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 چکيده
ات فات این محصول است که ساالنه خساار  ترین آتریپس پياز یکي از مهم. باشدشرقي ميمحصوالت زراعي استان آذربایجانن تریپياز از عمده

شاوند وکنتارل   اند سااکن ماي  هم چسبيدههای پياز بهقسمت گياه که برگ ترینپایين ها بيشتر درتریپس نماید.زیادی را به کشاورزان وارد مي

هاای  باا روش  کشااورزان ي یعادم آشانا  . است استفاده از سمپاش مناسب بر روی هدف و پوشش مناسب سموابسته بهآميز این آفت موفقيت

 است.شده به سموم مرسوم مقاوم شدن این آفت سموم کشاورزی و رویه ازاستفادة بيموجب نحوة پاشش آنها  ودوات مورد استفاده ، اسمپاشي

 4 هاای کامال تصاادفي باا    استفاده، بلوكمورد مقایسه قرار گرفت. طرح آماری مورد  چهار نوع سمپاشر، وکمذ حل مشکلبرای این بررسي  در

سامپاش  های مورد بررساي شاامل    سمپاش بود.تکرار در آزمون های مزرعه ای  4تيمار و  5و تکرار در آزمون های آزمایشگاهي  12تيمارسمپاش و 

 بودناد.  سامپاش موتاوری پشاتي ارکتارو اساتاتي      و  ميکرونر سمپاش موتوری پشتي، اتومایزرمپاش موتوری پشتي ، سموتوری پشتي النس دار

ثير بار  درصد تا   کيفيت پاشش،، ثرعرض کار مؤ پاشش در ارگوی، هاه، تراکم قطرسم هایهشامل اندازة قطر شدهگيریپارامترهای اندازه

بررساي از نظار    هاای ماورد  نشان داد کاه باين سامپاش   نتایج تحقيق  .بودهای پياز سوخ و حجم ، عملکرد محصولکنترل تریپس پياز

بيشاترین درصاد تا ثير     سمپاش ميکرونار . دار وجود داشتثير بر کنترل آفت اختالف معنيو درصد ت  شدهذرات سمپاشي خصوصيات

عدم سمپاشي بار   خود اختصاص داد.را به کيفيت پاششترین مناسبرین تراکم و ای و بيشتترین مقدار اندازه قطرهبرکنترل تریپس، کم

 .تن در هکتار شد 10ميزان عليه تریپس پياز موجب افت عملکرد به

 سوخ پياز ،سمپاش تراکم قطرات، تریپس، ،اندازه قطرات: های کليدیواژه

 مقدمه -1
ین ای و دارویی دارد و مطابق آخرر تغذیه نظر ازپیاز اهمیت فراوانی 

 2304877هکتار و با تولید  53878آمار موجود در سطحی معادل 

(. 1397، احمردی و همکراران  د )شرو ه مری شتاتن در سطح کشور ک

، مبارزه با آفات پیازامر زراعت  در ترین مشکالت موجوداصلی یکی از

-را بره  یتوجه قابلکه ساالنه خسارات  هستجمله تریپس  مهم آن از

برر   از اپیردر   ه ای اسرت کر  تریپس حشرره  .کندوارد می کشاورزان

هرای پیراز   های سفیدرنگ روی برر  با حرکت خود لکه تغذیه کرده و

کاهش فتوسنتز و رشد پیاز ، هاموجب پیچیدگی بر  و هآورد وجودبه

پایین  های ریز وسوخهای کوچك، موجب تولید بوته یجهنت در ده وش

کره شریوا ایرن آفرت      انرد شود. مطالعات نشان دادهمی عملکردآمدن 

اصرولی   مبرارزه برا   کره صورتی خشك درگر  و  یها سالدر  صاًمخصو

(. 2001 ویلیا ،بین ببرد ) تواند کل محصول مزرعه را ازمواجه نشود می

برا   کشراورزان آشرنایی  افزایش زیان اقتصادی ناشی از این آفت و عرد   

تمایل  ها آنهای صحیح سمپاشی موجب گردیده است که روشادوات و 

دفعات مکرر سمپاشری داشرته    زیاد و در حجمها کشبه استفاده از آفت

یرز  بار ن 12تعداد دفعات سمپاشی در برخی موارد از  که یطور به؛ باشند

 .(1390 و همکاران، یوسفیکند )تجاوز می

 فناوری مناسبمعرفی ادوات با کشی نیاز بهبهبود مؤثر عملیات آفت

و هرای مرواد   کراهش هزینره  برا  همراه  دبای که دارد آموزش کشاورزان و

دفعرات سمپاشری باشرد.     میزان مصرف محلول سمی در واحد سرطح و 

 قطرات شده و اندازهاستفاده از سمو  با حجم زیاد موجب درشت بودن 

 هدر رفرتن به پیاز باعث غلتیدن و هایسطح مومی شکل بر با توجه به

هرایی از گیراه کره    قسرمت به گردد وهای زراعی میكآلودگی خا سم و

قطررات نیرز موجرب     انردازه رسد. کاهش سم کمتری می ،هستندپنهان 

برا  دسترس خارج شدن آن خواهد شد. لرذا   تبخیر و باد بردگی سم و از
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قطررات، وعرعیت    اندازه بههای سم و کارگر، توجه افزایش هزینهتوجه به

