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چکیده:

منیری  فر، ح. 1401. مدیریت مزارع یونجه در مقابل سرماي زمستاني. مجله ترویجي علوفه و خوراك دام. 3 )1(: 45-52. 

بقاء و سودمندي مزارع یونجه در مناطق سرد، متأثر از صدمات زمستاني است. هرسال در این مناطق، بخش هایي از مزارع یونجه به  دلیل شرایط زمستاني در 
معرض خسارت و یا نابودي قرار مي  گیرند. در این پژوهش 11 اکوتیپ یونجه به  همراه 2 رقم شاهد بین المللي در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی با 
5 تکرار در ایستگاه تحقیقاتي تیکمه داش با اقلیم فراسرد از سال 1387 لغایت 1390 مورد ارزیابي قرار گرفتند. سطح مزرعه پس از هر بارش برف، کامال 
پارو شد تا اثر پوشندگي برف از سطح مزرعه حذف شده و بوته ها در معرض سرماي زمستانه قرار گیرند. سال اول به  عنوان سال استقرار درنظر گرفته  شد 
و از سال دوم یادداشت برداري انجام گردید. تجزیه واریانس نشان داد که بین اکوتیپ ها و ارقام آزمایش، از نظر درصد زنده  ماني بوته ها در سال دوم و سوم 
نسبت به سال اول اختالف معني داري وجود دارد ولي این صفت در سال سوم نسبت به سال دوم معني دار نبود. همچنین نتایج مشخص کردند که بیشترین 
تلفات بوته ها و از بین رفتن آنها در اثر سرما در همان سال اول استقرار اتفاق مي افتد. بنابراین؛ اگر برای کشاورز مشخص شود که مزرعه در زمستان دچار 
صدمه مي  شود، باید به مزرعه فرصت دهد تا قبل از برداشت به  طور کامل رشد کند. بایستي بوته های یونجه از ارتفاع بیشتری برداشت شوند و کوددهي مورد 
نیاز قبل از چین اول، انجام شود. یونجه مزارعي که از سرماي زمستان سال قبل صدمه دیده باشند باید قبل از موعد، برداشت شوند تا به آنها اجازه ساخت 

و ذخیره قبل از زمستان داده شود. 

واژههايکلیدي: صدمات زمستانه، عملکرد تصحیح  شده، زنده ماني، یونجه
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بیانمسئله:
صدمات  از  متأثر  سرد  مناطق  در  یونجه  مزراع  سودمندي  و  بقاء 
زمستاني است. در این مناطق، ترکیبي از عوامل محیطي مانند پوشش 
برف )6(، چرخه  هاي ذوب یخ و میزان رطوبت طي دوره سخت  شدن 
پاییزي )8( ممکن است موجب صدمات زمستاني به گیاهان یونجه 
شود. صفات گیاهي مانند مقاومت به بیماري ها و زمینه ژنتیکي، ممکن 
است بر میزان تأثیر صدمات زمستاني موثر باشند )7(. وجود اثرات 
متقابل پیچیده گیاه و عوامل محیطي که بر میـــزان صدمه زمستاني 
یونجه اثر مي کند، ارزیابي میزان سخت  شدگي زمستاني ارقام را مشکل 

