
٥٣

فصل سوم

(Sprayers) سم پاش ها
هدف های رفتاری: با يادگيری اين فصل فراگير می تواند:

١ــ انواع روش های سم پاشی را بيان کند.
٢ــ انواع سم پاش دستی را توضيح دهد.

٣ــ روش کار سم پاش های دستی را توضيح دهد.
٤ــ انواع سم پاش تلمبه ای را توضيح دهد.

٥ ــ انواع سم پاش پشتی موتوری را توضيح دهد.
٦ ــ روش کار سم پاش پشتی موتوری را توضيح دهد.

٧ــ اجزای سم پاش پشتی موتوری و تلمبه ای را بيان کند.
٨ ــ اجزا و روش کار سم پاش چرخدار موتوری را توضيح دهد.

٩ــ روش کار سم پاش تراکتوری باغی را توضيح دهد.
١٠ــ روش تعيين ميزان پاشش در سم پاش را توضيح دهد.

١١ــ انواع سم پاش را راه اندازی کند.
١٢ــ نکات ايمنی در مورد کار با سم پاش را توضيح دهد.

١٣ــ انواع سم پاش را سرويس و نگهداری کند.
١٤ــ با سم پاش گلخانه يا باغ را سم پاشی کند.

يکی از روش های مبارزه با علف های هرز، حشرات، آفات و بيماری ها در باغ های ميوه و فضاهای 
سبز استفاده از سموم شيميايی است. اين مواد بايد به صورت يکنواخت با مقدار تعيين شده ای پاشيده شوند، 
به همين دليل برای اين کار از سم پاش ها استفاده می گردد. سم پاش ها در انواع، اندازه ها و ظرفيت های 

مختلف موجود می باشند که متناسب با نوع سم و وسعت محل موردنظر انتخاب می شوند.
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١ــ٣ــ طبقه بندی فن آوری های سم پاشی
 (ULV) کم خيلی  حجم  و   ( LV) کم حجم   ،(HV) باال حجم  به صورت  سم پاشی  روش های 
طبقه بندی شده اند که اين طبقه بندی با توجه به حجم کل مايع پاشيده شده در واحد سطح زمين انجام 
ساخت  با  ولی  می رفت  به کار  آفت کش ها  از  استفاده  برای  باال  حجم  سم پاشی  ابتدا،  در  می گردد. 
سم پاشی  در  کرد.  پيدا  افزايش  سم  رقيق کننده  مايع  حداقل  از  استفاده  به  تمايل  جديد  آفت کش های 
اندازه مطلوب قطرات سم متناسب با نوع آفت متفاوت است. قطرات کوچک برای کنترل حشرات و 
آفت ها به کار می روند درصورتی که از قطرات بزرگ تر برای مبارزه با علف های هرز استفاده می شود. 
نوع دستگاه يا ماشينی که برای پاشش سم استفاده می شود به روش سم پاشی و اندازه قطرات سم بستگی 
دارد. به عنوان مثال اندازه قطرات، سطح پوشش دهنده و فاصله پاشش عواملی هستند که در تعيين نوع 
دستگاه يا ماشين مؤثر می باشند. بر اين اساس انواع مختلف سم پاش ها برای کاربرد در شرايط مختلف 
از نظر نوع و اندازه سم، شرايط مختلف مزارع، باغ ها، گلخانه ها و نوع آفت وجود دارد. اين سم پاش ها 
در اندازه های مختلف از دستی با حجم و ظرفيت کم تا انواع تراکتوری موجود می باشند. نيروی مورد 
نياز سم پاش از دست کاربر، موتورهای کوچک و يا محور توان دهی تراکتور تأمين می گردد. در برخی 
شرايط سم پاشی به صورت بسيار وسيع با سم پاش های تراکتوری در مزارع انجام می گردد درصورتی 
که امروزه استفاده از سم پاش های بسيار دقيق که سم را در اندازه های بسيار کم و به صورت کنترل شده 

در سطوح بسيار کوچک و هدف گذاری شده می باشند، به کار می روند.
انجام پاشش سم موجود در مخزن سم پاش ها با ايجاد فشار و يا ترکيبی از فشار و مکش انجام 
می گردد. در برخی از سم پاش هايی که با فشار مثبت کار می کنند مايع سم از مخزن و از طريق لوله ای 
به مجرايی که هوای تحت فشار از آن خارج می گردد منتقل می شود. در انتهای لوله،افشانک وجود 
دارد که مايع سم را به صورت پودری به مجرای عبور جريان تزريق می کند و سم توسط جريان هوا به 

محيط منتقل می گردد (شکل ١ــ٣).

شکل ١ــ٣

مخزن سم
لوله ورود هوا
پنکه
لوله انتقال سم

افشانک
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شکل ٢ــ٣ــ سم پاش ماشه ای

پاشش در اين وسيله از ترکيب فشار و مکش پديد می آيد ( شکل ٣ــ٣). هنگامی که دسته به وسيله 
محفظه  داخل  در  فنر  کردن  جمع  ضمن  عقب  سمت  به  حرکت  با  پيستون  می شود  جمع  کاربر  دست 
سيلندر و سم موجود در سيلندر و مجرای داخلی بدنه را تحت فشار قرار می دهد. فشار مايع، ساچمه 
مجرای  سمت  به  فشار  تحت  مايع  می کند.  مسدود  آن را  و  کرده  هدايت  ورودی  مجرای  روی  بر  را 
خارج  پودری  به صورت  افشانک  از  خروجی  مجرای  سوزن  راندن  جلو  با  و  شده  هدايت  خروجی 
می گردد. با رها شدن دسته پيستون با نيروی فنر به جلو رانده می شود و فشار داخل بدنه قطع می گردد 
و فنر برگرداننده، سوزن مجرای خروجی را به عقب رانده و اين مجرا مسدود می شود. در اين حالت 

سم پاش های مختلفی از نظر ظرفيت کار، منبع تأمين نيرو و چگونگی حمل و جابه جايی وجود 
دارد که مهم ترين انواع سم پاش هايی که در باغبانی به کار می روند در اين فصل به کار می روند.