 . عروری استو کاهش بادبردگی امری  ها آننشست 

 نحوهدلیل داشتن اصول کاری مختلف، با های مختلف بهسمپاش

واحد  و مصرف متفاوت محلول سمی در تقطرا اندازهتوزیع ، پاشش

نتایج  .توانند تأثیرات متفاوتی روی کنترل آفت داشته باشندسطح می

سمپاش متناسب  یریکارگ بهتحقیقات موجود حاکی از آن است که با 

درصد در  20-70حدود توان تا می یموردبررسبا نوا محصول و آفت 

 ،بنابراین. (1393جویی نمود )نامور و حیدری، ها صرفهکشمصرف آفت

از جهات  باشندهای مختلف میکه دارای فناوری هاسمپاش یسهمقا

جلوگیری از  برایآفت  در کنترلترین نوا آن معرفی مناسب گوناگون و

های اعافی ، بروز هزینههی سیستمدباز، کاهش زیست یطمحآلودگی 

عملکرد محصول  افزایش کیفیت و سمو  و حد از  یشبناشی از مصرف 

بهبود فناوری برای  ییها تالشدر این راستا  .تولیدی عروری است

که از بین  است شده انجا شده و استفاده از قطرات کنترل ها سمپاش

های الکترواستاتیك، میکرونر و توان به فناوری سمپاشها میآن

الکترواستاتیك بادی  یها سمپاشکرد. های با حامل هوا اشاره سمپاش

، قطرات و سیستم باردارکننده ذرات سم فشار تحتبا استفاده از هوای 

 یجهنت دررساند که داخلی پوشش گیاهی می یها قسمتباردارشده را به 

امیرشقاقی و ) یابدنشست سم روی گیاهان به میزان دو برابر افزایش می

 .(1395صفری، 

نشینی منظور مقایسه تهآزمونی را به (1997) و همکاران1براون

غیر الکترواستاتیك  الکترواستاتیك و شده با نازلسمو  روغنی پخش

نشینی قطرات را با اسالیدهای تفلونی مورد تهوععیت  و هانجا  داد

نشان داد که اختالف زیادی آنها  یها یشآزما. نتایج نداددآزمایش قرار

های استفاده از نازلبا  قطراتنشینی ته تیمار وجود دارد و بین دو

 یابد.اتیك به میزان چشمگیری افزایش میالکترواست

برای کنترل  را سمپاش الکترواستاتیك( 1996)همکاران  و 2ولف

 های یشآزمانتایج  .آفت روی محصوالت مختلف مورد آزمایش قراردادند

ها، این سمپاش ( درon) نشان داد که هنگا  استفاده از ولتاژ روشن آنها

کیفیت پوشش سم روی  پاشی افزایش یافته وسم ابر سرعت قطرات در

 آنهایابد. تحتانی هدف به مقدار زیادی افزایش می در قسمت هدف و

محصول پنبه تکرار  یرو درروی کنترل تریپس  را بر ها یشآزمااین 

این روش،  اکه بطوریهب؛ ندیافت  دستآوری و به نتایج شگفت ندنمود

های پنبه سطح تحتانی بر  یرو دردرصد کنترل جمعیت تریپس 

 .داری افزایش یافتمعنی طور به

 دریك نوا سمپاش الکترواستاتیك  (1383) و همکاران ساز یتچ 

این  .ندنمونه سازی کرد طراحی وتبریز مهندسی جهاد  تحقیقات مرکز

                                                           
1 Brown 
2 Wolf 

نتایج  کهقرارگرفت  ارزیابی موردمحصوالت برخی از سمپاش روی 

 ..رعایت بخشی حاصل نمود

های اتومایزر سمپاش یسهمقاای را جهت مطالعه( 1997) 3ایبرو

سمپاش الکترودینامیك برای کنترل  دوار، سمپاش پشتی بدون موتور و

با  دوار محصوالت مختلف انجا  داد. سمپاش الکترودی و آفت در

مقابل تمامی آفات بسیار مؤثرتر از  استفاده از فرموالسیون ویژه در

  .سمپاش پشتی بدون موتور با فرموالسیون امولسیونی بودند

هوا  با حامل یها سمپاشعملکرد  در خصوص تحقیقات زیادی نیز 

نتایج تحقیقات نشان دهندة . است گرفته انجا درروی کنترل آفات 

باد  و کاهشسطوح زیرین هدف  یرو دررات قط ینینش تهافزایش قدرت 

 مکاران،ه و )خدیراست  ذکر قابلسمو  و مزایای بیولوژیکی  یبردگ

1993). 

 هایمورد سمپاش ای را درمقایسه (1997)همکاران  و 4سیلوا
5

ULV_CDA العاده کم( وم فوقجشده با ح)استعمال قطرات کنترل 

 فنی و ،لحاظ عملکردی های پشتی معمولی بدون موتور ازسمپاش

 شده یآور جمعهای نامهپرسش انجا  دادند. نتایج آزمون و یگونومیکرا

 کمتر دارای وزن ULV-CDAاز مناطق مختلف نشان داد که سمپاش 

و برای  هموجب سهولت عملیات گردید ،بهتر بوده ونقل حملقابلیت  و

ن ای رات درقطعالوه یکنواختی هارتفاا کم مناسب است. ب محصوالت با

موجب استفاده از این آن به یهاول ینههزها زیاد بوده و نوا سمپاش

 .است برگشت قابلهکتار  10سمپاش در 

بهینه، استفاده از صفحات و محفظه  های یفناوریکی دیگر از 

قطر ذرات بر خالف محلول تحت فشار، چرخان است که در این روش 

دور صفحات چرخان قابل تنظیم سم مشابه و یکنواخت بوده و با تغییر 

 بررسی و برای ای رامطالعه (1382) مهران زاده (.1379جدی، )فالح  است

سازی بهینه کاهش و منظور بههای سمپاشی ترین روشتعیین مناسب

تیمارهای آزمایشی وی شامل  .محصول چغندرقند انجا  داد مصرف سم در

میکرونر، سمپاش  4 متر و 6با عرض  6000پوش  کشتسمپاش ابرپاش 

تیمار بدون  و سمپاش پشت تراکتوری بو  دار موتوری پشتی اتومایزر و

 مختلف به ترتیب یمارهایدر تمیانگین عملکرد غده . سمپاشی بود

بود. نتایج  در هکتارکیلوگر   6/5976و  5/5937و  8/5507و  4/17734

 آن بود که سمپاش مجهز به واریانس صفات مختلف حاکی از یهتجز

گروه مشترك  تیمارها در یهبق اول و رتبه میکرونر با باالترین عملکرد غده در

 د.شتقرار دا

مبارزه با عسلك پنبه دو نوا سمپاش  منظور به( 1374) روین و افشاریپ 

و اتومایزر پشتی را در دو منطقه داراب و گنبد مورد مقایسه  یكالکترواستات

                                                           
3 Abro 
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5 Ultra low volume-controlled droplets application 
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کاهش  در یكالکترواستات سمپاش ییکارا. نتایج نشان داد که قراردادند

بهتر و بیشتر از روش متداول یعنی اتومایزر بوده  مراتب بهجمعیت آفت 

 است.

