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چکيده
استان آذربایجان شرقي دارای رتبه اول از نظر 
سطح زیرکشت و تولید یونجه در کشور است. 
یکي از آفات مهم این محصول، سرخرطومي 
برگ یونجه است که عدم مبارزه با آن، سبب 
از بین رفتن درصد قابل توجهی از محصول 
چین اول می شود. بدین سبب، کشاورزان 
در اوایل بهار مزارع خود را با سم های رایج و 
با غلظت باال سمپاشي مي کنند که این امر، 
اثرات مخربي روي محیط زیست دارد. در این 
بین، عدم آشنایي کافی کشاورزان با ادوات 
موجب  سمپاشي،  صحیح  زمان  و  مناسب 
تشدید این مشکل و افزایش تعداد دفعات 
سمپاشي می شود؛ بنابراین، در این پژوهش، 

تأثیر کاربرد سمپاش هاي مختلف، زمان و 
سرخرطومي  کنترل  بر  سمپاشي  دفعات 
برگ یونجه مورد بررسي قرار گرفت. طرح 
در  فاکتوریل  آزمون  استفاده،  مورد  آماري 
قالب بلوك هاي کامل تصادفي با سه فاکتور و 
سه تکرار بود. پارامترهای مورد بررسي شامل 
در  مختلف  تیمارهاي  تأثیر  درصد  تعیین 
کنترل آفت، تعیین عملکرد محصول و میزان 
خسارت آفت در واحد سطح بود. نتایج حاکی 
از تأثیر معنی دار نوع سمپاش، زمان و دفعات 
سمپاشی بر کنترل سرخرطومی برگ یونجه 
و تأثیر معنی دار زمان و دفعات سمپاشی و 
اثر متقابل آن دو بر عملکرد محصول بود. 
کیفیت  دلیل  به  الکترواستاتیک  سمپاش 

باالتر، میزان مصرف محلول سمی  پاشش 
شده،  سمپاشی  ذرات  بودن  باردار  و  کمتر 
با  مقایسه  در  تری  مناسب  عملکرد  دارای 
سایر سمپاش ها بود. زمانی که ارتفاع یونجه 
شش تا نه سانتی متر و میانگین تعداد الرو 
در هر ساقه، یک عدد -باشد، اجرای عملیات 
سمپاشی درصد تأثیر بیشتری بر کنترل این 
آفت دارد. همچنین مشخص شد که عدم 
مبارزه با سرخرطومی برگ یونجه، عملکرد 
را به میزان 31 تا 50 درصد در چین اول 

کاهش داد.

واژه هاي کليدي: اتومایزر، الکترواستاتيک، 
النس دار، ميکرونر، سرخرطومی برگ یونجه.
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  مقدمه

با داشتن 14/8  استان آذربایجان شرقي 
درصد از سطح زیرکشت و 10/9 درصد 
در  را  اول  مقام  کشور،  یونجه  تولید  از 
است  داده  اختصاص  خود  به  زمینه  این 
)احمدی و همکاران، 1397(. سرخرطومي 
برگ یونجه یکي از آفات مهم این محصول 
آن،  با  مبارزه  عدم  صورت  در  که  است 
چین اول محصول از بین مي رود. از این 
رو، کشاورزان در اوایل بهار مزارع خود را 
با سم های رایج و با غلظت باال سمپاشي 
می کنند که این امر اثرات مخربي روي 
محیط زیست و به خصوص حشرات مفید 
مبارزه  در  دارد.  یونجه  مزارع  در  فعال 
یونجه،  برگ  سرخرطومی  با  شیمیایي 
چندین عامل از جمله دستگاه هاي مورد 
استفاده براي سمپاشي، نوع سم، زمان و 
تعداد دفعات سمپاشي دخالت دارند که 
باید مورد توجه و مدیریت قرار گیرند. این 
آفت نسبت به زمان مبارزه بسیار حساس 
مناسب  در  سمپاشي  چنانچه  و  است 
ترین زمان ممکن انجام شود، از افزایش 
سمپاشی  عملیات  تکرار  و  آن  جمعیت 

جلوگیري خواهد شد.
از طرف دیگر مي توان گفت که دستیابی 
این  کنترل  در  نتیجه  ترین  مناسب  به 
با  مناسب  ادوات  معرفي  به  نیاز  آفت 
به  صحیح  روش  آموزش  و  باال  کیفیت 
زیرا  دارد،  به کشاورزان  ها  آن  کارگیري 
داشتن  به-دلیل  مختلف  هاي  سمپاش 
پاشش،  نحوه  با  مختلف،  کاري  اصول 
متفاوت  مصرف  و  قطرات  اندازه  توزیع 
توانند  محلول سمي در واحد سطح مي 
بر کنترل آفت داشته  تأثیرات گوناگونی 
باشند )رشاق الحیدری، 2017(. در کشور 
از  اغلب  یونجه  براي سمپاشي مزارع  ما، 
مي  استفاده  دار  النس  هاي  سمپاش 
محلول  مصرف  ها،  سمپاش  این  شود. 
تا 30  فشار 20  با  و  دارند  باالیي  سمي 
مي  کار  است  باالیي  بسیار  فشار  که  بار 

کنند. سمپاشي با این دستگاه به صورت 
زیگزاگ و غیریکنواخت، انجام می شود.