٢ــ٣ــ سم پاش های دستی
سم پاش هايی هستند که نيروی مورد نياز برای پاشش و حمل آن ها با دست کاربر تأمين می شود. 
اين سم پاش ها مناسب کار برای سطوح و فضاهای کوچک و محدود می باشند. ظرفيت مخزن آن ها کم 
بوده و معموًال از چند ليتر بيشتر نيست. در برخی از اين سم پاش ها از ترکيب فشار و مکش برای پاشش 

استفاده می گردد مانند سم پاش ماشه ای، سم پاش لوله ای دستی ، سم پاش گلخانه ای و امشی.
ــ سم پاشی ماشه ای:

کوچک ترين و ساده ترين سم پاش دستی که برای سطوح بسيار محدود به کار می رود سم پاش های 
ماشه ای (sprayer triggle) هستند که از مخزن و بدنه تشکيل شده است (شکل ٢ــ٣).
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شکل ٤ــ٣ــ سم پاش لوله ای دستی

مجرای  و  کرده  بلند  خود  محل  از  را  ساچمه  بدنه  داخلی  فضای  در  شده  منفی  ،   مکش      ايجاد  فشار 
ورودی باز می شود و مايع سم از مخزن به داخل فضای بدنه کشيده می شود.

شکل ٣ــ٣ــ اجزای داخلی بدنه سم پاش ماشه ای

ــ سم پاش لوله ای دستی:
سم پاش لوله ای دستی فاقد مخزن سم می باشد 
شده  تشکيل  متر   ٣/٥ تا   ٢/٥ طول  به  لوله  يک  از  و 

است (شکل ٤ــ٣).

هنگام  دارد.  قرار  شيلنگ با صافی  ديگر آن يک  افشانک و در سر  تلمبه و  يک سر اين لوله 
سم پاشی انتهای شيلنگ که مجهز به صافی است را داخل ظرف حاوی محلول سم قرار می دهند. با 
جلو راندن قسمت متحرک دسته، پيستون داخل لوله جلو رفته و مايع درون لوله را با فشار از افشانک 
خارج می کند. با عقب رفتن دسته متحرک و پيستون، در لوله مکش ايجاد شده و از ظرف مايع به درون 
لوله کشيده می شود. از اين وسيله برای از بين بردن آفات در باغچه ها و محيط های کوچک استفاده 

می شود.
ــ سم پاشی دستی گلخانه ای:

سم پاش  اين  که  تفاوت  اين  با  است  دستی  لوله ای  سم پاش  نوعی  نيز  گلخانه ای  دستی  سم پاش 
دارای يک مخزن ثابت با حجم ٢ الی ٣ ليتر می باشد (شکل ٥ ــ٣).

سوزن مجرای فنر برگرداننده سوزن
فنر برگرداننده پيستونخروجی

بدنه
ساچمه

لوله ورودی 

دسته
پيستون
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ــ امشی:
در نوعی ديگر از سم پاش های دستی که در ايران با نام امشی شناخته می شوند، پاشش با ايجاد 
فشار انجام می گردد. اين وسيله از يک مخزن و تلمبه دستی تشکيل شده است. پيستون تلمبه در داخل 
سيلندر حرکت کرده و هوا را ضمن حرکت به جلو به دو قسمت مساوی تقسيم می کند، يک قسمت 
را داخل مخزن سم و قسمت ديگر را مستقيمًا به آخر استوانه ای که در انتهای آن پخش کن قرار دارد 
می فرستد. به خاطر اختالف فشاری که در باالی مخزن به وجود می آيد سم به صورت ذرات ريز به بيرون 
پرتاب می گردد. از اين وسيله برای پخش سمومی که کامًال حالل هستند در محيط های کوچک استفاده 

می گردد.

شکل ٥ ــ٣ــ سم پاش دستی گلخانه ای

شکل ٦ ــ٣ــ امشی

فعاليت عملی
اجزای  و  کرده  باز  خود  مربی  نظر  زير  را  کارگاه  در  موجود  دستی  سم پاش های 

داخلی آن ها را بررسی نماييد.

دسته
ميله

بدنه

پيستون

پخش کن

مخزن
لوله انتقال سم
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(knapsack sprayer) ٣ــ٣ــ سم پاش پشتی
١ــ٣ــ٣ــ سم پاش پشتی تلمبه ای: اين سم پاش ها برای محلول پاشی در باغ های ميوه و 
فضاهای سبز کوچک (کمتر از ١ هکتار) کاربرد دارند، اجزاء اصلی تشکيل دهنده اين سم پاش ها شامل 
مخزن، صافی، تلمبه دستی، شيلنگ، ميل افشانک (النس)، افشانک و بند است. سم پاش های پشتی 
تلمبه ای از نظر نوع فشار که بر مايع برای سم پاشی وارد می شود به دو نوع فشار دائم و فشار متناوب 

تقسيم می شود.
در نوع فشار دائم مخزن طوری است که تحمل فشار هوا را تا حدود ٨ اتمسفر دارد. اين فشار 
هوا به وسيله يک تلمبه دستی که به مخزن نصب است ايجاد می شود. پس از ريختن مايع سم تا حداکثر 
نمايد. با وجود چنين  ايجاد  مخزن  کاربر قادر است با زدن تلمبه فشار الزم را در  مخزن،  حجم  ٢ __

