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 مقدمه -7

 و هابیماری ،آفات با بیشررتر هرچه مبارزه برای شرریمیایی سررموم زیاد مصررر  امروزه

شکالت  از یکی به هرز هایعلف شاورزی  محصوالت  تولید در جدّی م س  شده تبدیل ک . تا

 مناسررب مقدار به همچنین و موردنظر محل در و زمان در کشرراورزی سررموم کهدرصررورتی

شود،  تجویز ضر  حال در. شود  زیرزمینی هایآب و خاک گیاه، آلودگی باعث تواندمی ن  ،حا

 عملیات انجام برای پرکاربرد هایسررمپاش از یکی داربومتراکتوری  پشررت هایسررمپاش

 عملیات حال در هاسمپاش این که شدهمشاهده زیادی موارد در. هستند کشور در کشاورزی

 عملیات تا شررودمی باعث سررمپاش ایهدسررتگاه فنّی نقص. شرروندمی فنّی نقص دچار

ش    ستی به یسمپا  مقدار هاینک یا و شود  تلف سم  زیادی مقدار نتیجه در و نگیرد صورت  در

ستفاده  هد  بردن بین از برای الزم سم  شود  ا ست  کارکرد بنابراین ؛ن  رایب ادوات این در

ش    عملیات آمیزتیموفق انجام سیار  یسمپا ست  مهم ب شریۀ  رو، همین از. ا ض  فنّی ن  با رحا

شت  سمپاش  یابیعیب هد  ست  شده  تدوین داربومتراکتوری  پ شریه  این در. ا   الشت ن

شنایی  بر عالوه تا شده  صلی  هایبخش با آ شت  سمپاش  ا  فنّی معایب ،داربوم تراکتوری پ

 همچنین. شررود بیان دهد، رخ ،دسررتگاه این از اسررتفاده حین در اسررتممکن که یمهم

 .استشده ارائه هابعی رفع برای عملیاتی و مناسب هایحلراه
 

 داربوم یتراکتور پشت سمپاش -2

 آن مختلف یهابخش و سمپاش با ییآشنا 2-7

شی    ست  عبارت سمپا شش  از ا   واحد در سمی  محلول یا خالص سم  معینی مقدار پا

 همچنین و باشررد داشررته وجود ذره 21 حداقل مربع مترسررانتی هر در کهطوریبه سررط ؛

شی    شد  شده  انجام یکنواخت صورت  به سمپا  ،هرز هایعلف مهار برای هاسمپاش  از. با

  .(7988 ،کلورطباطبایی و آبادیشم) شودمی استفاده و کودپاشی گیاهی هایبیماری و آفات

 :است زیر یاجزا دارای( 7 شکل) داربوم تراکتوری پشت سمپاش
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 سم محلول نگهداری برای :سم مخزن -

ستیک،  جنس از مخزن . ودش می ساخته  گالوانیزه ورق از مواردی در و فایبرگالس پال

 نسبت  فلزی هایمخزن. است  تربیش  خوردگی به مقاومت علت به پالستیکی  مخزنکاربرد 

 و آبادیشم ) دارند خورشید  نور و ضربه  برابر در بیشتری  مقاومت پالستیکی  هایمخزن به

 .(7988 کلور،طباطبایی

 آن رسوب از جلوگیری و سم محلول داشتننگه یکنواخت برای :همزن -

شانک  سمت  به سم  محلول فرستادن  برای :پمپ -  پمپ. ها و همزنی محلول در مخزناف

در مواردی که از سررمپاش برای سررمپاشرری   .اسررت دیافراگمیبیشررتر  هاسررمپاش نوع این

 های پیستونی برتری دارد.شود، پمپدرختان نیز استفاده می

 دستگاه ایمنی و فشار کنترل برای :رگوالتور )شیر تنظیم فشار/سوپاپ اطمینان( -

 یسمپاش مدار در پمپ فشار نمایش برای :فشارسنج -

تیر های مختلف بخش در سررم محلول جریان وصررل و قطع برای :مقسییمشیییرهای  -

 هاافشانکو افشانک 

شت     مخزن )قبل از پمپ(، صافی زیر  مخزن،دهانۀ  صافی  شامل  :هاصافی  - صافی پ

 دستگاه داخل به زائد مواد ورود از افشانک برای جلوگیری

 سم محلول انتقال هایلوله و هاافشانک نگهداری برای :)بوم( افشانک تیر -

 هابه افشانک سم محلول انتقال برای: و پالستیکی الستیکی ،فلزی هایلوله -

 سم محلول خشپ برای :هاافشانک -

 (.7985 ،جدّیفالح) سمپاش اجزاء استقرار برای :شاسی -
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 داربوم تراکتوریپشت  سمپاشاجزاء  -7شکل 

 

