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هاي رايج مورد استفاده پاش سمانواع 

كند قرار  ميي پاش سمهاي شخصي كه  ه دو بند مثل كوله پشتي روي شانه

به وسيله يك پمپ پيستوني ساده دستي كه در قسمت داخلي باالي 

كند پس از اينكه مخزن را در حدود  ميي پاش سمشخصي كه 

اتمسفر در  6تا  5زند و هوا تحت فشاري در حدود  مينصف تا دوسوم از مايع سم پر كرد تلمبه 

نمايد و  ميسپس شير خروجي مايع سم را باز . گردد مي

هاي شخصي  دو بند مثل كوله پشتي روي شانه ي به وسيله

به وسيله يك پمپ پيستوني ساده دستي كه  پاش سمفشار 

مين أت و اهرم آن در قسمت تحتاني تعبيه شده است در قسمت داخلي باالي مخزن قرار دارد

، مايع سم به وسيله فشار موجود پاش كتابي معروف است

متناوب است يعني كسي  پاش سمفشار در اين نوع . شود

با يك دست د جريان سم يكنواخت همواره الزم است براي ايجا

  .ي نمايد

هاي موتوري و اتومايزر  پاش سمهاي مختلفي چون 

ها مايع سم تحت فشار  پاش سمبه طور كلي در اين نوع 

باشد و قطرات مايع سم در اثر برخورد با جريان شديد هوا تبديل به ذرات 

ها پوشش بيشتر در واحد سطح با  پاش سممزيت اين نوع 

هاي ديگر است كه دليل آن ريز شدن  پاش سم

ها مجهز به موتور دو زمانه بنزيني  پاش سمنوع 

آورد و اين  اي را به صورت عمودي به حركت در مي

قرار  پاش سمي خروجي و به محلي نازل  پروانه هوا را با شدت بسيار باال به لوله

. شود با اين كار جريان مايع سم به ذرات بسيار ريز تبديل مي

هاي پشتي موتوري هستند كه در آن ماده  پاش

  .ي بجاي سم، گرد است

  اي پشتي استوانه يها پاش سم

ه دو بند مثل كوله پشتي روي شانهها به وسيل پاش سماين 

به وسيله يك پمپ پيستوني ساده دستي كه در قسمت داخلي باالي  پاش سمفشار . گيرند مي

شخصي كه . شود ميمين أمخزن قرار دارد ت

نصف تا دوسوم از مايع سم پر كرد تلمبه 

مي  حبس) در باالي مايع(داخل مخزن 

  .كند ميي پاش سمشروع به 

  پشتي كتابي يها پاش سم

به وسيلهاي  همانند انواع استوانهها  پاش سماين 

فشار . گيرند ميكند قرار  ميي پاش سمكه 

در قسمت داخلي باالي مخزن قرار دارد

پاش كتابي معروف است سمكه به  پاش سمدر اين نوع  .شود مي

شود ميخارج  پاش سمدر منبع كوچكي از 

الزم است براي ايجاكند  ميكار  پاش سمكه با اين 

ي نمايدپاش سمزند و با دست ديگر بتلمبه 

  هاي پشتي موتوري پاش سم

هاي مختلفي چون  ها به نام پاش سماين 

به طور كلي در اين نوع . شوند شناخته مي

باشد و قطرات مايع سم در اثر برخورد با جريان شديد هوا تبديل به ذرات  نمي

مزيت اين نوع . شوند بسيار ريز مي

سممقدار معيني سم در مقايسه با 

اين . بسيار زياد قطرات سم است

اي را به صورت عمودي به حركت در مي ي دمنده است كه پروانه

پروانه هوا را با شدت بسيار باال به لوله

با اين كار جريان مايع سم به ذرات بسيار ريز تبديل مي. دمد دارد مي

پاش سمها نوعي از انواع  گردپاش

ي بجاي سم، گرد استپاش سممورد استفاده براي 
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گرفته و توان مورد نياز از طريق قرار ها مايع تحت فشار 

