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  إعــداد
  مدير دائرة وقاية املزروعات   / مامون بن مخيس العلوي. م  -خبري وقاية مزروعات / صالح الدين سعد اهللا . م

  رئيس مركز مكافحة اجلراد/عبد اهللا بن سامل الدر مكي . م
  

  اإلشراف
  مساعد مدير عام التنمية الزراعية/ خالد بن منصور الزدجايل. م

  المديرية العامة للتنمية الزراعية- وزارة الزراعة /سلطنة عمان  -دائرة االعالم التنموي -نفيذت
  

  : مقدمة

 يعود استخدام الطائرات في مكافحة اآلفات الزراعية في السلطنة الى حقبة سبعينات القرن 
خيل العشرين حيث بدأت وزارة الزراعة باستخدام الطائرات في مكافحة حشرة دوباس الن

Ommatissus lybicus  والتي تعتبر من اهم اآلفات ) المتق ( المعروفة محليًا باسم
 .الحشرية التي تصيب أشجار النخيل واكثرها انتشارًا في السلطنة

  

  تقنيات الرش الجوي:  أوالً 
صورة التي توجد عليها يتطلب التعرف على تقنيات الرش الجوي معرفة المعلومات المتعلقة بانواع المبيدات المستخدمة وال

امراض  –حشرات على السطح  –حشرات طائرة ( وطرق رشها والحجم االمثل لقطيرة المبيد المناسبة لنوع الهدف الموجهه اليه 
وفي هذا الدليل سيتم شرح المعلومات . ، وكذلك العالقة بين حجم القطيرة والجرعة الالزمة لوحدة المساحة ) حشائش  –نبات 

  :تي تغطي عمليات الرش بشكل عملي من خالل استعراض النقاط التالية الضرورية ال
 الرش بالحجم المتناهي الصغر •

 حجم الرش المطلوب •

 خواص المبيدات المستخدمة في الرش الجوي •

 تصنيف الرش طبقا لحجم القطيرات •

 .الحجم األمثل لقطيرات المبيد تبعًا لنوع الهدف الموجهة اليه •

 كفاءة تنفيذ الرش العوامل التي تؤثر على •

 الجدوى االقتصادية للرش بالطائرات •

وقد تم اعداد هذا الدليل لكي يغطي بصفة اساسية تقنية الرش الجوي بطريقة مبسطة تساعد الفنيين العاملين في وقاية 

  .المزروعات على فهم العمليات االساسية في مكافحة االفات التي يستخدم فيها الطيران الزراعي 
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  ختلفة لرش المبيدات الطرق الم

  :تنقسم طرق رش المبيدات المختلفة طبقًا لحجم محلول الرش الالزم لرش مساحة معينة من االرض الى خمس طرق 

  HV  (High Volume Spraying technique (الرش بالحجم الكبير  .1

الطريقة معدات الرش ليتر وتستخدم في هذه  500 – 200وفيها يتراوح حجم المحلول الالزم لرش الفدان مابين 

 .بالضغط العالي

وفيها يتراوح حجم المحلول الالزم MV   (  Medium Volume Spraying technique(الرش بالحجم المتوسط  .2

 .بشاير 6لتر وتستخدم فيه الرشاشات ذات  200 – 50لرش الفدان مابين 

راوح حجم المحلول الالزم لرش وفيها يت  LV  ( Low Volume Spraying Technique(الرش بالحجم الصغير  .3

 .لتر للفدان وتستخدم فيها معدات الرش الظهرية  100 – 25الفدان بين 

وفيها يتراوح حجم المحلول  VLV  (Low Volume Spraying Technique Very(الرش بالحجم الصغير جدًا  .4

 .لترا للفدان  25الى  5الالزم لرش الفدان بين 

   Ultra Low Volume Technique ( ULV(الرش بالحجم المتناهي الصغر  .5

لتر  2سم الى اقل من  100ويمتاز هذا النوع باستخدام المبيدات المركزة وفيها يتراوح حجم محلول الرش للفدان الواحد ما بين 