 ۀنحو و حالت کیفیت، که (2 شررکل) هسررتند سررمپاش قسررمت ترینمهم هاافشررانک

شیده  سط  سم  شدن  پا شخص  آنها تو شانک، . شود می م  ریز ذرات به را سم  محلول اف

بدیل   نک  چندین  معموالً. کند میت نک   محور طول در افشرررا یه تیر افشرررا . شرررودمی تعب

 سم  ر مص  افزایش. شوند می یسمپاش   عملیات غیریکنواختی باعث نامناسب  هایافشانک 

ست محیط آلودگی محصول،  سوختگی  سبب  شی   هایهزینه افزایش و زی  ینهمچن و سمپا

جنس  .شررودمیعملیات سررمپاشرری   بودن اثربی باعث ،سررم پاشررش عدم یا کم پاشررش

 .است سرامیک یا و پالستیک برنج، نایلون، ضدزنگ، استیل از معموالً هاافشانک
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 داربوم سمپاشمورداستفاده در انواع افشانک  -2 شکل

 

ستف  بیشتر  ذیل شرح  به داربوم هایسمپاش  در افشانک  نوع سه  از حاضر  حال در  ادها

 (:2 شکل) شودمی

 در لیترمیلی 156) دقیقه در گالن 2/1 افشررانک این دبی: پالسررتیکی( 8112) رنگ زرد -

-964 بین سم  محلول مصر   میزان و بار 8/2 فشار  میزان درجه، 81 پاشش  زاویه ،(دقیقه

ست  (هکتار در لیتر 751-211 بین معموالً) متغیر هکتار در لیتر 777 شش  ارتفاع. ا  دو در پا

  771-721 با برابر همپوشانی  مرتبه سه  در و مترسانتی  5/12 محصول  از همپوشانی  مرتبه

ست  مترسانتی  شانک،  این در. ا شش  ارتفاع اف صر   و باال پا ست  کم سم  محلول م  این .ا

 .هستند مناسب هرز هایعلف با مبارزه برای هاافشانک

شانک  این دبی: پالستیکی ( 77119) رنگ آبی -  در لیترمیلی 7794) دقیقه در گالن 9/1 اف

 بین سررم محلول مصررر  میزان و بار 8/2 فشررار میزان درجه، 771 پاشررش زاویۀ ،(دقیقه

 دو در پاشرررش ارتفاع. اسرررت (لیتر 211-251 بین معموالً) متغیر هکتار در لیتر 548-766

. است مترسانتی 5/12 همپوشانی مرتبه سه در و مترسانتی 51 محصول از همپوشانی مرتبه

 .است مناسب گیاهی هایبیماری و( گندم سن مانند) آفات مبارزه برای هاافشانک این
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ست ( 77114) یفلز - شانک  نیا یدب: لیا  ،(قهیدق در تریلیلیم 7572) قهیدق در گالن 4/1 اف

شش  هیزاو شار  زانیم درجه، 771 پا صر   زانیم و بار 8/2 ف  227-128 نیب سم  محلول م

تار  در تریل فاع . اسرررت (تریل 911-411 نیب معموالً) ریمتغ هک به  دو در پاشرررش  ارت  مرت

 (.7984 ،جدّیفالح) است متریسانت 41 محصول از یهمپوشان

 

 وبیع رفع حلراه و داربوم سمپاش یابیبیع 2-2

ستفاده  حین در معموالً که ایعمده هایعیب شت  یهاسمپاش  از ا ار دبوم تراکتوری پ

 :ازند عبارت دهدمی رخ

 

 سم قطرات یبادبردگ 2-2-7

سط  موردنظر هد  از غیر ایمنطقه به سم  حرکت معنی به سم  قطرات بادبردگی  تو

 .(9 شکل) است هوا جریان
 

 
 بادبردگی قطرات سم -9 شکل
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 :دهدمی رخ زیر لعل به معموالً( 9 شکل) سم ذرات بادبردگی

فاده   - نک  از اسییت ناسیییب   افشیییا نده   نام یدکن بارزه  برای ریز قطرات تول  با  م

شانکی  هرز  هایعلف با مبارزه برای :هرزهایعلف ستفاده کنید  از اف تر  که قطرات درشت ا

شره   نماید. بهتولید می شانک  سندانی(  عنوان مثال اف شانک  (FloodJet)ای ) جی  دی و اف

شانک  از گیاهی هایبیماری و آفات با مبارزه برای. (DG TeeJet)جت تی  هتولیدکنند اف

 .(4 شکل) شود استفاده ریز قطرات

 

انک افشافشانک تولیدکننده قطرات درشت:  ،(الف) استاندارد افشانک –5 شکل

 جت )ج(جی تیو افشانک دی (ب) ایشره

 

سب  اندازه - شانک  نامنا شانکی  از :اف شتری  دبی که اف ست  نمایدمی تولید بی  .کنید فادها

 استفاده کنید.  16و یا  14از افشانک  12افشانک جای بهبرای مثال 

شار  - سب   ف شی س نامنا شار  :مپا ش    ف شکل   را یسمپا  .کنید کم( 5از طریق رگوالتور )

