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 چکیده

به حداقل  3و هَدرروی آن در درون منطقه سمپاشی 2ی سمپاشیادبردگی به بیرون از منطقهها الزم است که بکشی علفبرای کاربرد ایمن و بهینه
کش در شررای  برادی مختلرف باشرد. در یرک      تواند انتخاب نازل مناسب برای پاشش علفرسانده شود. در این ارتباط، یک تصمیم مدیریتی بحرانی می

مترر در اانیره برر روی یروال       5/9و  5/0در دو سررعت وز  براد    11002از چهارده نوع نازل  پاسخ، شش مقدار از ستوکسیدیم با استفاده-آزمایش دُز
به ترتیب در سررعت وز  براد    3070وحشی زمستانه در مرحله پنج برگی پاشیده شد. نازل بادبزنی استاندارد دوقلو و نازل بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا 

لیتر در هکتار علیه یوال  وحشی زمستانه  210ترین نازل برای پاشش ستوکسیدیم با یک حجم حامل استاندارد متر در اانیه به عنوان مناسب 5/9و  5/0
سازی(، مقدار ستوکسریدیم مرورد   ها )کیفیت قطرکمتر در اانیه، با افزایش اندازه قطرات ایجاد شده به وسیله نازل 5/0تعیین شدند. در سرعت وز  باد 

کرش کراهش یافرت. در    در وزن خشک یوال  وحشی زمستانه افزایش یافت که نشان دهنده آن است کره کرارایی علرف    درصدی 50نیاز برای کاهش 
 50ها از بسیار ریز تا درشت مقردار ستوکسریدیم مرورد نیراز بررای کراهش       متر، با افزایش اندازه قطرات ایجاد شده به وسیله نازل 5/9سرعت وز  باد 

 کش افزایش یافت. مستانه کاهش یافت که نشان دهنده آن است که کارایی علفدرصدی در وزن خشک یوال  وحشی ز
 

   ش، یک بادبزنهکپاسخ، دو بادبزنه، علف-بادبردگی، دُزهای کلیدی: واژه
 

   3 2   1  مقدمه

ها به عنوان نگرانری حقروب بشرر نهرانی     کشاگرچه کاربرد علف
غذایی بشر را تضمین توانند امنیت (، ولی آنها می24مطرح شده است )

مورد تونه قرار  کشنمایند به شرط اینکه تکنیک کاربرد منطقی علف
شرامل   کرش (. اصول اساسی در تکنیک کاربرد منطقری علرف  7گیرد )

کش، کاربرد در زمان مناسرب و دقرت تجهیرزات    کیفیت انتخابی علف
هرا،  کرش ها( رایج کاربرد علرف (. در تجهیزات )سمپا 4کاربرد است )

ایرگرذار برر دقرت    ولیکی به عنروان یرک نرزل کلیردی و ت     ازل هیدرن
(. به همین دلیل، فناوری تولید نازل همیشه 17سمپاشی مطرح است )

در حال بهبود بوده و در حال حاضر شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان 

                                                           
کده کشاورزی دانشگاه بروعلی سرینا   استادیار، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانش -1

  همدان، ایران همدان،
 Email: a.aliverdi@basu.ac.ir)                   نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jpp.v32i2.68476 
2- Exo-drift 

3- Endo-drift 

انرد کره بررای    نوع مختلف نازل طراحری و معرفری کررده    60بیش از 
ختلف در دسترس هستند. در بین چهار نقش های ماستفاده در موقعیت

سازی محلول پاشش است کره بره   نازل، نقش اصلی یک نازل قطرک
ار محلول پاشش برر روی سرطه هرد     ؤمنظور نشست یکنواخت و م

سازی محلول پاشش به نروع  (. کیفیت قطرک8الزم و ضروری است )
(، 12(، فشرار سمپاشری )  20(، مواد افزودنی )8کش )فرموالسیون علف

هرای  ( بستگی دارد. تمامی انواع نازل14( و نوع نازل )11شماره نازل )
هیدرولیکی دامنه وسیعی از اندازه قطرات را با یک توزیع نرمال تولیرد  

(. سرنوشت هر یک از قطرات بستگی به اندازه آنهرا دارد.  10کنند )می
تروان متصرور برود،    دو سرنوشت کلی برای قطرات بعد از تشکیل مری 

کننرد و یرا بره    ن گونه که یا آنها بر روی سطه هد  نشسرت مری  بدی
 100(. قطرات ریز با قطرر کمترر از   10کنند )سطه غیر هد  فرار می

