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 مقدمه

 و مؤثرترین از یكیدر بسیاری موارد  ییایمیش كنترل     
 هرز های علف و یاهیگ های بیماری آفات، كنترل های روش ترین موفق
ه گرفت قرار كشاورزان خوب استقبال مورد ابتدا انمه از كه است

 عنوان به امروزه یحت كه است یحد به مبارزه روش نیا تیاهم .است
. شود می لحاظ آفات یقیتلف تیریمد های برنامه یاصل اركان از یكی

 مورداستفاده ییایمیش ومدرصد سم 60 حدود ،موجود آمار بنا بر
. شود می مصرف چغندرقند و غالت مانند یزراع محصوالت در روپاا در

 یافق بوم كی یدارا كه ای مزرعه های پاش سم وسیله به بیشتر سموم نیا
 و درختان یرو سموم گرید درصد 18 حدود .شوند می شپاش هستند،

قرار  استفاده ها مورد تاکستان و وهیم هایباغ در ها درختچه

 به موسوم یباغ های پاش سم وسیله به عموالا م سموم نیا .گیرند می
 ،هستند نازل به مجهز یعمود هایبوم یدارا كهاتومایزر  های پاش سم

 . شوند می پاشش
 ترثثیر ییایمیشر كنتررل اتیعمل در مورداستفاده پاش سم نوع     
 سرموم مصررف از یناشر محیطی زیست عوارض و پاشی سم نهیهز بر زیادی

جه به تنروع محصروالت کشراورزی و توسرعه با تود. دار ییایمیش

شت در  سامانه ند  شده کنترل های یطمحهای ک نهمان و  ها گلخا

 های یرهپاپیونرد شرده روی مترراکم   تجراری هرایبراغگسترش 

تاه ترل برای (، پاکو فات کن یاهی های یماریب و آ نین و  گ همچ

 ایویرژهبرگی عناصر غذایی، الزم است از ابزارهای  یپاش محلول

مودبر ستفاده ن ظور ا ین من شریه. ای ا ین ن فی  ، ا به معر

متررراکم،  هررایبرراغکرره در  نرروین، فنرراوری دارای یها پاش سررم

 ،هستند استفاده قابلسبزی و صیفی  ردیفی یها کشتو  ها گلخانه

 .پردازد یم

 

مناسبپاشسمیکهایویژگی

ناشی از مصرف سم بر سالمت  خطرهای به توجه با امروزه     

برای  یپاش سمعملیات  ایه ینههزو  محیطی یستز، مسائل جامعه

 ریز شرح به های مناسبیگیژیو یدارا مناسب پاش سم كی ،بردار بهره
 د:باش

 سم دز ای سم مصرف مقدار قیدق میتنظ قابلیت -1
  پاشی سم منطقه در سم كنواختی عیتوز قابلیت -1
  هدف منطقه یروبر  سم یكاف پوشش جادیا قابلیت -3
 نیزم یروبر  سم زشیرکمترین مقدار  -4

 سم یبادبردگکمترین مقدار  -5
 نشان كشور هایباغ و مزارع در مورداستفاده های پاش سم یبررس     

 شده یانبهای از ویژگی یاریبس ازنظر ها پاش سم نیا اکثر كه دهد می

 جادیا و سم یبادبردگ مقدار ن،یزم یروبر  سم زشیر مقدار ازجمله
 ردد. ندارن یمطلوب تیوضع هدف منطقه یروبر  سم كنواختی پوشش
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 به و بوده ریمتغ بسیار سم پوشش یکنواختی ،ای مزرعه های پاش سم

 درد. دار یبستگ محصول تراكم و پاش سم توسط شده پاشش سم تیفیك
 یروبر  سم پاشش متوسط ،پاش سم نوع به توجه بدون یباغ های پاش سم

در  پاشی سم هیناح ریز نیزم رواقعدت. اسدرصد  15 هدف منطقه

 به سم ممكن حداقل دیبا و باشد نمی پاشی سم هدف بسیاری از موارد
 وجود سم یبادبردگ كامل حذف امكان گرید یسو از. پاشش گردد آن

 و پاش سم نوع تثثیر تحت ایگسترده طور به آنمقدار  اما ندارد،
 هیناح به موسوم قانون به سموم یبادبردگ موضوعد. دار قرار محصول

 كنار در سموم ایمن كاربرد یبرا كشاورز دیبا كه ای فاصله  فربا
 توجهی قابل قدارم عمل درد. دار اشارهد(، ریبگ نظر در آب منابع