 2-9 فشار  هرز، هایعلف کنترل برایبار است.   7-5جت های تیبا افشانک  مناسب  فشار 

 باشررد بیشررتر فشررار هرچه .باشررد بار 9-4 دبای فشررار ،هابیماری و آفات کنترل برای و بار

 تاسرر بیشررترآنها  بادبردگی و ترریز ذرات ،شررودمی خارج هاافشررانک از بیشررتری محلول

 .(7988 ،همکاران و عباسی؛ 7985، جدّیفالح)

 
 الف

 
 ب

 
 ج
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 (فشار تنظیم شیررگوالتور ) -4 شکل

 
 فاعارت :همپوشییانی تعداد و افشییانک نوع به توجه با افشییانک نامناسییب ارتفاع -

 تنظیم ار مناسب  ارتفاع افشانک،  نوع به توجه با .دهید کاهششده  تا حد توصیه  را افشانک 

 سررره جایبه توانمی مثال، عنوانبه .یابدمی افزایش بادبردگی میزان زیاد ارتفاع در. نمایید

 با بنابراین. کرد اسررتفاده همپوشررانی بار یک یا بار دو روش از هاافشررانک همپوشررانی بار

 ثابت عیتوض  در و تغییر را ارتفاع میزان تراکتور، بازوهای وضعیت  کنترل سامانه  از استفاده 

 .دهید قرار

 یسررمپاشررمتر در ثانیه(  5)سرراعت  در کیلومتر 78 از کمتر باد سرررعت در :باد سرعت  -

ستفاده  همچنین .کنید شانک  از ا صوص  هایاف شانک کمک  بادبردگی کاهش مخ  با نام اف

صیه  سم  قطرات بادبردگی کاهش برایهوا  سامانۀ   .(Taylor et al.,1989) شود می تو

صورت وجود دارد: اول اینکه در   سوراخ ریزی تعبیه می  بدنۀ کمک هوا به دو  شانک  ود ش اف

سوراخ طریق از هوا که  شت     ،آن  شده و ذرات را در سم  کند. در نوع دوم، تر میوارد جریان 

شانک  بدنۀ در سوراخ   شانک )شود  ایجاد میپایه اف  های ایرانی عملی واین عمل در پایه اف

ست  شکل   (ممکن ا سوراخ و  تعیین بهترین منظور . به(6)  هایباید پژوهش ،آنزاویۀ قطر 

 . آید دستبهتا بهترین نتیجه انجام شود الزم 
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 الف

 

 ب

 برای  هواکمک ۀسامانافشانک هوا کمک )الف( و  -0 شکل

 )ب( سم یبادبردگ کاهش
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سبی  رطوبت و دما - سب  ن  و گرادسررانتی درجه 25 از بیشررتر دمای در :محیطی نامنا

 تندهسرر بادبردگی معرض در تبخیر علت به ریز ذرات ویژهبه ذرات هوا، کم نسرربی رطوبت

 .(7988 کلور،طباطبایی و آبادیشم)

 

 سم پاشش یالگو بودن نامناسب 2-2-2

 به توجه با که معنی این به .شررود رعایت پاشررش الگوی باید جتتی هایافشررانک در

 نظر از مجاور افشانک  دو بین باید محصول،  از ارتفاع وتیر افشانک   روی هاافشانک  فاصلۀ 

همپوشانی بستگی به فناوری ساخت کارخانه    درصد   .باشد  داشته  وجودتناسب   ،مپوشانی ه

شانک     شانی اف   ،Spraying Systemsجت کارخانه های تیسازنده دارد. برای مثال همپو

ضی کارخان   91 صد و بع ست   51دیگر  هایهدر صد ا شکل  در شانک  در. (1)   ،جتی تیهااف

شتر  مرکز در سم  محلول قطرات تراکم میزان  یابدکاهش میها بوده و به تدریج تا کناره بی

  .(8 شکل)
 

 
 آنها یهمپوشان و جتیت یهاافشانک در پاشش یالگو -1 شکل
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 زاویۀ )متفاوت بودن  نامناسب بودن الگوی پاشش سم -8 شکل

 نک سمت راستاافش در زاویۀ پاشش ؛پاشش دو افشانک مجاور هم

 (.است درجه 771سمت چپ افشانک در درجه و  81 
 

 :دهدمی رخ زیر هایتعل به سم محلول پاشش الگوی بودن نامناسب

ارند دپاشش نامنظم هایی را که افشانکگشاد شده و  هایافشانک :افشانک فرسودگی  -

 نشان داده شده است.  3ها در شکل یک نمونه از فرسودگی افشانک تعویض نمایید.

