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Introduction 

About 30% of the annual losses of agricultural products are caused by pests, diseases and weeds. 

Spraying is still the most common method of their control. At present, all kinds of manual and tractor-

mounted sprayers are used for spraying. The use of manual spraying is associated with high consumption of 

poison, damage of farmer and product and very low work efficiency. Tractor-mounted sprayers are more 

efficient than manual sprayers and require less labor, but their use involves problems such as compacting the 

soil and crushing the product. In recent years, UAV sprayers have been used to spray farms and orchards. 

UAV spraying can increase the spraying efficiency by more than 60% and reducing 20-30% of poison 

volume. According to the capabilities of the UAV sprayer and problems of the current spraying methods, the 

purpose of this research is to evaluate the performance of the UAV sprayer to control the canola aphid and 

compare its results with turbo liner sprayer.  

Materials and Methods 

In the present research, the UAV sprayer as a new method of spraying to fight canola aphids was 

technically and economically evaluated and its results were compared with the turbo liner sprayer 

(conventional method of spraying in the region). The design was replicated in triplicate as a completely 

randomized design. Field tests were conducted on the canola crop at the stemming stage when at least 20% of 

the plants were infected. The measured parameters included drift, spraying quality, field capacity, field 

efficiency, energy consumption and spraying efficiency. 

Results and Discussion 

Based on the results, the amount of consumption volume distributed by UAV sprayer and turbo liner 

sprayer was equal to 11.1 and 187.6 liters per hectare, respectively. The particle drift in spraying with UAV 

sprayer and turbo liner sprayer were, 53.3 and 80%, respectively. The quality coefficient of UAV sprayer and 

turbo liner sprayer were 1.15 and 1.21, respectively. So, the farm efficiency of the UAV sprayer and turbo 

liner sprayer was equal to 51.4% and 32.3%, respectively. Based on the results of the analysis of variance the 

average density of aphids before spraying, there was no statistically significant difference in different 

treatments. However, in three, seven and 14 days after spraying, there was a significant difference between 

the control treatment and the spraying treatments; So the density of aphids in the plots sprayed with UAV 

sprayer and turbo liner sprayer after spraying was less than 100 aphids per stem, but in the control treatment, 

the density varied between 250-700 aphids per stem. A comparison of the average efficiency of the UAV 

sprayer and turbo liner sprayer with the t-test showed that both sprayers had acceptable results in controlling 

the canola aphid population and in the 14 days after spraying, the efficiency of the UAV sprayer was higher 

than that of the turbo liner sprayer.  

Conclusions 

- The volume consumption used by the turbo liner sprayer was 17 times more than that of the UAV sprayer. 

 - The drops drift in spraying with the turbo liner sprayer was about 34% more than the drift of the UAV 

sprayer.  

- The field efficiency of the UAV sprayer was 59.1% more than the field yield of the turbo liner sprayer.  

- The energy consumption of the turbo liner sprayer per hectare was 7 times the energy consumption of the 

UAV sprayer. 

 - The efficiency percentage of UAV sprayer 14 days after spraying obtained 92.7 %. Due to the lower drift, 

volume consumed, the energy consumed, and the higher efficiency and spraying quality, this method is 

recommended to control canola aphid. 
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 - It is recommended that, the Tee-jet nozzles are suitable for controlling the aphid population. To improve 

the performance of the UAV sprayer for controlling aphid, a flight height of 1-1.5 meters from the top of the 

crop, a flight speed of less than 7 m/s, and spraying speed of less than 4 m/s are recommended. Also, with 

field spraying in the earlier stage, it is possible to prevent the spread of the pest in the stemming stage and 

further spread of the pest. 
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 چکیده
ارزیابی و نتایج آن با  شتۀ کلزاآفت کنترل جمعیت در پژوهش حاضر پهپادسمپاش به عنوان یک روش نوین سمپاشی برای 

زمان و در کلزا  رفتنها در مرحلۀ ساقه آزمونشد. اجرا  کامالً تصادفی در سه تکرارطرح قالب در آزمون مقایسه شد.  توربو الینرسمپاش 

تئوری و  ای ظرفیت مزرعهکیفیت پاشش، ضریب مقدار  شده شامل گیری پارامترهای اندازهشد. اجرا ها  درصد از بوته02حداقل آلودگی 
، به توربو الینربرای پهپادسمپاش و سمپاش براساس نتایج بودند.  سمپاشی )اثربخشی( کارایی و انرژی مصرفیای، بازدۀ مزرعه، مؤثر

ای  بازدۀ مزرعه، 01/1و  11/1 ضریب کیفیت پاششلیتر در هکتار،  6/181و  1/11مقدار محلول سم مصرفی برابر با میانگین ترتیب 

روز  14واریانسدر سه، هفت و  ۀنتایج تجزیدست آمد. براساس ساعت به-واتکیلو 1/122و  4/3 انرژی مصرفیو  درصد3/30و  4/11

که  طوری ؛ بهبود دار شته اختالف معنی تعداداز نظر پهپادسمپاش و سمپاش توربو الینر بین تیمار شاهد و تیمارهای  ،از سمپاشی پس
اما در  ،شته در ساقه بود122برداری بعد از سمپاشی کمتر از  نمونهبار سمپاش در سه هر دو نوع شده با  های سمپاشی شته در کرت تعداد

نشان داد که هر  t زمونبا آ توربو الینر  میانگین کارایی پهپادسمپاش و سمپاش ۀبود. مقایس 012-122تعداد شته در ساقه تیمار شاهد 
کارایی بیشتری نسبت  توربو الینردر سه و هفت روز پس از سمپاشی، . داشتند شتۀ کلزانترل جمعیت ک دو سمپاش نتایج قابل قبولی در

دست بهدرصد 0/81و  1/20 ترتیبتوربو الینر بهسمپاش  و کارایی پهپادسمپاش ،روز بعد از سمپاشی 14اما در  .به پهپادسمپاش داشت

