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 چكيده

ند سبب نابودی نتواميعدم مبارزه در صورت  ه وآفات پنبه باعث خسارت به اين محصول شدهر ساله 

ای برای پخش مواد شیمیايي به منظور کنترل انواع مختلف ی مزرعههاسمپاشاز . دنتمام محصول شو

تعداد ذرات و  هکارآيي سمپاش ب. گرددميهای هرز استفاده علف حذفی گیاهي و حشرات، عوامل بیماريزا

اندازه ذرات از مهمترين عوامل نفوذ ذرات سم به داخل بوته،  .ارددبستگي پراکندگي آنها در سطح محصول 

ر و باال بودن مصرف محلول سم دبا توجه به باال بودن ضريب پراکندگي قطرات سم  باشد.مي محلول سم

 از آنجاييهای کم مصرف استفاده گرديد. همچنین در اين طرح از سمپاشهای هیدرولیکي سمپاشهکتار 

فعالیت دارند،  هاهای پائیني بوتهها و برگآفات مکنده پنبه، بخصوص شته و عسلك در سطح زيرين برگ که

باشند، مورد بررسي قرار  که توانايي پاشش به اين قسمت از گیاه را داشتهکم مصرف  یهاسمپاشانواع 

شهرستان در تکرار  4تیمار در  4های کامل تصادفي با در قالب طرح بلوكه سالو گرفتند. اين مطالعه د

ها از کاغذهای حساس به آب استفاده برای بررسي پاشش سمپاش .انجام گرفت بر روی رقم ساحل گرگان

ی کاغذهای هادو بوته از هر کرت نصب گرديد. بررسي های باال، وسط و پائینگرديد. اين کاغذها در زير برگ

مناسبترين سمپاش با تاکید بر الگوی پاشش که  های آزمايشي نشان دادحساس به آب نصب شده در کرت

 باشد.مجهز به ابرپاش ميسمپاش اتومايزر آنها 

 

  *سمپاش ،پنبه ،آفت: كليدی یهاواژه

                                                        
 .omcsnowrozieh@yahooمسئول مکاتبه: *
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 مقدمه

والت کشاورزی دنیا توسط حشرات، علفهای هرز و عوامل درصد کل محص 52 - 22هر ساله حدود 

يابد. درصد افزايش مي 08رود و اين رقم در صورت عدم مبارزه تا ميبیماريزای گیاهي از بین 

منظور کنترل انواع مختلف آنها برای پخش مواد شیمیايي به ای وسايلي هستند که ازسمپاشهای مزرعه

 .(1995راد، منصوری) شودميهای هرز استفاده دفع علف حشرات، عوامل بیماريزای گیاهي و
 هبه کاربرد يها و ترکیباتادواتي که جهت مبارزه با آفات مکنده کاربرد دارند، بايستي برای هدف

شوند که حداکثر تاثیر و حداقل قیمت را داشته باشند و از آسیب رساني به انسان، حیوانات اهلي و 

محیط و محصول به  با توجه. (1990خمسي، ) دورنعمل آهوجودات ممانعت بپرندگان، گیاهان و ساير م

مانند پنبه که آفات مکنده در زير ي ه. در محصوالتشودمي انتخابسمپاشي، سمپاش و نوع ماده سمي 

  باشد.زير برگ مي در سم پاشش کنند نیاز بهميبرگ تغذيه 

نفوذ ذرات سم به داخل  ،باشدميك سمپاش يکي از فاکتورهايي که نشان دهنده اثر بیولوژيکي ي

با توجه به فرم . (1991مس، ) باشدمياست. اندازه ذرات مهمترين عامل نفوذ آنها به درون بوته  هابوته

را داشته  هاکه قطر ذرات تولید شده آن، قابلیت نفوذ به داخل بوتهکرد از سمپاشي بايد استفاده  ،بوته

بر روی بوته پنبه نشان داد که هر قدر ذرات ريزتر  (1991)وسط مس تحقیقات انجام شده ت باشند.

