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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 به صورت تــوأم( اســت. در 
روش سراسرپاشــی، تمــام مزرعــه به وســیله یکــی از انــواع ســم پاش ها سم پاشــی 
می شــود. به منظــور کاهــش مصــرف ســموم مــی تــوان از روش سم پاشــی نــواری 
ــر کاهــش  ــوم هایــی خــاص اســتفاده کــرد. ایــن روش عــالوه ب ــا اســتفاده از ب ب
ــال دارد. در  ــد را به دنب ــای تولی ــه ه ــش هزین ــت محیطی، کاه ــوء زیس ــار س آث
ــرز درون  ــای ه ــود و علف ه ــی می ش ــا سم پاش ــته ه ــط روی پش ــن روش فق ای
ــازی(  ــا )مثالً کولتیواتور پنجه غ ــواع کولتیواتوره ــی از ان ــیله یک ــا به وس ــوی ه ج
کنترل مــی شــوند. در ایــن نشــریه اصــول روش سم پاشــی نــواری، بــوم ســم پاش 
ــه  ــان شــده اســت ک ــوق در محصــول ذرت بی ــی روش ف ــورد اســتفاده و کارای م

بــرای ســایر محصــوالت بــا کاشــت ردیفــی نیــز کاربــرد دارد.
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روش های مختلف مبارزه با علف های هرز

ــرای کنتــرل علف هــای هــرز مــزارع وجــود دارد کــه در  روش هــای مختلفــی ب
جــدول 1 بیــان شــده اســت.

جدول 1- روش های مختلف سم پاشی

روش تلفیقیروش مکانیکیروش شیمیایی

در این روش با استفاده از 
سموم موجود و تأییدشده 

برای هر محصول، تمام مزرعه 
به وسیله سم پاش های مختلف 

سم پاشی می شود.

در این روش با استفاده از 
انواع کولتیواتورهای موجود 
)پنجه غازی، هاللی و دوار(، 
در زمان مناسب عملیات 

مبارزه انجام می شود.

در این روش هم از 
سموم شیمیایی و هم از 

کولتیواتورها به صورت توأم در 
مزرعه استفاده می شود.

روش های متداول سم پاشی

روش های سم پاشی که امروزه وجود دارند، به دو دسته تقسیم می شوند:
سم پاشی سراسری مزرعه یا سراسر پاشی؛ �
سم پاشی نواری. �

سم پاشی سراسری یا سراسرپاشی

در سراسرپاشی کل مزرعه با سم مورد نظر سم پاشی می شود. این نوع سم پاشی با 
بوم های رایج ۸ متری که فاصله نازل آن ها ۵0 سانتی متر است و به تعداد 16 عدد روی 
بوم سم پاش قرار دارند، به وسیله تراکتور انجام می شود. همچنین سراسرپاشی به وسیله 
انواع دیگر سم پاش ها مانند سم پاش های پشتی )معمولی و موتوری( و سم پاش های 

توربینی نیز امکان پذیر است )شکل 1(.
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شکل 1- عملیات سم پاشی سراسری

سم پاشی نواری

به جای سم پاشی کل مزرعه فقط قسمت های خاصی  نواری،  در روش سم پاشی 
سم پاشی می شود و در قسمت های دیگر که سم پاشی انجام نشده می توان از روش 

کنترل مکانیکی علف های هرز به وسیله کولتیواتورها بهره جست)شکل۲(.
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شکل 2- عملیات سم پاشی نواری

مزایای استفاده از سم پاشی نواری

ــار ســوء  1- کاهــش مصــرف ســم در مزرعــه کــه در نهایــت باعــث کاهــش آث
ــاک، آب و  ــی خ ــش آلودگ ــب کاه ــر موج ــن ام ــود. ای ــی ش ــت محیطی م زیس

ــود. ــده می ش ــودات زن ــر موج ــان و دیگ ــالمت انس س
۲- کاهش هزینه های مصرف سموم باتوجه به قیمت زیاد آن ها.

