب آن. ارقـام داخلی با توجه به سـه مؤلفه عملکـرد کمی، کیفی و پایـداری  و همچنین 

بومـی و سـازگار بـودن آن ها نسـبت به شـرایط اقلیمی ایران نسـبت بـه ارقام خارجی بهتر هسـتند.

11 - تلقیح بذر1 یونجه

باکتـری ریزوبیـوم در ریشـه های یونجـه گره هایـی را ایجـاد می کنـد کـه بـه باکتـری امـکان تثبیـت 

1-Seed inoculation
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نیتـروژن را می دهـد و نیتـروژن اتمسـفری به صـورت قابل اسـتفاده بـرای گیاهـان تبدیـل می کند. بسـیاری 
از یونجه زارهـا دارای جمعیت هایـی از باکتـری ریزوبیـوم هسـتند کـه از زراعت هـای پیشـین یونجـه در آنجا 
باقـی می ماننـد. بـا این حـال ممکن اسـت کـه انـدازه ی جمعیت هـای باکتریایـی یادشـده برای آغـاز تثبیت 
نیتـروژن در یونجـه زار جدیـد کافی نباشـد. بـرای اطمینان از حضور باکتـری موردنیاز، بایـد از بذرهای پیش 
تلقیـح شـده اسـتفاده کـرد و یا بذرها را با اسـتفاده از مایـه تلقیح ریزوبیـوم ملیلوتی1مخصـوص تیمار نمود. 
امـروزه مایـه تلقیـح به شـکل تجاری موجود اسـت شـکل تجاری مایـه تلقیح افزون بـر مایـه باکتریایی مواد 
افزودنـی دیگـری نیـز دارد. درصورتی کـه شـکل تجـاری مایه تلقیح در دسـترس کشـاورزان نباشـد، میتوان 
آن را به صـورت ترکیبـی تهیـه کـرد. مایـه تلقیـح به طـور عمـوم بایـد دارای قارچ کـش باشـد تا بذرهـا را از 
بیماری هایـی حفاظـت کننـد کـه جوانه زنـی آن هـا را کاهـش می دهـد و باعـث مـرگ گیاهچه هـای جـوان 
یونجـه می شـوند. بـرای تلقیـح باکتـری بایـد بذرهـا را در همـان روز کاشـت در یک ظـرف بـزرگ بریزند و 
میـزان توصیه شـده از مایـه تلقیـح را بـه آن اضافـه کننـد. به مخلـوط بذر و مایـه تلقیح باید به میـزان کافی 
آب قنـد 10 تـا 20 درصـد اضافـه کننـد و سـپس آن را به خوبـی مخلـوط کننـد تـا همـه ی بذرهـا به طـور 
یکسـان بـا مایـه تلقیح آغشـته شـوند. سـپس چندین دقیقـه باید بذرهـا را در هـوای آزاد قرارداد تا خشـک 
شـوند. پیشـنهاد می شـود کـه محلـول دارای مایـه تلقیـح به صـورت تدریجـی بـه تـوده بـذری اضافه شـود 
تـا مایـه تلقیـح بیـش از حـد الزم بـه بذرهـا نچسـبد. به طور عمـوم بـرای 50 کیلوگـرم بذر در حـدود 700 
سـانتی متر مکعـب مایـه تلقیـح )بـدون مـواد افزودنـی( کافی اسـت. گاهی بـه محلـول تهیه شـده آهک نیز 
اضافـه می شـود. چـون باکتـری بـه اسـیدیته خاک حسـاس اسـت، آهـک اضافه شـده از وارد شـدن تنش به 
باکتـری جلوگیـری می کنـد. بایـد توجـه داشـت که مایـه تلقیـح را در بسـته بندی عایق بـه نور و در بسـته 
قـرار داد و دور از گرمـا و تابـش آفتـاب نگهـداری کرد تا خشـک نشـود. همچنین عمل تلقیـح باید در همان 
روز کاشـت و در محل سـایه انجام گیرد. توصیه می شـود که کاشـت یونجه تلقیح شـده نیز در سـاعت های 
اولیـه صبـح و یـا در هنـگام عصـر، در زمانـی صـورت گیرد شـدت تابـش خورشـید در کم ترین میـزان خود 
قـرار دارد و دمـای هـوا نیـز  کم تـر اسـت. ایـن نکتـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد که تلقیـح بـذر پیش از 
کاشـت بسـیار ارزان تـر و سـاده تر اسـت، ولـی در صـورت انجام نشـدن عمل تلقیـح و یا شکسـت آن، تلقیح 

یونجـه زار پـس از کاشـت بسـیار دشـوار و هزینـه برخواهدبـود و احتمال موفقیـت آن نیز پایین اسـت.

12- پوشش دار کردن بذر2 
 بـذور یونجـه را بـا مـواد مختلـف و بـرای هدف هـای خـاص می تـوان پوشـش دار کـرد و سـپس آن ها را  
کاشـت. مـوادی کـه به طـور عمـوم برای پوشـش دار کـردن بـذر یونجه اسـتفاده میشـوند عبارتنـد از: آهک، 
1-Rhizobium meliloti

2-Metalaxyl
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پـودر گـچ، قارچ کش هـا، عناصـر ریزمغـذی و مـواد پلیمـری. از آنجایی کـه یونجـه در مراحل اولیه اسـتقرار 
حساسـیت بیش تـری نسـبت بـه اسـیدی بـودن خـاک دارد، پوشـش دار کـردن بـذر یونجـه با آهـک باعث 
تعدیـل pH در خـاک اطـراف بـذر می شـود و میـزان جوانه زنـی را بهبـود می بخشـد. آغشـته کـردن بذرهای 
یونجـه بـه قارچ کش هـای نفـوذی )سیسـتمیک( ماننـد متاالکسـیل، باعـث پیشـگیری از ابتـالی بوته هـای 
یونجـه بـه بیمارهایـی همچون پوسـیدگی ریشـه می شـود. در برخـی موارد نیـز از کودهـا، به ویـژه کودهای 
فسـفره بـرای پوشـش دار کـردن بذرهـا اسـتفاده می شـود. پوشـاندن بذرهـا پـس از تلقیـح بـا مایـه تلقیـح 
ریزوبیـوم، از آن هـا در برابر برخورد مسـتقیم نور خورشـید محافظـت می نماید و نیازهای اولیـه غذایی جوانه 
یونجـه را تأمیـن میکنـد. بـا توجـه بـه  این کـه بذرهای یونجه به صورت نسـبتاً سـطحی کشـت می شـوند، 
پرنـدگان میتواننـد به آسـانی از آن هـا تغذیـه کننـد و موجـب هدر رفـت میزان زیـادی از بذرهای کشت شـده 
گردنـد. پوشـش دار کـردن بـذر یونجـه با انـواع کودهـا و یا آهـک، رغبت پرنـدگان را بـرای تغذیـه از بذرهای 
یونجـه کشت شـده کاهـش می دهـد. البتـه در کاشـت بذرهـای یونجه پوشـش دار بایـد توجـه الزم را اعمال 
کـرد. چـون ایـن بذرهـا حدود 30 درصد سـنگین تر از بذرهای سـاده هسـتند و ایـن میزان افزایـش وزن باید 
در محاسـبه میـزان بذر پوشـش دار کاشـته شـده در واحد سـطح لحاظ شـود. از سـوی دیگر، چـون بذرهای 
پوشـش دار بزرگ تـر از بذرهـای سـاده هسـتند، لـذا تنظیمـات بذرکار مورداسـتفاده برای کاشـت نیـز باید بر 

پایـه انـدازه ی ایـن بذرها واسـنجی یا کالیبره شـوند.

 

شکل 10- بذر یونجه پوشش دار

13- ارقام یونجه

یونجه هایی )ارقام داخلی و خارجی( که در کشور ما کشت میشوند عبارتند از:
ارقـام داخلی )ایرانی(: این ارقام از توده های بومی هسـتند که در مناطق مختلف کشـور مورداسـتفاده 
قـرار می گیرنـد. ایـن ارقـام بیش تـر بـه نـام همـان مناطـق نامگـذاری شـده اند و درنتیجـه در آن مناطـق و 
یـا نواحـی دیگـر با آب وهوای مشـابه، کشـت میگردنـد؛ مانند یونجه یـزدی، بمـی، همدانی، شـیرازی، نیک 

شـهری، اصفهانـی و غیـره کـه در زیر به شـرح مختصـر خصوصیات آن هـا می پردازیم:
یونجـه یـزدی: رقم یـزدی یکی از معروف تریـن انواع یونجه ایران اسـت. رقمی پر محصـول و مخصوص 
آب  و هوای نسـبتاً خشـک و معتدل بدون سـرمای سـخت اسـت. مقدار شـاخ و برگ رقم یزدی و همچنین 
نسـبت برگ)سـاقه( آن نسـبت بـه یونجـه بمـی بیش تر اسـت، درنتیجه نسـبت بـه یونجه همدانـی کیفیت 

بیش تـری دارد. تعـداد چیـن در ایـن رقم، حدود 7 مرتبه اسـت.
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یونجـه بمـی: ایـن یونجه، مخصـوص مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری اسـت. رقم بمـی برگ های 
درشـت و پهـن دارد کـه حـدود 5 درصـد بوتـه برگ اسـت. نسـبت برگ بـه سـاقه در این نـوع یونجه کمی 
بیش تـر از یونجـه یـزدی اسـت. ارتفـاع متوسـط ایـن رقـم 70 سـانتی متر و تعداد چیـن آن به طور متوسـط 

12-10 چین اسـت.
یونجـه همدانـی: ایـن یونجـه نسـبت بـه سـرما بسـیار مقـاوم اسـت و مخصـوص مناطـق سردسـیر و 
معتـدل اسـت. رقـم همدانـي نسـبت به یونجـه رنجر که درگذشـته براي کشـت در مناطق سردسـیر توصیه 
مي شـد برتري هـای زیـادي دارد. ارتفـاع بوتـه هنگامی کـه گیاه به حداکثر رشـد خود برسـد و گل ها شـروع 
بـه ظهـور  کننـد، بـه 90-80 سـانتی متر می رسـد. ایـن رقم درصـد بـرگ و پروتئین تا انـدازه باالیـی دارد و 
می توانـد در بسـیاری از شـرایط جانشـین ارقـام خارجی گردد. یونجه همدانی در سـال 7-3 چین، برداشـت 

می شـود و در مناطـق سـرد بهتریـن رقـم به شـمار می آید.
یونجـه شـیرازی: رقم  شـیرازی یکـی از انواع پر محصول یونجه اسـت کـه در شـیراز و مناطق معتدل 
مشـابه، کشـت آن  رواج دارد. ایـن یونجـه در سـال بیـن 8-6 چیـن محصـول میدهـد و مقاومـت خوبی در 

برابـر سـرما و گرما دارد.
یونجـه نیک شـهری: یونجـه ی نیک شـهری، مخصـوص مناطق گرم و خشـک اسـت. این رقـم دارای 
شـاخ و بـرگ فـراوان و بسـیار ظریـف اسـت و آسـیب پذیری زیـادی نسـبت بـه آفـات دارد. ایـن یونجـه در 
سیسـتان و بلوچسـتان تـا 18 چیـن در سـال محصول می دهد. بـزرگ بودن انـدازه برگ و تا حدی داشـتن 

برگ هـای 4 برگچـه ای از ویژگی هـای ایـن رقم اسـت.
یونجـه اصفهانـی: این رقـم مخصوص مناطق معتدل و نیمه معتدل اسـت واسـتان اصفهـان بیش ترین 
مسـاحت کشـت آن را بـه خـود اختصاص داده اسـت. ارتفاع سـاقه های یونجـه ی اصفهانی به70 سـانتی متر 

می رسـد. ایـن رقم کـه محصولی 7 چین اسـت، برگ های نسـبتاً بزرگـی دارد. 
ارقام دیگری که در مناطق مختلف ایران کشت می شود عبارتند از یونجه بغدادی، قره یونجه و غیره.

ارقـام یونجـه خارجـی:  برخی از رقـام خارجی یونجـه عبارتنـد از: یونجه مائوپـا1، یونجـه ی آرژانتین، 
جنـوب آفریقـا، یونجـه ی پرواس )مبدأ جنوب شـرقی فرانسـه(، یونجه ی بوفالـو )مبدأ کانـزاس ایالت متحده 
آمریـکا(، یونجـه ی ویلیامـس بـورگ )مبـدأ کانـزاس(، یونجـه ی تالنت )مبـدأ فرانسـه(، یونجه ی ترکسـتان  
)مبدأ ترکسـتان(، یونجه ی هارایسـان )مبدأ ترکسـتان(، یونجه ی اورسـتان )مبدأ ترکسـتان(، یونجه ی گریم 
)مبـدأ آلمـان(،  یونجـه ی کـوزاک )مبدأ روسـیه(  یونجـه ی کانادایـی، یونجـه ی روالک )مبدأ هندوسـتان(،  
یونجـه ی بالتیـک، یونجـه ی هاردیـگان )رقـم اصالح شـده مخصـوص مناطـق مرطـوب و نسـبتاً مرطـوب(،  
یونجـه ی رنجـر2 )رقـم اصالح شـده از یونجه های کـوزاک 45 درصد، ترکسـتان 45 درصـد، الداک 10 درصد 
از آمریـکا( )خـاص مناطـق سردسـیر(، یونجه هـا، آتالنتیـک،  یونجـه ی ناراگامنـت )یونجـه اصـالح شـده( 

1- Maopa

2- Ranger
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PA- ،مبدأ آمریـکا CUF101 1 )مبـدأ آمریـکا( )خـاص مناطـق گرم و معتـدل( و اخیـراً  یونجـه ی امساسیرسـ
 CIFIC STAR بـا مبـدأ آمریـکا، PACIFIC GOLD بـا مبـدا آمریکا. این ارقـام از آمریکا، اسـترالیا و اروپا و دیگر 

مناطـق در سـال های گذشـته وارد کشـور شـده اند.
یونجـه ی بغـدادی: ایـن رقـم از عـراق وارد ایـران شـده اسـت و بلنـدای بوتـه ی آن در حـدود 100 
سـانتی متر اسـت. یونجـه ی بغـدادی برگ هـای بزرگـی دارد و پوشـیده از کـرک و بـا نیـاز آبـی باالسـت.  
یونجـه ی بغـدادی ویـژه مناطـق گرمسـیری اسـت و به همیـن خاطـر در نواحی جنوبـی ایران و خوزسـتان 
کشـت می شـود. مقاومـت بـه گرمـا از ویژگی هـای بـارز ایـن یونجـه اسـت. به طوری کـه در شـرایطی ماننـد 
اسـتان خوزسـتان بدون رکود در سرتاسـر سـال رشـد می کنـد. یونجه های بغـدادی به طور میانگین سـالیانه 

10 چیـن در مناطقـی ماننـد خوزسـتان تولیـد می کننـد.
قـره یونجـه: منطقـه آذربایجـان مرکـز تنـوع اصلـی این رقـم اسـت. قـره یونجـه در برابر سـرما مقاوم 
اسـت. ایـن رقـم بـرای کشـت به صـورت یونجـه یک سـاله و حتی دیـم در مناطـق سـرد، به ویـژه آذربایجان 
مناسـب اسـت. اکوتیـپ پرشـماری از قـره یونجـه وجـود دارد کـه از میـان آن هـا می تـوان بـه اکوتیپ های 
اردوبـاد، بافتـان و خواجـه اشـاره کـرد. در بیـن اکوتیپ های قره یونجه تنوع بسـیار ارزشـمندی وجـود دارد. 
اکوتیپ هایـی از ایـن رقـم وجـود دارنـد که می توانند شـرایط تنش شـوری و همچنین سـرمای زمسـتانه را 
تحمـل نماینـد. میانگیـن بلنـدای این رقم در حدود 75 سـانتی متر اسـت و حدود 10 الـی 11 گره در طول 
سـاقه اصلـی وجـود دارد. شـکل برگچه هـا از نـوع قلـب وارونه یـا Obaordate اسـت و پیچـش غالف های این 

رقـم از نـوع چپ گرد اسـت.
یونجـه ی رنجـر: یکـی از بهتریـن رقم های یونجـه در دنیا شـناخته می شـود. از ویژگی های ایـن یونجه 
می تـوان بـه رشـد سـریع، ارتفـاع زیاد بوته هـا و 7 چین بـودن آن اشـاره کرد. یونجـه رنجر حدود 10 سـال 
در زمیـن زراعـی عمـر می کنـد. ایـن رقـم در مقابل سـرما مقاومـت زیـادی از خود نشـان می دهد و بسـیار 

شـبیه بـه یونجه همدانی اسـت ولـی از یونجـه همدانی کوتاه تر اسـت.
موآپـا: منشـأ آمریکاسـت. ایـن رقم کـه در اصـل از تالقـی یونجه هـای آمریکایـی و آفریقایی بـه وجود 
آمـده اسـت، در حقیقـت از یونجـه ای بـه نـام آفریکـن African حاصـل شـده اسـت. موآپـا در برابـر گرمـا و 
خشـکی بسـیار مقاوم اسـت. تعداد برگ های آن نسـبتاً زیاد و پر محصول اسـت اما در برابر سـرما حسـاس 

و ضعیـف اسـت. ایـن یونجـه برای مناطق گرم کشـور مناسـب اسـت.
یونجـه کـدی: مرکـز عمل آمدن ایـن رقم آمریکاسـت. یونجه کدی در برابر سـرما مقاوم اسـت و به آب 
کمـی نیـاز دارد. ایـن رقـم در مناطـق کوهسـتانی به صـورت دیم کشـت می شـود. به طوری کـه در ارتفاعات 
البـرز و آذربایجـان غربـی و سـایر مناطـق سـرد به خوبی رشـد می کند. رقم کـدی در مناطق معتـدل هم در 

شـرایط کم آبـی محصول خوبـی می دهد.

1- Mesa - Sirsa
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14- کنترل علف های هرز

مدیریـت علف هـای هـرز بـراي تولیـد یونجـه بسـیار ضروري اسـت. انـواع مختلفـی از علف هـای هرز در 
یونجه زارهـا رشـد می کننـد.

علف هـای هـرز بـا ایجـاد رقابت در اسـتفاده از فضا، مواد غذایي، نـور و آب و همچنین کاسـتن از کیفیت 
یونجـه برداشت شـده، مي تواننـد آسـیب و زیان هـای فراوانـي را ایجـاد کننـد. علف هـای هـرز را بـر پایـه 
ویژگی هـای مختلـف آن هـا می تـوان بـه دسـته های یک سـاله، دوسـاله یـا چندسـاله، پهن بـرگ یـا باریـک 
بـرگ، بهـاره یـا زمسـتانه تقسـیم کـرد. ازلحـاظ روش افزونـش )تکثیـر( نیـز بـه افزونـش بـذری و افزونش 
از طریـق اندام هـای رویشـی دسـته بندی میشـوند. از آنجایـی کـه نـوع مبـارزه بـا علف هـای هـرز بـر پایـه 
نـوع دسـته بندی یادشـده متفـاوت اسـت، لـذا شـناخت چرخـه زندگـی، روش افزونـش، چگونگی انتشـار و 
روش هـای مبـارزه بـا علف های هرز مختلـف در میـزان موفقیت عملیات مهار آن ها بسـیار مؤثـر خواهد بود.

یونجـه در ابتـدای کاشـت در مقابلـه و مبـارزه بـا علف هـای هـرز بسـیار حسـاس و ضعیـف اسـت و در 
صـورت عـدم مهـار و مبارزه با علف های هرز خسـارات بسـیار سـنگینی را بـه یونجه های تازه جوانـه زده وارد 
می کنـد. اولیـن قـدم مهـار علف هـای هـرز، پیشـگیری از ورود بـذر آن هـا بـه زمین زراعی اسـت که شـامل 
اسـتفاده از کـود دامـی پوسـیده، بذر ضدعفونی شـده، کنتـرل علف های هرز داخـل کانال های آبیـاری، عدم 

چـرای دام در مزرعـه، کشـت متراکم وغیره اسـت.
آبیـاری قبـل از کاشـت محصـول اصلـی می توانـد بسـیار مثمـر ثمـر واقـع شـود. بدین صـورت کـه در 
سـال قبـل بـا آبیـاری زمیـن موجـب جوانه زنـی و رشـد علف هـای هـرز می شـوند و سـپس بـا اسـتفاده از 

علف کش هـا بـه مبـارزه بـا علف هـای هـرز می پردازنـد.
در مـزارع یونجـه در سـال اوِل کشـت، اغلـب علف هـای هـرز یک سـاله بیش تـر هسـتند امـا به تدریج بر 
مقـدار علف هـای هـرز چندسـاله افزوده می شـود. علف هـای هرز مزرعـه یونجـه عالوه بر کاهـش محصول بر 
کیفیـت آن نیـز اثـر دارنـد کـه علت این مسـئله میتوانـد به کمتر بـودن مـواد غذایی قابل هضـم و همچنین 
پروتئیـن ایـن علف هـا نسـبت بـه یونجـه مربـوط باشـد. در مراحـل اولیـه رشـد بیش تریـن خسـارتی که از 
علف هـای هـرز بـه یونجـه وارد می شـود مربـوط به چیـن اول )قبـل از آن( اسـت وبیش تـر  از علف های هرز 
زمسـتانه  نشـئت می گیـرد. بایـد مواظـب بـود کـه علف هـای هرز زیـاد مانع رشـد یونجـه نشـوند. این مهم 
بـا اقدامـات بـه زراعـی عملی می شـود ازجملـه مصرف کود دامی پوسـیده، شـخم پاییـزه، پاک کـردن اَنهار 
)نهرهـا( منتهـی بـه مزرعـه، رعایت تناوب زراعـی و همچنین کاربـرد علف کش های انتخابی قبل از کاشـت،.

تنـاوب زراعـي در سـال اوِل اسـتقرار یونجـه نقـش بسـزایي دارد. در سـال های بعـد بـه دلیـل تـردد 
ماشـین های  داشـت و برداشـت تراکـم بوتـه در واحـد سـطح کاهـش مي یابـد و بنابرایـن روش هـای دیگـر 

مدیریـت علف هـای هـرز ماننـد روش شـیمیایي معمول تـر اسـت.
بـرای مهـار علف هـای هـرز مرزعـه یونجـه روش هـای مختلفی بـه کار میـرود البته بـه دلیـل فواصل کم 
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در یونجـه مهـار مکانیکـی علف هـای هـرز، دشـوار اسـت و وجین دسـتی نیز با توجه به سـرعت کـم تنها در 
سـطح کـم امکان پذیـر اسـت. بنابرایـن اسـتفاده از علف کش ها بـرای کنترل علف هـای هرز در سـطح بزرگ 
راهـکار مناسـبی اسـت.   بـرای کنترل بهتـر علف های هـرز رعایت مـواردی مانند شناسـایی دقیق علف های 
هـرز، تعییـن زمـان کاربرد و غلظت مناسـب علف کش ها ضروری اسـت. اسـتفاده از علف کش هـا روی یونجه 
جـوان ممکـن اسـت خسـاراتی را بـه آن وارد کنـد. مرحلـه رشـدی علـف هـرز نیـز مهم اسـت، زیـرا عموماً 
علف هـای هـرز جوان تـر نسـبت بـه علف کش هـا حسـاس تر هسـتند. بـه همیـن دلیـل علف کش هـای پیش 

رویشـی غالبـاً در مرحله سـه تـا چهار برگـی یونجه مورداسـتفاده قـرار می گیرند.
مهـار علف هـای هـرز در مـزارع یونجـه بیش تـر به صورت مکانیکـی و طی عملیـات برش )چیـن برداری( 
انجـام می گیـرد. در صـورت وجـود علف هـای هرز پایا )چندسـاله(، به روش شـیمیایی، با اسـتفاده از سـموم 
علف کـش مناسـب اقـدام بـه کنتـرل آن ها میشـود. مهم ترین علف هـای هرز رایـج یونجه زارهـا و ویژگی های 

هـر یـک از آن ها در جدول زیر آورده شـده اسـت.

جدول 4- علف های هرز پیش از استقرار
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در ادامـه بـه بررسـی گیـاه انگلـی سـس پرداختـه می شـود کـه یکـی از مهم تریـن علف هـای هـرز در یونجه زارها 
است.