با  که  دهد  می  نشان  تحقیقات  نتایج 
نوع  با  متناسب  سمپاش  از  استفاده 
محصول و آفت می توان تا حدود 20 تا 
70 درصد در مصرف آفت کش ها صرفه 

جویی کرد )نامور و حیدری، 1393(. 
بهبود  برای  تالش هایی  راستا،  این  در 
قطرات  از  استفاده  و  سمپاش ها  فناوری 
از بین  انجام  شده است که  کنترل شده 
سمپاش های  فناوری  به  توان  می  آنها 
الکترواستاتیک، میکرونر و سمپاش های 
با حامل هوا اشاره کرد. در سمپاش های 
سم  ذرات  با  هوا  برخورد  هوا،  حامل  با 
موجب خردشدن و کاهش اندازه قطرات 
و افزایش قدرت ته نشینی قطرات سم بر 

روی محصول می گردد. 
سمپاش های الکترواستاتیک با باردارکردن 
قطرات، امکان هدایت آنها به سوی هدف 
از ریزش محلول  مانع  و  نموده  فراهم  را 
می  بادبردگی  و  زمین  سطح  روی  سم 
روی  سم  نشست  درنتیجه،  که  شوند 
گیاهان به میزان دو برابر افزایش می یابد 

)امیرشقاقی و صفری، 1395(.
سمپاش هاي میکرونر که جزو سمپاش 
هاي ابرپاش هستند از فن آوری صفحات 
مي  استفاده  سمپاشي  براي  چرخان 
روش  برخالف  ها  سمپاش  دراین  کنند. 
محلول تحت فشار، قطر ذرات سم مشابه 
صفحه  دور  تغییر  با  و  بوده  یکنواخت  و 
به راحتي مي توان قطر ذرات را به حد 
مورد نیاز رساند. دراین سمپاش ها میزان 
محلول مصرفي تا ده ها برابر کاهش یافته 
درشت  و  ریز  ذرات  آمدن  وجود  به  از  و 
مي- مزرعه  در  اتالف سموم  موجب  که 

)فالح  آید  می  عمل  به  جلوگیري  شود 
جدي،1379(.

نوع  یک   )1383( همکاران  و  چیت ساز 
سمپاش الکترواستاتیک در مرکز تحقیقات 
ونمونه  طراحي  تبریز  جهاد  مهندسي 
سازی کردند که روي برخی از محصوالت 

مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج رضایت 
بخشي داشت. پروین و افشاری )1374( 
در مبارزه با عسلک پنبه، کارایی دو نوع 
سمپاش الکترواستاتیک و اتومایزر پشتی 
را در دو منطقه داراب و گنبد مورد مقایسه 
قرار دادند و دریافتند که کارایی سمپاش 
آفت  کاهش جمعیت  در  الکترواستاتیک 
متداول  روش  از  بیشتر  و  بهتر  به مراتب 

یعنی اتومایزر بوده است.
برای  را  اي  مطالعه  زاده )1382(  مهران 
هاي  روش  مناسبترین  تعیین  و  بررسي 
سمپاشي به منظور کاهش و بهینه سازي 
مصرف سم در محصول چغندرقند انجام 
شامل  وي  آزمایشي  تیمارهاي  داد. 
با   6000 کشت پوش  ابرپاش  سمپاش 
عرض شش متر و چهار میکرونر، سمپاش 
موتوري پشتي اتومایزر و سمپاش پشت 
تراکتوري بوم دار و تیمار بدون سمپاشي 

بود.
به  مجهز  سمپاش  که  داد  نشان  نتایج   
میکرونر با باالترین عملکرد غده در رتبه 
اول و بقیه تیمارها در یک گروه مشترك 

قرار گرفتند.
پژوهش  در   )1384( کفاشان  و  صفری 
بومردار  تراکتوري  سمپاش  نوعی  خود 
مجهز به صفحات چرخان را نمونه سازی 
و کارایی آن را در مبارزه با علف های هرز 
دار  بوم  تراکتوري  با سمپاش  چغندرقند 
مقایسه کردند. نتایج نشان داد که برای 
کنترل علف های هرز )20 و 25 روز بعد از 
سمپاشي( از نظر مؤثر بودن، بین روشهاي 
مختلف سمپاشي و تیمار شاهد در سطح 
وجود  داري  معني  اختالف  درصد  یک 
داشت؛ ولي بین استفاده از سمپاش های 
میکرونر و بوم دار تراکتوري رایج، اختالف 
معني دار نبود. از نظر میزان محلول سم 
مصرفي در هکتار نیز بین تیمار سمپاش 
ساخته شده و بوم دار تراکتوري در سطح 
یک درصد اختالف معنی دار وجود داشت؛ 
ولي با تیمار شاهد این اختالف معني دار 

نبود.
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نوروزیه و فائز )1392( از سمپاش های 
مکنده  آفات  با  مبارزه  برای  کم مصرف 
پنبه استفاده کردند و کارایی آنها را مورد 
مقایسه قرار دادند و با قرار دادن کارت 
مختلف  نقاط  در  آب  به  حساس  های 
بوته، قابلیت انواع مختلف سمپاش را از 
این لحاظ مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
مجهز  اتومایزر  سمپاش  که  داد  نشان 
به  نسبت  بیشتری  قابلیت  ابرپاش  به 
بر روی  سمپاش های دیگر در پاشش 
سطح زیرین برگ ها و برگ های پایینی 

بوته های پنبه داشت. 
کارایی   )1392( همکاران  و  حیدری 
سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر 
را در کنترل بالست برنج مورد مقایسه 
سمپاش  که  دریافتند  و  دادند  قرار 
بیشتری  کارایی  از  الکترواستاتیک 