3- انجــام سم پاشــی در محــل مورد نیــاز در مزرعــه ) روی پشــته یا درون جوی ( 
ــا پهنــای قابل تنظیم. ب

چگونگی انجام سم پاشی نواری

ــی  ــمت های خاص ــط قس ــواری فق ــی ن ــد، در سم پاش ــان ش ــه بی ــور ک همان ط
ــور  ــمت ها به ط ــن قس ــی ای ــوالِت ردیف ــود. در محص ــی می ش ــه سم پاش از مزرع
ــکل ۲(.  ــد )ش ــاه می روی ــه گی ــی ک ــی جای ــتند، یعن ــته ها هس ــول روی پش معم
ــوان از یکــی  ــا هســتند، می ت ــه درون جوی ه ــرل علف هــای هــرزی ک ــرای کنت ب
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از کولتیواتورهــای موجــود )پنجه غــازی، هاللــی و دوار( اســتفاده کــرد. بنابرایــن بــا 
ایــن روش میــزان مصــرف ســم بــه مقــدار زیــادی کاهــش می یابــد، بــدون آنکــه 
میــزان عملکــرد محصــول کاهــش یابــد. بــرای انجــام سم پاشــی نــواری بــه نــوع 
خاصــی از بــوم نیــاز اســت. ایــن نــوع بــوم توســط محققــان بخــش تحقیقات فنــی 
ــی  ــاورزی و منابع طبیع ــوزش کش ــات و آم ــز تحقیق ــاورزی مرک ــی کش و مهندس

فــارس ســاخته شــده اســت. 

بوم مخصوص انجام سم پاشی نواری

ــی روی آن  ــای سم پاش ــه نازل ه ــده ک ــاخته ش ــی س ــک نبش ــوم از ی ــن ب ای
سوار می شــوند. قرارگرفتــن نازل هــا روی بــوم طــوری طراحــی شــده کــه بتواننــد 
به صــورت افقــی و عمــودی روی بــوم حرکــت کننــد و تنظیمــات افقــی و عمــودی 
نازل هــا به راحتــی انجــام شــود )شــکل 3(. جابه جایــی نازل هــا روی بــوم از 
ــا را به طــور  ــوان نازل ه ــد بت ــرا بای ــواری اســت؛ زی ــات انجــام سم پاشــی ن ضروری

ــود، قرار داد. ــد سم پاشی ش ــه بای ــبی ک ــای مناس ــرد و در ج ــا ک ــی جابه ج افق

 نکته: در سم پاش های 8 متری موجود در بازار، نازل ها به صورت ثابت 
روی بوم قرار دارند و قابلیت جابه جایی ندارند.

شکل 3- بوم مخصوص انجام سم پاشی نواری
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ــدازه دلخــواه سم پاشــی  ــه ان ــرای اینکــه عــرض پشــته محصــول ب از طرفــی، ب
شــود، بایــد بتــوان نازل هــا را به طــور عمــودی جابه جــا کــرد کــه ایــن نکتــه نیــز 
ــه شــده اســت؛ امــری کــه  ــواری طراحی شــده در نظــر گرفت ــوم ســم پاش ن در ب
ــت.  ــر نیس ــا امکان پذی ــودن نازل ه ــل ثابت ب ــری به دلی ــج ۸ مت ــای رای در بوم ه
ــوم را  ــد کل ب ــا بای ــردن نازل ه ــاال و پایین ب ــرای ب ــری ب ــج ۸ مت ــای رای در بوم ه
ــه  ــه گاردان ســم پاش صدم ــن اســت ب ــن صــورت ممک ــه در ای ــرد ک ــا ک جابه ج
وارد شــود. در بــوم ســم پاش نــواری بــه بــاال و پایین بــردن بــوم نیــازی نیســت و 
ــا چــپ و راســت حرکت می کنند. ــن ی ــا به ســمت باالوپایی ــاز نازل ه بر حســب نی

می شود،  تراکتور وصل  تواندهی  محور  به  که  گاردان سم پاش   نکته: 
باید نسبت به سطح زمین حالت افقی داشته باشد و در صورت نیاز فقط 
وگرنه  برد؛  پایین  و  باال  زمین  از سطح  درجه   30 اندازه  به  را  آن  می توان 

ممکن است به گاردان سم پاش صدمه وارد شود.
در بــوم ســم پاش نــواری هــر نــازل به طــور مســتقل به وســیله یــک لولــه مجــزا 
ــه  ــر لول ــد. روی ه ــه می کن ــود و از آن تغذی ــل می ش ــم پاش وص ــپ س ــه پم ب
نــازل یــک شــیر قطــع  و وصــل وجــود دارد کــه باعــث می شــود در صــورت نیــاز 
بتــوان یــک نــازل را به طــور کامــل از مــدار سم پاشــی خــارج کــرد. خارج کــردن 