میکرون توسط اليه  288عبارت ديگر ذرات بزرگتر از . به بهتر خواهد بود هاباشند نفوذ آن به درون بوته

نفوذ به درون بوته پنبه که قابلیت بادبردگي دارند با جريان هوا بیروني بوته جذب شده و ذرات کوچکتر 

میکرون به مقدار خیلي کم به درون بوته نفوذ  588 1قطر حجمي ه. برای مثال ذراتي با میاننندکمي

کرده و يك پوشش ضعیف روی بوته دارد. بطورکلي بهترين اندازه ذرات سم برای سمپاشي محصوالت 

 بر روی يافتن بهترين (1995)و ديل  در تحقیقي که الو .(1991)مس،  باشدميمیکرون  98تا  08

های الکترواستاتیك پوشش زير برگ بهتری سمپاش برای پوشش بهتر زير برگ انجام داد سمپاش

 28که میتوان مصرف سم را تا  داشت. همچنین تلفات عسلك پنبه نشان داد سمپاش اتومايزرنسبت به 

 درصد کاهش داد.
رات ذرات سم میانگین اث دهد که قطرمينشان  (1990)توسط کوپر و جنز تحقیقات انجام شده 

 همیان د و قطرندار دارروی کاغذ حساس در زير و روی برگ بدون توجه به نوع سمپاش اختالف معني
رين يکنواختي ذرات در رو و زير برگ را تاثرات ذرات سم در روی برگ بزرگتر از زير برگ است. بیش

های گردابي هوا نداشتند که علت آن جريا ترتیب سمپاش الکترواستاتیك و سمپاش اتومايزرهب
پوشش روی برگ بیشتر از زير برگ بود و اين وضعیت از باال به  های مورد آزمايش،باشد. در سمپاشمي

سمپاش اتومايزر بهترين پوشش زير برگ های مورد مطالعه، در بین سمپاش. بدياميپائین بوته کاهش 

                                                        

1-Volume Median Diameter 
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گیرند. ميدر باالی بوته قرار  وذرات سم بیشتر در روی برگ هیدرولیکي های را داشت. در سمپاش
دهند. در های جانبي بیشتر ذرات سم را در قسمت باال و بیروني بوته پنبه قرار ميسمپاش با نازل
های جانبي به همراه سپر که دارای بیشترين نازل نیز هست، عالوه بر اينکه دارای نفوذ سمپاش با نازل

های باالی بوته دارای پوشش مناسبي در زير برگهای باالی و وسطي بوته است خوب سم به قسمت
 .نیز هست
های معمولي های اتومايزر نسبت به سمپاشگزارش نمود که سمپاش (1994) و مولروني هاوارد

دارای درصد پوشش روی بوته بیشتری است و پوشش در سطح و زير برگ در وسط بوته بهتر بوده 
داد که سمپاش اتومايزر توانايي ايجاد  نم برگ خوار نشااست. تحقیقات انجام شده بر اساس تلفات کر

 (.1990)هارولد و همکاران،  باشدميهای وسط و پائین بوته دارا پوشش مناسبي را برای اکثر برگ
مپاش اتومايزر توانايي پخش کردن ذرات سم را در بوته ستست زيست سنجي برگ نشان داد که 
آورد. بهترين پوشش برگ در مي، وسط و پائین بوته فراهم دارد و يك پوشش خوب برای برگهای باال

  (.1990)هارولد و همکاران،  پائین بوته را سمپاش اتومايزر دارد
تا  28دارای ذرات غیر يکنواخت بوده و دامنه اين تغییرات از  از آنجايي که سمپاشهای هیدرولیکي

بمنظور کاهش آلودگي محیط  وممیکرون است و همچنین بدلیل تاکید در کاهش مصرف سم 2888
 .مورد توجه قرار گرفت Ultra Low Volume (ULV)های مصرف پائین يا به اصطالح سمپاش ،زيست

اين در  .(1909)بیلز،  باشدميلیتر بر هکتار  5-1های میزان مصرف محلول در هکتار اين سمپاش
د نماينکتار محلول مصرف ميلیتر بر ه VLV 2-12يا    Very Low Volumeهایحالیست که سمپاش

منظور افزايش کارآيي به .گردندهای معمولي ميصرفه جويي نسبت به سمپاش درصد 48و باعث 
جذب ذرات سبب بهبود ، ردن آنهاباردارکو جلوگیری از بادبردگي ذرات  VLVو  ULVهای سمپاش
   (.1909)بیتمن،  پوشش سطح زيری برگ مي گردندخصوصا 