 سم زشیر صورت به یباغ ای ای مزرعه های پاش سم در مورداستفاده سم از
 نطقهم از خارج به سم یبادبردگ ای و هدف هیناح ریز نیزم یروبر 
 در غالت مزارع در كه است شده مشخص مثال عنوان به .رود می هدر ،هدف

 کند می زشیر نیزم یروبر  یمصرف سمدرصد  50ه ایگ رشد هیاول مراحل
ی هاباغ در. شود می كم تدریج به نسبت نیا محصول رشد شیافزا با و

 سوم یک بهدرختان  برگ و شاخ رشد شیافزا با نسبت نیا میوه نیز

 (. 1 شكل  یابدکاهش می یمصرف سم نزایم

 
 (یهامنطقه هدف  برگ پاشش شده برسم  مقدارمقایسه  -1شکل 

 توسط  و منطقه غیرهدف  بادبردگی و ریزش سم( درختان میوه

 .در دو مرحله مختلف رشد گیاهپاش باغی یک سم

 

 و مؤثرتر یصورت در سم كاربرد كه شود می مشخص بیترت نیبد     
 پوشش بتواند مورداستفاده پاش سم دستگاه كه بود خواهد تر ایمن
 نموده و جادیا هدف منطقه یرورا بر  سم ازو یکنواخت  یكاف

بادبردگی و ریزش سم بر  یها به صورتم س هدررفت از حال یندرع

   تا حد ممکن کاسته شود. روی زمین، 
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هاپاشسمدرزمینهفناوریهایپیشرفت

سم  یاثربخشهداف کاهش مصرف سم و افزایش برای نیل به ا     

توسط  اصالحات و ابداعاتی( شاخ و برگ  هدف منطقهبر 

و  ها یفناوراین  .و متخصصین صورت گرفته است پژوهشگران

 های پاش سم  مانندباشند می یشیآزما مرحله در برخیتجهیزات 
 از استفاده، تزریقی های نازل از استفاده، حسگرها توسط شده کنترل
تونلی و  های پاش سم مانند برخی و (دوقلو پاش مایع های نازل

 یاریبس در عیوس سطح در و یتجار صورت به بازجذبی تونلی های پاش سم
قرار  استقبال مورد ییاروپا ییكشورها یژهو به ایدن یكشورها از

 كشور در .است شیافزا به رو مزارع و هاباغ در ها آن كاربرد و گرفته

 آفات، با مبارزه ییایمیش ریغ یراهكارها ارائه دباوجو رانیا

 ها بیماری آفات، كنترل برای موارداز  یاریبس در هنوز كشاورزان
 برای نیبنابرا .شوند می متوسل ییایمیش کنترل به زهر های علف و

 ییآشنا ،محیطی زیست عوارض كاهش و ییایمیش سموم مصرف در جویی صرفه
 ضروری است.  پاشی سم ننوی های یفناور کارگیری به و

 
تونلیپاشسمواژه

نوع متفاوت دو  برایتونلی  پاش سم واژهدر منابع مختلف      

 شده یطراح های پاش سم -1است.  قرار گرفتهاستفاده پاش مورد سم

هایی که خود دستگاه  پاش سم -1و  شکل تونلی های گلخانهبرای 

 سامانهبه یک  طورمعمول بهبوده و به شکل یک تونل  پاش سم

 منظور بهاین نشریه . در متن باشد میبازجذب سم نیز مجهز 

به  پاش سمین دو نوع ا کاربردبهتر  تمایز و بیانتفکیک و 

تونلی  های پاش سمتونلی معمولی و  های پاش سمترتیب اسامی 

 .گردید انتخاببازجذبی 



تونلیمعمولیهایپاشسم

انواع  پاشی سمبرای  یلطورک به ها پاش سمنوع از این      

. این اندعرضه گردیدهتونلی  های گلخانهدر  شده کشتمحصوالت 

 سامانهو باغی به  ای مزرعهمرسوم  های پاش سممشابه  ها پاش سم

بازجذب سم  هایسامانهو فاقد  بودههیدرولیکی پاشش سم مجهز 

تحویل سم با های سامانهدر کل دارای  ها پاش سماین . هستند

 اند شده  طراحیهستند و طوری اتومایزر( موسوم به  ا کمک هو

( و فرنگی توتو  و صیفی  سبزیمحصوالت وسیع  در مورد  سطحکه 

 یراحت به( را پاکوتاه بلند  در مورد درختان میوه ارتفاعیا 

بند دنباله های پاش سم درواقع ها دستگاهپوشش دهند. این 

 اند شده  طراحیی تونل های گلخانهتراکتوری هستند که برای 

مجموعه حرکت  ،اتاقک راننده ابعادارتفاع و  که ینحو به
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راننده  نکرده ودرون تونل محدود در را   تراکتور و دستگاه

 دید کافی و مطلوبی از بستر کشت و پوشش گیاهی داشته باشد.

