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مقدمه
روش هــای مختلــف کنتــرل علــف های هــرز شــامل روش شــیمیایی ،مکانیکی و

روش تلفیقــی (اســتفاده از روش شــیمیایی و مکانیکــی بهصورت تــوأم) اســت .در

روش سراسرپاشــی ،تمــام مزرعــه بهوســیله یکــی از انــواع س ـمپاش ها سمپاشــی
میشــود .بهمنظــور کاهــش مصــرف ســموم مــی تــوان از روش سمپاشــی نــواری

بــا اســتفاده از بــوم هایــی خــاص اســتفاده کــرد .ایــن روش عــاوه بــر کاهــش
آثــار ســوء زیســتمحیطی ،کاهــش هزینــه هــای تولیــد را بهدنبــال دارد .در

ایــن روش فقــط روی پشــته هــا سمپاشــی میشــود و علف هــای هــرز درون
جــوی هــا بهوســیله یکــی از انــواع کولتیواتورهــا (مث ً
ال کولتیواتور پنجهغــازی)
کنترل مــی شــوند .در ایــن نشــریه اصــول روش سمپاشــی نــواری ،بــوم سـمپاش

مــورد اســتفاده و کارایــی روش فــوق در محصــول ذرت بیــان شــده اســت کــه

بــرای ســایر محصــوالت بــا کاشــت ردیفــی نیــز کاربــرد دارد.
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روشهای مختلف مبارزه با علفهای هرز
روشهــای مختلفــی بــرای کنتــرل علفهــای هــرز مــزارع وجــود دارد کــه در

جــدول  1بیــان شــده اســت.

جدول  -1روشهای مختلف سمپاشی

روش شیمیایی

روش مکانیکی

در این روش با استفاده از

در این روش با استفاده از

سموم موجود و تأییدشده

انواع کولتیواتورهای موجود

برای هر محصول ،تمام مزرعه

(پنجهغازی ،هاللی و دوار)،

بهوسیله سمپاشهای مختلف

در زمان مناسب عملیات

سمپاشی میشود.

مبارزه انجام میشود.

روش تلفیقی
در این روش هم از
سموم شیمیایی و هم از
کولتیواتورها بهصورت توأم در
مزرعه استفاده میشود.

روشهای متداول سمپاشی
روشهای سمپاشی که امروزه وجود دارند ،به دو دسته تقسیم میشوند:
سمپاشی سراسری مزرعه یا سراسرپاشی؛
سمپاشی نواری.

سمپاشی سراسری یا سراسرپاشی

در سراسرپاشی کل مزرعه با سم مورد نظر سمپاشی میشود .این نوع سمپاشی با
بومهای رایج  8متری که فاصله نازل آنها  50سانتیمتر است و به تعداد  16عدد روی
بوم سمپاش قرار دارند ،بهوسیله تراکتور انجام میشود .همچنین سراسرپاشی به وسیله
انواع دیگر سمپاشها مانند سمپاشهای پشتی (معمولی و موتوری) و سمپاشهای
توربینی نیز امکانپذیر است (شکل .)1
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شکل  -1عملیات سمپاشی سراسری

سمپاشی نواری

در روش سمپاشی نواری ،بهجای سمپاشی کل مزرعه فقط قسمتهای خاصی

سمپاشی میشود و در قسمتهای دیگر که سمپاشی انجام نشده میتوان از روش

کنترل مکانیکی علفهای هرز بهوسیله کولتیواتورها بهره جست(شکل.)2
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شکل  -2عملیات سمپاشی نواری

مزایای استفاده از سمپاشی نواری

 -1کاهــش مصــرف ســم در مزرعــه کــه در نهایــت باعــث کاهــش آثــار ســوء

زیســتمحیطی مــی شــود .ایــن امــر موجــب کاهــش آلودگــی خــاک ،آب و
ســامت انســان و دیگــر موجــودات زنــده میشــود.

 -2کاهش هزینههای مصرف سموم باتوجهبه قیمت زیاد آنها.