 

 
 (استگشاد شده تیر افشانک سمت راست دو افشانک ) هافرسودگی افشانک -3شکل 
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 اشیای از افشانک کردن تمیز برای. (71)شکل  کنید تمیز را افشانک :افشانک گرفتگی -

 ستفادها دندانخالل یا مسواک مانند نرم، هایبرس از ،منظوراین برای. نکنید استفاده فلزی

شانک  .کنید صافی برای جلوگیری از گرفتگی اف ستفا      ها از  سب ا شانک منا شت اف ده های پ

و به باال  12در افشرانک   مش و 711حتماً باید از توری  17نمایید. برای مثال در افشرانک  

ستیل   ستفاده نمایید.   51از توری ا شت  صافی اغلب مش ا شانک  های پ ه ب)ساخت داخل  اف

 د. سب نیستنمناها( ها و ضخیم بودن دیواره، درشت بودن سوراخهاعلت کوتاه بودن طول آن

 

 
 رفع گرفتگی افشانک -71 شکل

 

تیکی های پالس افشانک  .کنید تعویض را دیده صدمه  افشانک : افشانک  دیدگیآسیب  -

شانک که در روی پایه  صب می های اف سب نبوده و در موقع تنظیم    فلزی ایرانی ن شوند منا

 بینند.میصدمه افشانک جهت 
 

ستا هم - شانک  نبودن را شانک  :هااف شانک  با را اف  قرار خط یک در خود، مجاور یهااف

  .یدنمای استفاده آخر و اول افشانک دو بین ریسمان بستن روش از منظوراین برای .دهید
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ش محلول برای جلوگیری از برخورد  شده از  پا شانک یده  شش آنها با  اف ها به همدیگر، باید پا

 داشته باشد. زاویه درجه  9یکدیگر 

شانک   نبودن تراز - سبت تیر اف شش  ایجاد برای :زمین به ن شانک  تی یکنواخت، پو ر اف

ید  د از ،بودن تراز کنترل برای .کنید  تراز تراکتور نقطه  سررره اتصرررال بازوهای   طریق از را

  .کنید استفاده تراز دستگاهچشمی و یا 

شانک   قطعات نبودن تراز - سبت تیر اف شانک  قطعات  :یکدیگر به ن سبت  بتیر اف اید ن

شند.    ستا با ضعیف لوالهای   به طور معمول به هم در یک را ساختار  شانک به علت   و تیر اف

 خورد. به هم میها افشانکهم سط  بودن  ،بعضی قطعات آویزان شده

سب  ارتفاع - شانک  تیر :تیر افشانک  نامنا شش    را اف ساس زاویۀ پا سب  ارتفاع دربرا  منا

  .(77 شکل)شود ارتفاع پاشش از باالی محصول تا نوک افشانک محاسبه می .دهید قرار

 

 

 

 
 تعیین ارتفاع مناسب بوم -77شکل
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شانک   بهه سازند های هکارخان شش اف ساخت خود را در  طور معمول، زاویه و ارتفاع پا های 

مایند )جدول   یک جدول مشرررخص می   فاع مناسرررب    7ن تیر افشرررانک  (. برای تعیین ارت

صورت عمل می     صورتی در شد، به این  سترس نبا صلۀ دو که اطالعات کافی در د  کنیم: فا

متر( سررپس افشررانک را آنقدر باال و پایین سررانتی 51گیری نموده )مثالً افشررانک را اندازه

 711بریم تا عرض پاشرررش در روی زمین دو برابر فاصرررلۀ بین دو افشرررانک )یعنی       می

شرای   سانتی  شد. در این  شانک از زمین را اندازه متر( با ن اندازه کنیم. ایگیری میط ارتفاع اف

بار  8/2ارتفاع پاشررش از روی هد  اسررت )در این آزمایش فشررار محلول باید اسررتاندارد و 

 .  (77)شکل باشد(

اگر به هر دلیلی فشارسنج موجود نباشد یا خراب باشد، برای تعیین فشار سمپاشی باید  

از یک افشانک نو و مناسب استفاده کرد. در این وضعیت، از افشانک نو به مدت یک دقیقه      

دهیم و گیری نموده و میزان خروجی آن را با جدول همان افشرررانک مطابقت می       محلول

 کنیم. معین می ( فشار را2براساس جدول )

 

 

 

 Spraying systemsکارخانه  -محصول از تیر افشانک ارتفاع و پاشش هیزاو -7 جدول

 )درجه( افشانک پاشش ۀیزاو (متریسانت) محصول تاارتفاع 

51 81 

41 771 
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 تعیین فشار مناسب سمپاشی -2جدول

 شماره افشانک
فشار 

 )بار(

 خروجی افشانک

 )لیتر در دقیقه(

 سرعت

 )کیلومتر در ساعت(

9 4 5 6 1 

 محلول مصرفی در هکتار )لیتر(

 

پالستیکی زرد 

(8112) 

2 65/1 261 734 756 791 777 

9 13/1 976 298 731 758 795 

4 37/1 964 214 278 782 756 

 