میکرون اغلب پتانسریل   500میکرون و قطرات درشت با قطر بیش از 
بسیار باالیی برای فرار دارند. قطرات ریز بره احتمرال زیراد از طریر      

(، 10ی سمپاشری فررار خواهنرد کررد )    منطقره بادبردگی به بیررون از  
متر  5/1بخصوص زمانی که سرعت وز  باد در زمان کاربرد بیشتر از 
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(. قطرات درشت به احتمال زیاد بره دلیرل پَرر  یرا     14بر اانیه باشد )
پرتاب از روی هد  پس از برخرورد در درون منطقره سمپاشری هَردر     

هررز باریرک   ف(، بخصوص زمانی که هد  یک علر 10خواهند رفت )
برگ مانند یوال  وحشی باشد که دارای سطه بررگ قرا م برا خریس    

 (.2پذیری اندک است )
ی های پس رویشی نفوذی نظیر ستوکسیدیم، بازدارنرده کشعلف

آنزیم استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز، باید زمانی بکرار بررده شروند کره     
ی چنرین  (. بررا 14متر برر اانیره باشرد )    5/1سرعت وز  باد کمتر از 

کننرد کره   شرای  محیطی، تولیدکنندگان استفاده از نازلی را توصیه می
سرازی بسریار ریرز )برا قطرر      در فشار مورد نظر دارای کیفیت قطررک 

 235تا  106میکرون(، ریز )با قطر قطرات بین  105تا  61قطرات بین 
میکرون( یا درشت  340تا  236میکرون(، متوس  )با قطر قطرات بین 

کرش  میکرون( باشد تا هَدرروی علف 403تا  341قطرات بین  )با قطر
(. در وضرعیتی کره   5ی سمپاشری بره حرداقل برسرد )    در درون منطقه

های پرس رویشری نفروذی    کشسرعت وز  باد در زمان کاربرد علف
متر بر اانیه باشد، باید از نازلی استفاده شود که در فشرار   5/1بیشتر از 

سازی درشت، بسریار درشرت )برا قطرر     مورد نظر دارای کیفیت قطرک
میکرون(، به شدت درشت )برا قطرر قطررات     502تا  404قطرات بین 

میکرون( یا فوب العاده درشت )با قطر قطرات بریش   665تا  503بین 
ی میکرون( باشد تا میزان فررار قطررات بره بیررون از منطقره      665از 

برا کیفیرت   بنردی در رابطره   (. ایرن دسرته  5سمپاشی به حداقل برسد )
( 3ها به وسیله انجمن مهندسان کشاورزی آمریکرا ) سازی نازلقطرک

    انجام گرفته است.
ها، بحر  انتخراب نرازل مناسرب     با تونه به تنوع بسیار زیاد نازل

هرز های مختلف علفها برای کنترل گونهکشبرای پاشش انواع علف
نرازل   14تواند باع  سردرگمی شرود. در ایرن پرشوهش، عملکررد     می

هررز یروال  وحشری    مختلف بر کارایی ستوکسیدیم در کنتررل علرف  
زمستانه تحت دو سرعت وز  باد مجاز و غیرمجاز برای پاشش ایرن  

 کش مورد بررسی قرار گرفته است.    علف
  

 هامواد و روش

ی دانشرگاه بروعلی   ( از محوطره 18بذور یوال  وحشی زمستانه )
آوری شردند. در اواخرر تابسرتان    نمع 1394سینا همدان در اواخر بهار 

، ابتدا پوسته در بر دارنده برذر از آنهرا نردا شرد و ضرد عفرونی       1395
دقیقه صورت  5درصد و به مدت  5سطحی بذور با محلول هیپوکلرید 

سانتیمتر که حاوی یک  11هایی با قطر گرفت. بذور درون پتری دیش
لیترر از  میلری  10 الیه کاغذ صافی  بودنرد، قررار داده شردند. سرپس،     

ها، به گرم نیترات پتاسیم در لیتر به هر یک از پتری دیش 2/0محلول 
هرای حراوی   منظور شکسته شدن خواب بذر، اضافه شد. پتری دیرش 

گراد در تراریکی  درنه سانتی 5تا  4ساعت در دمای  48بذور به مدت 

مطل  در درون یخچال نگهداری شدند. پس از اعمرال سررما، پترری    
درنره   20سراعت تراریکی برا دمرای      16ها درون ژرمینراتور برا   دیش