مي سازد. 
صدمات زمستاني، مهم  ترین عامل محدود  کننده دوام مزارع یونجه 
در عرض هاي شمالي است )9(. سختي زمستاني در یونجه، صفت 
پیچیده  اي است که از عوامل متعددي مثل مقاومت به بیماري ها، مدیریت 
برداشت و چین  برداري )11( و شرایط محیطي همچون رطوبت خاك 
و سردي دما متاثر مي شود )7(. یونجه نمي تواند دماهاي 5- تا 2- درجه 
سلسیوس را در طي تابستان تحمل نماید؛ اما مطابق دوره سخت  شدن 
زمستانه برخي از ارقام، مي توانند دماهاي زیر 20- سلسیوس را نیز 
تحمل نمایند. دماهاي پایین ممکن است بطور مستقیم، موجب از 
بین رفتن گیاهان نشوند اما مي  توانند آنها را نسبت به سایر تنش  ها 
و بیماري ها حساس  تر نمایند )9(. مطمئن  ترین روش آزمون سختي 
زمستانه یونجه، از آزمایشات مزرعه اي زمستانه حاصل مي شود. چون 
مهم  ترین جزء تحمل به سرما، سختي زمستاني است، گزینش براي 
تحمل بیشتر به سرما مي بایست از طریق اصالح سختي زمستاني باشد. 
مك کنزي و همکاران )7( توانایي گیاهان براي دوام آوردن در دماهاي 
یخ  زدگي را به  عنوان تحمل به سرما تعریف کردند. یك روش مرسوم 
زمستاني"  "آزمون  براساس روش  زمستاني  ارزیابي صدمات  براي 
است. این آزمون به  عنوان شرایط زمستاني تعریف مي شود که باید 
به حد کافي براي از بین بردن ارقام غیر سخت شدید باشد و موجب 
ایجاد اختالف در میزان صدمات در ارقام با سختي متوسط شود )5(. 
مك  کنزي و مك  لین )6( یك روش آزمون تنش را براي تعیین سختي 
زمستاني در شمال غربي کانادا توصیف کردند. در این روش، به  منظور 
تحت  آزمایشي  واحدهاي  ریشه،  کربوهیدرات    ذخایر  خالي  نمودن 

برنامه شدید چین  برداري قرار مي  گیرند و جهت قرار دادن گیاهان 
در شرایط یکسان انجماد، در اولین روزي که دما به زیر 30- درجه 
سلسیوس کاهش مي  یابد، واحدهاي آزمایشي برف  روبي مي شوند. 
رتبه بندي ارقام با این روش، با میانگین بقاء آنها در 5 مکان بدون 
برف  روبي، 94% همبستگي نشان داده است. شفر و همکاران )11( 
میزان  بر  کشت  سال  در  را  چین  برداري  مختلف  برنامه هاي  اثرات 
دادند.  نشان  مینه  سوتا  ایالت  مختلف  نواحي  در  زمستاني  صدمات 
چین  برداري متعدد در سال کشت، موجب تفاوت  هایي در صدمات 

زمستاني ارقام مي    شود. 
ویشار و همکاران )13( امکان استفاده از گزینش دوره اي به  منظور 
کاهش اثرات صدمات زمستاني در جمعیت  هاي یونجه فعال در پاییز 
را بررسي و گزارش نمودند؛ با استفاده از این روش، امکان معرفي 
ارقام متحمل وجود دارد. هر سال بخش هایي از مزارع یونجه در مناطق 
سرد کشور، به  دلیل شرایط زمستاني در معرض خسارت یا از بین  رفتن 
هستند که در این رابطه الزم است ارقام مناسب معرفي و توصیه شوند. 
بررسي ها نشان مي دهند ارزیابی مزارع یونجه نسبت به تنش سرما 

بسیار اندك بوده است. 
ایستگاه  در  لغایت 1390  از سال 1387  که  پژوهش  این  از  هدف 
تحقیقاتي تیکمه داش اجرا شد، معرفي اکوتیپ یا اکوتیپ هاي متحمل 
به سرما است که عالوه بر توصیه براي کشت به مناطق سرد، جمعیت 
یا جمعیت هاي پایه را نیز براي عملیات هاي اصالحي آتي معرفي 

مي کند. 
ایستگاه تحقیقاتي تیکمه داش در 75 کیلومتري جنوب شرقي شهرستان 
تبریز واقع شده است و در موقعیت جغرافیایي37/45  درجه عرض 
شمالي و 45/55 درجه طول شرقي از نصف  النهار گرینویچ قرار دارد. 
ارتفاع اراضي آن از سطح دریا 1800 الي 2000 متر است. از نظر آب و 
هوایي داراي تابستان هاي متعدل و زمستان هاي سرد مي باشد. میانگین 
حداقل مطلق دما در زمستان 25- درجه سلسیوس و حداکثر مطلق 
در تابستان تا 32 درجه سلسیوس ثبت شده است. متوسط بارندگي بر 
اساس آمار ده  ساله، 386 میلي  متر مي باشد. این منطقه بیشتــر از 5 ماه 
از سال، پوشیده از برف و یخبندان است و از نظر تیپ  بندي اقلیمي 

استان، جزو اقلیم فراسرد مي باشد )جدول 1 و شکل 1(. 