دار دار، فرغونی النس( سه نوا سمپاش تراکتوری بو 1384) گرامی

هرز محصول گند  مرورد  هایمنظور مبارزه با علفو میکرونر پشتی را به

به  هرز یها علفمقایسه قراردادند. پارامترهای مورد مقایسه شامل تعداد 

روز بعررد از  30و  15تفکیرك گونرره در سرره مرحلره قبررل از سمپاشرری،   

روز پس  30و  15در دو مرحله  هرزیها علفو خشك  تر وزنسمپاشی، 

دو نوا علرف   با در مبارزه ،تعداد نظر ازاز سمپاشی و عملکرد گند  بود. 

نروا علرف هررز دیگرر سرمپاش فرغرونی        4سمپاش میکرونر و در  هرز

دار نرروا بررو  ،هرررزهررایوزن علررف نظررر ازبهتررر عمررل نمررود.  دار النررس

مربرو  بره میکرونرر،     یرب ترتبره  ین بود. باالترین عملکررد دانره  تر موفق

 فرغونی و بو  دار بود.

سمپاش تراکتوری  ( طی تحقیقی یك نوا1384ان )کفاشصفری و 

 آن را در ییکارا وکرده  یساز نمونهرا بو  دار مجهز به صفحات چرخان 

مقایسره  دار سمپاش تراکتوری برو   با چغندرقندهرز  یها علفمبارزه با 

 روز 25و  20) هررز  یهرا  علفکه جهت کنترل  نمودند. نتایج نشان داد

 سمپاشری و هرای مختلرف   ثر بودن بین روشمؤ نظر ازبعد از سمپاشی( 

داری وجرود دارد ولری برین    % اخرتالف معنری  1تیمار شراهد در سرطح   

دار دار تراکتوری رایرج اخرتالف معنری   و بو  میکرونراستفاده از سمپاش 

 میزان محلول سم مصررفی در هکترار برین تیمرار     نظر ازهمچنین  د.بون

 دار یمعنر % اختالف 1دار تراکتوری در سطح سمپاش ساخته شده و بو 

 .دار نبودشاهد این اختالف معنی وجود داشت ولی با تیمار

پراکنرردگی و مقایسرره فنرری  ینررهزم درمطالعرراتی  (1387)صررفری 

در سمپاشی غالت ایران انجا  داد. وی به این  مورداستفادههای سمپاش

بودنرد کره    دار النرس هرا نروا   درصرد از سرمپاش   7/39 نتیجه رسید که

دار، میکرونر، های بو . سمپاشنداختصاص داد به خودبیشترین درصد را 

% در رده هررای بعررد قرررار 4/8% و 14%، 6/29توربرروالینر و اتومررایزر بررا 

های سمپاشی از نظر میزان محلول مصرفی در هکترار  گرفتند. بین روش

وجرود داشرت. بیشرترین میرزان      داری یمعن% اختالف 1% و 5در سطح 

لیتر در هکترار(   2/854) دار سالنمصرف محلول سم مربو  به سمپاش 

 نظر ازلیتر در هکتار( بود.  4/35و کمترین مربو  به سمپاش میکرونر )

-سمپاش توربوالینر دارای بیشترین ظرفیرت )بره   ،مؤثرظرفیت نظری و 

های اتومایزر و میکرونرر  هکتار بر ساعت( و سمپاش 1/7و  11/ 3ترتیب 

ای کمترین ظرفیرت نظرری   هکتار بر ساعت( دار 3/1و  02/1ترتیب )به

توربروالینر  و  1/2میکرونرر  برای سرمپاش  کیفیت پاشش  بودند. عریب

 .محاسبه گردید 57/3

برای مبارزه با آفات  مصرف کمهای ( از سمپاش1392نوروزیه و فائز )

و با قرار  قراردادندسه را مورد مقای ها آن ییکاراو مکنده پنبه استفاده کرده 

های حساس به آب در نقا  مختلف بوته، قابلیت انواا مختلف دادن کارت

. نتایج نشان داد که سمپاش قراردادند یموردبررسسمپاش را از این لحاظ 

های دیگر در اتومایزر مجهز به ابرپاش قابلیت بیشتری نسبت به سمپاش

 های پنبه داشت.پایینی بوتههای ها و بر پاشش بر روی سطح زیرین بر 

های الکترواسرتاتیك و  سمپاش ییکارا( 1392و همکاران )حیدری 

میکرونر را در کنتررل بالسرت بررنج مرورد مقایسره قررار داده و نتیجره        

بیشرتری   ییکرارا گرفتند که در این مرورد سرمپاش الکترواسرتاتیك از    

 برخوردار است.

هرایی کره   ترین محدودیتعمدهدهد، میمطالعات انجا  شده نشان 

الکترواستاتیك شرده   و های دیسك دواراستفاده از سمپاشموجب عد  

 عد  اسرتفاده صرحیح از   کشاورزان و کاربردی است شامل فقدان دانش

 .(1997 ،ه)دانتشود که موجب تلفات سمی بسیار می است سمپاش

با توجره بره کوچرك برودن انردازه مرزارا پیراز در سرطح اسرتان           

عنایت به اینکره   باخسارات قابل توجه تریپس پیاز و ی و شرق یجانآذربا

بر کنتررل ترریپس پیراز    های مختلف با فناوری هاثیر سمپاشتأ تا کنون

هرای  این مطالعه سعی شرد سرمپاش   درمورد مطالعه قرار نگرفته است؛ 

مقایسه  ارزیابی و، آزمایشمورد  و عملکردی فیزیکی نظر نقطه ازمختلف 

مناسب سمپاش که به بهتررین وجهری    یسممکاننهایت  قرار گیرند و در

 درهای مورد سرکونت آفرت   قادر به تحت پوشش قراردادن کلیة قسمت

-بره  بتواند تأثیر بیشتری بر کنترل آفت داشته باشرد،  گیاه باشد و یرو

 .دشوزارعین منطقه معرفی 

 هامواد و روش -2
گرفررت. ای انجررا  هررا در دو بخررش آزمایشررگاهی و مزرعرره آزمررون