مبـارزه با سـس: سـس گیاهـی انگلی گلدار اسـت که گسـترش جهانـی دارد و به طیف گسـترده ای از 
گیاهـان حملـه می کنـد. بیـش از 150 گونه سـس در جهان وجود دارد. سـس هیچ برگ یـا کلروفیلی ندارد 
و بـرای رشـد خـود بـه آب، مـواد معدنـی و کربوهیدراتی گیاهـان دیگـر نیـاز دارد از این رو به آن ها وابسـته 
اسـت. سـس هـوای گـرم و آفتابـی را می پسـندد. در ایـن شـرایط سـرعت رشـد رشـته های آن گاهـی تا 8 
سـانتی متر در روز بالغ می شـود. سـس دارای سـاقه نخی شـکل زردرنگ اسـت و سـاقه خود را روی سـاقه 
گیـاه میزبـان می چسـباند و توسـط اندام هـای مکنـده و چسـبنده ای به نـام مکینـه )هاسـتوریوم1( از شـیره 
پـرورده گیـاه میزبـان تغذیـه می کنـد. گل های آن ریز، سـفیدرنگ یا صورتی و به شـکل  خوشـه ای هسـتند. 
بـذر سـس دو حجـره ای، ریـز و دارای پوسـته های تقریبـاً نفوذناپذیر به اکسـیژن اسـت. ازایـن رو می تواند تا 

20 سـال بـه حالت خـواب در خاک باقـی بماند.

شکل 11- گل سس

 

شکل 12- میوه ی سس

شکل 13- اندام های مکنده بنام مکینه )هاستوریوم(

سـس یونجـه عـالوه بـر کاهـش کمیـت محصـول، در صـورت اختـالط بـا علوفـه باعـث کاهـش ارزش 
اقتصـادی آن هـا نیـز می شـود. در یونجه زارهـای تولیـد بـذر نیـز اختـالط بـذر یونجـه بـا سـس باعـث افت 

1- Haustoria

هاستوریوم
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قیمـت و کاهـش بازارپسـندی بـذر گیاه آلوده به سـس می شـود. یک بوته سـس با پیشـروی خـود می تواند 
لکـه ای بـه قطـر 3 متـر در یـک یونجـه زار به وجـود آورد. در آلودگـی شـدید 100-80 درصـد یونجـه زار را 
می پوشـاند کـه در ایـن هنـگام بـا جذب مـواد غذایـی و جلوگیری از رسـیدن نور به یونجه به شـدت رشـد و 

نمـو  ایـن گیـاه را مختـل می سـازد و آن را نابـود می کنـد.
در بهـار دانه هـای سـس در نزدیکـی سـطح خـاک جوانـه می زننـد و با سـاقه ای نـازک آغاز به بـاال رفتن 
می کننـد. رنگ سـاقه ممکن اسـت به رنگ های سـبز روشـن، زرد و نارنجی باشـد. این سـاقه نـازک به آرامی 
در هـوا حرکـت می کنـد و بـه چرخـش درمی آیـد تـا هنگامی کـه یـک بـرگ و یـا سـاقه را لمـس نمایـد و 
پـس ازآن به سـرعت آغـاز بـه پیچیـدن بـه دور آن می کند. سـس بی درنگ زایـده کوچکی که مکنـده کوچک و 
ریشـه ماننـدی اسـت را درون گیـاه فرومی بـرد و به وسـیله آن مواد غذایـی و آب موردنیاز خود را برای رشـد 
خـود، تأمیـن می کنـد. بـه زودی پـس از اتصـال بـه گیـاه میزبان، آن قسـمت از سـس کـه به زمیـن متصل 
اسـت پژمـرده می گـردد و ارتباطـش بـا زمیـن قطع می شـود. در همیـن حال قسـمت های باالیی به سـرعت 
در حـال رشـد هسـتند کـه اغلـب منجـر به تشـکیل توده هـای متراکـم نخ ماننـد می شـوند. با این حـال اگر 
سـس در مـدت کوتاهـی پـس از جوانه زنـی قـادر بـه برقـراری ارتباط با گیـاه میزبان نشـود  از بیـن می رود. 
گل های سـس کوچک، سـفید تا صورتی، در خوشـه های کوچک در طول سـاقه و بسـیار پرشـمار هسـتند. 
هـر گل یـک غـالف کـروی کوچـک دارد و 2 تـا 4 دانـه تولیـد می کند. ایـن دانه ها پوشـش ضخیـم دارند و 

در اندازه هـای متفـاوت )بسـته بـه گونـه( هسـتند و می توانند تـا 20 سـال در درون خاک زنـده بمانند.

 

شکل 14- جوانه زنی بذر سس در خاک

شکل 15- بذر سس پس از جوانه زنی در خاک به دنبال گیاه میزبان

بـا توجـه بـه  این کـه گیـاه سـس، از هـر دو روش جنسـی و غیرجنسـی می توانـد تکثیـر شـود، مهـار 
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آن قـدری مشـکل اسـت. بهتریـن راه جلوگیـری از آلوده شـدن مزارع به این انـگل، دقت در اسـتفاده از بذور 
مطمئـن و عـاری از بـذور سـس اسـت. چنانچـه مزرعـه آلـوده بـه سـس شـود، در مراحـل اول کـه معموالً 
به صـورت لکه هایـی در سـطح مزرعـه دیده می شـود، الزم اسـت  بـا بریدن و جمـع آوری لکه هـای موردنظر، 
آن هـا را از مزرعـه خـارج کـرد )بایـد گیـاه درگیـر را همـراه بـا سـس کامـاًل حذف کـرد و داخل پالسـتیک 
گذاشـت( . گیاه هـان جمـع آوری شـده را بایـد در اولیـن فرصت سـوزاند یا در عمق بسـیار پاییـن دفن کرد. 
این کـه عـالوه  بـر ایـن می تـوان به صـورت موضعـی با اسـتفاده از شـعله افکـن، قسـمت های آلـوده را همراه 
بـا سـس نابـود کـرد. مزارعـی کـه کاماًل به سـس آلـوده هسـتند، را باید به صـورت کف بـر درو کـرد و بعد از 
جمـع آوری کامـل و دقیـق گیاهـان، آن ها را در خـارج از مزرعه آتـش زد و در صورت وجـود لکه های بعدی، 
میتـوان مجـدداً به صـورت موضعی بـه همان روش های قبلـی اقدام کرد. در سـال اول که هنوز ریشـه یونجه 
خـوب رشـد نکـرده نباید از علف کش اسـتفاده شـود. چـون در این مرحله ریشـه های یونجه صدمـه می بینند و خود 
گیـاه نیـز از بیـن مـی رود؛ اما در سـال های بعـد از برخـی از علف کش ها با غلظـت کم با توصیه کارشناسـان 

گیاه پزشـکی )حفـظ نباتـات( میتوان اسـتفاده کرد.
شناسـایی سـس و مبـارزه بـا آن حتمـاً بایـد قبل از بـه گل رفتن گیـاه انجام گیـرد. در صـورت گل دهی و 
بـذر ریـزی حتمـاً باید خـاک زیر آن را تا ارتفاع 5 سـانتی متری جمع آوری و داخل کیسـه پالسـتیکی خارج 

گـردد. شـخم عمیـق نیز یکـی از راه های کنترل بذر سـس اسـت.

شکل 16- علف هرز سس در مزرعه ی یونجه

15- مدیریت آفات و بیماری های یونجه

یونجـه در مـدت رشـد و نمـو خـود، موردحملـه آفـات و بیماری هـای متعددی قـرار می گیرد کـه میزان 
خسـارت وارده آن هـا بـر گیاه متفاوت اسـت. عـده ای از این آفات و بیماری ها خسـارت زیـادی وارد می کنند 
امـا  خسـارت بسـیاری از آن ها چشـم گیر نیسـت. بـه دلیل برداشـت مکرر یونجـه، مبارزه شـیمیایی آفات و 
بیماری هـای آن مقرون به صرفـه نیسـت و اغلـب به طریـق مکانیکی و با برداشـت محصول کنترل می شـوند. 
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آفـات یونجـه به سـه دسـته تقسـیم مي شـوند. در زیر بـه آفات مهم یونجه اشـاره می شـود:
الـف- آفاتـي که بـه بـرگ و سـاقه یونجه حملـه مي کننـد ماننـد سـر خرطومـی یونجـه، کرم 

برگ خـوار یونجـه، سـرخرطومی بـذر یونجـه، ِسـن ُگل خـوار، ِسـن سـبز یونجـه، زنبـور بذرخـوار یونجه.
ب- آفات مکنده مانند شته خالدار یونجه، زنجره، تریپس و کنه

ج- آفاتـي که به ریشـه یونجه حملـه مي کنند مانند سوسـک شـاخک بلند یونجه و سـرخرطومي 
ریشـه یونجـه. در صـورت کنتـرل نشـدن آن هـا بـا اقدامـات مکانیکـی و زراعـی بـا نظـر کارشناسـان حفظ 

نباتـات بـه روش شـیمیایی قابل کنتـرل خواهند بود.
الف- آفاتي که به برگ و ساقه یونجه حمله مي کنند

1- سن سبز یونجه

ایـن آفـت بانـام علمـی Adelphocoris lineolatus می توانـد در تمامی مراحـل زندگی خـود از یونجه تغذیه 
کنـد و سـبب ایجـاد زوال در آن شـود. زمسـتان گذرانی ایـن آفـت به صـورت تخـم بـر روی خـاک و یـا 
قسـمت های تحتانـی یونجـه )داخـل سـاقه( و همچنیـن بـر روی علف هـای هـرز اسـت. همیـن امـر باعـث 
می شـود تـا در صـورت برداشـت اصولـی محصـول )کف بـر کـردن( بخـش عظیمـی از تخم ها به فصـل آتی 
منتقـل نشـوند. سـمومی نظیـر سومیسـیدین، ماالتیون و فوزالـن نیز در کنترل آفت مؤثر واقع شـده اسـت. 
زمانـی کـه دمـای محیط به 20 درجه سـانتی گراد می رسـد پـوره این آفـت از تخم خارج می شـود. این آفت 

در سـاعات گـرم روز فعالیـت زیـادی دارد و در روزهـای ابـری و بارانـی در گوشـه ای پنـاه می گیرد.
کنترل:

- برداشـت زودهنـگام یونجـه بـا اسـتفاده از دروگـر بشـقابی به صـورت کف بـر انجـام می گیـرد تـا حالت 
زمسـتانه ایـن آفـت که تخم اسـت همـراه محصول برداشـت شـود.

- از بین بردن علف های هرز برای نابودی حالت زمستانه آفت در هنگام برداشت چین آخر.
کنترل شـیمیایی: اسـتفاده از سـموم زولون 35 درصد به مقدار 2 تا 3 لیتر در هکتار یا سومیسـیدین 
25 درصـد بـه مقـدار 1 لیتـر در هکتـار در مرحلـه غنچه هـای سـبز یونجه و دیگـر گیاهان میزبان بسـته به 

نظرکارشناسان.

 

شکل 17- سن سبز یونجه
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2- سرخرطومي برگ یونجه

ایـن آفـت بـا نـام علمـی  Hypera postica مهم تریـن آفـت یونجـه در ایـران و بیش تـر نقاط جهان اسـت. 
سـرخرطومی بـرگ یونجـه هـم در دوران الروی و هـم بـه شـکل حشـره بالغ به بـرگ و ریشـه یونجه حمله 
مي کنـد و باعـث ایجـاد خسـارت می شـود. این آفت جـزء مهم ترین آفـات یونجـه در ایران به شـمار می رود.

حشـره کامل این آفت، سـرخرطومي کوچکي اسـت که رنگ آن از قهوه ای تا خاکسـتري تغییر می کند. 
تخم هـای ایـن حشـره بـه رنـگ لیمویـي مایـل بـه زرد بـا پوسـته شـفاف اسـت کـه به تدریج کدر می شـود 
و در موقـع خـروج الروهـا بـه رنـگ تیـره درمی آیـد. الرو آفـت بـدون پـا و داراي چهـار سـن الروي اسـت. 
شـفیره مثلثـي شـکل و بـه رنـگ زرد مایـل به سـبز اسـت. الروها و بخـش بزرگـی از تخم های ایـن آفت در 
سـرماي 6- درجـه سلسـیوس نابود می شـوند، ازایـن رو در چنین مناطقي زمسـتان گذراني به صورت حشـره 
کامـل در بقایـای یونجـه و یـا در علف هـای هـرز انجام می شـود. در اواخـر زمسـتان زماني کـه میانگین دما 
از 17 درجـه سـانتی گراد باالتـر بـرود حشـره کامـل فعـال می شـود و بـه تغذیـه، جفت گیـری و تخم گذاری 
می پـردازد. فاصلـه زمانـي بیـن تخـم تـا حشـره ی کامـل در دمـاي 20 درجه سلسـیوس حدود شـش هفته 
بـه طـول می انجامد. حشـره مـاده از قدرت بـاروري باالیي برخوردار اسـت و ظـرف مدت زمانی بیش از سـه 

مـاه می توانـد بین 200 تـا 500 تخـم بگذارد.
سـرخرطومی بـرگ یونجه یک نسـل دارد، ولـي به دلیل باالبـودن دوره تخم گذاری حشـره کامل و دامنه 
گسـترده زمان ظهور حشـرات کامل زمسـتان گذران )اسـفند تا اردیبهشـت(، الروهاي آفت را تا شـهریورماه 
نیـز می تـوان در مزرعـه یافـت. بـا این حال خسـارت سـرخرطومی بـرگ یونجه بیش تـر در چیـن اول یونجه 
محسـوس اسـت. خوشـبختانه مبـارزه بـا این آفت آسـان اسـت و بـا سم پاشـی سـمومی مانند فـن والریت، 

ماالتیـون، دیازینـون و یـا فوزالـن به راحتی کنترل می شـود.

     

شکل 18- حشره ی کامل و تخم های سرخورطومی یونجه

خسـارت آفت: حشـرات مـاده بالغ با انـدام خرطومی ماننـد خود سـوراخ هایی روی سـاقه یونجه ایجاد 
می نماینـد و در ایـن حفـرات اقـدام بـه تخم ریـزی می کننـد. الروهـای خـارج شـده از تخـم و حشـره کامل 
آفـت بـا تغذیـه از جوانـه انتهایي، برگ ها و سـاقه های میزبان باعث مشـبک شـدن برگ ها و یا سـفید شـدن 
برخـی از آن هـا می شـوند.به ایـن ترتیـب خسـارت شـدیدی ایجـاد می شـود به طوری کـه در صـورت عـدم 
کنتـرل آفـت تقریبـاً تمامـي محصـول در چیـن اول از بیـن مـی رود. کنترل طبیعـي مانع رسـیدن جمعیت 
آفـت بـه سـطح زیـان اقتصـادي نمي شـود و در بیش تر مـوارد باید بـه روش هـای توصیه شـده جمعیت آفت 
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را مهـار کـرد. در سـال هایی بـا بهـار گـرم، خسـارت سـرخرطومي قابل توجـه خواهـد بـود و دلیـل آن تأثیر 
متفـاوت آب  وهـوا بـر آفـت و گیـاه یونجـه اسـت. در سـال هایی بـا بهـار خنـک، رشـد گیـاه بیـش از میزان 

خسـارت سـرخرطومي بـرگ اسـت و درنتیجه خسـارت آفت چشـم گیر نخواهـد بود.
- کنترل زیستی )بیولوژیک(

آفـت سـرخرطومی برگ خـوار یونجه شـمار زیادی دشـمن طبیعی دارد کـه به صورت شـکارگری و انگل واری 
)پارازیتوئیـدی( در کاهـش جمعیـت آفـت نقش بسـیار مهم به ویـژه در اواخر فصل بهار و در طول فصل تابسـتان 

دارند. کفشـدوزک هفت نقطه ای از مهم ترین شـکارگرهای الرو سـرخرطومی برگ یونجه1،اسـت.
انگل واره هـای ایـن آفـت در ایـران همـه متعلـق بـه زنبورهـای خانـواده Ichneumonidae هسـتند. در این 
میـان زنبورهـای جنـس Bathyplectes، الروهـای سـرخرطومی را پارازیتـه می کنند. در کشـور مـا دو گونه از 
ایـن زنبورهـا بـه نام هـای B. annrus و B. curculionis در بیش تـر مناطق کشـت یونجـه فعالیت می کنند.

البتـه ایـن زنبورها یک نسـلی هسـتند و مدت فعالیـت محدودی دارنـد. زنبورهای جنـس Pattasson از 
خانـواده Mimaridae نیـز از دیگر حشـرات مفیدی هسـتند کـه تخم های سـرخرطومی را پارازیته می کنند. 
همچنیـن زنبورهـای جنـس Dibracoides  از خانـواده Pteronolidae نیـز شـفیره ها را مـورد حملـه قـرار 
می دهنـد. زنبـور Necremmus leucarthros از خانـواده Eulophidae نیـز یکـی دیگـر از انگل های شـفیره 

سـرخرطومی یونجه است.
اسـتفاده از ارقـام مقـاوم: حساسـیت ارقـام یونجـه بـه آفـت سـرخرطومي متفاوت اسـت. بـه همین 

دلیـل اسـتفاده از ارقـام مقـاوم راه دیگـري بـراي کنتـرل ایـن آفت محسـوب می شـود.

شکل 19- الرو )شکل سمت راست( و شفیره )شکل سمت چپ( سرخوطومی یونجه

شکل 20- نمایی از خسارت آفت سرخورطومی یونجه

1- Coccinella septempunctata
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مهـار )کنتـرل( شـیمیایی: ایـن روش بایـد آخرین راه باشـد و تنهـا در زمانـی قابل توصیه اسـت که 
دیگـر روش هـای گفتـه شـده در بـاال نتوانـد جمعیـت آفت را به زیر سـطح آسـتانه زیـان اقتصـادي کاهش 
دهـد. تأکیـد در ایـن مـورد  بیش تـر بـه ایـن دلیل اسـت که یونجـه محـل اجتماع حشـرات گرده افشـان و 
بخصـوص زنبورعسـل اسـت، از طرفـي سم پاشـی مي توانـد بـه طغیـان شـته ها منجـر شـود. بهتریـن زمان 
جهـت کنتـرل شـیمیایي آفت هنگامي اسـت کـه ارتفاع بوته یونجه به 5 تا10 سـانتی متر رسـیده باشـد. در 

کنتـرل شـیمیایي چند نکتـه قابل توصیه اسـت:
ابتدا باید جمعیت آفت در مزرعه تخمین زده شود و در صورت لزوم به کنترل شیمیایي اقدام گردد.

جهـت تعییـن سـطح زیـان اقتصادي سـرخرطومي برگ یونجه مي توان از روش سـاقه و سـطل اسـتفاده 
کـرد.  در ایـن روش تعـداد 30 سـاقه یونجـه از نقـاط مختلف مزرعـه را با احتیـاط به طوری کـه الرو موجود 
روي آن بـه زمیـن نریـزد از انتهـا می چیننـد و درون یـک سـطل سـفید می تکاننـد. زمانـي کـه تعـداد الرو 
در هـر سـاقه بـه 3 عـدد یـا بیش تـر برسـد بایـد مهـار )کنتـرل( شـیمیایي انجـام گـردد. همچنیـن برخي 
پژوهشـگران معتقدنـد هنگامی کـه میـزان خسـارت در جوانه های انتهایي یونجـه به 30 تا 50 درصد رسـید 

بایـد کنتـرل شـیمیایي صورت گیرد )بسـته بـه ارزش محصـول و هزینه کنتـرل دارد(.
مهـار شـیمیایي بایـد بـه زمان هایي محدود شـود که آفـت در حداکثـر حساسـیت و پارازیتوئیدهاي الرو 
در حداقـل آن هسـتند. بـا توجـه بـه این کـه باقیمانده حشـره کش ها در گیـاه یونجـه مي توانـد وارد زنجیره 
غذایـي شـود و بهداشـت مصرف کننـدگان را بـه خطـر انـدازد، بایـد فاصلـه زماني الزم بیـن آخرین سم پاشـی و 
برداشـت به خصـوص در مـورد حشـره کش های بـا پایـداري  بیش تـر رعایـت گردد. سم پاشـی بایـد در صبح 
خیلـي زود یـا هنـگام غـروب انجام شـود تـا به گرده افشـان ها خسـارت کم تـري وارد گـردد. قبـل از اجرای 
عملیـات سم پاشـی بـه زنبـورداران محلي اطالع داده شـود تـا کندوهاي خـود را از محل دور کننـد. با توجه 

بـه نظـر و توصیـه کارشناسـان کشـاورزی به ویژه گیاه پزشـکان، سم پاشـی انجـام گیرد.
جدول 5- سموم مورداستفاده در کنترل آفت سرخورطومی یونجه



                                                                                                                              فصل اول - مدیریت تولید یونجه

47

ب- آفات مکنده

1- شـته ها: حشـرات ایـن خانـواده که بـا خرطوم خـود از شـیره گیاهی تغذیـه می کنند، تعـداد زیادی 
گونـه دارنـد. شـته ها از آفـات مهـم و درجه ی اول گیاهـان صنعتی، زینتـی، باغبانی، سـبزی کاری، جنگلی و 
غیـره به شـمار می آینـد و از اهمیـت اقتصـادی باالیی برخوردار هسـتند. شـته ها عـالوه  بر تغذیه از شـیره ی 
گیاهـی در انتقـال بیماری هـای ویروسـی نقـش مهمـی ایفـا می کننـد. عـده ای از شـته ها باعـث پیچیدگـی 
بـرگ یـا تغییـر شـکل شـاخه ها می گردند و برخی بـر روی قسـمت های گیاهـان میزبان گال هـای گوناگونی 
را تشـکیل می دهنـد. شـته ها در ناحیـه سـر یـک جفـت شـاخک و سـه جفـت پا دارنـد و بـه دو صورت بـال دار و 

بـدون بـال دیده مي شـوند.
شـته ها معمـوالً دارای ترشـحات شـیرین و چسـبناکی به نام)َعَسـلَک یـا شـهد( هسـتند کـه مورچه ها را 
بـه خـود جلـب می نماینـد. گاهـی مورچه هـا با شـاخک های خـود شـته ها را وادار به ترشـح شـیره می کنند و 
از آن تغذیـه می نماینـد. بعضـی از مورچه هـا بـرای یـک کلنـی از شـته ها النه می سـارند و آن هـا را محبوس 
می کننـد یـا بـه مکان هـای دیگـر مخصوصـاً روی ریشـه گیاهـان منتقـل می نماینـد. در حقیقـت مورچه ها 
اسـتثمارکننده شـته ها هسـتند، در عـوض مورچه هـا اغلـب اوقـات شـته ها را از حملـه و گزند دشمنانشـان 
مصـون می دارنـد. زندگـی شـته ها بسـیار پیچیـده اسـت و در قسـمتی از زندگـی خـود بـه طریـق بِکرزایی 
تکثیـر پیـدا می کننـد. سـپس بعـد از پیدایـش افـراد نـر و مـاده و آمیـزش بیـن آن هـا نسـل های متعـدد و 
متوالـی ایجـاد می شـوند و در پاییـز ماده هـای جنسـی زمسـتان را می گذراننـد. زادآوری در شـته ها بسـیار 

زیـاد اسـت، به طوری کـه تعـداد نسـل آن هـا گاهـی در مناطق مناسـب به 20 نسـل در سـال می رسـد.
مهـار )کنتـرل( شـته ها: مبـارزه بـا شـته ها هنگامـی موفقیت آمیـز خواهـد بـود کـه به محـض ظهور 
اولیـن کلنی هـای شـته آغاز گـردد. سم پاشـی در این مرحله حشـرات شـکارگر را نیز از بین می بـرد. کنترل 
شـیمیایي شـته ها با سـموم تماسـي و سیسـتمیک انجام مي شـود. سـموم سیسـتمیک جذب گیاه مي شوند و 
شـته های موجـود بـر روي سـطح  و پشـت برگ را از بیـن مي برند و به شـکارگرهاي مفید نیز آسـیب جدي 
وارد نمي کننـد. بـا این حـال سـموم تماسـي، شـته هاي روي سـطح بـرگ را از بیـن مي برنـد و درصورتی کـه 
بـا شـته هاي زیـر سـطح برگ تمـاس برقـرار نکنند از بیـن نخواهندرفـت و در صورت مسـاعد بودن شـرایط 

به سـرعت تکثیـر مي یابند.