 -3انجــام سمپاشــی در محــل مورد نیــاز در مزرعــه ( روی پشــته یا درون جوی )

بــا پهنــای قابلتنظیم.

چگونگی انجام سمپاشی نواری

همانطــور کــه بیــان شــد ،در سمپاشــی نــواری فقــط قســمتهای خاصــی

از مزرعــه سمپاشــی میشــود .در محصــوالتِ ردیفــی ایــن قســمتها بهطــور
معمــول روی پشــتهها هســتند ،یعنــی جایــی کــه گیــاه میرویــد (شــکل .)2

بــرای کنتــرل علفهــای هــرزی کــه درون جویهــا هســتند ،میتــوان از یکــی
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از کولتیواتورهــای موجــود (پنجهغــازی ،هاللــی و دوار) اســتفاده کــرد .بنابرایــن بــا
ایــن روش میــزان مصــرف ســم بــه مقــدار زیــادی کاهــش مییابــد ،بــدون آنکــه
میــزان عملکــرد محصــول کاهــش یابــد .بــرای انجــام سمپاشــی نــواری بــه نــوع

خاصــی از بــوم نیــاز اســت .ایــن نــوع بــوم توســط محققــان بخــش تحقیقات فنــی

و مهندســی کشــاورزی مرکــز تحقیقــات و آمــوزش کشــاورزی و منابع طبیعــی

فــارس ســاخته شــده اســت.

بوم مخصوص انجام سمپاشی نواری

ایــن بــوم از یــک نبشــی ســاخته شــده کــه نازلهــای سمپاشــی روی آن

سوار میشــوند .قرارگرفتــن نازلهــا روی بــوم طــوری طراحــی شــده کــه بتواننــد

بهصــورت افقــی و عمــودی روی بــوم حرکــت کننــد و تنظیمــات افقــی و عمــودی
نازلهــا بهراحتــی انجــام شــود (شــکل  .)3جابهجایــی نازلهــا روی بــوم از

ضروریــات انجــام سمپاشــی نــواری اســت؛ زیــرا بایــد بتــوان نازلهــا را بهطــور
افقــی جابهجــا کــرد و در جــای مناســبی کــه بایــد سمپاشی شــود ،قرار داد.

 نکته :در سمپاشهای  8متری موجود در بازار ،نازلها بهصورت ثابت

روی بوم قرار دارند و قابلیتجابهجایی ندارند.

شکل  -3بوم مخصوص انجام سمپاشی نواری
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از طرفــی ،بــرای اینکــه عــرض پشــته محصــول بــه انــدازه دلخــواه سمپاشــی

شــود ،بایــد بتــوان نازلهــا را بهطــور عمــودی جابهجــا کــرد کــه ایــن نکتــه نیــز

در بــوم س ـمپاش نــواری طراحیشــده در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ امــری کــه

در بومهــای رایــج  8متــری بهدلیــل ثابتبــودن نازلهــا امکانپذیــر نیســت.
در بومهــای رایــج  8متــری بــرای بــاال و پایینبــردن نازلهــا بایــد کل بــوم را
جابهجــا کــرد کــه در ایــن صــورت ممکــن اســت بــه گاردان ســمپاش صدمــه

وارد شــود .در بــوم س ـمپاش نــواری بــه بــاال و پایینبــردن بــوم نیــازی نیســت و
بر حســب نیــاز نازلهــا بهســمت باالوپاییــن یــا چــپ و راســت حرکت میکنند.
 نکته :گاردان سمپاش که به محور تواندهی تراکتور وصل میشود،

باید نسبت به سطح زمین حالت افقی داشته باشد و در صورت نیاز فقط
میتوان آن را به اندازه  30درجه از سطح زمین باال و پایین برد؛ وگرنه
ممکن است به گاردان سمپاش صدمه وارد شود.

در بــوم سـمپاش نــواری هــر نــازل بهطــور مســتقل بهوســیله یــک لولــه مجــزا

بــه پمــپ ســمپاش وصــل میشــود و از آن تغذیــه میکنــد .روی هــر لولــه

نــازل یــک شــیر قطــعو وصــل وجــود دارد کــه باعــث میشــود در صــورت نیــاز
بتــوان یــک نــازل را بهطــور کامــل از مــدار سمپاشــی خــارج کــرد .خارجکــردن
یــک یــا چنــد نــازل در بــوم س ـمپاشهای رایــج فعلــی مقــدور نیســت.

