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 شرقی  استان آذربایجانهای یونجه واکنش اکوتیپ
   سرخرطومی برگ یونجهآفت به 

 

  2 فر، حسن منیری*1فرناز سیدی صاحباری 

آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  استادیار، -1

 .آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

دانشیار، بخش تحقیقات اصالح نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی، سازمان  -2

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران. 

 f_seyyedi_sahebari@yahoo.com  ل:مسئو سندهینو *

 18/2/1401تاریخ پذیرش:                                                            16/8/1400تاریخ دریافت:             
 

برگ سرخرطومی آفت شرقی به  های یونجه استان آذربایجانواکنش اکوتیپ. 1401 .ح، فرمنیری. و ف، سیدی صاحباری

 .71-81 (:2) 3مجله ترویجی علوفه و خوراك دام.  یونجه.
 

 

 

 چکیده
-1388)سال  دوطول  درسرخرطومی برگ یونجه آفت نسبت به شرقی  استان آذربایجانیونجه محلی اکوتیپ  30ش واکن ،تحقیقدر این 

های کامل تصادفی با سه تکرار قالب طرح بلوكدر ، (Tr-51-150) همراه رقم حساسها بهارزیابی شد. اکوتیپ ،در شرایط مزرعه( 1386

چین  در ،پس از استقرار در مزرعه ه وسمپاشی و بدون سمپاشی کشت شد آزمایشدو دانه در متر مربع و در  300و بر اساس تراکم بذر 

نشان داد که بین  هاداده تجزیه مرکبند. شدارزیابی  ،درصد خسارت دیده وهای خسارتتعداد برگ، ازای ساقهاز نظر تعداد الرو به ،اول

در سطح  یداراختالف معنی ،و عملکرد علوفهالرو درصد خسارت  در ساقه، سمپاشی و بدون سمپاشی از لحاظ تعداد الرو شرایط دو

کند(، آباد )باش)سیویار(، بستانده(، هشترود )ذوالبین(، هشترود )آلمالو(، مراغه )کردهشیرعجبهای مناطق اکوتیپ وجود دارد. %1احتمال 

در شرایط علوفه خشک عملکرد باال بودن میزان  والروی درصد خسارت  پایین بودن ورزقان )دیزج صفرعلی( و ورزقان )چلناب( از لحاظ

  نشان دادند.ها برتری نسبت به سایر اکوتیپ بدون سمپاشی،

 

 مزرعه، مقاومتواکنش، ، سرخرطومی برگ یونجهیونجه،  كلمات كلیدي:
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 بیان مسئله