فشاری مايع سم از طريق شيلنگ به ميل افشانک می رسد و آماده است تا با فشار دادن دسته و باز شدن  ٣
شير با فشار  زياد از افشانک خارج گردد (شکل ٧ــ٣). در اين صورت عمليات پاشش سم به طور دائم 
تا زمانی که فشار مطلوب وجود دارد انجام می گيرد. برخی از اين سم پاش ها مجهز به فشارسنج برای 
نشان دادن فشار داخل مخزن و شير فشارشکن برای جلوگيری از خطرات احتمالی ناشی از افزايش 
بيش از حد فشار می باشد. مخزن در گذشته فلزی بود ولی اکنون اغلب از پالستيک فشرده ساخته 
می شود و حجم آن بين ١٠ تا ١٥ ليتر است. تلمبه دستی در مخزن و درون مايع سم غوطه ور است و 
روزنه خروجی هوای فشرده آن مجهز به شير (سوپاپ) يک طرفه است. يعنی فقط به هوا اجازه ورود 

به مخزن را می دهد و مانع از ورود مايع سم به تلمبه می شود.

شکل ٧ــ٣ــ سم پاش پشتی تلمبه ای
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در قسمت دسته يک شير تعبيه شده تا خروج سم تحت کنترل باشد. برای جلوگيری از انسداد 
مايع  ورودی  صافی  سم،  ريختن  موقع  در  اوليه  صافی  جمله  از  دارد  وجود  صافی  چندين  افشانک 
به شيلنگ و صافی موجود در ميل افشانک، طول شيلنگ و ميل افشانک ١/٥ الی ٢ متر است. قطر 
افشانک ها متفاوت بوده و برای اهداف مختلف ساخته شده است. هرچه قطر افشانک کمتر باشد و 
فشار هوای داخل مخزن بيشتر باشد مايع به ذرات ريزتری تبديل می شود. افشانک های با قطر زياد 
برای سم پاشی فواصل دوردست به کار می رود. در بعضی از ميل افشانک های اين سم پاش ها ميله ای 
برای تنظيم ميزان خروج مايع سم از افشانک وجود دارد که به وسيله آن می توان طول پاشش و ميزان 
در  می باشد.  دقيقه  در  ليتر   ١ تا   ١/٣ حدود  سم پاش ها  اين  در  سم  پاشش  ميزان  داد.  تغيير  را  پاشش 
تا  زد  را  دستی  تلمبه  مدام  بايد  سم پاشی  عمليات  با  همزمان  متناوب،  فشار  نوع  تلمبه ای  سم پاش های 
تلمبه  مخزن،  شامل  سم پاش ها  اين  اجزاء  شود.  جاری  نياز  مورد  فشار  با  شيلنگ  در  سم  مايع  اين که 

دستی و اهرم آن، شيلنگ و افشانک است (شکل ٨    ــ٣).

شکل ٨ ــ٣ــ سم پاش پشتی تلمبه ای

فشاری  هيچ گونه  و  دارد  وجود  سم  مايع  فقط  مخزن  در  که  است  ترتيب  بدين  آن  کار  اصول 
بر  روی مايع نيست. به همين دليل مخزن الزم نيست فشار زيادی را تحمل کند و مايع به وسيله تلمبه 
دستی مکيده شده و با فشار در شيلنگ جاری می شود. نوع تلمبه دستی، پيستونی يا ديافراگمی است 
خروجی  مايع  دبی  چون  دارد.  قرار  يک طرفه  شير  تلمبه  سم به  خروجی  ورودی و  قسمت های  در  که 
قرار  هوا  محفظه  عدد  يک  تلمبه ها  اين  دهش (خروجی)  قسمت  در  نيست،  يکنواخت  تلمبه ها  در   اين 
دارد که مقداری مايع در آن ذخيره می شود و مکث های کوتاه بين دهش و مکش را جبران می کند. 
فشار توليد شده به وسيله ی اين تلمبه ها بين ٣ تا ٤ اتمسفر است. برای توليد فشار مورد نياز ابتدا قبل 
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از باز کردن شير موجود روی دسته، چند بار تلمبه زده می شود تا فشار به حد کافی باال برود. حجم 
مخزن بين ١٠ تا ٢٠ ليتر است. برای اين که عمل تلمبه زنی به خوبی صورت گيرد، سم پاش را بايد کامًال 
به پشت سوار کرد و بند سم پاش را تا جايی که ممکن است محکم نمود و اهرم را به طور کامل تا آخرين 

نقطه ممکن باال و پايين داد. ميزان پاشش حداکثر ١ ليتر در دقيقه است.
٢ــ٣ــ٣ــ سم پاش پشتی موتوری: برای سهولت کار و نيز افزايش بازده عمليات سم پاشی، 
اين سم پاش ها ساخته و ارائه شده اند که موتور توان الزم برای تأمين فشار در مايع سم و پاشيدن آن را 
برعهده دارد. اجزاء اصلی اين سم پاش ها شامل مخزن سم، بدنه، بند و پشتی، موتور احتراقی، پمپ 

دّوار، پروانه توليد باد (دمنده)١، شيلنگ، دسته سم پاشی، افشانک و صافی ها.
سم پاش های پشتی موتوری هم دو نوعند که در نوع اول (پودرپاش) اجزاء تشکيل دهنده همانند 
سم پاش های پشتی تلمبه ای فشار متناوب است و در آن برای ايجاد فشار به جای تلمبه دستی از يک 
پمپ دّوار استفاده شده است. اين پمپ به وسيله يک موتور احتراقی دو زمانه تک سيلندر کار می کند 
در  پاشش  طول  فشار  اين  است.  اتمسفر   ١٠ حدود  پمپ  به وسيله ی  شده  توليد  فشار  ٩ــ٣).  (شکل 

حدود ٨ متر را تأمين می کند.

