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          مقدمه

ــرك  ــت زنج ــیله آف ــه وس ــم ب ــاي ب ــات خرم ــار از باغ ــزاران هکت ــون ه ــم اکن ه
آلــوده شــده و ایــن آفــت همــه ســاله باعــث از بیــن رفتــن مقــدار زیــادي محصــول 
ــه  ــه ب ــا توج ــاده و ب ــترش نه ــه گس ــر رو ب ــال هاي اخی ــرك در س ــود. زنج مي ش
شــرایط ایــن منطقــه، بــه ســرعت رشــد و تکثیــر یافتــه  اســت. در دســت داشــتن 
اطالعــات مربــوط بــه آفــات و بیماري هــاي گیاهــي در اعمــال سیاســت گذاری های 
ــات  ــارزه، خدم ــب مب ــاي مناس ــی روش ه ــاورزی، طراح ــج کش ــه تروی ــوط ب مرب
بیمــه، ارتقــای روش هــای مدیریتــی و نظارتــی ســودمند اســت. سمپاشــی بــر علیــه 
آفــات درختــان خرمــا، بــه دلیــل ارتفــاع زیــادی کــه درختــان خرمــا دارنــد، نیــاز 
ــواع ســمپاش ها و ســپس انتخــاب و  ــژه ای دارد. شناســایی ان ــه ســمپاش های وی ب
بهینــه ســازی ســمپاش مناســب درختــان خرمــا اولیــن گامــی اســت کــه بایــد بــرای 
بهبــود کیفیــت سمپاشــی و پاییــن آوردن میــزان ســم مصرفــی برداشــته شــود. در 
ایــن نوشــتار انــواع ســمپاش های موجــود مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســمپاش 
مناســب کــه می تــوان، بــا بهینــه ســازی، از آن هــا در باغــات خرمــا اســتفاده نمــود 

ــوند.  ــی می ش معرف

سمپاش
تمــام ســم پاشــها اجــزای اساســی مشــابهی دارنــد کــه فقــط از نظــر طراحــی و 

انــدازه متفــاوت هســتند. ایــن اجــزاء بــه شــرح زیرنــد:
1. مخزن
2. لوله ها

3. اتصاالت
4. پمپ

5.توربین هاي تولید جریان شدید هوا )در انواع توربینی(
6. منبع نیرو )تراکتور، موتور بنزینی یا الکتریکی(

7. نازل ها 
8. صافي ها 

9. بوم )در انواع بوم دار(
10. النس )در انواع النس دار(

 
مخزن

   مخــزن محــل نگهــداری محلــول ســم و آب مــی باشــد کــه حجــم آن بایــد بــا 
ســایر اجــزاء ســمپاش، نــوع ســمپاش و تراکتــور مــورد اســتفاده هماهنگــی داشــته 
ــوع  ــوع سوارشــونده و کششــی ســاخته می شــوند. ن باشــد. ســمپاش هــا در دو ن
ــه وســیله بازوهــای  ــور ســوار شــده و ب ســوار شــونده روی نقــاط اتصــال تراکت
هیدرولیــک تراکتــور حمــل مــی شــود و فاقــد چــرخ می باشــد )شــکل 1(. نــوع 
ــده و دارای چــرخ می باشــد )شــکل 2(.  ــور کشــیده ش ــال تراکت ــه دنب کششــی ب
ــا  ــد پالســتیک ی ــزی مانن ــزی )شــکل 3( و غیرفل ــگ فل ــواد ضــد زن مخــزن از م
ــت  ــه عل ــزی، ب ــون مخــازن فل ــاخته می شــود. هم اکن ــر گالس )شــکل 4( س فایب
احتمــال واکنــش بــا ســموم، گــران و ســنگین بــودن کمتــر در ســمپاش ها اســتفاده 
می شــوند. درب مخــزن کامــال آب بنــدی شــده و مجهــز بــه یــک صافــی بــرای 
ــی در  ــاد گرفتگ ــزن و ایج ــل مخ ــه داخ ــی ب ــواد خارج ــری از ورود م جلوگی
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ــک  ــف مخــزن ی ــوال در قســمت ک ــای ســمپاش می باشــد )شــکل 5(. معم لوله ه
ــه می شــود.  ــردن و شستشــوی مخــزن در نظــر گرفت ــی ک ــرای خال ــه ب شــیر تخلی
لولــه خروجــی ســم در کــف مخــزن و اندکــی باالتــر از کــف مخــزن تعبیــه مــی 
ــه هــا نشــوند. روی بدنــه مخــزن  شــود، تــا مــواد زائــد تــه نشــین شــده وارد لول
درجــه بنــدی وجــود دارد کــه مــی تــوان بــا آن مقــدار محلــول موجــود در مخــزن 

را پیمانــه کــرد. 
 

شکل 1- سمپاش سوار شونده
 

شکل 2- سمپاش کششی
 

            شکل 3- مخزن فلزی
 

   

                                                                    شکل 4- مخزن پالستیکی

 

                             شکل 5- درب مخزن
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چــون ممکــن اســت بعضــی از ســموم در آب بــه خوبــی حــل نشــوند و ته نشــین 
گردنــد بــرای بــه تعلیــق در آوردن ذرات ســم الزم اســت مایــع به هــم زده شــود، 
ــواع هــم زن هیدرولیکــی و مکانیکــی  ــر ســمپاش ها دارای ان ــل اکث ــن دلی ــه همی ب
می باشــند. همــزن هــای مکانیکــی کــه دارای پاروهایــی هســتند در داخــل و کــف 
مخــزن قــرار گرفتــه و بــا چرخــش 100 تــا 200 دور در دقیقــه خــود مخلــوط ســم 
ــا همزن هــای هیدرولیکــی دائمــا قســمتی از ســم  ــد ام ــه هــم مــی زنن و آب را ب
موجــود در مخــزن را، بــه منظــور اختــالط بهتــر ســم و آب در سیســتم بــه جریــان 
ــپ  ــی پم ــد خروج ــل 20 درص ــد. حداق ــی گردانن ــاز م ــزن ب ــه مخ در آورده و ب

جهــت اختــالط محلــول ســمی بایــد بــه مخــزن برگشــت نمایــد.

نکات مهم
ــا  ــزن ی ــد هم ــًا فاق ــا عموم ــتفاده در کشــور م ــورد اس ــاي سمپاشــي م     تانکره
مخلــوط کــن جداگانــه بــراي اختــالط کامــل ســموم و مــواد افزودنــي همــراه، نظیر 
ــي مــي باشــند. کشــاورزان  ــا ســایر مــواد افزودن ــع و ی روغــن هــا، کودهــاي مای
ــواد  ــم و م ــوده و ســپس س ــر نم ــا پ ــمپاش را تقریب ــر س ــدا تانک ــاغ داران ابت و ب
افزودنــي مــورد نظــر را داخــل آن مــي ریزنــد. آن هــا بــراي اختــالط مــواد فــوق، 
شــیلنگ برگــردان تانکــر ســمپاش را در داخــل تانکــر قــرار مــي دهنــد و معتقدنــد 
کــه عمــل فــوق، همــراه بــا حرکــت ســمپاش، از محــل تهیــه مخلــوط ســمي تــا 
محــل سمپاشــي و تکانهــاي تانکــر در مســیر مــي توانــد باعــث اختــالط مناســب 
مخلــوط ســمي گــردد. الزم بــه ذکــر اســت کــه در بســیاري از مــوارد بــه دلیــل 
حاللیــت نامناســب ســموم، اختــالط مــواد به خوبــي انجــام نشــده و ایــن امــر مــي 
توانــد تاثیــر منفــي زیــادي بــر روي کیفیــت سمپاشــي و کنتــرل آفــت بگــذارد. بــه 

همیــن دلیــل مخــزن حتمــا بایــد دارای هــم زن باشــد. 