قرار گرفت و تحقیقات وسیعي بر روی آنها انجام شد. مطالعه مورد  ULVپاشهای سم 1905از سال 
در پنبه توسط جويس گزارش شده است. ايشان اثر  ULVاولین تحقیقات درباره استفاده از سمپاشهای

DDT  بررسي نمود و نتیجه خوبي در کنترل اين  1پنبه لیتر در هکتار بر روی آفت زنجرك 4را با دوز
ها در سموم بدون آب برای کنترل سرخرطومي آورد. تحقیقات بعدی درباره اين سمپاش آفت بدست

 هایبا موفقیت انجام شد و سبب افزايش استفاده از سمپاش 5، مگس سفید، شته و کرم قوزه2پنبه
ULV بر روی دو نوع سمپاش  (1990) و کینگ ای که پارنلدر مقايسه (.1990فالح جدی،  گرديد

 نتايج بیان کننده برتری میکرونر بر اتومايزر بود.تومايزر انجام داد میکرونر و ا

                                                        

1- Empoasca lybica 

2- Antonomuse grandis 

3- Cotton Boll Worm  
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در منابع توسط متخصصان آفت انجام شده،  ،هااز آنجايي که اکثر تحقیقات انجام شده در سمپاش
در مورد نوع و مشخصات فني سمپاش، نحو نصب و زاويه پاشش اطالعاتي داده نشده شده مطالعه 

 نازلهاو بررسي آرايش قرارگیری کم مصرف ساخت داخل های مطالعه سمپاش است. بنابر اين بمنظور
که محل تجمع آفات مکنده پنبه  با هدف پاشش بهتر به زير برگ و برگهای پائیني رديفروی بوم و در 
 .گرفتروی رقم پنبه ساحل انجام بر اين طرح  ،باشندمي

 

 ها  مواد و روش
به طراحي، ساخت اقدام با همکاری شرکت کشت پوش ت پنبه موسسه تحقیقابرای اجرای اين طرح، 

ساخت و میکرونر از نوع  در اين طرحهای مورد آزمايش نازل نمود.ها و آزمايش تعدادی از بوم سمپاش
از يك صفحه دوار مخروطي شکل به نوعي از نازل گفته مي شود که میکرونر شرکت کشت پوش بود.

تشکیل شده است. صفحه دوار با کمك يك  (2شماره-1 )شکل و يك قطره چکان( 1شماره -1 )شکل
با کند ولتي کار مي 12 ابل شارژـکه با نیروی باطری خشك ق (5 شماره-1)شکل كموتورالکتريکي کوچ

ه ب ره چکانطچرخد. قطرات محلول پس از رها شدن از قميدور بر دقیقه  18888دود ـرعتي در حـس
عت دوراني صفحه از هم متالشي شده و تحت نیروی گريز از مرکز محض تماس با صفحه دوار بدلیل سر

به لبه محلول کند. پس از رسیدن روی ديوار مخروطي صفحه دوار به سمت قطر بزرگ مخروط حرکت مي
با سرعتي نزديك به سرعت خطي لبه صفحه دوار به شده  تر تبديل صورت قطرات ريزبه، ذرات مخروط

باشد که با تغییر در زاويه میکرونر نسبت به مي مترسانتي 128کار موثر آنها د. عرض نشوبیرون پرتاب مي
مشابه و قطر آنها با دور صفحه  در اين میکرونرها ذرات کامالً توان عرض کار را تغییر داد.جهت حرکت مي

 (.2882)فالح جدی،  میکرون است 588تا  228قابل تغییر است. قطر ذرات بین 

 
 .ميكرونر اجزای یک -1شكل 
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در سطح که آفات مکنده پنبه بخصوص شته و عسلك پنبه هدف آزمايش کنترل از آنجايي که 

که توانايي پاشش به اين  انده، میکرونرها بصورتي نصب شدهستندهای پائیني بوته ها و برگزيرين برگ

های کامل بلوكدر قالب طرح  1501-02 هایاين مطالعه دو ساله در سال ها را داشته باشند.قسمت

با عنايت به اينکه ارتفاع بوته پنبه به  تکرار در شهرستان گرگان انجام گرفت. 4 وتیمار  4تصادفي با 

ای است که امکان تردد تراکتورهای معمولي در زمین از اواسط فصل کشت وجود ندارد تیمارهای اندازه