پالستیکی آبی 

(77119) 

2 31/1 988 232 299 734 766 

9 78/7 412 954 289 296 212 

4 91/7 548 472 923 214 295 

 

افشان استیل 

(77115) 

2 23/7 576 981 971 258 227 

9 58/7 692 414 913 976 217 

4 82/7 128 546 491 964 972 

 

ستفاده  - شانک  از ا شش  هایاویهز با هااف  از افشررانک، تیر سررراسررر در: مختلف پا

 .کنید استفاده...(  درجه، 771 درجه، 81) یکسان هایاویهز با هاافشانک

 

 سم محلول ینشت 2-2-9

 .است شده داده نشان 72 شکل در سمپاش اتصاالت نشتی از نمونه یک
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 اتصاالت سمپاش نشتی -72شکل 

 

 :از است عبارت سم زیاد نشتی علت

 از را لوله بست  و افشانک  بین اتصاالت  :لوله بست  و افشانک  بین اتصاالت  خرابی -

سی  بودن سالم  لحاظ ست  ممکن کنید؛ وار شانک،  تعویض هنگام ا ست  از اف  ندازها با هایب

 مطمئن ،اردبست  پالستیکی  یهاافشانک  از استفاده  درصورت . باشد  شده  استفاده  نادرست 

 هر در سرروراخ وجود. اسررت قرارگرفته خود جای در محکم بسررت، اجزای همه که شرروید

 .شودمی نشتی باعث فرسودهیا واشر  رینگاُ گاهی و سمپاش از قسمت

 

 سمپاش فشار افت 2-2-5

شی س  هد  به توجه با شار  ،مپا شش  ف شد  ینیمع ۀمحدود در دیبا پا ل، طور معموبه .با

بار  61-711دار از فشارسنج های پشت تراکتوری بوم های نصب شده در سمپاش   روی پمپ

طور بار را به 7-5 تواند فشار هیچوجه مناسب نبوده و نمی بهاین فشارسنج    .شود استفاده می 

شان دهد. بنابراین باید در محل ورود محلول به   شانک  دقیق ن نج  سمپاشی از فشارس     تیر اف

 هب نسبت  و نییتع آن علت دیبا شد،  مشاهده ( 79 شکل ) فشار  افت اگربار استفاده شود.    71

 :از است عبارت سمپاش فشار افت اصلی علت .شود اقدام بیع رفع
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 سمپاش فشار کاهش -79 شکل

 

 ریدیگ عامل با نشررتی دلیل به سررمپاش مخزن چنانچه :مخزن در کافی محلول نبود -

ست  شده  خالی ضوع  ،ا سی  را مو شکل  و برر  ولمحل کافی اندازه به سپس . نمایید حل را م

ضافه  آن به سم  ست،  مخزن کف نزدیک مخزن، در محلول سط   اگر همچنین. نمایید ا  ا

ست  ممکن مخزن ته در محلول حرکت شار  افت و مکش خط به هوا شدن  وارد موجب ا  ف

شی قطع و     ۀبنابراین، قبل از تخلی .شود  سمپا انجام  گیریمحلولدوباره کامل مخزن باید 

 شود. 

 مورد خروجی جریان باید ،موضرروع این بررسرری برای :غیرمجاز دبی با پمپ کارکرد -

 :کنید مشخص زیر روش دو از یکی از استفاده با را سمپاش در افشانک یک از انتظار

 

 یک جریان دبی ،اختیاردارید در را مورداسررتفاده هایافشررانک مشررخصررات  چنانچه: الف

شانک  شار  در را اف ستاندارد  ف ش    ا ساس  بر) یسمپا صات    جدول ا شخ شانک  م ص  به اف  یهتو

شته  مقدار روی از (سازنده  کارخانه شانک  روی بر شده  نو  شکل ) نمایید تعیین و قرائت اف

74). 
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 الف

 
 ب

  جتمشخصات افشانک تی -75شکل 

دبی افشانک در  -9نام تجاری افشانک،  -2افشانک با دامنۀ گسترده،  -7) مشخصات افشانک -الف

: استیل SS: استیل. Sپالستیک.  :Visioflo .جنس افشانک -4گالن در دقیقه(،  2/1بار ) 8/2فشار 

افشانک با دامنۀ گسترده  -بدرجه(؛  771زاویۀ پاشش:  -5فشرده، : استیل HSضدزنگ. 