جدول1- خالصه آمار ماهیانه ایستگاه هواشناسي بستان آباد در سال  هاي زراعي 1387 لغایت 1390 
حداقلدما)سلسیوس( تعدادروزهاييخبندان

1390 1389 1388 1387 1390 1389 1388 1387 ماه
-4 4 .1 -8 .1 1 1 22 5 0 مهر 

-6 .17 -8 .7 -6 .1 -6 .5 18 28 5 14 آبان
-6 .23 -6 .10 -11 -8 .15 30 30 26 27 آذر
-6 .11 -8 .24 -4 .7 -6 .17 27 28 15 27 دي
-6 .25 -23 -2 .15 -2 .13 29 22 22 24 بهمن
-3 .18 -13 -8 .5 -9 27 22 10 23 اسفند
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ابتدا بذور اکوتیپ هاي مورد نظــر در گلخانه و در گلدان هاي مجزا 
کشــت شــدند. در هرگلدان 2 الي 3 بذر کاشــته شــد ولي پس از 
سبز  شدن، بر اثر تنك  نمودن تنها یك گیاهچه در هرگلدان نگهداري 
شــد. گیاهچه ها در حدود 2 ماهگي که حدودا 20 سانتی متر ارتفاع 

داشتند، در اواسط اردیبهشت  ماه به مزرعه منتقل شدند. 
بافت خاك مزرعه لومي–رســي، pH 7/6 و EC آن1/2 میلي  زیمنس 
بر ســانتي  متر بود. قبل از کشت، تجزیه خاك انجام شد و میزان مواد 
معدني )فســفر، ازت و پتاس( آن مشخص شــد. با استفاده از 250 
کیلوگرم فسفات در هکتار، 150 کیلوگرم پتاس و 100  کیلوگرم اوره، 
کمبود خاك برطرف شد. بر اساس آزمون خاك، میزان آهك موجود 
در خاك %11، فســفر 9/7 میلي  گرم، پتاسیم 296 میلي گرم، آهن 12 

میلي  گرم، روي 0/61 میلي  گرم و منگنز 8/8 میلي گرم بود. 

شکل1-تصویری از محل اجرای آزمایش در زمستان که 
پوشیده از برف است.

آزمایش در قالب طرح بلوك  هاي کامل تصادفي و با 5 تکرار اجرا شد. 
اندازه کرت  هاي آزمایشي240×240 سانتي متر بود و در هر کرت، 24 
بوته قرار داده شد. براي افزایش دقت در شمارش بوته ها، فاصله آنها از 
یکدیگر 40 سانتي متر و فاصله ردیف هاي کشت 60 سانتي متر تنظیم 
شد. پس از استقرار بوته ها در کرت ها، بالفاصله آبیاري اول انجام شد 
و آبیاري هاي بعدي هر 7 تا 10 روز به  عمل آمد. وجین علف  هاي هرز 
در طول دوره رشد، به  شکل دســتي انجام شد. مزرعه به  طور مرتب 
در طول ســال هاي زراعي چین برداري شــد. پس از هر بارش برف 
در زمســتان، ســطح مزرعه کامال پارو گردید )شکل های 2 و 3( تا 

اثر پوشــندگي برف از سطح مزرعه حذف شده و بوته ها در معرض 
سرماي زمستانه قرار گیرند. تعداد بوته هاي موجود در شروع بهار هر 
ســال شمارش شد و به این ترتیب تعداد بوته هاي از بین رفته در اثر 

سرما، مشخص گردید.
 ســال اول به  عنوان سال استقرار در نظرگرفته شد و یادداشت برداري 
از ســال دوم انجام شــد. با ضرب درصد زنده ماني بوته ها در میزان 
عملکرد، مقدار عملکرد تصحیح  شده در هر واحد آزمایشي براي هر 
اکوتیپ بدســت آمد. تاریخ گلدهي، ارتفاع بوته، تعدادساقه، نسبت 
برگ به ساقه در حالت تر و خشك، عملکرد علوفه تك  بوته به  صورت 