برخوردار بوده است.
مدرس نجف آبادی و حیدری )1393( 
های  سمپاش  کارایی  پژوهشی  در 
و  چرخان  صفحه  و  الکترواستاتیک 
سمپاش های متداول را در مبارزه علیه 
کنه تارتن دولکه ای لوبیا مورد مقایسه 
قرار دادند. نتایج نشان داد که بیشترین 
درصد مرگ ومیر کنه ها مربوط به تیمار 
الکترواستاتیک و کمترین آن  سمپاش 
بوم  میکرونر  سمپاش  تیمار  به  مربوط 
مصرف  میزان  مقایسه  بود.  پشتی  دار 
محلول سمی نیز حاکی از کاهش حجم 
مصرفی سم در سمپاش الکترواستاتیک 

و میکرونر بود.
کارایی   )1395( صفری  و  امیرشقاقی   
تراکتوری،  پشت  النس دار  سمپاش 
را  میکرونر  و  الکترواستاتیک  سمپاش 
در کنترل آفت کرم درختان سیب مورد 
داد که  نشان  نتایج  دادند.  قرار  بررسی 
در  برگ ها  روي  در  قطرات  یکنواختی 
سمپاش هاي الکترواستاتیک و میکرونر 
با 30 قطره در سانتی متر مربع بهتر از 

نوع سمپاش النس دار و در پشت برگ ها، 
 16 تعداد  با  الکترواستاتیک  سمپاش 
قطره در سانتی متر مربع داراي پوشش 
النس دار،  نوع  در  بود.  مناسب تري 
توزیع  با  یکسان  غیر  و  درشت  قطرات 
برگ ها  روي  و  پشت  در  غیریکنواخت 
مشاهده شد. از نظر درصد کنترل آفت، 
و  سالم  سیب  نمونه هاي  تعداد  بررسی 
آفت زده نشان داد که سمپاش النس دار 
داراي  دیگر  روش  دو  با  مقایسه  در 
کمترین اثر بخشی در کنترل آفت کرم 
سمپاش  اقتصادي،  نظر  از  بود.  سیب 

میکرونر مناسب تشخیص داده شد.
مظفری و همکاران )1398( سمپاش های 
و  الکترواستاتیک  اتومایزر،  النس دار، 
میکرونر را از نظر فنی و کارایی در کنترل 
قرار  بررسی  مورد  پیاز  تریپس  آفت 
دادند. نتایج نشان داد که بین سمپاش 
خصوصیات  نظر  از  بررسي  مورد  هاي 
بر  تأثیر  درصد  و  ذرات سمپاشي شده 
کنترل آفت اختالف معني دار آماری در 
سطح احتمال یک درصد وجود داشت. 
سمپاش میکرونر بیشترین درصد تأثیر 
اندازه  برکنترل تریپس، کمترین مقدار 
کیفیت  و  تراکم  بیشترین  و  اي  قطره 

پاشش را داشت.
اسحاق بیگی و همکاران )2010( کاربرد 
سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر 
را در کنترل علف های هرز گندم مورد 
بررسی قرار دادند. نتایج ایشان نشان داد 
که محلول پاشی با نازل الکترواستاتیک 
نقاط  به  نفوذ سم  افزایش قدرت  باعث 
و  شده  متراکم  هرز  علف های  داخلی 
نتایج بهتری حاصل می کند.  علیرغم 
اینکه در این بررسی سمپاش میکرونر 
از  هکتار  در  مصرفی  محلول  کاهش  با 
نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر بود ولی 
در مبارزه با علف های هرز متراکم نتایج 

ایده آلی حاصل نکرد.

پژوهش های سامنر و همکاران )2000( 
نشان داد که نسبت سطح پوشش قطرات 
محلول سم در سمپاش الکترواستاتیک،  
برابر سمپاش های معمولی است.   4/3
هانگ  و همکاران )2012( اعالم نمودند 
که با روش های رایج )سنتی( 60-70 
درصد آفت کش ها به هدر می روند و 
باعث آلودگی خاك و محیط زیست می 
شوند؛ درصورتی که استفاده از سمپاش 
قطرات  تولید  موجب  الکترواستاتیک 
یکنواخت گردیده و از مصرف آفت کش 

ها به مقدار زیادی می کاهد. 
امکان   )2015( سیروتو   و   پاسچوزی 
باغ  در  الکترواستاتیک  سمپاش  کاربرد 
نتایج  قرار دادند.  بررسی  را مورد  انگور  
استفاده  ایشان نشان داد که  تحقیقات 
از سمپاش الکترواستاتیک باعث افزایش 
قدرت ته نشینی قطرات سم بر روی شاخ 
و برگ درخت می شود؛ اما این ته نشینی 
در نقاط نزدیک به سم پاش بیشتر بود. 