 7پاشش

 صورتهب افشانک یک دبی نیست، دسترس در مورداستفاده یهاافشانک مشخصات اگر: ب

 و دقیقه یک مدت به ظر  یک در افشانک یک از سم محلول آوریجمع توسط دستی،

 انجام بار سه آزمایش این ؛شود مشخص ظر  در شدهآوریجمع محلول مقدار گیریاندازه

 عدد. ودشمی گرفته نظر در افشانک دبی عنوانبه آمده دست به هایدبی میانگین و شودمی

 . (75 شکل) دهدمی نشان افشانک یک برای را دقیقه در دبی حاصل،

 

                                                           
 را دارد. بار هارچبار و تولید ذرات ریز در فشار  یکافشانک با دامنۀ گسترده قابلیت تولید ذرات درشت در فشار  -7

 

7  2 

9 

5 

4 
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درصد بیشتر    25. دبی پمپ باید کنید ضرب  هاافشانک  کل تعداد در را افشانک  دبی سپس 

کمتر از حد  پمپ دبی اگر ؛(7988 ،همکاران و صفری)ها باشد از مجموع دبی همۀ افشانک

 هایانکافش  از یا ،(انتهایی یا ابتدایی هایافشانک ) کنید کم را هاافشانک  تعدادالزم است،  

 .کنید استفاده تربزرگ پمپاز  یا و( هابیماری و آفات مخصوص) ریزتر سوراخ با

 

 
 گیری دبی افشانکاندازه -74 شکل

 

 داخل است، کار حال در پمپ که زمانی :مخزن داخل به محلول حد از بیش برگشت -

 یبرگشررت محلول اگر. کنید کنترل را مخزن داخل به مایع برگشررت و کرده نگاه را مخزن

 گیگرفت ،رگوالتور فرسوده نمدهایکاسه از مشکل ندارد، وجود یا است معمول حد از زیادتر

. شود می نآ داشتن نگه باز باعث هآن یا شکستگی فنر رگوالتور است ک    هایقسمت  بعضی 

 در را شتی ن باید و است  دیگر هایقسمت  به مربوط مشکل  ،نیست  زیاد برگشتی  جریان اگر

 .(76 شکل) نمایید تنظیمرگوالتور  با را فشار میزان یا و نمود کنترل دیگر هایقسمت
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 رگوالتور مسیر برگشت و  -70 شکل

 

 مکش خط گرفتگی -

 کنید وارسی بودن باز لحاظ از را 2مکش خط کننده قطع شیر. 

 هک باشرررید داشرررته توجه. کنید وارسررری خرابی یا خوردگیپیچ لحاظ از را مکش خط 

  ط س از اینکه بدون ،باشد خراب است ممکن کهنه، مکش لنگیش یک داخلی روکش

  لنگیش  ،ندارید اطمینان لنگیش  بودن سالم  به اگر. شود  مشاهده  چیزی لنگیش  بیرون

 .کنید تعویض پالستیکی مارپیچی یا دارروکش سیمی لنگیش یک با را

 یرغ شیمیایی  مواد یا زائد مواد با گرفتگی عدم و تمیزی لحاظ از را مکش خط صافی 

 .(76 شکل) کنید وارسی محلول،

 

شتی  -  خود جای در مکش، خط صررافی واشررر که شرروید مطمئن :مکش خط در هوا ن

 .(71 شکل) نیست فرسوده یا خراب و قرارگرفته

 

 

                                                           
 .کندمی فراهم را پمپ به ورودی مایع که است ایلوله مکش خط -2
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 واشر خرابی -71 شکل

 

 ست  همۀ که شوید  مطمئن سته  محکم پمپ و مخزن بین هایب ست    ب  زمانی . شده ا

 در تینش  ۀنشان  ،کندمی چکه بست  یک از محلول اگر نیست،  کار حال در سمپاش  که

 .است مکش خط

 
 سمپاش یاندازراه هنگام پاشش عدم 2-2-4

 :از است اندعبارت سمپاش اندازیراه هنگام پاشش عدم اصلی هایعلت

 .نیدک نصب دوباره ،کارخانه راهنمای ۀدفترچ به مراجعه با :هاافشانک نادرست نصب -

 .کنید تمیز و کرده جدا را خروجی لوله :مخزن زیر خروجی بودن مسدود -

 زتمی سپس  و کرده جدا را صافی  :پمپ مکش طرف در موجود صافی  بودن مسدود  -

 .کنید نصب و

 این غیر در. کنید تمیز را هوا ورودی محل :مخزن داخل به هوا ورودی بودن مسدود  -

 .شود مچاله مخزن است ممکن صورت
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 سمپاش یاندازراه از یکوتاه مدت از پس پاشش قطع 2-2-0

 :از است عبارت سمپاش اندازیراه از پس پاشش شدن قطع اصلی علت

سدود  - . کنید تمیز و کرده جدا را صافی  :پمپ مکش طرف در موجود صافی  شدن  م

 .کنید نصب دوباره سپس

 

 تیر افشانک طول در پاشش نبودن کنواختی 2-2-1

  اسرررت پاشرررش  الگوی یکنواختی سرررمپاشررری،  عملیات  در مهم پارامترهای   از یکی

(Srivastava et al., 1993). ( به 78)شکل   تیر افشانک نبودن پاشش در طول   یکنواخت

 :دهدیم یرو یرعلل ز
 

 
 افشانک تیر یکنواخت نبودن پاشش در طول -78 شکل

 