بقیــه قســمتهای ســمپاش مثــل شاســی ،مخــزن ،پمــپ ،رگوالتــور

و شــیرهای قطع و وصــل در هــر دو نــوع بــوم ســمپاش نــواری و سراســری

یکســان اســت.

سمپاشی نواری ،روشی بهمنظور کاهش مصرف سموم کشاورزی

13

نازلهای مورد استفاده در سمپاشی نواری و سراسرپاشی

درسمپاشــی نــواری بهتــر اســت از نازلهــای شــرهای (پلیجــت) و در سمپاشــی

سراســری از نازلهــای  110درجــه (بــرای نمونــه 11003 ،یــا  11004بادبزنــی)

اســتفاده کــرد (شــکل .)4

شکل  -4نازل شرهای

 نکته :شماره نازل شامل دو رقم است .برای مثال ،دو یا سه رقم اول

( 80یا  ،)110شماره زوایه پخش نازل و دو رقم دوم ( ،)03دبی (میزان سم خروجی)

نازل (  0/3گالن در دقیقه یا  1،134سیسی در دقیقه)در فشار 40پیاِسآی است.
نکتـهای کــه در اســتفاده از نازلهــا بایــد در نظــر داشــت ،فشــار مــورد نیــاز اســت.

فشــار مــورد اســتفاده بایــد در حــد مطلــوب باشــد؛ زیــرا ایــن فشــار روی میــزان ســم

خروجــی نــازل و انــدازه قطــرات ســم تأثیرگــذار اســت .فشــار مطلــوب در کنتــرل
علفهــای هــرز  2تــا  3بــار و بــرای آفــات و بیماریهــای گیاهــی  3تــا  4بــار اســت.
در بــوم سـمپاش نــواری کــه نازلهــا دارای شــیر قطــع و وصــل مجــزا هســتند ،در

صــورت نیــاز بــه بســتن یکــی از شــیرهای قطـ ع و وصــل ،ممکــن اســت فشــار در کل

سیســتم تغییــر کنــد .بنابرایــن پــس از بســتن شــیر قطــعو وصل ،باید فشــار سمپاشــی
بهوســیله رگوالتــور دوبــاره تنظیــم شــود تــا سمپاشــی بهشکل صحیح انجام شــود.
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کالیبراسیون سمپاشی نواری

هــدف اصلــی سمپاشــی نــواری کاهــش مصــرف ســموم شــیمیایی اســت؛

بنابرایــن مقــدار مصــرف ســم بایــد بــر اســاس مســاحتی باشــد کــه سمپاشــی
انجام میشــود .بــرای ایــن منظــور بایــد عــرض یــک پشــته را بــا متــر

اندازه بگیریــد و بــا محاســبه طــول پشــته ،مســاحت آن پشــته را محاســبه کنید.

ســپس بــا مقایســه مقــدار ســمی کــه در روش سراسرپاشــی بــرای کل مزرعــه

مصــرف میشــود ،میتــوان مقــدار مصــرف ســم را بــرای روش نــواری برآوردکــرد.

مــوارد فــوق بهصــورت یــک مثــال بیــان میشــوند.
مثال:

ـی سراســری در کنتــرل علفهای هــرز ذرت ،سموم شــیمیایی
اگــر بــرای سمپاشـ ِ

الســو  5لیتــر بــر هکتــار و آترازیــن بــه میــزان  1/5کیلوگرم بر هکتــار
مصرف شــوند ،مقــدار مصــرف ایــن ســموم در سمپاشــی نــواری چقــدر اســت؟
ابتــدا بــه وســیله متــر ،عــرض پشــتهای را کــه گیــاه ذرت روی آن قــرار دارد،

انــدازه میگیریــم .بــرای نمونــه ،عــرض پشــته  40ســانتیمتر ( ./4متــر) اســت

و طــول آن  50متــر اســت.