بهترين الگوی نصب میکرونر در بین  تعیینمنظور بررسي ه. بندهای پشتي انتخاب شدطرح از سمپاش

در دو روش يك رديفه دو میکرونر و سه میکرونر دو رديفه مورد استفاده قرار  هاپاشنده ،خطوط کشت

پوشش يك رديف را ( هر میکرونر يك طرف 2 در سمپاش يك رديفه دو میکرونر )شکل. گرفتند

سمت راست کاربر با کمك دو  ( در هر بار تردد رديف5 در سمپاش سه میکرونر )شکل .دهدمي

میکرونر که در دو طرف بوته قرار دارد بطورکامل و طرفه راست رديف چپ کاربر با میکرونر سمت چپ 

سمپاشي شده که طرف ديگر اين رديف در مسیر برگشت سمپاشي خواهد شد. در واقع در هر تردد يك 

 گردد.و نیم خط محلول پاشي مي

 

  
 سمپاش سه ميكرونر یک ردیفه -3شكل  ه دو ميكرونرابرپاش یک ردیف -2شكل 

 

سمپاش ديگری که در اين طرح آزمايش گرديد، سمپاش اتومايزر همراه با میکرونر نصب شده 

در اين سمپاش محلول مصرفي يکبار توسط صفحه  .باشدمي( 4 )شکل درجه نسبت به النس 98بازاويه

اين سمپاش عالوه برمصرف  .شودميهوا از هم گسیخته چرخان میکرونر و يکبار توسط جريان شديد 

های معمولي با های معمولي، تعداد ذرات بیشتری نسبت به نازليك دهم تا يك بیستم مصرف سمپاش

کند. به همین دلیل پوشش در اين سیستم با محلول کم، بسیار مناسب بوده و ميمصرف زياد، تولید 
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رشت تلف کننده سموم وجود ندارد. میانگین قطر ذرات تولید ذرات خیلي ريز بخار شونده و خیلي د

های اين آزمايش است. باشد که کوچکترين قطر در بین سمپاشميمیکرون  188شده در اين سمپاش 

 عنوان شاهد استفاده گرديد.هنیز ببدون میکرونر سمپاش اتومايزر 

 

 
 سمپاش اتومایزر همراه با ميكرونر -4شكل 

به آنها نتايج و بحث هستند که در بخش اختصاصي های ها دارای ويژگيسمپاش رکدام از اينه

خط کشت  18شامل کرت  10  ،کاشت پنبه رقم ساحلپس ازها برای ارزيابي بوم. پرداخته خواهد شد

. سپس شدندانتخاب  مترسانتي 28و فاصله روی رديف  مترسانتي 08متر، به فاصله رديف  28به طول 

های متفاوتي برای روش استفاده شد.ها بمنظور بررسي پاشش سمپاشحساس به آب  هایاز کارت

شمارش اين ذرات وجود دارد. استفاده از کارتهای استاندار جهت تخمین اندازه و تعداد نقاط بر روی 

تواند تعداد نقاط در يك سطح مشخص ها است. با استفاده از ديد در ماشین ميکارت يکي از اين روش

در تعداد نقاط و با استفاده از میدان ديد بینوکولر شمارش کرد و يا بصورت غیر ماشیني توسط فرد را 

در مقاله خود ذکر کرده افزودن ( 1990) و کینگ روش ديگری که پارنل. شود شمارشواحد سطح  

د باشد. در اين روش ذرات پس از محلول پاشي از سطوح مورذرات غیر محلول به مايع سمپاشي مي

آوری شده و پس از استخراج از مايع شستشو دهنده نظر )شاخه، غوزه، روی برگ يا زير برگ( جمع

در اين طرح بدلیل نبود امکانات از روش شمارش . باشدميدهنده میزان پوشش خشك و وزن آنها نشان

 نيزيرسطح ی حساس به آب در هارتاک دستي که بسیار وقت گیر و پر زحمت است استفاده شد.

