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کلیدی واژگان ◀

آفات انی م کنترل
نیوماتی سامانه

ارگانی محصوالت
سانتریفوژ فن

مقاله تاریخچه ◀
١٣٩٧٫٠١٫٣١ دریافت تاریخ
١٣٩٨٫١٢٫٢٠ پذیرش تاریخ

یده چ ◀

کشاورزی مزارع موضع مدیریت به توجه بدون زراع آفات با مبارزه برای نواخت ی صورت به شیمیایی سموم از استفاده
محصوالت تولید ر دی طرف از و شده کشاورزی نهاده های مصرف افزایش به منجر طرف ی از متغیر نرخ فناوری و
با مبارزه انی م روش های که است شده سبب ارگانی محصوالت تولید به نیاز م دهد. قرار تأثیر تحت را ارگانی
اساس بر نیوماتی ماشین های از استفاده آفات، با مبارزه انی م روش های جدیدترین شود. مطرح اخیر دهه چند در آفات
از کانال هایی توسط فشرده هوای آنها، در که بوده سانتریفوژ فن( های) به مجهز ماشین ها این م باشد. هوا دمش و ش م
آفات ش م هود زمان، همین در م دارد. وا پرواز به را وآفات م شود دمیده کشت ردیف های روی به فن خروج دهانه
مقایسه تراکتور به متصل ‐دمش ش (م نیوماتی سامانه دو رد عمل تحقیق، این در م کند. جمع آوری را پرواز حال در
رد عمل دمش، و ش م شدت صحیح تنظیم با که م دهد نشان نتایج است. گرفته قرار تحلیل مورد آنها رد عمل و شده

روند. شمار به شیمیایی مبارزه روش های برای مناسبی زین جای م توانند و بوده مناسب انی م سامانه های این

مقدمه ١

برای تغذیه منبع عمده ترین جهان در زراع تولیدات و کشاورزی محصوالت

سبب که دارد وجود عوامل اگرچه، است. انسان خصوص به زنده موجودات

در یری چشم کاهش باعث و شده کشاورزی محصوالت به رسیدن آسیب

آفات عوامل، این مهمترین از م شود. تولیدشده محصوالت کمیت و کیفیت

مبارزه برای و بوده جهان کشاورزی اصل معضالت از ی که هستند زراع

روش ها رایج ترین از ی .[١] م شود استفاده مختلف روش های از آنها با

آفات شیمیایی، مبارزه در است. شیمیایی سموم از استفاده آفات نابودی برای

بر شیمیایی سموم ر دی و شده مقاوم شیمیایی سموم به رفته رفته حشرات و

مصرف سم میزان باید یا ل مش این حل برای .[٢] م شوند بی تأثیر آنها روی

نابودی برای مهل تری سموم از اینکه یا و شود داده افزایش سطح واحد در

هزینه توجه قابل افزایش باعث اینکه بر عالوه کار این گردد. استفاده آفات

.[٣] دارد پی در نیز را زیست محیط بیشتر آلودگ ه بل م گردد، تولید

توسط ارگانی کشاورزی محصوالت مصرف و تولید جهان، در امروزه
١ ارگانی محصوالت .[۴] م گیرد قرار زیادی تأکید مورد تغذیه محققین

