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  گفتار پیش

سرخرطومی برگ یونجه بومی اروپا و آسیا و یکی از مهمترین آفات یونجه       
در صورت عدم کنترل، این آفت می تواند چین اول . باشد در ایران و جهان می
از روش کنترل در حال حاضر براي کنترل این آفت بیشتر . یونجه را نابود کند

امروزه بیشتر کارشناسان و کشاورزان پیشرو با . شیمیایی استفاده  می شود
هاي شیمیایی براي انسان و محیط زیست از جمله  کش خطرات کاربرد آفت

ات آلودگی خاك و آب هاي زیرزمینی، بروز مقاومت در آفات، پیدایش آف
ارتباط طبیعی بین یونجه  ها باعث قطع مصرف حشره کش. اند پی برده... ثانویه و

شود زیرا مزرعه یونجه  و فون بندپایان آن از جمله پارازیتوئیدها و شکارگرها می
از تنوع زیستی باالیی برخوردار است و گزارش شده در یک هکتار یونجه بیش 

ها سبب نابودي سطوح  به عالوه حشره کش. کند گونه بندپا زندگی می 600از 
 ،اي بقاي پارازیتوئیدها و عوامل بیمارگر آن الزمندپایین جمعیت آفت که بر

سرخرطومی برگ یونجه باید در قالب مدیریت به همین دلیل کنترل . شوند می
هدف از تهیه این نشریه آشنایی بیشتر کارشناسان، . صورت گیرد تلفیقی آفت

سرخرطومی برگ مروجین و کشاورزان با روش هاي مدیریت تلفیقی آفت 
هاي  ان مهمترین آفت یونجه، براي توسعه و ترویج استفاده از روشیونجه به عنو

  . باشد یر شیمیایی و تولید غذاي سالم میکنترل غ
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  مقدمه

از تیره لگومینوز بوده و به علت غنی  L.  Medicago sativaیونجه     
کلسیم و ویتامین، خوش خوراك بودن و درصد کم  بودن از پروتئین،
بهترین گیاهان علوفه اي قرارمی گیرد و به آن طالي سبز سلولز در ردیف 

یونجه اولین گیاه زراعی است که اهلی و به عنوان علوفه کشت   .گویند می
اي، یونجه به علت کیفیت  در بین گیاهان علوفه). 1369کریمی،(شده است 

، دارا بودن ذخایر غذایی از جمله مواد معدنی مختلف، مواد یخوش خوراک
به . هاي گوناگون اهمیت خاصی پیدا کرده است پروتئینی و انواع ویتامین

ي  عالوه کاشت این گیاه تأثیر مهمی در اصالح زمین زراعی از راه تهویه
، افزایش مواد )زهکشی( یسطحهاي  زمین، برقراري تناوب، پایین بردن آب

ران سطح کشت یونجه در ای). 1379کریمی،(آلی و ازدیاد ازت خاك دارد 
هزار هکتار 15هزار هکتار و در استان چهارمحال و بختیاري   612حدود 

 محصول براياهمیت این که نشان دهنده ) 1392آمارنامه کشاورزي، (است 
   .باشد میهاي دامی  وردهآتولید فرو  بخش دامپروري استان

   منابع مروري بر

از خانواده   Hypera postica (Gyllenhal)سرخرطومی برگ یونجه      
Curculionidae  و راستهColeoptera   بومی اروپا و آسیا و یکی از مهمترین

 ،1342 وجدانی و دفتري،(باشد  در ایران و جهان می  .M. sativa Lآفات یونجه
 ,Buntin, & Bouton ،1381و1382،روشندل1381روشندل و نوربخشیان، 

1996, Dowdy et al., 1992  .( این آفت به علت تغذیه خسارت بیشترین
حشرات کامل نیز از . باشد میی یونجه یهاي انتها الروهاي آن از برگ و جوانه

 4و  3ولی خسارت عمده توسط الروهاي سن . برگ و ساقه یونجه تغذیه می کنند
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اگر جمعیت  .رسد باشد و مزارع شدیداً آلوده از دور به نظر سفید می می
عدد در متر مربع تجاوز کند کلیه برگ هاي  50الروهاي سنین مختلف از 

شوند، در حالی که در چین اول  یونجه در اثر تغذیه آنها نابود و خشک می
عدد در متر مربع نیز بیشتر است  150یونجه گاه جمعیت این الروها از 

در  یونجه سرخرطومی برگ هايتغذیه الرو). 1342 وجدانی و دفتري،(
 )با جمعیت یک الرو روي هر ساقه( سانتی متر 30 اي به ارتفاع ساقه یونجه