یکی  ،( (.Hypera  postica Gyllسرخرطومی برگ یونجه

در  این آفت .از آفات کلیدی یونجه در ایران و جهان است

کند ولی مراحل مختلف الروی و بلوغ از یونجه تغذیه می

خسارت عمده آن مربوط به الروهای سنین سوم و چهارم 

عدد الرو  50که اگر جمعیت آفت از طوریهب؛ باشدمی

های مختلف در متر مربع تجاوز کند، تمامی برگسنین 

از  هد و مزرعنشوخشک می ،یونجه در اثر تغذیه الروها

در صورت عدم کنترل، چین اول  .رسددور سفید به نظر می

ترین روش رایجمبارزه شیمیایی  د.شوی نابود میلکهیونجه ب

باشد ولی بهتر است در کنار استفاده از کنترل این آفت می

در نظر گرفته های مدیریتی نیز سموم شیمیایی، سایر روش

یکی از  ،های مقاوم یا متحملاستفاده از واریتهد. نشو

 است.  این آفت های کنترلروش ترینامنو ترین مطمئن

مقاومت ارقام  در مورد میالدی 1960از اوایل دهه    

 هشد مطالعهسرخرطومی برگ یونجه به  یونجهمختلف 

 این آفتبه نسبت مقاومت زیادی که رقمی هنوز  لیواست 

در هایی موفقیت ،حالاین؛ بااست نشده معرفی ،داشته باشد

این نقاط دنیا در اصالح یونجه برای مقاومت به از برخی 

-به ای گیاهان مقاوم در مزرعهاز طریق انتخاب دوره ،آفت

و  تیم هایواریتهدر آمریکا، برای مثال  .است دست آمده

برگ متحمل به سرخرطومی  هایواریته عنوانهب ویولچک

احتماالً دلیل این تحمل، داشتن  .اندشدهیونجه معرفی 

های جانبی های مرکزی و شاخهانبوهی جوانه :صفاتی نظیر

های انتهایی در ساقهبه آسیب  که در صورت باشدمی آنها

جبران توانند رشد کرده و موجب اثر تغذیه این آفت، می

 . (7) خسارت شوند

 معموالً ،ارزیابی مقاومت ارقام گیاهی منظوربه ،محققان   

های طبیعی حشرات از جمعیتارزیابی  در مراحل اولیه

( مقاومت چند واریته 9) کنند. سامرز و لهمانمیاستفاده 

 های طبیعی سرخرطومیبا استفاده از جمعیترا یونجه 

با ( 8) پاندی و همکاران. برگ یونجه ارزیابی نمودند

سرخرطومی به سبت نژنوتیپ یونجه  43 واکنشبررسی 

در شرایط مزرعه، به این نتیجه رسیدند که برگ یونجه 

 قطرهمبستگی مثبتی با  ،ریزی و تغذیه الرویمیزان تخم

  .دنساقه و همبستگی منفی با عرض طوقه دار

( در بررسی مقاومت 5لقب و یزدی صمدی)مظاهری   

های رقم از یونجه 124در بین  این آفت،ارقام یونجه به 

میزان : های غیربومی، صفاتی از جملهبومی ایران و یونجه

خسارت سرخرطومی، شدت آلودگی، ارتفاع بوته را مطالعه 

ای که در جداگانه های( نیز طی آزمایش4) مداح ند.دنمو

ای بریده شده در هشرایط طبیعی مزرعه و روی برگچه

اکوتیپ یونجه مورد بررسی را به  30آزمایشگاه انجام داد، 

 ،بسیار حساس، حساس، نیمه مقاوم و مقاوم :چهار گروه

همبستگی بین نسبت وزن خشک ه و بندی نمودتقسیم

دار طول ساقه و میزان خسارت را معنی بافت برگی/

در گزارشی، ( 1) لقببختیاریان و مظاهرید. کرگزارش 

در مقاومت یونجه به را ساپونین  مانندوجود ترکیباتی 

  د.دانستنمؤثر  ،سرخرطومی برگ یونجه

سرخرطومی مقاومت به تنوع  ،(3کاکایی و همکاران)   

منطقه  را در جمعیت یونجه زراعی 34در برگ یونجه 

از نظر میزان بین آنها  ند کهنشان دادده و کرهمدان مطالعه 

سبزینگی برگ، درصد خسارت آفت، ارتفاع گیاه در زمان 

بروز خسارت، ارتفاع گیاه در زمان برداشت و درصد ماده 

وجود  یدارتفاوت معنی ،عملکرد علوفه خشکو خشک 

یونجه ایرانی به  اکوتیپ 502( واکنش 6عباسی)دارد. 

 کردشرایط مزرعه ارزیابی  درسرخرطومی برگ یونجه را 
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عنوان هب( 5تا  3بندی اکوتیپ )با درجه 21آنها که از میان 