دار مجهز به تیمارهای مورد آزمایش شامل سمپاش موتوری پشتی النس

نازل مخروطی، سمپاش موتوری پشتی اتومایزر، سمپاش موتوری پشتی 

یك بره  الکترواسرتات مجهز به کالهك میکرونر و سمپاش موتوری پشتی 

 ای بود.های مزرعههمراه یك تیمار شاهد )بدون سمپاشی( در آزمون

در ایرن تحقیرق مرارك     اسرتفاده  مرورد وری پشتی برادی  سمپاش موت 

SOLO  مرورد در سره تیمرار    برود کره  ساخت کشور آلمان  423مدل 

مربوطره مجهرز بره هرد اتومرایزر       تیمرار  برحسرب و  قرار گرفت استفاده

پوش )ساخت شرکت کشت N11مدل هد میکرونر  شرکت(،)ساخت همان 

ی صفحات چرخان( و هد الکترواسرتاتیك )سراخت شررکت احسران     فنّاوربا 

تحقیق با سیستم اسپری توربودیسکی و سیستم برارداری میردانی برا منبرع     

پرر  تغذیه سر شمع( گردید. سمپاش فوق دارای مخزن دوازده لیترری بررای   

ی ی اتومرایزر و الکترواسرتاتیك دارا  از هدها هرکدا محلول سمی بود.  کردن

برای تنظیم میزان مصرف محلول سمی بودنرد. هرد میکرونرر    ی بند درجه 4

یرب  ترتبره که  مشکی بود سبز و قرمز، های زرد،به رنگ چهار نازلنیز دارای 

یرزان محلرول سرمی را ارائره کنرد.      از مهرای مختلفری   توانست خروجری می
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 بود که E200-SHRمدل  ECHOمارك  دار النسسمپاش موتوری پشتی 

محلرول سرمی بروده و دارای شریر      پرر کرردن  لیتری برای  20دارای مخزن 

 تنظیم جریان برای تنظیم دبی خروجی بود.

های آزمایشگاهی خارج از مزرعه و در محیط آزمایشگاهی با آزمون

یری عملکرد گ اندازه منظور بهتکرار  12چهار تیمار سمپاش فوق و در 

تعداد )م، دانسیتة قطرات س ها شامل اندازه قطراتفیزیکی سمپاش

قطرات و الگوی  اندازه، عریب یکنواختی متر مربع( یسانتقطرات در 

 مؤثر سمپاش انجا  شد. در عرضپاشش 

هرا، قطعره زمینری بره     ای سمپاشآزمون و ارزیابی مزرعه منظور به 

در ایسرتگاه تحقیقراتی خسروشراه برا      مترمربرع  1350مساحت تقریبی 

مشخصات جغرافیرایی ارتفراا از سرطح دریرا      خشك و بای نیمهوهوا آب

دقیقه، عرض جغرافیرایی   45درجه و  46متر، طول جغرافیایی  3/1349

متر، حرداکرر  میلی 302دقیقه، متوسط بارندگی سالیانه  15درجه و  38

طررح آمراری   انتخراب گردیرد.    -C˚5/22و حداقل دمرای   C˚39دمای 

های کامل تصادفی برا  بلوكای از نوا های مزرعهدر آزمون مورداستفاده

انتخراب و   متر 3×  10ی آزمایشی ها کرتندازة تکرار بود. ا 4تیمار و  5

ل و همپوشانی تیمارهای از هم جهت جلوگیری از تداخ متر 3به فواصل 

ی، تنك کرردن  کود دهبندی شد. هریك از مراحل آبیاری، مختلف کرت

و اولرین   گرفتره  انجرا  کاری طبق توصریة کارشناسران مربوطره    و وجین

 اقتصادی انجا  گرفت. در آستانهبا شیوا آفت  زمان همسمپاشی  مرحله

 صورت بهانتخاب واحدهای آزمایشی برای تیمارهای مختلف  

و تعیین زمان سمپاشی با بازدیدهای مرتب روزانه . تصادفی انجا  گرفت

که عمن بازدیدهای مرتب روزانه،  یطور به ؛آغاز فعالیت آفت تعیین شد

عدد رسید مبادرت به  10که تعداد تریپس در هر بوته پیاز به متوسط  یوقت

تکرار شد. تکرار  روزه دهها بر اساس نیاز با فواصل سمپاشی گردید. سمپاشی

ی حشرات توسط سمپاشی ها تخمدفعات سمپاشی به دلیل اینکه الروها و 

شوند بالغ تبدیل می حشرهچندین روز به  بعد ازروند و از بین نمی

های کارشناس  یهتوصیاز، طبق موردنانتخاب سمو  یر است. ناپذ اجتناب

 از مخلو ین پروژه در اهای گیاهی انجا  گرفت که  یماریبآفات و 

لیتر در  5/1کلرپیریفوس کیلوگر  در هکتار و  5/1تیودیکارپ به میزان 

یقاً دق مورداستفادهی ها سمپاشاشی، د. در هر دور سمپهکتار استفاده ش

کالیبره گردید. سمپاشی در روزهایی که میزان سرعت باد و رطوبت نسبی 

بدین منظور روزانه سرعت باد،  د.ش مناسب بود انجا  کار یناهوا برای 

 شده ارائهیری شده و از اطالعات گ اندازهرطوبت نسبی هوا و دمای محیط 

و  میانگین دما، سرعت بادتفاده گردید. توسط سازمان هواشناسی نیز اس

درجه  3/27بترتیب  ایهای مزرعهآزمون رطوبت نسبی هوا در زمان

ی در موردبررسصفات درصد بود.  28/19متر بر ثانیه و  1/2سانتیگراد، 

و   سوخ حجم ،پیاز یر بر کنترل تریپستأثای، درصد های مزرعهآزمون

درصد  80یباً تقرعملکرد محصول بود. رطوبت سوخ پیاز در هنگا  برداشت 

 درصد بود. 12و رطوبت خاك 

 يموردبررسگيری و محاسبه فاکتورهای های اندازهروش-2-1

 ارگوی پاشش-2-1-1

ی مختلف و بررسی میزان ها سمپاشبرای تعیین الگوی پاشش 

پترناتور استفاده شد. ، از دستگاه ها آندر عرض کار شده  پخشمحلول 

این دستگاه متشکل از یك صفحه شیاردار بود که انتهای هر شیار به 

و  متر یسانت 4/5شیارها از  هرکدا شد. عرض یك لوله مدرج متصل می

درجه  10متر بود. صفحه تحتانی دارای شیب  یسانت 80 ها آنطول 

ی ها لولهبه  و یرسرازمحلول پاشیده شده  بود تانسبت به سطح افق 

هد هر  متر بود. یسانت 150مدرج انتقال پیدا کند. عرض کلی دستگاه 

متری از قسمت باالیی دستگاه  یسانت 50در ارتفاا  ها سمپاشیك از 

یك دقیقه  در عرضمحلول پاشیده شده عمودی نصب گردیده و  طور به

 د. این کار برای هر سمپاش وهای مدرج قرائت و یادداشت شیه لولهدر کل

منظور  ها آنیده و میانگین تکرار گردمرتبه  12برای هرکدا  از تنظیمات آن 

ها  یشآزمامحلول در  عنوان بهاز آب گردید )و نمودارهای الگوی پاشش رسم 

 استفاده شد(.