 ،گردد می هکتار در علوفه خشک تن یکمنجر به خسارت اقتصادي حدود 
تواند منجر به  متر می سانتی 40ساقه یونجه با ارتفاع هرولی یک الرو روي 

با افزایش ارتفاع گیاه  بنابراین ،گرددکیلوگرم در هکتار 250خسارتی حدود
 & Willson) سرخرطومی برگ یونجه کاهش می یابدمیزان خسارت آفت 

Eisley 2005) .ارتباط طبیعی بین یونجه و  قطعحشره کشها باعث  مصرف
به عالوه . گردد فون بندپایان آن از جمله پارازیتوئیدها و شکارگرها می

که براي بقاي جمعیت آفت سطوح پایین حشره کشها سبب نابودي 
به همین دلیل کنترل . گردد می ،پارازیتوئیدها و عوامل بیمارگر آن الزمند

. سرخرطومی برگ یونجه باید در قالب مدیریت تلفیقی آفت صورت گیرد
در سالهاي اخیر استفاده از روش هاي غیر شیمیایی نظیر آتش، چرانیدن 

. قرار گرفته استمزرعه توسط دام و استفاده از سموم گیاهی مورد توجه 
نشان داد چرانیدن  1385نتایج تحقیقات کمانگر و حبیبی، به عنوان مثال 

هاي آفت وداري سبب کاهش جمعیت الر مزرعه توسط دام به طور معنی
 گردید اما از نظر وزن تر و خشک علوفه تفاوت معنی داري با شاهد نداشت

ن زمستانه یونجه سوزانددر کارولیناي جنوبی  ).1385کمانگر و حبیبی، (
مصرف حشره  ندازهاز نظر آماري با سرخرطومی برگ یونجه براي کنترل
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همچنین . Stringer, et al, 1994موثر بوده استکش شیمیایی کاربوفوران 
سانتمتر بود سبب  25-20سوزانیدن بهاره یونجه زمانی که ارتفاع ساقه ها 

  .و شته نخود گردید سرخرطومی برگ یونجهدار معنیکاهش 
 (Schaber & Entz, 1988, Schaber, 1991) .  

آفت  درصد الروهاي 27درصد تخمها و  67دن زمستانه سبب حذف چرانی
کند  در مناطقی که حشره زمستان را به صورت تخم سپري می. است شده

چراي پائیزه و یا سوزانیدن سطحی مزرعه یا شعله افکن به شدت از تراکم 
بررسی تاثیر چرانیدن بر جمعیت  (Dowdy et al., 1992).  .کاهد آفت می

تا  45الروهاي سرخرطومی برگ یونجه نشان داد که چرانیدن سبب کاهش 
و تلفیق  امریکا شددر ایالت جورجیاي  درصدي جمعیت الروهاي آفت 60

  گردیدچرانیدن باعث کنترل مطلوب آفت  کاربرد حشره کش و
 (Buntin  & Bouton, 1996) . ،بررسی تلفیق روش هاي کنترل زراعی

در اوتارپرادش براي مدیریت مجموعه آفات یونجه شیمیایی و بیولوژیکی 
که می توان همه آفات مهم یونجه را با بهبود عملیات زراعی، هند نشان داد 

کودي در و مصرف ترکیب مناسب  IGFRI-244استفاده از واریته مقاوم 
ینسیس یا ژ اندوسولفان یا باسیلوس تورین زمان کاشت توام با مصرف

علف تیمار تلفیقی  .(Ram & Gupta, 1990)ترجیحا هردو کنترل نمود 
افکن بهترین گزینه براي افزایش وزن خشک  اس به همراه شعله نابوکش 

هرز و نیز کاهش آفت سرخرطومی  یونجه و کاهش وزن خشک علف
  ).1392رئوفی و همکاران، ( یونجه بود
  شناسی زیست
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سرخرطومی برگ یونجه در نواحی سردسیر و کوهستانی زمستان را به      
د گذران ها می صورت حشره کامل در بقایاي یونجه در خاك و سایر پناهگاه

). باشد یونجه می  در نواحی دشت زمستان گذرانی به صورت تخم در ساقۀ(
رسید  سلسیوسدرجه  17در بهار وقتی که متوسط درجه حرارت روزانه به 

گذاري  تخم. دکنن ریزي می گیري و تخم از پناهگاههاي خود خارج، جفت
ابتدا  کرده هاي جوان را انتخاب بدین صورت است که حشره کامل ساقه

. کند بوسیله خرطوم سوراخی در بافت ساقه ایجاد و سپس تخمگذاري می
گذاري  ز تخمپس ا. باشد عدد متغیرمی 60تا  3ها در هر ساقه از  تعداد تخم