بنابرایــن مســاحت ایــن پشــته  20مترمربــع (مترمربــع  =20متــر  × 0/4متر )50

خواهــد بود.

حــال بــر مبنــای مصــرف ســم آترازیــن  1/5کیلوگــرم ( 1500گــرم) و سم الســو

 5لیتــر ( 5،000سیســی) بــر هکتــار ،مصــرف ســم در سمپاشــی نــواری را بــا

یــک تناســب ســاده محاســبه میکنیــم.

			

				

گرم سم آترازین

مترمربع (یک هکتار)

x=3

20

گرم برای یک پشته محصول

1،500

10،000
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سیسی سم السو
5،000

سی سی برای یک پشته محصول x = 10

15

مترمربع (یک هکتار)
10،000
20

حــال اگــر در یــک هکتــار تعــداد پشــتهها  100عــدد باشــد ،میــزان

ســم آترازین برابــر  300گــرم بــر هکتــار بــرای پشــتههای موجــود

(گرم  = 300گرم × 3پشــته  )100در سمپاشــی نــواری خواهــد بــود .ایــن

مقــدار بــرای ســم الســو بــا درنظرگرفتــن  100عــدد پشــته در هکتــار معــادل

 1،000سیســی (سیســی  )100 × 10 = 1000بــر هکتــار اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه در سمپاشــی سراســری  1،500گــرم ســم آترازیــن و  5،000سیســی

ســم الســو مصــرف میشــود .توجــه کنیــد کــه تعــداد پشــتهها بــه طــول و

عــرض زمیــن بســتگی دارد؛ هرچنــد ،محاســبات ابتــدا بــرای یــک پشــته انجــام
میشــود و ســپس در تعــداد پشــتههای موجــود در یــک هکتــار ضــرب میشــود.

بــرای حــذف علفهــای هــرز درون جــوی نیــز اگــر کولتیواتــور مــورد اســتفاده

بهدرســتی تنظیــم شــده باشــد ،میتوانــد بهراحتــی تــا ســطح پشــتهای را کــه
سمپاشــی نــواری روی آن انجــام شــده ،کنتــرل کنــد.

مقایسه میزان آب مصرفی در سمپاشی سراسری و نواری
نکتــه دیگــری کــه بایــد مــد نظــر داشــت ،مقــدار آبــی اســت کــه در سمپاشــی

نــواری در مقایســه بــا سمپاشــی سراســری مصــرف میشــود .در ایــن بــاره
میتــوان از رابطــه زیــر اســتفاده کــرد.
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)لیتر بر هکتار( میزان پخش سراسری ×

عرض نوار
فاصله بین ردیفها)سانتیمتر(

= میزان پخش سم در نواریپاشی)لیتر بر هکتار(

در رابطــه فــوق اگــر پــس از کالیبراســیون ســمپاش بهصــورت سراسرپاشــی

در یــک مزرعــه فرضــی بخواهیــم عمــل نواریپاشــی را انجــام دهیــم ،پــس
از محاســبه عــرض نــواری کــه روی پشــته قــرار اســت سمپاشــی شــود و
فاصله بین ردیفهــا ،میتــوان عرض
میــزاننوار محلــول مصرفــی در روش نــواری
)لیتر بر هکتار( میزان پخش سراسری ×

پاشــی را محاســبه کــرد.
مثال:

فاصله بین ردیفها)سانتیمتر(

= میزان پخش سم در نواریپاشی)لیتر بر هکتار(

عرض نوار

هکتار(
نواریپاشی)لیتر
سـسممدر
ـکپخش
میزان
ذرت× پــس از کالیبراسـ =
سراسری
هکتار(
)لیتر
ـول
ـزان برمحلـ
پاش میـ
ـیون یـ
پخشــه
میزانمزرع
ـک
ـربردر یـ
اگـ
فاصله بین ردیفها)سانتیمتر(