مخزن سم پالستيکی است و حجمی در حدود ١٠ الی ٢٠ ليتر دارد. بدنه برای نصب اجزاء 
بر آن و به پشت گرفتن سم پاش توسط بند بسيار سبک ساخته شده است و محل نصب موتور به آن 
به لرزه گير مجهز است. موتور احتراقی دارای حجمی بين ٢٠ تا ٤٥ سانتی مترمکعب دارد و توان آن 

١ــ دمنده در سم پاش شکل ١ــ٣ وجود دارد.

شکل ٩ــ٣

افشانک

محل اتصال 
شيلنگ به مخزن

مخزن سوخت موتور

دسته

دسته گاز موتور

موتور

مخزن
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معادل ٠/٩ تا ١/٥ اسب بخار می باشد و پمپ به طور مستقيم به محور خروجی موتور متصل است.
سم از مخزن به وسيله پمپ مکيده شده و با فشار در شيلنگ جاری می شود. در مسير خروج 
مايع از پمپ از يک شير فشارشکن استفاده شده است تا مازاد مايع پمپاژ شده يا همه آن در صورتی 
که از افشانک خارج نشود دوباره به مخزن برگردد. بدين ترتيب عمل هم زدن محلول در داخل مخزن 
نيز انجام می شود. با فشار دادن اهرم روی دسته، شير آن باز شده و مايع با فشار به افشانک می رسد و 
توسط آن به صورت قطرات ريز درآمده و در اطراف پاشيده می شود. ميزان پاشش اين سم پاش ها ٠/٥ 

تا ١/٥ ليتر در دقيقه است.
در سم پاش های نوع دوم (ذره پاش) که بيش تر از نوع اول کاربرد دارد، وظيفه اصلی موتور، 
دوران يک پروانه است اين پروانه بادی را با سرعت ٦٠ الی ١٢٠ متر بر ثانيه توليد می کند که ميزان 
جابه جايی هوا ٢٠٠ الی ٣٠٠ ليتر در ثانيه است. وقتی مايع سم توسط افشانک مخصوص در مسير 
اين جريان باد قرار می گيرد، به ذرات بسيار ريزی در حد ٤٠ تا ١٥٠ ميکرون تبديل می شود. سرعت 
بـاد مـزبور اين ذرات را تـا فاصله ١٠ تا ١٥ متری پرتاب مـی نمايد(شکل ١٠ــ٣). قدرت موتور ٢ تا ٥ 

قوه اسب بخار است و ميزان پاشش سم ٠/١ تا ٣ ليتر در دقيقه می باشد.

شکل ١٠ــ٣ــ ذره پاش

شير تنظيم ميزان 
سم خروجی

لوله جريان هوا با قطر 
لوله خرطومی برای حدود ٦ سانتی متر

مخزن سوختسهولت تغيير جهت 

محل ورود هوا از دمنده 
به مخزن برای ايجاد فشار 

خارجی و جبران خأل
  موتور

شيلنگ انتقال سم دسته کنترل و پدال گاز 

شير باز و بسته کردن 
خروج مايع سم

مخزن سم

سيم گاز

برای خروج سم از مخزن و رسيدن آن به افشانک به دو روش عمل می شود.
١ــ به صورت ثقلی و خالٔ نسبی که در سر افشانک در اثر وجود سرعت باد ايجاد می شود.

٢ــ استفاده از يک پمپ دّوار کوچک با فشاری معادل ١/٥ اتمسفر که به وسيله موتور، همزمان 
با پروانه می چرخد، استفاده از اين پمپ کمک می کند تا از افشانک های کم قطر استفاده شود و قطرات 
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مايع سم به ذرات بسيار ريز مايع تبديل می شود در نتيجه در مصرف سم و آب صرفه جويی می شود.

شکل ١١ــ٣

١ــ پمپ کمکی
 ٢ــ افشانک کم قطر 

جبران خالٔيی که در اثر  نيز   مخزن برای خروج آسان تر سم و  ايجاد فشار نسبی در  منظور  به 
تخليه سم ممکن است در مخزن پيش بيايد مجرايی برای ارسال هوا از دمنده به مخزن وجود دارد. 
دهانه مجرای ورودی هوا در داخل و باالترين قسمت مخزن است و طوری است که امکان رفتن سم 

از طريق آن به قسمت دمنده وجود ندارد.
به منظور هدايت جريان پاشش در جهت دلخواه و دادن شکل مناسب به آن، که بستگی به نوع 

گياهان دارد، توری های مختلفی برای دهانه ساخته شده است (شکل ١٢ــ٣).

شکل ١٢ــ٣

از اين سم پاش ها می توان برای پخش کودها و سم هايی که به صورت گرد هستند، استفاده کرد، 
برای اين منظور بايد قطعاتی را به آن ها نصب و اضافه نمود. از جمله شيلنگ خروجی سم بايد قطر 
بيشتری (حدود ٢/٥ سانتی متر) داشته باشد. به همين دليل چنين قطری در محل خروج سم از مخزن 
پيش بينی شده است. اين شيلنگ بعد از دهانه دمنده به لوله اصلی هوا نصب می شود و گرد را در  معرض 
جريان هوا قرار می دهد. کنترل ميزان پاشش با تنظيم سرعت جريان هوا خواهد بود. در محل نصب 
افزايش  باعث  که  می يابد  کاهش  اضافی  قطعه  يک  دادن  قرار  به وسيله  لوله  قطر  هوا،  لوله  به  شيلنگ 
قطر  آن،  از  گرد  خروج  جهت  مخزن  داخل  در  بيشتر  نسبی  فشار  ايجاد  برای  می گردد.  هوا  سرعت 
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لوله ورودی هوا از دمنده به مخزن نيز بايد بيشتر از قبل 
(حالت مايع پاشی) باشد (شکل ١٣ــ٣).