 مقاوم انتخاب شدند. های مقاوم تا نیمهاکوتیپ

غربال  ،نژادی محصوالت کشاورزیهای بهدر برنامه   

اهمیت  ،هابه آفات و بیماریکردن ارقام برای مقاومت 

این مطالعه . دشومی و در بیشتر کشورها اجرا اردزیادی د

 محلیهای اکوتیپاکوتیپ از  30 بررسی واکنشمنظور به

سرخرطومی برگ شرقی نسبت به  استان آذربایجان یونجه

-طی سال ،های متحمل به این آفتمعرفی اکوتیپو  یونجه

به مدت دو سال زراعی در مزرعه  1386-1388های 

و آزمایشگاه بررسی آفات مرکز تحقیقات  تحقیقاتی و

آذربایجان شرقی انجام  و منابع طبیعی کشاورزیآموزش 

محل و های مورد مطالعه اکوتیپمشخصات (. 2) شد

 آمده است. 1و شکل  1در جدول  ،آنها در استان آوریجمع

های کامل تصااادفی با سااه تیمارها در قالب طرح بلوك   

دانه در متر مربع و در  300تکرار و بر اسااااس تراکم بذر 

بدون سمپاشی و شاهد)سمپاشی( کشت شدند.  شرایطدو 

 شااارایط ردگی سااام، فاصاااله دوبُجلوگیری از باد برای

متر در نظر گرفته شااد. در هر بلوك از  10از هم آزمایش 

متر کشت شد.  نیم متری با فاصلهسه سه ردیف  ،هر رقم

Tr-51-150  ،سسه تحقیقات اصالح نهال ؤم از رقم ارسالی

به بذر،  نده و  جا ته حسااااس در هر تکرار گن عنوان واری

  .(2)شکل شد

 

 (86-87در مزرعه خسروشاه )سال زراعی  مورد بررسی یونجه هایاکوتیپ مشخصات  -1جدول 

 آب وهوا روستا بخش شهرستان شماره اكوتیپ

 یگرمسیرنیمه مارزاد رودسیه جلفا 1

 یگرمسیرنیمه قرانچای موالن کلیبر 2

 سیریگرم لقالن دودانگه هوراند -اهر 3

 یسردسیر زنوزق زنوز مرند 4

 یسردسیر سیران - مرند 5

 یسیرگرم خورخور ایلخچی اسکو 6

 یسیرگرم ساتلو هاخسروش تبریز 7

 یگرمسیرنیمه آباداسماعیل - ملکان 8

 یسردسیر تپهگل - مراغه 9

 یسردسیر آلمالو - شیرعجب 10

 یسردسیر دهردهکُ - مراغه 11

 یسردسیر خانسفیده لیقوان تبریز 12

 یسردسیر قره بابا قره چای آبادبستان 13

 یسردسیر ذوالبین - هشترود 14

 یسردسیر زاویه - هشترود 15

 یسردسیر سیویار - هشترود 16
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 یسردسیر آباداکرم - هشترود 17

 یسردسیر باسین ترك میانه 18

 یخیلی سردسیر کندباش تیکمه داش بستان آباد 19

 یسردسیر الدولهعین تیکمه داش بستان آباد 20

 یسردسیر بافتان بهرمان سراب 21

 یسردسیر گوراوان - هریس 24

 یسردسیر علیدیزج صفر - ورزقان 25

 یسردسیر کردلر - اهر 26

 یسردسیر جوشین خروانق ورزقان 27

 یسردسیر چلناب - ورزقان 28

 یسردسیر الهرد - ورزقان 29

 - - - قره یونجه 30

31 Tr-51-150 و  موسسه تحقیقات اصالح

 نهال و بذر تهیه

 

- - 

 

  
 استان آذربایجان شرقیها در اکوتیپآوری جمع هایکانم -1شکل 

  فریریحسن من و یصاحبار یدیفرناز س - ونجهیبرگ  یآفت سرخرطوم به شرقی جانیاستان آذربا ونجهی هایپیواکنش اکوت    
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 ایستگاه تحقیقاتی خسروشاهمزرعه آزمایشی در  -2شکل 

 