کودهای و سموم شامل شیمیایی مواد از استفاده بدون که هستند محصوالت

استفاده از ناش مختلف بیماری های شیوع دلیل به م شوند. تولید شیمیایی

برای کشورها از برخ در شیمیایی مواد کاربرد ، غیرارگانی محصوالت از

کنترل سبزی کاران، است. شده ممنوع کشاورزی محصوالت برخ تولید

ارگانی محصوالت کشت در ل مش عمده ترین و اولین را حشره ای آفات

برای ری دی روش های از استفاده که شده اند باعث عوامل این .[۵] م دانند

جانشین عنوان به را انی م روش های محققان گردد. مطرح آفات با مبارزه

.[۴] م کنند معرف آفات کنترل برای شیمیایی مبارزه جای به مناسبی

انی م کنترل برای مختلف ایده های کشاورزی ماشین های طراحان

استفاده با آفات با مبارزه ایده ها، این از ی نموده اند. ارائه زراع آفات

[۶] وینفرد توسط بار اولین فناوری این م باشد. نیوماتی سامانه های از

قرار استفاده مورد متحده ایاالت در پنبه مزارع در میالدی ١٩۵٠ دهه در

به روش این مؤثر آفت کش های پیدایش محض به زمان آن در اما است، گرفته

از استفاده ایده مجدداً شده، ذکر دالیل به بنا امروزه اما شد. سپرده فراموش

م گیرد. قرار استفاده مورد نیوماتی فناوری

نیوماتی سامانه های از ل متش منظور این برای طراح شده ماشین های

م کنند. کار ش م و دمش توأم عمل یا دمش یا ش م اساس بر که هستند

در که حال در م شوند؛ جدا گیاهان از آفات خأل ایجاد با ش، م عمل در

از آفات شدن جدا باعث گیاهان سمت به فشرده هوای انتقال با دمش عمل

صورت به اغلب استفاده مورد نیوماتی سامانه های م شوند. گیاهان روی

دبی و زیاد نسبتاً هوای فشار داشتن دلیل به که هستند سانتریفوژ فن های٢

.[٧] م گیرند قرار استفاده مورد باال خروج هوای

در به کاررفته انی م قطعات تعداد چه هر ، انی م مبارزه روش در

علت به آن منف تأثیر طرف ی از زیرا است، مناسب تر باشد کمتر ماشین
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دستگاه ساخت ر، دی طرف از و م شود کمتر وزن از ناش خاک تراکم ایجاد