شکل ١٣ــ٣

برای سوزاندن علف های هرز و دفع بعضی آفات می توان با کمی تغييرات، سم پاش را به شعله افکن 
تبديل کرد. اين عمل با تعويض لوله هوا و جايگزين نمودن آن با قطعه ديگری که شامل يک لوله فلزی و 
يک محفظه اشتعال (ايجاد شعله) است، صورت می گيرد. نحوه ی کار بدين ترتيب است که شعله افکن به 
لوله خرطومی متصل می شود و در مخزن، سم سوخت مناسب مانند گازوئيل و نفت ريخته می شود. با 
عبور جريان هوا با سرعت زياد از يک مجرای کم قطر و قرار گرفتن سوخت در معرض اين جريان شديد، 
سوخت به ذرات بسيار ريزی تبديل می شود.در اين حالت مخلوط سوخت و هوا آماده اشتعال است که 
با دريافت حرارت از يک شعله مشتعل می شود. در اين جا سوخت از طريق شيلنگ نازک سيم به ابتدای 
شعله افکن می رسد و با اتصال به يک لوله فلزی سوخت به سر افشانک می رسد. با   تنظيم ميزان جريان 
هوا و سرعت آن رنگ شعله قابل تنظيم است. بهترين حالت داشتن رنگ آبی است که بيشترين حرارت 
را توليد کرده و آلودگی هم به دنبال نخواهد داشت (شکل ١٤ــ٣). از شعله افکن می توان برای داغ کردن 
اجسام و ضدعفونی کردن زمين، خاک و ساختمان های دامداری و مرغ داری نيز استفاده کرد. ميزان 
خروج سوخت از افشانک حدود ٠/٢ تا ٠/٣ ليتر در دقيقه است که بدين ترتيب اگر حجم مخزن ١٥ ليتر 

باشد حدود ٧٥ تا ٥٠ دقيقه طول می کشد که سوخت در مخزن به اتمام برسد.

شکل ١٤ــ٣
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احتياط: توصيه می شود از تبديل ذره پاش به شعله افکن به علت خطرات زيادی که می تواند 
برای کاربر و ديگران ايجاد کند خودداری نماييد.استفاده از شعله افکن هايی که به همين منظور ساخته 

شده اند مناسب تر و کم خطر تر می باشد.

٤ــ٣ــ سم پاش های چرخدار موتوری (فرغونی)
برای سم پاشی درختان ميوه و درختچه های زينتی بلند و فضاهای سبز و گل کاری شده از اين 
ميل  شيلنگ،  پمپ،  محرک،  موتور  سم،  مخزن  شامل  آن  اصلی  اجزاء  می شود.  استفاده  سم پاش ها 
افشانک، صافی، بدنه و چرخ. جنس مخزن ممکن است فلزی يا پالستيکی باشد که حجمی در حدود 
٦٠ تا ٢٠٠ ليتر دارد. دريچه ای برای ريختن محلول سم و آب وجود دارد. در قسمت زيرين هم شير 

تخليه برای شست شوی مخزن تعبيه شده است.
موتور محرک معموًال يک موتور احتراقی تک سيلندر دو يا چهار زمانه بنزينی است که دارای 
قدرتی در حدود ٣ تا ١٠ قوه اسب است. وظيفه موتور تأمين توان مورد نياز پمپ می باشد، انتقال نيرو 
از موتور به پمپ ممکن است توسط تسمه و چرخ تسمه، رابط اتصال مستقيم (کوپلينگ) و زنجير و 
چرخ زنجير باشد. توان از موتور به محور ورودی پمپ می رسد و به وسيله يک مکانيزم لنگ حرکت 

چرخشی به حرکت رفت و برگشتی تبديل می شود. اين قسمت در روغن غوطه ور است.
پمپ های مورد استفاده در اين سم پاش ها اغلب پيستونی است که فشاری معادل ٣٠ اتمسفر 
دارد. با اين فشار پاشش با طول بيش از ١٥ متر امکان پذير است ميزان پاشش هم حدود ١ تا ٣ ليتر 
در دقيقه می باشد. اين پمپ ها دارای ٢ يا ٣ عدد پيستون است که عمل مکش را از مخزن انجام داده 
و مايع را در شيلنگ ها جاری می سازند دبی اين پمپ حدود ١٠ تا ٢٠ ليتر در دقيقه است که مازاد 
مصرف افشانک به مخزن برمی گردد تا عمل همزنی محلول را انجام دهد، قسمت های تشکيل دهنده اين 
پمپ و متعلقات آن شامل محفظه لنگ، پيستون ها، شيرهای يکطرفه، شير فشارشکن و تنظيم فشار، 

فشارسنج، انباره هوا و شيرهای خروجی است (شکل ١٥ــ٣).

شکل ١٥ــ٣

شير فشارشکن و تنظيم فشار 

شيرهای خروجی سم

محفظه لنگ

شير تخليه روغن

چرخ تسمه دريافت نيرو 

دريچه روغن

فشارسنج
انباره هوا 
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شيلنگ های موجود در اين سم پاش ها سه نوع اند: شيلنگ مکش سم که قطری بيشتر از همه 
دارد (حدود ٢/٥ سانتی متر قطر)، شيلنگ برگشتی که قطر آن کمتر از اولی است و شيلنگ سم پاشی که 
معموًال دارای طولی بيش از ١٥ متر است تا اين که بدون جابه جايی سم پاش محدوده بيشتری سم پاشی 
آن،  شکستن  و  شدن  خم  از  جلوگيری  نيز  و  شيلنگ  نمودن  باز  و  کردن  جمع  سهولت  برای  شود. 
قرقره ای برای جمع آوری شيلنگ بر روی برخی از سم پاش ها وجود دارد ميل افشانک مجهز به شير 
تنظيم ميزان خروجی سم و محل نصب افشانک های مختلف است. شاسی معموًال فلزی است که تمام 
مسيرهای  در  به راحتی  می توان  هدايت  دسته  و  چرخ ها  کمک  به  و  می گردد  نصب  آن  روی  بر  اجزاء 
دلخواه آن را هدايت کرد. تعداد چرخ ها ممکن است ٢، ٣ و ٤ عدد باشد. چرخ ها به منظور سهولت 

تردد بادی هستند (شکل ١٦ــ٣).