  .گردد

كه بيشتر در باغات و در برخي موارد مزارع كوچك مورد 

گيرد ظرفيت باالتري در مقايسه با انواع پشتي دارد و مجهز 

به يك موتور بنزيني و پمپ كوچك است كه مايع را با فشار به بيرون 

مجهز به شلنگ بلندي است كه قدرت  پاش

  .نمايد را بيشتر كرده و جابجايي مخزن سم را حداقل مي

هاي عريض است و  باشد كه مجهز به النس

هاي  پاش سمي سطوح باالتري از مزرعه را در مقايسه با 

در مزارع مورد استفاده قرار . كند پشتي موتوردار و بدون موتور فراهم مي

، كنترل و حفظ تعادل وسيله پاش سمگيرد و بدليل عريض بودن 

داراي يك موتور بنزيني است كه فشار مورد نياز سم را 

  هاي پشت تراكتوري بوم دار

اين نوع . هستند يانواع پشت تراكتور ،دار

ي تراكتور متصل شده و با استفاده از شفت 

 را پاش سمپمپ  ،توان محرك تراكتور. شوند

مورد نياز كار فشار  كه معموالً پيستوني است به حركت درآورده و اين

در انتها نيز سم با فشار باال از سر هر يك از 

ي در سطحي پاش سمشود و  خارج مي پاش

بدليل سرعت و متعاقب آن سطح . شود وسيع با سرعت مناسب فراهم مي

  .مورد استفاده گسترده دارد

  هاي پشتي شارژي پاش سم

ها مايع تحت فشار  پاش سمدر اين نوع 

گردد يك باتري قابل شارژ تأمين مي

  هاي فرغوني پاش سم

كه بيشتر در باغات و در برخي موارد مزارع كوچك مورد  پاش سماين نوع  

گيرد ظرفيت باالتري در مقايسه با انواع پشتي دارد و مجهز  استفاده قرار مي

به يك موتور بنزيني و پمپ كوچك است كه مايع را با فشار به بيرون 

پاش سماين نوع . نمايد تخليه مي

را بيشتر كرده و جابجايي مخزن سم را حداقل مي پاش سممانور 

  هاي ميكرونر پاش سم

باشد كه مجهز به النس هاي پشتي مي پاش سمنوعي از 

ي سطوح باالتري از مزرعه را در مقايسه با پاش سمشرايط 

پشتي موتوردار و بدون موتور فراهم مي

گيرد و بدليل عريض بودن  مي

داراي يك موتور بنزيني است كه فشار مورد نياز سم را . استتر  سخت

  .كند فراهم مي

هاي پشت تراكتوري بوم دار پاش سم

دار هاي بوم پاش سماي ديگر از  گونه

ي تراكتور متصل شده و با استفاده از شفت  ها به اتصال سه نقطه پاش سم

شوند محرك تراكتور تأمين توان مي

كه معموالً پيستوني است به حركت درآورده و اين

در انتها نيز سم با فشار باال از سر هر يك از . آورد را فراهم مي پاش سم

پاش سمموجود بر روي بوم  يها نازل

وسيع با سرعت مناسب فراهم مي

مورد استفاده گسترده دارد ،يپاش سمباالي 
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  پشت تراكتوري توربوالينر

ها همانند انواع اتومايزر از جريان هوا براي ريز كردن 

به شفت محرك  پاش سمبا اتصال شفت موتور 

كار  اين. چرخاند هاي دمنده را با سرعت باال مي

ها،  در قسمت انتهايي پره. شود باعث دميدن هوا با سرعت باال به بيرون مي

قرار دارد كه با پاشيدن سم در مسير جريان هواي خروجي 

كند و بدين ترتيب قدرت نفوذ سم به  قطرات سم را بسيار ريز مي

ها كه  پاش سم اين نوع. آورد هاي گياهي و باغي متراكم را فراهم مي

گيرد  هاي باغي و مزارع مورد استفاده قرار مي

انواع سوار كه به . قابل مشاهده است سوار و كششي

اند و انواع  شوند و بدون چرخ حامل ي تراكتور متصل مي

چرخ حامل  شوند و داراي دو كششي كه به مالبند تراكتور متصل مي

هاي تراكتوري توربوالينر دارند  پاش سمها ماهيتي شبيه به 

ها بيشتر  پاش سماين نوع . ي تفاوت دارندپاش

  .گيرند هاي باغي مورد استفاده قرار مي

مديريت حفظ 

پشت تراكتوري توربوالينر پاش سم

ها همانند انواع اتومايزر از جريان هوا براي ريز كردن  پاش سماين نوع 

با اتصال شفت موتور . گيرند قطرات سم بهره مي

هاي دمنده را با سرعت باال مي پره پاش سمتراكتور، موتور 

باعث دميدن هوا با سرعت باال به بيرون مي

قرار دارد كه با پاشيدن سم در مسير جريان هواي خروجي  پاش سمنازل 

قطرات سم را بسيار ريز مي ،پاش سم

هاي گياهي و باغي متراكم را فراهم مي پوشش

هاي باغي و مزارع مورد استفاده قرار مي به صورت گسترده در محيط

سوار و كششي به دو صورت رايج

ي تراكتور متصل مي اتصال سه نقطه

كششي كه به مالبند تراكتور متصل مي

  .باشند مي

  هاي توربيني باغي پاش سم

ها ماهيتي شبيه به  پاش سماين نوع 

پاش سمي  اما از نظر ظاهر و زاويه

هاي باغي مورد استفاده قرار مي در محيط

  