عالوه زراع آفات با انی م مبارزه ماشین های بود. خواهد مقرون به صرفه تر

مناسبی زین جای سالم غذای تولید و زیست محیط آالیندگ نظر از اینکه بر

در دارد. نیز اقتصادی توجیه آنها ارگیری ب م باشد، شیمیایی سموم برای

کار دمش) و ش (م نیوماتی سامانه های وسیله به که شده طراح ماشین

آنکه حال م باشد، مطرح فن ها کاراندازی جهت الزم نیروی تأمین تنها م کند،

کنترل برای تیمار زمان و پاشش، نوع سم، مقدار شیمیایی، مبارزه روش در

به م توان طرح ها این اقتصادی توجیه برای گردد. تعیین باید زراع آفات

کرد: اشاره زیر موارد

شیمیایی؛ سموم از استفاده هزینه رسیدن حداقل به .١

دلیل به کشور از خارج به کشاورزی محصوالت صادرات ان ام .٢

محصوالت؛ بودن ارگانی

انیزاسیون؛ م درجه افزایش .٣

کمترین با کوتاه تر زمان مدت در انی م ماشین روش به تیمار اجرای .۴

آفت کش. مصرف

‐ ش م نیوماتی سامانه دو رد عمل مقایسه تحقیق، این انجام از هدف

تحلیل مورد آنها رد عمل نتایج ادامه، در که است تراکتور به متصل دمش

است. گرفته قرار

کنترل نیوماتی سامانه های رد عمل نحوه ٢

زراع آفات

حرکت با ، زراع آفات کنترل نیوماتی سامانه های سانتریفوژ فن های در

کشیده فن داخل به طرف دو یا ی از خأل ایجاد طریق از هوا پره ها سریع

خروج دهانه از فشار با ایجادشده فشرده هوای سپس هوا)، ش (م م شود

گیاهان روی از آفات ش، م عمل در خأل ایجاد با هوا). (دمش م شود خارج

گیاهان سمت به فشرده هوای انتقال با دمش عمل در ه حالی در م شوند، جدا

دمش و ش م عمل دو هر در م شوند. گیاهان روی از آفات شدن جدا باعث

نزدی در هوا سرعت و فشار زیرا دارد، وجود گیاه به رسیدن آسیب ان ام

دارد. زیادی مقدار دمش و ش م عمل دو هر در گیاه

استفاده آفات، کنترل برای نیوماتی ماشین های در حالت ایده آل ترین

فشرده هوای انتقال با ابتدا بطوری که م باشد، ش م و دمش عمل دو هر از توأم

ش م بخش هنگام همان در و شده جدا گیاه بوته های از آفات گیاهان، روی بر

م شود. جمع آوری ش م هود وسیله به گیاه از جداشده آفات و کرده عمل

در هوا سرعت و فشار م کنند، کار هم با دمش و ش م چون حالت این در

که آنجا از .[۶] نم رسد گیاه به جدی آسیب و بوده پایین نسبتاً گیاه نزدی

مزرعه مختلف نقاط در زراع آفات تراکم اساس بر باید دمش و ش م شدت

نرسد. آسیبی گیاهان به تا باشد گونه ای به باید شود، تنظیم

طریق از هوا ش م سانتریفوژ، فن های به مجهز نیوماتی ماشین های در

کشیده فن داخل به هوا آن توسط که (قسمت فن خأل ایجاد بخش به که کانال

ری دی کانال طریق از هوا دمش و م پذیرد صورت است، متصل م شود)

م شود. انجام است، متصل فن خروج دهانه به که

فن دو به مجهز نیوماتی سامانه بررس ٣

سانتریفوژ
١الف ل ش در سانتریفوژ فن دو به مجهز ٣ نیوماتی ماشین های از نمونه ی

این ادامه، در م کند. کار دمش و ش م اساس بر که است، شده داده نشان

وصل تراکتور جلو اتصال به وسیله این شد. خواهد نامیده A ماشین ماشین،

تأمین تراکتور هیدرولی سامانه توسط آن اندازی کار برای الزم نیروی و شده

سامانه، سادگ عین در که است گرفته صورت گونه ای به آن طراح م شود.

.[٨] م باشد آفات کنترل خصوص در مناسبی کارایی دارای

است: زیر صورت به ١ب ل ش مطابق آن مختلف قسمت های

آفات)، نابودی برای تیغه ها (شامل کننده هدایت محفظه :A •

آفات، بقایای برای خروج مدخل پوشش :B •

پایین، و باال سمت به ش م هود جابجایی برای شاس :C •

پایین، و باال سمت به دستگاه جابجایی برای کشویی اتصال نقطه :D •

،( ش م (هود ش م بخش :E •

. دمش بخش :F •

هود ی و بزرگ نسبتاً حجم با سانتریفوژ فن عدد دو از ماشین این طراح در

ر دی ی مقابل موازی طور به سانتریفوژ فن دو این است. شده استفاده ش م

بین و هوا خروج های به نسبت باالتری ارتفاع در ش م هود و گرفته قرار

که کانال هایی طریق از هوا دمش ماشین، این در است. شده جاسازی فن دو

طریق از نیز ش م هود و م گیرد صورت است متصل فن ها خروج دهانه به

م کند. کار است، متصل فن ها هوای ش م بخش به که ر دی کانال دو

(الف)

(ب)

مرکز از (ارسال زراع آفات کنترل برای A نیوماتی ماشین (الف) :١ ل ش
نیوماتی دستگاه شماتی (ب) کانادا). کشاورزی
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٣– ٨ صفحات ،١٣٢ شماره ،٢٩ سال ، انی م ابونجممهندس محمد و طبیبی زهرا