مشاهده الروهای  اب ،چین اول در از استقرار یونجهس پ   

 ، دو نوبت سمپاشی بهسرخرطومی برگ یونجه یکسن 

در قطعه  %60روز با امولسیون دیازینون  10فاصله زمانی 

 تا جمعیت الروهای آفت و انجام شدشاهد)سمپاشی( 

در این قطعه به حداقل برسد. یک هفته پس  هاخسارت آن

 اکوتیپساقه از هر  20تعداد  نیز از انجام آخرین سمپاشی

طور تصادفی از سطح خاك ، بهقطعه آزمایشیدر هر دو 

ازای هر ساقه تعداد الرو به بالفاصله وشده برداشت 

های داخل کیسهدر )ها پس از انتقال ساقه گردید.شمارش 

-های سالم و خسارتمایشگاه، تعداد برگآز به (نایلونی

و درصد خسارت برای شد دیده در هر ساقه شمارش 

علوفه خشک عملکرد  ،در نهایت. گردیدتعیین  هااکوتیپ

 5/4های آزمایشی به مساحت چین اول یونجه در کرت

های های آزمایشتجزیه واریانس داده متر مربع تعیین شد.

بر اساس و جداگانه  شکلهببدون سمپاشی و سمپاشی 

 ،دانکنروش های کامل تصادفی و مقایسه میانگین بهبلوك

انجام   SPSSافزاربا استفاده از نرم %1در سطح احتمال 

های دو آزمایش بر اساس همچنین تجزیه مرکب داده ؛شد

 د.گردیهای کامل تصادفی انجام بلوك

 معرفی دستاوردها

 ،یونجه مورد بررسایهای نتایج تجزیه واریانس اکوتیپ   

شان داد که شی ن سمپا ها از بین اکوتیپ در آزمایش بدون 

درصااد خسااارت در  ،ازای یک ساااقهبهلحاظ تعداد الرو 

در  یداراختالف معنی ،خشک عملکرد علوفه و یک ساقه

بین  نیز در آزمایش سمپاشی .ردوجود دا %1سطح احتمال 

عملکرد  ها از لحاظ درصد خسارت در یک ساقه واکوتیپ

 یداراختالف معنی %1 در ساااطح احتمال خشاااک علوفه

 ،ازای یک سااااقهولی از لحاظ تعداد الرو به ردوجود دا

 .باشدنمیدار ها معنیبین اکوتیپ اختالف

سه  2جدول     سارت  ،میانگین تعداد الرومقای صد خ در

های مختلف را در آفت و عملکرد علوفه خشاااک اکوتیپ

سمپاشی و سمپاشی در سال دوم  آزمایش بدون شرایطدو 

  دهد.و چین اول یونجه نشان می
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 و سمپاشی بدون سمپاشی هایآزمایش درعلوفه خشک عملکرد  درصد خسارت و میانگین تعداد الرو،مقایسه  – 2جدول 