ــازل در بــوم ســم پاش های رایــج فعلــی مقــدور نیســت. یــک یــا چنــد ن
رگوالتــور  پمــپ،  مخــزن،  شاســی،  مثــل  ســم پاش  قســمت های  بقیــه 
ــری  ــواری و سراس ــم پاش ن ــوم س ــوع ب ــر دو ن ــل در ه ــیرهای قطع و وص و ش

ــت. ــان اس یکس
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نازل های مورد استفاده در سم پاشی نواری و سراسرپاشی

درسم پاشــی نــواری بهتــر اســت از نازل هــای شــره ای )پلی جــت( و در سم پاشــی 
ــی(  ــا 1100۴ بادبزن ــه، 11003 ی ــرای نمون سراســری از نازل هــای 110 درجــه )ب

اســتفاده کــرد )شــکل ۴(.

شکل 4- نازل شره ای

رقم اول  سه  یا  دو  مثال،  برای  است.  رقم  دو  شامل  نازل  شماره   نکته: 
)80 یا 110(، شماره زوایه پخش نازل و دو رقم دوم )03(، دبی )میزان سم خروجی( 
نازل ) 0/3 گالن در دقیقه یا 1،134 سی سی در دقیقه(در فشار40 پی اِس آی است.

نکتــه ای کــه در اســتفاده از نازل هــا بایــد در نظــر داشــت، فشــار مــورد نیــاز اســت. 
فشــار مــورد اســتفاده بایــد در حــد مطلــوب باشــد؛ زیــرا ایــن فشــار روی میــزان ســم 
ــوب در کنتــرل  ــدازه قطــرات ســم تأثیرگــذار اســت. فشــار مطل ــازل و ان خروجــی ن
علف هــای هــرز ۲ تــا 3 بــار و بــرای آفــات و بیماری هــای گیاهــی 3 تــا ۴ بــار اســت.
در بــوم ســم پاش نــواری کــه نازل هــا دارای شــیر قطــع و وصــل مجــزا هســتند، در 
صــورت نیــاز بــه بســتن یکــی از شــیرهای قطــع  و وصــل، ممکــن اســت فشــار در کل 
سیســتم تغییــر کنــد. بنابرایــن پــس از بســتن شــیر قطــع  و وصل، باید فشــار سم پاشــی 

ــود. ــی به شکل صحیح انجام ش ــا سم پاش ــود ت ــم ش ــاره تنظی ــور دوب ــیله رگوالت به وس
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کالیبراسیون سم پاشی نواری

ــت؛  ــیمیایی اس ــموم ش ــرف س ــش مص ــواری کاه ــی ن ــی سم پاش ــدف اصل ه
ــر اســاس مســاحتی باشــد کــه سم پاشــی  ــد ب ــدار مصــرف ســم بای ــن مق بنابرای
انجام می شــود. بــرای ایــن منظــور بایــد عــرض یــک پشــته را بــا متــر 
اندازه بگیریــد و بــا محاســبه طــول پشــته، مســاحت آن پشــته را محاســبه کنید. 
ــه  ــرای کل مزرع ــه در روش سراسرپاشــی ب ــدار ســمی ک ــا مقایســه مق ســپس ب
مصــرف می شــود، می تــوان مقــدار مصــرف ســم را بــرای روش نــواری برآوردکــرد. 

ــوند. ــان می ش ــال بی ــک مث ــورت ی ــوق به ص ــوارد ف م
مثال:

اگــر بــرای سم پاشــِی سراســری در کنتــرل علف های هــرز ذرت، سموم شــیمیایی 
1/۵ کیلوگرم بر هکتــار  میــزان  بــه  آترازیــن  و  هکتــار  بــر  لیتــر   ۵ الســو 
ــدر اســت؟ ــواری چق ــن ســموم در سم پاشــی ن ــدار مصــرف ای مصرف شــوند، مق
ــه وســیله متــر، عــرض پشــته ای را کــه گیــاه ذرت روی آن قــرار دارد،  ابتــدا ب
ــر( اســت  ــه، عــرض پشــته ۴0 ســانتی متر )۴/. مت ــرای نمون ــم. ب ــدازه می گیری ان

و طــول آن ۵0 متــر اســت.
بنابرایــن مســاحت ایــن پشــته ۲0 مترمربــع )مترمربــع ۲0= متــر 0/۴ × متر ۵0( 