درنه سانتیگراد، به ترتیب با  10ساعت تاریکی با دمای  8سانتیگراد و 
 10(. سرپس، تعرداد   2دار شردند ) درصد نوانه 65و  45رطوبت نسبی 

هرای  مترری در درون گلردان  گیاهچه با طول کولئوپتیل یرک سرانتی  
متر مربع مساحت سانتی 256قطع مربعی )ای رنگ با مپالستیکی قهوه

متری خاک کاشرته شردند.   متر ارتفاع( در عم  یک سانتیسانتی 20و 
درصرد رس،   9/28ی بستر کاشرت حراوی   خاک مورد استفاده در تهیه

درصرد مراده آلری برود.      6/0درصد شرن و   6/23درصد سیلت،  0/47
انشگاه بوعلی ها به درون گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دگلدان

سینا منتقل شدند و هر پنج روز آبیاری شردند. در مرحلره یرک برگری     
 بوته تقلیل یافتند.  6های درون هر گلدان به کامل، تعداد بوته

کررش مقرردار از علررف 6تیمارهررای آزمایشرری عبررارت بودنررد از  
سررعت وز    2نوع نازل مختلف در  14ستوکسیدیم که با استفاده از 

های پنج برگی یوال  وحشی زمسرتانه  بر روی گیاهچهتکرار  4باد در 
، 94، 47 ،5/23، 0کرش بکرار رفتره شرامل     پاشیده شدند. مقادیر علف

اره در هکتار بود کره آخررین دُز کراربردی    گرم ماده مؤ 375و  5/187
کرش اسرت. نرام و کیفیرت     مقدار توصیه شده بر روی برچسرب علرف  

ذکر شده است. شرماره   1ل بار در شک 3ها در فشار سازی نازلقطرک
 ASJآمریکا،  TeeJetها به وسیله بود. این نازل 11002ها تمامی نازل
شوند. تیمارهرای براال در دو سررعت    فرانسه تولید می Albuzایتالیا یا 

مترر برر اانیره در فضرای آزاد      9-5/9و  5/0وز  باد طبیعری حردودا    
 بیرون گلخانه پاشیده شدند.
( کره سررعت وز    1395مهر  22از ظهر  در یک روز بادی )بعد

متر بر اانیه بود، تیمارهای مربوط بره سررعت وز  براد غیرر      5/9باد 
مجاز برای سمپاشی پاشیده شدند. در این زمان، دمای هروا و رطوبرت   

درصد بود. بعد از ظهرر روز   35گراد و سانتی 16نسبی به ترتیب برابر 
مترر برر اانیره     5/0ودا  ( که سرعت وز  باد حد1395مهر  23آینده )

بود، تیمارهای مربوط به سرعت وز  باد مجاز برای سمپاشی پاشیده 
 17شدند. در این زمان، دمای هوا و رطوبت نسربی بره ترتیرب برابرر     

درصد بود. در هر دو روز سمپاشری، هریل لکره     31گراد و درنه سانتی
یر ابری در آسمان مشاهده نشد. نهت وز  باد عمود بر راسرتای مسر  

لیتر آب در هکتار به وسیله  210حرکت نازل بود. تیمارها با استفاده از 
بار بکار برده شدند. ارتفراع نرازل ترا     3سمپا  پشتی فشاری در فشار 

متر بود. در روزهای سمپاشری، گیاهران    5/0سطه خاک گلدان حدودا  
گلدان از سطه خاک برداشت شدند و پس از توزین  4مونود در درون 

ک آنها، به عنوان وزن اولیه گیاهان در زمان اعمرال تیمارهرا   وزن خش
ها مجددا  در درون گلخانه در نظر گرفته شدند. پس از سمپاشی، گلدان

 قرار داده شدند.  
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چهار هفته پس از سمپاشی، گیاهان تیمرار شرده از سرطه خراک     

روز خشک کردن در آون با  2برداشت شدند و وزن خشک آنها پس از 
گراد توزین شد. در مقادیر براالی کراربرد علرف   درنه سانتی 70دمای 

اره در هکترار،  ؤگرم ماده م  375و  5/187کش، بخصوص در مقادیر  
اره در ؤگررم مراده مر    5/23گیاهان اغلب مرده بودند ولری در مقردار    