که  گرفت  نتیجه  توان  می  مجموع  در 
کش  آفت  کاربرد  در  مناسب  مدیریت 
محصول،  تلفات  از  جلوگیري  برای  ها، 
هدر رفت سم، کاهش هزینه ها، آلودگي 
و  انسان  مسمومیت  و  زیست  محیط 
باید  و  است  ضروري  دیگر  موجودات 
در میزان مصرف سم، انتخاب سمپاش 
مناسب و نحوه و زمان کاربرد آن بیشتر 
دقت شود. در این زمینه عالوه بر میزان 
مهارت کاربر، تنظیمات و شرایط کاري 
اصلي  نقش  زمان سمپاشي  و  سمپاش 
ایفا  موردنظر  نتایج  به  رسیدن  در  را 
پژوهش،  این  در  رو،  این  از  نماید.  مي 
از  اهداف،  این  به  دستیابی  منظور  به 
در  پشتی،  موتوری  سمپاش  نوع  چهار 
دو زمان مختلف و در نوبت های مختلف 
سمپاشی برای کنترل سرخرطومی برگ 
یونجه استفاده شد و نتایج حاصل مورد 

تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
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 مواد و روشها

طرح آماري مورد استفاده در این پژوهش 
از نوع آزمون فاکتوریل در قالب بلوکهاي 
تکرار  فاکتور و سه  با سه  کامل تصادفي 
بود. فاکتور A نوع سمپاش در چهار سطح 
)سمپاش موتوری پشتی اتومایزر، سمپاش 
موتوری پشتی النس دار مجهز به افشانک 
مخروطی، سمپاش موتوری پشتی مجهز 
سمپاش  و  الکترواستاتیک  کالهک  به 
موتوری پشتی مجهز به کالهک میکرونر(؛ 
فاکتور B زمان سمپاشی در دو سطح )1- 
نه  تا  حدود شش  گیاه  ارتفاع  که  زمانی 
سانتي متر و میانگین تعداد الروها روي 
باشد و 2- زماني که  هر ساقه یک عدد 
ارتفاع گیاه حدود 12 تا 15 سانتي متر و 
حداقل تعداد الروها روي هر ساقه 1/5-2 
عدد باشد( و فاکتور C دفعات سمپاشی 
در دو سطح )یک و دو مرتبه، مرتبه دوم 
نوبت  از سمپاشی  بعد  روز  فاصله 15  به 

اول( بود.
این  در  استفاده  مورد  دار  النس  سمپاش 
SHR- 200Eمدل  ECHO مارك  پژوهش، 

مجهز به یک افشانک مخروطی با بده قابل 
تنظیم و فشار تقریبی یک مگاپاسگال بود 

)شکل 1(. 
این سمپاش دارای یک شیر تنظیم جریان 
برای تنظیم بده خروجی بود که در این 
بررسی، شیر تنظیم در حالت کاماًل باز قرار 
بادی  پشتی  موتوری  سمپاش  شد.  داده 
 SOLO PORT 423 مورد استفاده، مارك
بود که در طول آزمایش ها به سه کالهک 
اتومایزر، الکترواستاتیک و میکرونر مجهز 
کالهک  گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  و  شد 
همان  ساخت  نیز  شده  استفاده  اتومایز 
شرکت و مجهز به چهار درجه بندی برای 
تنظیم میزان محلول سمی خروجی بود. 
محلول  خروجی  میزان  پژوهش،  این  در 
سمی بر روی درجه دو تنظیم شد )شکل 

.)2
استفاده  مورد  الکترواستاتیک  کالهک 

ساخت شرکت احسان تحقیق تبریز بود 
کار  متداول  اتومایزر  پایه سمپاش  بر  که 
قطعه  به  مجهز  کالهک  این  کند.  می 
خروجی  النس  انتهای  در  الکترونیکی 
موتور،  سرشمع  به  اتصال  با  که  است 
امکان  و  برقرار  آن  در  الکتریکی  جریان 
تولید قطرات باردار در آن فراهم می شود. 
بندی  به چهار درجه  این کالهک مجهز 
برای تنظیم میزان محلول سمی خروجی 
بود که در این مورد نیز، میزان خروجی 
محلول سمی بر روی درجه دو تنظیم شد 

)شکل 3(.
 N11 کالهک میکرونر مورد استفاده مدل
ساخت شرکت کشت پوش بود )شکل 4( 
که بر روی سمپاش موتوری پشتی بادی 
سوار شد و از فناوری صفحات چرخان در 
تولید قطرات استفاده می کرد. این کالهک 
مجهز به چهار افشانک به رنگ های زرد، 
قرمز، سبز و مشکی بود که می توانستند 
خروجی های مختلفی از محلول سمی را 
ارائه دهند. در این پژوهش از افشانک قرمز 

استفاده شد.
منابع  بررسی  اساس  بر  سمپاشی  زمان 
زمان  ترین  مناسب  خصوص  در  موجود 
موجود  الرو  تعداد  با  )متناسب  مبارزه 
آزمایش  نیز  و  الرو(  سن  و  ساقه  هر  در 
های اولیه و بررسی های میدانی در مزارع 
هنگامی که  شد.  انتخاب  منطقه  یونجه 
ارتفاع گیاه حدود شش تا نه سانتی متر 
تعداد الرو در روی  میانگین  قرار داشت، 
هر ساقه تقریباً یک عدد بود و مطابق نظر 
کارشناس مدیریت آفات، بیشتر الروهای 
روی محصول سن اول را سپری نموده و 
به طور عمده از الروهای سن دو و برخی 
که  هنگامی  بودند.  سه  سن  دارای  نیز 
ارتفاع گیاه به حدود 12 تا 15 سانتی متر 
رسید،حداقل تعداد الروها روی هر ساقه 
در  عمدتاً  الروها،  و  بود  عدد  دو  تا   1/5
سنین سه و برخی نیز در سن چهار بودند؛ 
بنابراین این دو محدوده به عنوان سطوح 
پژوهش  این  در  بررسی  مورد  فاکتور 

انتخاب شدند.