در سمپاشی با ای، کیفیت پاشش و کارایی  بازدۀ مزرعهافزایش انرژی مصرفی و  و مقدار محلول مصرفیکاهش با توجه به  آمد.
 شود.  کلزا توصیه می ۀشتکنترل جمعیت این روش برای استفاده از ، پهپادسمپاش

 .0، کلزاهوشمند کشاورزی، توربو الینرسمپاش  ،1ارزیابی عملکرد، پهپادسمپاش  های کلیدی: واژه

 

 مقدمه
تولید محصوالت کشاورزی هستند. طبق آمار سازمان خواروبار مشکالت عمدۀ از  های هرز و علف های گیاهی بیماری، ها آفت

 Lan et al., 2017; Guo) شود ایجاد میتوسط این عوارض در جهان،  های کشاورزی محصول ۀدرصد از تلفات ساالن32جهانی، حدود 
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et al., 2019) استهای هرز  های گیاهی و علف ها، بیماری آفتترین روش کنترل  مرسوم. سمپاشی همچنان (Lan and Chen, 

. افزایش (Peshin et al., 2009) گیرد می قرارسمپاشی نامناسب تحت تأثیر  کشاورزی محصوالت عملکرددرصد از 42حدود . (2018
 Cheema) دشو میتولید  منجر به تهدید اقتصادی ،ولیدبرای افزایش ت سمومسابقه به این  شیمیایی و وابستگی بیسموم  ۀمداوم هزین

et al., 2018.)   
سمپاشی دستی با مصرف کاربرد  .شود تراکتوری برای سمپاشی استفاده می پشتدستی و های  حاضر، از انواع سمپاش حال  در

 Bagheri and) ورود به مزرعهعلت  ، آسیب فیزیکی به محصول به(Wang et al., 2019) زیاد سم، آسیب به کارور در اثر تماس با سم

Safari, 2020) است  همراهبازدۀ کاری بسیار کم  و (Gong et al., 2019). نسبت به بیشتری کارایی تراکتوری  های پشت سمپاش
کردن محصول را  کردن خاک و له ها مشکالتی مانند فشرده اما کاربرد آن، و نیروی کارگری کمتری نیاز دارندداشته دستی های  سمپاش

 کاربرد ندارند زیاد، ارتفاعهای کوچک و برای محصوالت زراعی با  زمینبرای ها  سمپاشاین (. Gong et al., 2019دارد )دنبال  به
(Bagheri and Safari, 2020.) 

های بزرگ با شکل منظم،  دار است. این روش سمپاشی برای سمپاشی زمین روش دیگر سمپاشی، استفاده از هواپیمای سرنشین
 ,.Huang et al., 2018; Gong et al) نیاز استفرودگاه خلبان بامهارت و ه برای سمپاشی با این روش بکاربرد دارد. همچنین، 

 ,.Xinyu et al)چندانی پیدا نکند کاربرد این فناوری  ه تاو کنترل ضعیف پارامترهای پروازی باعث شد سمپاشیهزینۀ زیاد  .(2019

2014) . 

پهپادسمپاش . (Kharim et al., 2019) است استفاده شده هاو باغ ها های اخیر از پهپادسمپاش برای سمپاشی مزرعه در سال

های  از قابلیت (.Qin et al., 2018درصد افزایش دهد ) 62سمپاشی را بیش از  ۀبازددرصدی مقدار سم، 32تا  02تواند با کاهش  می

دلیل تماس نداشتن با  به 1نرسیدن به کارور ، آسیبایمزرعه ۀکم سمپاشی، افزایش بازد ۀمصرف کم آب، هزینتوان به  پهپادسمپاش می

 ,.Shilin et al) دور  نداشتن به فرودگاه، قابلیت کنترل از راه نیاز، (Kharim et al., 2019) دشوارگذرسم، قابلیت کار در مناطق 

 ,.Wang et alنیاز به نیروی کارگری کمتر )، (Teske et al., 2019) تر( کوچک دلیل شعاع چرخش )به ، مانورپذیری بیشتر(2017

دلیل  کاهش تلفات سم )به ،(Huang et al., 2009) های خرد زمینبودن برای  ریزی خودکار سمپاشی، مناسب قابلیت برنامه (،2019
دلیل  گیاهی به نفوذ بهتر سم به داخل پوشش، (Shenge et al., 2017) و کالیبراسیون دقیق سمپاش( الزمتنظیم دقیق مقدار سم 

  .اشاره کرد (Meng et al., 2019) سمپاشپهپاد روتورهای ۀوسیل جریان هوای رو به پایین تولیدشده به

ناداسی و سابو شده است. های هرز توصیه ها و علفها، بیماریآفتهای متعددی پهپادسمپاش برای مبارزه با در پژوهش

(Nadasi and Szabo, 2011 ،نشان دادند که در سمپاشی با پهپاد ) متر مربع  قطره در سانتی 6/11متر با نشست  1/0ارتفاع پاشش
های  مقدار نشست و بادبردگی روش( Xinyu et al., 2014و همکاران ) شینیودرصد از آفت ذرت مناسب است. 1/82برای از بین بردن 
 هایوسیلۀ روتور باد ایجادشده بهه دلیل جریان بنتایج نشان داد مقدار نفوذ سم کردند. ارزیابی در شالیزار را مختلف سمپاشی 

نشان دادند که در سمپاشی ( Qin et al., 2016شین و همکاران ). گزارش شدهای مرسوم سمپاشی است.  ، بیشتر از روشسمپاشپهپاد

پارامترهای زیادی از ها، طبق گزارش آنبا پهپاد، ارتفاع و سرعت پرواز روی نفوذ و یکنواختی پاشش سم مؤثر است. محصول برنج 

ر الگوی پاشش و عرض مؤثر پاشش تأثیرگذار و سرعت و جهت باد بمقدار توان  ،پهپادسمپاشجمله جریان هوای رو به پایین، طراحی 
ها ارتفاع پرواز  آن ( از پهپادسمپاش برای سمپاشی مزرعه ذرت استفاده کردند.Yongjun et al., 2017و همکاران ) جون است. یونگ