مصرفــی  187/5لیتــر بــر هکتــار و فاصلــه ردیفهــای کاشــت  75ســانتیمتر

و عــرض نــواری

40
× 187.5
پشــته
کــه روی 75

= میزان پخش سم در نواریپاشی)لیتر بر هکتار(

بایــد سمپاشــی شــود  40ســانتیمتر باشــد،

هکتار(خواهــد بــود؟
نواریپاشی)لیترمیبرــزان
نوارپاشــی چــه
روشپخش سم در
میــزان محلــول مصرفــی100در= میزان
)لیتر بر هکتار( میزان پخش سراسری ×

عرض نوار

فاصله بین ردیفها)سانتیمتر(

40
× 187.5
75

= میزان پخش سم در نواریپاشی)لیتر بر هکتار(

= میزان پخش سم در نواریپاشی)لیتر بر هکتار(

 = 100میزان پخش سم در نواریپاشی)لیتر بر هکتار(

بنابرایــن در روش نواریپاشــی عــاوه بــر کاهــش مصــرف ســم 87/5 ،لیتر بر هکتار

صرفهجویــی در مصــرف آب خواهیم داشــت.
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نتایج تحقیقات درباره سمپاشی نواری در محصول ذرت
رابطه ارتفاع نازل و عرض پشته محصول

بــرای انجــام سمپاشــی نــواری روی پشــتهها بایــد ارتفــاع نــازل س ـمپاش تــا

روی پشــته در حــد مناســبی باشــد (شــکل .)5

شکل  -5ارتفاع نازل و عرض نوار ایجادشده روی پشته

آزمایشهــا نشــان دادهانــد کــه عــرض نــوار محلــول ســمی کــه روی پشــته

تشــکیل میشــود ،رابطــه مســتقیمی بــا فاصلــه نــازل تــا روی پشــته دارد.

ـی ارتفــاع نــازل تــا ســطح پشــته و عــرض نــوار محلــول
جــدول  2رابطــه تقریبـ ِ
ســمی ایجــاد شــده روی پشــته را نشــان میدهــد.

جدول  -2رابطه ارتفاع نازل و عرض نوار ایجادشده

سمپاش نواری

ارتفاع نازل تا سطح پشته

عرض نوار ایجادشده

(سانتیمتر)

(سانتیمتر)

20-25

28

30-35

40

40-45

46
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بــا توجــه بــه جــدول بــاال ،بــا افزایــش ارتفــاع بــوم و نــازل روی آن ،عــرض نــوار

ایجادشــده روی پشــته زیــاد میشــود .بــرای مثــال وقتــی ارتفــاع نــازل تــا روی

پشــته بیــن  30تــا  35ســانتیمتر باشــد ،عــرض نــوار محلــول ســمی ایجادشــده
روی پشــته حــدود  40ســانتیمتر خواهــد بــود.

عــرض تیغههــای فاروئــر ایجادکننــده پشــته محصــول کــه در مــزارع

استفاده میشــود ،ممکــن اســت بــا هــم متفــاوت باشــند؛ بنابرایــن بــا اندازهگیــری

عــرض پشــتهای کــه توســط فاروئــر در محصــول موردنظــر ایجاد شــده اســت
میتــوان ارتفــاع نــازل سـمپاش نــواری را تــا ســطح پشــته تعییــن کــرد .در ایــن
حالــت ســم فقــط روی پشــته ایجادشــده پاشــیده میشــود.

نکتــه دیگــر اینکــه در سمپاشــی نــواری بایــد نازلهــا را طــوری تنظیــم
کنیــد کــه دقیقـاً در وســط هــر پشــته قــرار گیرنــد .در مزرعــه ذرت کــه فاصلــه

ردیفهــا  75ســانتیمتر اســت ،بایــد فاصلــه لولــه حامــل یــک نــازل تــا لولــه

حامــل نــازل کنــاری  75ســانتیمتر باشــد .در ایــن صــورت بــا تنظیــم ارتفــاع
نــازل تــا ســطح پشــته ،عــرض نــوار محلــول ســمی ایجادشــده تقریبـاً در حــدود
ارتفــاع نــازل اســت.