شکل 1 - سمپاش النس دار
ECHO SHR- 200E 

شکل 4 -کالهک میکرونر N11شکل 3- کالهک الکترواستاتیک

شکل 2 - سمپاش موتوری پشتی بادی
SOLO PORT 423 
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علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

ابعاد کرت هاي آزمایشي،10× 5 مترمربع 
و  تداخل  از  جلوگیري  برای  که  بود 
همپوشاني تیمارهاي مختلف، به فواصل پنج 
متر از همدیگر کرت بندي انجام شد. رقم 
مورد استفاده برای کاشت، قره یونجه بود. 
همچنین یک کرت شاهد )بدون سمپاشي( 
از  هرکدام  داخل  در  تصادفی  صورت  به 
تکرارهاي آزمایشي برای مقایسه تیمارهاي 
مختلف از نظر عملکرد با شاهد و محاسبه 
درصد تأثیر تیمار بر کنترل آفت، در نظر 

گرفته شد.
آزمایشها در سال دوم و چین اول یونجه 
امولسیون  زولن،  از سم های  و  انجام شد 
35 درصد به میزان 2/5 لیتر در هکتار و 
میزان  به  درصد  وتابل 85  پودر  سومین، 
سه کیلوگرم در هکتار )توصیه شده توسط 
شد.  استفاده  آفات(  مدیریت  کارشناس 
استفاده  میزان سم  دور سمپاشی،  هر  در 
به  توجه  با  سمپاش،  هر  مخزن  در  شده 
غلظت سم موردنیاز در هکتار برای مبارزه 
با سرخرطومی برگ یونجه، حجم مخزن، 
عرض کار مؤثر و بده هر سمپاش در دقیقه 
و بر این اساس که میزان سم پاشیده شده 
در هر کرت با هم مساوی باشند، محاسبه 
شد. پارامترهای مورد اندازه گیري در این 

بررسی شامل تعیین درصد تأثیر تیمارهاي 
جمعیت  تعیین  آفت،  کنترل  در  مختلف 
الروهای سرخرطومي برگ یونجه، پیش و 
پس از سمپاشي و تعیین عملکرد محصول 

در واحد سطح بود.

فاکتورهاي مورد بررسی روشهاي اندازه گيري و محاسبه                                      
درصد تأثیر بر کنترل سرخرطومی یونجه

مورد  تیمارهاي  کارایي  تعیین  منظور  به 
آزمایش در کاهش جمعیت آفت با اقتباس 
از حاتمي )1370(، یک روز پیش از سمپاشي 
و پنج روز پس از سمپاشي با 10 بار تور 
زدن در دو قطر هر کرت از تراکم الروهاي 
ترتیب  بدین  و  شد  نمونه برداري  آفت 
از  پس  و  پیش  موجود  الروهاي  جمعیت 
سمپاشي در هر کرت تعیین شد و از فرمول 
درصد  محاسبه  برای  تیلتون  هندرسون  
تأثیر سمپاش های مورد مقایسه بر کنترل 

آفت استفاده شد )اکبري نوشاد، 1374(.

بر  تیمار  تأثیر  درصد  رابطه،  این  در  که   
کنترل آفت، Ta تعداد الرو در نمونه تیمار 

بعد از سمپاشي، Tb تعداد الرو در نمونه 
تیمار قبل از سمپاشي، Ca تعداد الرو در 
نمونه شاهد بعد از سمپاشي و Cb تعداد 
الرو در نمونه شاهد قبل از سمپاشي هستند.

ميزان خسارت آفت عملکرد محصول در واحد سطح و 
 این پارامتر در چین اول یونجه اندازه گیري 

شد.
یک  ابعاد  به  کادري  که  ترتیب  این  به   
مترمربع، سه مرتبه در هر کدام از کرت هاي 
آزمایشي به طور تصادفي پرتاب و محصول 
داخل کادر برداشت شد و با ترازوی پرتابل 
AND EJ-4100 با دقت 0/1 گرم، توزین 
شد. میزان عملکرد برای هر کرت با واحد 

گرم در مترمربع یادداشت شد.
ناشي  خسارت  میزان  مقایسه  منظور  به   
گیري  اندازه  و  گیریها  نمونه  آفت،  این  از 
هاي مورد نیاز در یک کرت شاهد )بدون 
سمپاشي( که در کنار هر کدام از تکرارهاي 
شد،  اعمال  تصادفي  صورت  به  آزمایشي 
انجام گرفت و نتایج حاصل از کرت شاهد و 
16 تیمار موجود در قالب طرح بلوك های 
کامل تصادفي با 17 تیمار و سه تکرار مورد 

مقایسه قرار گرفت.