پمپ
      پمــپ محلــول ســم را بــه جریــان در آورده و آن  را بــه نــازل هــا می رســاند. 
هــم اکنــون در بیشــتر ســمپاش هــا از پمــپ هــای دیافراگمــی و پیســتونی اســتفاده 
مــی شــود. معمــوال پمــپ هــای دیافراگمــی )شــکل 6( بــرای فشــار پاییــن و دبــی 
ــاد مــورد اســتفاده  ــرای فشــار متوســط و دبــی زی کــم و پمــپ هــای پیســتونی ب
قــرار می گیرنــد. بــه منظــور پاشــش یکنواخــت و تامیــن جریــان کافــی، بــه ویــژه 
در انواعــی از ســمپاش هــا کــه از پمــپ هــای پیســتونی اســتفاده می کننــد، چنــد 
ــان  ــدون ضرب ــی یکنواخــت و ب ــا جریان ــتفاده میشــود، ت ــم اس ــار ه پمــپ در کن
ــوالً  ــوری معم ــمپاش های تراکت ــا در س ــد. پمپ ه ــا( برس ــانک ها )نازل ه ــه افش ب
نیــروی چرخشــی خــود را از محــور توان دهــی تراکتــور دریافــت می کننــد 
ــا  ــواع تراکتــوری از موتورهــای بنزینــی ی ــواع خودگــردان و برخــی ان ــی در ان ول

ــرای تامیــن نیــروی آن هــا اســتفاده می شــود.  الکتریکــی ب
 

                    شکل 6- پمپ دیافراگمی سمپاش
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فیلترها
وظیفــه فیلترهــا جداســازی مــواد خارجــی از محلــول ســم می باشــد. مــواد 
خارجــی موجــود در محلــول ســم باعــث مســدود شــدن لوله هــا، شــیرهای کنتــرل 
و نازل هــا می شــود و کار سمپاشــی را مختــل می نماینــد. بیشــتر ســمپاش ها، 
ــانک ها  ــل از ورودی افش ــپ و قب ــد از پم ــزن، بع ــی در ورودی مخ دارای فیلترهای
می باشــند. انــدازه روزنــه فیلتــر مخــزن از همــه درشــت تر و انــدازه روزنــه فیلتــر 

ــر اســت )شــکل 7(.  افشــانک از همــه ریزت
   

         شکل 7- فیلتر نازل 

شیرهای كنترل
شــیرهای کنتــرل شــامل شــیر کنتــرل مســیر جریــان، شــیر کنتــرل حجــم جریــان 
و شــیرکنترل فشــار جریــان می باشــد. شــیرهای کنتــرل مســیر، بــرای بــاز و بســته 
ــال و شــیرهای  ــزان جری ــر می ــرای تغیی ــان، شــیرهای کنتــرل حجــم، ب کــردن جری
کنتــرل فشــار یــا شــیرهای اطمینــان،  بــرای کنتــرل فشــار و ایمنــی سیســتم بــه کار 

مــی رونــد )شــکل 8(. 

                    شکل 8- شیر کنترل

رگوالتور فشار
رگوالتــور فشــار در کلیــه ســامانه هــای تحــت فشــار تعبیــه مــی شــود. در سمپاشــها 
ــا فشــار زیــاد و مــداوم کار می کننــد رگوالتــور فشــار وجــود دارد. ایــن  نیــز کــه ب
ــد  ــز مــی گوین ــم فشــار نی ــا شــیر تنظی ــه آن شــیر فشــار شــکن ی ــه ب ــور ک رگوالت
ــول خروجــی  ــر محل ــرل فشــار وارده ب ــا کنت ــرده و ب ــن ک ــی سیســتم را تضمی ایمن
از نــازل هــا، الگــوی پاشــش، انــدازه ذرات و حجــم مایــع خروجــی را نیــز تحــت 
تاثیــر قــرار مــی دهــد )شــکل 9(. بــا تنظیــم فشــار سیســتم بــه میــزان توصیــه شــده 
تمامــی پارامترهــای یــاد شــده بــه میــزان از قبــل تعییــن شــده تثبیــت مــی شــوند. 
ــم  ــل فشــار داخــل سیســتم بیــش از حــد فشــار تنظی ــه هــر دلی ــه ب ــی ک در صورت
شــده در رگوالتــور باشــد، مایــع اضافــی از پمــپ بــه مخــزن بــاز گشــته و سیســتم 
ــور بیــن پمــپ و  ــه کار عــادی خــود ادامــه می دهــد. محــل قــرار گرفتــن رگوالت ب
لولــه برگشــت محلــول بــه مخــزن می باشــد. ایــن شــیر دارای یــک فنــر – ســاچمه 
ــر  ــا نیرویــی کــه از طــرف فنــر ب یــا ســامانه ای شــبیه بــه آن اســت کــه ســاچمه ب
آن اعمــال مــی شــود مســیر بازگشــت ســم بــه مخــزن را می بنــدد )شــکل 10(. در 
صورتــی کــه بــه هــر دلیــل فشــار داخــل سیســتم از فشــار فنــر بیشــتر شــود، ســاچمه 
فنــر را جمــع کــرده و مســیر جریــان محلــول ســم بــه مخــزن بــاز شــده و جریــان 
تــا کاهــش فشــار داخــل سیســتم بــه میــزان تنظیــم شــده ادامــه می یابــد. بــا تنظیــم 
فشــار فنــر می تــوان زمــان تحریــک ایــن شــیر و در واقــع فشــار داخــل سیســتم را 
تنظیــم نمــود. ایــن کار معمــوالً بــا یــک پیــچ مهــره یــا اهــرم کــه در پشــت فنــر قــرار 
دارد انجــام مــی شــود. بــا ســفت کــردن مهــره فشــار فنــر بــر روی ســاچمه بیشــتر 

ــد.  ــری عمــل می کن ــر در فشــار باالت شــده و فن
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 شکل 9- رگوالتور فشار 

  )شیر تنظیم فشار(

 

                                                     شکل 10- اجزای داخلی رگوالتور فشار سمپاش

نکتــه: هرگــز مهــره تنظیــم فشــار فنــر یــا هــر ابــزار دیگــری کــه بــرای ایــن کار 
تعبیــه شــده اســت را کامــال ســفت نکنیــد زیــرا در ایــن صــورت احتمــال آســیب 
ــی  ــر جان ــمپاش و خط ــزای س ــک از اج ــر ی ــدن ه ــا ترکی ــانک ها و ی ــدن افش دی

ــده وجــود دارد. ــرای رانن ب
     در ســمپاش ها نبایــد از فشارســنج هایی کــه دارای دامنــه زیــادی هســتند 
ــد  ــان می دهن ــار را نش ــا 50 ب ــه ت ــنج هایی ک ــال فشارس ــرای مث ــرد. ب ــتفاده ک اس
ــی کار  ــبتا پایین ــار نس ــمپاش ها در فش ــرا س ــتند زی ــب نیس ــمپاش ها مناس ــرای س ب
ــد.  ــت الزم را ندارن ــم، دق ــارهای ک ــرای فش ــا، ب ــنج   ه ــن فشار س ــد و ای ــی کنن م

ــار را نشــان دهــد.  ــا 10 ب ــر ت ــورد اســتفاده حداکث ــر اســت فشــار ســنج م بهت

فشارسنج
در کلیــه سیســتم هــای تحــت فشــار بــرای آگاهی داشــتن از فشــار سیســتم، فشارســنج 

هایــی تعبیــه مــی شــود. ایــن دســتگاه فشــار سمپاشــی را نشــان می دهــد. 