 علوفه خشک چین اول  عملکرد

 هکتار(در)تن

 اكوتیپ در ساقه الرو تعداد در ساقه خسارت درصد

  بدون سمپاشی سمپاشی بدون سمپاشی سمپاشی بدون سمپاشی سمپاشی

b 17/8  c 02/5 bc 60/0 c 30/14 b 06/0 13/0  de 1 

c 17/6 e 13/2 c 20/0 a 40/21  b00/0 56/0  b 2 

a 76/10 bc 88/6 a 7/2 c 90/14 ab 10/0 b 50/0 3 

ab 81/9 cd 84/3 b 00/1 b 70/15 b 03/0 d 20/0 4 

ab 92/9 cd 28/4 a 40/2 bc 90/8  b00/0 d 23/0 5 

b 69/8 de 80/2 b 30/1 bc 10/11 ab 10/0 c 33/0 6 

c 20/5 e 44/2 b 00/1 a 30/22  b00/0 c 36/0 7 

ab 46/9 bc 51/6 bc 70/0 a 70/26 ab 10/0 b 53/0 8 

bc 59/7 cd 44/4 ab 60/1 ab 00/17 b 03/0 bc 46/0 9 

a 72/10 b 33/7 a 90/2 bc 30/11 b 03/0 e 06/0 10 

a 14/11 ab 22/9 a 80/2 c 13/8 ab 13/0 b 56/0 11 

b 59/8 c 55/5 bc40/0 b 00/13 b 03/0 bc 40/0 12 

ab 94/9 cd 00/4 bc 40/0 bc 33/9  b00/0 bc 40/0 13 

a 85/10 b 80/7 a 40/2 cd 20/7  b00/0 a 76/0 14 

b 88/8 d 55/3 b 30/1 c 20/15 ab 13/0 d 16/0 15 

a 18/10 b 62/7 c 10/0 bc 67/10  b00/0 b 56/0 16 

ab 48/9 c 40/5 ab 90/1 ab 00/19  b00/0 d 20/0 17 

b 10/8 c 77/5 b 90/0 cd 00/7 ab 13/0 d 20/0 18 

a 62/10 b 80/7 b 30/1 d 40/3 b00/0 cd 26/0 19 

b 22/10 b 73/7 b 90/0 bc 80/11 b  03/0 c 30/0 20 

bc 59/7 cd 13/4 b 40/1 ab 00/19 ab 10/0    b53/0 21 

ab 65/9 c 40/5 b 00/1 bc 10/9  b00/0 b 50/0 22 

c 49/6 d 40/3 b 00/1 b 30/14  b00/0 cd 26/0 23 

b 85/8 cd 91/3  a10/2 b 30/13 ab 10/0 cd 26/0 24 

  فریریحسن من و یصاحبار یدیفرناز س - ونجهیبرگ  یآفت سرخرطوم به شرقی جانیاستان آذربا ونجهی هایپیواکنش اکوت    
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 نشان داد که بین دوجدول فوق های داده تجزیه مرکب    

در  سمپاشی و بدون سمپاشی از لحاظ تعداد الرو شرایط

اختالف  ،و عملکرد علوفهالرو درصد خسارت  ،ساقه

  وجود دارد. %1در سطح احتمال  یدارمعنی

های مورد بررسی از نظر تعداد الرو اختالف بین اکوتیپ    

یک ساقه و عملکرد نیز در در در ساقه، درصد خسارت 

باشد. همچنین اثر متقابل بین دار میمعنی %1سطح احتمال 

دار معنی %1آزمایشی نیز در سطح احتمال شرایط اکوتیپ و 

  (.3است )جدول 

در یک  درصد خسارت ،در یک ساقه میانگین تعداد الرو   

که نشانگر  و عملکرد در آزمایش بدون سمپاشی ساقه

در  باشد،شرایط طبیعی آلودگی مزرعه بدون کنترل آفت می

  آمده است. 5تا  3های شکل

 
 

 بدون سمپاشی های سمپاشی وتجزیه واریانس مرکب آزمایش -3جدول

  میانگین مربعات

درجه 

 آزادی

 

 عملکرد منابع تغییر

 هکتار(در )تن 

 درصد خسارت در

 یک ساقه

یک  در الرو تعداد

 ساقه

 )سمپاشی و بدون سمپاشی( آزمایشی نوبت 1 579/0 ** 104/7848 ** 039/921 **

 اشتباه آزمایشی 4 039/0 024/102 444/14

 اکوتیپ 30 005/0 ** 151/44 ** 406/9 **

 آزمایشی نوبت× اکوتیپ  30 005/0 ** 818/47 ** 193/7 **

 اشتباه آزمایشی 120 001/0 284/2 458/0

 ضریب تغییرات 41/2% 58/19% 24/12%
 

 

a 17/11 b 00/8 c 10/0 cd 20/7 b  06/0 b 53/0 25 

ab 33/9 bc 44/6 b 90/0 a 00/22 a 20/0  c60/0 26 

b 26/8 cd 28/4 bc 40/0 c 00/15 a 16/0 bc 46/0 27 

a 48/11 a 91/9 b 90/0 ab 00/17  b00/0 bc 43/0 28 

c 14/6 de 17/3 b 20/1 a 70/21  b00/0 b 50/0 29 

ab 62/9 c 91/5 b 00/1 a 50/22  b00/0 ab 66/0  30 

bc 44/7 de 17/3 c 20/0 c 50/14 ab 10/0 d 20/0 31 
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 بدون سمپاشیدر آزمایش  هابرای اکوتیپمیانگین تعداد الرو در ساقه  -3شکل 