شکل 21- شته
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2- کنه تارتن دولکه ای1 )کنه عنکبوتی دو نقطه ای(

کنـه عنکبوتـی دو نقطـه ای )دولکـه ای( کـه انتشـار جهانـی دارد، بـه طیـف وسـیعی از گیاهـان میزبان 
مختلـف در سراسـر جهـان از نظـر اقتصـادی آسـیب وارد می کنـد. ایـن آفـت بیـش از 1000 گونـه میزبان 
گیاهـی دارد. کنـه عنکبوتـی دو نقطـه ای عـالوه بـر زمین هـای کشـاورزی، در عرصه هـای جنگلـی و مرتعی 
نیـز یکـی از مهم تریـن عامل هـای آسـیب و زیان رسـانی اسـت. اندازه ی بـدن ایـن کنـه 0/5- 0/3 میلی متر 

اسـت و افـراد مـاده درشـت تر از افـراد نر هسـتند.
رنـگ بـدن کنـه تارتـن دو نقطه ای )دولکه ای( فصلی اسـت. به طوری که در بهار و تابسـتان، سـبز متمایل 
بـه زرد بـا دو لکـه پشـتی جانبـی تیره اسـت. عامل تیره شـده دو طـرف جانبی بـدن تجمع مـواد غذایی در 
روده میانـی آفـت اسـت. شـفاف و نـازک بودن پوسـت بدن باعث می شـود که رنـگ بدن به محتویـات مواد 
غذایـی درون روده بسـتگی داشـته باشـد و در اواخـر پاییـز و زمسـتان به دلیل بیرون فرسـتادن مـواد درون 

روده هـا به رنگ قرمـز درآید.

   

شکل 22- کنه ی عنکبوتی دو نقطه ای )دولکه  ای(

مراحل زیسـتی آفت شـامل تخم، الرو، پوره سـن یک، پوره سـن دو و حشـره بالغ اسـت. شـکل بدن در 
مرحلـه الروی نزدیـک بـه کروی اسـت. الروها سـه جفت پـا دارند ولی در تمـام  مراحل پورگـی و همچنین 
حشـره بالـغ هـم دارای چهار جفت پا هسـتند. از برجسـته ترین نشـانه های فعالیـت این آفت وجـود تارهای 

ابریشـمی در پشـت برگ گیاهان میزبان اسـت.

 

شکل 23- تخم و الرو کنه عنکبوتی دو نقطه ای )دولکه ای(

1- Tetranychus urticae (Acari. Tetranychidae) 
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در بیـن مراحـل مختلـف زیسـتی آفـت سـه مرحلـه اسـتراحت رخ میدهـد. ایـن آفـت اغلـب در پشـت 
برگ هـای پنبـه رشـد می کنـد و از شـیره سـلولی تغذیـه می نمایـد. ایـن آفـت در هـر دقیقـه 18 سـلول 
)یاختـه( را از بیـن میبـرد. حداکثر آسـیب و زیان در اواخر مرداد و اواسـط شـهریور وارد می شـود. آسـیب و 
زیـان رسـانی در آغـاز به صـورت برنزه شـدن برگ ها و سـپس قهوه ای و خشـک شـدن آن ها ظاهر می شـود. 

البتـه ایـن وضعیـت هنگامـی رخ می دهـد کـه تراکـم آفت باال باشـد.
راهکارهای مدیریت آفت

- کنتـرل بیولوژیکـی: کنـه تارتـن دولکه ای، دشـمنان طبیعی بسـیاری در کشـتزار دارد کـه در بین 
آن هـا، مـوارد زیـر اهمیت زیـادی دارند:

Orius minotum      Anystis baccarum   Stethorus      gilvifrons

از دشمنان طبیعی کنه تارتن دولکه ای می توان گونه های زیر را نام برد.
Stethorus gilvifrons g.Orius minotum Anystis baccarum

- کنتـرل شـیمیایی: در صورت باال بـودن جمعیت می توان از سـمومی مانند فن پایروکسـیمیت برای 
کنتـرل کنه تارتن اسـتفاده کرد.

ج- آفات ریشه

1- سوسک ریشه خوار یونجه
سوسـک ریشـه خوار یونجـه در مرحلـه الروي بـه ریشـه یونجـه صدمـه مي زند. الروهـا با قطعـات دهانی 
سـاینده خـود از بافت هـای مرکـزي ریشـه تغذیـه می کننـد و مـواد حاصـل از تغذیـه به صـورت خـاک اره 

متراکمـي در داخـل ریشـه آلـوده باقـي مي مانـد. دوره الروي طوالني تریـن مرحلـه زندگـي حشـره اسـت.
ایـن آفـت زمسـتان را در حالـت الروي درون ریشـه آلـوده یونجـه مي گذرانـد و در طـول فصل زمسـتان 
بـه تغذیـه و رشـد کنـد خـود ادامـه مي دهد. سوسـک ریشـه خوار داراي 4 سـن الروي اسـت. در فصـل بهار 
الروهـا داخـل ریشـه آلـوده به شـفیره تبدیل مي شـوند. حشـره بالغ پـس از ظهـور، ریشـه را در محل طوقه 
بوتـه یونجـه سـوراخ مي کنـد و از خـاک خارج مي گردد. حشـرات بالـغ که تحرک زیـادي ندارنـد، در اطراف 

ریشـه دیـده مي شـوند و تخم گـذاري را نیـز در همیـن محـل انجـام مي دهند.

2- سرخرطومی ریشه یونجه

سـرخرطومی ریشـه یکـی از آفـات مهـم یونجه اسـت که اگر بـا آن مبارزه قاطع نشـود چیـن اول یونجه 
را به کلـی نابـود می کنـد. گونه هـای مختلفـی از جنـس Sitonia می توانند بر روی ریشـه های یونجـه به عنوان 
آفـت عمـل کنند. حشـرات بالـغ سـرخرطومی ریشـه می تواننـد از اندام های هوایـی به صورت جزیـی تغذیه 
داشته باشـند، امـا عمـده خسـارت ایـن آفت مربـوط به  الروهای سـن 3 و 4 اسـت که در خـاک زندگی و از 
ریشـه گیـاه تغذیـه می کننـد. ایـن الروها هـم از ریشـه های مویین و هـم ریشـه های بزرگ تر تغذیـه و گیاه 



کشت یونجه و  شبدر

50

را دچـار زوال می کننـد. همچنیـن ممکـن اسـت این الروها به داخل ریشـه نفـوذ نماینـد و داالن هایی را در 
آن هـا  ایجادکننـد. ایـن آفـت معمـوالً در سـال سـوم تا پنجـم کاشـت یونجه ازنظـر اقتصادی باعـث کاهش 

محصـول می شـوند امـا ردیابـی آن هـا در سـال های ابتدایی و مدیریـت آن ها از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت.
سـمومی نظیـر سـایپرمترین و دیازینـون در کاهـش جمعیـت الروها در خاک مؤثر هسـتند. بـا این حال 
انجـام شـخم و برگردانـدن خـاک قبـل از کشـت اصولی تریـن راه مدیریـت آفـت در مـزارع یونجـه اسـت. 

روش هـای کنتـرل زراعـی سـرخرطومی ریشـه یونجـه به شـرح زیر اسـت:
کف بـر کـردن: یکـی از عوامـل پایداری حشـرات کامـل در داخـل مزرعـه، وجود بقایـای گیـاه میزبان 
اسـت.  در مزرعـه ای کـه به صـورت دسـتی و بـا اسـتفاده از داس برداشـت می گـردد و یا توسـط دروگرهای 
بشـقابی کامـاًل کف بـر  شـود، پناهگاه مناسـبی برای پنـاه گرفتن حشـرات کامل در زمسـتان وجـود نخواهد 

داشـت. در نتیجـه تراکـم حشـرات کامـل زمسـتان گذران در مزرعـه اصلـی کم تر خواهـد بود.
چرانـدن مزرعه: کلیـه اقداماتی که در راسـتای کاهش مقدار بقایا گیاهی در سـطح مزرعـه انجام می گیرد، 
در کاهـش جمعیـت فرم زمسـتان گـذران آفت موثر اسـت. چراندن مزرعه عـالوه بر تعلیف دام هـا در از بین بردن 

بقایای گیاهی ریخته شـده در مزرعه، و همچنین نامناسـب کردن زیسـتگاه زمسـتانه آفت موثر اسـت.
شـخم و برگردانـدن خاک: بررسـی های انجام شـده نشـان داده اسـت که در مـزارع یونجـه عمر بیش 
از 4 سـال تولیـد محصـول اقتصادی نیسـت، لذا برگرداندن مزرعـه و اجرای تناوب زراعـی صحیح در کاهش 

جمعیـت آفت موثر اسـت.

شکل 24- آفت سرخورطومی ریشه یونجه

3- سوسک شاخک بلند یونجه1 

سوسـک شـاخک بلنـد در مرحلـه الروی، بـه ریشـه یونجـه حملـه می کنـد. ایـن حشـره بدنـی باریـک، 
کشـیده بـه درازای حـدود 18 میلی متـر دارد. بندهـای قفسـه سـینه، شـکم و پاهـا از موهـای خوابیـده زرد 
رنـگ پوشـیده شـده و فاقـد موهـای بلنـد و ایسـتاده اسـت. تراکـم موهـا در سـطح شـکمی و قاعـده بندها 
بیش تـر اسـت. چشـم های مرکـب هاللـی، سـیاه رنگ و بافاصلـه قابل توجهـی از پیـش گـرده قـرار دارنـد. 
پیـش گـرده دارای دو نـوار زردرنـگ مـودار عرضـی در نیمـه جلویـی و نزدیـک به قاعده اسـت. حشـره ماده 

به طورمعمـول بزرگ تـر از حشـره نـر اسـت.

1- Plagionotus floralis (Col. Cerambycidae) 
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تخـم حشـره بـه شـکل بیضـی کشـیده، بـه رنـگ سـفید شـیری اسـت. الرو بـدون پـا و به رنگ سـفید 
شـیری اسـت. سـر الرو بزرگ اسـت. حشـره قطعه های دهانی به رنگ قهوه ای تیـره و آرواره هـای قوی دارد. 
درروی کپسـول سـر چهـار لکـه بـه نسـبت بزرگی به رنـگ آجری متمایـل به زرد وجـود دارد. شـکم الرو از 
10 بنـد تشـکیل یافتـه و روی بندهـای اول تا هشـتم آن و همچنین سـینه دوم یک جفت سـوراخ تنفسـی 
بـه رنـگ قهوه ای روشـن قـرار دارد. بندهای انتهایی شـکم کوچک هسـتند.  تمـام بندهای بـدن الرو به طور 

کامـل مشـخص هسـتند و با موهـای ریز و پراکنده ای پوشـیده شـده اند.

 

شکل 25- سوسک شاخک بلند یونجه

رنگ شـفیره شـیری متمایل به زرد تا مایل به قهوه ای روشـن اسـت. شکم شـفیره از 10 بند تشکیل شده 
کـه بنـد انتهایـی آن کوچـک اسـت و اندکـی بـه پاییـن خـم شـده اسـت. همچنیـن در همه بندهـای بدن 

شـفیره موهـای ریز و پراکنـده ای وجود دارد.

 

 شکل 26- الرو سوسک شاخک بلند                                شکل 27- شفیره ی سوسک شاخک بلند یونجه

ایـن حشـره به طـور عمـده زمسـتان را به صـورت الرو کامـل درون ریشـه بوته هـای آلوده یونجه سـپری 
می کنـد. الروهـای زمسـتان گذران سوسـک ریشـه خوار یونجه بـدون توقف رشـد دیاپوز  اجباری هسـتند و در 
طـول فصـل سـرد نیـز بـه تغذیه و رشـد خود به طور کنـد ادامـه می دهند. توقـف طوالني رشـد در مرحله ی 
رشـدي کامـاًل معیـن را دیاپـوز1 می گوینـد. در ایـن مرحلـه از حـرارت و متابولیسـم بـدن خیلـي کاسـته 
می شـود. دیاپـوز در یکـي از مراحـل رشـدي تخـم، الرو، پـوره، شـفیره و یـا حشـرات کامـل روي می دهد و 
باعث می شـود که حشـره شـرایط نامسـاعد محیطـي را تحمل کند. دیاپـوز تحت تأثیر عوامـل هورموني قرار 
دارد و در حقیقـت بـه نوعـی پیشـگویي حشـره از وجـود شـرایط نامسـاعد به شـمار می آید. ازجملـه عوامل 

1- Diapause
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مهـم خارجـي موثـر بـر دیاپـوز طـول روز یـا فتوپریـود اسـت. سـر الروهـا در اواخـر دوره ی رشـد و پیش از 
شـفیره شـدن بـه سـمت بـاال و به طرف طوقه گیـاه قـرار می گیرد. در اواسـط فصل بهـار پس از رشـد کامل 

الروهـا، تغذیـه آن هـا متوقـف می گـردد، سـپس تبدیل به شـفیره می شـوند.
حشـرات بالـغ چنـد روزی درون ریشـه باقی می مانند و سـپس با سـوراخ کـردن آن در ناحیـه طوقه بوته 
بـه محیـط بیـرون از خـاک راه می یابند. در شـرایط طبیعی، دوره ی شـفیرگی به طور میانگیـن 29 روز طول 
می کشـد. حشـرات بالـغ پـس از بیـرون آمدن از درون ریشـه اغلـب به طور انفـرادی و تا حـدودی غیرفعال و 

بی حرکـت در محـل طوقـه بوته هـای یونجه دیده می شـوند.
حشـرات نـر و مـاده 2 تـا 3 روز پـس از بیرون آمـدن از محل شـفیرگی، آغاز به جفت گیـری می نمایند و 
سـپس تخم گـذاری می کننـد. به طـور معمـول این آفـات تخم هـا را به طور انفـرادی و به ندرت در دسـته های 
2 تـا 3 تایـی در سـطح طوقـه بوته هـای یونجـه قـرار می دهند. بیشـینه ی شـمار تخـم تولیدی یک حشـره 
مـاده 25 عـدد و کمینـه آن 2 عـدد اسـت. میـزان رطوبـت نیـز در تکامل رشـد تخم هـا تأثیـر دارد. کاهش 
بیـش  از حـد رطوبـت سـبب از بیـن رفتـن الروهـا می شـود. الروهـا پـس از رسـیدن بـه ناحیـه ریشـه از 
بافت هـای مرکـزی آن به شـدت تغذیـه می کننـد و مـواد زائد حاصـل را به صـورت فتیله خـاک اره متراکمی 
درون ریشـه های آلـوده باقـی می گذراننـد. تغذیـه و حرکت در درون ریشـه به طـور دورانی صـورت می گیرد. 
الروهـای یادشـده زمسـتان را درون ریشـه های موردحملـه سـپری می کننـد. از آنجایی که ایـن الروها فاقد 
توقـف اجبـاری رشـد هسـتند، در طـول زمسـتان نیـز اندکی تغذیه و رشـد می کننـد. دوره یک نسـل کامل 

حشـره به طـور میانگیـن 362 روز اسـت و بـه  این ترتیـب تنها یک نسـل در سـال دارد.
- آسیب و زیان رسانی آفت

آسـیب و زیـان ناشـی از آفـت بـه دوره ی الروی مربـوط اسـت. آثـار ایـن آسـیب به صـورت زرد شـدن 
برگ هـا و همچنیـن ضعیـف و کوچک تـر شـدن بوته هـای آلوده دیده می شـود. ایـن آفت در آلودگی شـدید 

سـبب خشـکیدگی بوته هـای یونجه میشـود.
- راه کارهای کنترل آفت

 تنهـا دشـمن طبیعـی ایـن آفـت گونـه Hypoaspis Khanjani و teckermann  هسـتند کـه بـه خانـواده
 Laelapidae تعلـق دارنـد. ایـن گونـه عـالوه بـر پارازیت کردن آفت یاد شـده، بر روی الرو کرم سـفید ریشـه 
هـم یافـت می شـود و به صـورت پارازیـت بیرونـی روی گونه هـای یاد شـده نیـز فعالیـت انگلـی دارد. به نظر 

می رسـد ایـن انـگل واره نمی تواند باعـث مرگ الرو آفت بشـود.

 

Laelapidae شکل 28- دشمن طبیعی سوسک شاخک بلند یونجه از خانواده
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16 - بیماری های مهم یونجه

از بیماری هـای مهـم یونجه میتوان از بیماری پوسـیدگی ریشـه نـام برد که یک بیماری بسـیار خطرناک 
اسـت و تقریبـاً در تمـام نواحـی یونجه کاری شـیوع دارد. رطوبت زیاد خاک، باعث انتشـار و توسـعه بیماری 
میشـود. در مـزارع آلـوده، رشـد بوته هـا کـم می شـود و میزان تولیـد محصول به شـدت کاهش پیـدا میکند. 
از عالیـم ایـن بیمـاری زرد شـدن و ریزش برگ های یونجه و پوسـیدگی سـریع و از بین رفتن گیاه اسـت. از 
دیگـر بیماری هـای یونجـه می تـوان به بوته میری، سـاق سـیاه یونجه، سـفیدک داخلی و لکه آجـری یونجه 
اشـاره کـرد. کاشـت ارقـام مقـاوم، ضدعفونی بـذور، تنظیم تاریخ کاشـت، ایجاد شـرایط مطلوب رشـد و نمو و 

رعایـت آیش بنـدی و تنـاوب زراعی در کنتـرل بیماری ها نقش اساسـی دارند.

الف- جارویي یونجه )جاروی جادوگر یونجه(

یونجـه میزبـان بسـیاري از قارچ هـا، باکتري هـا، نماتدهـا، ویروس هـا و تعـدادی از گیاهـان انگلـي عالـي 
خسـارت زا اسـت. بیمـاري جارویـي یونجـه از عوامـل ایجـاد کننـده خسـارات عمـده و جبران ناپذیراسـت. 
یکـي از زیان هـای اقتصـادي یونجـه کـه در اثـر این بیمـاري به وجـود مي آید کاهش شـدید تولیـد علوفه و 
تشـکیل نشـدن بـذر اسـت. جارویـی یونجه یکـی از بیماری هـای مهم در مناطق گرمسـیر اسـت کـه تعداد 

چین هـای برداشـتی را به شـدت محـدود و محصـول را دچـار افـت شـدید می کنـد.
عامـل ایـن بیمـاري یـک فایتوپالزمـا شـبه مایکوپالسـماها اسـت کـه در محیط کشـت مصنوعي قابـل تکثیر 
نیسـت. عامـل بیمـاري در طبیعـت توسـط زنجرک ها منتقل مي شـود. همچنین عوامـل بیمـاری زا از طریق پیوند 

زدن و گیـاه انگلـي سـس نیـز قابل انتقال هسـتند. مشـخص ترین نشـانه های بیمـاری در گیاهـان عبارتند از:
- کوتولگي بوته ها

- زردي و بدشکلي برگ ها
- کاهش فاصله میان گره ها

- سبز شدن رنگ گلبرگ ها و رشد جوانه های داخل گل
- عقیم ماندن گل و تشکیل نشدن بذر

ایـن بیمـاری در عرض هـای جغرافیایـی باالتـر به شـدت محـدود کننـده اسـت و اکثـر خسـارت های آن 
بـه نواحـی نیمـه بیابانـی نظیر اصفهـان و یزد تعلـق دارد. هماننـد تمام بیمارگرهـای فایتوپالزمایـی تنها راه 
کنتـرل ایـن بیمـاری مبارزه بـا زنجرک های ناقل در مزارع اسـت. در صـورت ابتالی بوته درمـان قطعی برای 

آن وجـود نخواهد داشـت.
نشـانه های بیمـاری: نشـانه های بیمـاري شـامل زردي، کوتولگـي، جارویي شـدن بوته، کوچک شـدن و 

تغییـر شـکل برگ هـا و درنهایت مـرگ بوته ای یونجه اسـت.
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شکل 29- نشانه های بیماری جارویي یونجه

  
کنترل بیماری: اقدامات زیر براي کنترل بیماري الزم و ضروري است:

- تعییـن نقـاط آلـوده و انهـدام فـوري این نقاط در صورت تشـخیص بیمـاري. باید بعد از هـر چین نقاط 
بیمـاری زا  بـا حشـره کش های قوي سم پاشـی کـرد و بالفاصله مزرعـه را منهدم نمود.

- زیـر نظـر گرفتـن مـزارع مجـاور در مناطقـي کـه بیمـاري حالـت اپیدمـي دارد. مـزارع قدیمـي بایـد 
به تدریـج حـذف شـوند و مـزارع جدیـد بـا رعایت فاصله مناسـب کشـت گردنـد. بین مـزارع جدیـد و قدیم 

گیاهـان غیـر میزبـان مانند غالت کاشـته شـود.
- جلوگیري از انتقال علوفه تر آلوده

ب- پوسیدگي فیتوفترایي ریشه یونجه
عامـل پوسـیدگي ریشـه قارچـي خاکـزي با نام علمی فیتوفترا مگاسـپرما اسـت. قـارچ از طریق ائوسـپور 
یـا میسـیلیوم در بقایـاي گیاهـي دوام پیـدا می کنـد. دمـاي مطلـوب خـاک بـراي رشـد و گسـترش عامـل 
بیمـاري 24 تـا 27 درجـه سلسـیوس اسـت. پوسـیدگی فیتوفترایی سـبب ازبین رفتـن ریشـه های مویین و 
همچنیـن ریشـه های اصلـی و طوقـه می شـود. همچنیـن ایـن بیمـاری بـا به هم زدن تبـادالت آونـدی باعث 
پژمردگـی و درنهایـت مـرگ گیاهـان می شـود. ایـن بیمـاری در مزرعـه به صـورت لکـه ای شـامل گیاهـان 
پژمـرده )به خصـوص در ظهـر( نمایـان می شـود. ازآنجایی کـه معموالً کشـت یونجـه به صورت متراکـم انجام 
می شـود و ریشـه گیاهـان بـا یکدیگر در ارتبـاط نزدیک هسـتند، پوسـیدگی فیتوفترایی می تواند به سـرعت 
گسـترده شـود و موجـب نابـودی محصوالت گـردد. نحوه ی آبیـاری در مورد این بیماری بسـیار مهم اسـت. 
اگـر خـاک دارای بافت سـبک و یا زهکش مناسـب باشـد میـزان بیماری به شـدت کاهش پیـدا خواهد کرد. 
عالوه برایـن در هنـگام نیـاز بوتـه آبیـاری و مدیریـت آن نیـز بسـیار بـا اهمیـت اسـت. برای پوسـیدگی های 
فیتوفترایی اسـتفاده از سـموم متاالکسـیل و فوزتیل آلومینیوم و برای پوسـیدگی های رایزوکتونیایی سـموم 

تیوفانـات متیـل و کاربندازیـم بسـیار مؤثر واقع خواهند شـد.
نشـانه های بیماري: نشـانه های بیماري پوسـیدگي ریشـه همانند پژمردگـي باکتریایي اسـت. در نوک 
ریشـه ها و ریشـه چه ها اغلـب زخم هـای زرد تـا قهـوه ای رنگـی ظاهـر میشـود کـه بعدهـا بـه رنـگ سـیاه 
تبدیـل مي گـردد. در ایـن هنگام ریشـه ها پوسـیده می شـوند و بیـن بافت های سـالم و آلوده خط مشـخصي 

به وجـود می آیـد کـه ممکـن اسـت در اعماق خـاک نیـز رخ دهد.



                                                                                                                              فصل اول - مدیریت تولید یونجه

55

کنترل بیماري

- استفاده از رقم های مقاوم
- تناوب زراعي با گیاهانی غیر از حبوبات

- به کمینه رساندن وضعیت غرقابي در یونجه زارهاي آبیاري شده
- زهکشي مزرعه

- ضدعفوني بذرها با استفاده از قارچ کش اختصاصي

شکل 30- نشانه های فیتوفترایی ریشه یونجه

ج- سـفیدک ُکرکـی یونجه و شـبدر: سـفید کرکی یا سـفیدک داخلی یـا دروغی یونجه و شـبدر از 
بیماری هـای مهـم ایـن دو گیاه در اصفهان، شـیراز و سـایر نقاط ایران هسـتند.

نشـانه های بیمـاری: در سـطح فوقانـی برگ ها، لکه های زرد یا سـفیدرنگی دیده میشـود و در قسـمت 
تحتانـی همیـن قسـمت، پوشـش سـفید مایـل به خاکسـتری قـارچ شـامل اسـپورانژیفورها و اسـپورنژها به 
وجـود می آیـد. فاصلـه ی گره هـای سـاقه کاهـش می یابـد و سـاقه کوتاه تـر و برگ هـای جـوان پیچیـده و 
لولـه ای می شـوند. اگـر بیمـاری به صـورت سیسـتمیک و داخلـی درآید، سـاقه ها متـورم و کوتاه می شـوند و 

برگ هـا نیـز عمومـاً تغییـر رنـگ می دهند.
عامـل بیمـاری: عامـل بیماریسـفیدک  قارچ پرونوسـپورا آسـتیوالیس1 اسـت. هاگ هـای این قـارچ کروی و 
بـه رنـگ قهـوه ای روشـن هسـتند. عامل بیمـاری زمسـتان را به صورت اسـپور روی بافـت مرده و یـا به صورت 
میسـلیوم روی جوانه هـای طوقـه بـه سـر می بـرد. گاهـی میسـلیوم نیـز ممکـن اسـت از راه بـذر منتقـل 
شـود. بیمـاری در بهار)اردیبهشـت( در آب  و هـوای مرطـوب و خنـک مشـهودتر اسـت و به صـورت لکه های 
رنگ پریـده روی تمامـی برگ هـا نمایـان می شـود. ایـن لکه هـا بعـد از مدتـی زردرنـگ می گردند و قـارچ در 
زیـر بـرگ مشـاهده می شـود. سـفیدک داخلـی یونجـه می تواند به صـورت سیسـتمیک در تمامـی اندام های 
گیـاه پخـش گـردد و باعـث قطور شـدن سـاقه ها و کوتولگـی گیاه شـود. برگ های تـازه  تشکیل شـده ای که 

بـه ایـن قـارچ آلـوده می شـوند حالـت لوله ای بـه خـود می گیرنـد و در هـم می پیچند.

