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بسمه تعالي
تعريف سمپاشي :
عبارت است از پاشش مقدار معيني سم در واحد سطح ،بطور يكنواخت با قطر ذرات از پيش تعيين
شده و تعداد معين ذرات در سانتي متر مربع
كاربرد سموم شيميايي :
در مبارزه با آفات و بيماريها كاربرد سموم شيميايي تنها روش نيست بلكه آخرين روش است و
در مصرف آن بايد نهايت دقت بعمل آيد .در گياهپزشكي ،اصل بر اين است كه وقتي انبوهي
جمعيت آفت به حدي برسد كه زيان اقتصادي آن قابل توجيه باشد ،بايد اقدام به سمپاشي نمود.
در مبارزه شيميايي با آفات و بيماريها زمان سمپاشي و دقت در عمليات سمپاشي از اهميت ويژهاي
برخوردار است .بهترين سموم اگر بيموقع مصرف شود نتيجه بخش نخواهد بود .بر عكس اگر
عمليات سمپاشي به موقع صورت پذيرد حتي در مورد سموم كم اثر نيز نتايج قابل توجه خواهد
بود.
ماشين هاي سمپاشي:
سمپاش ها وسايلي هستند كه محلول سمي توسط آنها پاشيده شده و در مبارزه با آفات و بيماريها و
علف هاي هرز و مصارف بهداشتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
بازدهي يك ماشين سمپاش خوب در اين است كه با حداقل مقدار سم ،حداكثر تلفات را روي
حشرات آفت يا عوامل بيماريزا ايجاد كند .در عين حال از نظر صرف وقت ،نيروي انساني و
مخارج سمپاشي  ،حداقل هزينه را داشته باشد .سرعت عمل در مبارزه شيميايي از اهميت ويژهاي
برخوردار است زيرا زمان مؤثر و مفيد براي سمپاشي و مبارزه با آفات و بيماريها معموالً محدود
است.
يك ماشين سمپاشي از سه قسمت تشكيل شده است:
 -1بدنه يا مخزن :كه بهتر است از موادي نظير برنج ،برنز ،پالستيك ساخته شود تا در اثر مجاورت
با مواد شيميايي بزودي زنگ نزند و از بين نرود.
 -2پمپ يا تلمبه :قسمتي كه محلول سمي را از مخزن ميمكد و با فشار هوا و از طريق النس و
سرالنس بصورت ذرات خيلي كوچك بر روي تاج درختان پخش ميكند.
 -3لوله و افشانك (النس و سرالنس) :اين قسمت معموالً بوسيله يك شيلنگ الستيكي به پمپ
متصل ميشود .النسها معموالً از لولههاي برنجي يا برنزي ساخته شده و بر روي آنها سرالنس
نصب شده و در عين حال بوسيله شير يا اهرم خاص ،عمل قطع و وصل جريان سم و نيز تغيير
ميزان فشار و قطر ذرات سم روي آن صورت ميگيرد.
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انواع ماشين هاي سمپاشي:
 -1سمپاش تلمبهاي پشتي استوانه اي ساده:
اين سمپاش از مخزن ،تلمبه باد ،شيلنگ و النس تشكيل شده است.
اين سمپاش بر اساس محلول تحت فشار ساخته شده و محلول سمي پس از عبور از توري قيف
تا دو سوم حجم داخل مخزن ريخته شده ،درب مخزن محكم بسته ميشود با تلمبه زني هواي
دميده شده در باالي مخزن جمع و به محلول سمي فشار وارد ميآورد .در شروع كار فشار زياد و
ميزان خروج محلول در واحد زمان زياد و قطر ذرات سم ريز ميباشد و با كاهش فشار در موقع
سمپاشي ميزان خروجي محلول كم شده و قطر ذرات سم بيشتر ميشود ،به اين ترتيب بزرگترين
عيب اين سمپاش تغييرات زياد فشار ،تغييرات خروجي محلول و تغيير قطر ذرات سم مي باشد.
سرويس و نگهداري سمپاش:
 -1پس از پايان سمپاشي روزانه ميبايستي توري داخل شير خروجي محلول نازل و پخش
كن باز شده و شستشو و نظافت گردد.
 -2چند قطره روغن از سوراخ باالي تلمبه به داخل آن ريخته شود تا چرم مكنده روغنكاري
شود.
 -3قسمت هاي داخل سمپاش و مسير و حركت محلول سمي با آب شستشو گردد.
 -4در پايان فصل سمپاشي ميبايستي اورينگ يا الستيك يا چرم مكنده را تعويض يا
روغنكاري نمود.
 -5سوپاپ اطمينان و سوپاپ زير تلمبه را باز و در صورت لزوم فنرهاي زنگ زده يا شكسته
تعويض و السيتك هاي آب بندي عوض شود.