 

تونلیمعمولیهایپاشسمهایویژگی

 بامختلف و  هایشرکتتوسط  ها پاش سماین متفاوت انواع      

از  عدو نوبه در اینجا  گردند کهمیلف عرضه اسامی تجاری مخت

توضیح است،  آلمانکشور  (Frazier) شرکت فرازیرساخت که  ها آن

 .شود یمداده 

 

جگوارمعمولیتونلیپاشسمالف(

ن طوری آتراکتوری است که مجموعه  بنددنباله پاش سمیک      

 ویژه یدگیخمارتفاع و  با که بتوانداست  شده  یطراح

داشته باشد. این ماشین دارای یک  سازگاریتونلی  های گلخانه

متر است که روی  1/1اتاقک راننده با حداکثر ارتفاع 

سوار شده است. اتاقک به  18 در 11 متداول با ابعاد هایی چرخ

سطح و ارتفاع محصول  هک یا گونه بهسمت جلو کشیدگی دارد 

 گرفته قرار ویژه شاسی. ماشین روی یک باشد تیرؤ قابل یخوب به

درون تونل فراهم  نماشی پذیریفرمانامکان  که  یا گونه بهاست 

با کمک پاشش سم دستگاه  سامانه، برای پاشش مطلوب سم. گردد

طراحی  یا گونه به ،یک بوم افقی جمع شوندهدر ترکیب با  ،هوا

 کند پاشی سمن زما همچند ردیف را ماشین بتواند  که  است شده

 .(1 شکل 
 

  
 .سررو و پشتهروبنمای جگوار از معمولی تونلی  پاش سم -1شکل 

 
ایگلخانهفرنگیتوتمخصوصپاشسمب(

 یپاش سم برایبعاد مختلف ا با ها پاش سماز این نوع      

عرضه  فرنگی توتو  ای گلخانه و صیفی یسبزمحصوالت انواع 

لیتر  1000با کارایی باال حدود  وانندت می پاش سم. این اند شده

 تراکتور محوردر هکتار پاشش سم داشته باشد. به این منظور 
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طوری طراحی شده است که بتواند ماشینی با عرض دو متر را 

فراهم باشد.  کم های سرعتین در شو امکان حرکت ماحمل کند 

متر مجهز است که  11ول طبه یک بوم جمع شونده به  پاش سماین 

. این دستگاه کند میچند ردیف را فراهم  زمان هم پاشی سممکان ا

بار  10لیتر در دقیقه را با فشار  343پاششی حدود  تواند می

 دوقلو های پمپ سامانه. به این منظور ماشین به نماید تثمین

    .(3 شکل  هیدرولیکی قوی مجهز استسامانه و 

 
 .ای خانهگل فرنگی توتمتری مخصوص  11 پاش سم -3شکل 

 

 بازجذبییتونل هایپاشسم 

 1970 دهه لیاوا در بازجذبی یتونل های پاش سم نیاول     
امروزه  .گردید می استفاده ها در تاکستانبیشتر  و شده ارائه

درختان  پاشی سم برایتونلی بازجذبی  های پاش سماستفاده از 

تونلی  یها گلخانهدر  شده کشت یاو  هاباغدر  شده کشتپاکوتاه 

بازجذبی خطر  یتونل های پاش مدر س اصوالا رواج یافته است. 

 یجهدرنت كه تر درشت قطرات، زیرا که یابد یمبادبردگی کاهش 
سقوط  ، به دلیل اینرسیشوند می دیتول ادیز حجم با پاشی سم

 را مؤثرتری پوشش كمتر حجم با كه  زتریر قطرات مقابل در کنند و یم
 احتمال و داشته یبهتر ییآكار ،(مایندن می جادیا هدف یروبر 

 80 حدودر  زتیر د قطراتیتول امروزه .است كمتر ها آن یبادبردگ
 ازبا استفاده  توان می و شده سریم هوا انیجر كمك با( كرونیم

ه ب چرخان های کنندهرپود از گیریبهرهو  كم ده ن برو با های نازل

  شده کنترل كاربرد اصطالحاا  حالت نیا به. دست یافت منظور نیا
 با كه است داده نشان مختلف نیمحقق های آزمایش. گویند می قطرات

 بر روی یبهتر كنترل توان می بازجذبی یتونل های پاش سم از استفاده
 و سم مصرف زانیم حال یندرع آورد، به دست یاهیگ های بیماری آفات و
. یابد یم كاهش یتوجه قابلبه مقدار  سموم محیطی زیست سوء اثرات