تر و خشك برحسب گرم تعیین شد. 
داده هاي هواشناسي ایستگاه نشان داد که در طی دوره ارزیابی، تعداد 
روز هاي یخبندان در طول سال، 143روز بود و در طول دوره آزمایش 
حداقل مطلق دما تا 25/6- سلسیوس کاهش یافته بود؛ بنابراین سرماي 
الزم براي تاثیر بر بوته ها وجود داشت و امکان بروز تنوع یا اختالف 

ارقام یا اکوتیپ ها از نظر زمستان گذراني فراهم بود. 
براي تجزیه  و  تحلیل داده ها به  منظور تثبیت خطاي نوع اول، ابتدا تجزیه 
واریانــس چند  متغیره براي داده ها ي کلیه صفــات  انجام گرفت )4( 
و ســپس با توجه به معني دار بودن اثر ژنوتیــپ، از تجزیه واریانس 
تك  متغیره اســتفاده شد. قبل از انجام تجزیه ها، فرض هاي یکنواختي 
واریانس ها، نرمال  بودن خطاها و اثر افزایشي بلوك با تیمار، با استفاده 

از نرم  افزارهاي آماري مورد بررسي و تایید قرار گرفت. 

شکل2- برف  روبی کرت های آزمایش، به  منظور
 تاثیر سرما بر بوته های یونجه

مديريتمزارعيونجهدرمقابلسرمايزمستاني-حسنمنیریفر
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شکل3-مزرعه برف روبی شده یونجه

معرفیدستاورد

نتایج تجزیه واریانس چندمتغیره نشان داد، حداقل از نظر یکي از صفات 
مورد ارزیابي، اختالف معني داري بین اکوتیپ هاي مورد بررسي وجود دارد 
که با توجه به نتایج حاصل، دوباره از نظر تك  تك صفات مورد نظر تجزیه 
گردید. تجزیه واریانس جداگانه صفت درصد زنده  ماني بوته ها، نشان داد که 
بین اکوتیپ ها و ارقام یونجه مورد بررسي در سال دوم و سوم نسبت به سال 
اول اختالف معني دار وجود دارد ولي این صفت در سال سوم نسبت به سال 
دوم معني دار نبود )نتایج در متن ارائه نشده است(. میانگین درصد زنده  ماني 
اکوتیپ هاي یونجه در سه  سال مورد بررسي به  ترتیب %83/32، %70/65  و 
%58/96 بود )جدول 2(. این نتایج نشان داد که بیشترین تلفات بوته ها در اثر 

سرما در سال دوم و سوم مي  باشد.
 ارقام رنجر و مائوپا بیشترین تلفات را نشان دادند و بیش از نیمي از بوته ها، 
دو رقم در سال دوم نسبت به سال اول کاهش یافت و بیشترین درصد 
زنده ماني  درصد  داشت.  ورزقان  منطقه  از  جوشین  اکوتیپ  را  زنده  ماني 

اکوتیپ هاي هوراند و الهرد نیز بیش از %90  بود. از نظر درصد زنده ماني 
اکوتیپ ها در سال سوم نسبت به سال دوم اختالف معني دار وجود نداشت. 
نتیجه کلي از درصد زنده  ماني با محاسبه درصد بوته هاي زنده مانده در سال 
سوم نسبت به سال اول (S3) بدست آمد. از نظر صفت فوق، بین ارقام و 
اکوتیپ ها اختالف معني  دار وجود داشت و بیشترین درصد زنده ماني مربوط 