شکل ١٦ــ٣

روش راه اندازی سم پاش چرخدار موتوری به اين ترتيب است که بعد از اين که مايع يا پودر سم 
انتخاب شد ابتدا مخزن به اندازه کافی از آب پر می شود و سپس مايع سم به آرامی به داخل مخزن ريخته 
می شود هنگام ريختن آب و سم بايد از صافی استفاده شود معموًال دريچه مخزن يک عدد صافی دارد. 
گفتنی است برای تشکيل مايع سم از سم های پودری يا گردی ابتدا آن را بايد در يک سطل در بيرون 
از مخزن به مقداری که الزم است انتخاب و در مقداری آب حل کرد، سپس به مخزن ريخت. موتور 
را پس از وارسی چند دقيقه ای (حداقل پنج دقيقه) روشن نماييد تا با چرخش سم توسط شير برگشتی 
در مخزن محلول کامًال به هم زده شود. اينک مايع سم پس از باز شدن شيرها در شيلنگ جاری می شود 

و آماده سم پاشی است.
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٥ ــ٣ــ سم پاش تراکتوری باغی
باغی  تراکتور  از  را  خود  محرکه  نيروی  که  هستند  سم پاش هايی  سم پاش ها،  از  ديگر  يکی 
پاشش  نحوه  نظر  از  و  دارند  وجود  کششی  و  سوارشونده  به صورت  سم پاش ها  اين  می کنند.  دريافت 
مايع  افشانک  ميل  دارای  سم پاش های  در  می شوند.  تقسيم بندی  توربينی  و  النس دار  به سم پاش های 
سم با فشار پمپ در شيلنگ ها جاری شده و از طريق ميل افشانک و افشانک بر روی گياهان پاشيده 
می شود اين سم پاش دارای مخزن، پمپ، شيلنگ، صافی، بدنه و چرخ است. البته نوع سوارشونده آن 

فاقد چرخ می باشد (شکل ١٧ــ٣).

شکل ١٧ــ٣

مخزن ممکن است فلزی يا پالستيکی باشد که نوع پالستيکی عموميت بيشتری دارد. پمپ اين 
سم پاش ها معموًال از نوع پيستونی (که فشاری در حدود ٣٠ تا ٥٠ اتمسفر ايجاد می کند) است. طول 
پاشش ممکن است تا ١٠ متر برسد. توان مورد نياز اين پمپ ها حدود ١٠ الی ١٥ قوه اسب می باشد و 
از محور تواندهی تراکتور تأمين می گردد. انباره هوای پمپ از نوع ديافراگمی است که محلی برای زدن 
باد (سوپاپ) دارد. ميزان فشار داخل انباره بر روی پوسته آن نوشته می شود که بايد قبل از شروع به 
کار فشار هوای آن تنظيم شود. طول شيلنگ ها حدود ٢٠ متر است. ميزان خروج محلول از افشانک 

نيز بين ١ــ٤ ليتر در دقيقه می باشد.
در سم پاش های توربينی محلول سم با فشار يک پمپ پيستونی، که فشار ايجاد شده توسط آن 
در حدود ٢٠ تا ٤٠ اتمسفر است، در معرض جريان هوايی که توسط دمنده سم پاش ايجاد می شود، 



٦٧

دهانه  از  خروج  هنگام  در  هوا  سرعت  می گيرد.  قرار 
دمنده و برخورد با محلول سم خروجی از افشانک ٣٠ 
تا ٨٠ متر بر ثانيه است. تعداد دور پروانه دمنده تا ٢٠٠٠ 
دور در دقيقه می رسد. جريان هوايی با سرعت مزبور در 
قطرات  شدن  خرد  به  کمک  ضمن  سم  مايع  با  برخورد 
سم به ذرات ريزتر (٤٠ تا ٢٠٠ ميکرون)، امکان نفوذ آن 
را به البالی شاخ و برگ گياهان از جمله درختان فراهم 

شکل ١٨ــ٣می سازد (شکل ١٨ــ٣).

توان الزم برای دوران پمپ و پروانه دمنده از محور تواندهی تأمين می شود. اتصال به محور 
پمپ به طور مستقيم و به محور پروانه با افزايش دور صورت می گيرد. نسبت افزايش دور تا ٤ برابر 
متناسب  افشانک ها  تعداد  سازد.  فراهم  را  پروانه  دقيقه  در  دور   ٢٠٠٠ دور  تعداد  بتواند  تا  می رسد 
کم  روزنه  قطر  باشد  بيشتر  آن ها  تعداد  هرچه  می رسد.  عدد   ٣٠ تا   ٦ از  هوا  سرعت  و  پمپ  فشار  با 
خواهد بود تا اين که ميزان خروج محلول از حد معينی بيشتر نشود. درحالتی که قطر روزنه کوچک 