دول واجماًال يمكن تلخيص ماسبق في الج. للفدان ، وهو الرش الواسع االنتشار في عمليات المكافحة باستخدام الطائرات

  :التالي

حجم القطيرات   )فدان/ليتر(الحجم   نوعية القطيرات  حجم الرش

  )ميكرون(

  500اكبر من  500 200 كبيرة  حجم كبير

  500 - 300 200 – 50 كبيرة  حجم متوسط

  400 - 200 100-25 متوسطة  حجم صغير

  300 - 100 25- 5 دقيقة  حجم صغير جدا

  120 -30 2اقل من  فائقة الدقة  حجم متناهي الصغر

 

  

   ULVالرش بالحجم المتناهي الصغر 

 1ميكرون  100انتاج قطيرات متجانسة ودقيقة جدًا ذات قطر تقريبي متوسطة الحجم اقل من ( يمكن ان يعرف على انه 

  ).ليتر للفدان  3وتسمح برش مستحضرات زيتية خاصة بحجم اقل من 



www.iraqi-datepalms.net 2011 

 

  

   CAD  (Control Droplet application(القطيرات المتحكم بها 

وهي عبارة عن تقنية استخدام القطيرات التي تضمن مدى  CADتستخدم تقنية القطيرات المتحكم بها  ULVوفي الرش بطريقه 

  .ضيق ومحكوم من حجوم القطيرة بغرض ضمان كفاءة عالية وتطبيق اقتصادي للمبيد المستخدم

  

  
 

  

 )يسار(لى شكل توضيحي واخرى ع) يمين(على ورق حساس للماء  CADالقطرات المتحكم بها 

 
  

قط على اهمية تطبيق القطيرات بالحجم الصحيح انما يشمل ايضا على الهدف المرغوب وهو تماثل هذه القطيرات وهذا االستخدام اليؤكد ف

ان هذا المدى والطيف من القطيرات . في احجامها بما يمسح باستخدام الحد االدنى من الحجوم والجرعات لتحقيق مقاومة فعالة لآلفة

وذلك عند قياس عينة  2الى اقل من ) تمثل مدى اقطار القطيرات في طيف الرش متوسطات (   vmd/nmdيتحقق عند وصول نسبة 

الليزر وبذلك يختار حجم القطيرة تبعا لنوع الهدف المقصود ، ويعتبر الحصول على نسبة  من قطيرات الرش بواسطة جهاز انكسار اشعة

  .كنطاق تقريبي لطيف القطيرات ان احجام القطيرات اكثر تقاربا وتماثال 1
 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________  

  .سم 1مليمتر تكون  10مليمتر وكل  1ميكرون تكون  1000وهو وحدة لقياس حجم القطيرة حيث ان :  mu 1الميكرون
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  اكبر منة واقطار النصف االخر اصغر عنههو القطر الذي تكون اقطار نصف عدد القطيرات  NMDالقطر االوسط العددي 
  

  

الخاصة بتطبيقا لقطيرات الصغيرة والمتماثلة الحجم يكون من  ULV/CDAوعند استخدام اجهزة الرش التي تعتمد تقنية 

  .لتر للفدان 3سم الى  100الضروري استخدام المستحضرات القليلة التطاير التي تتراوح معدل استخدامها ما بين 
  

ر بالذكر ان احد طرق التحكم في حجم القطيرات وجعلها في حدود ضيقة هي استخدام قوة الطرد المركزي كما في ومن الجدي

وبالرغم من ان استخدام طريقة الرش . جهاز الميكرونير والقرص الدوار حيث يمكن التحكم بواسطة تغير سرعاتها الدورانية

اكثر فعالية وكفاءة في قتل اآلفة باستخدام اقل حجم ممكن من المبيد بالحجم المتناهي الصغر يجعل من القطيرات الدقيقة 