های بدست آمده در ابتدا تقسریم  داده هکتار تمامی گیاهان زنده بودند.
گررم )وزن اولیره    15/0بوته در هر گلدان( و سپس منهای  )تعداد 6بر 

هر بوته در زمان اعمال تیمارهرا( شردند. سرپس، پاسرخ وزن خشرک      
هرز یوال  وحشی زمستانه به تیمارها با تکنیک آنالیز رگرسریون  علف

( و برا اسرتفاده از   1غیرخطی با مدل چهار پارامتری لجستیک )معادلره  
 (: 19یه و تحلیل شد )تجز 2.6.2نسخه  Rافزار نرم

                1معادله 

و  Dبیانگر وزن خشک یوال  وحشی زمستانه،   Yدر این معادله:
C    نهایرت  حد مجانب باال و پایین وزن خشک در مقرادیر صرفر و بری

 50( برای کراهش  xکش الزم )بیانگر مقدار علف 50ED ستوکسیدیم،
( Cو  Dن حردود براال و پرایین )   هرز بری درصدی در وزن خشک علف

باشرد.  مری  50EDی متناسب با شیب منحنری در محردوده   Bاست، و 
در نازل بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا فشرار   99/0ها بین شیب منحنی

در نررازل بررادبزنی  13/2متررر در اانیرره تررا  5/0پررایین در سرررعت برراد 
ر نوسان برود کره   متر در اانیه د 5/9القاکننده هوا دوقلو در سرعت باد 

داری با یکدیگر نداشتند. از آنجایی کره اهمیرت پرارامتر    اختال  معنی
50ED ها بیشتر از سایر پارامترها )مانند کشپاسخ علف-در مطالعات دُز
10ED  90وED( است )از اینرو؛ فقر  نترایج مربروط بره پرارامتر      19 ،)
50ED .ارا ه شد 

سازی به وسیله انجمن ها بر اساس کیفیت قطرکبندی نازلدسته
   ( انجام گرفته است.3مهندسان کشاورزی آمریکا )

 

 نتایج و بحث
ایر نروع نرازل و    داری تحت تر به طور معنی 50EDمقادیر پارامتر 

(. در زمانیکره سمپاشری در   1سرعت وز  براد قررار گرفرت )نردول     
متر در اانیه انجام گرفرت، کمتررین و بیشرترین     5/0سرعت وز  باد 

به ترتیب در کاربرد نازل بادبزنی استاندارد دوقلرو و نرازل    50EDمقدار 
بادبزنی القاکننده هوا توربو بدست آمد، بدین صورت که برای کراهش  

درصدی در وزن خشک یوال  وحشی زمستانه با استفاده از نرازل  50
های بادبزنی استاندارد دوقلو و بادبزنی القاکننده هوا توربو بره ترتیرب   

اره ستوکسریدیم مرورد نیراز برود. در     ؤی مر گرم ماده 72/62و  81/12
هرا برر اسراس    چنریرن وضعریتی از سرعرت وز  باد، عملرکرد نرازل 

 <به صرورت زیرر برود: بادبزنی القاکننده هروا توربرو     50EDپارامترر 

 <بادبزنی القاکننرده هروا فشرار پرایین      <بادبزنی القاکننده هوا دوقلو 
بادبزنی دوقلروی القاکننرده هروا فشرار      <دوقلو بادبزنی ضد بادبردگی 

بادبزنی القاکننده هروا   <بادبزنی القاکننده هوا دوقلوی توربور  <پایین 
برادبزنی ضرد    <بادبزنی القاکننرده هروا مترراکم زاویره دار      <متراکم 
 <بادبزنی زاویه گسرترده توربرو    <بادبزنی دوقلوی توربو  <بادبردگی 

برادبزنی   <بادبزنی اسرتاندارد   < 3070ده هوا بادبزنی دوقلوی القاکنن
داری برین مقرادیر   بنردی، اخرتال  معنری   استاندارد دوقلو. در این رتبه

های بادبزنی اسرتاندارد دوقلرو و برادبزنی    حاصل از نازل 50EDپارامتر 
هرای  داری برین نرازل  استاندارد ونود داشت. همچنین، اختال  معنری 

ایین و بادبزنی زاویه گسترده توربرو، برین   بادبزنی القاکننده هوا فشار پ
هرای برادبزنی   نازل بادبزنی القاکننده هروا دوقلرو و هرر یرک از نرازل     