رد عمل نحوه ٣. ١

ردیف تراکتور، حرکت شروع با که است صورت این به ماشین این کار نحوه

م گیرد. قرار ش م هود زیر و دمش هوای خروج دو بین فاصله در کشت

خروج دهانه به متصل کانال های از عبور با فشرده هوای فن ها، کاراندازی با

کار، این با م شود. دمیده کشت ردیف روی گیاهان توده سمت به فن ها

که ش م هود زیر و جداشده گیاهان قسمت های ر دی و برگ ها روی از آفات

هود هنگام همان در م آیند. در پرواز به است، شده تعبیه هوا خروج دو بین

به که آفات بالفاصله م باشد، کار حال در کشت ردیف باالی در که ش م

نابودی برای A قسمت در که تیغه هایی طرف به و گرفته را درآمده اند پرواز

تیز و ظریف کاف اندازه به تیغه ها م دهد. انتقال است، شده تعبیه آفات

حشرات، نابودی از پس شود. نابود کامل طور به حشره ترین کوچ تا هستند

با متناسب E ش م هود م شود. ریخته بیرون به B قسمت از آنها بقایای

نیز F خروج های همچنین، است. تنظیم قابل C شاس توسط گیاه ارتفاع

به است، تنظیم قابل مختلف ارتفاعات برای کشویی صورت به D قسمت در

است. شده ساخته مادگ صورت به F و نری صورت به D قسمت طوری که

با متناسب باید ش م و دمش بخش در هوا سرعت و فشار اینکه به توجه با

در ماشین این برای خصوص این در تنظیمات لذا باشد، آفات اندازه و وزن

سامانه توسط فن ها دور در تغییر ایجاد با تنظیمات این است. شده گرفته نظر

طراح گونه ای به ماشین این همچنین م شود. انجام تراکتور هیدرولی

کامل طور به م تواند دستگاه مزرعه، در ردیف هر انتهای در که است شده

.[٩] گردد نقل و حمل قابل تا رفته باال هیدرولی سامانه توسط

هوا ش م و دمش بخش طراح ٣. ٢

فن(دمش) دهانه در باد خروج دبی اندازه ، فن انتخاب در مسأله مهم ترین

از پس فشرده هوای م باشد. ش) (م هود بخش در نیاز مورد قدرت میزان و

در م شود. منتقل گیاهان سمت به کانال طریق فناز خروج دهانه از عبور

م شود ایجاد دبی در افت میزان ی کانال، داخل از فشرده هوای عبور مسیر

ضریب شود. گرفته نظر در اطمینان ضریب ی باید افت این جبران برای که

بخش های است. شده گرفته نظر در ١٫۵ بخش این محاسباتِ در اطمینان

است. شده داده نشان ٢ ل ش در فنسانتریفوژ مختلف

آفت کردن جدا برای خروج هوای سرعت که م دهند نشان تحقیقات

۶ سرعت با تراکتور که زمان گیاهان، بوته از سیب زمین کلرادو سوس

دهانه .[١٠] است ثانیه بر متر ٣۵ حدود در م کند، حرکت ساعت در کیلومتر

به توجه با آن طول و بوده مستطیل ل ش به بوته ها سمت به باد خروج بخش

میزان به توجه با آن عرض و سانت متر ۴۶ حدود در سیب زمین گیاه ارتفاع

سانت متر ١٠ حدود در بوته ها روی بر موجود آفاتِ روی بر فشرده هوای تأثیر

در خروج هوای دبی پارامترها، این مقادیر داشتن با است. شده انتخاب

م گردد. تعیین زیر صورت به بوته ها سمت به باد خروج بخش دهانه

Q١ = V A (١)

هوای سرعت V بوته ها، سمت به خروج دهانه در باد دبی Q١ آن در که

باد خروج بخش دهانه مساحت A و بوته ها سمت به خروج دهانه در فشرده

داشت: خواهیم بنابراین است. بوته ها سمت به

A = ٠٫۴۶m× ٠٫١m = ٠٫٠۴۶m٢

V = ٣۵m/s

Q١ = ٠٫٠۴۶ × ٣۵ = ١٫۶١m٣/hr

١٫۶١ × ٣۶٠٠ = ۵٧٩۶m٣/hr

.[١١] نیوماتی سامانه در استفاده مورد فنسانتریفوژ مختلف بخش های :٢ ل ش

شرکت کاتالوگ از خروج دبی میزان به توجه با مناسب، فن انتخاب برای

شده آورده ١ جدول در آن مشخصات که AT 10-10 مدل فن وترا۴، نی

هستند جلو طرف به خمیدگ دارای فن این پره های م گردد. استفاده است،

م شود. فن دهانه در خروج هوای دبی افزایش موجب که

فن ها ش م بخش از را خود ش م نیروی هود، قسمت اینکه به توجه با

آفات بتواند که باشد حدی در آن ش م قدرت میزان باید لذا م کند، تأمین

انتقال تیغه ها سمت به و یده م باال سمت به بردن، بین از جهت را کلرادو

استفاده هود ی برای فن دو هوای ش م از اینکار برای که آنجا از دهد.