 میزت نموده، جدا را هاافشانک و صافی :هاافشانک یا هاصافی از برخی بودن مسدود -

 .کنید نصبدوباره  را آنها و کنید

   الی و گل دارای اغلب که است  هاییمحل از ی،سمپاش   در مصرفی  آب تأمین معموالً
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در  مؤثری نقش که  ها سرررمپاش  مهم اجزای از دیگر یکی بنابراین  .اسرررت سرررنگریزه و

 هر از قبلها صررافی .هسررتند هاصررافی دارد، پاشررش یکنواختی و سررمپاش یبراسرریونکال

 و درب صافی  و 51 باید افشانک  پشت  صافی  مش عدد .شوند  تمیز و کنترل باید یسمپاش  

 .(7985 ،جدّیفالح)باشد  9 مخزن زیر یا

 و نموده بررسررری را هاافشرررانک هایشرررماره :هاافشییانک اندازه نبودن یکسییان -

 .کنید تعویض را متفاوت و نامشابه یهاافشانک

شانک  بودن معیوب - سی  را دبی :هااف شانک . کنید برر شانک  با را معیوب یهااف  یهااف

 .کنید جایگزین نو

شانک  کمتر دبی - شانک  تیر انتهای دو در موجود هایاف شار  :اف  یک هر در موجود ف

شانک  تیر انتهای دو از سی  را اف شانک  جایبه کار این برای. کنید برر سن    ،هااف شار  قرار جف

 معمول فشررار) باشررد بار 8/2 از کمتر ،افشررانک تیر انتهایی بخش دو در فشررار اگر. دهید

 در. ست هاافشانک  دبی به نسبت  پمپ ظرفیت بودن کم نشانۀ  است، ( جتتی هایافشانک 

 .دکنی عوض را پمپ یا کنید استفاده ریزتر هایسوراخ با یهاافشانک از یا صورت این

 

 فشارسنج عدد کاهش 2-2-8

 :از است عبارت فشارسنج شدهقرائت عدد کاهشی روند اصلی علت

 تعویض یا تمیز و کرده جدا را صررافی :پمپ مکش طرف در موجود صیافی  انسیداد  -

 .نمایید

صورتی  :هاافشانک  بودن معیوب احتمال -  رایطش  بهبود سبب  صافی  کردن تمیز کهدر

 .کنید جایگزین مشابه مارک و مناسب ۀانداز با نو یهاافشانک با را هاافشانک ،نشود
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 افشانک هر یدب کاهش و فشارسنج عدد شیافزا 2-2-3

 :از عبارتند عیب این دادن خر اصلی عوامل

 .کنید هواگیری را پمپ :پمپ گرفتگی هوا امکان -

. (73 کلش ) کنید تعویض یا و کرده تمیز را صافی  :هاافشانک  صافی  گرفتگی امکان -

 .کنید تنظیم سازنده توسط شدهتوصیه حد در را دستگاه فشار
 

 
 افشانک صافی گرفتگی -73 شکل

 

سنج    عقربۀ خرابی امکان - شار  ،ودنشرر واقع مؤثر صررافی کردن تمیز کهدرصررورتی :ف

ست،  کار حال در سمپاش  که زمانی سنج    درجه نی شار شد؛  صفر  روی باید ف  ینا غیر در با

 .کنید تعویض را فشارسنج ۀدرج صورت

 

 شدههیتوص مقدار از کمتر پخش یۀزاو با پاشش 2-2-71

 :از است عبارت نقص این دادن خر اصلی هایعلت

 

شار  بودن پایین - شار  :ف صیه  ۀمحدود در باید دبی و ف شد  سمپاش  برای شده تو  در. با

 .کنید استفاده (یزترر هایسوراخ با) ترکوچک یهاافشانک از نیاز صورت

شار  بودن کم - شانک  داخل از هوا شدن  خارج و ف  در سمپاش  مخزن احتماالً :هااف

  ای و پمپ و مخزن بین ایناحیه در است ممکن صورت این غیر در. است شدن خالی حال
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شتی  ،پمپ خود شته   هوا ن شد وجود دا شتی  دبای صورت  این در. با  را نآ و کرد پیدا را هوا ن

 .نمود برطر 

 

 سم محلول یرو بر و مخزن داخل در ادیز کف وجود 2-2-77

 دور اسررت ممکن ،شررودمی اسررتفاده مکانیکی زن بهم از چنانچه :همزدن در اختالل -

شد  باال همزن  بهم از چنانچه. (21شکل  ) شود  سم  محلول داخل به هوا ورود به منجر و با

ستفاده  هیدرولیکی زن  ترایینپ قسمت  به را مخزن سط   باالی در برگشتی  لولۀ ،شود می ا

 .(7988، آبادیشم) بکشید مخزن

 

 
 الف

 
 ب

 ب() هیدرولیکیو  الف() مکانیکی همزن -21 شکل

 مکانیکی همزن

  همزن

 هیدرولیکی
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 مخزن داخل محلول در کف یکم مقدار وجود 2-2-72

 برطر  هب نسبت و پیداکرده را نشتی :پمپ داخل در یا پمپ و مخزن بین هوا نشتی -

 .کنید اقدام آن نمودن
 

 پاشش یالگو در رگه دنید 2-2-79

شکل    شکل      27در  ست و در  شش در شان داده    22الگوی پا شش با وجود رگه ن پا

 شده است. 