 -2سمپاش كتابي پشتي اهرمي:
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قسمتهاي مختلف اين سمپاش شامل مخزن ،ديافراگم يا پمپ ايجاد فشار ،شيلنگ و النس
ميباشد.
از نظر تكنيكي اين سمپاش فرق اساسي با سمپاش پشتي ساده دارد به اين ترتيب كه در طول
سمپاشي مي بايستي تلمبه زني دائماً ادامه يافته تا فشار ثابت بماند .چون در هر بار باال و پايين
كردن اهرم يكبار محلول مكيده و يك بار ديگر تخليه ميگردد.
با توجه به ثابت بودن تقريبي فشار و خروجي محلول در اين نوع سمپاش به خوبي ميتوان از آن
در مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و علف هاي هرز استفاده نمود .بطور كلي سمپاشهاي كوچك
پشتي براي درختان بزرگ و باغات ميوه توصيه نميشود .زيرا از يك طرف باعث مصرف بيش از
حد ماده آفتكش ميشود كه عالوه بر زيان اقتصادي ممكن است باعث گياهسوزي شود و از
طرف ديگر آلودگي محيط را شدت ميبخشد .سمپاشهاي كوچك پشتي فقط در باغها و پاركهاي
كوچك و با درختان كوتاه و عرصه درختچهكاري توصيه ميشود.
سرويس و نگهداري سمپاش:
 -1پس از هر بار سمپاشي مي بايستي محلول سمي موجود در مخزن و مسيرهاي سمپاش
تخليه و شستشو با آب تميز انجام گردد.
 -2شيرهاي سمپاش را باز كرده و توري آن تميز گردد.
 -3پخش كن و نازل را باز كرده و مواد زائد آن تميز گردد.
 -4در پايان فصل سمپاشي چند قطره روغن در محفظه باالي پمپ ريخته تا پمپ
چسبندگي ايجاد نكند.
 -5در صورت فرسودگي ساچمه ها يا سوپاپهاي الستيكي نسبت به تعويض آنها اقدام
گردد.
 -6شيرهاي سمپاش از نظر آب بندي كنترل و در صورت لزوم واشرها و اورينگها
تعويض گردد.