القاکننده هوا دوقلوی توربو و بادبزنی القاکننده هوا توربو ونود داشرت.  
عملکرد عالی نازل بادبزنی اسرتاندارد دوقلرو بردون شرک برا کیفیرت       

ن نازل قطرات ریزتری در مقایسره  سازی آن در ارتباط است. ایقطرک
مالحظره مری   2کند. همانطور کره در شرکل   ها ایجاد میبا سایر نازل

هرا )کیفیرت   شود، با افزایش اندازه قطرات ایجاد شده به وسریله نرازل  
کرش ستوکسریدیم بررای    سازی(، مقدار دُز مرورد نیراز از علرف   قطرک
ایش درصدی در وزن خشک یوال  وحشری زمسرتانه افرز    50کاهش 

( بین کارایی 2R= 96/0یافت. به عبارتی دیگر، همبستگی منفی قوی )
کش ستوکسیدیم در کنتررل یروال  وحشری زمسرتانه برا انردازه       علف

ایرگرذار برر    ها ونود داشت. عوامل تقطرات ایجاد شده به وسیله نازل
هررز( عبارتنرد از:   میزان نشست قطره بر روی سطه هد  )برگ علف

(، کشرش  17(، حجرم حامرل پاشرش )   21رگ )شناسی سطه بر ریخت
(. محققران بره خروبی    23( و اندازه قطرات )1سطحی محلول پاشش )

اند که هنگامی که سررعت وز  براد پرایین )مجراز بررای      اابت کرده
سمپاشی( است، میزان نشست قطرات ریز در مقایسه با قطرات درشت 

نشسرت  بر روی سطه هد  بیشتر است. متعاقبا ، برا افرزایش میرزان    
کش شاخ و برگ مصر  نیز قطرات بر روی سطه هد ، کارایی علف

یابد. در مقابل، قطررات درشرت بره احتمرال زیراد پرس از       افزایش می
برخورد با سطه هد  در طی فرآیند پَر  از روی سطه هد  به هَدر 

کش شراخ و برگری کره برا     خواهند رفت. به همین دلیل، کارایی علف
برا قطررات ریرز     کمتر از زمانی اسرت کره  قطرات درشت پاشیده شده 

(. به همین دلیل، بهترین و بردترین کرارایی   16 و 15، 6پاشیده شود )
هرز یروال  وحشری زمسرتانه در سررعت     ستوکسیدیم در کنترل علف

برادبزنی اسرتاندارد دوقلرو برا      وز  باد پایین به ترتیب در کاربرد نازل
 105ترا   61برین  سرازی بسریار ریرز )برا قطرر قطررات       کیفیت قطرک

سرازی  میکرون( و نازل بادبزنی القاکننده هوا توربو با کیفیرت قطررک  
 میکرون( بدست آمد.  665فوب العاده درشت )با قطر قطرات بیش از 
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بکار عت باد مختلف نوع نازل تحت دو سر 14کش ستوکسیدیم در کنترل یوالف وحشی زمستانه که با برای علف 50EDمقادیر پارامتر  -1جدول 

  برده شده است
nozzle types at values for sethoxydim on the control of winter wild oat which it was applied with 14  50Estimated ED -Table 1

two wind speeds 

 نوع نازل
(11002) 

  )متر بر ثانیه( دسرعت با 
)1-Wind speed (m s 

 0.5 9.5 

 بادبزنی استاندارد

Standard Flat Fan 
19.23 (3.96) 65.42 (5.05) 

 داربادبزنی القاکننده هوا متراکم زاویه
Compact Fan Air-Tilt 

27.09 (4.52) 64.13 (12.10) 

 بادبزنی ضد بادبردگی
Fan Low Drift 

26.30 (2.69) 76.89 (11.28) 

 بادبزنی القاکننده هوا متراکم
Compact Fan Air 

31.68 (5.75) 58.70 (8.29) 

 بادبزنی زاویه گسترده توربو
Turbo Wide Angle Flat 

22.40 (3.77) 62.08 (6.79) 

 بادبزنی القاکننده هوا توربو
Turbo Air Induction Flat 

62.72 (7.05) 71.67 (10.64) 

 بادبزنی القاکننده هوا فشار پایین
Low Pressure Air Induction Flat 

42.32 (7.24) 61.69 (12.06) 

 بادبزنی استاندارد دوقلو

Twin Fan Standard 
12.81 (4.53) 87.35 (6.56) 

 بادبزنی ضد بادبردگی دوقلو
Twin Fan Low Drift 

37.23 (5.28) 61.45 (5.83) 