بــر اســاس جــدول  2و عــرض نوارهــای ایجادشــده و انجــام محاســبات ،کاهــش

چشــمگیری نیــز در مصــرف ســم مشــاهده میشــود .بــه ایــن ترتیــب کــه مصــرف

ســم الســو کــه در سمپاشــی سراســری  5لیتــر بــر هکتــاراســت ،در ارتفاعهــای

مختلــف بــوم بــه شــرح جــدول  3اســت .کاهــش مصــرف ســموم فــوق هــم از

نظــر آثــار ســوء زیســتمحیطی و اثــری کــه بــر انســان و ســایر موجــودات و

خــاک و آب میگــذارد ،مدنظــر اســت و هــم کاهــش هزینههــای سمپاشــی را

نســبت بــه سراسرپاشــی بــه همــراه دارد.
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جدول  -3میزان سموم در ارتفاعهای مختلف بوم

ارتفاع بوم بر حسب

کاهش مصرف سم بر حسب

مصرف سم آترازین از  1،500گرم بر

سانتیمتر

لیتر بر هکتار

هکتار بهصورت زیر کاهش مییابد

20-25

1/9

560/1

30-35

2/7

800/2

40-45

3/1

920/2

میزان کاهش سم در استفاده از سمپاشی نواری و ارتفاع نازل توصیهشده

بــر اســاس آزمایشهــای انجامشــده و جــدول  ،4میــزان کاهــش ســم در

ارتفاعهــای مختلــف و عــرض نوارهــای ایجادشــده بهصــورت زیــر اســت.
جدول  -4کاهش مصرف سم در سمپاشی نواری در مقایسه با سراسرپاشی در ذرت دانهای

نوع سمپاش

سمپاشی نواری

ارتفاع نازل تا سطح
پشته (سانتیمتر)

عرض نوار

ایجادشده روی

پشته (سانتیمتر)

درصد کاهش
مصرف سم

در مقایسه با
سراسرپاشی

20-25

28

62/7

30-35

40

46/7

40-45

46

38/7

20

سمپاشی نواری ،روشی بهمنظور کاهش مصرف سموم کشاورزی

همانطــور کــه در جــدول بــاال مشــاهده میکنیــد ،هرچــه عــرض نــوار

ایجاد شــده روی پشــته بیشتــر میشــود ،مصــرف ســم هــم افزایش مییابــد؛

لــذا در نــواری کــه  40تــا  45ســانتیمتر اســت ،فقــط  38/7درصــد کاهــش
ســم نســبت بــه سمپاشــی سراســری کــه در مزرعــه  100درصــد ســم

استفاده میشــود ،مشــاهده میشــود .نکتــه مهمــی کــه بایــد مدنظــر داشــت

ایــن اســت کــه چــون بیشتــر مــزارع تســطیح نیســتند ،کمکــردن ارتفــاع بــوم

حامــل نــازل میســر نیســت .بنابرایــن ارتفــاع بــوم بیــن  20تــا  25ســانتیمتر

توصیــه نمیشــود .از طرفــی ،بــر اســاس تحقیقــات ،اختــاف چندانــی بیــن
ارتفاعهــای  30تــا  35ســانتیمتر و  40تــا  45ســانتیمتر مشــاهده نمیشــود.

بنابرایــن از نظــر اقتصــادی و کاهــش هزینههــا ارتفــاع  30تــا  35ســانتیمتری

بــوم حامــل نــازل توصیــه میشــود کــه هــم جلــوی شکســتگی بــوم را میگیــرد
و هــم باعــث کاهــش مصــرف ســم میشــود.

مقایسه روش سمپاشی سراسری و نواری از نظر میزان عملکرد در ذرت دانهای

آزمایشهــا نشــان میدهنــد کــه بیــن اســتفاده از سمپاشــی نــواری و

سراسرپاشــی از نظــر عملکــرد محصــول در ذرت دانـهای تفاوتــی مشــاهده نشــد.

میــزان محصــول در روش نــواری در ارتفــاع  30ســانتیمتری بــوم تا ســطح پشــته،

 9/3تــن بــر هکتــار و در مــورد سراسرپاشــی  8/5تــن بــر هکتــار بهدســت آمــد.