 ارقام شامله  پاكوتا بیس هایباغ در كه یشیآزما در مثال عنوان به
 یتونل پاش سم كی از استفاده ا( بو جاناتان شزیدل گلدن نتاش،یمك
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 یماریب كنترل گرفت، انجام لهستان در چرخان پودر کننده به مجهز

 كنترل حداكثر شیآزما نیا در. بود مناسب اریبس بیس اسكب یقارچ
 به دست مورداستفاده کش قارچ دز هم نصف و كامل دز در هم یماریب

 و ها برگ یرو یقارچ بیماری  به درختان یآلودگ حداكثر و آمد

 در نید. ابو درصد 5/0و  8/1 ترتیببه  پاشیپس از سم ها میوه
نشده(  پاشی سم  شاهد قطعه در ها میوه و ها برگ یآلودگ كه است یحال

 . بود ددرص 58و  9/48 بیترت به



 تونلیبازجذبیهایپاشسم انواع

 هدف دو نیتثم مستلزم یكشاورز محصوالت پاشی سمعملیات      

 مختلف های قسمت یروبر سم  نهیبه عیتوز یعنی متناقض باا یتقر

 و درختان پاشی سم نیبنابرا باشد.می ممكنم س حداقل مصرف و اهیگ
گی بیشتری پیچید از یزراع محصوالتسایر به  نسبت ها درختچه

 است الزم یادشدهرسیدن به اهداف  منظور به. برخوردار است
 امكان كی .شود انجام پاش سم های دستگاه در یاصالحات و راتییتغ

 ها پاش سم نوع نیا در. باشد می مس بازجذب یواحدها از استفاده

 برخورد ه( ایگ برگ و شاخف  هد منطقه به كه سم عیاز ما یقطرات
-می رارق مورداستفادهمجدد  طور به وشده  آوری جمع ،دان نکرده

 ا به بازاره پاش سمنوع  نیا از یمختلف انواع حاضر حال در. یردگ
بازتاب  ای كرده جمع را سم قطرات توانند می كه عرضه گردیده است

 ها پاش سم نوع نیاد. نینما یریجلوگ طیمح به ها آن پخش از و نموده
 یبرا اکنون هم بودند اما شده ابداع ها تاکستان یبرا ابتدا در

 صورت بهکه  یزراع محصوالت نیهمچن وپاکوتاه  وهیم درختان انواع

قرار  استفاده گردند مانند سبزی و صیفی(، موردکشت میردیفی 

 توان می اساس نیا بر و باشد می متفاوت بازجذب واحد نوع .گیرندمی

 با و یبازتاب مع كننده،ج ،یتونل انواع به را بازجذبی های پاش سم
 (.4ل شكد  نمو میتقس هوا چرخش

 

 
 های پاش سمدر  مورداستفادههای بازجذب سم دانواع واح -4شکل 

 تونلی بازجذبی.
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تونلی بازجذبی  پاش سم ،بازجذبی های پاش سم نوعترین  رایج     

 یطورکل بهد. باش آن بدون ای هوا كمك با ممكن استاست، که 
نوع . هستند تر موفق سم یكاف پوشش جادیا در هوا كمك با های پاش سم

 نیهمچن و یمحور نوع از مرسوم های دمنده به است ممكنده كنن جمع

 از طورمعمول به یبازتاب در نوعد. نباش  مجهز  یمماس های دمنده
 چرخش حال در یهوا انیجر از هوا چرخش با نوع در و یمماس های دمنده

 چرخش سامانه بازجذبی دارای یتونل عانوا با. شود استفاده می
 را فیرد كل ف،یرد امتداد در پاش سم حركت بار كی با توان می هوا
 و كننده جمع انواع در که یدرحالد. كر پاشی سم كامل طور به

 که یهنگام یژهو به است، یضرور فیرد كی مجدد پاشی سم، یبازتاب

  د. باش شده كامل درختان رشد
 هدف منطقه یرو سم كنواختی پوشش ،پاشی سم مهم اهداف از یكی     

 تونلی های پاش سم. این هدف در باشد مییعنی شاخ و برگ گیاهان 
 هوا انیجر .شود می نیتثم یخوب به ان هوایجر افزودن بابازجذبی 