ی حساس به آب هاپاشي کرتها، کاغذ لپس از محلو. ندنصب شد هاهای باال، وسط و پائین بوتهبرگ
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آوری شده با ی جمعهاداده .شدنديك سانتي متر مربع شمارش  آوری و تعداد ذرات در سطحجمع

 . تجزيه و تحلیل گرديد  JMPو    MSTATCاستفاده از برنامه

 

 و  بحث ایج نت
آوری کارتها س از جمعپ .خته مي شودها پرداه بررسي کارايي هر کدام از سمپاشباين بخش  در

ها بر اساس تیمارها در کنار ، کارتهای آزمايشيمحلول پاشي با بومبعد از  اهاز زير برگحساس به آب 

اس های حستعداد نقاط ثبت شده در روی کارتبا توجه به  سي قرار گرفتند.رمورد برهم قرار گرفته و 

بندی و نهايتا با جمعشده مقايسه  رها با همديگمپاشساين ، هادر سه قسمت باال، وسط و پائین بوته

 .گرديدجهت مزارع پنبه پیشنهاد سمپاش مناسبترين نتايج، 

سمپاش اتومايزر با  1جدول با توجه به گیری شد. ای میزان پاشش هر سمپاش اندازهبا تست مزرعه

را دارا کمترين بده لیتر در هکتار  4/50و سمپاش دو میکرونر با بده بیشترين بده لیتر در هکتار   288

بده که اين مقدار  باشدلیتر در هکتار مي 19در حدود  باشند. در واقع بده هر میکرونر در اين طرحمي

 با تعويض قطره چکان تغییر خواهد کرد.
 

 در طرح های مورد مطالعهبده سمپاش -1جدول 

 بده سمپاش ) ليتر برهكتار( شنوع سمپا

 288 اتومايزر )شاهد(

 4/59 اتومايزر میکرونردار

 2/22 سه میکرونر

 4/50 دو میکرونر

 

به آب  های حساسها با يکديگر از آنالیز واريانس درصد نقاط روی کارتبرای مقايسه سمپاش 

حساس به آب در هر سطح به بدين منظور نسبت تعداد نقاط شمارش شده بر روی کارت  استفاده شد.

سال  آنالیز واريانس .نالیز قرار گرفتآمجموع نقاط شمارش شده در تمام سطوح بوته محاسبه و مورد 

داری روی دهد که هیچ کدام از تیمارهای سمپاشي اثر معنينشان ميهای انتخابي تست بوم 1501

تیمارهای  (1502وم اجرای طرح )دسال در ولي میزان پاشش در باال، وسط و پائین بوته ندارند 

دهد که در سال دوم  نشان مي CV. دندارای اختالف معني دار مي باش هاسمپاش در باال و پائین بوته

اجرای طرح دوم  در سالمیانگین درصد پاشش  2جدول  از دقت بیشتری برخوردار هستند. هاداده

 دهد.را نشان ميتقل سبصورت م
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 1332در سال  هامپاشسشش ميانگين درصد پا -2جدول
 پائین وسط باال سمپاش
 a 2/49 ab 8/20 c4/25 اتومايزر

 c1/14 b9/22 a1/08 اتومايز+ میکرونر

 b8/20 a2/55 b9/59 میکرونر 2

 ab 5/50 ab9/20 b2/51 میکرونر 5

 .خطا ندارند %2دار در سطح ها با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنياعداد ستون
 

متعلق به  هابیشترين درصد پاشش در پائین بوتهاست،  داده شدهنشان  2جدول در ور که همانط

اول بعد سمپاش اتومايزر مجهز به میکرونر در سال  که حالي در .باشدميسمپاش اتومايزر مجهز به میکرونر 

-t ،هامقايسه میانگین بر اساس آزمون دارد. هابیشترين پاشش را در پائین بوته ردو میکروناز سمپاش 

studentبین میانگین درصد پاشش اختالفي در سطوح مختلف بوته وجود ندارد در حالیکه  1501رسال ، د

داری مي باشند. دارای اختالف معني 2تیمارها در باال و پائین بوته مطابق جدول  1502در سال 

با دو سمپاش ديگر  دارختالف معنيدارای اسه سطح بوته در  یکرونردو م میکرونردار وهای اتومايزر سمپاش

قسمتي  دارد. یدارمعنيسمپاش اتومايزر میکرونردار با ساير تیمارها اختالف  ،. همچنین در پائین بوتهدارند

بدون توجه به نوع دهد که نشان مي 5جدول ه شده است.نشان داد 5در جدول  هاکب دادهرتجزيه ماز نتايج 

ها باشد. بررسي پاشش سمپاشتر ميپاشش در پايین بوته مناسب رل دوم از نظسمپاش الگوی پاشش در سا