م شود. فراهم کامل بطور نیاز مورد قدرت م شود،

(Nicotra) وترا نی AT 10-10 فن مشخصات :١ جدول

مقدار پارامتر
(١٧٩۶ دور (بهترین ١٧٠٠ − ٢٠٠٠ (rpm) فن دور

۶ (kW) اندازی راه برای الزم توان
١٧ (m/s) پره ها در لبه سرعت
٣۵ (kg) وزن
٩۵ (٪) بازده
٢٠ (mm) محور قطر

١٠ × ۴۶ (cm) دهانه ابعاد

4Nicotra

۵



٣– ٨ صفحات ،١٣٢ شماره ،٢٩ سال ، انی م ابونجممهندس محمد و طبیبی زهرا

نیرو انتقال سامانه طراح ٣. ٣

سامانه توسط تراکتور توان ده محور از الزم نیروی فن ها، کاراندازی برای

پره های فن ها، محور دوران با و شده منتقل فن ها دوران محور به نیرو انتقال

فن هر دوران برای الزم قدرت م کنند. حرکت به شروع سانتریفوژ فن های

دقیقه در دور ١٧٩۶ فن ها مطلوب دوران سرعت و کیلووات ۶ با برابر

St37 جنس از محور این ساخت برای انتخاب شده فلز .(١ (جدول است

تسلیم تنش و ال اپاس م ٢٢٠ کشش ام استح دارای که م شود انتخاب

م گیرد: صورت زیر رابطه مطابق محور طراح است. ال اپاس م ١١٠

P =
Tn

۶٠
(٢)

دوران سرعت n و متر) (نیوتن دوران گشتاور T (وات)، توان P آن در که

توان پس دارد، وجود فن ی طرف هر در چون است. دقیقه) بر (دور محور

(٢) رابطه در جای گذاری با بود. خواهد کیلووات ١٢ محور دوران برای الزم

م شود. محاسبه زیر صورت به دوران گشتاور

١٢٠٠٠ = T × ١٧٩۶
۶٠

⇒ T = ۴٠٠٫٨ n ·m

م شود. استفاده زیر رابطه از محور در بیشینه برش تنش تعیین برای

τ =
Tr

j
(٣)

م باشد. قطبی اینرس ممان j و محور شعاع r بیشینه، برش تنش τ آن در که

است، شده بیشتر Ssy مقدار از ال) اپاس م ٢۵۵) بیشینه برش تنش چون

٣٠ اندازه باید و نبوده قبول قابل محور قطر برای میل متر ٢٠ اندازه بنابراین

٧۵ بیشینه برش تنش فوق رابطه در ذاری جای با کرد. انتخاب را میل متر

م باشد. قبول قابل است، کمتر Ssy از چون که م شود محاسبه ال اپاس م

محور تا تراکتور توان ده محور از نیرو انتقال سامانه طراح جهت

شود: رعایت زیر موارد باید فن ها دوران

ارتفاع (در اصل شاس روی به تراکتور توان ده محور از نیرو انتقال

م گیرد. صورت دارند قرار آن روی بر فن ها که باالتر)

جهت تغییر دقیقه. در دور ١٧٩۶ به دقیقه در دور ۵۴٠ از دور تبدیل

درجه. ٩٠ اندازه به توان ده محور از انتقال نیروی

است. ان پذیر ام جعبه دنده و پول و تسمه بوسیله فوق نیازهای تأمین

باالتر ارتفاع به توان ده محور از نیرو انتقال پول و تسمه اصل وظیفه

م دهد. افزایش را توان ده محور از خروج دور میزان حدی تا و است

محور بوسیله ایجادشده گشتاور و دوران جهت تغییر جعبه دنده اصل وظیفه

عمده قسمت است. فن ها دوران محور برای درجه ٩٠ اندازه به توان ده

جعبه دنده عهده بر فن ها محور تا توان ده محور از خروج دور افزایش

زیر، رابطه به توجه با پول و تسمه و جعبه دنده انتخاب و طراح برای است.