درصد تأثير بر کنترل سرخرطومی برگ یونجه                                 عالئم اختصاری تيمارها

A فاکتور
)نوع سمپاش(

)A1( 37/842سمپاش اتومایزرa

)A2( 35/382سمپاش النس دارab

 )A3( 39/186سمپاش الکترواستاتیکa

)A4( 33/384سمپاش میکرونرb

B فاکتور
)زمان سمپاشی(

)B1( 38/246زمان 9-6 سانتی متری یونجهa

)B2( 34/650زمان 15-12 سانتی متری یونجهb

C فاکتور)C1( 43/898یک نوبتb

a)43/898+28/999(دو نوبت )C2()تعداد دفعات سمپاشی(

- میانگین هایی که با حروف التین مشترك مشخص  شده اند، در یک گروه قرار داشته و اختالف معنی دار ندارد
- ترتیب حروف نشان دهنده مناسب ترین تیمار از نظر پارامتر مورد بررسی است

جدول 1 - نتایج مقایسه میانگین داده هاي حاصل از درصد تأثیر فاکتورهای مختلف بر
 کنترل سرخرطومی برگ یونجه بر اساس آزمون دانکن
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 نتایج 
درصد تأثير تيمار بر کنترل سرخرطومی 

برگ یونجه 

نتایج تحلیل های آماری نشان داد که هر 
سه فاکتور سمپاش، زمان و دفعات سمپاشی 
تأثیر معنی داری بر روی پارامتر درصد تأثیر 
بر کنترل سرخرطومی برگ یونجه در سطح 

احتمال یک درصد داشتند. 
مطابق جدول یک که نتایج مقایسه میانگین 
اثرات ساده فاکتورهای مورد بررسی بر درصد 
تأثیر بر کنترل آفت را نشان می دهد، سمپاش 
الکترواستاتیک با میانگین 39/186 باالترین 
درصد تأثیر را در کنترل آفت داشت و پس 
از آن سمپاش اتومایزر در رتبه بعدی قرار 
گرفت. مطابق این جدول سمپاش میکرونر 
کمترین تأثیر را در کنترل آفت نسبت به 
سه سمپاش دیگر داشت. نتایج جدول یک 

در مورد زمان و نوبت سمپاشی، نشان داد 
سانتی متری   6-9 زمان  در  سمپاشی  که 
یونجه که میانگین تعداد الرو در روی هر 
ساقه تقریباً یک عدد بود و دو نوبت سمپاشی 
تأثیر بیشتری در کنترل سرخرطومی برگ 

یونجه داشتند.

 عملکرد محصول
زمان  اثر  آمده،  دست  به  نتایج  اساس  بر 
سطح  در  پارامتر  این  روی  بر  سمپاشی 
احتمال پنج درصد و اثر دفعات سمپاشی 
بر  دفعات سمپاشی  و  زمان  متقابل  اثر  و 
یک  احتمال  سطح  در  محصول  عملکرد 
مقایسه  نتایج  که  بود  معنی-دار  درصد 
میانگین داده هایی که معنی دار شناخته 
در  یاد شده  احتمال  در سطوح  اند،  شده 

جدول )2( نشان داده شده است. 
مطابق نتایج حاصل، اثر نوع سمپاش بر روی 

عملکرد از نظر آماری معنی دار نبود. بررسی 
اثر متقابل زمان و دفعات سمپاشی بر روی 
عملکرد )جدول 2( نشان داد که باالترین 
عملکرد مربوط به تیمار B2C2 )سمپاشی 
در زمان 15-12 سانتی متری یونجه و تکرار 
سمپاشی 15 روز بعد از سمپاشی اول( بود؛ 
که با تیمار B1C2 )سمپاشی در زمان 6-9 
سانتی متری یونجه و تکرار سمپاشی 15 
اختالف  دارای  اول(  سمپاشی  از  بعد  روز 

معنی دار آماری نبود.

 مقایسه اثر تيمارهای مختلف 
سمپاشی با شاهد و تعيين 

ميزان خسارت آفت
مقادیر میانگین داده های حاصل از عملکرد 
محصول در کرت های مختلف آزمایشی و 
تیمار شاهد در جدول 3 نشان داده شده 
که  داد  نشان  آمده  به دست  نتایج  است. 

جدول 2- نتایج مقایسه میانگین داده های مربوط به اثر فاکتورهای مورد بررسی 
بر عملکرد یونجه )گرم در مترمربع( با آزمون دانکن

جدول 3- مقادیر میانگین عملکرد 16 تیمار 
مورد بررسی و تیمار شاهد 

میانگین عملکرد )گرم در مترمربع(عالئم اختصاری تیمارها

A1B1C1
A1B1C2
A1B2C1
A1B2C2
A2B1C1
A2B1C2
A2B2C1
A2B2C2
A3B1C1
A3B1C2
A3B2C1
A3B2C2
A4B1C1
A4B1C2
A4B2C1
A4B2C2

شاهد

154/1456 	±849/45 	bcde
641/1585 	±877/16 	abcd
385/1275 	±495/16 	e
410/1696 	±526/43 	ab
744/1439 	±357/48 	bcde
641/1615 	±438/23 	abc
590/1303 	±563/23 	e
128/1625 	±034/12 	abc
667/1566 	±979/32 	abcd
051/1582 	±380/17 	abcd
487/1379 	±740/16 	cde
769/1740 	±270/23 	a
795/1471 	±253/39 	bcde
179/1597 	±419/21 	abcd
256/1290 	±495/16 	e
462/1498 	±495/16 	abcde
487/879 	±664/37	  f

 - میانگین هایی که با حروف التین مشترك مشخص شده اند، در یک گروه قرار 
داشته و اختالف معنی دار ندارد

- ترتیب حروف نشان دهنده مناسب ترین تیمار ازنظر پارامتر موردبررسی است

عملکرد یونجه                                 عالئم اختصاری تیامرها

B فاکتور

C فاکتور

)B1( 1539/359زمان 9-6 سانتی متری یونجهa

زمان 15-12 سانتی متری یونجه 
)B2(

1482/436b

)C1( 1403/846یک نوبتb

)C2( 1617/660دو نوبتa

BC

B1C11483/590b

B1C21595/128a

B2C11324/679c

B2C21640/192a

 - میانگین هایی که با حروف التین مشترك مشخص شده اند، در یک گروه قرار داشته و اختالف 
معنی دار ندارد