سطوح پاشش به در داری ها اثر معنيدر سطح پنج درصد خطا سمپاشدهد که در دو سال متوالي نشان مي

 به دو سمپاش اتومايزراست مربوط مشاهده شده دار مختلف بوته از خود نشان نمي دهند. تنها اختالف معني

برای توضیح نتايج میانگین دو سال تیمارها، الگوی  به باالی بوته.پاشش و اتومايزر مجهز به میکرونر در 

 شود.پاشش هر سمپاش در دوسال با يکديگر مقايسه مي

 
 تيمار روی درصد نقاط پاشش در سطوح مختلف بوتهسال و اثر ساده  -3جدول 

 درصد تعداد نقاط در پائین در وسط  درصد تعداد نقاط باال در  درصد تعداد نقاط 
    سال

1501                 19/9 a 54/4a 14/0b 
1502                 29/5 a 29/2a 50/1a 

    سمپاش
 a 22/2 a 19/9 a 52/2              اتومايزر

 b 54/8 a 51/9 a 12/4 رناتومايزر+میکرو

 ab 20/8 a 52/0a 24/9          دو میکرونر

 ab 42/2 a 14/2 a 24/2         سه میکرونر

 .خطا ندارند %2ها با حروف مشابه با يکديگر اختالف معني دار در سطح اعداد ستون
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دهد که های حساس به آب نشان ميبررسي کارت: سمپاش پشتي موتوری اتومایزر )شاهد( -1

مقدار بسیار کم و در هب، پاشيمحلول تیمارنوع  سطح زيرين برگها در اين آوری شده ازکارتهای جمع

های نصب شده در کارتکه در نیمي از  باشند در حاليمحلول ميعاری از ذرات  تقريباًبعضي موارد 

های حساس نصب شده در وسط شود. در بعضي از کارتپوشش کامل ديده مي ،هاقسمت باالی بوته

در سال دوم آزمايش بسیار بهتر از سال اول بوده شود. دانسیته پاشش هم پوشش کامل ديده مي هابوته

يادآوری شود. و با توجه به ثابت بودن نوع سمپاش اين اختالف به عدم يکنواختي کار کاربر مربوط مي

و کشاورزان تصور فته نمايد در سمپاش مذکور سمپاشي بصورت چپ و راست )زيگزاگ( انجام گرمي

محلول پاشي هايي که که در کلیه سمپاش دارد در صورتي يکنواختنمايند که سطح مزرعه پوشش مي

به اثبات رسیده که در روی خطوط زيگزاگ گیرد انجام ميالنس به چپ و راست حرکت به روش 

وجود دارد. با اينکه قطر نیز فضای بدون پاشش شديدی که  معمول بوده در حاليدانسیته بیش از حد 

، استر تيکنواخت)محلول تحت فشار( هیدرولیکي های سمپاشهای اتومايزر نسبت به ذرات در سمپاش

شود. قطر ذرات از ها ديده ميبه وضوح در روی کارتها در عین حال اختالف ذرات در اين سمپاش

میکرون متغیر بوده و اين غیريکنواختي در اندازه ذرات سبب غیر يکنواختي پاشش  288تا  188

 2شکل . باشنددر باالی بوته درشتر و در پائین بوته ريزتر مي مشاهده شدهذرات  گردد. معموالًمي

شود که در هر دو سال میزان پاشش دهد و به وضوح ديده ميالگوی پاشش در اين سمپاش را نشان مي

 باشد.مي هابرابر بیشتر از پائین بوته دو در باالی بوته تقريباً
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 ()شاهد نمودار الگوی پاشش سمپاش اتومایز -5شكل 
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نشان تحقیق دو سال در نتايج پاشش : موتوری پشتي اتومایزر مجهز به ميكرونر سمپاش -2

در سال اول  سال در پائین بوته بیشترين مقدار بوده است. که میزان پاشش در هر دو (0)شکل  دهدمي

ل کامل از محلو رای پوشش تقريباًادهای حساس در وسط بوته آزمايش در بعضي از تکرارها کارت

همان تکرارها میزان پاشش  هابوتهپائین واقع در های حساس که در سطح کارت در حاليباشند مي

باشد که کاربر نازل را در ارتفاع مناسب قرار نداده و خطای باشد. اين بدان معني ميبسیار کم مي