د. دار درخت تاجپوشش گیاهی و یا  داخل به سم نفوذ در یمهم نقش

 كه یسم عیما از یشتریب حجم شود می هوا باعث انیجراین،  بر عالوه

 واسطه به نیبنابراد. شو بازجذب ،رسد می تونل مقابل وارهید به

 حال در .افتی خواهد شیافزا هدررفته سم بازجذب زانیم هوا انیجر

 اند شده  ارائه هوا كمك با سم لیتحو هایسامانه مختلف انواع حاضر
 میتقسف مختل نواعا به را یتونل های پاش سم توان می اساس نیا بر كه

  -1 :باشند می ریز شرح به اختصار به هاسامانه نیا. (5 شكل  نمود

 چرخان پودرکننده با همراه میمستق یمحور های بادبزن از استفاده

 -1د. شو نیگزیجا یتوخال یمخروط های نازل با دتوان می كه

 تونل های دیواره در شده نصب همپوشان یمماس های بادبزن از استفاده
 یمخروط های نازل با دتوان می كهن چرخا پودرکنندهبا  همراه
 یدارا مداربسته ستمیس از استفاده -3د. شو نیگزیجا یتوخال

 یمخروط های نازل با همراه یشعاع های بادبزن ای یمحور های بادبزن
 كردن پودر یبرا پنوماتیکسامانه  كی از استفاده -4. یتوخال

 داخل از هوا ،مداربسته ستمیس نوع از یتونل های پاش سم در م.س عیما
 تونل داخل به طرف دو از وبارهد و شده دهیمك عقب باال و در تونل

 شده محافظت یفضا در هوا مجدد چرخش با نیبنابرا. شود می دهیدم
 و کاهش یافته  تونل از خارج به سم یبادبردگ زانیم تونل، داخل

 .یابد می شیافزا هدف منطقه یروبر  سم پوشش زانیم
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تونلی بازجذبی بر اساس انواع  های پاش سمانواع  -5 شکل

محوری همراه با  های بادبزندارای  -Aتحویل سم:  هایسامانه

در  شده نصبمماسی  های بادبزنرای اد -Bچرخان،  پودرکننده

دارای  -Cمخروطی توخالی،  های بادبزندیواره تونل همراه با 

رای اد -Dبا جریان عرضی هوا، همراه  مداربسته سامانه

 همراه با جریان مستقیم هوا. مداربستهسامانه 

 

 بازجذبییتونل پاشسمشاخصهایویژگی

بازجذبی  یتونل پاش سم كی هایویژگی و هابخش نمونه یبرا     

این . شود میداده  یحتوض آلمان (LIPCOلیپکو   شرکت ساخت

 وهیم درختان فیرد یرو هك است وارونه U حرف یک صورت بهدستگاه 

 زجانبی این تونل ا های دیواره(. 6 شكل  گیرد می قرار انگور ای
 های دیواره ارتفاعت. اسمتر سانتی 140 عرض به و برگالسیفا جنس
 دستگاه که یطور به است، یشافزا  قابل مترسانتی 300 تا تونل

 آن طرف كی در پاش سم مخزند. شو مستقر درخت یرو كامل طور به بتواند
 یكیدرولیه سامانه به نآ از شده خارج خرطومی های لوله و داشته قرار

 نیهمچن و باال سمت به مخزن از سم بیترت نیبد. شود می متصل پاش سم
 5/4 تیظرف به پاش سم مخزن. شود می تیهدا تونل مقابل وارهید به

 لكام طور به سم اختالطت. اس برخوردار یخاص یمنیا از و بوده لیتر
 را یسم ماده پاش سم كارگر منظور نیا به. گیرد می صورت مخزن داخل
 كی كمك با آب انیجر سپس. بندد می رامخزن  در و ختهیر مخزن درون
 آماده مناسب غلظت با یسم محلول و شده وارد مخزن داخل به اهرم

 طیمح در سم اختالط از حاصل ذرات ریز و بخار بیترت نیبد. شود می

 .کندایجاد نمی یخطر پاش سم كارگر یبرا و نشده پخش
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 یپاش سمدر حال  بازجذبی تونلی پاش سمنمای یک  – 6شکل 

 مو. های درختچه

 
 از كه را یقطرات ،یعمود بادبزن دو تونل یداخل های دیواره در     

-هدایت می درخت برگ و شاخ یروبر  و درون به شوند می خارج نازل 11
 زانیآو نییپا سمت به باال از الستیكی صفحات ونلت عقب و جلو در. کند

 ساختمان یجانب های دیواره امتداد درو  نییپاقسمت  در بوده و
 به كه سم یاضاف قطرات. آورند می به وجود را یمانند اریش

 پس و شده جمع اریش نیا در ،دنکن مین برخورد تونل یداخل های دیواره
 دو نیب عرض. شوند می داده گشتبر مخزن داخل به صافی دو از عبور از
 بر كامل طور به كه كرد میتنظ یا گونه به توان می را پاش سم وارهید
 چه هر كه این است توجه قابل نكته. قرار گیرد درختان فیرد یرو

