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چكيده
هر ساله آفات پنبه باعث خسارت به اين محصول شده و در صورت عدم مبارزه ميتوانند سبب نابودی
تمام محصول شوند .از سمپاشهای مزرعهای برای پخش مواد شیمیايي به منظور کنترل انواع مختلف
حشرات ،عوامل بیماريزای گیاهي و حذف علفهای هرز استفاده ميگردد .کارآيي سمپاش به تعداد ذرات و
پراکندگي آنها در سطح محصول بستگي دارد .از مهمترين عوامل نفوذ ذرات سم به داخل بوته ،اندازه ذرات
محلول سم ميباشد .با توجه به باال بودن ضريب پراکندگي قطرات سم و باال بودن مصرف محلول سم در
هکتار سمپاشهای هیدرولیکي در اين طرح از سمپاشهای کم مصرف استفاده گرديد .همچنین از آنجايي
که آفات مکنده پنبه ،بخصوص شته و عسلك در سطح زيرين برگها و برگهای پائیني بوتهها فعالیت دارند،
انواع سمپاشهای کم مصرف که توانايي پاشش به اين قسمت از گیاه را داشته باشند ،مورد بررسي قرار
گرفتند .اين مطالعه دو ساله در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفي با  4تیمار در  4تکرار در شهرستان
گرگان بر روی رقم ساحل انجام گرفت .برای بررسي پاشش سمپاشها از کاغذهای حساس به آب استفاده
گرديد .اين کاغذها در زير برگهای باال ،وسط و پائین دو بوته از هر کرت نصب گرديد .بررسيهای کاغذهای
حساس به آب نصب شده در کرتهای آزمايشي نشان داد که مناسبترين سمپاش با تاکید بر الگوی پاشش
آنها سمپاش اتومايزر مجهز به ابرپاش ميباشد.
واژههای كليدی :آفت ،پنبه ،سمپاش