 بادبزنی القاکننده هوا دوقلو
Twin Fan Air 

43.60 (7.22) 66.27 (4.07) 

 بادبزنی دوقلوی توربو
Turbo Twin Flat 

25.22 (3.41) 55.98 (9.88) 

 بادبزنی القاکننده هوا دوقلوی توربو
Air Induction Turbo Twin Flat 

31.91 (4.16) 58.88 (8.95) 

 3070بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا 
Air Induction Twin Fan 3070 

21.96 (3.74) 45.13 (5.63) 

 بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا فشار پایین
Low Pressure Air Induction Twin Flat 

32.73 (8.79) 53.13 (7.78) 

 خل پرانتز خطای استاندارد هستنداعداد دا

 
مترر در اانیره باعر  افرزایش      5/9سمپاشی در سرعت وز  براد  

ها بجز نرازل برادبزنی   در تمامی نازل 50EDدار در مقادیر پارامتر معنی
قاکننده هوا توربو شد. به عبارتی دیگر، با افزایش سرعت وز  باد به ال

درصردی در وزن خشرک    50کش برای کاهشمقادیر بیشتری از علف
یوال  وحشی زمستانه نیاز بود. در زمانیکه سمپاشی در سررعت وز   

بره   50EDمتر در اانیه انجام گرفت، کمترین و بیشترین مقدار  5/9باد 
و نرازل   3070از نازل بادبزنی دوقلوی القاکننده هروا   ترتیب با استفاده

 50بادبزنی استاندارد دوقلو بدست آمد، بدین صورت که برای کراهش  
درصدی در وزن خشک یوال  وحشری زمسرتانه برا اسرتفاده از نرازل      

و نازل بادبزنی استاندارد دوقلو به  3070بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا 
کش ستوکسیدیم اره از علفؤی مگرم ماده 35/87و  13/45ترتیب به 

ها بر متر در اانیه، عملکرد نازل 5/9مورد نیاز بود. در سرعت وز  باد 
 <به صورت زیر برود: برادبزنی اسرتاندارد دوقلرو      50EDاساس پارامتر 

برادبزنی   <برادبزنی القاکننرده هروا توربرو      <بادبزنی ضرد برادبردگی   
برادبزنی القاکننرده هروا     <سرتاندارد  برادبزنی ا  <القاکننده هوا دوقلرو  
برادبزنی القاکننرده    <بادبزنی زاویه گسترده توربو  <متراکم زاویه دار 
بادبزنی القاکننده هوا  <بادبزنی ضد بادبردگی دوقلو  <هوا فشار پایین 
برادبزنی دوقلروی    <بادبزنی القاکننده هروا مترراکم    <دوقلوی توربور 
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بادبزنی دوقلروی   <ننده هوا فشار پایین بادبزنی دوقلوی القاک <توربو 
داری بین مقرادیر  بندی، اختال  معنی. در این رتبه3070القاکننده هوا 

های بادبزنی اسرتاندارد دوقلرو و برادبزنی    حاصل از نازل 50EDپارامتر 
داری بین نازل بادبزنی استاندارد ونود داشت. همچنین، اختال  معنی

های برادبزنی زاویره گسرترده توربرو و     لضد بادبردگی و هر یک از ناز
داری بین نازل بادبزنی القاکننده هوا دوقلو ونود داشت.  اختال  معنی

هرای برادبزنی   و هر یک از نرازل  3070بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا 
القاکننده هوا دوقلو، بادبزنی ضد برادبردگی و برادبزنی زاویره گسرترده     

شرود، در  مالحظره مری   2ر شرکل  توربو ونود داشت. همرانطور کره د  
متر در اانیه، با افزایش اندازه قطرات ایجاد شده بره   5/9سرعت وز  
( مقردار ستوکسریدیم   C( ترا درشرت )  VFها از بسیار ریرز ) وسیله نازل

درصردی در وزن خشرک یروال  وحشری      50مورد نیاز برای کاهش 
کرش  زمستانه کاهش یافت که نشان دهنده آن است که کارایی علرف 

هایی که قطرات ریزتری ایجراد مری  افزایش یافته است. عملکرد نازل
ایر سرعت وز  باد است، چون قطرات ریرز بره    کند به شدت تحت ت

(. از اینررو، عملکررد نرازل    10کنند )راحتی از طری  بادبردگی فرار می
سرازی بسریار ریرز )برا قطرر      بادبزنی استاندارد دوقلو با کیفیت قطررک 