1- Peronospora aestivalis (p. trifoliorum)
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کنترل بیماري:

اسـتفاده از ارقـام مقـاوم منطقی تریـن راه مهـار بیماری اسـت اما مصرف سـمومی مانند مانکـوزب )2 در 
هـزار( و متاالکسـیل نیـز می توانـد باعـث کاهـش میزان بیماری شـود. برداشـت به موقـع یا زودتـر از موعد 
می توانـد کانـون آلودگـی اولیـه را کاهـش دهد تـا بیماری به پیک خسـارت زای خـود نرسـد و در چین های 

بعـدی کم تر بـروز پیـدا کند.

   

شکل 31- عالیم ناشي از بیماري در سطح فوقاني و تحتاني برگچه اي آلوده به سفیدک داخلي

ح- لکـه آجـري یونجه: از بیماری های شـایع یونجه در خوزسـتان اسـت. میزان خسـارت این بیماری 
روی رقـم یونجـه بغـدادی تـا 88 درصـد نیز تخمین زده شـده اسـت ولی روی یونجه های وحشـی مشـاهده 

نشـده است.
نشـانه های بیمـاری: بارزتریـن عالمـت بیمـاری ظهور لکه هـای آجـری رنگ با حاشـیه قهـوه ای روی 
برگ هـای یونجـه اسـت کـه بـا شـدت گیری بیمـاری، بوته هـای آلـوده زرد و خشـک می شـوند. حداکثـر 
خسـارت معمـوالً در پاییـز و زمسـتان و خصوصـاً پـس از بارندگـی روی می دهد کـه رطوبت هوا زیاد اسـت.

عامـل بیمـاری: عامـل بیمـاری لکه آجـری نوعي قـارچ اسـت. مرحلـه پارازیتی قـارچ فرم غیرجنسـی آن 
اسـت و فـرم جنسـی آن زندگـی سـاپروفیتی دارد. عامـل بیمـاری پلی فـاژ اسـت و حـدود 50 میزبـان دارد. 
انتشـار و گسـترش بیمـاری در مزرعه به وسـیله کنیدی هـا صورت می گیـرد. کنیدی ها پس از اسـتقرار روی 
بـرگ و در شـرایط مرطـوب جوانـه می زننـد و پـس از نفوذ میسـلیوم قـارچ در بافت برگ، لکه هـای کوچک 

آجـری رنـگ بـا هاله قهـوه ای پـس از 3 تـا 4 روز ظاهر می شـود.

 

شکل 32- عالیم بیماری لکه قهوه ای یونجه
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کنتـرل بیمـاري: برداشـت محصول پـس از ظهـور اولین لکه ها، مانع گسـترش قـارچ می شـود و نهایتاً 
از خشـک شـدن و مـرگ بوته   هـا جلوگیـری می کنـد. کشـت ارقـام مقـاوم یـا متحمـل درصورتی کـه بتواند 
ازنظـر میـزان محصـول بـا واریتـه اصلـی منطقـه رقابـت کنـد از دیگـر راه هـای کنتـرل بیمـاری محسـوب 
می شـود. در خوزسـتان رقـم یونجـه موآپـای آفریقایـی نسـبت بـه سـایر واریته هـا مقاومـت بیش تـری به لکه 

آجـری دارد و لکه هـای روی آن کم تـر گسـترش می یابنـد.

خ- پژمردگی باکتریایی یونجه

عالیـم بیمـاری: گیاهـان آلـوده معمـوالً به صـورت پراکنـده در مزرعـه دیـده می شـوند. برگ هـای 
بوته هـای آلـوده سـبز  زرد می شـوند و بوته هـا کوتولـه می ماننـد. سـاقه ها دوکـی و برگچه هـا نیز بدشـکل و 
کوچـک می شـوند. گیاهـان آلـوده معموالً در رشـد مجـدد پس از برداشـت، نمایان تر می شـوند. اگر پوسـت 
ریشـه را جـدا کنیـم و برشـی از ریشـه اصلـی تهیـه نماییـم رنگ  دسـته جات آونـدی به جای این که سـفید 

باشـد زرد مایـل به قهوه ای اسـت.
عامـل بیمـاری: عامـل بیمـاری نوعی باکتـری کالـوي باکتـر میچیگاننز1 اسـت که یـک باکتری گـرم مثبت و 
میلـه ای کوتـاه اسـت. باکتـری غیرمتحـرک اسـت و کلنی هـای آن در ابتدا سـفید رنگ هسـتند ولـی بعد از 
مدتـي زرد و رنگ پریـده می شـوند. عامـل بیمـاری در بقایـای گیاهـی در خـاک باقـی می مانـد و گیـاه را از 
طریـق زخم هـای ریشـه و طوقـه و یـا از طریـق محـل برداشـت، آلـوده می کنـد. زخم هـا ممکـن اسـت در 
اثـر خسـارت زمسـتانه، موجـودات زنـده در خـاک و یا خسـارت مکانیکی ایجادشـده باشـد. شـدت بیماری 
بـا نماتدهـای مولـد گـره ریشـه و نماتد سـاقه یونجه ارتبـاط دارد. نماتد سـاقه یونجه حساسـیت گیـاه را به 

باکتـری افزایـش می دهـد و به عنـوان ناقـل بیمـاری عمـل می کنـد.

 

شکل 33- عالیم پژمردگي باکتریایي یونجه

کنتـرل: اسـتفاده از ارقـام مقـاوم، برداشـت مـزارع جوان تر یونجه قبـل از مـزارع مسـن درصورتی که از 
همان وسـیله برداشـت اسـتفاده شـود یـا عدم برداشـت در صـورت مرطوب بـودن گیاهان.

1- Clavibacter michiganense subsp. Insidiosum 
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د- ویروس موزاییک یونجه1:

ایـن بیمـاری چـون در بـذر یونجه وجود دارد )بذر زاد اسـت( بیـش از 80 درصد مزارع این گیـاه را آلوده 
مي کنـد و یکـی از منابـع مهـم آلودگـی ویروسـی بـرای سـایر گیاهـان میزبان اسـت. ایـن ویروس به شـیوه 
مکانیکـی و یـا بـا کمـک شـته ها در مـزارع منتقـل می شـود و اسـتقرار می یابـد. ویـروس می توانـد در بـذر 
هـم وارد شـود و به صـورت بـذر زاد ایجـاد آلودگـی کنـد؛ بنابرایـن انتخاب بـذور سـالم اولین قدم مبـارزه با 
بیمـاری اسـت. مبـارزه بـا ناقلین ازجمله شـته ها نیز سـبب می شـود تا ایـن بیمـاری در مزارع کاهـش یابد.

نشـانه های بیمـاری: عالئـم بیمـاری روی یونجه هـای حسـاس در شـرایط خنـک بهـار و پاییـز ظاهر 
می شـود. ایـن ویـروس سـبب ایجاد لکه هـای ابلق همـراه با قدری بدشـکلی می گـردد و حالـت چروکیدگی 
برگچه هـا دیـده می شـود. ایـن لکه هـای موزاییکـی شـکل درنهایـت باعـث افـت بـازده گیـاه می شـود. ایـن 
ویـروس همچنیـن باعـث بروز اختـالالت فیزیولوژیکی مانند بدشـکلی سـاقه، کوتولگی و کاهـش تولید مواد 
مغـذی می گـردد. مقـدار جوانه هایـی کـه از پایین بوته رشـد می کننـد افزایـش می یابد و سـاقه های ضعیف 
بـا برگ هـای کوچـک و آلـوده تولید مي شـوند. میـزان خسـارت اقتصادی می تواند بسـیار شـدید باشـد،زیرا 
موجـب کمـی رشـد و کوچـک و ریز مانـدن برگ های یونجه می گردد. معموالً از سـال سـوم بـه بعد آلودگی 

می شود. شـدیدتر 
انتقـال بیمـاری: عامـل بیمـاري به طـور مکانیکی منتقل می شـود و در طبیعت توسـط شـته سـبز هلو و 
شـته نخودفرنگـی نیـز منتقـل می شـود. ویروس به راحتی توسـط بـذر نیز منتقل می شـود و علـت وجود آن  

در هـر مزرعـه ای نیز بـذرزاد بودن بیماری اسـت.

  

 

شکل 34- نشانه های ویروس موزاییک یونجه

کنتـرل: اسـتفاده از ارقـام مقاوم به شـته نقـش باالیي در کنتـرل بیمـاري دارد. مقاومت بـه بیماري ها در 
هیچ رقمـی کامـل نیسـت. عامـل بیمـاري همیشـه پـس از سـپري شـدن مدت زمانـی میزبـان را دور مي زند و 

دوبـاره در گیاهـان مقـاوم بـه بیماري ظاهر می شـود.

1- Alfalfa Mosaic virus (AMV) 
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ذ- نماتد ساقه در سیر، پیاز و یونجه1 :

نماتد ساقه و پیاز روی یونجه، شبدر و اسپرس در بیش تر مناطق یونجه کاری ایران وجود دارد.
نشـانه های بیمـاری: ایـن نماتـد بـا تغذیـه از بافـت و شـیره های گیاهـی به خصـوص در بخش هـای 
تحتانـی سـبب ایجـاد اختـالالت رشـدی در یونجه می شـود. ازجملـه  این که جوانه هـا و قسـمت های پایین 
سـاقه متـورم می شـوند، بوته هـای آلـوده کوتولـه می گردند. سـاقه آن ها رشـد کمـی دارد و سـاقه ها قطورتر 
می شـوند. فاصلـه میـان گره هـا را کم می شـود و گیـاه کوتـاه می ماند. برگ هـا پیچیده می شـوند و زخم های 
کوچکـی روی سـاقه و بـرگ به وجـود می آیـد. گاهـی ایـن نماتـد باعـث تغییـر رنـگ برگ هـا و سـاقه های 

نـورس )جـوان( می شـوند و آن هـا را بـه رنگ خاکسـتری تـا سـفید در می آورند.

عامـل بیمـاری: عامل ایـن بیمـاری نماتد دیتیلنخوس دیپساسـي2 اسـت. و جـز  نماتدهایی اسـت که 
نـرخ رشـد جمعیـت بسـیار باالیـی دارد. همین عامل سـبب می شـود تا در کوتاه مدت خسـارت سـنگینی به 

مـزارع یونجه وارد شـود.
مرحلـه مقـاوم نماتـد سـن 4 آن اسـت کـه از گیـاه خارج می شـود. الرو سـن 4 در خاک و یا در قسـمت 
پایینـی سـیر و پیـاز دیده می شـود و تا 23 سـال هـم می تواند زنـده بمانـد. در اواخر فصل )مهرمـاه( مرحله 

مقـاوم سـن 4 را میتـوان در خـاک پیدا کرد. این نماتد در شـرایط سـرد خسـارت زیـادی می زند.
مهم تریـن عامـل پخـش این موجـودات در مزارع اسـتفاده از ادوات شـخم مشـترک بین زمین های سـالم و آلوده 
اسـت، بنابرایـن توجـه به بهداشـت زراعـی از اهمیت ویـژه برخوردار اسـت. همچنیـن نماتدهـا در اندام های 
هوایـي برداشت شـده وجـود دارنـد. اگرچـه سـموم آبامکتیـن و فنامیفـوس سـبب کاهـش جمعیـت نماتـد 
می شـوند امـا ازنظـر اقتصـادی مقرون به صرفـه نیسـتند. رعایـت تنـاوب زراعـی حداقـل به مدت سـه سـال 

می توانـد از میـزان آلودگـی زمیـن بـه این نماتـد بکاهد.

 

شکل 35- نماتد و عالیم خسارت ناشی نماتد روی بوته یونجه

1- Buld and stem Nematode 

2- Ditylenchus dipsaci 
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کنترل بیماری:

- استفاده از ارقام مقاوم
- ضدعفونـی و بوجـاری بـذر، اسـتفاده از آب گـرم 45 درجـه سـانتی گراد به مـدت نیم سـاعت نیز مؤثر 

اسـت چون نماتدها در سـطح بذر هسـتند.
- تناوب 2- 3 ساله با گیاهان غیرمیزبان مانند غالت دانه ریز )گندم، جو، ذرت، برنج(

- تناوب کاشت لوبیا یا ذرت می تواند آلودگی را کاهش دهد.

 

 

 

                    شکل 36- زنگ یونجه              شکل 37- جوش های اوردیومي زنگ در روي برگچه های یونجه

برداشت یونجه

زمانـی کـه یونجـه بـه ارتفـاع مناسـب رسـید و ازلحاظ کیفی آماده برداشـت شـد، یـک هفته تـا ده روز 
آبیـاری را قطـع می کننـد. عمـل برداشـت، هـم به صـورت دسـتی و هـم بـا ماشـین امکان پذیـر اسـت. در 
برداشـت دسـتی وقتی کـه تقریبـاً سـه دوم نیام هـا بـه رنـگ قهـوه ای تیـره یا سـیاه درآمـده باشـند، بوته ها 
درو می شـوند و پـس از خشـک شـدن در خرمـن، اقـدام بـه خرمن کوبی و سـپس بوجـاری می کننـد. اگر از 
کمبایـن اسـتفاده گـردد، محصـول را می توان زمانی برداشـت کرد کـه 90 - 85  درصد غالف ها رسـیده اند. 
بـرای سـهولت برداشـت بـا کمبایـن، از سـموم شـیمیایی خاصـی کـه باعـث خشک شـدن و ریـزش برگ ها 

می شـود، اسـتفاده می کننـد.

 

شکل 38- شکل مراحل رشد رویشي یونجه بعد از برداشت)چین(

در موقـع برداشـت یونجـه، بایـد بـه کمیـت و کیفیت محصـول توجه نمـود. اصـوالً وقتی که یونجـه وارد 
مرحلـه زایشـی )تولیـد گل( می شـود، درصـد پروتئیـن یونجـه کاهـش یافتـه و درصـد الیـاف آن افزایـش 
می یابـد. لـذا هرچـه زودتـر برداشـت کنیـم، درصد پروتئیـن آن باالتر اسـت ولی مقـدار محصـول در هکتار  
کم تـر خواهـد شـد و برعکـس در برداشـت تأخیـر عملکرد باال رفتـه اما کیفیت آن به شـدت کاهـش مییابد. 
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مقـدار محصـول یونجه در سـال، بسـته بـه تعداد چیـن و آب  و هوای منطقـه و ارقام مختلف متفاوت اسـت. 
طبـق آزمایش هـای تحقیقـی انجـام شـده، بهتریـن موقـع برداشـت یونجـه وقتی اسـت کـه 10-20 درصد 
مزرعـه بـه گل رفتـه باشـد، هرچند در شـرایط خـاص تا 50 درصـد هم قابل قبول اسـت. در شـرایط اقلیمی 
سـرد گیـاه به کنـدی وارد مرحلـه زایشـی می شـود و یـا  این که اصـاًل تولیـد گل نمی کند. زمان برداشـت در 
ایـن نـوع یونجه هـا، وقتـی اسـت کـه جوانه هـای جدیـد از پـای بوتـة نبات شـروع به خـارج شـدن نمایند و 

ارتفـاع بوتـه به حدود 70 سـانتی متر رسـیده باشـد.

جدول 6- رطوبت قابل قبول در زمان برداشت لگوم های مختلف

 

 نحـوه ی برداشـت یونجـه: برداشـت یونجـه بـا توجـه به سـطح زیر کشـت ماننـد محصـوالت زراعی 
دیگـر، به صـورت دسـتی و مکانیـزه انجـام می گیـرد. ایـن کار در قطعـات کوچـک بـه علـت عـدم کارآیـی 
ماشـین آالت برداشـت، بـا وسـایل سـاده دسـتی ماننـد داس معمولـی و یـا داس دسـته بلند )داس شـامیله، 
قـداره( صـورت می گیـرد. ایـن روش با توجه بـه میزان کارکرد یـک کارگـر در روز و میزان دسـتمزد روزانه، 
در اراضی وسـیع مقرون به صرفه نیسـت. در مزارع بزرگ از ماشـین آالت خاصی برای درو اسـتفاده می شـود. 
ابتـدا به وسـیله ماشـین دنبالـه بنـد دروگر یا موور یونجه بریده می شـود و پس از  48-24 سـاعت )بسـته به 
فصـل و شـرایط آب و هوایـی منطقـه( مقـداری از آب خـود را از دسـت می دهـد. برای درو یونجه از ماشـین 

خودگردانـی بـه نام سـواتر نیـز اسـتفاده می کنند.

 

شکل 39- عملیات برش یونجه با دستگاه موور
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شکل 40- برداشت یونجه به وسیله دستگاه سواتر

سـپس به وسـیله دسـتگاه دیگـری بـه نـام ریـک یـا ردیف کـن، یونجـه بریده شـده را در خطـوط موازی 
ردیـف می کننـد.

شکل 41- عملیات ردیف کردن یونجه )ریک(

در ایـن عمـل با زیرورو شـدن یونجه، خشـک شـدن آن نیـز، به طور یکنواخت، تسـریع می گـردد. حدود 
24- 12 سـاعت بعـد، یونجه هـای ردیـف شـده به وسـیله دسـتگاه دنباله بنـد دیگـری به نـام بیلر )دسـتگاه 

بسـته بند( بسـته بندی می شـود.

شکل 42- عملیات بسته بندی یونجه با دستگاه بیلر

بـا توجـه بـه این که حدود 75- 70 درصد وزن یونجه تازه بریده شـده را آب تشـکیل می دهـد، حتماً باید 
قبـل از  این کـه به صـورت تـوده درآیـد و یـا بسـته بندی گردد، رطوبـت اضافـی آن گرفتـه در غیراین صورت 
باعـث کپـک زدگـی داخـل یونجه می شـود. ایـن رطوبت اضافـی در اثر حـرارت آفتـاب و جریان بـاد تبخیر 
می شـود. اگـر یونجـه به صـورت بسته بندی شـده جمـع آوری و در فضـای باز نگهـداری می شـود، رطوبت آن 
بایـد حـدود 20 درصـد باشـد. چنانچـه یونجه به صورت تـوده ای نگهداری می گـردد، رطوبت حـدود 30-35 
درصـد کافـی اسـت. درصورتـی کـه یونجـه جمع آوری شـده به صـورت تـوده و یـا بسته بندی شـده در داخل 
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انبـار سرپوشـیده، نگهداری میشـود، میزان رطوبت باید کم تر باشـد. خشـک شـدن بیش  ازحـد و غیریکنواخت 
علوفـه در زمـان جمـع آوری هـم باعـث ریـزش برگ هـا می شـود و بـا توجه بـه این که دوسـوم تا سـه چهارم 
گل پروتئیـن گیـاه در برگ هـا ذخیـره می گـردد، ارزش غذایـی محصـول کاهـش می یابـد. در طبقه بنـدی 
کیفیـت یونجـه عواملـی ماننـد نرمـی و نازکـی سـاقه، پربرگـی، سـالم بـودن، داشـتن رنـگ سـبز طبیعی و 

حداقـل بـودن علف هـای هرز و مـواد خارجـی را در نظـر می گیرند.
نگهـداری یونجـه: پس از بسـته بندی، یونجه جمع آوری شـده را می توان در مکان های مسـقف )سـیلو( 
به نحـوی  نگهـداری نمـود کـه از نـزوالت جـوی در امـان باشـند. در برخـی مواقـع بـه علـت کمبـود فضای 
مسـقف یونجـه را در فضـای آزاد به طـور مرتـب می چینند. سـپس اطراف و قسـمت زیرین و رویـی یونجه را 

بـه کمک بسـته های کلـش حفاظـت می نمایند.

17- عملکرد یونجه
عملکـرد مهم تریـن مؤلفـه در انتخـاب رقـم اسـت. براي انتخـاب رقم بر پایـه  بیش ترین میـزان عملکرد، 
به طـور عمـوم مراکـز تحقیقاتـي طیـف گسـترده اي از رقم هـا و اکوتیپ هـا را در شـرایط محیطـي یکسـان 
مـورد کشـت و آزمایـش قـرار مي دهند. ایـن آزمایش ها در طي سـال های متوالـي و همچنیـن در مکان های 
مختلـف انجـام می شـوند و نتایـج به دسـت آمـده از ایـن آزمایش هـا به عنـوان معیـار دقیقـي بـراي انتخـاب 
رقم هـای داراي  بیش تریـن عملکـرد مورداسـتفاده قـرار مي گیـرد. بایـد توجـه کـرد کـه براي انتخـاب رقم 
مناسـب، در آغـاز الزم اسـت کـه گروهـي از رقم هـاي بـا عملکـرد بـاال در طـي چندیـن سـال آزمایـش در 

منطقـه انتخـاب شـوند و سـپس دیگـر معیارهـاي یادشـده در این بخـش را بـر روي آن ها بررسـي کنند
منظـور از واژه ی عملکـرد میانگیـن عملکـرد رقـم انتخابـي در بیـن چین های یک سـال و سـیر تغییرات 
آن در طـي سـال های پـس از اسـتقرار یونجـه زار اسـت. چه بسـا برخـي از ارقـام در طـي چیـن اول عملکرد 
بسـیار باالیـي در تولیـد داشـته باشـند، ولي در چین هـای بعدي به طـور چشـم گیري از میزان علوفـه تولیدي 
آن هـا کاسـته شـود. مقـدار عملکـرد علوفه خشـک یونجه در طی یک فصل رشـد یا سـال زراعی برحسـب نوع 
رقـم و شـرایط منطقـه از 4 تـن تـا بیـش از 25 تـن متفاوت اسـت. یونجه میتواند سـاالنه 24 تن در سـاعت 

)t/h24( مـاده خشـک تولیـد کنـد کـه 25 درصـد بیش تـر از مرتع برآورد می شـود.