*

*مسئول مکاتبهsnowrozieh@yahoo.com :
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مقدمه
هر ساله حدود  52 - 22درصد کل محص والت کشاورزی دنیا توسط حشرات ،علفهای هرز و عوامل
بیماريزای گیاهي از بین ميرود و اين رقم در صورت عدم مبارزه تا  08درصد افزايش مييابد.
سمپاشهای مزرعهای وسايلي هستند که از آنها برای پخش مواد شیمیايي بهمنظور کنترل انواع مختلف
حشرات ،عوامل بیماريزای گیاهي و دفع علفهای هرز استفاده ميشود (منصوریراد.)1995 ،
ادواتي که جهت مبارزه با آفات مکنده کاربرد دارند ،بايستي برای هدفها و ترکیباتي به کاربرده
شوند که حداکثر تاثیر و حداقل قیمت را داشته باشند و از آسیب رساني به انسان ،حیوانات اهلي و
پرندگان ،گیاهان و ساير موجودات ممانعت بهعمل آورند (خمسي .)1990 ،با توجه به محصول و محیط
سمپاشي ،سمپاش و نوع ماده سمي انتخاب ميشود .در محصوالتي همانند پنبه که آفات مکنده در زير
برگ تغذيه ميکنند نیاز به پاشش سم در زير برگ ميباشد.
يکي از فاکتورهايي که نشان دهنده اثر بیولوژيکي يك سمپاش ميباشد ،نفوذ ذرات سم به داخل
بوتهها است .اندازه ذرات مهمترين عامل نفوذ آنها به درون بوته ميباشد (مس .)1991 ،با توجه به فرم
بوته ،از سمپاشي بايد استفاده کرد که قطر ذرات تولید شده آن ،قابلیت نفوذ به داخل بوتهها را داشته
باشند .تحقیقات انجام شده توسط مس ( )1991بر روی بوته پنبه نشان داد که هر قدر ذرات ريزتر
باشند نفوذ آن به درون بوتهها بهتر خواهد بود .به عبارت ديگر ذرات بزرگتر از  288میکرون توسط اليه
بیروني بوته جذب شده و ذرات کوچکتر که قابلیت بادبردگي دارند با جريان هوا به درون بوته پنبه نفوذ
ميکنند .برای مثال ذراتي با میانه قطر حجمي 588 1میکرون به مقدار خیلي کم به درون بوته نفوذ
کرده و يك پوشش ضعیف روی بوته دارد .بطورکلي بهترين اندازه ذرات سم برای سمپاشي محصوالت
 08تا  98میکرون ميباشد (مس .)1991 ،در تحقیقي که الو و ديل ( )1995بر روی يافتن بهترين
سمپاش برای پوشش بهتر زير برگ انجام داد سمپاشهای الکترواستاتیك پوشش زير برگ بهتری
نسبت به سمپاش اتومايزر داشت .همچنین تلفات عسلك پنبه نشان داد که میتوان مصرف سم را تا 28
درصد کاهش داد.
تحقیقات انجام شده توسط کوپر و جنز ( )1990نشان ميدهد که قطر میانگین اثرات ذرات سم
روی کاغذ حساس در زير و روی برگ بدون توجه به نوع سمپاش اختالف معنيدار دارند و قطر میانه
اثرات ذرات سم در روی برگ بزرگتر از زير برگ است .بیشترين يکنواختي ذرات در رو و زير برگ را
به ترتیب سمپاش الکترواستاتیك و سمپاش اتومايزر داشتند که علت آن جريانهای گردابي هوا
ميباشد .در سمپاشهای مورد آزمايش ،پوشش روی برگ بیشتر از زير برگ بود و اين وضعیت از باال به
پائین بوته کاهش مييابد .در بین سمپاشهای مورد مطالعه ،سمپاش اتومايزر بهترين پوشش زير برگ
1-Volume Median Diameter
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را داشت .در سمپاشهای هیدرولیکي ذرات سم بیشتر در روی برگ و در باالی بوته قرار ميگیرند.
سمپاش با نازل های جانبي بیشتر ذرات سم را در قسمت باال و بیروني بوته پنبه قرار ميدهند .در
سمپاش با نازل های جانبي به همراه سپر که دارای بیشترين نازل نیز هست ،عالوه بر اينکه دارای نفوذ
خوب سم به قسمتهای باالی و وسطي بوته است دارای پوشش مناسبي در زير برگهای باالی بوته
نیز هست.
هاوارد و مولروني ( )1994گزارش نمود که سمپاشهای اتومايزر نسبت به سمپاشهای معمولي
دارای درصد پوشش روی بوته بیشتری است و پوشش در سطح و زير برگ در وسط بوته بهتر بوده
است .تحقیقات انجام شده بر اساس تلفات کرم برگ خوار نشان داد که سمپاش اتومايزر توانايي ايجاد
پوشش مناسبي را برای اکثر برگهای وسط و پائین بوته دارا ميباشد (هارولد و همکاران.)1990 ،
تست زيست سنجي برگ نشان داد که سمپاش اتومايزر توانايي پخش کردن ذرات سم را در بوته
دارد و يك پوشش خوب برای برگهای باال ،وسط و پائین بوته فراهم ميآورد .بهترين پوشش برگ در
پائین بوته را سمپاش اتومايزر دارد (هارولد و همکاران.)1990 ،
از آنجايي که سمپاشهای هیدرولیکي دارای ذرات غیر يکنواخت بوده و دامنه اين تغییرات از  28تا
 2888میکرون است و همچنین بدلیل تاکید در کاهش مصرف سموم بمنظور کاهش آلودگي محیط
زيست ،سمپاشهای مصرف پائین يا به اصطالح  (ULV) Ultra Low Volumeمورد توجه قرار گرفت.
میزان مصرف محلول در هکتار اين سمپاشهای  5-1لیتر بر هکتار ميباشد (بیلز .)1909 ،اين در
حالیست که سمپاشهای  Very Low Volumeيا  12-2 VLVلیتر بر هکتار محلول مصرف مينمايند
و باعث  48درصد صرفه جويي نسبت به سمپاشهای معمولي ميگردند .بهمنظور افزايش کارآيي
سمپاشهای  ULVو  VLVو جلوگیری از بادبردگي ذرات باردارکردن آنها ،سبب بهبود جذب ذرات
خصوصا پوشش سطح زيری برگ مي گردند (بیتمن.)1909 ،
از سال  1905سمپاشهای  ULVمورد مطالعه قرار گرفت و تحقیقات وسیعي بر روی آنها انجام شد.
اولین تحقیقات درباره استفاده از سمپاشهای ULVدر پنبه توسط جويس گزارش شده است .ايشان اثر
 DDTرا با دوز  4لیتر در هکتار بر روی آفت زنجرك پنبه 1بررسي نمود و نتیجه خوبي در کنترل اين
آفت بدست آورد .تحقیقات بعدی درباره اين سمپاش ها در سموم بدون آب برای کنترل سرخرطومي
پنبه ،2مگس سفید ،شته و کرم قوزه 5با موفقیت انجام شد و سبب افزايش استفاده از سمپاشهای
 ULVگرديد فالح جدی .)1990 ،در مقايسهای که پارنل و کینگ ( )1990بر روی دو نوع سمپاش
میکرونر و اتومايزر انجام داد نتايج بیان کننده برتری میکرونر بر اتومايزر بود.
1- Empoasca lybica
2- Antonomuse grandis
3- Cotton Boll Worm
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از آنجايي که اکثر تحقیقات انجام شده در سمپاشها ،توسط متخصصان آفت انجام شده ،در منابع
مطالعه شده در مورد نوع و مشخصات فني سمپاش ،نحو نصب و زاويه پاشش اطالعاتي داده نشده
است .بنابر اين بمنظور مطالعه سمپاشهای کم مصرف ساخت داخل و بررسي آرايش قرارگیری نازلها
در روی بوم و رديف با هدف پاشش بهتر به زير برگ و برگهای پائیني که محل تجمع آفات مکنده پنبه
ميباشند ،اين طرح بر روی رقم پنبه ساحل انجام گرفت.
مواد و روشها
برای اجرای اين طرح ،موسسه تحقیقات پنبه با همکاری شرکت کشت پوش اقدام به طراحي ،ساخت
و آزمايش تعدادی از بوم سمپاشها نمود .نازلهای مورد آزمايش در اين طرح از نوع میکرونر و ساخت
شرکت کشت پوش بود .میکرونربه نوعي از نازل گفته مي شود که از يك صفحه دوار مخروطي شکل
(شکل -1شماره  )1و يك قطره چکان (شکل -1شماره )2تشکیل شده است .صفحه دوار با کمك يك
موتورالکتريکي کوچك (شکل-1شماره  )5که با نیروی باطری خشك قـابل شارژ  12ولتي کار ميکند با
سـرعتي در حـدود  18888دور بر دقیقه ميچرخد .قطرات محلول پس از رها شدن از قطره چکان به
محض تماس با صفحه دوار بدلیل سرعت دوراني صفحه از هم متالشي شده و تحت نیروی گريز از مرکز
روی ديوار مخروطي صفحه دوار به سمت قطر بزرگ مخروط حرکت ميکند .پس از رسیدن محلول به لبه
مخروط ،ذرات بهصورت قطرات ريزتر تبديل شده با سرعتي نزديك به سرعت خطي لبه صفحه دوار به
بیرون پرتاب ميشوند .عرض کار موثر آنها  128سانتيمتر ميباشد که با تغییر در زاويه میکرونر نسبت به
جهت حرکت ميتوان عرض کار را تغییر داد .در اين میکرونرها ذرات کامالً مشابه و قطر آنها با دور صفحه
قابل تغییر است .قطر ذرات بین  228تا  588میکرون است (فالح جدی.)2882 ،