- ترتیب حروف نشان دهنده مناسب ترین تیمار ازنظر پارامتر موردبررسی است
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بررســي تأثيــر نــوع ســمپاش، زمــان و تعــداد دفعــات سمپاشــي بــر 
Hyperapostica (Gyllenhal( کنتــرل ســرخرطومي بــرگ یونجــه



علوفه و خوراک دام
دوره اول-  شماره یک -  بهار و تابستان  1۳۹۹ - شماره  پیاپی)1( 

در بیــن 17 تیمــار موجــود یعنــی 16 تیمــار 
سمپاشــی مــورد بررســی در ایــن پژوهــش و 
ــالف  ــی( اخت ــدون سمپاش ــاهد )ب ــار ش تیم
معنــی دار آمــاری در ســطح یــک درصــد 
از نقطــه نظــر عملکــرد محصــول، وجــود 
داشــت. مطابــق جــدول 3، باالتریــن اختــالف 
ــورد  ــی م ــای سمپاش ــرد تیماره ــن عملک بی
بررســی بــا تیمــار شــاهد، مربــوط بــه تیمــار 
A3B2C2  و کمتریــن اختــالف مربــوط 
ــب  ــه به ترتی ــود ک ــار  A1B2C1 ب ــه تیم ب
دارای اختــالف 861/282 و 395/898 گــرم 
در مترمربــع از نظــر عملکــرد بــا تیمــار شــاهد 

ــد. بودن

 بحث و نتيجه گيری
 بررســی اثــر نــوع ســمپاش بــر درصــد تأثیــر 
تیمــار در کنتــرل ســرخرطومی بــرگ یونجــه 
نشــان داد که ســمپاش الکترواســتاتیک دارای 
عملکــرد مناســب تــری در مقایســه بــا ســایر 
ــد قطــرات  ــزم تولی ــود. مکانی ــا ب ســمپاش ه
ــه  ــود ک ــی ش ــب م ــمپاش، موج ــن س در ای
ــراه  ــده هم ــد ش ــاردار تولی ــم ب ــرات س قط
ــن  ــمپاش، ضم ــتگاه س ــوای دس ــار ه ــا فش ب
اینکــه بتوانــد بــه داخل پوشــش گیاهــی نفوذ 
کننــد، در عیــن حــال به وســیله بــار الکتریکی 
موجــود بتواننــد در پشــت بــرگ ها و قســمت 
هــای دیگــر گیــاه نیــز نشســت کنــد و از ایــن 
طریــق باعــث افزایش پوشــش گیاه به وســیله 
ــول ســمی و در نتیجــه افزایــش درصــد  محل
تأثیــر و کارایــی ســم در کنتــرل آفــت شــود؛ 
ــتاتیک  ــمپاش الکترواس ــي س ــن توانای بنابرای
در کســب باالتریــن درصــد تأثیــر در کنتــرل 
ســرخرطومی بــرگ یونجــه مــی توانــد مربوط 
ــودن ذرات سمپاشــی شــده و در  ــاردار ب ــه ب ب
نهایــت امــکان تمــاس بیشــتر قطــرات ســم با 

آفــت باشــد. 
هــر چنــد، ســمپاش الکترواســتاتیک از نظــر 
درصــد تأثیــر بــر کنتــرل ســرخرطومی بــرگ 
یونجــه تفــاوت معنــی دار آمــاری بــا ســمپاش 
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــا ب ــت، ام ــزر نداش اتومای
پاشــش باالتــر، میــزان مصــرف محلول ســمی 
کمتــر و بــاردار بــودن ذرات سمپاشــی شــده، 
ــری اســت. پژوهــش  اســتفاده از آن دارای برت
هــای دیگــر در زمینــه مقایســه ســمپاش های 
الکترواســتاتیک بــا دیگــر ســمپاش هــا ماننــد 

حیــدری و همــکاران )1392(، مــدرس نجــف 
آبــادی و حیــدری )1393(، ســامنر و همکاران 
)2000(، اســحاق بیگــی و همــکاران )2010( 
و هانــگ  و همــکاران )2012( نیــز نشــان داد 
کــه در بســیاری از مــوارد ایــن نــوع سمپاشــی 
کارایــی بیشــتری نســبت بــه ســایر روش هــا 

دارد.
نتایــج در خصــوص زمان سمپاشــی نشــان داد 
ــه  ــا ن ــش ت ــول ش ــاع محص ــه ارتف هنگامی ک
ســانتی متر و میانگین تعداد الرو در هر ســاقه، 
یــک عــدد باشــد، اجــرای عملیــات سمپاشــی 
درصــد تأثیــر بیشــتری بــر کنتــرل آفــت دارد. 
ــت به صــورت تخــم و  ــان، آف ــن زم ــل از ای قب
ــی  ــا الرو ســن اول اســت و خســارت چندان ی
بــه محصــول وارد نمــی کنــد و مبــارزه بــا آن 
ــی  ــه و آلودگ ــت، هزین ــرف وق ــر ص ــالوه ب ع
ــرل  ــر کنت ــی ب ــر چندان ــط زیســت تأثی محی
آفــت نــدارد، زیــرا تخــم هــای آفــت در مقابــل 
سمپاشــی مقــاوم هســتند؛ بعــد از ایــن مرحله 
نیــز آفــت در ســنین باالتــر بــوده و در مقابــل 
سمپاشــی مقــاوم تــر اســت. بنابرایــن انتخــاب 
زمــان سمپاشــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
ــرای  ــی ب ــگام دلیل ــی زودهن ــت و سمپاش اس
موفقیــت سمپاشــی نیســت. نتایج بررســی اثر 
تعــداد دفعــات سمپاشــی نیــز نشــان داد کــه 
هــر چنــد دو بــار سمپاشــی تأثیر بیشــتری در 
کنتــرل آفــت داشــت، امــا اثــر سمپاشــی بــر 
ــت اول سمپاشــی دارای  ــت در نوب ــرل آف کنت
درصــد تأثیــر بیشــتری از نوبــت دوم بــود و در 
نوبــت دوم درصــد تأثیــر سمپاشــی بــر کنترل 