به اکوتیپ جوشین بود. 
هندریکسون و بردال )3( و بردال )2( گزارش کردند ارقام یونجه  اي که 
از مناطق سرد و با زمستان سخت کانادا معرفي شده اند، نسبت به ارقام 
معرفي  شده از مناطق با سرماي کمتر، سختي زمستاني بیشتري دارند. در این 
آزمایش نیز به نظر مي رسد که خاستگاه اکوتیپ هاي برتر، از مناطق سردسیر 
باشد و چون زمستان  گذراني و تحمل به سرما صفات کّمي هستند؛ بنابراین 
گزینش طبیعي و همچنین اعمال انتخاب توسط کشاورزان در طي سالیان 
متمادي، فراواني ژن هاي مطلوب را در آنها از نظر صفات مورد نظر افزایش 
داده است و این اکوتیپ ها مي توانند مخزن مناسبي براي ژن هاي مورد نظر 

باشند. 
با ضرب درصد زنده  ماني بوته ها (S1) در میزان عملکرد، مقدار عملکرد 
تصحیح  شده بدست آمد و با اعمال ضریب سرمازدگي، اکوتیپ هاي بهرمان، 
هوراند، خواجه، الهرد، دیزج صفرعلي و قره یونجه از نظر عملکرد علوفه 
تر، برتر بودند و میانگین عملکرد آنها از 359/7 تا 221/2 گرم در هر بوته 
بود. این ترتیب برتري در مورد عملکرد علوفه خشك نیز تقریبا حفظ شد 
و اکوتیپ هاي بهرمان، هوراند، الهرد، خواجه، دیزج صفرعلي و قره یونجه 
به  عنوان اکوتیپ هاي برتر شناخته شدند )جدول 3(. ویشار و همکاران )13( 

نیز براي انتخاب ارقام برتر از روش مشابهي استفاده کردند. 
براي نتیجه گیري بهتر، میانگین عملکرد تصحیح  شده طي سه  سال نیز محاسبه 
شد و بر اساس نتایج حاصل، اکوتیپ هاي بهرمان، جوشین، هوراند، دیزج 
صفرعلي و الهرد به  عنوان برترین اکوتیپ هاي این پژوهش مشخص شدند. 

این مقایسات توسط سایر محققان نیز گزارش شده است )5 و 13(. 
ویشار و همکاران )13( نشان دادند که گزینش براي بقاي زمستاني عالوه 
براینکه موجب کم  شدن عملکرد نمي شود، حتي ممکن است موجب افزایش 
آزمایشگاهي  متعدد  آنها صفات  نیز شود.  زراعي  فصل  اول  در  عملکرد 
بر اساس میزان  تنها  اندازه  گیري کردند و گزارش نمودند که گزینش  را 
صدمات زمستاني مي تواند موجب اصالح براي تحمل سختي زمستاني شود. 
گزارشات فوق، تاییدکننده نتایج حاصل از این تحقیق هستند. اکوتیپ هاي 
برتر از نظر تحمل سرما و زمستان  گذراني، از نظر میزان عملکرد نیز برتر 
با گزینش براي  بودند؛ لذا گزینش اکوتیپ هاي متحمل به سرما منافاتي 
عملکرد نشان نداد و مي توان اکوتیپ هاي بهرمان، جوشین، هوراند، دیزج 

صفرعلي و الهرد را به  عنوان اکوتیپ هاي برتر معرفي کرد )1(. 
در مجموع نتایج نشان داد اکوتیپ  های محلی یونجه از پتانسیل تحمل به 
اکوتیپ هاي  بررسی  شده،  اکوتیپ های  بین  در  و  هستند  برخوردار  سرما 
بهرمان، جوشین، هوراند، دیزج صفرعلي و الهرد عالوه بر عملکرد زیاد، 

نسبت به سایر اکوتیپ  ها در مقابل سرمای زمستانه نیز متحمل بودند. 
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جدول2-میانگین درصد زنده ماني اکوتیپ ها و ارقام در زمستان در سه  سال )1388-1390(

S3 S2 S1 اکوتیپ

61. 1 ab 70. 1 90. 9 ab هوراند
63. 9 ab 74. 9 78. 1 abc سیوان
46. 9 abc 60. 3 86. 4 abc خسروشاه
47. 2 abc 65. 4 89. 6 abc قره چای

50. 0 abc 66. 2 83. 3 abc بهرمان
55. 5 abc 78. 3 73. 5 c نیر
40. 3 bc 60. 1 77. 1 bc خواجه
58. 3 abc 67. 8 83. 3 abc دیزج صفرعلی
71. 7 a 77. 1 93. 9 a جوشین