بسيار  سم  محلول  ذرات  قطر  باشد  زياد  پمپ  فشار  و 
البالی  در  ذرات  نفوذ  بدين ترتيب  شد.  خواهد  کوچک 
از  هريک  خروجی  دبی  بود،  خواهد  بهتر  گياهان  برگ 
مسير  در  است.  دقيقه  در  ليتر   ٣ تا   ٠/٥ بين  افشانک ها 
ارسال سم به افشانک ها برای دو سمت دستگاه شيرهای 
نياز  صورت  در  دارد.  وجود  جداگانه ای  وصل  و  قطع 
دو  در  که  کرد  راه اندازی  طوری  را  سم پاش  می توان 
سمت يا دو رديف کاشت، سم پاشی نمايد يا اين که با بستن 
شير يک طرف فقط در يک سمت سم پاشی کرد. جريان 
لوله  چند  يا  دو  در  توربينی  سم پاشی های  برخی  در  هوا 
هدايت می شود و در هريک از آن لوله ها افشانکی برای 
تزريق محلول سم وجود دارد اين لوله ها محلول سم را 

شکل ١٩ــ٣در جهت دلخواه پخش می کنند (شکل ١٩ــ٣).
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با توجه به اهداف سم پاشی و ميزان سم مصرفی در واحد سطح و کارايی هر سم پاش بايد نوع 
آن را برای عمليات انتخاب کرد. برای سم پاشی باغ های ميوه در وسعت کم و فضاهای سبز که دارای 
درختان بلند هستند بايد از سم پاش هايی که دارای قدرت پرتاب و فشار زيادی هستند استفاده کرد. اگر 
اين سم پاش ها بدون اتکا به جريان هوا کار کنند، روزنه افشانک ها دارای قطر زياد بوده و قطراتی که 
توليد می کنند، درشت خواهد بود درنتيجه مصرف سم هم بيشتر می شود. در سم پاش هايی که در آن ها 
از جريان هوا برای انتقال ذرات سم استفاده می شود، محلول سم به قطرات بسيار ريز تبديل می شود 
می کند.  نفوذ  شاخه ها  و  برگ ها  البالی  به  آن  همراه  محلول  قطرات  کردن  خرد  ضمن  هوا  جريان  و 
از  محيط زيست،  بر  شيميايی  سموم  مخرب  اثرات  به  توجه  با  امروزه  می گويند.  مه پاشی  را  حالت  اين 
جمله خاک و آب، تالش زيادی می شود تا در مصرف سم با استفاده از دستگاه های مدرن و پيشرفته 

صرفه جويی شود. ميزان مصرف سموم برحسب ليتر يا کيلوگرم در هکتار بيان می شود.
دارند.  الزم  را  آب  از  متفاوتی  حجم  سم  مشخصی  مقدار  پخش  برای  مختلف  سم پاش های 
آب در سم پاش نقش حمل کننده يا انتقال دهنده ذرات سم برعهده دارد و غلظت محلول سم نيز به نوع 
سم پاشی مربوط است. هر سم پاشی که بتواند ذرات سم را ريزتر نمايد آب کمتری در واحد سطح نياز 

خواهد داشت و غلظت سم در آب نيز بيشتر خواهد بود.

٦ ــ٣ــ واسنجی (تعيين ميزان پاشش) سم پاش ها
چون مصرف سم بايد براساس نياز باشد، بنابراين مصرف کمتر يا بيشتر از حد آن موجب زيان و 
خسارت خواهد شد. معموًال ميزان مصرف سم برحسب ليتر يا کيلوگرم در هکتار يا گرم و ليتر به ازای 
هر درخت توسط کارشناس مسئول تعيين و ابالغ گردد. اطالعاتی هم در اين زمينه بر روی ظروف سم 

توسط کارخانه های توليد کننده نوشته و عرضه می شود.
با توجه به دبی افشانک، عرض کار (عرض پاشش) سم پاش و سرعت حرکت پيشروی، حجم 

محلولی که برای واحد سطح (مثًال يک هکتار) الزم است مصرف شود از رابطه زير به دست می آيد:

H ــ حجم محلول در واحد سطح (ليتر در هکتار)
q ــ دبی هر افشانک (ليتر در دقيقه)

n ــ تعداد افشانک
V ــ سرعت پيشروی (کيلومتر در ساعت)

b ــ عرض کار (متر)

q nH
V b
×= ×
×

600
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سرعت  دقيقه،  در  ليتر   ١ افشانک  خروجی  وقتی  موتوری  پشتی  سم پاش  يک  در  مثال  به طور 
پخش  هکتار  در  محلول  ليتر   ١٠٠ ميزان  باشد  متر   ٢ کار  عرض  و  ساعت  در  کيلومتر   ٣ پيشروی 

می شود:
H × ×= =

×
1 1 600 100

3 2
ليتر در هکتار   

حال چنان چه قرار باشد ميزان سم مصرفی ٢ ليتر در هکتار باشد نسبت محلول آب و سم ١٠٠ 
به ٢ خواهد بود يعنی ٢ ليتر سم را در ١٠٠ ليتر آب مخلوط نمود و در باغ پاشيد. اگر با تنظيماتی بتوان 
دبی افشانک را کمتر از اين مقدار کرد ميزان مصرف آب کمتر از اين شده و غلظت سم در محلول بيشتر 

 __  ١ کاهش يابد.
تا  ١٠

١  __
می شود. در مه پاشی حجم آب مصرفی ممکن است به   ٣

در تنظيم سم پاش ها تعيين خروجی افشانک و عرض کار حائز اهميت است. خروجی تابع فشار 
محلول  ذرات  قطر  و  خروجی  ميزان  افشانک،  شکل  به  نيز  کار  عرض  و  افشانک  روزنه  قطر  و  پمپ 
ميزان  گردد.  معلوم  کار  برای يک سم پاش به طور دقيق قبل از شروع  بايد  عوامل  دارد. اين  بستگی 
خروجی برخی افشانک ها در جداولی براساس قطر روزنه و فشار پمپ آمده است که می توان از آن 
اعداد استفاده کرد. يک روش ساده برای تعيين خروجی افشانک استفاده از ظروف مدرج و ثبت زمان 

برای پر شدن آن ظروف است.