 

 
 الگوی پاشش بدون رگه -27 شکل

 

 
 وجود رگه در الگوی پاشش-22 شکل
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 :برد نام را ذیل موارد توانمی پاشش در رگه دیدن اصلی هایعلت از

 جدا ار افشانک  :کوچک بسیار  جسم  یک توسط  افشانک  از بخشی  بودن مسدود  -

 .نمایید آزمایش و نصب صحی  طوربهافشانک را دوباره . کنید تمیز را آن و کرده

سیب  احتمال - شانک  دیدگیآ شانک  :اف سیب  اف شانک  یک با را دیدهآ  و سان یک نو، اف

 .کنید جایگزین مناسب
 

 (پاشش زدن دل حالت) پاشش یالگو در ادیز ضربان مشاهده 2-2-75

 :دهدمی رخ زیر هایعلت به پاشش در زدن دل حالت

شار  - سب  ف شار محفظه  در هوا نامنا  وشر بهترین. کنید تنظیم را فشررار (:انباره) ف

شار  تنظیم برای ست  این محفظه، ف شار  ممکن حد تا که ا  ردنک جدا از پس و باالبرده را ف

 تخلیه ضمن  و داده فشار  آرامیبه کبریتچوب با را باد والو وسط  سوزن  باد، تزریق شیلنگ 

ضافی،  باد تدریجی شش  ا شانک  پا شکل   کنید کنترل را هااف  و زدن دل رفع از پس .(29)

 .(7984، جدّی)فالح کنید قطع را هوا تخلیه پاشش، یکنواختی به رسیدن

 .کنید تعمیر و بازکرده را پمپ :پمپ ورودی دریچۀ بودن معیوب -
 

 
 والوپمپ دیافراگمی به همراه انباره و  -29 شکل

 

های دیافراگمی از قسرمت دیافراگم آسریب دیده و   معموالً پمپپارگی دیافراگم پمپ:  -

  نیاز به تعویض دارند.
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 پمپ یخروج بودن کم 2-2-74

 و هبازنمود را پمپ بنابراین ؛اسررت پمپ خروجی دریچۀ دیدگیآسرریب آن اصررلی دلیل

یابد؛ ها فشررار پمپ کاهش میاثر سرراییدگی مکنده برهای پیسررتونی در پمپ .کنید تعمیر

 ها را سفت نموده تا فشار افزایش یابد. باید با آچار مخصوص پیچ مکندهبنابراین، 

 
 مخزن هیتخل با زمانهم پاشش فشار کاهش 2-2-70

 داخل به هوا شرردن وارد ،مخزن تخلیه با زمانهم پاشررش فشررار کاهش اصررلی علت

برخی مواقع  .نمایید بررسررری را هوا ورود علت. اسرررت پمپ به آن خروجی محل از مخزن

ممکن است مخزن پر باشد، ولی به علت نبودن کالهک در خروجی مخزن محلول چرخش 

 پیدا کرده و هوا وارد پمپ شود. 
 

 شنهادهایپ و یریگجهینت

 طور به کشررور در رایج داربوم تراکتوری هایسررمپاش که دهدمی نشرران هابررسرری

شی    عملیات حین در معمول ستگاه  این رانوکار اگر. شوند می فنّی نقص دچار ،سمپا  با هاد

سمت  شنایی  آن مختلف هایق شته  آ شند  دا ستگ  هایعیب رفع و یابیعیب روش و با  را اهد

 آن فعر به نسرربت ،دسررتگاه احتمالی هایخرابی زودتر تشررخیص با بود خواهند قادر بدانند،

صول  آموزش با. نمایند جلوگیری کار لنگی از و نموده اقدام  دّیج عزم و سمپاشی   درست  ا

شکالت  حل زمینه در  مودن جلوگیری سم  تلفات میزان از توانمی مؤثری نحو به موجود، م

 دشو می توصیه  رو، همین از .داد کاهش را محیطیزیست  هایآلودگی و تولید هایهزینه و

شریۀ  ،افراد از یک هر ،هاسمپاش  رانوکار به الزم هایآموزش ارائه ضمن  ضر  ن  به را حا

 روزب صورت  در تاباشند   داشته  همراه یسمپاش   عملیات انجام حین در و نموده مطالعه دقت

 .نمایند اقدام آن رفع به نسبت مشکل، هرگونه
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