شكل  -1اجزای یک ميكرونر.
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از آنجايي که هدف آزمايش کنترل آفات مکنده پنبه بخصوص شته و عسلك پنبه که در سطح
زيرين برگها و برگهای پائیني بوته هستند ،میکرونرها بصورتي نصب شدهاند که توانايي پاشش به اين
قسمتها را داشته باشند .اين مطالعه دو ساله در سالهای  1501-02در قالب طرح بلوكهای کامل
تصادفي با  4تیمار و  4تکرار در شهرستان گرگان انجام گرفت .با عنايت به اينکه ارتفاع بوته پنبه به
اندازه ای است که امکان تردد تراکتورهای معمولي در زمین از اواسط فصل کشت وجود ندارد تیمارهای
طرح از سمپاشهای پشتي انتخاب شدند .بهمنظور بررسي تعیین بهترين الگوی نصب میکرونر در بین
خطوط کشت ،پاشندهها در دو روش يك رديفه دو میکرونر و سه میکرونر دو رديفه مورد استفاده قرار
گرفتند .در سمپاش يك رديفه دو میکرونر (شکل  )2هر میکرونر يك طرف يك رديف را پوشش
ميدهد .در سمپاش سه میکرونر (شکل  ) 5در هر بار تردد رديف سمت راست کاربر با کمك دو
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
و نیم خط محلول پاشي ميگردد.