 

 بدون سمپاشیدر آزمایش  هادر ساقه برای اکوتیپمیانگین درصد خسارت  -4شکل 
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 بدون سمپاشیها در آزمایش میانگین عملکرد اکوتیپ -5شکل 

 

 پایین از نظرشود، می باال دیدهدر نمودارهای چنانچه    

های شماره ، اکوتیپدر چین اول تعداد الرومیانگین بودن 

ها نسبت به سایر اکوتیپ ،31و 18، 17، 15، 10، 4، 1

بیشترین میانگین  30و  14های شماره اکوتیپ. دارند برتری

. از نظر (3ازای یک ساقه داشتند)شکل تعداد الرو را به

-اکوتیپ ،سرخرطومیالروهای درصد خسارت میانگین 

نسبت به سایر  11و  25، 14، 23، 18، 19های شماره 

 ،بیشترین میانگین درصد خسارت و شتهها برتری دااکوتیپ

 ؛(4)شکل باشدمی 7و  30، 8های شماره مربوط به اکوتیپ

های اکوتیپ ،میانگین عملکردباال بودن لحاظ  ازهمچنین 

ها کوتیپسایر انسبت به  28و  25، 11، 10، 16، 19 شماره

ترین میزان پایین ،7و  6، 2های شماره بوده و اکوتیپ برتر

 (.5ند)شکل داشتمیانگین عملکرد را 

 10 هایشمارهبه  هفت اکوتیپ، فوقنتایج  بندیبا جمع   

 -)هشترود 14کرده ده(،  -)مراغه 11آلمالو(،  -شیر عجب)

-باش -آباد)بستان 19سیویار(،  -)هشترود 16، ذوالبین(

 -ورزقان) 28و  دیزج صفرعلی( -)ورزقان 25کند(، 

های مناطق سردسیر استان چلناب( که همگی از اکوتیپ

در شرایط مزرعه از نظر پایین بودن درصد خسارت بودند، 

 ها برترکوتیپالرو و باال بودن عملکرد، نسبت به سایر ا

-مقاوم ،خسارت سرخرطومی برگ یونجه در برابر و دبودن

 تر ارزیابی شدند.

گانه های سهارزیابی مکانیسم، سوم آزمایشدر سال    

درجات متفاوتی را از  ،های انتخابیبرای اکوتیپمقاومت 

نشان داد که ها های مقاومت در هریک از اکوتیپشاخص

خسارت الروهای سرخرطومی موجب واکنش به تغذیه و 

مکانیسم مقاومت در برخی از . دشوبرگ یونجه می

 یا زنوزآنتی و در برخی دیگر بیوزها از نوع آنتیاکوتیپ

باشد که نیاز به میمکانیسم یا سه یا تلفیقی از دو و تحمل 

  تر دارد.های دقیقبررسی
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های محلی اساااتان اکوتیپ ،نتایج این تحقیق براسااااس   