افشانک ها )نازل ها(
افشــانکها محلــول ســم را بــه صــورت ذرات ریــز بــا الگوهــای مختلــف روی هــدف 
مــی پاشــند. کار نــازل ریــز کــردن و پخــش ذرات مایــع ســم تحــت فشــار اســت. هــر 

نــازل از چهــار قســمت اصلــی تشــکیل شــده اســت )شــکل 11(:
4.صافی 3. نوك   2. در پوش    1. بدنه  

   

           شکل 11- نازل )افشانک( 
              و اجزای داخلی آن

در بعضــی از نــازل هــا یــک ســوپاپ یــک طرفــه وجــود دارد کــه کار آن قطــع کامــل 
جریــان ســم در نــوك نــازل، در هنــگام قطــع جریــان مایــع از پمــپ و جلوگیــری از 
ــا طرح هــای مختلــف وجــود  ــازل هــا ب ــازل هــا می باشــد. ن ــع از ن چکــه کــردن مای

دارنــد کــه عبارتنــد از:
1. نازل های با الگوی پخش مسطح باد بزنی  
2. نازلهای با الگوی پخش مخروط توخالی  

3. نازلهای با الگوی پخش مخروط تو پر  
4. نازلهای با الگوی پخش سیالبی 
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روشهای خرد كردن ذرات سم: 
به طور کلی 4 روش برای خرد کردن ذرات سم معمول می باشد: 

1. تحت فشار قرار دادن محلول سم و عبور آن از روزنه نازل
2. قرار دادن محلول سم در جریان شدید هوا

3.پخش کردن محلول سم با صفحه ها یا محفظه های چرخان 
4. روش الکترو استاتیک 

روش محلول تحت فشار
ــاد  ــه ب ــا تلمب ــپ ی ــه پم ــیله ای از جمل ــر وس ــه ه ــم ب ــول س ــن روش محل     در ای
تحــت فشــار قــرار گرفتــه و محلــول ناچــار بــه عبــور از یــک ســوراخ ریــز بنــام نــازل 
شــود، در ایــن شــرایط ذرات ریــز تشــکیل می شــود. هــر قــدر فشــار وارده بیشــتر و 

ــازل تنگتــر باشــد ذرات محلــول ریزتــر خواهنــد بــود. خروجــی ن

روش جريان شديد هوا
    محلــول ســم بــه صــورت آزاد و بــدون فشــار در جریانــی از هــوای فشــرده ریختــه 
شــده و ذرات ریــز تشــکیل می شــوند، ماننــد ایــن اســت کــه قطــرات آب در مقابــل 

یــک پنکــه در حــال کار رهــا شــوند.

روش صفحات يا محفظه چرخان
     در ایــن روش محلــول ســم بــه صــورت آزاد در داخــل یــک محفظه چرخــان ریخته 
ــد و  ــه می چرخ ــا 12000 دور در دقیق ــرعت 2000 ت ــا س ــه ب ــن محفظ ــوند، ای می ش

محلــول ســم بــه ذرات کامــاًل  یکنواخــت تبدیــل می شــوند.

روش الکترو استاتیک
ــوا  ــدید ه ــان ش ــار، جری ــول تحــت فش ــری محل ــا بکارگی ــدا ب ــن روش ابت      در ای
ــتفاده  ــا اس ــپس ب ــود، س ــد می ش ــز تولی ــیار ری ــان ذرات بس ــای چرخ ــا صفحه ه و ی
از باطری هــای معمولــی و دســتگاه هایی، بــرق چنــد ولــت باطــری را بــه 3000 
ــن و  ــه زمی ــت آن را ب ــب مثب ــد. قط ــل می کنن ــم تبدی ــر ک ــا آمپ ــت ب ــا 80000 ول ت
قطــب منفــی را بــه مخــزن ســم یــا محــل خــروج محلــول از نــازل وصــل می کننــد. 
ــی  ــاردار م ــم را ب ــد، ذرات س ــاکن می باش ــورت س ــه ص ــه ب ــود ک ــیته موج الکتریس
کنــد. قطــب مثبــت از طریــق زمیــن و خــاك بــه گیــاه رســیده و بدنــه گیــاه را دارای 
ــه محلــول ســمی باعــث  ــار منفــی داده شــده ب ــد. از طــرف دیگــر ب ــار مثبــت میکن ب
انفجــار ذرات بســیار ریــز ســم شــده و تعــداد ذرات را افزایــش مــی دهــد، در نتیجــه 
در زمــان سمپاشــی، ذرات ســم ماننــد آهــن ربــا بــه طــرف گیــاه جــذب شــده و بــه 
ــاه را  ــای گی ــت برگه ــرده و پش ــور ک ــا عب ــدادی از ذرات از برگه ــبند. تع آن می چس
ــد  ــد بســیار مفی ــرار دارن ــرگ ق ــر ب ــی کــه زی ــرای آفات ــن روش ب ــز می پوشــانند. ای نی
ــای  ــل بوته ه ــا و داخ ــر برگه ــه زی ــی ک ــا آفات ــارزه ب ــتم در مب ــن سیس ــد. ای می باش
درختــان هســتند کاربــرد دارد، چــون در ســم پاشــی درختــان و بوتــه هــا، شــاخه هــا و 
بــرگ هــا جلــوی ذرات ســم را گرفتــه و ســم بــه داخــل شــاخ و بــرگ درخــت و بوتــه 
ــود. ــت نم ــرگ هدای ــاخ و ب ــل ش ــه داخ ــس را ب ــتی الن ــارا می بایس ــد و ناچ نمی رس

شاسی
شاســی قســمتی از ســمپاش اســت کــه مخــزن، پمــپ، شــیرهای کنتــرل، بــوم و ســایر 

ــوند.  ــوار می ش ــمپاش روی آن س ــف س ــمت های مختل قس
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بوم 
بــوم یــا حامــل نازلهــا؛ لولــه افقــی و طویلــی اســت کــه نــازل هــا در فواصــل معیــن 
روی آن قــرار می گیرنــد )شــکل 12(. طــول بومهــا می توانــد 4 تــا 12 متــر و گاهــی 
ــاوم  ــتیک مق ــی پالس ــا نوع ــگ ی ــد زن ــز ض ــس فل ــا از جن ــد. بومه ــر باش ــا 20 مت ت
ــر  ــا 120 ســانتی مت ــن 40 ت ــا در جهــت عمــودی بی ــاع بومه ســاخته می شــوند. ارتف
قابــل تنظیــم اســت. بــوم هــای طویــل، قابلیــت تــا شــوندگی دارد. گاهــی در انتهــای 

بــوم یــک شــیر مخصــوص هــوا گیــری وجــود دارد.