سال، جدول  همین موضوع سبب شده که در نتايج دو اخالل ايجاد کرده است.انساني در الگوی پاشش 

با تذکر به میکرونر قرار بگیرد.  ، اين سمپاش از نظر پاشش به پايین بوته در رتبه بعد از سمپاش دو5

الگوی پاشش دهد نشان مي 0اين مشکل رفع شده و همانطور که شکل  ،اجرای طرحکاربر در سال دوم 

م در پائین بوته کمي بیشتر از ماکزيمم پاشش در سال دو باشد.در سال دوم بسیار بهتر از سال اول مي

دلیلي خطای کاربر در سال اول ماکزيمم پاشش که خیلي نزديك به میزان سال هباشد. بمي درصد 08

     شود.باشد در وسط بوته ديده ميدوم مي
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 نمودار الگوی پاشش سمپاش اتومایز با ميكرونر -6شكل 

 

در اثر فشار باد  اماباشد ميمتر  2/1چرخان  دايره پاشش صفحات قبال اشاره گرديد،همانطور که 

در  هاآيد. در عین حال چون بوتهمي موجود در اين سمپاش ذرات جمع شده و به صورت مخروط در

برخورد و چسبندگي ذرات گاها  بنابراين ،نمايدميها محدوديتي برای قیف پاشش ايجاد بین رديف

د. يادآوری نشبامينز کارتها دارای پوشش کامل هیچ کدام امشاهده ولي بعلت ذره بندی مناسب 
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شوند در اين سمپاش محلول يکبار توسط میکرونر و يکبار توسط جريان هوا گسیخته مينمايد چون مي

 گرديد.در اين سمپاش مشاهده باشد میکرون مي 188که در حدود کوچکترين ذرات 

ها، مشخص تر و در بعضي تکرارها هر : در اين سمپاش ذرات بر روی کارتسمپاش دو ميكرونری -3

در بعضي از  وليسه قسمت باال، وسط و پائین و در تکرار ديگر پائین و وسط نتیجه مناسبي داشته 

 اندازهتکرارها فقط در قسمت پائین پوشش خوب و در قسمت وسط کم و در باال ناچیز بوده است.  

، تاثیری کاربررسد که حرکت مياست. بنظر  میکرون 588میانگین ذرات مطابق کارت استاندارد حدود 

ارتفاع با ) های پشت تراکتوریها داشته و بنظر میرسد که اگر اين سیستم بر روی سمپاشدر اين تفاوت

. دانسیته خواهد شدتر و مناسبتری حاصل ( نصب شود با تنظیم زاويه پاشش، نتايج يکنواختثابت

کمتر از سمپاش موتوری پشتي مجهز به میکرونر س بر اساس کارتهای حساذرات در اين سمپاش 

    دهد.وی پاشش اين سمپاش را نشان ميالگ 9شکل  باشد.مي
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 نمودار الگوی پاشش سمپاش دو ميكرونر -7شكل 

 

بیشترين مقدار نسبت در دو سال در اين سمپاش به پايین بوته میانگین پاشش  9با توجه به شکل 

ست که ا رغم دانسیته پائین پاشش اينمزيت عمده اين سمپاش علي باشد.ها ميبه ساير سمپاش

 باشد. رين الگوی پاشش در سه سطح بوته پنبه را دارا ميت يکنواخت

نشان دهنده يکنواختي در اين سمپاش  اثر نقاط روی کارت حساس: سمپاش سه ميكرونری -4

 588ن ذرات مطابق کارت استاندارد اندازه میانگی باشد.ذرات پاشیده شده در سطوح مختلف بوته مي

نسبت به ساير سمپاشهای آزمايش شده کمترين ذرات در اين نوع سمپاش دانسیته  .میکرون است
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شود که به وضوح ديده ميداده و الگوی پاشش اين سمپاش را نشان  0باشد. شکل میزان را دارا مي

علت اين  خصوصا در سال اول آزمايش ،دباشمي ذرات در وسط و باال بیشتر و در پائین کمترتعداد 

نشان مي دهد،  بوم افقي  5. همانطور که شکل باشدميحمل اين دستگاه  همربوط به نحوموضوع 

ا حرکت کاربر در زمین بباتوجه به ايرگونومي حرکت بدن انسان ،  ،سمپاش روی پشت کاربر قرار دارد