گرفت. نظر در م توان را متفاوت اندازه های و نسبت ها

Rtotal = R١ ·R٢ (۴)

به دور (افزایش فن ها به توان ده محور از دور تبدیل نسبت Rtotal آن در که

افزایش نسبت R٢ و جعبه دنده دور افزایش نسبت R١ دقیقه)، در دور ١٧٩۶

از باید ماشین این در انتخابی جعبه دنده است. پول و تسمه بوسیله دور

حرکت جهت تغییر به قادر جعبه دنده نوع این فقط زیرا باشد، مخروط نوع

این برای انتخابی جعبه دنده۵ است. درجه ٩٠ اندازه به خروج و ورودی

شده آورده ٢ جدول در آن مشخصات و بوده آلمان کشور ساخت ماشین،

است.

انتخابی جعبه دنده مشخصات :٢ جدول

مقدار پارامتر
عدد ۶٠ بزرگ دندانه چرخ دندانه تعداد
عدد ٢۴ کوچ دندانه چرخ دندانه تعداد

میل متر ۴٠ ورودی محور قطر
میل متر ۶٠ خروج محورهای قطر

میل متر ٢٠٠ بدنه ارتفاع
میل متر ٣۵٠ بدنه طول
میل متر ٢٩٠ بدنه عرض

فن ی به مجهز نیوماتی سامانه بررس ۴

سانتریفوژ

(با ٣ ل ش در آفات با مبارزه برای طراح شده ماشین های از ر دی نمونه ای

اما متفاوت طرح دارای B ماشین است. شده داده نشان (B ماشین نام

ماشین این دمش). و ش م اساس (بر م باشد A ماشین با سان ی کار اساس

برای خود موردنیاز نیروی که م باشد سانتریفوژ فن ی شامل ، نیوماتی

کشویی سین ی .[١٢] م کند تأمین تراکتور توان ده محور از را دوران

سین این طرفین در که دارد قرار فن به متصل تراکتور زیر در تعویض قابل

دهانه از کانال ها این است. شده تعبیه فشرده هوای انتقال برای کانال هایی

و ابتدا در فشرده هوای این و م کنند دریافت را فشرده هوای فن خروج

سین روی در سوراخ هایی م شود. دمیده گیاهان توده سوی به سین انتهای

عنوان به و شده فنوصل هوای ش م قسمت به سین این است. شده ایجاد

م کند. عمل ش م بخش

.[۶] کشاورزی آفات کنترل برای B ماشین شماتی :٣ ل ش

بخش کار به و دارد وجود سین عرض در ظریف زنجیرهای همچنین،

تراکتور، حرکت با .[١٣] نرسد آسیب گیاه به ه طوری به م کند، کم دمش

محور هنگام این در م گیرد. قرار تراکتور زیر در تیمار تحت کشت ردیف

فشرده هوای م کند. کار به شروع فن و کرده دوران به شروع تراکتور توانده

ردیف روی سین انتهای و ابتدا در سپس و طرفین کانال های به فن دهانه از
5gearbox
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گونه ای به سین انتهای و ابتدا در فشرده هوای جهت م شود. دمیده کشت

(جهت م شوند واداشته پرواز به ش م سین زیر در آفات تمام که است

در که زنجیرها تراکتور جلوی به رو حرکت با همچنین، .(٣ ل ش در فلش ها

و کرده برخورد گیاهان بوته های به آرام به دارند قرار آن زیر و سین عرض

م کنند. کم بوته ها از آفات شدن جدا به

سمت به را پرواز حال در حشرات و آفات ش م سین هنگام این در

محل م کند. جمع را آنها خود در موجود حفره های بوسیله و کشیده خود

سرعت و حرکت سرعت به توجه با خطا و سع با سین روی در حفره ها

هوای فشار آفات، وزن به توجه با است. شده تنظیم ش م و دمش هوای

انجام فن دور در تغییر ایجاد بوسیله کار این است. تنظیم قابل ش م و دمش

تعویض قابل مختلف اندازه های با آفات برای ، ش م سین بعالوه م شود.