 به باد نفوذ و سم یبادبردگ امكان باشد كمتر ها دیواره نیب فاصله

 .شود می كمتر تونل داخل

 

 مرسوم هایپاشسم با تونلیبازجذبی هایپاشسممقایسه

سم بازجذب الف(

 پاشی سم انیجر در كه یسم عیما بازجذبی یتونل های پاش سم رد     
 برخورد تونل های دیواره به گذرد می درخت تاجپوشش گیاهی و یا  از

 متعدد مطالعات. شود می برگردانده مخزن به و شده یآور جمع ،کند می

 باعث تونلی بازجذبی های پاش سم از تفادهاس كه است داده نشان
 یاقتصاد صرفه از ها پاش سم نوع نیا و گردیده سم مصرف در جویی صرفه
 را امكان نیا سم بازجذب گرید یسو از. هستند برخوردار یخوب

 با سهیمقا در سم از یكمتر حجم كاربرد با كه کند می فراهم

. ددگر كمتر زین سم زشیر و یبادبردگ زانیم مرسوم های پاش سم

تونلی  پاش سم وسیله به کش حشره سم مصرف زانیم مثال عنوان به
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 با سهیمقا در نیریش ذرت مزرعه كی در آفات كنترل برای بازجذبی
 همان به که یدرحال است، بوده كمتردرصد  30 مرسوم های پاش سم

 . است كرده كنترل را آفات مقدار

تونلی  های پاش سم در بازجذب مقدار خصوص در پژوهشگران یبررس     

 مؤثر بازجذب در مقدار یمختلف عوامل كه دهد می نشان بازجذبی

 و سم عیما آوری جمع روش ییآكار، هدفمنطقه  های ویژگی. هستند
 از پاش سم حركت سرعت و سم حجم مانند عملیاتی پارامترهای نیهمچن
 سم حجم شیافزا با سم بازجذب مقدار یطورکل به. هستند تر مهم هیبق
 یگرید عوامل نیا بر عالوه. یابد می شیافزا پاش سم حركت سرعت كاهش و

 سم جذب باز زانیم در زین اهیگ یرشد مرحله و درخت اندازه مانند

 بر شده انجام های پاشی سم شتریب نكهیا به توجه با. باشدمی مؤثر
 اه برگ رشد هیاول مراحل در دار دانه و دار هسته میوه درختان یرو

 تونلی بازجذبی های پاش سم از استفاده صورت در ،شود می انجام

 .شد خواهد جویی صرفه سم مصرف در درصد 40 تا 30 حدود انهیسال

 یاصل تیمز و فرد منحصربه هایویژگی به  الذکرفوق موارد     
 نیا كه بیترت نیبد دارد، اشاره تونلی بازجذبی های پاش سم
 یبرا الزم سم یواقع حجم كهل تنظیم هستند قاب یا گونه به ها پاش سم

 برخالفد. دهن لیتحو اهیگ برگ و شاخ تراكم اساس بر را هكتار هر
 در تونلی بازجذبی های پاش سماستفاده از  با ،مرسوم های پاش سم
 امكان ،شود می استفاده شده یهتوص دز همان از هنوز نكهیا نیع

. دارد وجود اهیگ رشد هیاول مراحل در یژهو به سم مصرف در جویی صرفه

و  کند می رییتغ اهیگ یرشد راتییتغ اساس بر یمصرف سم زانیم هرچند

 ما، اشود می شتریب سم مصرف برگ و شاخ رشد شیافزا با طورمعمول به

 یكاربرد عوامل ییرتغ به یازین تونلی بازجذبی یها پاش سم در

 پاش سم كتحر سرعت ای و عیما فشار نازل، شماره و اندازه مانند
 مجدد طور به شده بازجذب عیما همه ها پاش سم نوع نیا در. باشد نمی
تونلی  های پاش سم یاصل تیمز نیبنابرا. رود مین هدر و شده مصرف

 .باشد می آن هدررفت حداقل با سم یمنطق و كارا مصرف بازجذبی

 
 سم هدررفتب(

 قرار هدف طقهمن یرو بر كه سم از یریمقاد مرسوم های پاش سم در     

 هوا وارد سم هک یبادبردگ -1: رود می هدر به صورت دو به گیرند نمی
 هرچند. ریزد می هدف منطقه ریز نیزم یرو سم كه زشیر -1و  شود می