 -3سمپاش موتوري پشتي النس دار
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اين سمپاشي از مخزن ،موتور و پمپ ،النس و متعلقات بخش پاشش محلول سمي تشكيل شده
است.
سمپاش موتوري پشتي النسدار جزء سمپاشهاي محلول تحت فشار ميباشد كه با وارد آوردن
فشار توسط پمپ به محلول سمي و عبور دادن آن از يك سوراخ بسيار ريز به نام نازل ذرات سم
ريز شده و سمپاشي انجام ميشود.
بايد توجه داشت كه در نازلهاي هيدروليكي يا محلول تحت فشار اصوالً ذرات سم قطرهاي
متفاوتي داشته و با وجود اينكه اختالف در قطر ذرات عيب بزرگي بوده و موجب اتالف سموم
مي گردد ،در عين حال استفاده از اين تكنيك در اكثر كشورهاي جهان معمول بوده و به علت
فراواني انواع نازل هاي هيدروليكي و سهولت استفاده ،اين نوع نازل ها در روي اكثر سمپاشها
مورد استفاده قرار مي گيرد .سمپاش موتوري پشتي النس دار از نظر عملكرد ،مشابه سمپاشهاي
پشتي ساده مي باشد با اين تفاوت كه عمل تلمبه زني را موتور انجام داده و به اين ترتيب با ثابت
نگه داشتن ميزان گاز ميتوان فشار را ثابت نگه داشت .اين نوع سمپاش اصوالً سمپاش چندان
پرقدرتي نبوده و نبايد از آن توقع زيادي داشت.
سرويس و نگهداري سمپاش:
 -1بسته به شرايط استفاده فيلتر هواي كاربراتور را باز كرده و روكش فيلتر را برداشته و گرد و
خاك روي ابر پاك گردد.
 -2شمع را باز كرده و رسوبات يا مواد روغني روي الكترودها را پاك كرده و در صورت الغر يا
خرده شدن الكترودها شمع تعويض گردد.
 -3واشر پولكي لوله برگشت سم را كنترل كرده تا در صورت خرابي و گرفتگي تعويض شود تا
محلول سمي بتواند به خوبي برگشت نمايد.
 -4در پايان كار دكمه تخليه زير كاربراتور را فشار داده تا از ماندن مخلوط بنزين و روغن در
داخل كاسه و رسوب روغن در اثر بخار شدن بنزين جلوگيري شود.
 -5در پايان سمپاشي محلول سمي باقيمانده در ته مخزن و لولهها را تخليه و مخزن را از آب پر
نموده و سمپاش را از طريق النس با فشار زيادي انجام داده تا مسيرهاي عبور سم كامالً شسته
و تميز شود.
 -6در پايان فصل سمپاشي بايد قسمتهاي مختلف سمپاش مانند مخزن ،اتصاالت ،پمپ ،شيلنگ
و قسمت هاي مختلف النس تفكيك و كليه قطعات مورد بازديد قرار گرفته و در صورت لزوم
قطعات فرسوده تعويض گردد.
 -4سمپاش موتوري پشتي اتومايزر
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اين سمپاش از دو بخش كامالً مجزا تشكيل گرديده كه شامل بخش مسير حركت محلول سمي و
بخش توليد جريان شديد هوا مي باشد.
اين سمپاش بر اساس تكنيك جريان شديد هوا ساخته شده و خرد شدن ذرات بر اثر برخورد
جريان شديد به محلول خروجي از نازل كه بصورت آزاد و بدون فشار است انجام ميگردد.
خاصيت سمپاش ها با جريان شديد هوا توليد ذرات بسيار ريز مي باشد كه قطر همين ذرات نيز
مانند ذرات خارج شده از نازلهاي تحت فشار با هم متفاوت ميباشد ،هر چه شدت جريان هوا
بيشتر و محلول خروجي از نازل كمتر شود ذرات ريزتر خواهد شد.
سرويس و نگهداري سمپاش:
 -1نسبت بنزين و روغن همان اندازهاي باشد كه كارخانه سازنده توصيه نموده است.
 -2طناب هندل تا انتها كشيده نشود و هميشه مقدار كمي از آن در محفظه باقي بماند.
 -3اگر موتور گرم است در موقع روشن كردن از ساسات استفاده نشود.
 -4در ابتداي كار ،موتور را بصورت كم گاز روشن و  2-3دقيقه در جا كاركرده و پس از
گرم شدن ميزان گاز را افزايش داده و سمپاشي را شروع نمايند.
 -5قبل از شروع كار اسفنج هواكش كنترل و در صورت كثيف بودن آن را با مايعات شوينده
به خوبي شسته و پس از خشك كردن در جاي خود قرار دهيد.
 -6خاموش كردن موتور در بين دو سمپاشي با فشار دكمه خاموش كن و بستن شير بنزين
انجام شود و ولي در پايان كار روزانه بايد شير بنزين را بسته و تا تخليه كامل كاسه
بنزين ،كاربراتور موتور كاركرده و خود بخود خاموش شود.
 -7هر چند مدت يكبار كاسه زير كاربراتور را باز و مواد زائد آن تميز و اگر قطرات آب
وجود داشته باشد تخليه و پاك شود.
 -8در پايان كار روزانه كليه قسمتهاي داخلي سمپاش بايد شستشو و در صورت ريزش
محلول سمي به قسمتهاي بيروني با دستمال مرطوب پاك و تميز شود.
 -9در پايان فصل بايد عملكرد موتور و قسمت هاي مختلف سمپاش بازديد و در صورت
نياز به تعميرگاه مجاز حمل و تعميرات انجام شود.