ــد بود. خواه
حــال بــر مبنــای مصــرف ســم آترازیــن 1/۵ کیلوگــرم )1۵00 گــرم( و سم الســو 
ــا  ــواری را ب ــار، مصــرف ســم در سم پاشــی ن ــر هکت ــر )۵،000 سی ســی( ب ۵ لیت

یــک تناســب ســاده محاســبه می کنیــم.
        گرم سم آترازین    مترمربع )یک هکتار(

   10،000               1،۵00     
۲0                x = 3  گرم برای یک پشته محصول
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                                 سی سی سم السو       مترمربع )یک هکتار(
10،000                       ۵،000                                      

۲0                   x = 10    سی سی برای یک پشته محصول

حــال اگــر در یــک هکتــار تعــداد پشــته ها 100 عــدد باشــد، میــزان 
موجــود  پشــته های  بــرای  هکتــار  بــر  گــرم   300 برابــر  ســم آترازین 
ایــن  بــود.  خواهــد  نــواری  سم پاشــی  در  )گرم 300 = گرم 3 ×پشــته 100( 
ــار معــادل  ــا درنظرگرفتــن 100 عــدد پشــته در هکت ــرای ســم الســو ب مقــدار ب
1،000 سی ســی )سی ســی 1000 = 10 × 100( بــر هکتــار اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه در سم پاشــی سراســری 1،۵00 گــرم ســم آترازیــن و ۵،000 سی ســی 
ــول و  ــه ط ــته ها ب ــداد پش ــه تع ــد ک ــه کنی ــود. توج ــرف می ش ــو مص ــم الس س
عــرض زمیــن بســتگی دارد؛ هرچنــد، محاســبات ابتــدا بــرای یــک پشــته انجــام 
می شــود و ســپس در تعــداد پشــته های موجــود در یــک هکتــار ضــرب می شــود.

بــرای حــذف علف هــای هــرز درون جــوی نیــز اگــر کولتیواتــور مــورد اســتفاده 
ــه  ــا ســطح پشــته ای را ک ــی ت ــد به راحت ــم شــده باشــد، می توان به درســتی تنظی

ــواری روی آن انجــام شــده، کنتــرل کنــد. سم پاشــی ن

مقایسه میزان آب مصرفی در سم پاشی سراسری و نواری

نکتــه دیگــری کــه بایــد مــد نظــر داشــت، مقــدار آبــی اســت کــه در سم پاشــی 
ــاره  ــن ب ــود. در ای ــرف می ش ــری مص ــی سراس ــا سم پاش ــه ب ــواری در مقایس ن

ــرد. ــتفاده ک ــر اس ــه زی ــوان از رابط می ت
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میزان پخش سم در نواریپاشی(لیتر بر هکتار) = عرض نوار
(سانتیمتر) هافیرد فاصله بین 

× یسراسر تریل بر هکتار) میزان پخش  ) 

 

 

 

 

 

 

میزان پخش سم در نواریپاشی(لیتر بر هکتار) = عرض نوار
(سانتیمتر) هاردیف فاصله بین 

×  (لیتر بر هکتار) میزان پخش سراسری

میزان پخش سم در نواریپاشی(لیتر بر هکتار) = 40 
75 × 187.5  

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

 

ــی  ــورت سراسر پاش ــم پاش به ص ــیون س ــس از کالیبراس ــر پ ــوق اگ ــه ف در رابط
ــس  ــم، پ ــام دهی ــی را انج ــل نواری پاش ــم عم ــی بخواهی ــه فرض ــک مزرع در ی
از محاســبه عــرض نــواری کــه روی پشــته قــرار اســت سم پاشــی شــود و 
نــواری  روش  در  مصرفــی  محلــول  میــزان  می تــوان  فاصله بین ردیف هــا، 

ــرد. ــبه ک ــی را محاس پاش

مثال:
اگــر در یــک مزرعــه ذرت پــس از کالیبراســیون یــک ســم پاش میــزان محلــول 
ــانتی متر  ــت 7۵ س ــای کاش ــه ردیف ه ــار و فاصل ــر هکت ــر ب ــی 1۸7/۵ لیت مصرف
ــد،  ــانتی متر باش ــود ۴0 س ــی ش ــد سم پاش ــته بای ــه روی پش ــواری ک ــرض ن و ع