های چرخش کم با توجه به بلندی بوميه زاواين که  هيك حرکت چرخشي به  بوم افقي منتقل شد

کافي . عالوه بر اين بخاطر عدم ديد رددگرتفاع پاشش در میکرونرها میسبب نايکنواختي ا ،عمودی

، ارتفاع میکرونرها محول پاشياز برخورد با زمین در حین نازلها  تظاحفدر جهت میکرونرها و از کاربر 

. در نتیجه طبیعتا سطوح نزديك به زمین در اين باشدمياز سطح زمین در اين سمپاش بیشتر از بقیه 

  د.نشوسمپاش به میزان کمتری محلول پاشي مي
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 نمودار الگوی پاشش سمپاش سه ميكرونر -3 شكل

 گيرینتيجه
دهد که بیشترين پاشش در پايین بوته، متعلق به سمپاش ها نشان مياگرچه نتايج دوساله سمپاش

دلیل پايین بودن دقت اين نتیجه به که کندها بازگو ميسي سالیانه سمپاشدو میکرونر است ولي برر

يکنواختي بیشتری نسبت به  ازنتايج در سال اول حاصل گرديده ولي با توجه به نتايج سال دوم که 

در سمپاش اتومايزر مجهز به در پايین بوته که بیشترين پاشش توان گفت مياست برخوردار سال اول 

توان ميهر کدام از بومها، اندازه ذرات و ی الگوی پاشش هانموداربا توجه به ده شده است. میکرونر دي

ترتیب زير جهت کاربرد در مزارع پنبه علیه آفات ههای بررسي شده در اين آزمايش را بها و بومسمپاش
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ابرپاش  -5 رديفه دو میکرونر يك ابرپاش -2سمپاش اتومايزر همراه با میکرونر -1  مکنده پیشنهاد کرد:

  اتومايزر معمولي )شاهد(. -4  سه میکرونر دو رديفه

منظور کاهش خطای انساني که سبب هبگردد که طرح پیشنهاد مياين با توجه به نتايج 

شود، بهتر است اين نازلها بر روی يك شاسي ثابت قرار گرفته و با گوی پاشش ميلنايکنواختي در ا

. حاصل گردد ترد آزمايش قرار گیرد تا با کاهش خطای آزمايش نتايج دقیقسرعت و ارتفاع ثابت مور

محیط در ابتدا که سمپاش گردد توصیه مي هامنظور بررسي الگوی پاشش سمپاشهبهمچنین 

 هادر شرايط مزرعه شکل بوتهيکنواخت تست گردد چون مدل  یهاآزمايشگاه و بر روی يکسری بوته

    یجه امکان دستیابي به الگوی حقیقي پاشش سمپاش ممکن نیست.غیر يکنواخت بوده و در نت

 

 سپاسگزاری
در اجرا اين طرح بايد از آقای مهندس فالح جدی مدير عامل شرکت کشت پوش که در ساخت و 

دانیم که از مرحوم دکتر بیات اسدی ها ما را ياری نمودند تشکر نمايیم. همچنین الزم ميتست سمپاش

در فراهم آوردن بودجه و امکانات ما را ياری کردند که  1502یقات پنبه در سال رياست موسسه تحق

  ياد نمايیم.
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Abstract 

Insects, weeds and diseases destroy the cotton yields in the world annually. This 
damage may reach to 100% if no control measures are used. Field sprayers are 

instruments, which are applied to disperse chemical pesticides for pests control. 

The sprayer efficiency is evaluated by studying the number of pesticide point and 
dispersion of them. One of the more important parameters for increasing the 

penetration of pesticide particles inside the crop hills are the size of droplets. With 

respect to high volume and high variance of droplet size in hydraulic sprayers, the 

Very Low Volume (VLV) sprayers were applied in this study. In addition, the 
sucking insects are more active under leaves and in the bottom of plants so the 

sprayers and the booms, which have the ability to spray under leave and bottom of 

the plants, were compared in this study. The experiment was carried out for two 
years in Gorgan as (R. C. B. D) with five treatments and four replications. In order 

to evaluate the efficacy of the sprayer the sensitive papers to water were put into 

the three levels of plant bottom, middle and top of the cotton plant. The results 
showed that the more acceptable droplet densities with emphasizing the spraying 

pattern were atomizer sprayer with installed microner in 90º  to the lancer.  
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