 -5سمپاش فرغوني يكصد ليتري و زنبه اي :
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اين سمپاش به صورت فرغوني و زنبهاي براي سمپاشي باغات طراحي شده و يكي از معمولترين
سمپاشهاي مورد استفاده در كشور است .سمپاش يكصد ليتري فرغوني داراي قسمتهاي شاسي،
مخزن ،موتور ،پمپ ،شيلنگ و النس ميباشد و در انواع زنبهاي فاقد مخزن ميباشد .سمپاش
يكصد ليتري فرغوني و ساير سمپاشهاي النس دار ،مانند زنبهاي ،تانكري مجهز به موتور پمپ،
 444ليتري پشت تراكتوري النس دار براي سمپاشي باغات و درختان طراحي شدهاند .استفاده از
اين نوع سمپاش در سمپاشي مزارع بنا بر داليل ذيل صالح نمي باشد.
 -1فشار سمپاشي زياد و در برخورد شديد محلول به بوتههاي كوتاه غير مقاوم گياه ،بيش از 54
درصد آن بر روي زمين ميريزد و در نتيجه موجب آلودگي محيط زيست و تلفات شديد
محلول ميگردد.
 -2در پاشش ،يكنواختي وجود ندارد.
 -3ميزان لهيدگي محصول در زير پاي كارگران و تراكتور  5درصد است.
 -4كارگران و به خصوص كارگر سمپاشي كننده در داخل توده اي از ذرات سم قرار داشته و به
علت تغيير جهت پي در پي ،عمود بودن جهت پاشش به جهت باد و باعث مسموميت تدريجي
و مزمن كارگران را باعث خواهد شد.
سرويس و نگهداي سمپاش:
 -1قبل از روشن كردن سمپاش روغن موتور و روغن پمپ را كنترل و در صورت كم بودن آن را
تا حد الزم پر نماييد.
 -2تور مكنده را بازديد نموده تا گرفتگي يا پارگي نداشته باشد.
 -3به هيچ وجه بدون آب ،موتور را روشن نكنيد.
 -4مسير حركت محلول سمي در لولههاي مكنده و برگشت و در شيلنگ و النس و ساير اتصاالت
را كنترل نماييد تا محلول چكه و ريزش نداشته باشد.
 -5پس از خاتمه سمپاشي صافي ته مخزن را در داخل سطل آب شستشو و تميز نماييد.
 -6پيچ ته مخزن را باز كرده و اضافي محلول سمي و مواد زائد اضافي جمع شده در ته مخزن را
تخليه و مخزن را با آب شستشو نماييد.
 -7مقداري آب در مخزن ريخته و شستشوي شيلنگها و النسها را با روشن كردن سمپاش و
تخليه آب انجام دهيد.
 -8در پايان شستشو ،موتور را خاموش و شيرهاي سمپاش را بسته و دسته رگوالتور را در حالت
برگشت محلول قرار دهيد.
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 -9در پايان فصل فشار سمپاش را كنترل كرده و اگر كم باشد ممكن است ساچمه هاي سوپاپ و
نشيمنگاه آنها خوردگي داشته و از آب بندي افتاده باشد يا در سوپاپ هاي فنردار الستيك
سوپاپ خراب شده باشد كه بايد قسمت هاي معيوب تعويض گردد.
-14

شيلنگ و النس را بازديد و خرابي هاي آنها را برطرف نماييد.

-11

تسمه ها را كنترل و شل يا سفتي آنها را تنظيم نمايد.

-12

روغن موتور و روغن پمپ را تعويض نماييد.

-13

صافي كاربراتور را شستشو و در صورت لزوم تعويض نماييد.

-14

بنزين داخل مخزن و كاربراتور را تخليه نماييد.