18- کیفیت علوفه
از آنجایی کـه در کشـور مـا معیـار خریدوفـروش علوفـه صرفاً بـر اسـاس وزن علوفه اسـت، کیفیت علوفه 
در بحـث انتخـاب رقـم، نـوع مدیریت های زراعـي، زمان برداشـت و غیره عمومـاً مورد بی توجهـی قرارگرفته 
اسـت. بـا این حـال، براي اصـالح چرخه تغذیـه اي دام و طیور باید کیفیـت علوفه در انتخاب نـوع رقم مدنظر 
قـرار گیـرد. به طوری کـه امـروزه ارقامـي از یونجـه در سـطح جهانـي معرفـي گردیده انـد کـه فاقد سـاپونین 

هسـتند و باعـث ایجاد نفـخ در دام ها نمي شـوند.
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19- بذرگیری از مزرعه یونجه
تکثیر یونجه از طریق بذر انجام می شـود از این رو در مناطقی که دارای آب وهوای خشـک و نیمه خشـک 
بـا آب کافـی هسـتند به راحتـی می تـوان از مزارع یونجـه بذرگیری نمـود.  در آب وهوای مرطوب، گیاه رشـد 
رویشـی بیش تـری دارد و از طـرف دیگـر فعالیت حشـراتی مثل زنبورعسـل کـه در گرده افشـانی گل ها و در 
نتیجـه تولیـد بـذر مهـم هسـتند، در هوای ابـری، کـم و در هوای سـرد و بارانی متوقف می شـود، لـذا تولید 
بـذر در مناطقـی بـا ایـن شـرایط غیرعلمی اسـت. معمـوالً در مـزارع تولید بـذر، بـرای  این که بـه اندام های 
پایینـی بوتـه بیش تـر نـور برسـد و شـرایط بـرای تولید گل مسـاعدتر گـردد، فاصلـه خطـوط را 90 تا 120 
سـانتی متر می گیرنـد. در ایـن صـورت ضمن کاهـش تراکم بوتـه در واحد سـطح، علف های هـرز به خصوص 
سـس به صـورت کامـل مهار می شـوند. بـذور علف های هـرز در تعیین قیمت بـذر یونجه عامل بسـیار مهمی 
هسـتند. به منظـور لقـاح کامـل گل هـا و نتیجه گیـری بهتر از مـزارع تولیـد بذر یونجـه، توصیه می شـود که  
10-3 کنـدوی زنبورعسـل را در هـر هکتـار از مـزارع قـرار دهند. چنانچـه گیاهان دیگری کـه زنبور را جلب 
می کننـد در اطـراف یونجـه یافـت نشـوند،این تعـداد کنـدو، کافی اسـت. در مـزارع کوچک برای آزاد شـدن 
اندام هـای جنسـی از درون گلبرگ هـا و انتقـال دانه هـای گـرده از بسـاک بـه سـطح کاللـه دو نفـری که در 
دو طـرف مزرعـه سـر یـک طنـاب را گرفته انـد، بـا کشـیدن آن روی بوته هـا باعث خـوردن بوته ها بـه هم و 

افزایـش درصد گل هـای لقاح یافته میشـوند.
به منظـور بـه دسـت آوردن بـذور باکیفیـت و خلـوص بیش تـر، بهتـر اسـت کـه بذرگیـری از سـال دوم 
بـه بعـد، آن هـم در چیـن دوم یـا سـوم انجـام شـود. میزان محصـول بذر یـک هکتـار یونجـه، به طورمعمول 

1200 - 450 کیلوگـرم اسـت.
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کمبـود علوفـه مـورد نیـاز دام کشـور موجـب شـده تـا فشـار بیش ازحدی بـه مراتـع وارد شـود و به طور 
روزافزون فرسـودگي آن شـدت یابد. از طرفي با توجه به افزایش جمعیت و نیاز غذایي بشـر، تأمین پروتئین 
مـورد نیـاز جامعـه کـه از طریـق پـرورش دام و محصـوالت دامـي و لبنـي فراهم مي گـردد ضـروري  به نظر 
می رسـد.مراتع تنهـا بخشـي از علوفـه موردنیـاز دام را تامیـن می کنند، لذا تولیـد و ذخیره علوفـه مازاد، یک 
نـوع اساسـي از کشـاورزي تلقـي می شـود کـه ضمن افزایـش تولیـدات دامي، فشـار قابل توجهی را از سـطح 
مراتـع کـم می کنـد. شـبدر یکـي از علوفه هـاي مطلـوب، خوش خـوراک وحـاوی  ترکیـب مناسـب از مـواد 
مصرفـي و رطوبـت وغیـره  اسـت که همـواره به عنـوان مرغوب ترین جیـره غذایـي دام مورد توجـه دامداران 
قـرار گرفتـه اسـت. به همین دلیـل تولید مـاده و نهاده هاي اولیـه ازجمله بـذر، آب، ادوات کشـاورزي و همچنین تولید 
علوفـه و سـیلوي آن از اهمیـت ویـژه اي برخـوردار خواهـد بـود. نیـاز روزافزون بشـر بـه فرآورده هـاي دامي، 
اهمیـت اقتصـادي زراعـت علوفـه را بارزتـر کرده اسـت تـا آنجا که امـروزه علوفـه کاري یکـي از معمول ترین 
فعالیت هـای کشـاورزي محسـوب مي شـود. مطالعـات و بررسـي هاي به عمل آمـده نشـان مي دهـد، مشـکل 
اصلـي در راسـتاي دسـتیابي بـه فرآورده هـاي دامـي کمبـود خـوراک دام در مراتـع طبیعـي و دامداري هاي 
صنعتـي اسـت. به عـالوه بـا کشـت علوفـه و تعلیف دام هـا از آن، نه تنها فشـار بـر مراتع  کم تر می شـود، بلکه 
موجـب حفـظ و نگهـداري سـرزمین وهمچنیـن کاهش فرسـایش خاک نیز مي گـردد. به طورکلـی نگهداري 
دام در جایگاههـاي انتظـار و تأمیـن علوفـه موردنیـاز جهـت تغذیـه کافـي و مناسـب آن هـا یکـي از ارکان 
مهـم توسـعه و تعمیـم دامپـروري و دامداري هـاي مـدرن اسـت. لـذا بـراي موفقیـت در طرح هـاي گوناگون 
دامپـروري و نگهـداري دام بایـد بـه مسـئله علوفه کاري و کشـت نباتات علوفـه اي و به خصوص شـبدر توجه  
بیش تـري نمـود. در راسـتاي دسـتیابي بـه تعـادل دام و مرتـع و تولیـد علوفـه غیـر مرتعـي ضروري اسـت، 
گونه هـا و ارقـام مناسـب هر منطقـه تعیین و خصوصیـات کمي و کیفي آن ها موردبررسـی و شـناخت کافي 
قـرار گیرنـد. شـبدر و نحوه ی سـیلوي آن در کشـور مـا، جایگاه ویـژه اي دارد و نقـش مؤثـري در روند تولید 
مناسـب فرآورده هـاي دامـي ایفـا مي نماید. کشـت شـبدر به عنوان مالـچ زنده در تنـاوب زراعـی می تواند در 

کنتـرل فرسـایش آبـی و بـادی خاک های مسـتعد مؤثر باشـد.
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1- خصوصیات گیاه شناسی شبدر
شـبدر گیاهـی علوفه اي یک سـاله بهـاره دارای ریشـه هاي ضخیم و عمیق با انشـعابات فـراوان زیرزمینی 
اسـت. شـبدر داراي سـاقه هاي راسـت، نازک، ظریف، مدور و منشـعب اسـت که طول سـاقه هاي هوایي آن 
گاهـي بـه بیـش از یـک متـر می رسـد و برگ هـاي قاعـده آن از هـم فاصله نسـبتاً زیـادي دارند. سـاقه هاي 
قاعـده اغلـب صـاف، بـراق و قسـمت فوقانـي آن داراي کـرک اسـت. برگ هـاي سـاقه قاعـده داراي دمبرگ 
نسـبتاً بلنـدي هسـتند در حالي که برگ هـاي رأس کوچـک و داراي دمبرگ کوتاه تری هسـتند که در مقابل 

قرارگرفته اند. هـم 
برگچه هـاي قسـمت فوقانـي گیاه معمـوالً بلندتـر از برگچه هاي تحتاني یـا میاني گیاه هسـتند. برگچه ها 
شـکل تخم مرغـی معکـوس یـا بیضـي کشـیده دارنـد کـه در رأس معموالً مدور هسـتند و قسـمت حاشـیه 
نزدیـک رأس به طـور محسوسـي دندانـه دار و گاهي کاماًل صاف به نظر مي رسـد. دو سـطح حاشـیه برگچه ها 
معموالً پوشـیده از کرک اسـت. یکي دیگر از مشـخصات برگچه هاي شـبدر تعداد 16-10 رگبرگ آن اسـت.

گوشـوارک هاي قاعـده دمبـرگ به صـورت غالفـي هسـتند و 20- 10 میلی متـر طول دارند. فرم و شـکل 
گوشـوارک ها اغلـب نیـزه اي و حاشـیه هاي آن هـا ریشـه دار اسـت. گوشـوارک ها داراي رنگـي پریـده هسـتند و 
رگبـرگ آن هـا سـبز بـه نظـر مي رسـد. منشـأ شـبدر مناطـق شـرقي دریـاي مدیترانـه اسـت و بیش تـر بـه 
نواحـي مصـر و آسـیاي صغیـر تعلـق دارد. شـبدر اغلـب به صـورت وحشـي یا علـف هـرز در مـزارع و مراتع 
طبیعـي دیـده می شـود امـا امـروزه انـواع اصالح شـده آن کـه جانشـین فرم هـاي بـدوي و خـودرو گردیـده 

اسـت، علوفـه  رضایت بخشـی را تولیـد مي کننـد.

2- عوامل مؤثر در رشد و نمو شبدر

شـبدر یکـي از گونه هـاي گیاهـي بسـیار مناسـب جهت کشـت در بخش هایي از کشـور اسـت که جهت 
علوفـه کاري و همچنیـن تغذیـه مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. شـبدر گیاهـي اسـت یک سـاله با نیاز شـدید 
بـه گرمـا و آب کافـي کـه خاک هـاي اسـیدي و مرطـوب را دوسـت نـدارد و در خاک هـاي سـبک و قلیایـي 
محصـول رضایت بخشـی تولیـد مي کنـد. بهتریـن شـرایط مناسـب جهت کاشـت شـبدر مصـري خاک هاي 
سـبک تا نسـبتاً سـنگین و آب و هوایي مرطوب اسـت. این رقم در شـرایط مناسـب 5- 4 چین علوفه تولید 
می نمایـد. از خصوصیـات بـارز شـبدر قـدرت پنجـه زدن و رشـد و نمـو مناسـب بعـد از برداشـت اسـت که 
در صـورت تقویـت خـاک بـا کود آلي و پوسـیده، میـزان تولیـد افزایش چشـمگیري خواهد داشـت. افزایش 
سـطح زیـر کشـت شـبدر جایـگاه مهمـي در تولیـد علوفـه و بهبـود حاصلخیـزي خـاک دارد بـه نحـوی که 
در اسـتان هاي مرطـوب و به  ویـژه شـمالي کشـور به عنـوان کشـت دوم بعـد از برداشـت برنـج مطرح شـده و 

به سـرعت گسـترش یافته اسـت.
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3- معرفي سایر ارقام شبدر

1-3. شبدر قرمز 

شـبدر قرمز بانام علمی  Trifolium pratense یکي از مهم ترین گیاهــان علوفــه اي از خــانواده لگومینــوز 
اســت کـه سـابقه کشـت طوالنـی در بسـیاری از مناطـق معتـدل جهـان دارد. شـبدر قرمـز یکـی از جمله 
گیاهانـی اسـت کـه اغلـب کشـاورزان جهـان آن را از قدیـم می شـناخته اند. ایـن گونـه می توانـد اغلـب در 
برنامـه تنـاوب زراعـی بـا سـایر نباتات قرار بگیرد. منشـأ شـبدر قرمـز را جنوب شـرقي اروپا و آسـیاي صغیر 
می داننـد. شـبدر قرمـز مصـارف مختلفـی دارد و به خصـوص به علـت خوش خوراکی برای تغذیـه دام بیش تر 
مورداسـتفاده قـرار می گیـرد. ایـن گیـاه در ایـران در نواحـی آذربایجـان، در دامنـه رشـته کوه های حاشـیه 

دریـای خـزر و بعضـی نقـاط به خوبـی می روید.

3-1-1 - خصوصیات گیاه شناسی شبدر قرمز

شـبدر قرمـز گیاهـی چندسـاله اسـت ولی معمـوالً کشـاورزان آن را به عنـوان گیاه دوسـاله میکارنـد. این 
شـبدر از نـوع گیاهـان علفی و دارای سـاقه های برگ دار اسـت. برگ اصلـی دارای یک دمبرگ ظریـف، نازک و بلند 
اسـت کـه در رأس آن برگچه هایـی قـرار دارنـد. هر برگ سـه برگچه تخم مرغی شـکل دارد که مسـتقیماً به 
رأس دمبـرگ اصلـی بـرگ متصل می شـود. حاشـیه برگچه ها صـاف و گاهی کرک دار اسـت. بـر روی پهنک 
بـرگ شـبدر قرمـز عالمـت مثلثی شـکل به رنگ سـفید یا سـبز روشـن دیده می شـود. مهم ترین مشخصــه 
شـبدر قرمـز عبـارت اسـت از: برگ هــاي کـرک دار، وجـود عالمت  Vشـکل روي برگچه هـا و رگه هـاي قرمز در 

گوشـوارک هاي آن.

  

شکل 43- عالمت مثلثی شکل به رنگ سفید یا سبز روشن در برگ شبدر قرمز

گل هـای شـبدر به صـورت گل آذیـن خوشـه ای مرکـب و متراکم هسـتند کـه در آن ها شـاخه های فرعی 
ظاهـر می شـوند. گل آذین متراکم شـبدر قرمز ممکن اسـت  100 تـا 200 عدد گل تولیـد نماید. گل ها رنگ 
قرمـز میخکـی دارنـد و از نظـر فـرم شـبیه گل نخود امـا اندکی کوچک تر هسـتند. سـاقه ها سـه پنجم وزن 
کل اعضای خارج از خاک  شـبدر را تشـکیل می دهند. کاسـبرگ لوله ای شـکل اسـت و 5 رأس و 10 پرچم 
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دارد پرچم هـا بـه هـم متصـل هسـتند و یکـی از آن ها آزاد اسـت. میـوه ی شـبدر قرمز در غـالف تخم مرغی 
شـکل قـرار دارد. نیـام شـبدر قرمز شـباهت خیلی کمـی به سـایر نیام های بقـوالت دارد. نیام شـبدرکوچک و 

کوتـاه اسـت و به طـور متقاطـع بـاز می شـود  امـا نیام های نخـود و لوبیا طولـی شـکاف برمی دارند.
دانه هـای شـبدر قرمـز دارای رنـگ قرمـز مایـل بـه زرد تـا قرمز یا بنفش هسـتند کـه کمی فشـرده و کلیه ای 
شـکل بـه نظـر می رسـد. گرده افشـانی توسـط زنبورهـای درشـت معمولـی بـه نـام Bumble-Bee، پروانه ها و 
باالخـره زنبورهـای وحشـی معمولی انجام می گیرد. ریشـه های شـبدر قرمز به طور نسـبتاً مسـتقیم در زمین 
نفـوذ می کنـد کـه طول آن ممکن اسـت به 2 متر نیز برسـد. ریشـه ی این گونه شـبدر دارای تعداد زیادی ریشـه 

فرعـی جانبـی اسـت کـه روی آن ها تعـداد زیـادی غده های ذخیـره کننده نیتـروژن به وجـود می آید.

شکل 44- بوته ی شبدر قرمز

 بـذر شـبدر قرمـز قـوه نامیـه خـود را معمـوالً بیش تـر از دو سـال حفـظ نمی کند، مگـر  این کـه دانه در 
آب وهـوای خشـک و گـرم به وجـود آمـده باشـد کـه در این صـورت دانـه پوسـته ضخیمی تشـکیل می دهد 

کـه بدیهـی اسـت به مدت زمـان بیش تـری بـرای جوانـه زدن در خاک احتیـاج دارد.

   

شکل 45- نمای نزدیک دانه هاو نیام شبدر قرمز

 3-1-2- عوامل مؤثر در رشد و نمو شبدر قرمز

- خاک
شـبدر قرمـز در خاک هـای اسـیدی بهتریـن رشـد را دارد. این گیاه خاک هـای محتوی آهک  بـا مواد آلی 
زیـاد را بـه خاک هـای نسـبتاً سـنگین و عمیـق هوموس دار که خوب زهکشـی شـده باشـد، ترجیـح می دهد. 
تحمـل شـبدر قرمـز نسـبت بـه خاک هـای ضعیف بیش تـر از یونجـه اسـت، ولی زمین های رسـی بـا رطوبت 

زیـاد زندگـی ایـن گیـاه را در زمسـتان مشـکل می کنـد، زیرا سـرما و یخبندان به رشـد آن صدمـه می زند.
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خاک هـای اسـیدی کـه دارای pH 6/8 - 6 باشـند مناسـب رشـد و فعالیـت شـبدر قرمـز اسـت. شـبدر 
قرمـز بردبـاری کمـی در برابـر خاک هـای قلیایـی و شـور از خـود نشـان می دهـد. فسـفر یکـی از مهم ترین 
مـواد غذایـی شـبدر قرمـز اسـت.  عـالوه  بـر ایـن احتیاج این گیـاه به پتـاس هم تا حدی زیاد اسـت. شـبدر 
قرمـز بـا دارا بـودن ریشـه ی نسـبتاً عمیـق بـه خاک هایی احتیـاج دارد کـه تحـت االرض آن هاحاصلخیز باشـد و 
بتواننـد مـدت زمـان زیـادی رطوبـت را خـود نگهـداری کننـد، بنابرایـن در خاک های خشـک قادر به رشـد 
نخواهـد بـود. حداکثر فعالیت ریشـه های شـبدر قرمز معمـوالً در عمق 30 سـانتی متری زمین زراعی اسـت. 
از نقطـه  نظـر آب وهـوا شـبدر قرمـز هـوای مرطـوب و مناطـق نسـبتاً سـرد را ترجیـح میدهـد و در مناطق گرم 
و خشـک محصـول خوبـی نخواهـد داد. ایـن گیـاه بـه خشـکی هنگام ظاهر شـدن اعضای زایشـی حسـاس 
اسـت. در مناطقـی کـه ریزش بـرف زیاد و دوامـش در زمین کم باشـد عملکرد محصول افزایـش می یابد. در 
مناطـق خیلـی سـرد به علـت تثبیت نشـدن نیتروژن تشـکیل مـواد پروتئینی کاهـش می یابد. البتـه با این 
خصوصیـات آب و هوایـی، شـبدر قرمز ممکن اسـت در زمسـتان های شـدید صدمـه ببیند و از بیـن برود. در 
ایـن صـورت بایـد واریته هائـی را انتخاب نمود که نسـبت به سـرما مقاوم باشـند و در ضمـن بردباری خاصی 
نیـز نسـبت به طـول مدت خواب زمسـتانه داشـته باشـند. آزمایش هـای متعدد نشـان می دهند کـه مقاومت 

شـبدر قرمـز در برابـر سـرما بـه ذخیره مـواد نشاسـته ای و قنـد در گیاه مربوط می شـود.
شـبدر قرمز با دامنه وسـیعي از شـرایط اقلیمي سـازگار اسـت ولي بهترین شـرایط براي رشد آن در منــاطقي 

با تابستان های نیمه خشک تــا گــرم است کــه رطوبـت در سراسـر فصـل رشـد بـراي آن فـراهم باشـد. 
- نیاز دمایی شبدر قرمز

شـبدر قرمـز بـا دامنـه وسـیعي از شـرایط اقلیمـي سـازگار اسـت ولـي بهتریـن شـرایط براي رشـد این 
گیاه منــاطقي با تابستان هاي نیمه خشک تــا گــرم کـه رطوبـت در سراســر فصـل رشـد بـراي آن فـراهم 
باشـد. گیاهچه هـاي جـوان شـبدر قرمـز در مقابل سـرمازدگي بسـیار حسـاس هسـتند ولي با افزایش سـن 
گیــاه )مرحلــه 4تا 6 برگي( مقاومت به سرما افزایش مي یابد. شــبدر قرمــز در درجــه حـرارت 40-7 درجـه 

سـانتی گراد رشــد مي کنـد، امـا بهتریـن درجـه حرارت بـراي رشـد آن 25 -20 درجه سـانتی گراد اسـت.
- آماده سازی زمین

بـا توجـه بـه ریـز بـودن بـذر شـبدر قرمـز و حساسـیت گیـاه بـه سـله، بایـد در زمان مناسـب )گــاورو 
شــدن )بـه زدن شـخم عمیق، دیسـک و تسـطیح زمیـن اقدام نمود تا بسـتري نـرم و عـاري از کلوخه برای 
کشــت فــراهم شـود. البته طبقه سـطحی بسـتر شـبدر قرمز را در صورت امکان باید با غلتک سـفت نمود. 
زمین های اسـفنجی برای کاشـت شـبدر قرمز مناسـب نیسـتند. زمین های کلوخه ای را باید با ماشـین آالت 

مخصـوص نـرم نمـود تا با نفـوذ باران در آن بسـتر مناسـب فراهم شـود.
- نیاز کودی

به طورکلـی میـزان کـود مصرفـي بایـد بـر اسـاس آزمـون خـاک صـورت گیــرد. به طوری که درگذشـته 
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اشـاره شـد زندگـی شـبدر قرمـز به آهـک بسـتگی دارد. زمین های عـاری از این عنصـر را می توان به وسـیله 
دادن آهـک بـرای کشـت آمـاده نمـود. زمین مناسـب کشـت شـبدر قرمز بایـد غنی از مـواد غذایی باشـد تا 
امکان رشـد فراهم شـود. معموالً نواحی با خاک های آهکی مناسـب رشـد و نمو شـبدر هسـتند. گذشـته از 
احتیـاج مبـرم شـبدر قرمـز بـه کودهـای آهکی، فسـفر و پتاس نیز اثر بسـیار مفیدی در رشـد گیـاه و تولید 
بیش تـر و بهتـر محصـول  دارنـد. اصـوالً شـبدر قرمز را بعـد از نباتـات وجینـی می کارند زیـرا آمادگی زمین 
و مـواد محتـوی آن به انـدازه ای اسـت کـه دیگـر احتیـاج زیـادی بـه دادن کود اضافی نیسـت. بــراي ایــن 
رقــم بــه هنگــام کاشت 200 کیلـوگرم کود فسفات آمونیـوم و 50 کیلـوگرم کـود اوره )به عنوان اسـتارتر( 
مصــرف مي شـود. به طـور متوسـط بـه 160-120 کیلوگـرم در هکتـار فسـفات پتـاس و یـا 200 -180 
کیلوگـرم اسـید فسـفریک 20-18 درصـد در هکتـار و حـدود 150 کیلوگـرم در هکتـار پتـاس، 40 یـا 50 
درصـد بـه زمیـن می دهنـد. در مـوارد اسـتثنائی یعنـی  اوایلی که رشـد به تأخیـر می افتد مصـرف کودهای 
نیتروژنـه توصیه می شـود. شـبدر مانند سـایر گیاهـان تیـره ی لگومینـوز دارای غده های ذخیـره کننده ازت 

اسـت و احتیاجـی بـه کودهای ازتـه ندارد.
بـه هنگــام کشــت ایــن رقم در صـورت فراهم بـودن کود پوسـیده دامي مي تـوان تا 20 تـن در هکتار 

اسـتفاده نمـود. بـه این ترتیـب مي توان مصـرف کودهـاي شـیمیایي را کاهش داد.

3-1-3 - انتخاب بذر

کشـت شـبدر قرمـز و برداشـت محصـول بیش تـر و بهتـر مربوط بـه انتخاب نوع بـذر و بخصـوص به کار 
بـردن بـذر محلـی اسـت کـه اهمیت خاصـی در تطابق با شـرایط محیطـی و منطقـه ای دارند. نباتـات بومی 
مزایـای زیـادی نسـبت بـه نباتـات مشـابه غیربومی دارنـد که برخـی از آن هـا عبارتند از: سـازگاری به سـرما و 
گرمـای منطقـه، مقاومـت در برابـر امـراض بومی و داشـتن عملکـرد قابل توجه در مقایسـه با بـذور وارداتی. 
در انتخـاب بـذر خالـص بایـد دقـت کافـی به کار بـرد که بذور تخمـی باید ظاهری درخشـنده و تازه داشـته 

باشـند، چـون بـذور کـدر و بدفرم اکثـراً دارای قـوه نامیه کم تری هسـتند.

 3-1-4 - روش کاشت

کاشـت به دو صورت دسـتپاش و مکانیزه انجام مي گیرد. در روش دسـتپاش بــذر توســط کــارگر ماهر 
در سـطح زمیـن پخـش می گـردد و سـپس با شـن کش یـا هرس زیرخـاک مـي شــوند. در این روش عــدم 

دقـت باعـث افزایـش تراکـم بذر در یـک نقطه و تنکـي در قسـمت دیگر مزرعه مي شـود.
در روش مکانیزه کشـت با کمک ماشـین هاي بذرکار به طور یکنواخت در سـطح مزرعــه و یــا بــر روي 
ردیــف هاي کاشــت انجــام مي شـود. فاصلـه خطـوط مناسـب بـراي تولیـد علوفـه 30- 20 و حتـي تا 50  

سـانتی متر امـا بـراي تولیـد بذر60- 50  سـانتی متر اسـت.
در کشـورهای اروپایـی کـه کشـت متمرکـز معمول اسـت، شـبدر قرمـز را به عنـوان نبات زیـر و غالت را 
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به عنـوان نبـات پوششـی انتخـاب می کننـد. بایـد توجـه داشـت کـه در بین غـالت جو دو سـر یا یـوالف به 
علـت تراکـم رشـد بیش ازحـد بـرای شـبدر قرمـز جوان مضـر اسـت، زیرا تولیـد سـایه می کند و مانع رشـد 
شـبدر می شـود. منظـور ایـن اسـت کـه بعد از کاشـت غـالت در پائیـز شـبدر قرمـز در اوایل بهـار در داخل 
مزرعـه غـالت مخلـوط بـا آن هـا می کارنـد و چـون شـبدر قرمـز دارای رشـد ابتدایـی کنـد اسـت بنابرایـن 
فرصتـی بـرای رشـد غـالت به وجـود می آیـد. بهتـر اسـت نصـف بـذر شـبدر را در پاییـز به صـورت مخلـوط 
کاشـت و نصـف دیگـر را نگهداشـت تـا درصورتی کـه مزرعـه بعـداً کـم پشـت بـه نظـر رسـید مابقی بـذر را 
کشـت نمـود. بـذر شـبدر قرمز را می توان با دسـتگاه بذرافشـان مخلوط با بذر غالت کاشـت یـا اول غالت را 
کاشـت و سـپس در پاییـز یـا بهار شـبدر قرمـز را در داخل آن بکارند. بهتر اسـت شـبدر را عمـود بر خطوط 

کاشـت غـالت را وارد زمیـن نمـود تـا به انـدازه کافـی از نور خورشـید اسـتفاده نماید.
میـزان بـذر مصرفـي در واحد سـطح بـا توجه به هدف کاشـت، نوع خاک، تاریخ کاشـت، آب وهـوا، میزان 
کـود و غیـره متغیر اسـت. به طورکلی میــزان بـذر مصرفي 20- 15 کیلوگـرم در هکتار اسـت. در زمین های 
نامرغـوب حتـی ممکـن اسـت این میـزان به بیـش از 30 کیلوگرم هم برسـد. عمق کاشـت نبایـد بیش تر از 
2 سـانتی متر باشـد. اصـوالً کاشـت در عمـق کم بهتـر اسـت. در زمین های سـنگین عمق بـذر را نباید بیش 

از 1/5 سـانتی متر گرفـت امـا در زمین هـای سـبک بایـد عمق بـذر را 2/5 سـانتی متر انتخاب نمود.