ها بره شردت   میکرون( در مقایسه با سایر نازل 105 تا 61قطرات بین 
ایر وز  باد قرار گرفت و باع  شد که کمترین کارایی علرف  تحت ت

کش ستوکسیدیم بدست آید. با این حال، برا افرزایش انردازه قطررات     
( UC( تا فوب العاده درشرت ) Cها از درشت )ایجاد شده به وسیله نازل

رل یروال  وحشری زمسرتانه    کرش ستوکسریدیم در کنتر   کارایی علرف 
رسد که حجم حامل پاشرش عامرل محردود    کاهش یافت. به نظر می

 هایی و در چنین سرعت وز  بادی باشد. کننده در عملکرد چنین نازل

 

 

 
متر  5/9 ( و□متر در ثانیه ) 5/0کش ستوکسیدیم در کنترل یوالف وحشی زمستانه در سرعت وزش باد علف ED50همبستگی بین مقادیر  -2شکل 

؛ بادبزنی استاندارد: SFF؛ بادبزنی ضد بادبردگی: FLD: بادبزنی استاندارد دوقلو؛ TFSها که عبارت بودند از سازی نازل( و کیفیت قطرک■در ثانیه )

TWAF :؛ بادبزنی زاویه گسترده توربوLPAITF بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا فشار پایین؛ :LPAIFا فشار پایین؛ : بادبزنی القاکننده هوCFA :

: بادبزنی دوقلوی القاکننده AITF3070: بادبزنی دوقلوی توربو؛ TTF؛ داربادبزنی القاکننده هوا متراکم زاویه: CFA-T؛ بادبزنی القاکننده هوا متراکم

: بادبزنی TAIFالقاکننده هوا دوقلو؛  : بادبزنیTFA: بادبزنی القاکننده هوا دوقلوی توربو؛ AITTF: بادبزنی ضد بادبردگی دوقلو؛ TFLD؛ 3070هوا 

 توربو القاکننده هوا
values of sethoxydim against winter wild oat at two wind speeds of 0.5 (□) or 9.5 m  50A correlation between the ED -Figure 2

ndard; FLD: Fan Low Drift; SFF: Standard Flat ) and the atomization quality of nozzles, including TFS: Twin Fan Sta■( 1-s

Fan; TWAF: Turbo Wide Angle Flat; LPAITF: Low Pressure Air Induction Twin Flat; LPAIF: Low Pressure Air Induction 

Flat; CFA: Compact Fan Air; CFA-T: Compact Fan Air-Tilt; TTF: Turbo Twin Flat; AITF3070: Air Induction Twin Fan 

3070; TFLD: Twin Fan Low Drift; AITTF: Air Induction Turbo Twin Flat; TFA: Twin Fan Air; TAIF: Turbo Air Induction 

Flat 
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هایی برا کیفیرت قطررک   اند که وقتی از نازلتحقیقات نشان داده
-سازی بسیار درشت تا فوب العاده درشت استفاده شود، کرارایی علرف  

هررز سرورو  برا افرزایش     کو یزالوفوپ پی اتیل در کنترل علرف  کش
(. در مقابل، زمرانی کره از نرازل   22حجم حامل پاشش افزایش یافت )

سازی بسیار ریز تا متوس  استفاده شود، کارایی هایی با کیفیت قطرک
های فورام سولفورون و بنترازون در کنتررررل سرررورو  برا     کشعلف

(. از اینررو، احتمراال  برا    16اهش یافرت ) افزایش حجم حامل پاشش ک
قرمز رنگ  04آبی رنگ یا  03زرد رنگ به  02افزایش شماره نازل از 

سازی بسیار درشت تا فوب هایی با کیفیت قطرکتوان عملکرد نازلمی
هرای  العاده درشت را بهبود بخشید که این موضروع بایرد در پرشوهش   

 بعدی به اابات برسد. 
تواند نهت دادن به قطرات ایجراد شرده   مییک نقش دیگر نازل 

هرای  نرزو نرازل   1(. هفت نازل لیست شده در ابتدای نردول  8باشد )
های دو بادبزنه هستند. بجرز  یک بادبزنه و هفت نازل بعدی نزو نازل

هرای  دار، در تمامی نرازل در نازل بادبزنی القاکننده هوای متراکم زاویه
ک روزنه خرونی هسرتند و الگروی   هایی که دارای ییک بادبزنه )نازل