و ارتفاع پرواز دو متر و سرعت پرواز دو  0تاولی ۀذرت در مرحلدر مزرعۀ یک متر و سرعت چهار متر در ثانیه را برای توزیع مناسب سم 
کنترل جمعیت  رای( بYallappa et al., 2017) و همکاران یاالپاتوصیه کردند.  3متر در ثانیه را برای سمپاشی ذرت در مرحله خمیری

های سم در شرایط آزمایشگاهی، به  میانگین قطرهای حجمی و عددی قطره. ندزمینی و برنج از پهپادسمپاش استفاده کرد های بادام آفت
در ، چهار ارتفاع پروازی ( پهپادسمپاش را درYanliang et al., 2017یانلیانگ و همکاران ) دست آمد. میکرومتر به  012و  341ترتیب 
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سرعت باد بیش از  برای جلوگیری از تلفات سم در ،براساس نتایجهای متفاوت پاشش ارزیابی کردند.  باد متفاوت با حجم هایسرعت

همچنین برای سمپاشی یکنواخت در سرعت باد کمتر از دو متر در ثانیه، است.  پنج متر در ثانیه، ارتفاع پرواز کمتر از دو متر توصیه شده

. استتوصیه شدهدرصد 122و  11، 12حجم پاشش  ،متر 1/0ارتفاع پرواز و برای درصد 12حجم پاشش  ،و دو متر 1/1 پرواز ارتفاعبرای 

چهار مدل پهپادسمپاش ( Shilin et al., 2017. شیلین و همکاران )شده استدر ارتفاع سه متری توصیه ن پهپادسمپاشسمپاشی با 
نفوذپذیری، تراکم ذرات و بازدۀ کاری مقایسه کردند. در شرایط پروازی یکسان و با رایج در کشور چین را از نظر مقدار پوشش سم، 

شده درنظر گرفتهمان زاز داشت.  هاهحجمی همبستگی منفی با تراکم قطر ۀکارگیری حجم محلول سم مصرفی یکسان، قطر میان به

ریزی مسیر و زمان خالص  برنامهصرف درصد 12، پهپاد سازی درصد صرف آماده12درصد صرف سمپاشی، 12سمپاشی با پهپاد، برای 

( عملکرد پهپادسمپاش را برای مبارزه Sheikhi Gorjan, 2018گرجان )شیخی درصد را به خود اختصاص داد.32تنها حدود  سمپاشی

پهپادسمپاش با سمپاش میکرونر میانگین رایی مقایسۀ با پورۀ سن گندم ارزیابی و نتایج آن را با سمپاش میکرونر پشتی مقایسه کرد. 

برای پهپادسمپاش و سمپاش میکرونر داری با همدیگر نداشتند. پشتی نشان داد که هر دو تیمار از نظر کنترل سن گندم اختالف معنی

کتار در هلیتر  2/32و  6/14محلول مصرفی به ترتیب مقدار  و در ساعت، هکتار 8/2و  1/1به ترتیب ای مؤثر پشتی، ظرفیت مزرعه

 پهپادسمپاشیک  3و بازدۀ کاری 0کارایی سمپاشی، سم 1نشست( طی پژوهشی Wang et al., 2019ونگ و همکاران ) دست آمد.به

ها نشان  های آننتایج پژوهش .مقایسه کردندگندم  پشتی معمولی برای سمپاشی با یک سمپاش بومدار و دو سمپاش کولهرا شش روتور 

های بومدار و دو سمپاش پشتی بود. کارایی  برابر( بیشتر از سمپاش 02و  6/0، 1/1برابر ) 1/1-02با پهپادسمپاش  ایمزرعه ۀداد بازد

 ها قابل مقایسه بود. تسکه و درصد بود که با سایر سمپاش2/12های گندم هفت روز بعد از سمپاشی  روی شته پهپادسمپاشسمپاشی با 
سم با پهپادسمپاش برای مبارزه با کنه  ۀبینی توزیع بهین را برای پیش 4یک مدل ریاضی داده محور (،Teske et al., 2019همکاران )

دست  درصد به8/10و سرعت پرواز بود. میانگین خطای مدل  پهپادسمپاشتوسعه دادند. مدل توزیع تابعی از سرعت باد، جهت باد، ارتفاع 
های محلول سم  تأثیر ارتفاع و سرعت پرواز را بر الگوی پاشش و اندازه قطره( Martin et al., 2019و همکاران ) مارتین. آمد. 
همکاران و  دست آمد. خریم درصد به01شده با پهپادسمپاش روی پنبه بررسی کردند. ضریب تغییرات در عرض کار مؤثر دستگاه،   توزیع

(Kharim et al., 2019 به ارزیابی اثر سرعت پرواز و )های سم روی محصول برنج پرداختند. نتایج نشان  پاشش بر نشست قطره دبی
متر  ششو  چهارهای پرواز  متر در ثانیه در مقایسه با سرعت دوها در سرعت پرواز کمتر از  های سم و نشست آن داد که یکنواختی قطره

زو و همکاران بود.  تر در دقیقه، بیش از بقیه تیمارهاپاشش سه لیدبیها در  در ثانیه بیشتر بود. همچنین، یکنواختی پاشش و نشست قطره
(Zhou et al., 2020 ) برای سمپاشی و برای دو نوع افشانک متر در ثانیه های پرواز سه، چهار و پنج  پهپادسمپاش را در سرعتعملکرد

بهترین عملکرد پهپادسمپاش با سرعت پرواز چهار متر در ثانیه و بیشترین بازده برای مراحل مختلف رشد، ارزیابی کردند. برنج  ۀمزرع

های رایج مراحل رشد بیشتر از بازدۀ سمپاشی با سمپاش ۀدر هم پهپادسمپاشسمپاشی با ۀ نتایج نشان داد بازددست آمد.  درصد به10

سمپاشی با پهپادسمپاش بر کنترل آفت برنج ارزیابی کردند. در ( یکنواختی توزیع سم را Chen et al., 2020چن و همکاران ). است
کارگیری  و به پهپادسمپاشو سمپاشی مرسوم نشان داد که با استفاده از  پهپادسمپاشدو نوع افشانک و روش پاشش با  ۀنتایج مقایس