 
                         شکل 12- بوم تا شونده

انباره
جهــت تضمیــن یکنواختــی پاشــش محلــول و همچنیــن تامیــن محلــول مــورد نیــاز 
افشــانک ها، در زمان هایــی کــه دبــی پمــپ کاهــش می یابــد از انبــاره اســتفاده 
ــازل اســتفاده  ــه در سیســتم آبرســانی من ــی ک ــاره های ــاره کاری شــبیه انب می شــود. انب
ــوای  ــه ه ــت ک ــک اس ــا بادکن ــم ی ــاره دارای دیافراگ ــد. انب ــی ده ــام م ــود انج می ش
فشــرده از طریــق والــو بــه آن تزریــق می شــود. ایــن کار توســط پمــپ بــاد )یــا تلمبــه 
ــه توســط  ــول ســم ک ــاره از محل ــاد دســتی( انجــام می شــود. در شــرایط عــادی انب ب
ــرار  ــاد ق ــان دارد پرشــده و محلــول تحــت فشــار زی پمــپ در لوله هــای انتقــال جری
ــه علــت طبیعــت کارکــرد پمــپ هــا، جریــان محلــول  مــی گیــرد، در مواقعــی کــه ب
قطــع شــده و یــا کافــی نیســت، انبــاره محلــول ذخیــره شــده در مخــزن خــود را وارد 

ــد. ــی کن ــال ســم م ــای انتق لوله ه

ــاال بــردن کیفیــت عملکــرد ســمپاش دائمــا فشــار هــوای موجــود در  ــه: بــرای ب نکت
ــو  ــق وال ــار، آن را از طری ــودن فش ــن ب ــورت پایی ــوده و در ص ــرل نم ــاره را کنت انب
ــاد یــا تلمبــه دســتی تنظیــم نماییــد. در غیــر اینصــورت احتمــال پاشــش  ــا پمــپ ب ب
ــده  ــاره روی آن درج ش ــاد انب ــار ب ــود دارد. فش ــه وج ــول در مزرع ــت محل نایکنواخ

اســت.

النس
ــتی و  ــهای پش ــه در سمپاش ــت ک ــتر اس ــا بیش ــر و ی ــدود 1 مت ــه ای در ح ــس لول الن
چــرخ دار وجــود دارد و معمــوالً از جنــس فلــز ضــد زنــگ و مقــاوم ســاخته می شــود. 
ــز  ــه ذرات ری ــم ب ــول س ــق آن، محل ــه از طری ــرار دارد ک ــازل ق ــس ن ــای الن در انته

ــکل 13(. ــود )ش ــیده می ش ــدف پاش ــر روی ه ــده و ب ــل ش تبدی
 

                         شکل 13- النس

طبقه بندی سمپاش ها
ــوالت  ــی محص ــرای سمپاش ــری، ب ــوع کارب ــاس ن ــر اس ــمپاش ها ب ــوالً س       معم
ــران را ــج در ای ــمپاش های رای ــن رو، س ــوند. از ای ــتفاده می ش ــی اس ــی و باغ  زراع
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 می  توان به تفکیک  زراعی و باغی، به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:
 

الف: سمپاش های زراعی
     1. سمپاش اتومایزر پشتی 

     2. سمپاش میکرونر پشتی  
     3. سمپاش پشت تراکتوری بوم دار 

      4. سمپاش توربینی زراعی 
ب: سمپاش های باغی 

      1. سمپاش تلمبه ای ساده پشتی 
      2. سمپاش کتابی اهرمی پشتی 

      3. سمپاش پشتی موتوری النس دار 
      4. سمپاش فرغونی 
      5. سمپاش زنبه ای 

      6.سمپاش توربینی باغی 
      7. سمپاش پشت تراکتوری النس دار 

 
سمپاش اتومايزر پشتی

 در ایــن ســمپاش، بــراي تولیــد قطــرات ریــز ســم کــه اصطالحــا بــه آن اتمیــزه شــدن 
محلــول ســم گفتــه مــی شــود، از جریــان شــدید هــوا اســتفاده مــي شــود )شــکل 14(. 
ــزي  ــر روي محــور مرک ــن ســاده و نصــب شــده ب ــک توربی ــق ی ــن عمــل از طری ای
یــک موتــور دو زمانــه انجــام مــي شــود. جهــت پاشــش ســم، بــه وســیله کالهــک و 
یــا شــبکه هایــي کــه در انتهــاي یــک لولــه خرطومــي قــرار مــي گیــرد، قابــل کنتــرل 
اســت. ظرفیــت مخــزن ایــن ســمپاش حــدود 12 لیتــر اســت و ویــژه سمپاشــی مــزارع 

مــی باشــد. 

هرچنــد بــه دلیــل اختــالف نســبتًا زیــاد بیــن قطــر قطــرات، ایــن ســمپاش، از نظــر 
کیفیــت سمپاشــی، ضعیــف ارزیابــی شــده اســت امــا بــا نصــب هــد میکرونــر و یــا 
الکترواســتاتیک بــر روی آن، عــالوه بــر اصــالح کیفیــت، بــه میــزان قابــل توجهــی 
ــا  ــًا پاشــش حشــره کــش ی ــری آن، صرف ــد. کارب ــز افزایــش مــی یاب راندمــان آن نی
قــارچ کــش اســت و نبایــد بــرای پاشــش علفکــش اســتفاده شــود. ضمــن آنکــه ایــن 

ســمپاش قابلیــت گــرد پاشــی و گرانــول پاشــی را هــم دارد.
 

                          شکل 14- سمپاش پشتی اتومایزر

سمپاش میکرونر پشتی
در ایــن ســمپاش، بــا اســتفاده از نیــروی گریــز از مرکــز، 

ــود. در حــال  ــی ش ــل م ــز تبدی ــه ذرات ری ــده و ب ــول ســم و آب شکســته ش محل
ــوده و دارای  ــازار ب ــد ســمپاش های موجــود در ب حاضــر ایــن ســمپاش نســل جدی
بهتریــن کیفیــت سمپاشــی و ویژگــی هــای مــورد انتظــار بــرای تبدیــل قطــرات ســم 
بــه انــدازه مطلــوب مــی باشــد. ظرفیــت مزرعــه ای ایــن ســمپاش، پاییــن بــوده و 
مناســب بــرای ســطوح کــم مــی باشــد امــا اســتفاده از ایــن ســمپاش باعــث کاهــش 

مصــرف ســم مــی گــردد.
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مــدل هایــی از آن مخصــوص سمپاشــی علــف هــای هــرز زیــر و بیــن درختــان در 
باغــات و قابــل اســتفاده در بیــن ردیــف هــای گلــکاری هــا و کشــت هــای ردیفــی 
مــی باشــد. برخــی از انــواع ایــن ســمپاش دارای محافــظ هایــی هســتند کــه از گیــاه 
ــی پاشــیده نمــی  ــاه اصل ــا گی ــه درخــت ی ــی محافظــت نمــوده و ذرات ســم ب اصل

ــکل های 15 و 16(.  ــود )ش ش
 

        شکل 15- سمپاش میکرونر سه شاخه

 

                                                                      شکل 16- سمپاش میکرونر با محافظ

سمپاش پشت تراكتوری بوم دار
ایــن ســمپاش بــرای سمپاشــي مــزارع طراحــي شــده اســت. در کشــور مــا بــه طــور 
ــوم  ــرض ب ــود. ع ــي ش ــاخته م ــري س ــوم 8 مت ــري و ب ــزن 400 لیت ــا مخ ــول ب معم