میــزان محلــول مصرفــی در روش نوارپاشــی چــه میــزان خواهــد بــود؟

میزان پخش سم در نواریپاشی(لیتر بر هکتار) = عرض نوار
(سانتیمتر) هافیرد فاصله بین 

× یسراسر تریل بر هکتار) میزان پخش  ) 

 

 

 

 

 

 

میزان پخش سم در نواریپاشی(لیتر بر هکتار) = عرض نوار
(سانتیمتر) هاردیف فاصله بین 

×  (لیتر بر هکتار) میزان پخش سراسری

میزان پخش سم در نواریپاشی(لیتر بر هکتار) = 40 
75 × 187.5  

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

 
بنابرایــن در روش نواری پاشــی عــالوه بــر کاهــش مصــرف ســم، ۸7/۵ لیتر بر هکتار 

صرفه جویــی در مصــرف آب خواهیم داشــت.
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نتایج تحقیقات درباره سم پاشی نواری در محصول ذرت

رابطه ارتفاع نازل و عرض پشته محصول

ــا  ــازل ســم پاش ت ــاع ن ــد ارتف ــواری روی پشــته ها بای ــرای انجــام سم پاشــی ن ب
روی پشــته در حــد مناســبی باشــد )شــکل ۵(.

شکل 5- ارتفاع نازل و عرض نوار ایجادشده روی پشته

ــه روی پشــته  ــول ســمی ک ــوار محل ــرض ن ــه ع ــد ک ــا نشــان داده ان آزمایش ه
ــته دارد.  ــا روی پش ــازل ت ــه ن ــا فاصل ــتقیمی ب ــه مس ــود، رابط ــکیل می ش تش
جــدول ۲ رابطــه تقریبــِی ارتفــاع نــازل تــا ســطح پشــته و عــرض نــوار محلــول 

ــد. ــان می ده ــته را نش ــده روی پش ــاد ش ــمی ایج س

جدول 2- رابطه ارتفاع نازل و عرض نوار ایجادشده

ارتفاع نازل تا سطح پشته 
)سانتی متر(

عرض نوار ایجادشده 
)سانتی متر(

سم پاش نواری
۲0-۲۵
30-3۵
۴0-۴۵

۲۸
۴0
۴6
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بــا توجــه بــه جــدول بــاال، بــا افزایــش ارتفــاع بــوم و نــازل روی آن، عــرض نــوار 
ایجادشــده روی پشــته زیــاد می شــود. بــرای مثــال وقتــی ارتفــاع نــازل تــا روی 
پشــته بیــن 30 تــا 3۵ ســانتی متر باشــد، عــرض نــوار محلــول ســمی ایجادشــده 

روی پشــته حــدود ۴0 ســانتی متر خواهــد بــود.
مــزارع  در  کــه  پشــته محصــول  ایجادکننــده  فاروئــر  تیغه هــای  عــرض 
استفاده می شــود، ممکــن اســت بــا هــم متفــاوت باشــند؛ بنابرایــن بــا اندازه گیــری 
ــت  ــده اس ــر ایجاد ش ــول موردنظ ــر در محص ــط فاروئ ــه توس ــته ای ک ــرض پش ع
می تــوان ارتفــاع نــازل ســم پاش نــواری را تــا ســطح پشــته تعییــن کــرد. در ایــن 

ــود. ــیده می ش ــده پاش ــط روی پشــته ایجادش ــم فق ــت س حال
ــم  ــوری تنظی ــا را ط ــد نازل ه ــواری بای ــی ن ــه در سم پاش ــر اینک ــه دیگ نکت
کنیــد کــه دقیقــاً در وســط هــر پشــته قــرار گیرنــد. در مزرعــه ذرت کــه فاصلــه 
ــه  ــا لول ــازل ت ــک ن ــل ی ــه حام ــه لول ــد فاصل ــانتی متر اســت، بای ــا 7۵ س ردیف ه
ــاع  ــم ارتف ــا تنظی ــن صــورت ب ــاری 7۵ ســانتی متر باشــد. در ای ــازل کن ــل ن حام
نــازل تــا ســطح پشــته، عــرض نــوار محلــول ســمی ایجادشــده تقریبــاً در حــدود 