( بادبردگی سم یک Wang et al., 2020همکاران ) وتوان کنترل بهتری روی آفت به دست آورد. ونگ  افشانک مناسب می
پارامترهای هواشناسی بود.  و نوع افشانک ، سرعت پرواز،شامل پهپادسمپاش را در شرایط تونل باد ارزیابی کردند. تیمارهای آزمایش 

در پرواز با سرعت زیاد، جهت جریان کمک بادبردگی کمتری داشتند. -های هوا افشانک و افشانک بر بادبردگی مؤثر بود ۀنوع و انداز

 گرجانصفری و شیخیشد.  ها و تشدید خطر بادبردگی می باعث کاهش فشار بر قطره هاروتوروسیلۀ تولید شده بههوای رو به پایین 

(Safari and Sheikhi Gorjan, 2020 برای ) را دار سمپاش النسو پهپادسمپاش دو روش سمپاشی با کنترل آفت زنجرک خرما
 هکتار، لیتر در 1122و  2/08 ترتیب برابر با دار به پهپادسمپاش و سمپاش النسمصرفی  محلول مقدارمقایسه کردند. نتایج نشان داد که 

ای  مزرعه درصد، و ظرفیت6/40و  20/11دار به ترتیب  پهپادسمپاش و سمپاش النسسمپاشی با  درکش  حشره محلول اتالف

                                                           
1. Deposition 

2. Efficacy 

3. Working Efficiency 
4. Data   ِ Driven 



 

 

 

( از Nowrouzieh, 2020نوروزیه )دست آمد.  ساعت به هکتار در8/2و  1/0 ترتیب برابر با ار بهد پهپادسمپاش و سمپاش النس
دار پشت تراکتوری و  بومبا دو نوع سمپاش  سمپاش رانتایج سمپاشی با پهپاد وپنبه استفاده  ۀپهپادسمپاش برای کنترل کرم غوز

با  سمپاشدار و پهپادترتیب متعلق به سمپاش بومبهبهترین شاخص کیفیت پاشش . براساس نتایج، کردمقایسه  دار پشت تراکتوری النس

 را عملکرد پهپادسمپاش( Zarif Neshat, 2020نشاط )ظریفبود. سمپاش پهپادمتعلق به ای  مزرعه ۀبیشترین بازدو  2/0و  4/0مقادیر 

مصرفی در محـلول سم نتایج نشان داد کرد. سه های هرز مزارع گندم مقایمبارزه با علفسمپاشی برای های معمول با روش

بادبردگی قدار لیتر در هکتار، م 1/042، 6/311، 1/11ترتیب هتوربینی زراعی بسمپاش تراکتوری و دار پشتبومسمپاش پهپادسمپاش، 

اختالف روز پس از سمپاشی  32در همچنین، . دست آمد بهساعت در  1و  2/1، 1/6 ایظرفیت مزرعه و درصد، 6/38و  1/1، 8/16

 از نظر کارایی عملیات مشاهده نشد. داری بین تیمارها معنی

های فعلی سمپاشی، هدف از این پژوهش ارزیابی و مشکالت روش براساس مرور منابع های پهپادسمپاشقابلیتتوجه به با 

با با روش مرسوم سمپاشی نتایج آن مقایسۀ و  شتۀ کلزابرای مبارزه با آفت به عنوان یک روش نوین سمپاشی  پهپادسمپاشعملکرد 
  است. توربو الینرسمپاشی با سمپاش 

   ها مواد و روش

روش عنوان به توربو الینرکلزا ارزیابی و نتایج آن با سمپاش  عملکرد پهپادسمپاش برای مبارزه با آفت شتۀ در این پژوهش

سمپاشی در فروردین ماه سال همچنین، کارایی سمپاشی هر دو روش با تیمار شاهد مقایسه شد. مرسوم سمپاشی در منطقه مقایسه شد. 

مؤسسه اصالح و تهیه نهال و بذر واقع در  ۀها در مزرع درصد از بوته 02حداقل آلودگی  مانکلزا و در ز رفتن در مرحلۀ ساقه 1421

 و شاهد توربو الینرسمپاشی با پهپادسمپاش، سمپاش شامل کامالً تصادفی در سه تیمار  آزمون در قالب طرح محمدشهر کرج اجرا شد.
رویش گیاه تا پایان  ۀبرای تعیین زمان مناسب سمپاشی از مرحلمتر بود.  122× 12های آزمایشی کرتدر سه تکرار اجرا شد. اندازۀ 

 کلزای آزمایشی و بوتۀ ۀمزرع 1در شکلشد. هر هفته دوبار از مزرعه بازدید  رفتن ساقه ۀرزت، هر هفته یکبار و از شروع مرحل ۀمرحل

 آلوده به شته نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 )چپ( هآلوده به شتکلزای  بوتۀ)راست( و  مزرعه آزمایشی .1شکل

Figure 1. The experimental farm (right) and aphid plant infected canola (left) 

شمارۀ  3جت-چهار افشانک تیدارای  0گان ایکس مدل تاپبا چهار روتور  1روتور-مولتیشده از نوع آزمونپهپادسمپاش 

XR110015 VS  سری مخروطی نه افشانک دارای ساخت شرکت بادله  توربو الینر. سمپاش بودلیتر  12و حجم مخزنRA  .بود

ارائه شده است.  1ها در جدول مشخصات فنّی سمپاشبخار بود. اسب 112با قدرت  MF 399همچنین، تراکتور استفاده شده از نوع 

شد. برای ها ریخته و در مخزن سمپاشبا آب مخلوط  12به  1به مقدار یک لیتر در هکتار با نسبت SC350 کش ایمیداکلوپراید آفت

                                                           
1. Rotary Type 

2. TopXGun 

3. Teejet 



 

 

 

استفاده شد. براساس لیتر در لیتر میلی 1/2غلظت با از افزودنی مکمل کاورینو )مویان( کش، کنندگی آفتافزایش خاصیت خیس

در زمان (. Xinyu et al., 2014; Wang et al., 2019شود ) ، این ماده باعث بهبود نشست سم روی گیاه میپیشینهای  پژوهش
و  (رطوبت-دمابا استفاده از دستگاه دیجیتالی سنجش )درصد 12درجه سلسیوس و رطوبت نسبی هوا  01سمپاشی، متوسط دمای هوا 

 (UT363BTمدل  UNI-Tبرند  دیجیتالیای پرهبا استفاده از بادسنج )متر در ثانیه 6الی  0 همچنین، متوسط سرعت باد حین سمپاشی

 نشان داده شده است. مزرعه مپاشی هنگام سها  سمپاش 0در شکلثبت شد. 