اســتفاده شــده بــرای ایــن نــوع ســمپاش در مــزارع وســیع و تســطیح شــده بــه 40 
ــا  ــا کــه زمیــن هــای زراعــی کوچــک و عمدت ــا در کشــور م ــر هــم می رســد ام مت
ــش داد )شــکل های 17، 18 و  ــوم را افزای ــول ب ــوان ط ــي ت ــد نم تســطیح نشــده ان

.)19
 

شکل 17- سمپاش پشت تراکتوری 
        بوم دار با بوم عریض

 

                                                                                 شکل 18- سمپاش پشت تراکتوری 
                                                                                        بوم دار با بوم کوتاه

 
 

  

  شکل 19- سمپاش پشت تراکتوری بوم دار 
     با بوم عریض و قابلیت تنظیم ارتفاع بوم
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سمپاش تلمبه ای ساده پشتی
ــه طــور کلــی ســمپاش هایی کــه خروجــی آنهــا از طریــق شــیلنگ و النــس تأمیــن  ب
مــی شــود، کاربــری باغــی دارنــد. مخــزن آن هــا، یــک اســتوانه فلــزی بــا حجــم 10 
ــور  ــه منظ ــرف آن را ب ــه دو ط ــت ک ــزه اس ــس گالوانی ــوالً از جن ــر و معم ــا 25 لیت ت
تحمــل فشــار هــوای ذخیــره شــده محــدب می ســازند. در ایــن ســمپاش، بــرای تولیــد 
قطــرات ریــز، مایــع داخــل مخــزن تحــت فشــار هــوا قــرار مــی گیــرد. ایــن کار بــه 
ــر روی دوش  ــمپاش ب ــن س ــود. ای ــی ش ــام م ــتی انج ــاده دس ــه س ــک تلمب ــیله ی وس
کاربــر قــرار مــی گیــرد. بــا تخلیــه تدریجــی، محلــول ســمی از نــازل تحــت فشــار هوا، 
کــم کــم فشــار هــوا در مخــزن کاهــش پیــدا نمــوده و قطــرات ســم کــه در ابتــدای 
کار، ریــز هســتند درشــت تــر مــی شــوند، بنابرایــن یکنواختــی پاشــش آن هــا ضعیــف 
ارزیابــی مــی شــود. ایــن ســمپاش در ســطوح کوچــک، بــرای سمپاشــی درختچــه هــا 
قابــل اســتفاده اســت و در مبــارزه بــا علــف هــای هــرز کارآیــی نــدارد )شــکل 20(.

  

شکل 20- سمپاش تلمبه ای ساده پشتی و                سمپاش کتابی اهرمی پشتی

در ســمپاش کتابــي نیــز محلــول ســم و آب تحــت فشــار هــوا قــرار مــی گیرنــد. فشــار 

الزم همزمــان بــا عمــل سمپاشــی، بــه طــور متنــاوب بــا اســتفاده از یــک تلمبــه دســتی 
تامیــن مــی شــود. ایــن کار توســط یــک اهــرم و توســط شــخصی کــه ســمپاش را 
حمــل مــی کنــد انجــام مــی شــود. فشــار هــوا در مخــزن ایــن ســمپاش نســبت بــه 
ســمپاش پشــتی تلمبــه ای، نســبتا ثابــت اســت، امــا موجــب خســتگی کاربــر ســمپاش 
مــی شــود. بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی مــی تــوان آن را مجهــز بــه بــوم و نــازل هــای 
تــی جــت کــرد تــا در مبــارزه بــا علــف هــای هــرز نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 

)شــکل 21(.
  

شکل 21- سمپاش کتابی پشتی

سمپاش پشتی موتوری النس دار
ــار  ــه فش ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت، ب ــی اس ــی اهرم ــمپاش کتاب ــبیه س ــمپاش ش ــن س ای
الزم، بــه جــای اهــرم دســتی، توســط یــک موتــور تأمیــن مــی شــود. النــس و ســر 
النــس )نــازل( آن، قابلیــت تغییــر در زاویــه پاشــش و قطــر قطــرات را نیــز دارد. بــا 
توجــه بــه ثابــت بــودن فشــار، مــی تــوان آن را بــه بــوم و نــازل مجهــز کــرد تــا بــرای 

محصــوالت زراعــی نیــز اســتفاده شــود )شــکل 22(.
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                                                                شکل 22- سمپاش پشتی موتوری النس دار

سمپاش فرغونی
ــط  ــاز آن توس ــورد نی ــروی م ــه نی ــد ک ــی باش ــپ م ــک پم ــمپاش دارای ی ــن س ای
یــک موتــور بنزینــی تامیــن مــی شــود )شــکل 23(. ایــن ســمپاش بــه همــراه کلیــه 
منضمــات آن بــر روی یــک شاســی شــبیه بــه فرغــون قــرار گرفتــه و دارای چــرخ 
ــدون چــرخ آن  ــوع ب ــي شــود. ن ــي از آن اســتفاده م ــراي جابجای ــه ب ــي باشــد ک م
کــه بصــورت ثابــت اســت و توســط کاربــر حمــل مــی شــود وجــود دارد کــه بــه 

ــه اي مشــهور اســت )شــکل 24(.  ســمپاش زنب
 

                

 

شکل 24 - سمپاش زنبه اي                                             شکل 23- سمپاش فرغونی    

 سمپاش پشت تراكتوري النس دار

ــی در  ــات و گاه ــوع ســمپاش در باغ ــن ن ــاط کشــور از ای ــر نق ــون در اکث ــم اکن  ه
ــر  ــا 2000 لیت ــن 400 ت ــوال بی ــزن آن معم ــت مخ ــود. ظرفی ــتفاده مي ش ــزارع اس م
اســت. در اســتان کرمــان در اکثــر باغــات بــرای سمپاشــی درختــان پســته و خرمــا از 

ــی شــود )شــکل هــای 25، 26 و 27(. ــا اســتفاده م ــن ســمپاش ه ای
 

                                                                 شکل 25- سمپاش پشت تراکتوری النس دار

 

شکل 26- اجزای یک سمپاش پشت 

        تراکتوری النس دار
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                                                                     شکل 27- النس سمپاش پشت تراکتوری

                                                                                          النس دار

ــور  ــی تراکت ــوان ده ــده و از محــور ت ــور متصــل ش ــد تراکت ــه مالبن ــمپاش ب ــن س ای
ــور  ــور و وانــت کشــیده شــده و از یــک موت ــا در پشــت تراکت ــرد و ی ــرو مــی گی نی
بنزینــی نیــرو مــی گیــرد. ایــن ســمپاش دارای یــک النــس دســتی و شــیلنگ  بــا طــول 
ــا در دســت  ــر ب ــان، کارگ ــف درخت ــار ردی ــور در کن ــا حرکــت تراکت ــاد اســت. ب زی
گرفتــن النــس عمــل سمپاشــی را انجــام مــی دهــد. هــم اکنــون از ایــن ســمپاش برای 
ــت  ــش کیفی ــه منظــور افزای ــی شــود. ب ــا اســتفاده م ــات پســته و خرم سمپاشــی باغ
سمپاشــی، بهتــر اســت بــرای هــر محصــول، ســمپاش متناســب و اختصاصــی همــان 