٧ــ٣ــ سرويس و نگهداری سم پاش ها
سرويس و نگهداری سم پاش ها شامل دو قسمت واحد سم پاشی و واحد موتور (در سم پاش های 

موتوری) است.
بعد از اتمام کار سم پاشی، باقی مانده محلول را از مخزن تخليه نماييد. محلول باقی مانده را برای 

مدت کوتاهی (کمتر از يک هفته) می توان در ظروف مناسب نگهداری و سپس مصرف نمود.
مخزن را چند بار با آب تميز بشوييد و چند بار تلمبه يا پمپ را با آب تميز به کار بياندازيد تا محلول 

سم داخل پمپ، شيلنگ ها و افشانک هم تخليه گردد.
ــ اگر برای مدت طوالنی از سم پاش استفاده نمی شود کليه اجزاء را تا حد امکان باز کرده و 

خشک نماييد.
ــ در صورت لزوم و احساس کاهش فشار و دبی سم پاش، تلمبه و پمپ صافی ها را بازديد و 
پاک کننده های  درجه و   ٨٠ داغ  از آب  می توان  سم پاش  قطعات  کليه  شستن  برای  دهيد.  شست و شو 
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معمولی استفاده کرد.
ــ نشتی اتصاالت را برطرف نماييد.

ــ در هنگام جمع کردن شيلنگ های طويل دقت شود که خم نشده و نشکند.
پمپ  روغن  باشد.  شده  گريس کاری  هميشه  بايد  دستی  تلمبه های  در  متحرک  قسمت های  ــ 
شير  کردن  کار  از  و  نموده  تعويض  را  آن  لزوم  صورت  در  و  بازديد  را  چرخدار  سم پاش  در  پيستونی 

فشارشکن اطمينان حاصل گردد.
ــ برای سرويس و نگهداری قسمت موتور طبق دستورالعمل های موجود هر موتور عمل شود.

٨    ــ٣ــ نکات ايمنی در به کارگيری سم پاش ها
ــ استفاده از لباس کار مناسب شامل دستکش، کاله، ماسک، لباس يکسره ضد مواد شيميايی 

و کفش کار الزامی است.
ــ درب دريچه ريختن سم به مخزن بايد کامًال آب بندی باشد و در اثر حرکت و تکان محلول از 

آن خارج نشود.
ــ سم را قبل از ريختن در مخزن با آب مخلوط نماييد و سپس با استفاده از صافی دريچه آن را 
در مخزن بريزيد. محلول سم در مخزن بايد کامًال به هم زده شود و يکنواخت باشد. تجهيزات مربوط 
غير  در  شود.  زده  هم  به  مدام  محلول  و  شود  انداخته  به کار  سم پاشی  عمليات  حين  در  بايد  همزنی  به 
اين صورت ممکن است محلول به صورت غيريکنواخت در باغ پاشيده شود يعنی در قسمتی غلظت سم 
کم و در قسمتی ديگر زياد باشد و يا اين که کار پاشش در اثر انسداد مجاری (به ويژه در محلول هايی که 

با گرد سم درست می شود) کار پاشش با مشکل مواجه شود.
ــ در هنگام سم پاشی و استفاده از شعله افکن در خالف جهت باد حرکت نکنيد. جهت باد بايد 

ذرات سم را از شما دور کند.
ــ در هوای طوفانی و هنگام وزش باد نبايد سم پاشی نمود. زيرا در اين حالت ذرات سم بر روی 

شاخ و برگ درختان نمی نشيند و خطر مسموميت هم برای کارگر سم پاش پيش می آيد.
ــ از چکه کردن محلول سم از هر قسمت سم پاش  که باشد بايد جلوگيری کرد. زيرا چکه کردن 

ضمن به هدر دادن سم موجب آلودگی محيط هم می شود.
بگيريد تا بتوانيد در  شيميايی از راه سموم را ياد  ــ کمک های اوليه مربوط به مسموميت های 

صورت لزوم به فرد مسموم کمک کنيد. 
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فعاليت عملی
به همراه مربی خود انواع مختلف سم پاش ها را تحويل بگيريد. بعد از به کارگيری 

اين دستگاه ها، نسبت به سرويس آن ها اقدام نماييد.

خودآزمايی
١ــ روش های سم پاشی را شرح دهيد.
٢ــ انواع سم پاش دستی را نام ببريد.

٣ــ انواع سم پاش تلمبه ای را نام ببريد.
٤ــ روش کار سم پاش پشتی موتوری را توضيح دهيد.

٥ ــ اجزای سم پاش پشتی تلمبه ای را بيان کنيد.
٦ ــ کاربرد سم پاش چرخدار موتوری را توضيح دهيد.
٧ــ روش کار سم پاش تراکتوری باغی را توضيح دهيد.

٨ ــ روش تعيين ميزان پاشش در سم پاش را توضيح دهيد.
٩ــ با هماهنگی هنرآموز و زير نظر استاد کار مربوط سم پاش موتوری را راه اندازی 

کنيد.
١٠ــ نکات ايمنی در مورد کار با سم پاش را توضيح دهيد.

١١ــ با هماهنگی هنرآموز و زير نظر استاد کار مربوط عمليات سرويس و نگهداری 
يک نوع سم پاش را انجام دهيد.

١٢ــ با هماهنگی هنرآموز و زير نظر استاد کار سم پاشی قسمت معينی از باغ را 
سم پاشی کنيد.