شكل  -2ابرپاش یک ردیفه دو ميكرونر

شكل  -3سمپاش سه ميكرونر یک ردیفه

سمپاش ديگری که در اين طرح آزمايش گرديد ،سمپاش اتومايزر همراه با میکرونر نصب شده
بازاويه 98درجه نسبت به النس (شکل  )4ميباشد .در اين سمپاش محلول مصرفي يکبار توسط صفحه
چرخان میکرونر و يکبار توسط جريان شديد هوا از هم گسیخته ميشود .اين سمپاش عالوه برمصرف
يك دهم تا يك بیستم مصرف سمپاش های معمولي ،تعداد ذرات بیشتری نسبت به نازلهای معمولي با
مصرف زياد ،تولید مي کند .به همین دلیل پوشش در اين سیستم با محلول کم ،بسیار مناسب بوده و
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ذرات خیلي ريز بخار شونده و خیلي د رشت تلف کننده سموم وجود ندارد .میانگین قطر ذرات تولید
شده در اين سمپاش  188میکرون ميباشد که کوچکترين قطر در بین سمپاشهای اين آزمايش است.
سمپاش اتومايزر بدون میکرونر نیز بهعنوان شاهد استفاده گرديد.

شكل  -4سمپاش اتومایزر همراه با ميكرونر

هرکدام از اين سمپاشها دارای ويژگيهای اختصاصي هستند که در بخش نتايج و بحث به آنها
پرداخته خواهد شد .برای ارزيابي بومها پس ازکاشت پنبه رقم ساحل 10 ،کرت شامل  18خط کشت
به طول  28متر ،به فاصله رديف  08سانتيمتر و فاصله روی رديف  28سانتيمتر انتخاب شدند .سپس
از کارتهای حساس به آب بمنظور بررسي پاشش سمپاشها استفاده شد .روشهای متفاوتي برای
شمارش اين ذرات وجود دارد .استفاده از کارتهای استاندار جهت تخمین اندازه و تعداد نقاط بر روی
کارت يکي از اين روشها است .با استفاده از ديد در ماشین مي تواند تعداد نقاط در يك سطح مشخص
را شمارش کرد و يا بصورت غیر ماشیني توسط فرد و با استفاده از میدان ديد بینوکولر تعداد نقاط در
واحد سطح شمارش شود .روش ديگری که پارنل و کینگ ( )1990در مقاله خود ذکر کرده افزودن
ذرات غیر محلول به مايع سمپاشي ميباشد .در اين روش ذرات پس از محلول پاشي از سطوح مورد
نظر (شاخه ،غوزه ،روی برگ يا زير برگ) جمعآوری شده و پس از استخراج از مايع شستشو دهنده
خشك و وزن آنها نشاندهنده میزان پوشش ميباشد .در اين طرح بدلیل نبود امکانات از روش شمارش
دستي که بسیار وقت گیر و پر زحمت است استفاده شد .کارتهای حساس به آب در سطح زيرين
برگهای باال ،وسط و پائین بوتهها نصب شدند .پس از محلول پاشي کرتها ،کاغذهای حساس به آب
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جمعآوری و تعداد ذرات در سطح يك سانتي متر مربع شمارش شدند .دادههای جمعآوری شده با
استفاده از برنامه  MSTATCو  JMPتجزيه و تحلیل گرديد.
نتایج و بحث
در اين بخش ب ه بررسي کارايي هر کدام از سمپاشها پرداخته مي شود .پس از جمعآوری کارتها
حساس به آب از زير برگها بعد از محلول پاشي با بومهای آزمايشي ،کارتها بر اساس تیمارها در کنار
هم قرار گرفته و مورد بررسي قرار گرفتند .با توجه به تعداد نقاط ثبت شده در روی کارتهای حساس
در سه قسمت باال ،وسط و پائین بوتهها ،اين سمپاشها با همديگر مقايسه شده و نهايتا با جمعبندی
نتايج ،مناسبترين سمپاش جهت مزارع پنبه پیشنهاد گرديد.
با تست مزرعهای میزان پاشش هر سمپاش اندازهگیری شد .با توجه به جدول  1سمپاش اتومايزر با
 288لیتر در هکتار بیشترين بده و سمپاش دو میکرونر با بده  50/4لیتر در هکتار کمترين بده را دارا
ميباشند .در واقع بده هر میکرونر در اين طرح در حدود  19لیتر در هکتار ميباشد که اين مقدار بده
با تعويض قطره چکان تغییر خواهد کرد.
جدول  - 1بده سمپاشهای مورد مطالعه در طرح
نوع سمپاش