 

 

 

 

 

 (توربو الینر: سمپاش b: پهپادسمپاش، a)کلزا  ۀسمپاشی مزرعهنگام ها  سمپاش .2شکل

Figure 2. Sprayers while spraying the canola field (a: UAV spray, b: turbo liner sprayer) 

  ظرفیتضریب کیفیت پاشش، ها و مقدار محلول مصرفی، افشانکدبی  ی شاملپارامترهایها، برای ارزیابی و مقایسۀ سمپاش

  :ندشد گیری  به صورت زیر اندازه ، و کارایی سمپاشیانرژی مصرفیای،  ای مؤثر، بازدۀ مزرعه ، ظرفیت مزرعهای نظری مزرعه

 محلول سم مصرفی  مقدار ها و  افشانک دبیگیری  اندازه

ها یک استوانه مدرّج قرار داده شد. با  ها، ابتدا مخزن از آب پر شد. سپس زیر هر یک از افشانک افشانک دبیگیری  برای اندازه
گیری شد. برای افزایش دقت این آزمون سه بار اجرا شد  ها در مدت زمان یک دقیقه اندازه افشانکدبی خروج محلول از مخزن، 

(Safari and Bagheri, 2021 .)مقدار محلول  ،ها با هم تمام افشانک دبیکردن  ها و جمع تک افشانک تک دبیگیری  پس از اندازه

 (: Chen et al., 2020) دست آمدبه( 1مصرفی در هر هکتار از رابطه )

  
    

   
                                                                                                                               (1  )  

V( سرعت پیشروی :Km hr
-1) ،q :ها ) همۀ افشانک دبیL min

-1 ،)W( عرض کار مؤثر :m ،)Q( مقدار محلول مصرفی در هکتار :L 

ha
-1.) 

 (یکنواختی پاششگیری ضریب کیفیت پاشش ) اندازه

 Zhua) آید به دست می 0عددی ۀبر قطر میان 1حجمی ۀکه از تقسیم قطر میان استمعیار یکنواختی پاشش  ،ضریب کیفیت پاشش

et al., 2011.) (3)شکل در مسیر پاشش قرار داده شدندهای حساس به آب  کارت، ابتدا حجمی و عددی ۀگیری قطر میان برای اندازه . 

                                                           
1. Volume Median Diameter (VMD) 

2. Number Median Diameter (NMD) 

b a 



 

 

 

 

 . روش نصب کارت حساس به آب روی بوته3شکل

Figure 3. Installation of the water-sensitive card on the canola plant 

 Imageافزار  ها با استفاده از نرم ن شدند. تعداد و قطر قطرهکاس dpi322 1با قدرت تفکیکو  آوری ها جمع پس از سمپاشی، کارت

J سپس با شدنددهی  مقیاسسپس صورت باینری درآورده شد و  بههای حساس  کارتافزار ابتدا تصویر  در این نرم. دنگیری شد اندازه .
 سپس. شدگیری  ها اندازه ها شمارش و قطر آن تعداد آنها از تصویر زمینه جدا شد،  قطره مناسب برای هر تصویر، ۀتعیین حد آستان

  :(Behrouzi Lar, 1999) ندزیر به دست آمدابطه رعددی و حجمی با استفاده از  ۀهای میان قطر

   
    (∑     

  
   | ∑    

     
 )

 

           (0                                           )        

  p وq ،اعداد صحیح :p>qبرای محاسب( .1 قطر میانه عددی ۀp=،2q=3حجمی  ۀبرای محاسبه قطر میان ؛p= 2وq=) ،Di قطر قطره :
 ها. : تعداد گروه اندازهn: تعداد اندازه گروه، i ،i: تعداد قطره در گروه اندازه i (µm ،)Niبرای گروه اندازه 

  ایبازدۀ مزرعهگیری  اندازه

 آید:دست می( به3از رابطه )ای  بازدۀ مزرعه

  (
  

  
)             (3                                                         )  

E:  ای )%( بازدۀ مزرعه، Coمؤثر ای : ظرفیت مزرعه (ha hr
ha hrای تئوری ) : ظرفیت مزرعهCt(، و 1-

-1.) 

ای مزرعه. ظرفیت شدگیری  اندازهو در مزرعه  زمان الزم برای سمپاشی یک هکتار زمینبر اساس ( Co)مؤثر ای  ظرفیت مزرعه

 : دمآ دست  ( به4رابطه )تئوری نیز از 

   
   

  
(4)                                                                                                                                             

   

 Cotای تئوری ) : ظرفیت مزرعهha hr
-1)، V: ( سرعت پیشرویKm hr

 (.mعرض کار ) :W( و 1-

 

                                                           
1. Resolution  



 

 

 

 انرژی مصرفی گیری  اندازه

انرژی مصرفی انرژی موردنیاز پهپادسمپاش از نوع انرژی الکتریکی و انرژی موردنیاز سمپاش توربو الینر انرژی فسیلی است. 