 گيری دانسيته، قطر و یکنواختي قطراتاندازه-2-1-2
ی از کاغذهاو دانسیته قطرات  گیری قطر، یکنواختیبرای اندازه

متر  یسانت 7×3د. این کاغذها که در ابعاد شآب استفاده حساس به

 و درهستند  یگر زردرنگشناسانباشند، آغشته به محلول  یمموجود 

. این (1378 ،فرشادآیند ) یدرمتماس با آب به رنگ آبی مایل به بنفش 

سنجش تراکم  افزار نر آزمایش در محیط آزمایشگاه انجا  شد. سپس از 

 ازگردید. استفاده ها کارت( برای تحلیل این Siba)ه قطرات و انداز

 افزار نر کننده حد توانایی این  یینتعکه رزولوشن )وعوح( تصویر  ییآنجا

با  ها کارت، این (1386)دانشجو،  ین قطره استتر کوچكتشخیص  برای

ویرایش و سپس با  فتوشاپ افزار نر اسکن و با  dpi 700رزولوشن 

 قادر به تشخیص افزار نر چون  ذکر است که یانشاتحلیل شد.  Sibaافزار  نر 

کند  یمیك قطره محسوب  عنوان بهرا  ها آنیست و نچسبیده  به همقطرات 

 شوند کهیی برای این منظور انتخاب ها کارتتا حد امکان سعی گردید 

یژه در و به چسبیده کمی باشند. چسبیدگی قطرات به همدارای قطرات 

مشهود  کامالًیل حجم زیاد محلول سمی به دلاطراف نقطه میانی پاشش 

کامل  طور بهها و اتومایزر بسیاری از کارت دار النسبود )در مورد سمپاش 

ده بود. در سمپاش الکترواستاتیك نیز سرعت زیاد محلول باعث آبشویی ش

ر سمپاش نامناسب شده بود، د و پخشو یا آبشویی  ها کارتپرتاب شدن 

 دریدگی قطرات در اطراف نقطه میانی وجود داشت(. چسب یزنمیکرونر 

 ها آنو از بین  جداشدههای مناسب تحلیل برای هر سمپاش یت کارتنها

وتحلیل قرار گرفت. پس از  یهتجزتصادفی انتخاب و مورد  طور بهکارت  12



 125                                                                                     ..هایهای پشتی با مکانیز بررسی عملکرد فنی و کارایی سمپاش

 

 

 

افزار  نر به  ها دادهی هر کارت، رو درتعیین اندازه و تعداد قطرات موجود 

Excel ،منتقل و مقادیر دانسیته قطرات NMD ،VMD  و شاخص

 VMD/NMDکه برابر نسبت  کیفیت پاشش(عریب ) یکنواختی پاشش

عبارت قطر ذره وسط از نظر تعداد را گویند، به NMD است، محاسبه شد.

دیگر هنگامی که قطرات حاصل از یك پاشش را از کوچك به بزر  مرتب 

حاظ تعداد به دو قسمت تقسیم کنیم، قطر ذره ای راکه از لحاظ کرده و از ل

(. برای 1371 ،افشاریگویند )می NMDتعداد کل در وسط قرار می گیرد 

های مربو  به قطر قطرات در روی یك کارت تعیین این پارامتر، کلیه داده

هم های پرت که ناشی از بهمنتقل شده و داده Excelبه محیط نر  افزار 

ها از کوچك به بزر  مرتب شد و چسبیدن قطرات بود، حذف و بقیه داده

 VMDها استخراج شد. بدین وسیله مقدار قطر میانه عددی از بین داده

عبارت دیگر قطر ذره ای قطر ذره ای است که در میانه حجمی قرار دارد، به

تر از آن با مجموا حجم قطرات است که مجموا حجم قطرات بزر 

(. برای تعیین این پارامتر، پس از 1371آن برابر است )افشاری،  ر ازتکوچك

های پرت و و حذف داده Excelهای هر کارت به محیط نر  افزار انتقال داده

عنوان یك طور فرعی بهسازی آنها  بر اساس اندازه قطر، هر قطره بهمرتب

سیله با محاسبه بدین وشد و حجم آن محاسبه شد. کره در نظر گرفته 

تر برای هر قطره، مقدار قطر میانه تر و کوچكبزر حجم تجمعی قطرات 

  حجمی استخراج شد.

 تریپس پياز بر کنترلير ت ثدرصد  -2-1-3
در هر نوبت سمپاشی،  ها سمپاشیر هرکدا  از تأثتعیین درصد  برای

های موجود در هر کرت قبل و پرنج روز بعرد از سمپاشری    تعداد تریپس

ی به این شکل بود که از بردار نمونهد. نحوه ی تعیین شبردار نمونهتوسط 

تصرادفی   طرور  بره قسمت وسط هر واحد آزمایشی تعداد پنج بوتره پیراز   

پس از قررار   وشده  یدهبریا  و با یك چاقوی باغبانی تیز بااحتانتخاب و 

یعاً بره  سرر ی و نهادن در کیسه نایلونی کاغذ دستمالی در ال ها آندادن 

ها شد تا حرکت تریپس قرار دادهآزمایشگاه منتقل گردیده و در یخچال 

. باشرد  شرمارش  قابرل ی آسان بهو  شده متوقفیله سرما وس بهی بوته رو در

ی حاصرل از  هرا  نمونه یرو درهای موجود سپس شمارش تعداد تریپس

آمردن   بره دسرت  بینوکولر انجا  گرفت. بعد از هر واحد آزمایشی توسط 

( 1رابطره  )تیلترون   –ها در هر کرت، از فرمول هندرسرون  تعداد ترپیس

بر کنتررل ترریپس   ی مورد مقایسه ها سمپاشیر تأثمحاسبه درصد برای 

 (.1374 د )اکبری نوشاد،پیاز استفاده ش

 

(1)                                          E = [1 −
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] ∗ 100  