بده سمپاش ( ليتر برهكتار)

اتومايزر (شاهد)
اتومايزر میکرونردار
سه میکرونر
دو میکرونر

288
59/4
22/2
50/4

برای مقايسه سمپاش ها با يکديگر از آنالیز واريانس درصد نقاط روی کارتهای حساس به آب
استفاده شد .بدين منظور نسبت تعداد نقاط شمارش شده بر روی کارت حساس به آب در هر سطح به
مجموع نقاط شمارش شده در تمام سطوح بوته محاسبه و مورد آنالیز قرار گرفت .آنالیز واريانس سال
 1501تست بومهای انتخابي نشان ميدهد که هیچ کدام از تیمارهای سمپاشي اثر معنيداری روی
میزان پاشش در باال ،وسط و پائین بوته ندارند ولي در سال دوم اجرای طرح ( )1502تیمارهای
سمپاش در باال و پائین بوتهها دارای اختالف معني دار مي باشند CV .نشان مي دهد که در سال دوم
دادهها از دقت بیشتری برخوردار هستند .جدول  2میانگین درصد پاشش در سال دوم اجرای طرح
بصورت مستقل را نشان ميدهد.
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جدول -2ميانگين درصد پاشش سمپاشها در سال 1332
وسط
باال
سمپاش
ab
a
20/8
49/2
اتومايزر
22/9b
14/1c
اتومايز +میکرونر
55/2a
20/8b
 2میکرونر
ab
20/9
50/5 ab
 5میکرونر
اعداد ستونها با حروف مشابه با يکديگر اختالف معنيدار در سطح  %2خطا ندارند.