محصــول مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

داليل عالقه باغ داران به سمپاش پشت تراكتوری النس دار
از آنجــا کــه آرایــش درختــان در باغــات پســته و خرمــا بــرای اســتفاده از ســمپاش های 
جدیــد آن چنــان کــه بایــد مناســب نیســت، بــرای مثــال فواصــل درختــان روی ردیف 
کــم بــوده و ارتفــاع و حجــم شــاخ و بــرگ آن هــا یکســان نیســت، ســمپاش مــورد 
ــد،  ــرل کن ــر هوشــمند )انســان( آن را کنت ــا کارب ــد هوشــمند باشــد ی ــا بای اســتفاده ی
بنابــر ایــن اســتفاده از ســمپاش بــا النــس دســتی بــه دالیــل زیــر مــورد توجــه اســت:

1. چــون آفــات زیــر و روی بــرگ قــرار دارد بنابــر ایــن کارگــر بــا اســتفاده از النــس 

دســتی تمــام شــاخ و برگ هــای درخــت و زیــر و روی برگ هــا را سمپاشــی کــرده 
و اصطالحــًا آن را شستشــو مــی کنــد.

2. ارزان بودن وسادگی.
3. امکان سمپاشی چند ردیف درخت در یک بار عبور سمپاش.

4. امکان اتصال آن به وانت

مشکالت سمپاش های النس دار
ــدازه نامناســب  ــر و ان ــه علــت یکنواخــت نبــودن کار کارب ــاد ســم ب 1. مصــرف زی

قطــرات.
2. تلفات زیاد سم به علت اندازه قطرات درشت.

3. ظرفیت مزرعه ای پایین.
4. مشقات کار با سمپاش و ایجاد مسمومیت و سایر عوارض برای کارگر.

5. نایکنواختی سمپاشی.
6. نیاز به کارگر.

7. نداشتن هم زن.
ــان  ــد درخت ــع مانن ــان مرتف ــرای درخت ــودن ب ــم پاشــش و نامناســب ب ــاع ک 8. ارتف

ــا خرم
ایــن ســمپاش قــادر نیســت قطــرات ســم را بــه میــزان توصیــه شــده اتمیــزه نمایــد. 
در بیشــتر مــوارد بــا کهنــه شــدن پمــپ، موتــور و ســرالنس )نــازل(، ایــن ســمپاش 
ــان  ــر روی درخت ــده و قطــرات درشــت ســم ب ــه شــکل یــک دوش حمــام در آم ب
پاشــیده مــی شــود. در صــورت درشــت بــودن قطــرات ســم، قطــرات از روی بــرگ 
غلطیــده و پاییــن مــی ریزنــد و ســطح کمــی از بــرگ و آفــت توســط ســم پوشــش 
ــا  ــور اســت اصطالحــًا درخــت ی ــت کشــاورز مجب ــن عل ــه همی ــی شــود. ب داده م
مزرعــه را بــا محلــول ســم شستشــو دهد. قطــرات درشــت احتمــال برخــورد کمتری 
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بــا آفــت را بــه وجــود آورده و از قــدرت نفــوذ آن هــا در شــاخه هــا و بوتــه هــا 
ــن کمکــی  ــه علــت فشــار کــم و اســتفاده نشــدن از ف ــی شــود. ب ــز کاســته م نی
ــاع  ــول خروجــی، ارتف ــن ســمپاش و درشــتی قطــرات محل ــان هــوا در ای و جری
ــان مرتفــع ماننــد خرمــا  ــوده و مناســب درخت ــز کــم ب ــا مســافت پاشــش آن نی ی
نمــی باشــد. سمپاشــی درختــان مرتفــع بــا ایــن ســمپاش هــا باعــث بادبردگــی و 
ــده  ــرات  از مســیر ش ــدف و انحــراف قط ــرات روی ه ــیاری از قط ننشســتن بس
ــرای  ــن ب ــط زیســت و ایجــاد فضــای ناام ــه، آلودگــی محی ــات ســم، هزین و تلف
ــان  ــی درخت ــداران، سمپاش ــون باغ ــد. اکن ــی ده ــش م ــمپاش را افزای ــران س کارب
مرتفــع را بــا مصــرف ســم بــه میــزان چنــد برابــر مــورد نیــاز بــا ایــن ســمپاش 

انجــام مــی دهنــد.

سمپاش توربینی زراعی و باغی
ــکل  ــات )ش ــکل 28( و باغ ــزارع )ش ــون در م ــم اکن ــی ه ــای توربین ــمپاش ه س
ــا  ــک ی ــک ی ــا کم ــا ب ــمپاش ه ــن س ــد. ای ــی گیرن ــرار م ــتفاده ق ــورد اس 29( م
چنــد پمــپ پیســتونی محلــول ســم را بــه طــرف نــازل هــا بــه جریــان درآورده و 
ســرانجام بــه کمــک یــک یــا چنــد فــن )شــکل 30( قطــرات خــارج شــده ســم را 
اصطالحــا بــه صــورت اتمیــزه بــه طــرف هــدف پرتــاب مــی کننــد. ایــن ســمپاش 
هــا بــه صــورت ســوار شــونده )شــکل 31( و کششــی )شــکل 32( ســاخته شــده 
و مخــازن آن هــا دارای ظرفیــت مختلــف 1000 تــا چنــد هــزار لیتــر مــی باشــد. 
بــه علــت دبــی بــاالی خروجــی پمــپ، داشــتن فــن کمکــی و وزن زیــاد، بــرای 
بــکار انداختــن ایــن ســمپاش بــه تــوان باالیــی نیــاز اســت. بــرای مثــال بــرای راه 
انداختــن یــک ســمپاش توربینــی بــا دبــی 100 تــا 150 لیتــر در دقیقــه بــا ظرفیــت 
مخــزن 1000 تــا 2000 لیتــر حــدود 40 تــا 110 اســب بخــار تــوان نیــاز اســت. 
ایــن نــوع ســمپاش، بــر حســب نیــاز در انــواع زراعــی و باغــی ســاخته شــده و 

مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در کشــور مــا بــه علــت نیــاز، نــوع زراعــی و باغــی 
ــن ســمپاش  ــای ای ــدل ه ــی شــوند. در برخــی از م ــتفاده م ــر اس ــه جــای یکدیگ ب
میــزان دمــش هــوای فــن قابــل تغییــر اســت و در نتیجــه مســافت پرتــاب و انــدازه 
قطــرات ســم قابــل کنتــرل اســت. اجــزای اساســی ایــن نــوع ســمپاش انــدك تفاوتــی 
بــا ســمپاش هــای دیگــر داشــته و بــه طــور کلــی اجــزای ایــن ســمپاش عبارتنــد از:

2. شاسی             3. فن 1. مخزن  
5. پمپ            6. شیرهای کنترل 4. لوله های انتقال سم 

8. لوله خرطومی )Gun( 9. فیلترها  7. آرایه نازل ها  

 
 شکل 28- سمپاش پشت تراکتوری 

                   توربینی زراعی
 

                                                                    شکل 29- سمپاش پشت تراکتوری توربینی، 
                                                                                بهسازی شده برای باغات خرما
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شکل 30- سمپاش توربینی دارای
                4 فن

 

شکل 31- سمپاش توربینی سوارشونده

 

شکل 32- سمپاش توربینی کششی                                                                   

آرایــش نــازل هــای ایــن ســمپاش بســیار متنــوع بــوده و بــه طــور کلــی ممکــن اســت 
بــه یکــی از صــورت هــای زیــر باشــد:

1. آرایه خطی )شکل 33(
2. آرایه دو نیم دایره )دو قطاع( 
3. آرایه دایره کامل )شکل 34(

 
   شکل 33- سمپاش توربینی با نازل های 

                دارای آرایه خطی

 

               شکل 34- نازل های سمپاش توربینی با آرایه 

                               نازل دایره ای شکل
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شکل 35- سمپاش توربینی با نازل های دارای 

آرایه خطی با قابلیت تغییر ارتفاع نازل ها

شکل 36- سمپاش توربینی با نازل های دارای 
آرایه خطی، با قابلیت تغییر  زاویه آرایه نازل ها           

شکل 37- سمپاش توربینی با قابلیت 
      تغییر زاویه بوم

در آرایــه دایــره ای همــه ی نــازل هــا هــم زمــان عمــل سمپاشــی را انجــام مــی دهند. 