-15

شمع را باز كرده و با برس سيمي دودههاي آن را پاك و دهانه الكترودها و سوپاپ ها را

تنظيم نماييد.
-16

نمد پالتين را كمي گريس يا روغن بزنيد.
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 -6سمپاش  444ليتري پشت تراكتوري بومدار
سمپاش پشت تراكتوري بومدار يكي از بهترين انواع سمپاش در جهان بوده و با همپوشاني نازلها يا
تنظيم نازلها جهت پاشش در روي خطوط كاشت ،كليه گياهان موجود در مزرعه به طور كامل
سمپاشي ميگردند .اين سمپاشها در انواع سوار شونده ،كششي و خود كششي ساخته شده و در
ايران عمدتاً از انواع سوار شونده با عرض كار  8متر استفاده ميشود.
ساختمان اين سمپاش از مخزن ،شاسي ،بوم ،پمپ و رگوالتور ،اتصاالت و نازلها تشكيل شده
است .اين سمپاش براي سمپاشي مزارع ساخته شده و در شرايط كشور كه مزارع اكثراً تسطيح
نشده هستند با بوم  8متري روزانه  14-15هكتار را سمپاشي مينمايد .كاربرد آن بيشتر در مواقعي
است كه ارتفاع محصول كمتر از نيم متر و كف مزرعه و موانع آن قابل رويت باشد.
سرويس و نگهداري سمپاش:
 -1كليه كنترلهاي الزم در بخش كاليبراسيون را انجام داده و نسبت به رفع اشكاالت اقدام
گردد.
 -2اشكاالت گرفتگي تورها ،نازلها ،لقي بوم و نامنظم بودن ارتفاع بوم در دو طرف موجب
كاهش كيفيت سمپاشي ميگردد.
 -3قبل از شروع به كار بايد روغن پمپ را كنترل و كسري آن را جبران كرد.
 -4در پايان سمپاشي روزانه بايد پس از تخليه كامل محلول باقي مانده در ته مخزن و لولهها و
زدودن رسوبات و مواد زائد ته مخزن  ،مقداري آب تميز در مخزن ريخته و سمپاشي را با
فشار زياد انجام داده و مسيرهاي محلول سمي را شستشو داد.
 -5هر چند روز يكبار كليه فيلترهاي موجود را باز ،شستشو و تميز كرده و در صورت پارگي
فيلترهاي پشت نازل آنها را تعويض نمود.
 -6براي جلوگيري از مكش لجن و گل و الي به داخل مخزن در دهانه لوله آبكش بايد يك
عدد توري مناسب با سوراخ هاي ريز نصب گردد.
 -7در موقع سمپاشي پمپ بايد درست مقابل محور  PTOباشد تا استهالك آن كم شود.
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 -7سمپاش توربيني اتومايرز باغي:
اين نوع سمپاش كه در انواع متفاوت ساخته مي شود و در باغات ميوه منظم كاربرد داشته و در
ايران استفاده از يك نوع كه پاشش هاللي از دو طرف دارد معمول مي باشد و از تانكر  ،شاسي،
توربين و بخش پاشش محلول سمي تشكيل شده است .اين سمپاش بر اساس محلول تحت فشار
و جريان شديد هوا ساخته شده است به اين ترتيب كه محلول سمي در مرحله اول تحت فشار
پمپ از نازلها خارج و ذرات ريز تشكيل ميگردد و در مرحله دوم داخل جريان شديد هوا شده و
مجدداً ريزتر ميشوند .جريان شديد هوا عالوه بر خرد كردن ذرات ،آنها را جهت داده و به داخل
شاخ و برگ درختان هدايت مي كند.
سرويس و نگهداري سمپاش:
 -1قبل از استفاده ،روغن پمپ بازديد و كسري آن جبران شود و بر اساس توصيه كارخانه سازنده
روغن به موقع عوض شود.
 -2چهار شاخه گاردان روزانه گريس كاري شود.
 -3تغيير سرعت گيربكس در مواقعي انجام شود كه  PTOدرگير نباشد.
 -4فيلترهاي موجود مرتباً نظافت و در صورت لزوم تعويض گردد.
 -5در صورت مشاهده اختالط آب و روغن در پمپ سريعاً نسبت به تعمير پمپ اقدام گردد.
 -6در صورت شكستگي نازلهاي سراميكي يا گشاد شدن سوراخ آنها نسبت به تعويض نازل هاي
معيوب اقدام گردد.