51. 4 abc 56. 3 91. 6 ab الهرد
59. 7 abc 69. 6 86. 5 abc قره یونجه
31. 2 c 70. 0 48. 8 d رنجر
34. 7 bc 77. 3 45. 8 d مائوپا
58. 96 70. 65 83. 32 میانگینکل

S1 = درصد زنده  ماني بوته  ها در سال دوم نسبت به سال اول= 100× )تعداد بوته در سال اول/ تعداد بوته در سال دوم( 
   S2 = درصد زنده  ماني بوته  ها در سال سوم نسبت به سال دوم= 100× )تعداد بوته در سال دوم/ تعداد بوته در سال سوم(
  S3 = درصد زنده  ماني بوته  ها در سال سوم نسبت به سال اول= 100× )تعداد بوته در سال اول/ تعداد بوته در سال سوم(

جدول3-مقایسه میانگین صفات اندازه گیري  شده در اکوتیپ هاي یونجه

وزنخشكبرگوزنخشكساقهوزنتربرگوزنترساقهتعدادساقهارتفاعاکوتیپ

ab28. 5 bc198. 2 ab174. 7 abc72. 5 a53. 0 abc 5 .104هوراند
de19. 4 c83. 8 d84. 5 ef30. 7 e23. 5 ef 6 .93سیوان

cde30. 2 ab105. 4 cd97. 4 ef36. 2 de28. 8 def 0 .94خسروشاه
abcd32. 8 ab114. 0 cd103. 7 def39. 5 cde31. 5 c-f 8 .99قره چای
abc38. 4 a222. 6 a209. 1 a75. 6 a63. 6 a 9 .103بهرمان

ef26. 6 bc76. 6 d77. 8 ef32. 2 de23. 0 ef 7 .86نیر
de39. 1 a213. 5 a191. 2 ab66. 2 ab56. 0 ab 9 .92خواجه

ab28. 2 bc176. 5 abc145. 7 a-e62. 5 abc44. 0 a-e 7 .104دیزج صفرعلی
abcd28. 0 bc104. 6 cd106. 4 c-f35. 8 de27. 2 def 6 .99جوشین

a33. 9 ab168. 2 abc170. 4 a-d57. 0 a-d47. 8 a-d 6 .105الهرد
bcde27. 2 bc138. 2 bcd117. 6 c-e42. 6 b-e33. 4 b-f 3 .95قره یونجه

ef35. 8 ab61. 5 d45. 5 f22. 0 e17. 0 f 1 .86رنجر
f28. 7 b114. 5 cd127. 6 b-e42. 7 b-e37. 5 b-f 8 .81مائوپا

5 .638 .648 .8131 .4140 .830 .96میانگینکل

مديريتمزارعيونجهدرمقابلسرمايزمستاني-حسنمنیریفر
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ادامهجدول3

روزهايتااکوتیپ
عملکردترعملکردتر10%گلدهي

تصحیحشده*
عملکرد
خشك

عملکردخشك
تصحیحشده*

نسبتبرگ
بهساقهدر
حالتتر

نسبتبرگبه
سافهدرحالت

خشك

. ab339. 1125. 5 ab114. 18845 .7341 0 .0373 .98هوراند
. de131. 554. 2 e42. 39753 .7465 3 .0168 .97سیوان

. cde175. 365. 0 de56. 29113 .8019 8 .0202 .96خسروشاه
. cde195. 171. 0 de6. 69453 .8228 7 .0217 .96قره چای
. a359. 7139. 3 a116. 19548 .8351 8 .6431 .97بهرمان

. de113. 555. 2 e40. 61. 04237652 4 .0154 .96نیر
. a312. 0122. 2 abc94. 28951 .8248 7 .6404 .96خواجه

. abc268. 5106. 5 a-d88. 78474 .7071 2 .5322 .95دیزج صفرعلی
. cde198. 163. 0 de59. 21. 04467384 0 .6211 .96جوشین