تونلی  های پاش سم در اما ،ندارد وجود سم هدررفت كامل حذف امكان

 یابر ،کند مین برخورد هدف به كه یسماز  یتوجه قابلبخش  بازجذبی

 .شود می بازجذب مجدد استفاده

 انشن مرسوم های پاش سم با تونلی بازجذبی های پاش سم سهیمقا     
 شدت به تونلی بازجذبی های پاش سم در سم هدررفت مقدار كه دهد می

  پاش سم نوع دو یبرا یبادبردگ و زشیر مقدارمقایسه . یابد می كاهش
 پاش سم در سم دررفتهکه  دهد میبازجذبی نشان  یتونل و یمعمول
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 پاش سم درت. اس كم اریبس یمعمول پاش سم به نسبت بازجذبی یتونل
 پاش سم از كمتردرصد  85 تا یبادبردگ مقداربازجذبی  یتونل
 (.7 شكل  رسد میدرصد  یک حدود به سم زشیر مقدار و بوده یمعمول

 

 
 پاش سمبادبردگی و ریزش سم در دو نوع  مقدارمقایسه  -7شکل 

 8لیتر در هکتار و 400 تونلی بازجذبی پاش سمسوم باغی و مر

 کیلومتر در ساعت(

 

 در سم پخش مقدار نكهیا بر عالوه تونلی بازجذبی های پاش سم در     

به  زین سم به آلوده منطقه وسعت د،یاب می كاهش شدت به اطراف طیمح

 ستا ممكن كه یسم شتریب گرید یسو از. شود می كم یتوجه قابلمقدار 
. شود می دهیپاش هدف اهانیگ یرو كند فرار رونیب به پاش سم داخل از

 ممكن افراد و یا سایر موجودات زنده كه هایی محل در یژگیو نیا
در  پاشی سم محل كه ییجاها در نیهمچن و رندیبگ قرار سم معرض در است

این در . شودمحسوب می یمهم تیمز دارد، قرار آب منابع نزدیکی

 مرسوم های پاش سم در یطورکل به شد گفته كه طور همانکه حالی است 
 نظر در آب منابع یآلودگ از یریجلوگ یبرا بافر منطقه كی است الزم

های بخش پاشی سم واسطه به مرسوم های پاش سم با نكهیا ضمن د،شو گرفته

 به یاضاف نهیهز ،محصول فاقد های قسمت و هاباغ و مزارع کناری

 .شود می لیتحم کشاورز

 
 یستیز ییآكارج(

 یستیز ییآكار قبول قابل سطح دیگر، کننده یینتع یدیكل عامل     
 دز تثثیر تحت یستیز ییآكار. است استفاده وردم پاشی سم شیوه در

 د.دار قرار هدف منطقه یروبر  سم قطرات اندازهکل و ش، یمصرف

 های اشپ سم كه است كرده ثابت پژوهشگران توسط شده انجامهای یبررس
بر  سم پوشش ازنظر مرسوم های پاش سم با سهیمقا در بازجذبی یتونل

 در مثال عنوان به. هستند بهتر ، سم عیتوز یكنواختی وروی گیاه 
 یماریب كنترل كوچك، و شکل یدوکدرختان  یدارا پاكوتاه بیس هایباغ
 با سهیمقا در تونلی بازجذبی پاش سم از استفاده با اسكب یقارچ
 تا 66 آن دز و یمصرف سم حجم ه وبود بهتر ای یمساو یمعمول پاش سم

 های پاش سم از استفاده با نیبنابرا. است افتهی كاهش درصد 75
 از كنترل مقدار همان حداقل ای بهتر كنترل توان می تونلی بازجذبی
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، دآور به دست مرسوم های پاش سم با سهیمقا در را ها بیماری ای آفات

 محیطی یستز یآلودگ كاهش و سم مصرف در جویی صرفه امكان اینکهضمن 

 .(8 شکل  است شده فراهم زین

 
 

تونلی بازجذبی،  پاش سمکمیت سم پاشیده شده توسط یک  -8شکل 

(، منطقه غیر هدف  بادبردگی و ریزش ها برگمنطقه هدف   برحسب

 سم. جذبباز مقدارسم( و 

 

 یتونلیبازجذب هایپاشسم هاییتمحدود و ایمزا

 یگرید روش هر مانند هم روش نیا كه دهد می نشان منابع یبررس     
 قرار به ها آن ترین مهم كه دارد را خود ویژه های محدودیت و ایمزا
 :است ریز