تعداد  Ta یر تیمار بر کنترل تریپس پیاز،تأثدرصد  Eاین رابطه، که در 

 یمارت تریپس در نمونه تعداد Tb، تیمار بعد از سمپاشی تریپس در نمونه

 Cbو  تریپس در نمونه شاهد بعد از سمپاشی تعداد Ca، از سمپاشی قبل

 هستند. تریپس در نمونه شاهد قبل از سمپاشی تعداد

 محصول خصوصيات -2-1-4
برای تعیین خصوصیات محصول از دو پارامتر عملکرد محصول و 

نقا   با حذف کهطوریمیانگین حجم هر سوخ پیاز استفاده شد. به

ی داخلی برداشت و پس از ها قسمت، محصول موجود در هر کرت ای یهحاش

برای  .شدو عملکرد محصول یادداشت توزین به واحد تن در هکتار تبدیل 

 تصادفی از هر طور بهنمونه  10، تعداد های پیازسوخ یری حجمگ دازهان

د. با روش استوانه مدرج  تعیین ش ها آنواحد آزمایشی انتخاب و حجم 

 میانگین گرفته شد. آمده دست به مقدار 10سپس از 

 نتایج و بحث -2
 مؤثرارگوی پاشش در عرض  -3-1

الگرروی پخررش محلررول در اطررراف نقطرره میررانی پترنرراتور در   2شررکل 

مطرابق   دهرد.  یمر را نشان  ها آنی و تنظیمات مختلف بررس موردی ها پاشمس

شکل، در سمپاش اتومایزر میزان محلول پاشیده شده در نقطه میرانی از سرایر   

مرنظم   طرور  بره بیشتر بوده و با دور شدن از این نقطه میزان پاشرش   ها قسمت

ی اسرت کره مقردار    ا گونره  بره  دار النرس یابد. الگوی پخش سمپاش  یمکاهش 

نقطه میانی بیشتر از نقطره وسرط بروده و     وحوش حولمحلول پاشیده شده در 

یابرد ترا بره صرفر      یمبه ترتیب با دور شدن از نقطه وسط مقدار محلول کاهش 

در این منحنی نامتقارنی در طرفین نقطره میرانی ترا حردودی دیرده       رسد. یم

در سمپاش میکرونر الگوی پاشش شباهت زیرادی بره الگروی پخرش      ود.ش یم

که میزان محلول پاشیده شده تا حد زیرادی  سمپاش اتومایزر دارد با این تفاوت 

در سرمپاش  کاهش یافته و نمودار در طررفین دارای تقرارن بیشرتری اسرت.     

ین میزان تر عمدهمتمرکز بوده و  صورت بهالکترواستاتیك الگوی پخش 

شود و میزان محلول پاشیده شده در  یمپخش در نقطه وسط مشاهده 

( الگروی پخرش   1395بشرکار و دولتری )   طرفین، بسیار اندك اسرت. 

که  قراردادندی موردبررسسمپاش اتومایزر را با دستگاه الگوسنج افقی 

 3های ایشان با پرژوهش حاعرر همخروانی دارد. شرکل      یشآزمانتایج 

ی در شرایطی که برای موردبررسی ها سمپاشول در الگوی پخش محل

 دهد. یمرا نشان  اند شده آمادهمبارزه با تریپس پیاز تنظیم و 

 تعيين اندازه قطرات-3-2

در بررسی اثر تیمار بر مقدار قطر میانه عددی،  4مطابق جدول 

آماری مشاهده نشد؛ اما اثر آن بر مقدار  نظر ازداری  یمعنهیچ تفاوت 

که  یطور بهدار بود؛  یمعنقطر میانه حجمی در سطح احتمال یك درصد 

ین مقدار قطر میانه حجمی ذرات را داشته و تر کوچكسمپاش میکرونر 

با سمپاش الکترواستاتیك در یك گروه قرار داشت. سمپاش اتومایزر، 

 دارا بود. باالترین اندازه قطر متوسط ذرات را
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  دار النسسمپاش     سمپاش اتومایزر 
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  سمپاش میکرونر    سمپاش الکترواستاتیك 
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 در تنظيمات مختلف يموردبررسی ها سمپاشارگوی پخش محلول توسط  -2شکل  
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  (cm) فاصله از خط میانی هد سمپاش 

ی مختلف با تنظيمات مناسب ها سمپاشارگوی پخش -3شکل 

 تریپس پياز ای سمپاشيبر

 VMD/NMDشاخص یکنواختي پاشش  -3-2

پارامتر یکنواختی پاشش نشان  در مورد ها دادهنتایج آنالیز واریانس 

داد که اثر تیمار بر روی این پارامتر در سطح احتمال یك درصد 

سمپاش  5(. بر اساس این پارامتر مطابق جدول 4جدول دار بود ) یمعن

کیفیت سمپاشی یگر از د  عبارت بهمیکرونر کمترین مقدار را داشته و 

اختالف بین سمپاش ردار است. سه تیمار دیگر برخونسبت به باالتری

دار نبود. این نتیجه با نتایج آماری معنی نظر ازالکترواستاتیك و میکرونر 

خوانی ( هم1395) ( و امیرشقاقی و صفری2011صفری و همکاران )

 دارد.

 تراکم قطرات -3-3

شرده   یسمپاشبر اساس تعداد قطرات  آمده دست بهی ها دادهبررسی 

نشان داد که اثر تکرار و تیمار بر روی  4مترمربع مطابق جدول  یسانتدر 
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نشران   5دار اسرت. جردول    یمعندرصد  5این پارامتر در سطح احتمال 

دهد که باالترین تراکم مربو  به سرمپاش میکرونرر و بره دنبرال آن      یم

. اسرت ین تراکم مربو  بره سرمپاش اتومرایزر    و کمتر دار النسسمپاش 

دلیل توزیرع نامتعرادل ذرات سمپاشری شرده در     ها بهاختالف بین تکرار

سمپاش است که در مواقعی موجب انباشتگی ذرات در یرك   مؤثرعرض 

قسمت گردیده و باعث ایجاد آبشویی، شره نمودن و از دسرترس خرارج   

و  دار النرس یی مررل  هرا  سرمپاش شود. این امر در مورد  یمشدن محلول سمی 

مشهود  کامالًبصری نیز  طور بهی هستند تر بزر اتومایزر که دارای قطر متوسط 

 بود.