های توان مصرفی پهپادسمپاش مجموع توان مصرفی باتری آید.دست می( در ساعت بهواتتوان مصرفی )برحسب کیلومحاسبۀ پهپاد از 

انرژی مصرفی سمپاش  گیریبرای اندازهاست. است که معموالً در دفترچه راهنمای وسیله مشخص شدهپرنده و باتری های رادیوکنترل 

سپس ای مؤثر سمپاش ضرب شد. دست آمد. سپس این عدد در ظرفیت مزرعهتوربو الینر ابتدا مقدار مصرف سوخت تراکتور در هکتار به

مصرف سوخت تراکتور در  .ساعت( ضرب شد-کیلووات0)برابر با  لیتر گازوئیلشده از سوخت هر دست آمده در انرژی معادل تولیدعدد به

 دست آمد.لیتر در هکتار به 1/1شرایط آزمون 

  سمپاشیکارایی  گیری اندازه

چهار بار برداری از جمعیت شته، نمونهبرای تعیین مقدار کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش و سمپاش توربوالینر در مبارزه با شته، 
های هر بوته روز پس از سمپاشی در هر سه تیمار صورت گرفت. برای شمارش شته 14و  1، 3های یک روز پیش از سمپاشی،  زمان رد

 ,.Keyhanian et alمتر انتهایی ساقه شمارش شدند ) سانتی 12های زندۀ  ساقه از هر کرت انتخاب و شته 32گذاری شده،  عالمت

شته، و 122-01: 3شته،  02-6: 0شته،  1-1اس صفر تا چهار به صورت صفر: بدون آلودگی، یک: ها از مقی (. برای شمارش شته2008
عدد شته در ساقه( از روش شمارش تعداد شته  122زیاد شته )بیش از  تعدادتر  دقیقشمارش برای  شته استفاده شد. 122چهار: بیش از 

بوته  12، از هر کرت تعداد نیز ها برای تعیین درصد آلودگی بوتهمتر استفاده شد.  سانتی 12متر و محاسبۀ آن در طول  در طول یک سانتی
و درصد آلودگی شد بار تکرار  12های سالم و آلوده شمارش شدند. این عمل در هر کرت  به صورت تصادفی انتخاب شدند و تعداد بوته

 ( استفاده شد1های زنده طبق رابطه ) تیلتون براساس تعداد شته-درسوندست آمد. برای محاسبۀ کارایی تیمارها از فرمول هن هر کرت به
(Keyhanian et al., 2008) :  

  (  
       

       
)                           (1)  

E: درصد( سمپاشی کارایی( ،Taهای زنده در کرت تیمار پس از سمپاشی، : تعداد شتهTbهای زنده در کرت تیمار پیش از : تعداد شته

 های زنده در کرت شاهد پیش از سمپاشی. : تعداد شتهCbهای زنده در کرت شاهد پس از سمپاشی، و : تعداد شتهCaسمپاشی، 

1(GLM) مدل خطی عمومی و شاهد از روش شدهسمپاشیها در تیمارهای  شته تعدادبرای مقایسۀ 
و برای مقایسۀ کارایی دو   

 انجام شد. SAS9.2 افزار نرمبا استفاده از t تیمار پهپادسمپاش و توربوالینر آزمون 

 بحث نتایج و 
کل،  دبیافشانک،  دبیپارامترهایی چون است.  ارائه شده توربو الینرو سمپاش  سمپاشپهپادفنّی  مشخصات 1در جدول

دست آمده  های عملی به اساس آزمون این پروژه و بربرای میانگین سرعت حرکت، ارتفاع پاشش از سطح زمین و مقدار سم مصرفی، 

دست بهلیتر در هکتار  6/181و  1/11ترتیب برابر با براساس جدول، حجم محلول سم مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش توربینی بهاست. 

( نیز حجم محلول 0201نشاط )ظریفبرابر محلول مصرفی پهپادسمپاش است.  11در واقع محلول مصرفی سمپاش توربو الینر آمد. 

 دست آورد. به 1/042و  1/11ترتیب برابر با سم مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش توربینی را به

 

                                                           
1. General Linear Model 



 

 

 

 شده آزمونهای  سمپاشفنّی  مشخصات .1جدول

Table 1. Technical specification of the experimental sprayers 

حجم 

محلول 

 مصرفی

Spray 

volume 

(L ha-1) 

میانگین سرعت 
Average 

Speed 

(Km h-1) 

 دبی کل

Total Flow 

(L min-1) 

تعداد 

 هاافشانک

Number 

of 

Nozzles 

 

 دبی افشانک

Nozzle 

Flow 

(L min-1) 

 

ارتفاع پاشش از 

 سطح زمین

Spray height 

from ground 

level (m) 

 فشار 

 

Pressure 

(Mpa) 

 نوع

 افشانک

Nozzle 

type 

عرض مؤثر 

 پاشش

Effective 

spray 

width 

(m) 

حجم مخزن 

 پرشده )لیتر(

Filled Tank 

Capasity (L) 

 نوع سمپاش

Sprayer 

Type 

11.1 21.6 1.8 4 0.45 1.8 

0.3 

Teejet 4.5 10 

 پهپادسمپاش

UAV sprayer 

187.6 7.4 64.8 9 7.2 2.5 

0-5 

Hollow 

cone 
28 120 

 ینرالسمپاش توربو 

Turbo Liner 

Sprayer 

 

 توربو الینرپهپادسمپاش و سمپاش  ای های مزرعه آزموننتایج 

 :استبه شرح زیر  توربو الینرای پهپادسمپاش و سمپاش  های مزرعه نتایج آزمون

 (یکنواختی پاشش)ضریب کیفیت پاشش 

عددی  ۀمیانگین قطر میاننشان داده شده است. براساس نتایج،  0جدولدر دو نوع سمپاش نتایج ارزیابی یکنواختی پاشش 
 ۀ، و میانگین قطر میانمیکرومتر 3/682و  8/141 ترتیب برابر با به توربو الینربرای پهپادسمپاش و سمپاش  ی محلول سمها قطره

تر بودن با توجه به بزرگدست آمد.  ، بهمیکرومتر 2/814و  1/618 ترتیب برابر با به الینر توربوحجمی برای پهپادسمپاش و سمپاش 

دست آمده جت(، این نتایج بههای محلول در سمپاشی با توربو الینر ) با افشانک مخروطی( نسبت به پهپادسمپاش )با افشانک تیقطره

ضریب میانگین همچنین، هپادسمپاش کمتر از سمپاش توربو الینر بود. براین اساس، میانگین قطرهای میانۀ عددی و حجمی پاست. 
. بنابراین، پهپادسمپاش در مقایسه با دست آمد به 013/1و  113/1ترتیب برابر با  به توربو الینرو سمپاش  پهپادسمپاشکیفیت پاشش 