 مالحظه قابل كاهش تونلی بازجذبی های پاش سم تیمز ترین ساسیا     

 مصرف انزیم در مالحظه قابل جویی صرفه نیهمچن و زیست یطمح در سم پخش
 طیشرا در توان می ها پاش سم نیااستفاده از  با همچنین. است سم
 با پاشی سم كه است یحال در نیا. نمود پاشی سم زین باد دنیوز
 د.بو خواهد دشوار هم مینس دنیوز صورت در یحت مرسوم های پاش سم

 زمان هر در سم پاشش امكان تونلی بازجذبی های پاش سم با نیبنابرا
 و یمنیا گرید تیمزد. دار وجود یماریب ای آفت كنترل یبرا الزم

 محفظه وجود واسطه به رایز ،است پاش سم کاربر یبرا شتریب آرامش
 كمتر پاش سم کاربر پاشی سم نیح در ،ها پاش سم نوع نیا در شده حفاظت

 .گیرد می قرار یسم مواد معرض در

 ها پاش سم نیا كاربرد متثسفانه ،توجه قابل یایمزا باوجود     
 ها پاش سم نوع نیا. است گردیده محدود ایویژه موارد به امروزه

 وهیم هایباغ، ها تاکستان در عمده  طور به اکنون هم یتجار طور به
تونلی  های گلخانهو  كوتاه مهین ای و پاكوتاه درختان یدارا

 امكان. شوند می استفاده درختان میوه پاکوتاه دارایمرتفع 
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 حاضر حال در نیبنابرا و است محدود ها پاش سم نوع نیا یکار دست
 چند هایکشت و یا ای تپهو   دار یبش ینواح در ها آن از توان مین

 .نمود استفاده فهیرد

 

 یبندجمع

در سطح کشور  ها گلخانهاخیر تمایل به احداث  یها سالدر      

 ها  گسترش فصل گلخانه احداثاز اصلی افزایش یافته است. هدف 

. استرشد و یا بهبود شرایط محیطی برای رشد محصول 

کنند که  این امکان را فراهم میهای با ارتفاع بلند  گلخانه

، انگور توت، تمشک فرنگی، شاه محصوالت مختلف  مانند توت

صورت  دار( به دار و هسته انواع درختان میوه دانهداربستی، 

شوند. خارج از فصل و در ابتدای بهار به بازار عرضه 

و  ها گلخانهسموم در این  ازجملهمصرف مواد شیمیایی  منظور به

 یها پاش سمپاکوتاه(،  های یهپا پیوند شده روی  متراکم هایباغ

 در مقایسه باکه اند و ساخته شده  طراحی ایویژهتونلی 

 بازدهییی و آزراعی و باغی مرسوم در کشور از کار یها پاش سم

 یها پاش سماز این نوع  کاربردهمچنین . دار هستندبهتری برخور

 های یماریبآفات و  ترکنترل مطلوب موجبجدید،  فناوریدارای 

هزینه کاهش و  کاربرگیاهی، همراه با ایمنی کافی برای 

  گردد.می یپاش سم

کشور  هایباغ و مزارع در استفاده مورد مرسوم های پاش مس     

 پوشش جادیا و سم یدبردگبا ن،یزم یروبر  سم زشیر زانیمازنظر 

این نیستند.  مطلوبشاخ و برگ گیاهان چندان  یسم رو كنواختی

به  مشکالتاین  بازجذبی یتونل های پاش سم رددر حالی است که 

پس از  كه یسمحلول م، زیرا اند شدهحداقل رسیده و یا برطرف 

 ،کردهبرخورد  تونل های دیواره به شاخ و برگ گیاه، بابرخورد 

. شود می رگرداندهب سم  مخزن بهو  شده آوری معجمجدد  طور به

 یكمتر حجم كاربرد با كه کند می فراهمنیز  را امكان نیا سم بازجذب
 سم زشیر و یبادبردگ زانیم مرسوم های پاش با سم سهیمقا در سم از

تونلی  های پاش سم از استفاده صورت در یطورکل به .ددگر كمتر

 خواهد جویی صرفه مصرف سم در درصد 40 تا 30 حدود انهیسال بازجذبی
سم به خارج از  یبادبردگ مقداربازجذبی  یتونل پاش سم در. شد

 یمعمول پاش سم از كمتردرصد  85 تا منطقه هدف  یا پوشش گیاهی(
 .رسد یک درصد می حدود بهروی زمین  سم زشیر مقدار و بوده

و  آفات ترلوبمط كنترل سبب  تونلی بازجذبی های پاش سم نیبنابرا

 های یآلودگكاهش ، سم مصرف در جویی صرفهی گیاهی، ها بیماری

 پاش سم کاربر دستگاه  شتریب آرامش و ی، آسایش منیاو  محیطی زیست
 .گردد یم
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