در نوعــی از ایــن ســمپاش آرایــه نــازل دارای دو قطــاع اســت کــه مــی تــوان یکــی 
از قطــاع هــا را قطــع یــا وصــل نمــود. آرایــه خطــی مــی توانــد همزمــان عــرض 
بیشــتری را سمپاشــی کنــد. هریــک از نــازل هــا را مــی تــوان بــه صــورت جداگانــه 
ــه صــورت  ــا ب ــازل ه ــزان خروجــی ن ــه پاشــش و می ــرد. زاوی ــدار خــارج ک از م
انفــرادی و یــا آرایــه نــازل هــا نیــز قابــل تغییــر اســت. ارتفــاع آرایــه نــازل هــا برای 
ــا  ــان ب ــا درخت ــاع مختلــف ی ــا ارتف ــد محصــوالت زراعــی ب شــرایط مختلــف مانن
ارتفــاع مختلــف در برخــی از انــواع ایــن ســمپاش هــا قابــل تغییــر اســت )شــکل 
35(. زاویــه آرایــه هــای نــازل و فاصلــه آن هــا در برخــی انــواع ایــن ســمپاش قابــل 

ــکل های 36 و 37(. ــت )ش ــر اس تغیی
 

شکل 38- سمپاش توربیني با قابلیت

سمپاشي از باال به پایین

آرایــش بســیار متنــوع نــازل هــا امــکان سمپاشــی توســط ایــن نــوع از ســمپاش را 
بــه شــیوه هــای مختلــف مــی دهــد کــه ایــن شــیوه هــا بــه طــور کلــی عبارتنــد از:

1. پاشش سم از باال به پایین )در مزارع و باغات( )شکل 38( 
2. پاشش سم از کنار )در مزارع و باغات( )شکل 39(
3. پاشش سم از پایین به باال )در باغات( )شکل 40(

4. پاشش سم با الگوی ترکیبی در باغات )شکل 41 و 42(
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شکل 39- سمپاش توربینی با قابلیت
 سمپاشی از کنار

 

             شکل 40- سمپاش توربینی با قابلیت 
                  پاشش سم از پایین به باال

 

         شکل 41- سمپاش توربینی با آرایه
                        نازل ترکیبی

 

  

        شکل 42- سمپاش توربینی دارای آرایه 
        نازل برای سمپاشی از باال و از کنار با 

              قابلیت تغییر ارتفاع و زاویه

ــواری باریــک  ــر روی ن ــا اســتفاده از ســمپاش توربینــی امــکان تمرکــز سمپاشــی ب ب
)سمپاشــی نــواری( )شــکل 43( در باغــات و مــزارع و یــا تامیــن ســطحی وســیع از 

سمپاشــی بــرای مــزارع در هــم یــا بــا پوشــش ســطحی کامــل وجــود دارد.
 

          شکل 43- سمپاش توربینی ردیفی با 

                       توربین های شعاعی

هــم اکنــون برخــی مــدل هــای ایــن ســمپاش بــرای اســتفاده در باغــات خرمــا بهینــه 
ــرای عملکــرد مطلــوب، الزم اســت آرایــش باغــات خرمــا،  ــد امــا ب ســازی شــده ان
پســته و گــردو بــرای اســتفاده بهتــر از ماشــین هــای کشــاورزی اصــالح شــده و ایــن 
ســمپاش هــا بــرای عملکــرد بهینــه در باغــات، بــه ویــژه باغــات خرمــا کــه برخــی 

درختــان آن تــا 12 متــر ارتفــاع دارنــد بهینــه ســازی شــوند. 
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سمپاش خودرو
اســاس کار ایــن ســمپاش برمبنــاي جریــان مایــع ســم توســط پمــپ و اتمیــزه شــدن 
قطــرات ســم تحــت جریــان شــدید هــوا مــی باشــد. ســم بــه وســیله پمــپ بــه نــازل 
ــان هــوا  ــا جری ــاب شــده و ب ــرون پرت ــه بی ــز ب ــه صــورت قطــرات ری هــا منتقــل و ب
اتمیــزه و تــا مســافت دور پرتــاب مــی شــود. از ایــن نــوع ســمپاش )اونیمــاگ( از قدیم 
ــا ســن گنــدم اســتفاده مــي شــود. ایــن ســمپاش خــود دارای چــرخ،  ــارزه ب ــرای مب ب
سیســتم انتقــال نیــرو، موتــور و همــه تجهیــزات الزم بــرای حرکــت مــی باشــد )شــکل 

)44
 

                     شکل 44- سمپاش اونیماک

مشکالت استفاده از سمپاش ها در باغات کشور
مهــم تریــن مشــکالتی کــه اســتفاده از ماشــین هــای کشــاورزی بــه ویــژه ســمپاش هــا 

را در باغــات کشــور، بــه ویــژه در باغــات خرمــا محــدود مــی ســازد عبارتنــد از:
1. فاصله کم بین درختان 

2. آرایش درهم درختان
3. ارتفاع زیاد درختان

4. هــرس نامناســب یــا هــرس نشــدن درختــان و ایجــاد مانــع بــرای حرکــت تراکتــور 
و ماشــین در بــاغ

5. سطح ناصاف و ناهموار باغ

6. وجود جوی آبیاری در باغ 
7. مشکل تردد تراکتور در بین باغات )شکل های45 تا 49(

ــوی آب در  ــواری و ج ــود ناهم ــکل 45- وج ش

ــات باغ

                                                                          شکل 46- وجود ناهمواري و جوي

                                                                                     آب در باغات

شکل 47 - وجود ناهمواري و جوي آب

          در باغات

                                                                                     آب در باغات
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         شکل 48- آرایش درهم درختان باعث 
      محدود شدن استفاده از سمپاش ها و سایر 
                ماشین ها در باغ می شود

شکل 49- هرس نامناسب باغات باعث ایجاد 
مشکل در تردد تراکتورها می شود

 