با سین این همچنین باشد. آفات اندازه با متناسب باید حفره ها زیرا است،
نقطه۶ سه اتصال به ماشین این م باشد. تنظیم قابل نیز گیاه ارتفاع به توجه

.[١۴] م گردد وصل تراکتور پشت در

نیوماتی سامانه های رد عمل ارزیابی نتایج ۵

در معرف شده نیوماتی ماشین دو رد عمل ارزیابی از آمده بدست نتایج

م باشد: زیر صورت به مزرعه

غیر در باشد، بیشتر آفات پرواز سرعت از باید ش م هوای سرعت .١

م گردد. گیاه از جداشده آفاتِ شدن پخش باعث اینصورت

پرواز ش م عمل از قبل حتما باید نشسته اند گیاهان روی بر که آفات .٢

م ماند. باق گیاه روی در آفت اینصورت غیر در کنند،

ش م هود زیر از آفات کردن فرار از تراکتور باالی حرکت سرعت .٣

بخش که باشد زیاد آنقدر نباید سرعت این البته م کند. جلوگیری

نماید. عبور کشت ردیف روی از آفات روی بر تأثیر بدون دمش

تیمار به نیاز تا گیرد انجام موقع به باید تیمارها رشد، فصل طول در .۴

حرکت علت (به خاک تراکم احتمال اینصورت غیر در نباشد. اضاف

دارد. وجود مزرعه) سطح در تراکتور زیاد

مورد خربزه سفید س های م برای مزرعه سطح در A ماشین تأثیر .۵

آفت کش توسط نیز مزرعه از قسمت است. گرفته قرار آزمایش

با A ماشین رد عمل که م دهد نشان نتایج شد. تیمار شیمیایی

بهتر موارد برخ در حت است، مقایسه قابل شیمیایی آفت کش های

.(۴ ل (ش م کند عمل نیز

بستگ تیمار زمان مدت ،B ماشین برای انجام شده بررس ی در .۶

و (L) ( (سین ش م هود طول همچنین و (V ) حرکت سرعت به

بررس این .(۵ ل (ش دارد (P ) آفت پرواز جهت و پرواز سرعت

بار ی ط تیمار زمان مدت ، ش م هود طول افزایش با م دهد نشان

، ش م هود حرکت سرعت افزایش با و یافته افزایش تراکتور رفت

موفق کنترل از اطمینان ایجاد (برای م یابد کاهش تیمار زمان مدت

هود زیر در که آفات همچنین داد). افزایش را تیمار زمان مدت باید

از زودتر م آیند، در پرواز به تراکتور حرکت جهت خالف در ، ش م

زودتر نیز آنها و م آیند در پرواز به کشت ردیف عرض در که آنهایی

هود توسط م آیند در پرواز به تراکتور حرکت جهت در که آنهایی از

م شوند. گرفته ش م

زراع آفات کنترل در A نیوماتی ماشین رد عمل :۴ ل ش

زراع آفات کنترل در B نیوماتی ماشین رد عمل :۵ ل ش

نیوماتی سامانه های رد عمل مقایسه ۶

معرف شده

زیر صورت به م توان را تحقیق این در بررس مورد ماشین دو مقایسه نتایج

کرد: بیان

م باشد؛ سوار عقب B ماشین ول بوده سوار جلو A ماشین •

دارد؛ فن ی فقط B ماشین فنول دو دارای A ماشین •

آنها B ماشین ول م سازد نابود را حشرات کامل طور به A ماشین •

م کند؛ جمع آوری را

م کند کار تراکتور هیدرولی سامانه توسط A ماشین در موجود فن •

م کند. کار تراکتور توان ده محور توسط B ماشین فن ول

6three point connection
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B ماشین از بهتر و بوده باالیی کارایی دارای A ماشین ، کل طور به