مین ه پوشاند و به اي رنگی می حشره ماده مدخل سوراخ را با ماده قهوه
ها اغلب به آسانی  ي سرخرطومی یونجه در روي ساقهریز تخم محلدلیل 

روز  5-15به شرایط مختلف  هطول دوران جنینی بست. قابل تشخیص است
ي تخم کشد و الروهاي سن اول بوسیلۀ سرپوشی که در قسمت باال طول می

   ).1342 وجدانی و دفتري،( قرار دارد خارج می گردد

             
تخم سرخرطومی برگ : 2شکل     حشره کامل سرخرطومی برگ یونجه: 1شکل

 یونجه
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  الرو سرخرطومی برگ یونجه: 3شکل

هاي لطیف یونجه تغذیه کرده و  الروهاي سن اول ابتدا از جوانه ها و برگ     
در . کند مشبک میسوراخ و در سنین بعدي از سایر برگها تغذیه و برگها را 

مزرعه از  ،حمله هاي شدید برگها خشکیده و گاهی به علت فقدان کلروفیل
فعالیت الروها بیشتر در ساعات خنک روز  .رسد دور سفید رنگ به نظر می

و  میلیمترطول دارند 9 ، حدودرنگ بوده روهاي بالغ سبزال. گیردصورت می
 30-35طول دوران الروي حدود . دیده میشود خط سفیدرنگی درپشت آنها

الرو پس از رشد کامل در روي برگ و یا در . سن الروي است 4روز و داراي 
طول دوران شفیرگی . شود بین چند برگ یونجه پیله تنیده و به شفیره تبدیل می

پس از دوران شفیرگی حشره کامل ظاهر و چند روزي در . باشد روز می 12-3
وجدانی و ( شود داخل پیله مانده و سپس پیله را سوراخ کرده و از آن خارج می

در استان چهارمحال و بختیاري یک نسل در سال این حشره  ).1342 دفتري،
الزم به ذکر است که سرخرطومی برگ یونجه داراي دشمنان طبیعی . دارد

به عنوان . کنند است که هر سال بخشی از جمعیت آفت را کنترل میمتعددي 
از عوامل  B. cuculionisو  Bathyplectes anurus زنبورهاي پارازیتوئیدمثال 

مهم کنترل بیولوژیک آفت هستند که الروهاي آفت را پارازیته کرده و شفیره 
زنبور پارازیتوئید، در خارج از بدن شفیره آفت و در داخل پیله شفیرگی تشکیل 

در  انجام شده حاکی از استقرار خوب این زنبورها نتایج تحقیقات . می شود



11 

 

 مشخص شده کههمچنین . می باشد استان چهارمحال و بختیاريمزارع یونجه 
در بود و یک نسل در سال دارد و در استان گونه غالب   B. anurus  زنبور

 درصد پارازیتیسم توسط این زنبور مشاهده شده است 60برخی سالها بیش از 
یکی دیگر  Beauveria bassiana قارچ بیمارگر). 1385روشندل و ابراهیمی، (

در خاك بیشتر مزارع یونجه استان  از عوامل کنترل بیولوژیک آفت است که
هاي برگ و ریشه یونجه  سرخرطومی از الروها و حشرات کامل وجود داشته و

  ).1382و  1381روشندل، ( جدا شده استدر استان چهارمحال و بختیاري 

  
  سرخرطومی برگ یونجههاي شفیره : 4شکل
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  حشره کامل سرخرطومی برگ یونجه در حال تغذیه: 5شکل

 

  

  
  خسارت شدید سرخرطومی برگ یونجه: 6شکل
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  Bathyplectes anurus حشره کامل و شفیره زنبور پارازیتوئید: 7شکل
  زراعی کنترل

نزدیک گلدهی مزرعه برداشت زود هنگام یونجه درچین اول زمانی که  .1
در . گرددمی که هنوز کامل نشده اند هاییالرو است سبب نابودي
بین از  تابش آفتاب مواد غذایی وعلت کمبود به  این صورت الروها

این روش در کنترل علف هاي هرز مزرعه نیز نقش  .خواهند رفت
  .  داردچشمگیري 

صورت تخم و حشره کامل به  گذرانی حشره در مناطقی که زمستان  .2
شرطی که سن به د شوروش سوزاندن سطحی مزرعه استفاده از  است
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دستگاه شعله از  بهترین زمان استفاده .سال نباشد 2کمتر از یونجه 
  . )1385گر و حبیبی، کمان(اسفند است  اواخر افکن

یخ آب زمستانه در مناطقی که آب در دسترس کشاورزان باشد  .3
 .شود منظور تکمیل عملیات مبارزه زراعی زمستانه اجراه تواند ب می