در است. یشتر و میانگین قطر میانۀ حجمی و عددی کمتری دارد که به معنی یکنواختی پاشش ب کیفیت پاشش بهتر توربو الینرسمپاش 
 نزدیک پژوهش این نتیجۀ به که آمده دستبه 31/1 پهپادسمپاش پاشش کیفیت ضریب نیز( 0218) گرجانشیخی و صفری پژوهش

  .است
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Table 2. The average spraying quality coefficient of the UAV sprayer and turbo liner sprayer 

 انحراف معیار

Standard 

Deviation  

قطر میانگین 

 میانۀ حجمی

Volume 

Median 

Diameter 

(µm) 

انحراف 

 معیار

Standard 

Deviation 

قطر میانگین 

 عددیمیانۀ 

Number 

Median 

Diameter 

(µm) 

انحراف 

 معیار

Standard 

Deviation 

 ضریبمیانگین 

 کیفیت پاشش

Spraying 

Quality 

Coeffient 

 نوع سمپاش

Sprayer Type 

178.8± 
618.1 

178.5± 
541.8 

0.13± 
1.153 

 پهپادسمپاش

UAV sprayer 

297.1± 

814.0 

280.6± 

680.3 

0.07± 

1.213 

 ینرالسمپاش توربو 

Turbo Liner Sprayer 

 

 و انرژی مصرفی ایبازدۀ مزرعه

دست آمد. هکتار در ساعت به 1/6و  2/1ترتیب برابر با ای مؤثر پهپادسمپاش و سمپاش توربینی بهظرفیت مزرعه 3جدولدر 

ای پهپادسمپاش و  بازدۀ مزرعههمچنین،  .آورد دستبه ساعت در هکتار 2/1 را پهپاد مؤثر ایمزرعه ظرفیت( 0211) گرجانشیخی
ای پهپادسمپاش  بازدۀ مزرعه براساس نتایجبنابراین،  .دست آمد به درصد3/30درصد و 4/11ترتیب برابر است با  به توربو الینرسمپاش 

شده که این موضوع ای بیشتر موجب کاهش زمان سمپاشی بازدۀ مزرعه. بود توربو الینرای سمپاش  بازدۀ مزرعهدرصد بیش از 1/12

 ایمزرعه ۀبازد( 0202) همکاران و زوویژه در مواقع شیوع آفت بسیار مهم است. هنگام محدودیت زمان برای مبارزه با آفت و به

ای سمپاش توربو علت کم بودن بازدۀ مزرعه .است نزدیک بسیار حاضر پژوهش نتیجه به که آوردند دستبه درصد10 را پهپادسمپاش

)به خاطر وجود پستی  دلیل سرعت کم سمپاشیها در انتهای مزرعه و پر کردن مخزن و همچنین، بهاتالف زمانی در اثر دور زدنالینر، 

و  کاهش تلفات زمانیعلت به نسبت به سمپاش توربو الینر ای پهپادسمپاشبیشتر بودن بازدۀ مزرعهها در مزرعه( است. و بلندی

 تلفات زمانی پهپادسمپاش عمداً به دلیل پر کردن مخزن و تعویض باتری است.  است.آن سرعت حرکت بیشتر همچنین، 

دست آمد.  به ساعتکیلووات 1/122و  4/3ترتیب برابر با  به توربو الینرصرفی پهپادسمپاش و سمپاش انرژی م، 3جدولبراساس 

برابر انرژی مصرفی پهپادسمپاش است. با توجه به کاهش  32حدود در هر هکتار،  توربو الینردیگر، انرژی مصرفی سمپاش  عبارت به
 توان مصرفی در منبع توان الکتریکی نسبت به منبع توان سوخت فسیلی، این نتیجه منطقی است. 
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Table 3. Field efficiency of the UAV sprayer and turbo liner sprayer 

 مصرفی انرژی

Energy 

consumption  

(KWh) 

 ای بازدۀ مزرعه

Field 

Efficiency 

(%) 

ظرفیت 

 ای مؤثر مزرعه

Effective 

Field 

Capacity 

(ha hr
-1

) 

ظرفیت 

 ای تئوری مزرعه

Theorical 

Field 

Capacity 

(ha hr
-1

) 

متوسط سرعت 

 حرکت

Average 

Speed (Km 

hr
-1

) 

عرض مؤثر 

 پاشش

Effective 

spray width 

(m) 

 نوع سمپاش

Sprayer 

Type 

3.4 
51.4 

5.0 9.7 21.6 4.5 

 پهپادسمپاش

UAV sprayer 

100.5 
32.3 

6.7 20.7 7.4 28.0 

 ینرالسمپاش توربو 

Turbo Liner 

Sprayer 

 سمپاشی کارایی

. بنابر نتایج تجزیه واریانس قبل از سمپاشی، است ارائه شده 4جدولسمپاشی در  کلزا قبل و بعد از هایشته تعدادمیانگین 

 ،سهاما در  .وجود نداشتبین تیمارها نظر آماری داری از  و اختالف معنیبود یکنواخت تقریباً شته در تیمارهای مختلف  تعدادمیانگین 
که  طوری بهداشت؛ ری وجود دا اختالف معنی شته تعدادنظر شاهد و تیمارهای سمپاشی از تیمار از سمپاشی بین  پسروز  14و  هفت
شته در 122 از سمپاشی کمتر از  پسبرداری  نمونهبار در سه  توربو الینر  سمپاشپهپادسمپاش و شده با  سمپاشیتیمارهای شته در  تعداد

 شدند. بنابراین، هر دو روش سمپاشی منجر به کاهش جمعیت آفت. شته در ساقه بود 012-122 تعدادشاهد تیمار ساقه بود، اما در 