نکتــه اینجاســت کــه باتوجهبــه خصوصیــات گیــاه ذرت ،اگــر سمپاشــی نــواری بــا
دقــت و در موعــد مقــرر انجــامشــود ،باعــث میشــود کــه علفهــای هــرز کنتــرل

شــوند و بــا ســایهاندازی کــه گیــاه ذرت روی زمیــن دارد ،رشــدعلفهای هرز

کــم شــود و نتوانــد بــا محصــول اصلــی رقابت کند (شــکل .)6
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شکل  -6مقایسه محصول ذرت دانهای در روش سمپاشی نواری و سراسرپاشی

وضعیت علفهای هرز درون جویها

در سمپاشــی نــواری فقــط پشــتههای محصــول ذرت سمپاشــی میشــود

و علفهــای هــرز درون جویهــا باقــی میماننــد .بنابرایــن بــرای کنتــرل

علفهــای هــرز درون جویهــا الزم اســت کــه از یکــی از انــواع کولتیواتورهــای
پنجهغــازی ،هاللــی یــا دوار اســتفاده شــود .در اینجــا کولتیواتــور پنجهغــازی

22
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توصیــه میشود (شــکل  .)7اســتفاده از ایــن کولتیواتــور عــاوه بــر اینکــه کنتــرل

علفهــای هــرز را بهدنبــال دارد ،باعــث ترمیــم جویهــا و تــا حــدی خــاکدادن

پــای بوتــه نیــز میشــود کــه تمــام ایــن مــوارد افزایــش محصــول را بهدنبــال دارد.

شکل  -7کولتیواتور پنجهغازی برای کنترل علفهای هرز درون جویها

انجام سمپاشی سراسری بهوسیله بوم سمپاش نواری
همانطــور کــه گفتــه شــد ،در بومــی کــه بــرای انجــام سمپاشــی نــواری

طراحــی و ســاخته شــده ،نازلهــا متحــرک و قابلجابهجایــی بهصــورت عمــودی
و افقی هســتند .جابهجایــی نازلهــا بهصــورت افقــی و عمــودی یکــی از شــرایط
انجــام عملیــات سراسرپاشــی و نواریپاشــی اســت .اگــر نازلهــا در فاصلــه صحیحــی

از نظــر افقــی و عمــودی قــرار گیرنــد تــا همپوشــانی مناســب نازلهــا صورت پذیــرد،
بهراحتــی میتــوان سمپاشــی سراســری مزرعه را انجــام داد (شــکل .)8
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شکل  -8انجام عملیات سراسرپاشی با بوم سمپاش نواری

این فاصله صحیح در جدول  5برای نازلهای بادبزنی مسطح آورده شده است.
جدول  -5فاصله نازلها از یکدیگر و از سطح پشته محصول برای سراسرپاشی

ارتفاع نازل از سطح پشته
(سانتیمتر)

فاصله بین نازلها (سانتیمتر)

زاویه پخش نازل (درجه)

60-65

43-48

75

50

80

33-38

25-30

75

50

110

بــرای مثــال اگــر زاویــه پخــش نــازل  80درجــه و فاصلــه بیــن نازلهــا

روی بــوم ســمپاش  50ســانتیمتر باشــد ،بایــد ارتفــاع نــازل از سطح پشــته

 43-48ســانتیمتر باشــد .اگــر بــا همیــن نــازل فاصلــه بیــن نازلهــا
 75ســانتیمتر بــود ،ارتفــاع نــازل از ســطح پشــته بایــد  60-65ســانتیمتر در

نظــر گرفتــه شــود.
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خودآزمایی
 تفاوت سمپاشی سراسری با سمپاشی نواری چیست؟ -مزایای استفاده از سمپاشی نواری را نام ببرید.

 -روش صحیح استفاده از سمپاشی نواری را توضیح دهید.

 -کالیبراسیون سمپاشی نواری چگونه انجام میشود؟

 -در سمپاشی نواری ،علفهای هرز درون جوی چگونه کنترل میشوند؟