پائین
25/4c
08/1a
59/9b
51/2b

همانطور که در جدول  2نشان داده شده است ،بیشترين درصد پاشش در پائین بوتهها متعلق به
سمپاش اتومايزر مجهز به میکرونر ميباشد .در حالي که سمپاش اتومايزر مجهز به میکرونر در سال اول بعد
از سمپاش دو میکرونر بیشترين پاشش را در پائین بوتهها دارد .بر اساس آزمون مقايسه میانگینهاt- ،
 ،studentدرسال  1501بین میانگین درصد پاشش اختالفي در سطوح مختلف بوته وجود ندارد در حالیکه
در سال  1502تیمارها در باال و پائین بوته مطابق جدول  2دارای اختالف معنيداری مي باشند.
سمپاشهای اتومايزر میکرونردار و دو میکرونر در سه سطح بوته دارای اختالف معنيدار با دو سمپاش ديگر
دارند .همچنین در پائین بوته ،سمپاش اتومايزر میکرونردار با ساير تیمارها اختالف معنيداری دارد .قسمتي
از نتايج تجزيه مرکب دادهها در جدول  5نشان داده شده است .جدول 5نشان ميدهد که بدون توجه به نوع
سمپاش الگوی پاشش در سال دوم از نظر پاشش در پايین بوته مناسبتر ميباشد .بررسي پاشش سمپاشها
در دو سال متوالي نشان ميدهد که در سطح پنج درصد خطا سمپاشها اثر معنيداری در پاشش به سطوح
مختلف بوته از خود نشان نمي دهند .تنها اختالف معنيدار مشاهده شده مربوط است به دو سمپاش اتومايزر
و اتومايزر مجهز به میکرونر در پاشش به باالی بوته .برای توضیح نتايج میانگین دو سال تیمارها ،الگوی
پاشش هر سمپاش در دوسال با يکديگر مقايسه ميشود.
جدول  -3اثر ساده سال و تيمار روی درصد نقاط پاشش در سطوح مختلف بوته
درصد تعداد نقاط در وسط درصد تعداد نقاط در پائین
درصد تعداد نقاط در باال
سال
a

1501
1502

19/9
29/5 a

a

54/4
29/2a

b

14/0
50/1a

a

a

a

سمپاش
22/2
52/2
اتومايزر
54/8 a
12/4 b
اتومايزر+میکرونر
20/8 a
24/9 ab
دو میکرونر
a
ab
42/2
24/2
سه میکرونر
اعداد ستونها با حروف مشابه با يکديگر اختالف معني دار در سطح  %2خطا ندارند.

19/9
51/9 a
52/0a
14/2 a
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 -1سمپاش پشتي موتوری اتومایزر (شاهد) :بررسي کارتهای حساس به آب نشان ميدهد که
کارتهای جمعآوری شده از سطح زيرين برگها در اين نوع تیمار محلولپاشي ،بهمقدار بسیار کم و در
بعضي موارد تقريباً عاری از ذرات محلول ميباشند در حالي که در نیمي از کارتهای نصب شده در
قسمت باالی بوتهها ،پوشش کامل ديده ميشود .در بعضي از کارتهای حساس نصب شده در وسط
بوتهها هم پوشش کامل ديده ميشود .دانسیته پاشش در سال دوم آزمايش بسیار بهتر از سال اول بوده
و با توجه به ثابت بودن نوع سمپاش اين اختالف به عدم يکنواختي کار کاربر مربوط ميشود .يادآوری
مي نمايد در سمپاش مذکور سمپاشي بصورت چپ و راست (زيگزاگ) انجام گرفته و کشاورزان تصور
مينمايند که سطح مزرعه پوشش يکنواخت دارد در صورتي که در کلیه سمپاشهايي که محلول پاشي
به روش حرکت النس به چپ و راست انجام ميگیرد به اثبات رسیده که در روی خطوط زيگزاگ
دانسیته بیش از حد معمول بوده در حالي که فضای بدون پاشش شديدی نیز وجود دارد .با اينکه قطر
ذرات در سمپاشهای اتومايزر نسبت به سمپاشهای هیدرولیکي (محلول تحت فشار) يکنواختتر است،
در عین حال اختالف ذرات در اين سمپاشها به وضوح در روی کارتها ديده ميشود .قطر ذرات از
 188تا  288میکرون متغیر بوده و اين غیريکنواختي در اندازه ذرات سبب غیر يکنواختي پاشش
ميگردد .معموالً ذرات مشاهده شده در باالی بوته درشتر و در پائین بوته ريزتر ميباشند .شکل 2
الگوی پاشش در اين سمپاش را نشان ميدهد و به وضوح ديده ميشود که در هر دو سال میزان پاشش
در باالی بوته تقريباً دو برابر بیشتر از پائین بوتهها ميباشد.
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محل قرارگیری کارت حساس به آب

شكل  -5نمودار الگوی پاشش سمپاش اتومایز (شاهد)