 شده يسمپاشبرخي از خصوصيات ذرات  بر اساس ها دادهنتایج آناريز واریانس -1جدول 

 منابع تغيير
(S.O.V) 

 درجة آزادی
(df) 

  (MS) مربعاتميانگين 

NMD 
 ميکرون

VMD 
 تراکم قطرات VMD/NMD ميکرون

      
606/1060 11 تکرار ns 990/67200 ns 049/14 ns 228/10586 * 

556/505 3 تيمار ns 207/855497 ** 198/120 ** 526/24005 * 

E 33 465/496اشتباه   605/51442  693/9  943/5371  

 دار. يمعن وجود احتمال تفاوت عدم :ns %.      1% و 5 در سطحدار  يمعنيب وجود احتمال تفاوت به ترت  *,**

 نتایج مقایسه ميانگين برخي از خصوصيات ذرات سمپاشي شده بر اساس آزمون دانکن -2جدول 

 تيمار
NMD 
 ميکرون

VMD 
 تراکم قطرات VMD/NMD ميکرون

33/78 دار النس A 31/760 B 95/9 B 87/170 A 

67/91 اتومایزر A 75/876 B 12/10 B 87/87 B 

17/79 ميکرونر A 65/300 A 82/3 A 45/190 A 

50/87 ارکترواستاتي  A 67/451 A 57/5 A 13/140 AB 

دار ندارد يمعن، در ی  گروه قرار داشته و اختالف اند شده مشخصهایي که با حروف التين مشترك  يانگينم -   

.ي استبررس موردپارامتر  نظر ازین تيمار تر مناسب دهنده نشانترتيب حروف  -  

 ير بر کنترل تریپس پيازت ثدرصد  -3-4

یر بر تأثهای مربو  به درصد زمان دادهنتایج بررسی هم 3جدول 

ی مختلف سمپاشی در دو سال را نشان ها نوبتکنترل تریپس پیاز در 

دهد که بین فاکتورهای  یمنشان  ها دادهواریانس مرکب  نتایج دهد.می

تقابل این سه فاکتور و همچنین اثر م سال، نوبت و تیمار سمپاش

دار در سطح احتمال یك درصد وجود دارد. اختالف بین  یمعناختالف 

یرمستقیم دما و رطوبت غی سمپاشی ناشی از اثر ها نوبتو  ها سال

-باشد تریپس تر گر هر چه هوا  چراکهنسبی محیط و سرعت باد است، 

به  اه بر های پیاز از محیط زندگی خود یعنی قسمت تحتانی گیاه که 

کنند؛ لذا در این شرایط  یماند خارج شده و شروا به تغذیه  یدهچسب هم

 گیرد. یمی سطح بر  بوده و مبارزه با آفت بهتر انجا  رو در

 

  يازپير بر کنترل تریپس ت ثی حاصل بر اساس درصد ها دادهنتایج تجزیه واریانس مرکب  -3جدول 

 ی مختلفها سالو  ها نوبت در

 (MS)مربعات ميانگين  (df) یدرجةآزاد S.O.V)) ييرتغمنابع 

482/895 1 سال ** 

552/4645 4 نوبت ** 

032/26 18 بلوك *نوبت*سال ns 

564/1144 3 تيمار سمپاش ** 

246/57 3 سال* تيمار ns 

563/1817 12 نوبت*سال* تيمار ** 

349/33 54 خطا  

86/11 ضریب تغييرات%   

 دار. يمعن : عدم وجود احتمال تفاوتn.s %    1% و 5 در سطحدار  يمعنيب وجود احتمال تفاوت ترتبه *,**
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 سمپاشي ی مختلفها سالو  ها نوبتير بر کنترل تریپس پياز در ت ثنتایج مقایسه ميانگين درصد  -4جدول 

 ير بر کنترل تریپس پيازت ثدرصد  عالئم اختصاری تيمارها

 سال 
1 748/51 A 

2 640/45 B 

 نوبت سمپاشي

1سال  1نوبت   469/37 B 

1سال  2نوبت   450/57 A 

1سال  3نوبت   325/60 A 

2سال  1نوبت   850/21 C 

2سال  2نوبت   419/56 A 

2سال  3نوبت   650/58 A 

 تيمار سمپاش

دار النس  808/39 C 

700/49 اتومایزر B 

637/56 ميکرونر A 

629/48 ارکترواستاتي  B 

، در ی  گروه قرار داشته و اختالف اند شده مشخصهایي که با حروف التين مشترك  يانگينم -

 .دار ندارد يمعن

.ي استموردبررسپارامتر  ازنظرین تيمار تر مناسب دهنده نشانترتيب حروف  -  

 

ی اثر تیمار نیز بررس مورددر  4مطابق جدول  ها دادهمقایسه میانگین 

که  یطور بهدار آماری وجود دارد نشان داد که بین تیمارها اختالف معنی

یر را در کنترل تریپس پیاز داشت. سمپاش تأثسمپاش میکرونر باالترین 

در گروه  دار النسالکترواستاتیك و اتومایزر در گروه دو  قرار داشته و سمپاش 

های شیر سمپاتأث( در بررسی 1395سو  بود. امیرشقاقی و صفری )

-الکترواستاتیك و میکرونر بر روی درصد کنترل آفت کر  سیب تغییر معنی

-( سمپاش1392داری بین این دو سمپاش مشاهده نکردند. نوروزیه و فائز )

و سمپاش  هقراردادِهای مختلف را در کنترل آفات مکنده پنبه مورد بررسی 

ت مذکور معرفی ین سمپاش در مبارزه با آفاتر مناسب عنوان بهمیکرونر را 

-ی النسها سمپاشهای میکرونر در مقایسه با یی سمپاشکارابررسی نمودند. 