پاشش آنها به صورت بادبزنی است( نهت بادبزن عمود بر سطه زمین 
دار نهت بادبزن به است. در نازل بادبزنی القاکننده هوای متراکم زاویه

درنه به سمت مسیر حرکت نازل منحرر  اسرت. در نرازل    13میزان 
نی هستند و الگوی هایی که دارای دو روزنه خروهای دو بادبزنه )نازل

پاشش آنها به صورت بادبزنی مضراعف اسرت( محلرول پاشرش از دو     
کنرد. در نرازل برادبزنی    شرود و دو برادبزن ایجراد مری    روزنه خارج می

درنه  30، زاویه یکی از بادبزنها به میزان 3070دوقلوی القاکننده هوا 
درنره   70در نهت مسیر حرکت نازل و زاویه بادبزن دیگر به میرزان  

های دو بادبزنه، زاویره  برخال  نهت حرکت نازل است. در سایر نازل
درنه در نهت مسیر حرکت نازل و زاویه  30یکی از بادبزنها به میزان 
درنه برخال  نهت حرکت نرازل اسرت. از    30بادبزن دیگر به میزان 
های هرز باریک برگ به صورت نسربتا  قرا م   آنجایی که برگهای علف

مین دلیل در صورتی که قطرات پاشش به طرور عمرود   قرار دارند به ه
های هررز  پذیری برگهای این گونه از علفبر زمین پاشیده شود، خیس

هرای هررز   پذیری اندک برگ علفپایین خواهد بود. علت اصلی خیس

هرایی کره برادبزن    (. نرازل 2باریک برگ نیز قا م بودن برگ آنهاست )
های دوقلرو، امکران   ر مورد نازلکنند، بخصوص دداری ایجاد میزاویه

های هرز باریک برگ های علفبرخورد عمودی قطرات به سطه برگ
سازند. عالوه بر و متعاقبا  کاهش پَر  قطره از سطه آنها را فراهم می

سازی قسمت پشرت و نلروی علرف   های دوقلو امکان خیساین، نازل
(. در مقایسره  11کنند )های هرز در مسیر حرکت نازل را نیز فراهم می

سازی درشتی دارنرد، نرازل دوقلروی    نوع نازلی که کیفیت قطرک 6با 
به دلیل نهت دادن مناسب به قطرات ایجاد شرده   3070القاکننده هوا 

بهترین عملکرد را در هر دو سررعت وز  براد بره نمرایش گذاشرت      
های دوبادبزنه )دوقلرو( در  ( نیز گزار  کرد نازل13(. ننسن )2)شکل 
-های یک بادبزنه )یک قلو( باع  بهبود کرارایی علرف  با نازل مقایسه

 ها شد.    کش
های برادبزنی اسرتاندارد دوقلرو و    بندی نهایی، نازلبه عنوان نمع

به ترتیرب در سررعت وز     3070نازل بادبزنی دوقلوی القاکننده هوا 
باد پایین و باال به عنوان مناسب ترین نازل برای پاشش ستوکسریدیم  

لیترر در هکترار علیره یروال  وحشری       210م حامرل اسرتاندارد   با حج
هرایی برا   تروان از نرازل  زمستانه تعیین شدند. احتماال ، در صورتی مری 

سازی درشت تا فوب العراده درشرت بهرره بیشرتری در     کیفیت قطرک
سرعت وز  باد باال برد که از حجم حامل پاشرش بیشرتری اسرتفاده    

 ای آتی به اابات برسد.هشود. این موضوع باید در پشوهش
 

 سپاسگزاری

و  Mahmoud Sbeity ،Francesca Barbottoاز آقایررران 
Patrick Levesque هرای  به ترتیب مدیریت فرو  شرکتTeeJet 

هرای  در فرانسه که عالوه بر نازل Albuzدر ایتالیا و  ASJدر آمریکا، 
دی خود را های تولیای رایگان از تمامی انواع نازلمورد آزمایش، نمونه

نهت آموز  به دانشجویان و نیز پشوهش در اختیار بنده قررار دادنرد   
سرمیه ابرراهیم   پاک، کنم. همچنین، از بانوان نسرین زندهقدردانی می
مهیا مالمیر، کوار عبدالحسرینی و مروایرد صرالحی کره در     پور فرنی، 

 کنم.   اند تشکر میزمان سمپاشی کمک فراوانی کرده
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