درصد نقاط روی کارت
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 -2سمپاش موتوری پشتي اتومایزر مجهز به ميكرونر :نتايج پاشش در دو سال تحقیق نشان
ميدهد (شکل  )0که میزان پاشش در هر دو سال در پائین بوته بیشترين مقدار بوده است .در سال اول
آزمايش در بعضي از تکرارها کارتهای حساس در وسط بوته دارای پوشش تقريباً کامل از محلول
ميباشند در حالي که در سطح کارتهای حساس واقع در پائین بوتهها همان تکرارها میزان پاشش
بسیار کم ميباشد .اين بدان معني مي باشد که کاربر نازل را در ارتفاع مناسب قرار نداده و خطای
انساني در الگوی پاشش اخالل ايجاد کرده است .همین موضوع سبب شده که در نتايج دو سال ،جدول
 ، 5اين سمپاش از نظر پاشش به پايین بوته در رتبه بعد از سمپاش دو میکرونر قرار بگیرد .با تذکر به
کاربر در سال دوم اجرای طرح ،اين مشکل رفع شده و همانطور که شکل  0نشان ميدهد الگوی پاشش
در سال دوم بسیار بهتر از سال اول ميباشد .ماکزيمم پاشش در سال دوم در پائین بوته کمي بیشتر از
 08درصد ميباشد .به دلیلي خطای کاربر در سال اول ماکزيمم پاشش که خیلي نزديك به میزان سال
دوم ميباشد در وسط بوته ديده ميشود.
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شكل  -6نمودار الگوی پاشش سمپاش اتومایز با ميكرونر

همانطور که قبال اشاره گرديد ،دايره پاشش صفحات چرخان  1/2متر ميباشد اما در اثر فشار باد
موجود در اين سمپاش ذرات جمع شده و به صورت مخروط در ميآيد .در عین حال چون بوتهها در
بین رديفها محدوديتي برای قیف پاشش ايجاد مينمايد ،بنابراين برخورد و چسبندگي ذرات گاها
مشاهده ولي بعلت ذره بندی مناسب هیچ کدام از کارتها دارای پوشش کامل نميباشند .يادآوری
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مينمايد چون در اين سمپاش محلول يکبار توسط میکرونر و يکبار توسط جريان هوا گسیخته ميشوند
کوچکترين ذرات که در حدود  188میکرون ميباشد در اين سمپاش مشاهده گرديد.
 -3سمپاش دو ميكرونری :در اين سمپاش ذرات بر روی کارتها ،مشخص تر و در بعضي تکرارها هر
سه قسمت باال ،وسط و پائین و در تکرار ديگر پائین و وسط نتیجه مناسبي داشته ولي در بعضي از
تکرارها فقط در قسمت پائین پوشش خوب و در قسمت وسط کم و در باال ناچیز بوده است .اندازه
میانگین ذرات مطابق کارت استاندارد حدود  588میکرون است .بنظر ميرسد که حرکت کاربر ،تاثیری
در اين تفاوتها داشته و بنظر میرسد که اگر اين سیستم بر روی سمپاشهای پشت تراکتوری (با ارتفاع
ثابت) نصب شود با تنظیم زاويه پاشش ،نتايج يکنواختتر و مناسبتری حاصل خواهد شد .دانسیته
ذرات در اين سمپاش بر اساس کارتهای حساس کمتر از سمپاش موتوری پشتي مجهز به میکرونر
ميباشد .شکل  9الگوی پاشش اين سمپاش را نشان ميدهد.
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شكل  -7نمودار الگوی پاشش سمپاش دو ميكرونر