که ش م هود همچنین نماید. آوری جمع را گیاه از جداشده آفات م تواند

م باشد، B ماشین در ش م هود از کارآمدتر است، شده تعبیه A ماشین در

م گیرند، قرار ش م هود زیر که پرواز حال در آفات تمام A ماشین در زیرا

ان ام این B ماشین در ه حالی در م شوند. گرفته ش م هود توسط بالفاصله

ش م سین حفره های زیر اصال پرواز حال در آفات از بعض که دارد وجود

در چون طرف از نشوند. گرفته ش م هود توسط نتیجه در و نگیرند قرار

لذا م روند، بین از و م شوند نابود بالفاصله جمع شده آفات تمام A ماشین

B ماشین در ن ل ندارد. وجود مزرعه سطح به آفات دوباره برگشت ان ام

واحد شدن پر هنگام به م شوند، جمع آوری واحد ی در آفات تمام چون

و آمده بیرون واحد این از آفات که دارد وجود ان ام این آفات جمع آوری

جمع آوری در A ماشین کارآیی که چند هر گردند. ظاهر مزرعه در دوباره

نسبت مزیت هایی دارای B ماشین اما م باشد، B ماشین از مناسب تر آفات

هزینه تر کم A ماشین به نسبت B ماشین تولید و ساخت است. A ماشین به

و م کند کار تراکتور هیدرولی سامانه توسط A ماشین اوال زیرا است؛

موتورهای و پمپ ها داشتن با ماشین ها این در هیدرولی سامانه های کاربرد

محور از استفاده با B ماشین در ه حالی در است. پرهزینه بسیار هیدرولی

ساخت در طرف از میشود. موجب را کمتری هزینه ای تراکتور توان ده

استفاده شده فن واحد ی از B ماشین ساخت در و فن واحد دو از A ماشین

A ماشین با مقایسه در B ماشین تمام شده قیمت فوق موارد به توجه با و

است. پایین تر

مجهز ایران) ساخت تراکتورهای (خصوصاً تراکتورها اغلب که آنجا از

در که آنست ایده آل تر لذا هستند، تراکتور پشت در نقطه سه اتصال سامانه به

اتصال به کشاورزی امر در مختلف کاربردهای برای الزمه ماشین های طراح

ماشین برای فقط اینجا در مورد این گردند. متصل تراکتور پشت در نقطه سه

م گردد. وصل تراکتور جلو به A ماشین و بوده صادق B

نتیجه گیری ٧

در معرف شده نیوماتی سامانه طرح دو معایب و مزیت ها گرفتن نظر در با

انی م کنترل برای را ایده آل تری طرح م توان آنها مزایای تلفیق و تحقیق این

و بوده سوار عقب نیوماتی ماشین جدید، طرح در نمود: ارائه مزارع در آفات

بخش آن طراح در همچنین و استفاده فن دو جای به دهانه دو قوی فن ی از

محور از استفاده با سامانه این شود. گرفته نظر در حشرات کامل نابودی برای

تا هیدرولی سامانه جای به فن دوران نیروی تأمین برای تراکتور توان ده

کشاورزان همه برای استفاده قابل تا بوده مقرون به صرفه و ساده ن مم حد

کار به فناوری در تعییرات با که گرفت نتیجه چنین م توان بنابراین، باشد.

ایده آل ماشین م تواند ،(A) تحقیق مورد نیوماتی ماشین طراح در رفته

نیوماتی ماشین های میدهد نشان پژوهش نتایج باشد. آفات با مبارزه برای

م توانند و بوده زراع آفت های کنترل در باالیی بازده دارای تراکتوری پشت

باشند. شیمیایی کنترل روش های برای مناسبی زین جای

مراجع

کشاورزی. انیزاسیون م توسعه مرکز رسم آمارنامه وزارت. کشاورزی، [١]

و آفات تحقیقات اه آزمایش پژوهش گزارشات ح. م. ، کاظم و ژ ، اردبیل [٢]
، شرق آذربایجان طبیع منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز گیاه بیماری های

.١٣٩٧

سوس بیواکولوژی بررس طرح نهایی گزارش ح. م. ، کاظم و ژ ، اردبیل [٣]
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