ــازل اســت. ارتفــاع ن
بــر اســاس جــدول ۲ و عــرض نوارهــای ایجادشــده و انجــام محاســبات، کاهــش 
چشــمگیری نیــز در مصــرف ســم مشــاهده می شــود. بــه ایــن ترتیــب کــه مصــرف 
ســم الســو کــه در سم پاشــی سراســری ۵ لیتــر بــر هکتــار  اســت، در ارتفاع هــای 
ــوق هــم از  ــه شــرح جــدول 3 اســت. کاهــش مصــرف ســموم ف ــوم ب ــف ب مختل
ــودات و  ــایر موج ــان و س ــر انس ــه ب ــری ک ــت محیطی و اث ــوء زیس ــار س ــر آث نظ
ــی را  ــای سم پاش ــش هزینه ه ــم کاه ــت و ه ــر اس ــذارد، مدنظ ــاک و آب می گ خ

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

ارتفاع بوم بر حسب 
سانتی متر

کاهش مصرف سم بر حسب 
لیتر بر هکتار

مصرف سم آترازین از 1،۵00 گرم بر 
هکتار به صورت زیر کاهش می یابد

۲0-۲۵1/9۵60/1

30-3۵۲/7۸00/۲
۴0-۴۵3/19۲0/۲

میزان کاهش سم در استفاده از سم پاشی نواری و ارتفاع نازل توصیه شده

ــم در  ــش س ــزان کاه ــدول ۴، می ــده و ج ــای انجام ش ــاس آزمایش ه ــر اس ب
ــت. ــر اس ــورت زی ــده به ص ــای ایجادش ــرض نواره ــف و ع ــای مختل ارتفاع ه

جدول 4- کاهش مصرف سم در سم پاشی نواری در مقایسه با سراسرپاشی در ذرت دانه ای

نوع سم پاش
ارتفاع نازل تا سطح 

پشته )سانتی متر(

عرض نوار 
ایجادشده روی 

پشته )سانتی متر(

درصد کاهش 
مصرف سم 

در مقایسه با 
سراسرپاشی

سم پاشی نواری
۲0-۲۵
30-3۵
۴0-۴۵

۲۸
۴0
۴6

6۲/7
۴6/7
3۸/7
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همان طــور کــه در جــدول بــاال مشــاهده می کنیــد، هرچــه عــرض نــوار 
ــد؛  ــم افزایش می یاب ــم ه ــرف س ــود، مص ــر می ش ــته بیش ت ــده روی پش ایجاد ش
ــش  ــد کاه ــط 3۸/7 درص ــت، فق ــانتی متر اس ــا ۴۵ س ــه ۴0 ت ــواری ک ــذا در ن ل
ســم نســبت بــه سم پاشــی سراســری کــه در مزرعــه 100 درصــد ســم 
ــت  ــر داش ــد مدنظ ــه بای ــی ک ــه مهم ــود. نکت ــاهده می ش ــود، مش استفاده می ش
ایــن اســت کــه چــون بیش تــر مــزارع تســطیح نیســتند، کم کــردن ارتفــاع بــوم 
ــا ۲۵ ســانتی متر  ــن ۲0 ت ــوم بی ــاع ب ــن ارتف ــازل میســر نیســت. بنابرای ــل ن حام
ــن  ــی بی ــالف چندان ــات، اخت ــاس تحقیق ــر اس ــی، ب ــود. از طرف ــه نمی ش توصی
ــود.  ــاهده نمی ش ــانتی متر مش ــا ۴۵ س ــانتی متر و ۴0 ت ــا 3۵ س ــای 30 ت ارتفاع ه
ــا 3۵ ســانتی متری  ــاع 30 ت ــا ارتف ــن از نظــر اقتصــادی و کاهــش هزینه ه بنابرای
بــوم حامــل نــازل توصیــه می شــود کــه هــم جلــوی شکســتگی بــوم را می گیــرد 

ــود. ــم می ش ــرف س ــش مص ــث کاه ــم باع و ه

مقایسه روش سم پاشی سراسری و نواری از نظر میزان عملکرد در ذرت دانه ای

آزمایش هــا نشــان می دهنــد کــه بیــن اســتفاده از سم پاشــی نــواری و 
سراسرپاشــی از نظــر عملکــرد محصــول در ذرت دانــه ای تفاوتــی مشــاهده نشــد. 
میــزان محصــول در روش نــواری در ارتفــاع 30 ســانتی متری بــوم تا ســطح پشــته، 
9/3 تــن بــر هکتــار و در مــورد سراسرپاشــی ۸/۵ تــن بــر هکتــار به دســت آمــد. 
نکتــه اینجاســت کــه باتوجه بــه خصوصیــات گیــاه ذرت، اگــر سم پاشــی نــواری بــا 
دقــت و در موعــد مقــرر انجــام  شــود، باعــث می شــود کــه علف هــای هــرز کنتــرل 
ــدعلف های هرز  ــن دارد، رش ــاه ذرت روی زمی ــه گی ــایه اندازی ک ــا س ــوند و ب ش