 با شاارایط اقلیمی متنوع یمناطقکه در  شاارقی آذربایجان

به خساااارت شاااوند، واکنشکشااات می فاوتی  های مت

در شااارایط طبیعی  و ندداشاااتسااارخرطومی برگ یونجه 

سیر  هفتمزرعه،  سرد سایر اکوتیپ از مناطق  سبت به  ن

در میزان  مختلفی عواملها برتری نشاااان دادند. اکوتیپ

یدی به این آفت کل جه  یا تحمل ارقام یون قاومت  مؤثر  م

انبوهی  :مانندکه در منابع مختلف به صااافاتی  دنباشااامی

نه دار بودن های جانبی، کركاخههای مرکزی و شاااجوا

 ،ضخامت ساقه و سبزینگی برگ اندازه برگ، ،سطح برگ

( 8از جمله پاندی و همکاران ) ؛شاااده اساااتاشااااره 

میزان تخمریزی و تغذیه الروی با ضااخامت همبسااتگی 

 کاکایی و همکاران ساقه و عرض طوقه را مطالعه نموده و

سارت آفت،  :( عواملی چون3) صد خ سبزینگی برگ، در

ن ارتفاع گیاه در زمان بروز خساااارت، ارتفاع گیاه در زما

را  عملکرد علوفه خشک وبرداشت و درصد ماده خشک 

اسااتان همدان  نجه زراعیجمعیت یو 34 مقاومتدر تنوع 

ته ندمؤثر دانسااا نابراین ؛ا یات  بررسااای ب خصاااوصااا

ا های محلی اساااتان و ارتباط آنها بفنومورفولوژیک یونجه

تواند در می ،میزان مقاومت به سااارخرطومی برگ یونجه

 مزرعه، ه دردر ادامه مطالعد. باشااامد نظر  بعدیمطالعات 

 بین در هاای مقااوماتدرجاات مختلفی از مکاانیسااام

شداکوتیپ شاهده  سم مقاومت در برخی از  که ها م مکانی

یپ  یا زنوزآنتی در برخی دیگرو بیوز آنتی از نوع هااکوت

 ی لقب و یزدمظاهری .بودمکانیسم  دواز  تلفیقییا تحمل 

 

 

مشااابهی دساات به نتیجه  ،خود همطالع درنیز  (5)صاامدی

ند. کانیسااام یافت یابی و تفکیک م قاومت برای ارز های م

نیاز ، بعدیهای در پروژه که استامری پیچیده  ،هااکوتیپ

 تر دارد.های دقیقبه بررسی

 توصیه ترویجی

سطح تعادل جمعیتی سرخرطومی برگ  در حال حاضر،   

شوریونجه  صادی بوده و در  ،در ک سطح زیان اقت باالتر از 

جه محساااوب  یدی یون فت کل یاهخوار، آ مل گ بین عوا

شیمیایی  شود.می ترین روش کنترل این آفت رایجمبارزه 

کش شیمیایی از سموم آفت زیادیباشد و ساالنه مقادیر می

مناطق مختلف استان و کشور صرف مبارزه با این آفت در 

ستفاده از سموم شیمیایی در حد معقولمی  شود. در کنار ا

های مدیریتی نیز در ، بهتر اساات سااایر روشو مورد نیاز

مزرعه و تعلیف  ر کردنبُکف .دنباشکنترل این آفت مدنظر 

گذران آفت کاهش جمعیت فرم زمساااتان موجبها دام

نیز از راهکارهای اجرای تناوب زراعی صااحیح  .شااودمی

در کاهش جمعیت آفت مهم مدیریتی این آفت اسااات و 

مطالعه در زمینه مقاومت و تحمل  .باشااادمیثر ؤمبسااایار 

قام  جه ار قامیون عه کشااات این ار جب نیز و توسااا  مو

مشکالت استفاده از سموم  شده و هاجویی در هزینهصرفه

نیز حشاارات پارازیت و شااکارچی و  خسااارت به :نظیر

محیط زیساات و تجمع باقیمانده سااموم در علوفه تولیدی 

های اکوتیپ ،اساااس نتایج این تحقیقبر. دهدکاهش میرا 

شده تا حد سبت به این آفت متحمل  قبولیقابل  انتخاب  ن

 آذربایجانخیز استان جهت کشت در اراضی علوفه بوده و

 .شوندتوصیه میشرقی 
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