حاکی از قابلیت سمپاش میکرونر بود چراکه هم نیز دار در کنترل سن گند  

میزان محلول سمی و هم میزان ریزش سم روی خاك و بادبردگی را کاهش 

صل از مقایسه اما نتایج حا .(1388)شیخی گرجان و همکاران،  داد

ای لوبیا مناسب بودن ی مختلف در مبارزه با کنه تارتن دولکهها سمپاش

ها در این خصوص اثبات سمپاش الکترواستاتیك را نسبت به سایر سمپاش

 (. 1393آبادی و حیدری، نمود )مدرس نجف

 خصوصيات محصول -3-5
خصوصیات محصول بر اساس دو پارامتر حجم سوخ و عملکرد 

و  رفت که نتایج تجزیه واریانس مرکبمورد بررسی قرار گمحصول 

حاکی  نتایج آمده است. 18و  17ها در جداول مقایسه میانگین این داده

و حجم  داری بر عملکرد یمعن طور بهیه تریپس علاز آن است که سمپاشی 

ی با این آفت انجا  ا مبارزهکه هیچ  یهنگامگذارد و  یمیر تأثواحد محصول 

دهد  یمرود. جدول فوق نشان  یمرصد باالیی از محصول از بین نگیرد د

ی علیه تریپس پیاز انجا  نگیرد میزان افت محصول، ا مبارزههیچ  که یزمان

و فورنیر و  1999در تن در هکتار خواهد بود. استیورس  10میانگین  طور به

-50خسارات تریپس را ناشی از کاهش اندازه و به مقدار  1995 در همکاران

 (.1392درصد تعیین نمودند )به نقل از یوسفی و همکاران،  34

 ی مختلفها سالی حاصل از عملکرد محصول و حجم سوخ در ها دادهنتایج تجزیه واریانس مرکب  -5جدول 

 (df) یدرجةآزاد ((S.O.V ييرتغمنابع 
 (MS)مربعات ميانگين 

 cm3حجم سوخ  (t/haعملکرد )

477/323 1 سال ** 305/70 ns 

982/22 6 خطای سال  301/28  

يتيمار سمپاش  4 205/163 ** 081/533 ** 

120/3 4 سال* تيمار ns 974/49 ns 

945/13 24 خطا  345/22  

78/11  ضریب تغييرات%  73/8  

 دار. يمعن : عدم وجود احتمال تفاوتn.s %    1% و 5 در سطحدار  يمعنيب وجود احتمال تفاوت ترتبه *,**
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 ی مختلفها سالی حاصل از عملکرد محصول و حجم سوخ در ها دادهنتایج مقایسه ميانگين  -6جدول 

 cm3حجم سوخ  (t/haعملکرد ) عالئم اختصاری تيمارها

 سال 
1 548/34 A 80/52 A 

2 861/28 B 45/55 A 

 يتيمار سمپاش

دار النس  771/32 A 12/58 A 

642/33 اتومایزر A 39/53 A 

215/34 میکرونر A 06/59 A 

201/34 الکترواستاتیك A 83/59 A 

694/23 شاهد B 23/40 B 

دار  يمعن، در ی  گروه قرار داشته و اختالف اند شده مشخصهایي که با حروف التين مشترك  يانگينم -

 .ندارد

.ي استموردبررسپارامتر  ازنظرین تيمار تر مناسب دهنده نشانترتيب حروف  -  
 

 نهایي گيری يجهنت -4
های مختلف به دلیل داشتن اصول کاری  و عملکرد فیزیکی سمپاش

-مختلف، اثرات مختلفی بر روی کنترل آفت دارند. بهبود مؤثر عملیات آفت

های مناسب است. در این ادوات سمپاشی با مکانیز کشی مستلز  معرفی 

نوا  4بررسی بمنظور معرفی سمپاش مناسب در کنترل تریپس پیاز، 

سمپاش از نظر عملکرد فیزیکی و تأثیر بر کنترل آفت مورد مقایسه قرار 

خصوصیات ذرات سمپاشی شده نشان داد  بر اساس ها دادهتجزیه گرفتند. 

ذرات و کیفیت پاشش، بین تیمارهای  متوسط حجمی نظر قطر ازکه 

دار در سطح احتمال یك درصد وجود دارد.  یمعنی اختالف موردبررس

را پاشش ی و باالترین کیفیت ا قطرهسمپاش میکرونر توانست کمترین اندازه 

از نظر آماری که اختالف آن با سمپاش الکترواستاتیك  یحال درایجاد کند. 

 .دار نبود یمعن

یر بر کنترل تریپس پیاز نشان داد که تأثدرصد  بر اساس ها دادهآنالیز 

دار آماری در سطح یك درصد  یمعنی، اختالف بررس موردبین تیمارهای 

درصد  64/56این میان سمپاش میکرونر با داشتن میانگین  در وجود داشت.

 تریپس پیاز توانست باالترین امتیاز را به خود اختصاص دهد. بر کنترلیر تأث

این توانایی به کوچك بودن اندازه قطرات، باال بودن کیفیت سمپاشی و 

 ازمقایسه تیمارها توزیع مناسب قطرات سمپاشی شده ارتبا  داده شد. 

عملکرد و اندازه سوخ پیاز نشان داد که بین تیمارها اختالف  نظر

ی ها دادهمیانگین مقایسه دار در سطح یك درصد وجود دارد.  یمعن

تیمارهای مختلف با تیمار شاهد نشان داد که عد  مبارزه با مربو  به 

  .تن در هکتار شد 10پس پیاز موجب افت عملکرد  در حدود تری

نتایج حاصله و با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، سمپاش با توجه به

ین نوا سمپاش برای مبارزه با تریپس پیاز تر مناسب عنوان بهمیکرونر 

 د.شو یممعرفی 
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Abstract 

Onion is one of the main crops in East Azarbayjan. Thrips are the most important pests that cause 

heavy loss in onion yield every year. Thrips mostly inhabit on the lowest part of onion stem where its 

leaves have been joined together. A successful Thrips control depends on a proper deposition of 

pesticide using of a suitable sprayer and spraying method. The lack of knowledge of farmers about the 

spraying methods, equipments and their spraying rate have led to high consumption of agricultural 

pesticides and increase in resistance of this pest to conventional poisons. In this study in order to solve 

the above mentioned problems, four types of sprayers were compared with each other. The 

experimental design was randomized complete block design (RCBD) with 5 treatments and 4 

replications in the field tests and 4 treatments and 12 replications in the laboratory tests. The evaluated 

sprayers included the following, motorized knapsack sprayer with cone nozzle, motorized backpack 

mist blower (atomizer), motorized backpack micronair sprayer and motorized backpack electrostatic 

sprayer. The evaluated parameters in this study were droplets size and density of them (No/cm
2
), 

spraying quality, spraying pattern in effective width, percentage of effect on Thrips control, yield crop 

and onion bulb size. The results showed that there is a significant difference among studied sprayers at 

1% level in aspect to sprayed droplets characteristics and controlling of onion Thrips. The micronair 

sprayer was the most effective on controlling Thrips, minimum droplet size, maximum density and 

spraying quality. Without any spraying, the yield loss of about 10 t/ha was measured. 
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