 -7فشار پمپ از  24بار تجاوز نكند.
 -8گردش تراكتور در سرخطوط كاشت به صورت يك در ميان انجام شود.
 -9در پايان سمپاشي روزانه پس از تخليه كامل محلول سمي ،شستشوي سمپاش با آب انجام شود.
 -14در پايان فصل پس از شستشوي كامل سمپاش ،قطعات فرسوده و روغن گيربكس و پمپ
تعويض گردد و آب كليه قسمتها تخليه و خشك شود و آب در داخل پمپ باقي نماند تا در
صورت سرد شدن هوا در اثر يخبندان پوسته پمپ ترك نخورد.
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به منظور افزايش ضريب موفقيت در زمينه كنترل آفات و بيماريها ،حفظ شادابي گياهان و
كاهش آلودگيهاي زيست محيطي رعايت نكات مهم زير در امر كنترل آفات و بيماريهاي
گياهي ضروري ميباشد:
 -1در صورت مشاهده آفت و يا هر گونه عالئم اختالل در رشد گياهان اعم از ضعف ،تغيير رنگ
و تغيير شكل و  ،...قبل از هر گونه اقدامي ،موضوع را در اسرع وقت به مجموعه حفظ نباتات
سازمان اطالع دهيد.
 -2پس از دريافت دستور العملهاي مربوط به كنترل آفات و تغذيه گياهان ،به گونه اي برنامه ريزي
نمائيد كه تا در زمان مقرر و بدون تأخير نسبت به اجراي دستور العمل اقدام گردد.
 -3عمليات محلولپاشي در ساعات خنك و خلوت شبانه روز ( 22شب الي  5صبح) صورت پذيرد
و در بقيه ساعات روز از انجام اينكار جداً خودداري گردد.
 -4محلولپاشي بايد در شرايط جوي نسبتاً پايدار انجام شود .بنابراين داشتن اطالعات كافي در
خصوص شرايط جوي ،بارندگي و وزش باد قبل از عمليات سمپاشي ضروري است.
 -5محلولپاشي بايد توسط كارگران مجرب و آموزش ديده انجام گيرد و قبل از كار اطالعات الزم
در اختيار آنها قرار داده شود.
 -6به منظور حفظ شادابي گياهان و جلوگيري از ايجاد گياهسوزي ،قبل يا بعد از محلولپاشي،
گياهان مورد نظر به طور كامل آبياري شوند.
 -7براي تهيه محلول سمي ،ابتدا بايد سم مورد نياز را داخل مخزن ريخته ،سپس مقداري آب
اضافه نموده و به شدت هم زد تا محلول شيري رنگ به دست آيد ،سپس بقيه آب را اضافه نمود.
(بر اساس غلظت توصيه شده روي بسته سم)
 -8در هنگام سمپاشي از خوردن ،آشاميدن و استعمال دخانيات خودداري گردد.
 -9استفاده از لباس كار مناسب شامل كاله  ،ماسك فيلتردار ،دستكش الستيكي  ،چكمه  ،عينك ،
لباس مناسب براي كارگران و نيز ماسك فيلتر دار براي ناظرين امر ،در هنگام عمليات سمپاشي
الزامي است.
 -14از مخلوط سم و آب فقط يكبار استفاده شود( .در هر مرحله سمپاشي ،محلول سم به مقدار
مورد نياز و با غلظت توصيه شده تهيه گردد).
 -11از رها كردن قوطيهاي خالي سم در محيط جداً جلوگيري بعمل آيد( .پس از تهيه محلول
سمي ،بسته هاي خالي جمع آوري و در خارج از محيط شهر معدوم شود).
 -12قسمتهاي مختلف دستگاه سمپاش شامل مخزن ،نازلها و شيلنگ پس از اتمام عمليات به طور
كامل شسته شود و از ريختن اضافه سم در محيط شهر جلوگيري بعمل آيد.
02

 -13به منظور آگاهي مردم از زمان و مكان سمپاشي از پالكاردهاي هشدار دهنده استفاده گردد.
 -14به منظور رعايت نكات ايمني در هنگام سمپاشي در معابر از عالئم هشدار دهنده ترافيكي
استفاده شود.
 -15كليه اقدامات الزم جهت كنترل آفات و بيماريهاي گياهي با هماهنگي مجموعه حفظ نباتات
سازمان صورت پذيرد.
بديهي است رعايت نكات فوق الذكر از اهميت زيادي برخوردار بوده و الزامي ميباشد.
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