اال انه يجب ان التكون القطيرات صغيرة واالستفادة من الفاعلية الممتازة للقطيرات الصغيرة التي تستطيع الوصول الى الهدف ،

مثل للقطيرات في الحجم المتناهي الصغر ويتوقف اختيار الحجم اال. الى حد يسمح للتيارات الهوائية بسحبها بعيدا عن الهدف

 :على نوع الهدف المراد معالجته كما يتضح من الجدول التالي
  

  )ميكرون(حجم القطيرات   الهدف المقصود

   100 – 5  الحشرات الطائرة

   100 – 30  حشرات على سطح ما

  150 – 39  امراض النبات

   300 – 100  الحشائش
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قبولة في السنتميتر المربع والتي يفترض ان اليقل عددها عن المعدل المتعارف عليه عند استخدام أما معدل كثافة القطيرات الم

تقنية الرش بالحجم المتناهي الصغر فهي تعتمد اساسا على نوعية المبيد المستخدم في عملية المكافحة كما هو مبين في 

  :الجدول التالي
  

  2عدد القطيرات في سم  نوعية المبيد المستخدم

   30 – 20  المبيدات الحشرية

   30 - 20  مبيدات الحشائش قبل االنبات

   40 – 30  مبيدات الحشائش بعد االنبات

  70 - 50  مبيدات امراض النبات
  

  ) ULV(مميزات استخدام مبيدات الحجم متناهي الصغر 
  

عمليات المكافحة وخاصة الرش الجوي  اكثر قبوًال وانتشارًا في ULVهناك العديد من المميزات التي تجعل استخدام مبيدات 

  :ومنها

مستحضرات جاهزة لالستخدام وبالتالي توفر الوقت الالزم لعملية القياس والخلط باالضافة الى  ULVتعتبر مركبات  .1

 .تجنب مخاطر التلوث بالمبيدات

ستحلب او تغسل التحتوي مستحضراتها على اي مستحلبات حيث انها غير مجهزة لخلطها بالماء ولذلك فانها الت .2

 .بواسطة المطر او الندى بسهولة

تستخدم في صورة قطيرات صغيرة جدًا لذلك فان امكانية تخللها اجزاء النباتات  ULVنظرًا الن مستحضرات  .3

 .والمحاصيل تكون كبيرة كما وان هذه القطيرات يمكنها ان تستقر على كال السطحين الرأسي واالفقي للنباتات
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 .ت االصغر حجمًا بشدة خطورة تكتل القطيرات الكبيرة وبالتالي تمنع انزالقها من على سطح النباتتختزل القطيرا .4

التطرد قطيرات المبيد ذات األساس الزيتي بواسطة الطبقة الشمعية للحشرات والنباتات وبالتالي يسهل اختراقها لطبقة  .5

 .االساس المائيفي الحشرات عكس المستحضرات ذات ) الطبقة الخارجية(الكيوتيكل 

 .قطيرات متماثلة في احجامها ULVتنتج معدات الرش بطريقة  .6
  

غير  ULVكما وان عامل البخر اليؤثر واليختزل حجم القطيرات وهي في طريقها الى الهدف وذلك الن مستحضرات 

نب التناثر غير محتويه على مذيبات او مواد حاملة متطايرة ونتيجة لذلك يمكن ضبط واتقان رش الهدف وبالتالي تج

 .المحكم للمبيد مع استخدام كمية اقل للحصول على نفس التاثير الفعال

رش مساحات اكبر بحمولة طائرة واحدة وفي وقت اقل وبالتالي تجنب  عملية المكافحة تكون اسهل واسرع من حيث .7

 .عمليات نقل كميات كبيرة من المبيدات الى مواقع الرش وعمليات الخلط والتعبئة

  

 - دائرة االعالم التنموي  –، وزارة الزراعة ، المديرية العامة للتنمية الزراعية 2008كتيب تقنيات الرش الجوي ،: صدرالم

  الطبعة الثانية