  قبل و بعد از سمپاشی شتۀ کلزا تعدادمیانگین  .4جدول 

Table 4. The average aphid quantity before and after spraying 

Days before and after spraying 
Treatment تیمار   14 days 

after 
7 days 

after 
3 days 

after 
1 day 

before 

20.6 35.2 151.8 425.3 
 پهپادسمپاش

UAV sprayer 

42.9 74.5 30.7 296.1 
 ینرالسمپاش توربو 

Turbo Liner Sprayer 

256.4 776.3 463.1 3013.1 
 شاهد

Control (Without spraying) 

2,37 2,37 2,37 2,37 
 درجۀ آزادی

Degree of Freedom 

129.3 72.9 36.2 2.2 

 

 Fشاخص 

F Index 

0.0001 0.0001 0.0001 0.7 
 Prمقدار 

Pr Value 

48.1 57.4 58.2 44.1 
 ضریب تغییرات

Coefficient of Variation (%) 

 



 

 

 

است.  ارائه شده 1جدولدر  توربو الینردرصد کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش و سمپاش  های میانگینو مقایسۀ  tنتایج آزمون 
 1/62سمپاش پهپادو درصد کارایی  3/81 توربو الینرسمپاش درصد کارایی از سمپاشی  پسروز سه  درنشان داد که  ها میانگین ۀمقایس
روز بعد از  14در  ود.ب 2/12و درصد کارایی پهپادسمپاش  4/88 توربو الینردرصد کارایی سمپاش روز بعد از سمپاشی  هفتدر بود. 

درصد  ها، مقایسه میانگیندست آمده از  براساس نتایج به بود. 1/81 توربو الینرسمپاش و  1/20 سمپاشسمپاشی درصد کارایی پهپاد
و با گذشت  داشتند شتۀ کلزاجمعیت قابل قبولی درکنترل نتایج  سمپاشهر دو ، در روزهای مختلف بعد از سمپاشی ها کارایی سمپاش

ها ریزتر بودن قطره. کرده بودکنترل بیشتری روی جمعیت شته ایجاد نسبت به سمپاش توربو الینر روز از سمپاشی، پهپادسمپاش  14

های در سمپاشی با پهپادسمپاش و همچنین، سیستمیک بودن سم مورداستفاده و نیاز داشتن به زمان برای جذب توسط گیاه از علت

 از شیب پهپاد با یسمپاش ییکارا ،یروز پس از سمپاش هفتSheikhi  (0218 ،)و Safariپژوهش  در . استای دستیابی به چنین نتیجه

 با یسمپاش یی( کارا0202و همکاران ) Chenدر پژوهش  .است آمده دستبه درصد 42 و 48 با برابر بیترت به و دارالنس سمپاش
  .است آمده دستبه یسمپاش از پس روز کی از شیب یسمپاش از پسهفت روز  درپهپادسمپاش 

 

  شتۀ کلزاکنترل جمعیت برای  توربو الینرسمپاش و سمپاش پهپاد سمپاشی بادرصد کارایی مقایسۀ  .5جدول 

Table 5. Comparison of the percentage of spraying efficacy with a UAV sprayer and a turbo liner 

sprayer for controlling the canola aphid population. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  گیری نتیجه

گیری اندازهشامل ای  های مزرعه آزموناجرا شد.  شتۀ کلزاپهپادسمپاش برای مبارزه با آفت عملکرد  این پروژه با هدف ارزیابی

اجرا و نتایج آن برای پهپادسمپاش  سمپاشیکارایی  در هکتار و انرژی مصرفیای، ای، بازدۀ مزرعه ظرفیت مزرعهضریب کیفیت پاشش، 

 از:استاین پژوهش عبارتدست آمده از به نتایجمقایسه شد.  توربو الینرسمپاش با 

دست آمد. به عبارت بهلیتر در هکتار  6/181و  1/11ترتیب برابر با  به توربو الینرمقدار محلول سم مصرفی پهپادسمپاش و سمپاش  -

 برابر بیشتر از پهپادسمپاش است.  11دیگر، مقدار محلول مصرفی سمپاش توربو الینر 
به هم نزدیک است اما این ضریب برای پهپادسمپاش بیشتر و  توربو الینراش و سمپ پهپادسمپاشضریب کیفیت پاشش میانگین  -

 یکنواختی پاشش در پهپادسمپاش بیشتر است.

 دست آمد.به توربو الینرای سمپاش  بازدۀ مزرعه درصد بیش از1/12ای پهپادسمپاش  بازدۀ مزرعه -

 برابر انرژی مصرفی پهپادسمپاش بود. 1در هر هکتار،  توربو الینرانرژی مصرفی سمپاش  -
 14در سه و هفت روز پس از سمپاشی بیشتر از درصد کارایی سمپاشی با پهپادسمپاش بود. اما در  توربو الینر  درصد کارایی سمپاش -

 روز بعد از سمپاشی درصد کارایی پهپادسمپاش بیشتر بود. بنابراین، از نظر کارایی سمپاشی هر دو سمپاش قابل توصیه هستند. 
پهپادسمپاش برای بهبود عملکرد و کنترل جمعیت شته مناسب است.  جت برای سمپاشی کلزا افشانک تیبراساس نتایج این پژوهش،  -

و سمپاشی در  متر در ثانیه 1سرعت پرواز کمتر از تاج محصول، سر متر از  1-1/1ارتفاع پرواز و مبارزه با شتۀ کلزا سمپاشی برای 

 Days after spraying (%) 
Treatment تیمار   

+14 +7 +3 
 پهپادسمپاش 69.1±4.0 70.9±3.8 92.7±1.3

UAV sprayer 
 ینرالسمپاش توربو  87.3±2.3 88.4±1.0 85.2±3.7

Turbo Liner Sprayer 
 درجۀ آزادی 29 29 29

Degree of Freedom 
2.5 2.9 2.8 t 

0.02 0.007 0.008 Pr 



 

 

 

همچنین، با سمپاشی اصولی مزرعه در مرحلۀ رزت )به دلیل تراکم و ارتفاع کمتر شود.  توصیه میمتر در ثانیه  4سرعت کمتر از 

 و شیوع بیشتر آفت جلوگیری کرد.  رفتنتوان از شیوع آفت در مرحلۀ ساقه کمتر آفت( می تعدادمحصول و 
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