3-1-5 - آبیاري
 بـا توجـه بـه ریـز بـودن بذر شـبدر قرمز بایـد 2 تا 3 نوبـت اول آبیـاري با دقت و آهسـته صـورت گیرد 
تــا از شسـتن بذور جلوگیري شـود. همچنین تا زمان سـبز شـدن بذور حتماً توصــیه مي شــود فواصــل 

آبیــاري کوتــاه باشـد )خـاک نم دار باشـد( و بعـد از آن مي تـوان آبیـاري را  10 - 7 روز یک بـار انجام داد.

3-1-6- تناوب
کاشـت متوالـی شـبدر قرمـز در یـک قطعـه زمیـن زراعی موجـب خسـتگی زمیـن میشـود؛ بنابراین در 
چنیـن مواقعـی الزم اسـت کـه فاصلـه کشـت ایـن گیـاه را در تنـاوب زراعی بـه مدت زیـادی مثـاًل بیش از 
5 سـال بـه تعویـق انداخـت. تکـرار کشـت این گیـاه در تنـاوب در صورتـی انجام می شـود که خـاک زراعی 
مناسـب، مرطـوب و از مـواد غذائـی مخصوصـاً پتـاس و فسـفر غنی باشـد. این گیاه با داشـتن بقایـای مفید 
ریشـه  بـه مقـدار 5000-2500 کیلوگـرم در هکتـار و ذخیـره ی نیتـروژن در زمیـن بـه میـزان 70 - 35 
کیلوگـرم در هکتـار بـرای تنـاوب مناسـب اسـت. بنابرایـن شـبدر می تواند زمین مناسـبی برای کشـت گیاه 
بعـدی آمـاده کنـد. خـود شـبدر قرمـز به خوبی بعـد از غالت رشـد و نمـو می کنـد و حتی می توانـد مخلوط 
بـا آن هـا نیز کاشـته شـود. گیاهانـی مانند غالت ازجملـه ذرت و گیاهان صیفـی میتوانند با شـبدر در برنامه 

تنـاوب زراعی قـرار گیرند.

 3-1-7 - کشت مخلوط

در نقاطـی که شـرایط نامناسـبی برای کشـت وجود دارد و کاشـت شـبدر به تنهائی نتیجـه مثبتی ندارد 
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روش کشـت مخلـوط بـا علوفه هـای گرامینـه را انجـام می دهنـد. بنابرایـن  به جـای شـبدر خالـص میتـوان 
مخلوطـی از شـبدر و علف هـای گندمیـان را کشـت نمـود. به خصـوص در مواقـع اسـتفاده از چراگاه هـای 
چندسـاله بایـد از مخلـوط علف هـای گندمیـان و شـبدر اسـتفاده کـرد. در ایـن مواقـع علف هـای گندمیان 
را بیش تـر از شـبدر در کاشـت وارد می کننـد. معمـوالً 10- 5 کیلوگـرم شـبدر قرمـز و 15- 10 کیلوگـرم از 
سـایر گیاهـان گرامینـه مناسـب را برای کشـت مخلـوط در هکتار مصرف می کنند. کشـت مخلوط شـبدر و 

علوفـه گندمیـان دارای مزایای زیراسـت:
- علوفه سبز و پروتئین زیادتری تولید می شود.

- استفاده چندین ساله دارد.
 - به علت دارا بودن ریشه هایی با عمق های مختلف استفاده تغذیه ای بهتر و مناسب تری در زمین دارند.

- احتمال سبز نشدن پاره ای از بذور کم است
 - رویش و انتشار علف های هرز در بین این گیاه علوفه ای کم تر است.

- امکان باد کردن و نفخ حیوانات در صورت تغذیه یک طرفه از این نوع شبدر وجود دارد.
- استفاده از علوفه سبز آسان تر است و پروتئین نیز به نسبت کافی برای حیوانات وجود دارد.

- کشت مخلوط اجازه استفاده از کودهای نیتروژنه را می دهد.
درکشـت مخلـوط بایـد دقـت کامـل نسـبت به نوع رشـد سـریع و بطئـی )کند( گیاه داشـت تـا گیاهان 

کنـد رشـد )بطئی الرشـد( تحت شـکنجه گیاهـان سریع الرشـد قـرار نگیرند.

3-1-8 - تیپ رشدي شبدر قرمز

 شـبدر قرمـز ازنظـر تیـپ رشـد به دو دسـته تقسـیم مي شـود: تیپ درشـت و تـک چین )دیــررس( یا 
تیــپ متوســط و چنــد چیـن )متوسـط رس(. تیـپ درشـت و تک چین نسـبت بـه تیپ متوسـط و چند 
چیـن داراي ارتفـاع بلندتـر، مقاومـت بیش تـر بـه سـرما و 15- 10 روز دیررس تراسـت. عـالوه  بـر ایـن تیپ 
درشـت وتک چین نسـبت به سـایرین از کیفیــت علوفــه پـایین تــر اما عملکــرد علوفــه ای باالتر در سال 
اول برخـوردار اسـت کـه در سـال دوم بـه بعـد کم تـر می شـود. رقم نسـیم که در سـال 1372 معرفی شـد، 

جـزو ارقام تیپ متوسـط اسـت.

3-1-9- برداشت علوفه و بذر

بهتریـن زمـان برداشـت شـبدر قرمـز کـه حداکثر محصـول و بهتریـن کیفیت علوفه ای را داشـته باشـد، 
هنـگام بـه گل نشسـتن کامـل اسـت.زیرا در ایـن زمـان حداکثـر مـواد غذایـی به خصـوص مـواد قابل هضـم 
رادارد. بـرای بـه دسـت آوردن حداکثـر پروتئیـن و مـواد خشـک معدنـی و ارزش غذایـی بیش تر الزم اسـت 
کـه موقـع درو بیـش از یک سـوم مزرعه به گل نشسـته باشـد. شـبدر قرمز در هرسـال چندیـن چین علوفه 
تولید مي کند )در شـرایط کــرج در هرسـال پــنج چــین علوفه قابل برداشـت اسـت(. این رقم قادر است در 
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شرایط تحقیقاتي 90 – 60 تــن علوفــه تــر و 15- 12 تن علوفه خشک در هکتار تولید کند. ازنظر کیفي، 
علوفـه آن داراي 17- 15 درصـد پروتئیـن، 69 در صـد قابلیـت هضـم و 80 در صـد خوش خوراکی اسـت.

در آزمایش هـای متعـدد ثابت شـده اسـت کـه یونجـه نسـبت به شـبدر مـواد پروتئینـی بیش تـری دارد. 
البتـه در قسـمت های مختلـف گیـاه درصـد مواد غذایـی متفاوت اسـت. مثاًل برگ هـا چند برابر سـاقه محتوی 
مـواد ذخیـره ای هسـتند. برگ ها و گل هـا دارای مقدار زیادی پروتئین و کاروتن هسـتند اما سـاقه و دمبرگ ها 

درصـد بیش تـری خاکسـتر دارنـد. سـاقه دارای الیـاف بیش تر ولی مـواد غذائی کم تر اسـت.
زمـان برداشـت بـذر هنگامي اســت که برگ ها، سـاقه و گل آذین هـا کاماًل رسـیده و به رنگ زرد مایـل به قهوه اي 

درآمـده باشـند. متوسـط عملکرد بـذر این گیاه 300-250 کیلوگـرم و گاهي تا 500 کیلوگرم در هکتار اسـت
جدول 7- رطوبت قابل قبول در زمان برداشت لگوم های مختلف

 

 3-1-10- علف هرز

در رویـه تولیـد بـذر لگوم هـاي علوفـه اي، علـف هرز غیرمجاز یا سـمج محسـوب می شـود کـه در مزرعه 
بـذري بـر رشـد و تولیـد بـذر لگوم هـا تاثیرمنفـی بگـذارد، بـذر آن در فراینـد بوجـاري نیز مشـکالتی ایجاد 
کنـد و یـا جداسـازي آن از بذر لگوم مشـکل باشـد. علف هـاي هرز بسـیاري در مزارع شـبدر مزاحمت ایجاد 
می کننـد کـه ازجملـه آن هـا می تـوان بـه علف هاي هرز زیر اشـاره کرد: جانسـون گـراس، پیچـک صحرایی، 
گل گنـدم، ترشـک، گاوچـاق کـن، بارهنـگ، سـلمه تـره، خرفـه، شـبدر شـیرین، تاج خـروس، دم روباهـی، 

خـردل وحشـی، گالیوم.
 در ایـن میـان چهـار گونه شـامل کاسـنی، مریم گلی، علـف هفت بند و شـاه افسـربه عنوان علف هاي هرز 
سـمج و غیرمجـاز شـناخته می شـوند. زیرا اثـرات منفی زیادي کـه در رشـد و تولید بذر لگوم هـاي علوفه اي 
دارنـد و همچنیـن شـباهت هاي بـذري گونه هـای مذکـور با بـذور لگـوم باعث می شـود که جداسـازي آن ها 
از تـوده بـذري بـا مشـکل مواجه شـود و کیفیت بذر تولیدشـده افت  نمایـد.  بنابراین پیمانکار موظف اسـت 
پراکندگـی علف هـای مذکـور را در مزرعـه به حداقل اسـتاندارد موردنظر مزرعه بذري برسـاند. بدیهی اسـت 
در صـورت مشـاهده بیـش ازحد اسـتاندارد این علف هاي هـرز، مزرعه پیمانـکار تأییدیه مرحله داشـت و نیز 

مجـوز برداشـت را دریافـت نخواهـد کـرد و از فرایند تولید بذر حـذف می گردد.
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).Salvia sp( شکل 47- مریم گلی  )Cichorium intybus( شکل 46-کاسنی                 

   

)Melilotus inducus( شکل 49- شاه افسر  )Convolvulus arvencis( شکل 48- علف هفت بند       

 2-3- شبدر برسیم 

شـبدر برسـیم بـا نام علمـی Trifolium alexandrinum گیاه  یک سـاله ای اسـت که عمومـاً ظرفیت عملکرد 
علوفـه ای آن بیش تـر از سـایر گونه هـای شـبدر اسـت. این گیـاه دارای پروتئین نسـبتاً باال و علوفه ای بسـیار 
خوش خـوراک اسـت کـه پـس از کنجاله ی سـویا باالترین پروتئیـن خـام را دارد. میزان پروتئین خام شـبدر 
برسـیم پـس از خشـک کردن را 20-16 درصـد ذکـر می کننـد. شـبدر برسـیم ازنظـر علوفـه مشـابه یونجـه 
اسـت و می توانـد تـا 8 تـن علوفـه در یک فصـل رشـد تولیـد کنـد.  همچنیـن از شـبدر برسـیم می تـوان 
به عنـوان یـک محصـول پوششـی بـرای سـرکوب علف هـای هـرز یـا به عنـوان کـود سـبز اسـتفاده کـرد که 

نیتـروژن را بـرای محصـوالت بعـدی فراهـم می کند. 

 3-2-1- مشخصات گیاه شناسی

شـبدر برسـیم یـا شـبدر مصـری بـه خانـواده بقـوالت تعلـق دارد. ایـن شـبدر گیاهـی یک سـاله، دارای 
ریشـه های عمیـق، ضخیـم و با انشـعابات کـم زیرزمینی اسـت که تا عمـق 60-40 سـانتی متری خاک نفوذ 
می کنـد. در ریشـه ی اغلـب گیاهـان تیـره لگومینوز ازجمله شـبدر برسـیم گره هایـی به قطـر 5-3 میلی متر 
وجـود دارد کـه میانگیـن آن هاحـدود بیـش از 20 عدد اسـت. این گره هاپـر از باکتری های ریزوبیوم هسـتند 
کـه ازت مولکولـی )n 2( هـوا را جـذب و آن را در ریشـه تثبیـت می کننـد. شـبدر برسـیم دارای سـاقه هایی 
راسـت، نـازک، ظریـف، مـدور و منشـعب و توخالـی هسـتند کـه پـس از برداشـت، دوبـاره رشـد می کنند و 
جوانه هایـی از قاعـده هـر سـاقه بیـرون می زننـد. طول سـاقه به ارتفـاع 80-60 سـانتی متر و گاهـی بیش تر 

از یـک متر اسـت.
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شکل 50- شبدر برسیم

3-2-2- خصوصیات زراعی

شـبدر برسـیم گیاهـي یک سـاله بـا نیـاز شـدید بـه گرمـا و آب کافـي اسـت. شـبدر برسـیم به طورکلی 
بـه سـرما حسـاس اسـت و زمسـتان مالیـم را دوسـت دارد، بنابرایـن بایـد تنهـا پـس از بین رفتـن احتمال 
یخبنـدان کاشـته شـود. نوسـانات درجـه حـرارت آن بیـن 35-0 درجـه سـانتی گراد و مناسـب ترین درجـه 
حرارت برای رشـد و نمو آن 25-12 درجه سـانتی گراد اسـت که در شـرایط مناسـب 22 چین علوفه تولید 
می کنـد. در صـورت بـروز سـرما رشـد گیاه متوقـف می شـود و در 2- درجـه سـانتی گراد از بین مـی رود اما 
به محـض مسـاعد شـدن هـوا و شـرایط اقلیمـی فعالیت رویشـی خود را شـروع می کنـد. از خصوصیـات بارز 
شـبدر قـدرت پنجـه زدن و رشـد و نمـو مناسـب بعد از برداشـت اسـت، کـه در صـورت تقویت خـاک با کود 
آلـي و پوسـیده، میـزان تولیـد افزایـش چشـمگیري خواهـد. افزایـش سـطح زیر کشـت شـبدر کـه جایگاه 

مهمـی در تولیـد علوفـه و بهبـود حاصلخیـزی خـاک دارد از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت.
  شـبدر برسـیم سـازگاری خوبـی بـا هـوای گـرم نـدارد، نواحـی بـا زمسـتان گـرم و طوالنـی و مناطقی 
را ترجیـح می دهـد کـه خطـر سـرمازدگی نداشـته باشـند. گرچه شـبدر برسـیم گاهـی درجـه حرارت های 
3- درجـه سـانتی گراد تـا 3- درجـه سـانتی گراد را تحمـل می کند. بـا این حال این گیـاه را نبایـد در نواحی 
کاشـت کـه طـی زمسـتان چنـد بـار درجه حـرارت بـه 6- درجـه سـانتی گراد یـا  کم تـر از آن می رسـد. به 
نظـر می رسـد بهتریـن سـازگاری را شـبدر برسـیم با نواحـی و مکان هایـی با ارتفـاع کم تر از 650 متـر دارد.

 3-2-3- عملیات زراعی

- آماده سازی زمین
 شـبدر برسـیم اغلـب پـس از برداشـت برنـج و بـدون آمـاده کـردن بسـتر کاشـت در اراضـی شـالیزاری 
بذرپاشـی می شـود امـا آمـاده شـدن بسـتر کاشـت عـالوه  بـر تسـریع تجزیـه پس مانده هـای برنـج و از بین 
بـردن علف های هرز، در سـرعت رشـد شـبدر برسـیم و اسـتقرار آن و درنتیجه بـر عملکرد بیش تـر آن تأثیر 
بسـزایی دارد. جهـت کشـت شـبدر، ضمـن فراهـم نمـودن ادوات الزم و تعیین زمان مناسـب، ابتـدا زمین را با 
عمـق کافـي شـخم و سـپس دیسـک لولـر می زننـد و بعـد از اضافـه کردن کودهـای پایـه، عملیات دیسـک و 

لولـر مجـدد انجام می شـود.
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- خاک
شـبدر خـاک اسـیدي و مرطـوب را دوسـت ندارد و در خاک هاي سـبک یـا نیمه سـبک قلیایي محصول  
رضایت بخشـی مي دهـد. وجـود مـواد آلي پوسـیده در خاک باعث تسـریع رشـد و ازدیاد محصـول مي گردد. 
بافـت مناسـب خـاک سـیلتي لوم با اسـیدیته 7/5 تـا 8/2 و شـوري 1 تا 3 میلي موس بر  سـانتی متر اسـت.

- عمق کاشت
مناسـب ترین عمق کاشـت شـبدر برسـیم 1 سـانتی متر اسـت اما بذرپاشـی معمـوالً به صـورت پخش در 
سـطح زمیـن انجـام می شـود. در اراضی شـالیزاری کـه پخش بذر در بسـتر غیر آمـاده انجام می شـود مقدار 
زیـادی از بذرهـا بـه خـاک نمی رسـند و بـه هـدر می رونـد، لذا بهتر اسـت از بسـتر آماده اسـتفاده شـود. در 
صـورت نداشـتن وسـیله مناسـب بـرای به زیرخاک بردن شـبدر، کافـی اسـت از زنجیرهای حلقه ای در پشـت 
تراکتـور و یـا در مزارع کوچک با کشـیدن خار و خاشـاک برسـطح زمین بذرپاشـی شـده، بـذر را زیرخاک برد.

- کود شیمیایی
در اراضـی کـه شـبدر برسـیم به عنـوان محصـول اصلـی کشـت میشـود بهتـر اسـت کودهـای اصلـی را 
به  ویـژه بـر اسـاس نتایـج آزمـون خـاک  بـه زمیـن افـزود. درصورتی کـه انجـام آزمـون خاک میسـر نباشـد 
مقـدار 150 کیلوگـرم در هکتـار فسـفات آمونیم )معـادل 75 کیلوگـرم P2o5( و حـدود 50-30 کیلوگرم در 
هکتـار )معـادل 20-10 کیلوگـرم  Nخالـص( بـرای شـروع بعـد از آمـاده کـردن زمیـن و قبـل از کاشـت به 

زمیـن داده می شـود. 
در اراضی شـالیزاری شـبدر برسـیم اسـتفاده از کودهای شـیمیایی به ویژه فسـفره و پتاسـه باقی مانده از 
کشـت برنـج مدنظـر زارعیـن اسـت. نیتـروژن )ازت( مـورد نیاز نیز توسـط گیاه تثبیت می شـود. بـا این حال 
در زمین هایـی کـه خـاک ورزی بـرای از بیـن بـردن و تجزیـه کاه و کلـش انجام می شـود الزم اسـت اوره به 
مقـدار کافـی )حـدود 10 کیلوگـرم در هکتـار نیتـروژن )ازت( خالـص( بـرای کمـک بـه  تجزیـه آنهـا و نیز 

تأمیـن نیـاز اولیه گیاه داده شـود.
- میزان و نوع بذر مصرفی و تراکم بوته

 میـزان بـذر مصرفـی در مزارع شـبدری که باهـدف بذرگیري یا براي تولید و برداشـت علوفه ی تر کشـت 
می شـوند در یـک مرحلـه بسـته بـه شـرایط حـدود 25 تـا 30 کیلوگـرم در هکتار اسـت. اگر بسـتر کاشـت 
به خوبـی آمـاده شـود مقـدار بـذر 20 کیلوگرم در هکتار کافی اسـت. هرچه شـرایط زمین نامسـاعدتر باشـد 
میـزان بـذر موردنیـاز نیـز بیش تـر خواهـد بـود. در هرصـورت بـرای داشـتن یـک پوشـش خـوب بـه تراکم 
مناسـب 650 تـا700 هـزار بوتـه ای در هکتـار نیاز اسـت. درصورتی که هدف اصلی از کاشـت شـبدر برسـیم 
تولیـد بـذر باشـد میـزان 15-12 کیلوگـرم در هکتار کافی اسـت. چنانچه کشـت مکانیزه باشـد بـرای تولید 
علوفـه فواصـل ردیـف 20 سـانتی متر و بـرای تولید بـذر فاصله ردیف 50 - 30 سـانتی متر را می تـوان در نظر گرفت.
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شکل 51- بذر شبدر برسیم

- آبیاری
توصیـه می شـود تنظیـم کاشـت شـبدر برسـیم باتوجـه بـه پیش بینـی بارندگـی مناسـب صـورت گیرد 
در غیـر ایـن صـورت بایـد آبیـاری کافـی به ویـژه سـبز آب بـرای جوانه زنی و سـبز شـدن برای گیـاه صورت 
پذیـرد. در مناطقـی که بارندگی در فصل پاییز و زمسـتان مناسـب اسـت )شـرایط اقلیمی اسـتان مازندران( 
نیـاز بـه آبیـاری مـزارع شـبدر نیسـت ولـی گاهـی در زمان کاشـت، در صـورت عدم بارش مناسـب بـاران و 
خشـک بـودن زمیـن نیـاز بـه آبیـاری ضـروری خواهد بـود، لذا در شـرایط حـاد یک تـا دو نوبت آبیـاری در 
اول فصـل کاشـت کافـی اسـت. بـرای تولید بـذر در صورت نیـاز در مرحله گلدهـی هم باید زمیـن را آبیاری 
نمـود. بذرپاشـی بـدون آبیـاری یـا بـارش، به ویـژه در روش بـدون آماده سـازی بسـتر موجـب از بیـن رفتن 

بخـش عمـده ای از بذور خواهد شـد.

- مهار تلفیقی علف هرز )شیمیایی- مکانیکی(
 امـروزه کنتـرل تلفیقـی علف هـای هـرز به عنـوان روشـی بـا قابلیـت بـاال در جهـت افزایـش پایـداری 
محیط زیسـت و عملکـرد گیاهـان زراعـی در سـطح جهـان معرفـی گردیـده اسـت. در طـول مرحله داشـت 
کلیـه مراقبت هـاي الزم از قبیـل مبـارزه بـا علف هـاي هـرز بـا سـموم علف کشـی ماننـد گاالنـت، ترفـالن و 
بازگـران انجـام میشـود. عالوه بـر مهـار شـیمیایی علف های هـرز  کنترل مکانیکـی طي دو مرحلـه در فاصله 

بیـن مخلـوط کشـت بـا اسـتفاده از نیـروي انسـاني صـورت مي پذیرد 

3-2-4- گرده افشانی

به صـورت  بقـوالت کـه گرده افشـانی آن هـا  تیـره  نباتـات علوفـه اي  به ویـژه  در مـزارع کشـت علوفـه 
غیرمسـتقیم صـورت مي گیـرد، رابطـه ي پیچیـده اما منسـجمي بین بـذر و عوامل گرده افشـانی وجـود دارد 
کـه مهم ترین جز آن زنبورعسـل اسـت. زنبورعسـل به عنـوان مناسـب ترین و ارزنده ترین عامل گرده افشـانی 
در بذرافشـانی تأثیـر دارد و در مناطـق شـبدر خیـز درصـد تولیـد را بـه میـزان قابل مالحظـه ای افزایـش 
مي دهـد. بـه همیـن منظـور در مـزارع کشـت تولیـد بذر شـبدر، اسـتقرار کنـدوي زنبورعسـل به میـزان 2 
کلنـي در هکتـار موردتوجـه جدي کشـاورزان، دامـداران و زنبورداران قـرار دارد، در این حالـت ضمن تأمین 

مـواد غذایـي زنبـور و تولیـد عسـل، امـکان تلقیـح گیاهـان و افزایـش محصول نیـز فراهم مي شـود.
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 3-2-5- زمان مناسب برداشت

 الف( علوفه ای
 بهتریـن موقـع برداشـت گیاهـان علوفـه ای لگومینـوز زمـان 25-10 الـی 50 درصد گلدهی گیاه اسـت 
کـه در ایـن صـورت بیش تریـن مقـدار تولیـد کمی و کیفـی را خواهد داشـت. بنابرایـن وقتی ارتفـاع گیاه به 
50-40 سـانتی متر رسـید می تـوان آن را برداشـت نمـود ولـی ارتفـاع برداشـت از سـطح را باید طـوری در نظر 
گرفـت تـا گیـاه بتواند مجدداً رشـد نماید. ارتفاع مناسـب برداشـت بوته 8-5 سـانتی متر از سـطح زمین اسـت.