ــم  ــت ک ــا دس ــات خرم ــه باغ ــا در هم ــان تقریب ــتان کرم ــا در اس ــات خرم  در باغ
یکــی از ایــن مشــکالت وجــود دارد. در بســیاری از باغــات همــه مشــکالت یــاد 
شــده بــه صــورت یکجــا وجــود دارنــد و اســتفاده از ماشــین در بــاغ را محــدود و 
یــا غیــر ممکــن مــی ســازند. فاصلــه درختــان خرمــا در اکثــر باغــات حــدود 4 متــر 
اســت کــه بایــد حــدود 10متــر باشــد. وجــود ناهمــواری و جــوی آب در باغــات 
ــور شــده و در بســیاری از  ــت تراکت ــر ممکــن شــدن حرک ــا غی ــث محــدود ی باع
مــوارد باعــث برخــورد ماشــین  بــه درختــان و آســیب دیــدن یــا واژگونــی تراکتــور 
مــی شــود. در بســیاری از باغــات امــکان ورود و تــردد تراکتــور در بیــن باغــت نیــز 
بــرای تراکتورهــا وجــود نــدارد یــا بــا مشــکل همــراه اســت کــه بایــد در مدیریــت 

ــه آن توجــه شــود )شــکل های 50 و 51(.  احــداث و اصــالح باغــات ب

                                                                   شکل 50- مشکل تردد تراکتور در باغات

 

شکل 51- مشکل تردد تراکتور در باغات

توصیه ها در مورد سمپاشی در باغات پسته و خرما
• سمپاشــی بایــد در هــوای خنــک انجــام شــود، تــا از تبخیــر ســریع ســم جلوگیــری 
گــردد. بهتــر اســت ایــن کار صبــح زود یــا در صــورت امــکان شــب هنــگام انجــام 

. د شو
• سمپاشــی نبایــد هنــگام وزش بــاد تنــد و آفتــاب تنــد انجــام شــود، چــون موجــب 
بادبردگــی و تبخیــر ســریع ســم مــی شــود. رطوبــت پاییــن )کمتــر از 40 درصــد( 
ــر شــدید ذرات ســم  ــر از 25 درجــه ســانتیگراد( باعــث تبخی ــاال ) باالت و دمــاي ب
خــارج شــده از نــازل هــا مــي شــود کــه از انتقــال کامــل مــواد بــه ســطوح باالیــي 
تــاج درخــت جلوگیــري مــي کنــد. ســرعت ایــده آل بــاد در زمــان ســم پاشــي بیــن  
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10-2 کیلومتــر در ســاعت اســت ولــی بــا ایــن وجــود وزش بــاد بــا ســرعت بیــن 
15-10 کیلومتــر در ســاعت در صورتــی کــه در جهــت موافــق باشــد مشــکلی ایجــاد 

نمــی کنــد.
• سمپاشــی بایــد هنــگام رســیدن جمعیــت آفــت بــه حــد اقتصــادی مبــارزه انجــام 
شــود. در غیــر ایــن صــورت تعــداد دفعــات سمپاشــی زیــاد شــده، موجــب افزایــش 

هزینــه، آلودگــی محصــول و محیــط زیســت مــی گــردد.
• اســتفاده از ســمپاش هــای جدیــد کــه بــرای باغــات پســته مناســب ســازی شــده 
ــت  ــم و قابلی ــرات س ــدازه قط ــردن ان ــد. کوچــک ک ــرار گیرن ــت ق ــند در اولوی باش
تنظیــم میــزان پاشــش باعــث کاهــش چشــم گیر میــزان مصــرف ســم و بهینــه شــدن 

عملیــات مــی شــود.
• بــا توجــه بــه اینکــه آفــت یــک موجــود زنــده اســت و جمعیــت آن تحــت تاثیــر 
عوامــل محیطــی قــرار دارد نمــی تــوان تاریــخ معینــی بــرای سمپاشــی تعییــن کــرد، 
ــا از نظــر  ــده ی ــوزش دی ــان سمپاشــی آم ــن زم ــرای تعیی ــد ب ــن باغــداران بای بنابرای
ــن  ــش تعیی ــای از پی ــان ه ــوده و از سمپاشــی در زم ــتفاده نم ــره اس کارشناســان خب

شــده خــودداری کننــد.
ــب  ــان نامناس ــود زم ــی ش ــم م ــرف س ــاد مص ــث ازدی ــه باع ــواردی ک ــی از م • یک
ــت، دشــمن  ــه جــای آف ــتباه شــود ب ــان سمپاشــی اش ــر در زم سمپاشــی اســت. اگ

ــت. ــد رف ــن خواه ــم از بی ــت ه ــی آف طبیع
• آب مــورد اســتفاده در ســمپاش هــا بایــد شــیرین باشــد زیــرا شــوری یــا Ec بــاال و 
PH نامناســب باعــث تجزیــه ســم مــی شــود. از آنجــا کــه در ســموم کشــاورزی بــه 

غیــر از مــاده موثــر، مــواد افزودنــی و نگهدارنــده نیــز وجــود دارد و همــه ایــن مــواد 
بــه شــوری بــاال و PH نامناســب حســاس هســتند، بنابرایــن بایــد در هنــگام ســاخت 

محلــول آب و ســم از آب شــیرین اســتفاده نمــود.

بــه طــور متوســط هــر 20 هکتــار بــاغ پســته نیــاز بــه یــک دســتگاه ســمپاش اختصاصي 
دارد تــا بتــوان در مــدت تعییــن شــده مناســب اقــدام بــه کنتــرل آفــت، به ویــژه پســیل 
ــل  ــه دلی ــن ب ــژه خــرده مالکی پســته در باغ هــاي پســته نمــود. باغــداران پســته و به وی
ــاغ اقــدام  ضعــف بنیــه مالــي و کــم بــودن مســاحت مالکیتشــان، در زمــان آلودگــي ب
ــاره اي  ــاي اج ــمپاش ه ــر س ــفانه اکث ــد. متاس ــي نماین ــمپاش م ــردن س ــاره ک ــه اج ب
ــا،  ــي علفکش ه ــا و حت ــواع حشــره کــش ه ــع، ان ــاي مای ــل محلول پاشــي کوده به دلی
عــالوه بــر خطــر پاشــیده شــدن مــواد ناخواســته، نظیــر علفکش هــای خطرنــاك، روی 
ــوده و  ــدید ب ــي ش ــار خوردگ ــا دچ ــاي آنه ــازل ه ــوارد ن ــر م ــته در اکث ــان پس درخت
قطــر روزنــه خروجــي آنهــا گشــادتر از حــد اســتاندارد مــي باشــد. قطــر قطــرات ســم 
بــراي حشــره کــش هــا بایــد بیــن 200 تــا 400 میکــرون باشــد. گشــادتر شــدن روزنــه 
نــازل یــا افشــانک مــي توانــد باعــث خــروج قطــرات بــا قطــر درشــتتر شــده و قطــرات 
ــد( و پوشــش  ــه )اصطالحــًا شــره می کن ــن ریخت ــر روي زمی ــل ســنگیني ب ســم به دلی
ــرم  ــاي گ ــاه ه ــي در م ــد. دوره سمپاش ــاد نمی نماین ــا ایج ــر روي برگه ــب را ب مناس
نبایــد طوالنــی باشــد کــه متاســفانه در اکثــر مــوارد نوبــت دهــي سمپاشــهاي اجــاره اي 
ســبب مــي گــردد تــا حتــي در مســاحت هــاي کوچــک، بــاغ دار بــا تاخیــر اقــدام بــه 
سمپاشــي بــاغ  نمایــد، لــذا توصیــه مــي گــردد خــرده مالکیــن نیــز بــه تنهایــي و یــا بــه  
روش اشــتراکي بــا همســایه هــاي خــود اقــدام بــه خریــد ســمپاش اختصاصــي نماینــد.
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