با توجه به شکل  9میانگین پاشش به پايین بوته در دو سال در اين سمپاش بیشترين مقدار نسبت
به ساير سمپاشها ميباشد .مزيت عمده اين سمپاش عليرغم دانسیته پائین پاشش اين است که
يکنواخت ترين الگوی پاشش در سه سطح بوته پنبه را دارا ميباشد.
 -4سمپاش سه ميكرونری :اثر نقاط روی کارت حساس در اين سمپاش نشان دهنده يکنواختي
ذرات پاشیده شده در سطوح مختلف بوته ميباشد .اندازه میانگین ذرات مطابق کارت استاندارد 588
میکرون است .دانسیته ذرات در اين نوع سمپاش نسبت به ساير سمپاشهای آزمايش شده کمترين
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میزان را دارا ميباشد .شکل  0الگوی پاشش اين سمپاش را نشان داده و به وضوح ديده ميشود که
تعداد ذرات در وسط و باال بیشتر و در پائین کمتر ميباشد ،خصوصا در سال اول آزمايش علت اين
موضوع مربوط به نحوه حمل اين دستگاه ميباشد .همانطور که شکل  5نشان مي دهد ،بوم افقي
سمپاش روی پشت کاربر قرار دارد ،باتوجه به ايرگونومي حرکت بدن انسان  ،با حرکت کاربر در زمین
يك حرکت چرخشي به بوم افقي منتقل شده که اين زاويه چرخش کم با توجه به بلندی بومهای
عمودی ،سبب نايکنواختي ارتفاع پاشش در میکرونرها میگردد  .عالوه بر اين بخاطر عدم ديد کافي
کاربر از میکرونرها و در جهت حفاظت نازلها از برخورد با زمین در حین محول پاشي ،ارتفاع میکرونرها
از سطح زمین در اين سمپاش بیشتر از بقیه ميباشد .در نتیجه طبیعتا سطوح نزديك به زمین در اين
سمپاش به میزان کمتری محلول پاشي ميشوند.
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شكل  -3نمودار الگوی پاشش سمپاش سه ميكرونر

نتيجهگيری
اگرچه نتايج دوساله سمپاشها نشان مي دهد که بیشترين پاشش در پايین بوته ،متعلق به سمپاش
دو میکرونر است ولي بررسي سالیانه سمپاشها بازگو ميکند که اين نتیجه بهدلیل پايین بودن دقت
نتايج در سال اول حاصل گرديده ولي با توجه به نتايج سال دوم که از يکنواختي بیشتری نسبت به
سال اول برخوردار است ميتوان گفت که بیشترين پاشش در پايین بوته در سمپاش اتومايزر مجهز به
میکرونر ديده شده است .با توجه به نمودارهای الگوی پاشش و اندازه ذرات هر کدام از بومها ،ميتوان
سمپاشها و بومهای بررسي شده در اين آزمايش را به ترتیب زير جهت کاربرد در مزارع پنبه علیه آفات
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 ابرپاش-5  ابرپاش دو میکرونر يك رديفه-2 سمپاش اتومايزر همراه با میکرونر-1 :مکنده پیشنهاد کرد
.) اتومايزر معمولي (شاهد-4 سه میکرونر دو رديفه
با توجه به نتايج اين طرح پیشنهاد ميگردد که بهمنظور کاهش خطای انساني که سبب
 بهتر است اين نازلها بر روی يك شاسي ثابت قرار گرفته و با،نايکنواختي در الگوی پاشش مي شود
.سرعت و ارتفاع ثابت مور د آزمايش قرار گیرد تا با کاهش خطای آزمايش نتايج دقیقتر حاصل گردد
همچنین بهمنظور بررسي الگوی پاشش سمپاشها توصیه ميگردد که سمپاش ابتدا در محیط
آزمايشگاه و بر روی يکسری بوتههای مدل يکنواخت تست گردد چون در شرايط مزرعه شکل بوتهها
.غیر يکنواخت بوده و در نت یجه امکان دستیابي به الگوی حقیقي پاشش سمپاش ممکن نیست
سپاسگزاری
در اجرا اين طرح بايد از آقای مهندس فالح جدی مدير عامل شرکت کشت پوش که در ساخت و
 همچنین الزم مي دانیم که از مرحوم دکتر بیات اسدی.تست سمپاشها ما را ياری نمودند تشکر نمايیم
 که در فراهم آوردن بودجه و امکانات ما را ياری کردند1502 رياست موسسه تحقیقات پنبه در سال
.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.
Keywords: Pesticide, Cotton, Sprayer *
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