ب( بذری
درصورتی کـه هـدف اصلـی کاشـت شـبدر برسـیم تولیـد بذر باشـد با یـک چین برداشـت علوفـه، چین 
دوم آن بـرای تولیـد بـذر باقـی می مانـد. در این صورت، پس از برداشـت علوفـه ی  تر مقدار مناسـبی از  کود 
اوره و ریزمغذی هـا کـه برابـر22 کیلوگـرم در هکتار اسـت را در سـطح مزرعه می پاشـند و آبیـاری می کنند.

زمـان کاشـت بـذر و چین بـرداری باید طوری تنظیم شـود کـه گیاه در زمان مناسـبی به گلدهی برسـد. 
درصورتی کـه برداشـت دیرتـر از موعـد مقـرر صـورت گیـرد، بـه دلیل تالقـی زمان گلدهـي و گرده افشـانی 
بـا گرمـاي شـدید تابسـتان، میزان تلقیـح کاهـش چشـمگیري دارد و درصد تولیـد را پایین مـي آورد. چین 
بـرداری در اواخر بهمن تا اواسـط اسـفند مناسـب اسـت. آبیـاري در مرحلـه گلدهي براي برداشـت محصول 
بهتر ضروري اسـت. زمان برداشـت بذر پس از تکامل آن و بعد ازگذشـت حدود 12 روز اسـت یعنی برداشـت 
را هنگامـی بـا کمبایـن انجـام می دهنـد که گل آذین ها قهـوه ای تیره و دانه های داخل آن کاماًل سـفت شـده 
باشـند. محصـول بوجـاري شـده در کیسـه هاي 12 کیلوگرمي بسـته بندي و بـا تعیین تاریخ مصـرف و درصد 

قوه نامیـه در اختیـار مصرف کننـدگان قـرار مي گیرد.

ج( دومنظوره
شـبدر برسـیم را میتـوان بـا دو هـدف علوفه ای و بذری هم کشـت نمود. در این صورت با کاشـت شـبدر 
برسـیم در اوایـل فصـل کاشـت )علوفـه ای(، دو چیـن مناسـب علوفـه از آن برداشـت می کنند و چین سـوم 
بـه تولیـد بـذر اختصـاص مییابد. برداشـت علوفـه ای اول میتوانـد در اواخـر آذر و چین دوم اواسـط اسـفند تا اوایل 
فروردیـن  انجـام شـود. گاهـی ممکن اسـت تولید بذر از چین سـوم کمی نسـبت بـه چین دوم کاهش نشـان دهد.

 3-2-6- کیسه گیری و انباردار کردن

بـذر شـبدر برسـیم را می تـوان در کیسـه های30-25 و 50 کیلوگرمـی کیسـه گیری و انبـار کـرد. در 
هـر صـورت میـزان قـوه نامیـه بـذر بالفاصلـه پـس از برداشـت و در اوایـل بوجـاری نسـبت بـه موقعـی که 
مدتـی از برداشـت بـذر گذشـته باشـد )2-1 ماه( کم تراسـت. قـوه نامیه آن پـس از مدتی ماندن بـذر پس از 
برداشـت کم تـر اسـت. بـا این حـال قـوه نامیه شـبدر پـس از یـک سـال انبـارداری به تدریج کاهـش می یابد 

به طوری کـه بـذر دو سـاله هرگـز قابل اسـتفاده و توصیـه نخواهـد بـود.
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 3-2-7- مزایای کشت شبدر برسیم

شـبدر برسـیم نسـبت بـه سـایر علوفه هـا و دیگـر شـبدرها داراي مزایایي اسـت، کـه اعـم آن عبارتند از: 
ج( دومنظـوره: شـبدر برسـیم را می تـوان بـا دو هـدف علوفـه ای و بـذری هـم کشـت نمـود. در ایـن صورت 
بـا کاشـت شـبدر برسـیم در اوایـل فصل کاشـت )علوفه ای(، دو چین مناسـب علوفـه از آن برداشـت و چین 
سـوم بـه تولیـد بـذر اختصاص می یابـد. برداشـت علوفـه-ای اول در اواخر آذر و چین دوم اواسـط اسـفند تا 
اوایـل فروردیـن می توانـد باشـد. ممکـن اسـت گاهـی تولیـد بـذر از چین سـوم کمی نسـبت به چیـن دوم 

کاهـش نشـان دهد.

3-2-8- موارد مصرف علوفه شبدر برسیم

علوفـه شـبدر برسـیم بـه چهار روش )1( علوفه سـبز و تازه )درو کـردن روزانه و مصرف علوفـه تازه(، )2( 
علوفـه خشـک، )3( چـراي مسـتقیم و )4( علوفـه سـیلویی )درو کـردن و سـیلوي علوفه و مصـرف در زمان 

مناسـب( قابل مصرف دام اسـت.
1- چرای مستقیم

در ایـن روش دام بـه داخـل مزرعـه شـبدر هدایـت می شـود تا به طور مسـتقیم تعلیـف نمایـد. این نحوه 
اسـتفاده از شـبدر ممکـن اسـت، مشـکالتي را در پـي داشـته باشـد، ازجملـه در فصـل رویـش شـبدر و در 
مناطـق مرطـوب )پاییـز و زمسـتان(که بارندگـي و رطوبـت زمیـن زیاد اسـت، رفـت  و آمد حیوانـات به ویژه 
گاو سـبب کوبیـده شـدن گیـاه و خـاک می شـود و بـه رشـد شـبدر لطمـه مي زند. ایـن مشـکل در روزهاي 
بارانـي شـدیدتر خواهـد بـود. به عـالوه در این روش صبح هـا از مزرعه اسـتفاده نمي کنند، زیرا شـبدر معموالً 
پـر از شـبنم اسـت و احتمـال بـروز نفـخ و بیمـاري در دام وجـود دارد. درعین حـال در بعضـي از مناطق که 
زمیـن خشـک و بارندگـي کم تـر اسـت، دام هـا به وسـیله طنـاب و میـخ در محـدوده اي از مزرعه تحـت کنترل 
قـرار می گیرنـد تـا چـراي شـبدر به تدریج و به طور منظم از یک قسـمت مزرعه شـروع شـود و تمـام بخش هارا 
در برگیـرد. در ایـن حالـت دام در سـطح مزرعـه کم تـر تـردد دارد. عـالوه  بـر ایـن  بهره بـرداري از تمامـي 
قسـمت های مزرعـه از رفت وآمـد دام در مناطـق خـاص و همچنیـن  هـدر رفـت خـاک و علوفـه جلوگیـري 
مي شـود. بدیهـي اسـت ایـن روش بـراي دامدارانـي کـه تعداد کمـي دام دارنـد، قابلیـت اجرایـي  بیش تري 
خواهـد داشـت. در اسـتفاده مسـتقیم شـبدر توصیه مي شـود از مخلـوط کاه در تغذیـه دام اسـتفاده گردد تا 
احتمـال نفـخ از بیـن بـرود، همچنیـن پیش از آغـاز دوره چراي شـبدر تازه، واکسـن آنترتوکسـمي را به دام  
تزریـق نماینـد و در صـورت لزوم تمهیـدات دیگری را نیز مورد توجـه قرار گیرد. مصرف علوفه تازه شـبدرها 
ماننـد بسـیاری از بقـوالت دیگـر به دلیـل پروتئین زیادی که دارنـد در دام تولید نفخ می کنـد. در اثر مصرف 
شـبدر سـفید، شـبدر قرمز، شـبدر شـیرین و شـبدر ایرانـی در دام هـا ایجاد نفخ می شـود. با این حـال برخی 
معتقـد هسـتند کـه شـبدر برسـیم و )شـبدر پنجـه کالغـی( در دام هـا هیـچ نفخـی ایجـاد نمی کننـد زیرا 
تانن هایـی در ایـن گیـاه وجـود دارنـد که قابل اتصـال به پروتئین هاهسـتند. ایـن تانن ها به رسـوب پروتئین 
در شـکمبه کمـک می کنـد و مانـع ایجـاد نفـخ می شـود. درهرصـورت بـرای رعایـت احتیـاط در تازه خوری 
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شـبدر برسـیم توسـط دام بایـد شـب قبـل و یـا صبح قبـل از چرا یـا تعلیـف بـه دام شـکم پرکن هایی مانند 
کاه بدهنـد تـا از احتمـال ایجـاد نفخ هم جلوگیری شـود.

2- درو روزانه و مصرف شبدر تازه

این روش نسـبت به چراي مسـتقیم در مزرعه برتري دارد و مشـکلي براي رشـد شـبدر پیش نمي آورد. 
در ایـن شـیوه یـک یـا چند بار شـبدر به انـدازه مصـرف روزانـه درو می کننـد و در محل دامـداري به مصرف 
مي رسـانند. شایسـته اسـت کـه عمـل درو پس از گرم شـدن هـوا و از بین رفتن شـبنم انجـام گیرد)ترجیحاً 

بعدازظهرهـا( ایـن روش در تمـام مـدت به غیـراز روزهاي بارانـي به راحتی قابل اجرا اسـت.

 3- خشک کردن شبدر برسیم

پـس از دروي شـبدر و پخـش آن در مزرعـه در شـرایطي کـه انـرژي آفتـاب مناسـب باشـد، گیـاه پـس 
از چنـد روز خشـک مي شـود.بااین وجود ازآنجاکـه فصـل برداشـت شـبدر بـا پاییـز و زمسـتان و اوایـل بهـار 
هم زمـان اسـت، معمـوالً در ایـن فصـول انرژي آفتـاب به اندازه کافـي وجود ندارد که بتواند شـبدر درو شـده 
را خشـک نمایـد. وقـوع بارندگـي نیز کیفیت علوفـه را به خطر مي اندازد. باید توجه داشـت، در هنگام سـیلو 

کـردن اگـر علوفـه بیش تـر از 42 درصـد رطوبت داشـته باشـد کپک می زنـد و از بیـن مي رود.
سـیلوی شـبدر نیز با تمهیداتی قابل انجام اسـت. با توجه به رطوبت زیاد و کیفیت علوفه شـبدر برسـیم، 
سـیلوی آن از سـیلوی سـایر گیاهـان ازجملـه ذرت متفـاوت اسـت و  بایـد بـا افزایـش مواد خشـبی و مواد 
خشـک ماننـد کاه غـالت رطوبـت مـازاد آن را تقلیـل داد و همچنیـن با افـزودن مقدار کافـی هیدروکربن ها 

میـزان مـواد قنـدی را نیز جهـت تجزیه و تخمیر بـاال برد.

- موانع و مشکالت خشک کردن شبدر به وسیله دستگاه خشک کن

طبق مطالعات و بررسـي هاي انجام شـده در کشـور )اسـتان گلسـتان( خشـک کردن شـبدر به روش مصنوعي 
در دسـتگاه خشـک کن مشـکالت زیـادي دارد و اجام آن در سـطح دامداراي ها کار سـاده اي نخواهـد بود زیرا:

1- ماشین آالت و سرمایه گذاري اولیه زیادي موردنیاز است.
2- حمل  ونقل شبدر به کارخانه خشک کن و بالعکس به دلیل حجیم بودن، هزینه زیادي در بر دارد.

3- بـا توجـه بـه بـاال بودن رطوبت شـبدر)بیش از80 درصـد( براي خشـک کردن آن مقدار زیـادي انرژي 
اعـم از مواد سـوختي و غیرمصرف خواهد شـد.

4- به هنگام خشک کردن مقدار زیادي از برگ هاي شبدر تلف می شود و از ارزش غذایي آن کاسته مي شود.
5- قیمـت تمام شـده شـبدر خشک شـده بـاال مـی رود، لـذا خشـک کردن شـبدر به طـور مصنوعـي ازنظر 
اقتصـادي به صرفـه نخواهـد بـود. البتـه روش خشـک کردن معموالً بـراي ذخیره سـازي مازاد علوفـه تولیدي 

و اسـتفاده از آن در آینـده اسـت، کـه در برخـي مـوارد اثرات بسـیار مفیـدي را در بر خواهد داشـت.
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3-3-1- شبدر الکی )شبدر کریمسون، شبدر گل میخکی و شبدر آلمانی(
شـبدر الکـی بانـام علمـی .Trifoliunt incarnatum L گیاهـی یک سـاله و از خانـواده لگومینوز، دگرگشـن و 
دارای فـرم ایسـتاده اسـت. ایـن گیـاه بومی جنوب غربی آسـیای صغیر تا نواحی اروپا اسـت. شـبدر الکی در 
سـال 1819 میـالدی وارد آمریـکا شـد و اکنـون یکـی از بقـوالت مهم علوفه ای این کشـور به شـمار می رود.

ایـن گیـاه در حـال حاضـر به عنـوان کـود سـبز و یـک گیـاه علوفـه ای در فرانسـه، اسـپانیا، مجارسـتان، 
ایتالیـا، جنـوب انگلسـتان، امریـکا و اروپـا مطـرح اسـت. کشـت شـبدر الکـی در ایران هم آغاز شـده اسـت. 
ایـن شـبدر در مراتـع، بـرای تولیـد علوفـه خشـک و اصـالح خـاک مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. کشـت آن 
در مناطـق گـرم به صـورت یک سـاله زمسـتانه و در مناطـق سـرد به صـورت یک سـاله تابسـتانه رایج اسـت.

برخـی از مهم تریـن اهـداف معرفـی ایـن رقم در کشـور عبارتنـد از: افزایش تنوع ارقام شـبدر در کشـور، 
پیـدا کـردن جایگزیـن مطمئـن بـرای شـبدر برسـیم در تنـاوب با برنج در سـال هایی که سـرما مانع کشـت 
رقـم برسـیم می شـود، دسـتیابی بـه ارقـام زودرس، تولید علوفه تـازه در اوایل فصـل بهار در زمانـی که هیچ 

علوفـه تازه ای وجـود ندارد.
به طورکلـی در مـورد جایـگاه و اهمیـت گونه جدید شـبدر الکی در نظام زراعی کشـور می تـوان به موارد 

ذیل اشـاره نمود:
1- افزایـش تنـوع گونه هـای زراعـی شـبدر در کشـور بـا توجـه بـه  این که در حـال حاضر فقـط دو گونه 

شـبدر در کشـور کشـت می شود.
 2- یکـی از معیار هـای قبـول یـک گیـاه علوفـه ای داشـتن فرم ایسـتاده جهـت برداشـت و درو و امکان 
انتقـال بـه محـل دامداری ها اسـت. این رقم با داشـتن رشـد ایسـتاده )همیـن خصوصیات باعث سـهولت در 

ترویـج آن میـان زارعیـن می شـود.( به راحتـی می توانـد در نظـام زراعی تولیـد علوفه قـرار گیرد.
3- بـرای اولیـن بـار در کشـور به عنـوان یک گونـه جدیـد شـبدر موردمطالعـه و بررسـی قـرار گرفـت. با 
توجـه بـه تنوع شـرایط مختلـف آب هوایی در کشـور و بـرای افزایش تنوع ارقام شـبدر، رقم الکـی می تواند 
در افزایـش تولیـد علوفـه در کشـور نقش بسـزایی داشـته باشـد. در حال حاضر ایـن رقم در اسـتان هایی که 
در امـر تولیـد بـذر و مـزارع نمایشـی - ترویجـی فعالیـت دارند، کشـت می شـود، ولی آمـار و ارقام به دسـت 

آمـده از گسـترش کشـت آن در آینـده در نظـام زراعی کشـور حکایـت می کند.
 4- شـبدر الکـی متحمـل بـه سـرما اسـت )در مناطقی که سـرما باعث محدودیت کشـت می شـود مثل 
شـالیزارهای شـمال، مناطق میان پند، کشـت سـه گانه در گیالن و کشـت های بهاره در اسـتان های غربی(.

5- در بیـن انـواع شـبدر تنها رقمی اسـت کـه به علت نیمه خشـبی بودن سـاقه هایش می توانـد به عنوان 
علوفه خشـک و سیلویی مورداسـتفاده قرار بگیرد.

 6- متحمـل بـه کم آبـی و گریـزان از خشـکی اسـت )بـه علـت زودرسـی 15-10 روز نسـبت بـه زودرس تریـن و  
20-25 روز نسـبت بـه دیررس تریـن رقـم شـبدر ایرانـی کشـت میشـود(. درنهایـت نیـاز بـه تعـداد دفعات  

کم تـر آبیـاری در یک فصـل زراعـی دارد.
7 - امـکان اسـتفاده شـبدر الکـی در کشـت های دو گانـه و سـه گانـه وجود دارد )مثل کشـت شـبدر - 

باقـال در گیالن(.
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8- تولیـد علوفـه تـازه در اوایـل فصـل بهـار و در زمانـی که هنوز هیـچ علوفه تـازه ای وجود نـدارد )یکی 
از معضـالت کشـور کمبـود علوفـه تـازه در اوایل فصل بهار اسـت(.

9- مناسب کشت مخلوط به ویژه با تریتیکاله هست.
10 - آزاد نمـودن زمیـن زراعـی در اولین فرصت )به علت زودرسـی(. همیشـه یکـی از دغدغه های بخش 
کشـاورزی داشـتن ارقـام زراعی مناسـبی اسـت که بتوانـد در فواصل کوتاه مـدت بین دو کشـت متوالی و یا 
در زمـان دیررسـی محصـول آن هـا را بکارد. در صورت دیررسـی محصـول که به علل گوناگون ازجمله سـرما 
رخ می دهـد، امـکان کشـت پاییـزه وجـود نـدارد. باتوجـه بـه آنچه ذکر شـد شـبدر الکـی  به علت داشـتن 

مجموعـه شـرایط مناسـب می تواند بـرای این فواصل مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
11- پایـداری و افزایـش تولیـد در واحد سـطح و کاهش مسـائل زیسـت محیطی )به علـت مصرف  کم تر 

کودهـای شـیمیایی و آفت کش ها(.
مزایـای اصلـی شـبدر الکـی رشـد سـریع در هـوای خنـک، تحمـل سـایه و پتانسـیل مثبـت بذردهـی 
مجـدد اسـت؛ بنابرایـن، ایـن شـبدر را می تـوان در اوایـل بهـار یا پاییز بـرای کنتـرل علف های هرز کاشـت. 
عالوه برایـن از ایـن شـبدر می تـوان به عنـوان کشـت دوم بعد از برداشـت ذرت یـا در زراعت سـویا در هنگام 
ریـزش بـرگ آن  اسـتفاده کـرد. شـبدر الکی به دلیـل تحمل سـایه و قابلیت بذردهـی مجدد به عنـوان گیاه 
پوششـی تثبیت کننـده نیتـروژن در باغـات اسـتفاده می شـود. شـبدر الکـی به صورت همزیسـت بـا باکتری 

ریزوبیـوم عمـل تثبیـت نیتـروژن را انجـام می دهد.

 3-3-2- مشخصات گیاه شناسی

ج( دومنظـوره: شـبدر برسـیم را می تـوان بـا دو هدف علوفـه ای و بذری هم کشـت نمـود. در این صورت 
بـا کاشـت شـبدر برسـیم در اوایـل فصل کاشـت )علوفه ای(، دو چین مناسـب علوفـه از آن برداشـت و چین 
سـوم بـه تولیـد بـذر اختصـاص می یابـد. برداشـت علوفـه ای اول در اواخـر آذر و چین دوم اواسـط اسـفند تا 
اوایـل فروردیـن می توانـد باشـد. ممکـن اسـت گاهـی تولیـد بـذر از چین سـوم کمی نسـبت به چیـن دوم 
کاهـش نشـان دهـد. کـه بیش تریـن رشـد شـبدر الکـی در اوایل بهـار اسـت. مشـخصات ظاهری ایـن گیاه 
شـبیه شـبدر قرمـز اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه بـر روی سـطح برگ ها و سـاقه کـرک بیش تـری وجـود دارد.

ایـن رقـم  برگ هـای سـه برگچه ای بـا دمبرگ بلنـد دارند کـه انتهـای برگچه هـای آن گردتر )اسـتوانه ای یا 
هاللـی بـودن رأس برگ هـا( هسـتند. عـرض برگ هـای شـبدر الکـی 8 تـا 16 میلی متـر اسـت. برگچه های 
ایـن شـبدر برخـالف شـبدر قرمـز و سـفید، فاقد لکـه سـفیدرنگ مثلثی اسـت. گل هـای آن بـه رنگ الکی 
روشـن اسـت. شـبدر قرمز سـاقه  گل دهنده بلندتری به بلندی حدود 3 سـانتی متر دارد. این رقم سـریع تر 
رشـد می کنـد و دانه هـای بزرگ تـری نسـبت به شـبدر قرمـز تولیـد می نماید. طوقـه ضخیم و گوشـتی دارد 
کـه ریشـه های نسـبتاً عمیـق و راسـت و دوکی تولیـد می کند. سـاقه ارتفاعـی در حدود 10تا80 سـانتی متر 

دارد و فاقد انشـعابات شـاخه ای زیاد اسـت.
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شکل 52- گل آذین شبدر الکی

شکل 53- برگ و ساقه شبدر الکی

3-3-3- عوامل مؤثر در رشد و نمو شبدر الکی

- خاک
شـبدر الکـی طیـف وسـیعی از شـرایط خاک با زهکشـی متوسـط تا خـوب را تحمـل می کند. ایـن گیاه 
در خاک هـای نسـبتاً اسـیدی زهکشـی شـده رشـد مناسـبی دارد. ایـن رقـم با خاک هـای قلیایی، سـبک و 

حتـی سـنگین سـازگار اسـت، امـا، خـاک لومی شـنی و لوم رسـی را ترجیـح می دهد.
شـبدر الکـی در خاک هـای رسـی سـنگین و غرقـاب یـا خاک هـای آهکـی با زهکشـی ضعیـف عملکرد 
ضعیف  تـری دارد و بـا خاک هـای فقیـر و رسـی سـازگار نیسـت. همچنیـن در خاک هـای بسـیار اسـیدی یا 
قلیایـی عملکـرد ضعیفـی دارد. ایـن نـوع شـبدر خاک هایـی بـا pH 7- 5/5 را ترجیح می دهد. اگـر pH خاک  

کم تـر از 5 باشـد، تثبیـت نیتـروژن توسـط شـبدر متوقف می شـود.
شـبدر الکـی بـه دلیـل تحمـل pH بـاال، در خاک هـای سـنگین، خاک هـای شـنی یـا رسـی را تـا زمانی 
کـه زهکشـی خـوب باشـد رشـد می کنـد، امـا بهترین رشـد در خاک هـای لومی بـا محتوای هومـوس خوب 
صـورت می گیـرد. خاک هایـی کـه در طـول زمسـتان سـرد یـا غرقاب هسـتند، خاک هـای گل آلود یا بسـیار 

اسـیدی مناسـب کاشت شـبدر نیستند.
- نور

شـبدر الکـی در شـرایطی از آفتـاب کامـل تـا نیمـه سـایه، رشـد کند، اما رشـد خوب و سـریعی نـدارد. 
در صـورت کاشـت ایـن رقـم در محیط سـایه  روشـن به منظـور جلوگیری از کاهـش عملکرد الزم اسـت بذر 
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مصرفـی دو برابـر شـود. شـبدر بـرای رشـد خـوب به دریافـت حداقل تـا 4 تا 6 سـاعت نور خورشـید در روز 
نیـاز دارد. طـول سـاعات روشـنایی هم بـر روی گلدهی شـبدر الکی مؤثر اسـت. گلدهی شـبدر الکی زمانی 

ایجـاد می شـود که طـول روز بیش از 12 سـاعت باشـد.
- درجه حرارت

شـبدر الکـی نمیتوانـد گرمـا یـا سـرمای شـدید را تحمـل کنـد و در هـوای خنک و مرطـوب بهترین رشـد را 
دارد. ایـن گیـاه میانگیـن دمـای سـاالنه 21/3 - 5/9 درجه سـانتی گراد را تحمل می کند. شـبدر الکـی در مراحل 