. abc310. 4104. 8 a-d96. 11. 00258382 6 .6338 .95الهرد
. bcd221. 276. 0 cde65. 78763 .7952 8 .5255 .97قره یونجه

. e52. 339. 0 e19. 17341 .7500 0 .0107 .93رنجر
. b-e110. 980. 2 b-e36. 71. 12528757 1 .0242 .93مائوپا

.96.2272.4222.987.271.39522.7903میانگینکل

        *. عملکرد تصحیح  شده از نظر میزان بقاي زمستاني
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توصیههایترويجی

رشد مجدد آرام و دیر هنگام، نامتقارن و نابرابر در مزرعه یونجه در بهار، از 
عالیم صدمات زمستانی هستند. بهترین روش تشخیص صدمات زمستاني، 
کندن پاي بوته به عمق 10 تا 15 سانتي  متر و ارزیابي ریشه هاست. ریشه هاي 
سالم مي بایست محکم و سفید  رنگ باشند به  طوري  که عالیم پوسیدگي در 
روي آن، کم باشد. اگر ریشه هاي کشته  شده، خاکستري رنگ باشند و نیز 
بالفاصله بعد از گرم  شدن خاك، خیس  خورده به  نظر برسند، در اثر خروج 
آب از ریشه ها بافت ریشه ها قهوه اي رنگ، دهیدراته و طنابي وار مي شوند. 
اگر ریشه ها نرم باشند و آب به  آساني به  صورت چالندن از آن خارج شود 
اثر سرماي  در  زیاد  احتمال  به  باشند،  طنابي  و  رنگ، خشك  قهوه اي  یا 
زمستان کشته شده  اند. همچنین اگر50 ریشه یا بیشتر از آن، به  دلیل پوسیدگي 
نوك  سیاه شده باشند، به  احتمال زیاد گیاه طي رشد بهاره یا بعد از آن خواهند 

مرد )شکل 4(. 
مزارعي که خسارت زمستاني دیده باشند، به مدیریتي متفاوت از مزارع سالم 
نیاز دارند. باید به مزرعه فرصت داد که قبل از برداشت، به  طور کامل رشد 
کند. فرصت  دادن براي رشد تا اوایل، اواسط و گلدهي کامل به گیاهان براي 

ذخیره مجدد کربوهیدرات  ها براي تولید آتي کمك خواهد کرد. فواصل 
زماني بین چین ها، به   شدت صدمه زمستاني بستگي دارد. براي مزارعي که 
به  شدت صدمه دیده اند، باید فرصت داده شود تا در اولین چین به گلدهي 
کامل، و درچین هاي بعدي به اوایل گلدهي برسند. این حالت به مزارع، 
شانس بهتري براي بقا خواهد داد. مزارع با صدمات کمتر، مي توانند زودتر 
برداشت شوند. به مزارع با شدت صدمه متوسط باید اجازه داد که تا 10% 
الي %25 گل  دهي رشد کنند. شاید بهترین روش، انتخاب چین دوم یا سوم 

این مزارع به  عنوان اولین محصول با عملکرد باال باشد. 
باید به گیاهان اجازه داده شود که قبل از برداشت به گلدهي کامل برسند، در 
این حالت ممکن است ساقه هاي جدیدي در پاي گیاه رشد بکنند. الزم است 
که ساقه هاي جدید حذف نشوند چرا که حذف آنها موجب تضعیف بیشتر و 
در نهایت کاهش عملکرد خواهد شد. در صورت امکان آزمون خاك انجام 
شود و قبل از چین اول، کوددهي مورد نیاز صورت گیرد. همچنین کاربرد 
علف کش ها براي کنترل علف هاي  هرز که در رطوبت، نور و مواد مغذي با 

گیاهان اصلي رقابت مي کنند، مفید خواهد بود. 

 شکل4- طوقه سالم یونجه با شاخه هاي متعدد و بدون عالیم شکافتگي )سمت راست( و
 طوقه ضعیف  شده یونجه بدلیل شکافتگي و مستعد براي خسارت )سمت چپ(

مديريتمزارعيونجهدرمقابلسرمايزمستاني-حسنمنیریفر
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