موثر است، گذران در خاك  آفات زمستانسایر  در حذفاین عمل 
تنش خشکی در از  ذخیره رطوبت کافی وجلوگیريسبب همچنین 

  .شود میاوایل فصل سال آینده 
از  در یونجه هاي دوساله و مسن تراول یونجه  شود که چین توصیه می .4

نظر آبیاري تا حدي تحت تاثیر تنش رطوبتی قرار گیرد تا ضمن 
افزایش مقاومت به صورت مقطعی، از به کار بردن سم خودداري 

 ).1383مظاهري لقب، ( شود و یا مقدار مصرف آن کاهش یابد

درصد بذر شبدر قرمز 20به میزان کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه  .5
برگ  سر خرطومیت سارخسبب کاهش  درصد بذر یونجه 80و 

در . شود و یکی از روش هاي مدیریت تلفیقی آفت است می یونجه
تیمارهاي کشت مخلوط درصد آلودگی به این آفت کمتر از تیمار 

  ).1385روشندل و نوربخشیان، (بود  یونجه خالص

چراندن مزرعه توسط دام در مزارعی که امکان پذیر است نقش  .6
 . مهمی در کاهش خسارت آفت دارد
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چراندن مزرعه توسط دام یکی از روش هاي مبارزه با سرخرطومی برگ : 8شکل 

 یونجه

  کنترل شیمیایی 
با سرخرطومی برگ یونجه بایستی بر اساس شیمیایی تصمیم گیري براي کنترل 

موقعی انجام شود  سمپاشی مزرعه شود ارتفاع گیاه صورت گیرد و توصیه می
براي کاهش خسارت سرخرطومی . باشدمتر  سانتی 30که ارتفاع یونجه کمتر از 

سانتی متر، برداشت زود هنگام  40برگ یونجه درمزرعه با ارتفاع بیش از 
نیز می تواند ) تغذیه شده(سرساقه هاي خسارت دیده . ترجیح داده می شود

درصد سرساقه تغذیه  25مشاهده  .سرخرطومی یونجه باشد یشاخصی از فراوان
 23درصد سرساقه خسارت دیده در یونجه  50سانتیمتري،  15شده در یونجه 

تواند  سانتیمتري می 30درصد سر ساقه خسارت دیده در یونجه  75سانتیمتري یا 
یادآوري این  ).Eisley 2005)  Willson  andباشد بیانگر خسارت اقتصادي

است و تنها زمانی  راهکارعنوان آخرین به  شیمیایی نکته اهمیت دارد که کنترل
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زیر آستانه زیان به  را آننتواند جمعیت  کنترل آفت يروش هاسایر که 
چون یونجه محل اجتماع حشرات  .اقتصادي کاهش دهد قابل توصیه است

طغیان به  تواند یم یاز طرفی سمپاش زنبور عسل است و ویژهگرده افشان به 
  . ها بیانجامد لذا در مبازره شیمیایی چند نکته قابل توصیه است  شته

  پاشی سماز  قبل توصیه هاي فنی
  . سمپاش کالیبراسیون و تنظیم آب مصرفی .1
  . شیمایی در زمان گلدهی خودداري از عملیات کنترل .2
حاشیه مزارع یونجه در زمان ورود حشرات به  محدود کردن سمپاشی .3

باقی  ،نیز در صورت سمپاشی کامل مزرعه رع در پائیز وامزبه  کامل
منظور تامین پناهگاه براي حشرات به  ها ردیفاز  گذاشتن بعضی

  .مفید
  . رعایت کردن دوره کارنس سم وزمان برداشت محصول .4
به  در غروب آفتاب انجام شود تا پاشی در صبح خیلی زود ویا سم .5

  . دشووارد  يگرده افشان خسارت کمترحشرات 
  . زنبورداران محلی اطالع داده شودبه  سمپاشیبه  اقداماز  قبل .6
بکار برده می شود باید عالوه بر دارا سمومی که برعلیه این آفت  .7

نظر باقیماندن روي  از بودن تأثیر کافی، دوام زیادي نداشته باشند و
  . تولید اشکال نکنند ،یونجه یا سایر گیاهان علوفه اي

براي حفظ و حمایت از جمعیت هاي دشمنان طبیعی و حشرات مفید  .8
ع یونجه باید و داشتن بیشترین تاثیر حشره کش بر آفت، سمپاشی مزار

تشکیل  2زمانی انجام شود که حداکثر جمعیت آفت را الروهاي سن 
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می دهند و زنبور پارازیتوئید هنوز در مرحله شفیرگی بوده و در 
 ).1385روشندل و ابراهیمی، (طبیعت ظاهر نشده اند 
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