اولیـه رشـد بـه گرمـای قابل توجهـی نیـاز دارد. این رقـم را بایـد تا 6 هفتـه قبل از اولیـن یخبندان کشـت کرد.
- آماده سازی زمین

بـا توجـه بـه ریـز بودن بـذر ارقام شـبدر و حساسـیت آن به سـله خـاک،  بایـد در زمان مناسـب )گاورو 
بـودن( اقـدام بـه شـخم عمیـق زمیـن کرد. سـپس زمیـن را دیسـک می زننـد و با مالـه تسـطیح میکنند تا 

بسـتری نـرم و عـاری از کلوخـه برای کشـت فراهم شـود.
- میزان کود مصرفي

شـبدر الکـی نیـاز آهکـی متوسـطی دارد و بـه خاک هایـی بـا حاصلخیـزی کـم سـازگار اسـت. مصـرف 
پاییـزه 200تـا400 کیلوگـرم در هکتـار کـود N:P:K  20:20:20ممکن اسـت برای دو سـال در خاک هایی با 
حاصلخیـزی کـم کافـی باشـد. به طورکلـی میـزان کـود مصرفی باید بر اسـاس آزمون خاک مشـخص شـود. 
بـرای ایـن رقـم بـه هنگام کاشـت کود فسـفات آمونیـوم 200 کیلوگـرم و کـود اوره 50 کیلوگـرم )به عنوان 

اسـتارتر( مصرف می شـود.
- تاریخ کاشت

بهتریـن زمـان برای کاشـت شـبدر بسـتگی بـه منطقه و هـدف کاشـت دارد. معمـوالً درکشـت پاییزه از 
نیمـه ی دوم شـهریور تـا اواخـر مهر و درکشـت بهاره از اسـفند تا نیمه اول اردیبهشـت، می تـوان این رقم را 
کاشـت. البتـه درکشـت پاییـزه این شـبدرهاباید قبل از یخبندان بوته ها سـبز شـوند و حداقل 5 سـانتی متر 
ارتفـاع داشـته باشـند. کشـت زودرس شـبدر را بـا این هدف انجـام می دهند که از اسـتقرار مناسـب گیاهان 
قبـل از وقـوع یخبنـدان اطمینان حاصـل کنند. یخبنـدان مخصوصاً بـرای گیاهان جوان مضر اسـت. درواقع 
شـبدر الکـی بایـد 6 هفتـه قبل از میانگیـن تاریخ اولین یخبندان کشـت شـود. در مناطق سردسـیر میتوان 
شـبدر الکـی را به جـای پاییـز در اوایـل بهـار کاشـت. کاشـت بهـاره اغلـب منجـر بـه دوره ی رشـد کوتاه تر، 
گلدهـی ضعیـف و کاهـش عملکرد دانه می شـود. دانه شـبدر بسـیار کوچک اسـت، بنابراین ممکن اسـت آن 

را بـا آهـک یا کـود مخلوط پوشـش دار کنند.
- نوع کشت

کاًل شـبدر را می تـوان بـه دو صـورت سـنتی )کرتـی( و مکانیزه )جوی و پشـته( کشـت نمود. در کشـت 
مکانیـزه می تـوان بـا تنظیـم دسـتگاه های خطـی کار غـالت، اقـدام بـه کاشـت یـک یا چنـد ردیفه بـر روی 

پشـته هاکرد. فاصلـه کشـت بیـن ردیف هـا60 - 50 سـانتی متر اسـت.
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- عمق کاشت
بـا توجـه بـه ریـز بودن بذر شـبدر، عمق کاشـت نبایـد بیش تر از 2-1 سـانتی متر باشـد. عمـق در خاک 

رسـی باید 1 سـانتی متر و در خاک شـنی 2 سـانتی متر باشـد.
- میزان بذر مصرفي

میـزان بـذر مصرفـی بـا توجـه به هدف کاشـت، نوع خـاک، تاریخ کاشـت، نحوه ی تهیه بسـتر بـذر و قوه 
نامیـه متغیـر اسـت. به طورکلـی بـرای ایجـاد یـک مزرعـه ی خـوب مقـدار 25 - 20 کیلوگرم بـذر در هکتار 

توصیه می شـود.

 3-3-4- عملیات داشت

- کنترل علف هرز
مهم تریـن عملیـات داشـت شـبدر مبارزه بـا علف های هرز اسـت. با توجه بـه این واقعیت، ضروری اسـت 
کـه علف هـای هـرز موجـود در مزرعـه قبل از کاشـت شـبدر از بین برونـد. قبل از کاشـت شـبدر باید خاک 
را شـخم زد. سـپس حتمـاً بایـد 4 تـا 6 هفتـه صبـر کرد که علف هـای هرز جدید ظاهر شـوند تـا بتوان قبل 

از کاشـت بذر شـبدر آن هـارا از بین برد.
از علف کش هـای ارادیـکان و ترفـالن بـه میـزان 5 لیتـر در هکتـار قبـل از کشـت و از بازاگـران و گاالنت 
بـه میـزان 3-2 لیتـر در هکتـار بعـد از کشـت می تـوان اسـتفاده کرد. عـالوه  بر علف کـش میتـوان از نیروی 
کارگـری هـم در کنتـرل علف هـای هـرز اسـتفاده کـرد. نکتـه بسـیار مهم این اسـت کـه کنتـرل علف های 
هـرز بایـد در ابتـدای رشـد )قبـل از  این که ارتفاع شـبدر به 15-10 سـانتی متر برسـد( صـورت گیرد. چون 
بعدازایـن مرحلـه شـبدر به علت خصوصیات رشـدی و برداشـت های مکـرر علوفه بر علف هرز غالب میشـود.

- آبیاری
بـا توجـه بـه ریـز بودن بذر شـبدر الکی بایـد 3-2 نوبت آبیـاری اول با دقت و آهسـته صورت گیـرد تا از 
شسـتن بـذور جلوگیری شـود. همچنین تا سـبز شـدن بـذور، توصیه می شـود فواصـل آبیاری کوتـاه )خاک 

نـم دار باشـد( باشـد و بعد از آبیـاری میتـوان 10 -7 روز یک بار آبیـاری صورت گیرد.

 3-3-5-زمان برداشت علوفه

بهتریـن زمـان برداشـت علوفـه شـبدر الکی، اوایـل گلدهـی )10 - 5 درصـد بوته ها به گل رفته باشـند( 
اسـت کـه در ایـن مرحلـه علوفه خشـک باکیفیت خوبـی تولید خواهد شـد. اگر برداشـت تا مرحلـه گلدهی 
کامـل بـه تأخیـر بیفتـد، محصـول آن افزایش پیـدا می کند، ولـی ارزش غذایـی آن کاهش می یابد. متوسـط 
عملکـرد علوفـه خشـک بسـته بـه تعداد چیـن بـرداری و منطقـه 35 -30 تن علوفه تـر، 5/5- 5 تـن علوفه 
خشـک اسـت. ازنظـر کیفـی علوفـه گیـاه دارای 17- 16 درصـد پروتئیـن، 49/8 درصـد NDF،35/4 درصد 
ADF، 60 در صـد قابلیـت هضـم و 80 – 70 درصـد خوش خوراکـی اسـت. هنگام برداشـتن بقایـای گیاه در 
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پایـان فصـل رشـد، بهتـر اسـت فقـط قسـمت های هوایی گیـاه را جـدا کنید تـا ریشـه ها در زمین پوسـیده 
شـوند و نیتـروژن خـود را آزاد کنند.

 3-3-6-زمان برداشت بذر

شـبدر الکـی گیاهـی خـود عقیم اسـت. وجود حشـره های گرده افشـان ماننـد زنبورعسـل در افزایـش عملکرد 
بـذر مؤثـر اسـت و قـرار دادن 5 عدد کندوی زنبورعسـل در هر هکتار برای گرده افشـانی بیش تر، توصیه می شـود.

زمـان مناسـب برداشـت بـذر هنگامـی اسـت کـه  برگ هـا و سـاقه ها به طـور کامـل رسـیده و گل آذین ها 
بـه رنـگ زرد تـا قهوه ای درآمـده باشـند. از یک مزرعه خوب گرده افشـانی شـده می توان حـدود 500-700 
کیلوگـرم بـذر در هـر هکتار برداشـت نمود. نکته ی مهم در برداشـت بذر شـبدر این اسـت که برداشـت باید 

موقـع صبـح یـا غـروب صـورت گیرد که هوا خیلی خشـک نیسـت تـا ریزش بـذر به حداقل برسـد.

 

شکل 54- بسته بذور ثبت و گواهی شده شبدر الکی
جدول 8- مشخصات زراعی و مورفولوژیک رقم شبدر الکی البرز 1

پاییزه - بهارهتیپ رشد

)cm( 60-50ارتفاع بوته

زودرسگروه رسیدن

ایستادهفرم بوته

متحمل نامقاومواکنش نسبت به بیماری و آفات

25-35 روز)بعد رشد مجدد در اول بهار(طول دوره رویش)روز(

(tha-1) 35-30عملکرد علوفه تر

(tha-1) 5/5-5عملکرد علوفه خشک

(kgha-1) 700-500عملکرد بذر

17-16درصد پروتئین

(DMD%) 60درصد قابلیت هضم علوفه

80-70درصد قابلیت خوش خوراکی

زردرنگ بذر

25-20میزان بذر مصرفی )کیلوگرم در هکتار(
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جدول 2 - مقایسه میانگین عملکرد علوفه رقم البرز 1 نسبت به شاهد

  1-4-3 مشخصات گیاه شناختی شبدر ایرانی

شـبدر ایرانـی بـا نـام علمـی Trifolium resupinatum گیاهـی یک سـاله و پاییـزه و بومـی آسـیای صغیـر و 
ایـران اسـت و ارتفاعـی بیـن 45 تـا 90 سـانتی متر دارد کـه در اواخـر زمسـتان و اوایـل بهـار تولیـد علوفـه 
می کنـد. رشـد اصلـی آن در طـول مـدت زمسـتان به صـورت رویشـی و خوابیـده در روی زمیـن اسـت و در 
طول تابسـتان و بهار به صورت ایسـتاده رشـد می کند. سـاقه ی شـبدر ایرانی بدون کرک اسـت. برگچه های 
ایـن شـبدر بـه طـول 1تـا 2/5 سـانتی متر و به شـکل تخم مرغی با نوک کشـیده یا گـرد و حاشـیه دندانه دار 
اسـت. گل هـای آن کوچـک و بـه رنـگ ارغوانی و صورتی هسـتند که وجـه تمایز رقم الکی با دیگر شـبدرها 
اسـت. بـذر ایـن رقـم بـه رنگ سـبز زیتونی یـا ارغوانی متمایل به سـیاه، یـا زرد و قهـوه ای متمایـل به قرمز 
اسـت. وزن هر دانه آن حدود 0/7 گرم اسـت. شـبدر ایرانی جزء شـبدرهای حقیقی و سـه برگچه ای اسـت 

کـه در انگلیسـی بـه آن Persian clover گفتـه می شـود. نـام ایـن گونه برگرفتـه از مبدأ آن ایران اسـت.

 

شکل 55- شبدر ایرانی

 3-4-2- اکوتیپ های معروف شبدر ایرانی

شـبدر ایرانـی اکوتیپ هـای زودرس )یـک چیـن( و دیـررس )چندچیـن( دارد که نـام هر اکوتیـپ از نام 
منطقـه کاشـت آن گرفتـه شده اسـت. از جملـه ایـن نام هـا می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود:
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 هفـت چیـن اسـتان مرکـزی )شـازند(، هفت چیـن اناج، یک چیـن و دوچین کرمانشـاه، قورچی باشـی، 
الشـتر لرسـتان، هراتـی بروجرد، سـوریان آباده، اقلید فـارس، لـردگان چهارمحال و بختیاری و غیره. کشـت 
تـوأم دو تیـپ رشـدی شـبدر ایرانی شـامل یک چیـن)زودرس(و چنـد چین)دیـررس( می تواند به برداشـت 
علوفـه بیش تـر از واحـد سـطح در زمان و مـکان و همچنیـن افزایش بهـره وری از منابع کمک کنـد. دوره ی 

رشـدی یـک چین تـا اوایل اردیبهشـت و چندچین  تا تابسـتان ادامـه دارد.   
هم چنیـن شـبدر ایرانـی از نظـر ارزش غذایی یکـی از بهترین گیاهـان علوفه ای جهت تغذیـه دام و طیور 
به شـمار می آیـد و به عنـوان یـک گیـاه علوفـه ای، مرتعـی و پوششـی دارای اهمیـت زیـادی اسـت. اهمیـت 
شـبدر ایرانـی در رشـد سـریع آن اسـت. این شـبدر از انـواع مرغـوب علوفه اسـت و می تـوان آن را به صورت 
 تـر، خشـک، سـیلو، مرتـع و چـراگاه مصـرف کـرد. ایـن رقم به صـورت تنها یـا مخلوط بـا گرامینه ها کشـت 
می شـود. بـه سـبب امـکان کشـت مخلـوط بـا گراس هـا )گرامینه هـا( می توانـد نقـش عمـده ای در تأمیـن 
نیـاز ازتـه گرامینه هـا داشـته باشـد. شـبدر ایرانی عـالوه  بر تأمیـن علوفه مـورد نیـاز احشـام، می تواند نقش 
بسـزایی هـم در خودکفایـي کشـور در تولیـد علوفـه داشـته باشـد ایـن گیـاه در اغلـب مناطق سـرد و نیمه 
سردسـیر سـازگاری یافتـه اسـت. متوسـط عملکـرد علوفـه خشـک آن 2 تـا 5 تـن در هکتـار اسـت ولی در 

آزمایش هـا و شـرایط مطلـوب تـا 10 تـن در هکتـار هم گزارش شـده اسـت.

 

شکل 56- کشت مخلوط شبدر با گراس

3-4-3- عوامل مؤثر بر رشد و نمو شبدر ایرانی

- خاک
شـبدر ایرانـی دامنـه ی گسـترده ای از خاک هـا را تحمـل می کنـد، ولـی در خاک های حاصلخیـز بهترین 
عملکـرد را دارد. ایـن گیـاه در خاک هـای لـوم رسـي تـا رسـي سـنگین رشـد می کنـد. بهتریـن رشـد را در 
خاک هـای کمـي قلیایـی )خاک هایـی با pH بیش تـر از 6(، مرطوب و سـنگین دارد اما در خاک های اسـیدي 

ندارد. رشـد خوبي 
- بستر کاشت

بـه سـبب ریـز بودن بذر شـبدر و تمـاس بهتر بذر با خاک و جذب رطوبت بیش تر، بسـتر کاشـت شـبدر 
بایـد کامـاًل نـرم و مسـطح باشـد. هرچـه آماده سـازی خـاک بهتر باشـد، باعـث تمـاس بیش تر بذر بـا ذرات 
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خـاک و جـذب رطوبـت می شـود. در نتیجـه بـذر بهتـر جوانه می زنـد و مزرعه از سـطح سـبز یکنواخت تری 
برخـوردار خواهد بود.

- میزان کود مصرفی
 این که شـبدر از خانواده لگومینوزه اسـت و می تواند به صورت بیولوژیکی نیتروژن را توسـط باکتری های 
موجـود بـر روی تارهـای کشـنده ریشـه خـود تثبیت کنـد. بنابراین مصـرف کود نیتـروژن )ازت( بـه هنگام 
کاشـت ایـن گیـاه توصیـه نمی گـردد. بـا این حال زمـان آماده سـازی اولیـه زمیـن افـزودن 20-10 کیلوگرم 
کـود نیتـروژن )ازت(، 250-200 کیلوگـرم فسـفات آمونیـوم و در صـورت نیاز 200 کیلوگرم کود پتاسـه در 

هکتـار توصیـه می گـردد )به طورکلـی میـزان کـود مصرفی باید بر اسـاس آزمـون خاک تعیین شـود(. 
- آبیاری

شـبدر ایرانی نسـبت به رطوبت خاک خیلی حسـاس اسـت و در مرحله جوانه زنی و بعد از هر چین برداري 
بـه کمبـود رطوبـت خاک واکنش نشـان می دهـد. تنش آبیاري تعـداد چین برداري در سـال، عملکـرد علوفه و 
بـذر را شـدیداً تحـت تأثیـر قـرار می دهد. اولین آبیاري پس از کشـت شـبدر باید خیلي آهسـته صـورت گیرد 
تـا بذرهـا شسـته نشـوند. همچنیـن 2 تا 3 آبیـاري اول بعد از کشـت باید با فاصلـه نزدیک به هم انجام شـوند 

تـا بـذر هرچـه بهتر جوانـه بزند. بعد از آن می تـوان 7 تـا 10 روز یک بار آبیـاری را انجام داد.

3-4-4-روش کاشت

 الف- روش دست پاش
در ایـن روش بعـد از آماده کـردن زمیـن و تسـطیح آن، مزرعـه بـه کرت هایـی بـا ابعـاد مختلـف تقسـیم 
می گـردد. سـپس بـذور توسـط کارگـر ماهـر در داخـل کرت هـا بـر روی خاک هـا پاشـیده می شـود و بعد با 

هـرس سـبکی آن هـارا زیرخـاک می کنند.
ب- روش مکانیزه

در ایـن روش کاشـت بـا کمـک ماشـین های بـذرکار به طـور یکنواخـت در سـطح مزرعـه و یـا بـر روی 
ردیف هـای کاشـت انجـام می شـود. فاصلـه خطـوط مناسـب بـرای تولیـد علوفـه 30-20 سـانتی متر و برای 

تولیـد بـذر 60-50 سـانتی متر اسـت.

 3-4-5- تاریخ کاشت

زمـان کاشـت شـبدر ایرانـی به شـرایط آب و هوایی منطقه و هدف کاشـت بسـتگی دارد. معموالً کشـت 
پاییـزه در مناطـق سردسـیر و نیمه سردسـیر کشـور از نیمه ی دوم شـهریور تا اواخر مهر قابل توصیه اسـت.

3-4-6-عمق کاشت

عمق مناسـب براي کشـت شـبدر 1 تا 2  سـانتی متر اسـت. به سـبب ریزبودن بذر شـبدر، عمق کاشـت 
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زیـاد باعـث غیریکنواختـی سـطح سـبز مزرعـه میشـود. عمـق کاشـت به بافـت خـاک بسـتگی دارد که در 
خاک هـای شـني  بیش تـر از خاک هـای رسـی اسـت. به طورکلـی عمق کاشـت 2 تـا 3 برابر طول بذر اسـت. 
هرچـه عمـق کاشـت  بیش تـر باشـد، درصـد جوانه زنـی  کم تر میشـود. در خاک هـای با بافت سـنگین عمق 

کاشـت  نباید بیش از 1/5  سـانتی متر باشـد.

 3-4-7- میزان بذر مصرفی

میـزان بـذر مصرفـی بسـته بـه هـدف کاشـت، نوع خـاک، تاریخ کاشـت، نحـوه ی تهیه بسـتر بـذر و قوه 
نامیـه متغیـر اسـت. به طورکلـی میـزان بـذر مصرفـی 5تـا 8 کیلوگـرم در هکتـار اسـت و بـرای ایجـاد یک 

مزرعـه خـوب تولیـد علوفـه، کاشـت 15 تـا 20 کیلوگـرم بـذر در هکتـار توصیه می شـود.

3-4-8-. آفات و بیماری ها

از مهم تریـن آفاتـی کـه بـه شـبدر حملـه می کنـد و میـزان محصـول را کاهـش می دهـد، می تـوان بـه 
شـته ها، سـر خرطومی تخمدان شـبدر و حلزون اشـاره کرد. در صورت مشـاهده آفات با حشـره کش نسـبت 
بـه دفـع آن هـا اقـدام می شـود. از بیماری هـای مهـم شـبدر در ایـران می تـوان بـه لکه سـیاه بذر، سـفیدک 
دروغی شـبدر، سـفیدک حقیقی شـبدر، پوسـیدگی ریشه و برگ اشـاره کرد. در صورت مشـاهده بیماری در 
چیـن دوم شـبدرهایی کـه به منظـور بذرگیـری کشـت شـده اند، باید بـا قارچ کـش مزرعه را سمپاشـی کرد.

3-4-9- کنترل علف هرز

مهم تریـن عملیـات داشـت شـبدر مبـارزه با علف هـای هرز اسـت. در زمین های بـا علف های هـرز زیاد از 
طریـق مبـارزه مکانیکـی، تنـاوب زراعـی و مبـارزه شـیمیایی برای دفـع آن ها می تـوان اقدام کـرد. البته این 
موضـوع در مـزارع تولیـد بـذر اهمیـت بیش تـری دارد. در صـورت وجـود علف هـای هـرز پهن بـرگ و نازک 
برگ قبل از کشـت از علفکش های ارادیکان و ترفالن به نسـبت مسـاوی اسـتفاده می شـود. بهتر اسـت قبل 
از کاشـت شـبدر بـا یـک تا دو آبیاری نسـبت به سـبزکردن علف هرز اقدام نمود و سـپس  علف هـای هرز را 
بـا علف کـش سمپاشـی کرد. عـالوه  بر علف کـش می توان از نیـروی کارگری هـم برای حـذف علف های هرز 
اسـتفاده کـرد. نکتـه بسـیار مهم این اسـت که دفـع علف های هـرز باید در ابتدای رشـد صـورت گیرد )قبل 
از  این کـه ارتفـاع شـبدر بـه 10 تا 15  سـانتی متر برسـد( چون بعدازاین مرحله شـبدر به علـت خصوصیات 

رشـدی و برداشـت های مکـرر علوفـه بـر علف هرز غالب می شـود.
تناوب زراعی شبدر – صیفی- غالت در منطقه برای کنترل آفات، بیماری ها و علف های هرز متداول است.
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3-4-10- برداشت علوفه و بذر

بهتریـن زمـان برداشـت علوفـه شـبدر ایرانـی، زمانی اسـت که 25تـا 50 درصـد مزرعه وارد فـاز گلدهی 
شـده باشـد. اگـر برداشـت تـا مرحلـه گلدهی کامـل به تأخیـر بیفتد، مقـدار محصـول بیش تر می شـود ولی 
ارزش غذایـی محصـول کاهـش می یابـد. در شـبدر هـم ماننـد یونجـه نبایـد در موقع برداشـت علوفـه آن را 
کامـاًل کف بـر کـرد چـون بـر رشـد مجـدد آن لطمـه وارد می شـود. ایـن مسـئله در شـبدرهای چنـد چین 
اهمیـت باالیـی دارد. متوسـط عملکـرد علوفـه در شـرایط مطلوب حـدود 5-2 تـن علوفه خشـک در هکتار 
اسـت. در آزمایش هـای انجام شـده در کـرج و مشـهد بـه ترتیـب 7/5 و10/2 تـن علوفـه خشـک در هکتـار 
تولیـد نمـوده اسـت. عملیـات برداشـت معمـوالً به صـورت سـنتی و بـا کمک داس هـای کوچک دسـتی و یا 

داس شـامیله انجـام می گیرد.
- شـبدر ایرانی گیاهی خودگشـن اسـت. وجود حشـره های گرده افشـان ماننـد زنبـور در افزایش عملکرد 
بـذر مؤثـر اسـت. چین دوم شـبدر بـرای بذرگیری در نظر گرفته میشـود. زمان برداشـت بذر هنگامی اسـت 
که رشـد رویشـی گیاه پایان یافته باشـد، برگ ها و سـاقه ها کاماًل رسـیده باشـند و 50 درصد گل آذین های 
شـبدر بـه رنـگ زرد مایـل بـه قهوه ای درآمده باشـند. در ایـن زمان که معمـوالً مصادف با زرد قهوه ای شـدن 
کپسـول ها اسـت، آبیـاری مزرعـه قطـع می شـود. از یـک مزرعـه خـوب گرده افشـانی شـده می تـوان حدود 
300 تـا450 کیلوگـرم بـذر در هکتـار برداشـت کرد. برداشـت به روش سـنتی بـذر معموالً  با داس شـامیله 
انجـام می شـود. پـس از برداشـت نسـبت بـه کوبیدن آن ها و اسـتحصال بـذر اقدام می شـود. بـذر حاصله در 

گونی هـای مناسـب بـرای خـود مصرفـی در اسـتان و همچنین فروش کیسـه گیری انجـام می گردد.

3-4-11- کیفیت علوفه شبدر ایرانی

تـا 85 درصـد  پروتئیـن و 60  بـودن حـدود 16 درصـد  دارا  به علـت خوش خوراکـی،  ایرانـی  شـبدر 
کربوهیـدرات، داشـتن انـواع ویتامین هـا ازجملـه K, E, C, A و D شـدیداً موردپسـند و اسـتفاده دام ها اسـت.
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