ــی رقابت کند )شــکل 6(. ــا محصــول اصل ــد ب کــم شــود و نتوان
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شکل 6- مقایسه محصول ذرت دانه ای در روش سم پاشی نواری و سراسرپاشی

وضعیت علف های هرز درون جوی ها

می شــود  سم پاشــی  ذرت  محصــول  پشــته های  فقــط  نــواری  سم پاشــی  در 
کنتــرل  بــرای  بنابرایــن  می ماننــد.  باقــی  جوی هــا  درون  هــرز  علف هــای  و 
ــای  ــواع کولتیواتوره ــی از ان ــه از یک ــت ک ــا الزم اس ــرز درون جوی ه ــای ه علف ه
ــازی  ــور پنجه غ ــا کولتیوات ــود. در اینج ــتفاده ش ــا دوار اس ــی ی ــازی، هالل پنجه غ
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ــرل  ــر اینکــه کنت ــور عــالوه ب ــن کولتیوات ــه می شود )شــکل 7(. اســتفاده از ای توصی
ــاک دادن  ــدی خ ــا ح ــا و ت ــم جوی ه ــث ترمی ــال دارد، باع ــرز را به دنب ــای ه علف ه
پــای بوتــه نیــز می شــود کــه تمــام ایــن مــوارد افزایــش محصــول را به دنبــال دارد.

شکل 7- کولتیواتور پنجه غازی برای کنترل علف های هرز درون جوی ها

انجام سم پاشی سراسری به وسیله بوم سم پاش نواری

همان طــور کــه گفتــه شــد، در بومــی کــه بــرای انجــام سم پاشــی نــواری 
ــودی  ــورت عم ــی به ص ــرک و قابل جابه جای ــا متح ــده، نازل ه ــاخته ش ــی و س طراح
ــرایط  ــی از ش ــودی یک ــی و عم ــورت افق ــا به ص ــی نازل ه ــتند. جابه جای و افقی هس
انجــام عملیــات سراسرپاشــی و نواری پاشــی اســت. اگــر نازل هــا در فاصلــه صحیحــی 
از نظــر افقــی و عمــودی قــرار گیرنــد تــا همپوشــانی مناســب نازل هــا صورت پذیــرد، 

ــکل ۸(.  ــام داد )ش ــری مزرعه را انج ــی سراس ــوان سم پاش ــی می ت به راحت
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شکل 8- انجام عملیات سراسرپاشی با بوم سم پاش نواری

این فاصله صحیح در جدول ۵ برای نازل های بادبزنی مسطح آورده شده است.

جدول 5- فاصله نازل ها از یکدیگر و از سطح پشته محصول برای سراسرپاشی

ارتفاع نازل از سطح پشته 
)سانتی متر(

زاویه پخش نازل )درجه(فاصله بین نازل ها )سانتی متر(

60-6۵
33-3۸

۴3-۴۸
۲۵-30

7۵
7۵

۵0
۵0

۸0
110

ــا  ــن نازل ه ــه بی ــه و فاصل ــازل ۸0 درج ــش ن ــه پخ ــر زاوی ــال اگ ــرای مث ب
ــته  ــازل از سطح پش ــاع ن ــد ارتف ــد، بای ــانتی متر باش ــم پاش ۵0 س ــوم س روی ب
۴۸-۴3 ســانتی متر باشــد. اگــر بــا همیــن نــازل فاصلــه بیــن نازل هــا 
7۵ ســانتی متر بــود، ارتفــاع نــازل از ســطح پشــته بایــد 6۵-60 ســانتی متر در 

ــه شــود.  نظــر گرفت
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خودآزمایی

- تفاوت سم پاشی سراسری با سم پاشی نواری چیست؟
- مزایای استفاده از سم پاشی نواری را نام ببرید.

- روش صحیح استفاده از سم پاشی نواری را توضیح دهید.
- کالیبراسیون سم پاشی نواری چگونه انجام می شود؟

- در سم پاشی نواری، علف های هرز درون جوی چگونه کنترل می شوند؟
 