آفــت بــه مقــدار زیــادی کاهــش پیــدا کــرد.
ــرد  ــر عملک ــی ب ــان سمپاش ــر زم ــی اث بررس
ــی در  ــت سمپاش ــی از آن اس ــول حاک محص
ــه  ــا ن ــش ت ــول ش ــاع محص ــه ارتف ــی ک زمان
ــر  ــداد الرو در ه ــن تع ــر و میانگی ــانتی مت س
ســاقه، یــک عــدد بــود، نتیجــه بهتری نســبت 
بــه زمــان دوم داشــت. نتایــج پژوهــش هــای 
بربــرت  و همــکاران )1980( نیــز ایــن موضوع 
را تائیــد مــی کنــد. همچنیــن نتایــج بررســی 
اثــر دفعات سمپاشــی نشــان داد کــه نوبت دوم 
سمپاشــی موجــب بهبــود عملکــرد می شــود. 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه در ســال آزمــون، 
جمعیــت آفــت در ســطح منطقــه بســیار زیاد 
ــات  ــان و دفع ــل زم ــر متقاب ــی اث ــود. بررس ب
سمپاشــی بــر روی عملکرد محصــول در چین 

اول نشــان داد در حالتــی کــه سمپاشــی در دو 
نوبــت انجــام شــد، اختــالف معنــی دار آمــاری 
بیــن سمپاشــی در زمــان هــای مــورد بررســی 
ــط  ــه فق ــی ک ــا در حالت ــت؛ ام ــود نداش وج
یــک نوبــت سمپاشــی انجــام شــد، سمپاشــی 
در زمــان شــش تــا نــه ســانتی متــری یونجــه 
)بــا میانگیــن یــک الرو در هر ســاقه( توانســت 
عملکــرد باالتــری را نســبت بــه سمپاشــی در 
ــا  ــه )ب ــانتی-متری یونج ــا 15 س ــان 12 ت زم
ــل  ــاقه( حاص ــر س ــل 2-1/5 الرو در ه حداق
کنــد؛ بــه طــوری کــه ترکیــب تیمــاری »زمان 
اول و دو نوبــت سمپاشــی« و »زمــان دوم و 
ــاری اول،  ــروه آم ــی« در گ ــت سمپاش دو نوب
تیمــار سمپاشــی در »زمــان اول و یــک نوبــت 
سمپاشــی« در گــروه دوم و تیمــار سمپاشــی 
ــی« در  ــت سمپاش ــک نوب ــان دوم و ی در »زم
گــروه ســوم قــرار داشــتند. همچنیــن، یافته ها 
نشــان داد کــه اختــالف بیــن عملکــرد تیمــار 
شــاهد )بــدون سمپاشــی( و تیمــار بــا باالترین 
عملکــرد )تیمــار A3B2C2( و در حــدود 50 
درصــد؛ و اختــالف بیــن عملکــرد تیمــاری که 
کمتریــن مقدار محصــول را در بیــن تیمارهای 
سمپاشــی داشــت )تیمــار A1B2C1( بــا 
تیمــار شــاهد در حــدود 31 درصــد بــود کــه 
ایــن امــر نشــان دهنــده ضــرورت سمپاشــی 

روی ســرخرطومی بــرگ یونجــه اســت.

 توصيه ترویجی
بــا توجه بــه اینکــه ســمپاش الکترواســتاتیک، 
باالتریــن درصــد تأثیــر در کنترل آفــت را دارد، 
ــرل  ــمپاش در کنت ــن س ــوان مؤثرتری ــه عن ب
ســرخرطومی بــرگ یونجــه معرفی و اســتفاده 
از آن در مــزارع یونجــه منطقــه توصیــه مــی 

شــود.
ــه دســت آوردن نتیجــه مطلــوب در  ــرای ب -ب
کنتــرل ســرخرطومی، بهتــر اســت سمپاشــی 
ــه  ــا ن ــاع یونجــه شــش ت ــه ارتف ــی ک در زمان
ــر  ــداد الرو در ه ــن تع ــر و میانگی ــانتی مت س

ســاقه یــک عــدد اســت، انجــام شــود.
-زمانــی کــه ارتفــاع یونجــه 12 تــا 15 ســانتی 
متــر و حداقــل تعــداد الرو در روی هــر ســاقه 
ــت؛  ــدد اس ــا دو ع ــن 1/5 ت ــور میانگی ــه ط ب
بایــد سمپاشــی بــرای بــار دوم بــا فاصلــه 15 

روز بعــد از سمپاشــی اول تکــرار شــود.
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