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ABSTRACT
In the process of crop production, selecting the appropriate spraying method is very important. On the other
hand, selecting the most appropriate criterion for evaluating and selecting pesticides is essential. In the first
stage of this research, according to the important criteria of evaluation of spraying operations; the sprayers of
Knapsack micronair, Tractor boom, Tractor lance, Knapsack atomizer and Turboliner were compared for
sparying wheat fields in Alborz, West azarbaijan, Khoozestan and Razavi khorasan proviences with a
completely randomized design. In the second step, the results of the first experiment were analyzed using AHP
method. According to the results, the scoring methods were evaluated based on the criteria of spraying, spraying
volume, drift, field capacity, spray uniformity, crop blunder, spraying nominal power, effectiveness and cost,
after normalizing and analyzing the data, weight of Knapsack micronir, Tractor boom, Turboliner, Knapsack
atomizer, and Tractor Lance sprayers were 0.337, 0.223, 0.175, 0.0 170 and 0.078, respectively. The Knapsack
micronair and Tractor lance sprayers was the best and worst sprayer according to the weights obtained. The
inconsistency coefficient of weights was 0.08. The highest and lowest criterion weight was 0.253 and 0.038
respectively and related to the effectiveness of controlling weeds and pests and crop blunder. In this situation,
the inconsistency coefficient was 0.09.
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اولويتبندی روش و معيار سمپاشی مزارع گندم به کمک تحليل سلسله مراتبی ()AHP
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چكيده
در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی ،انتخاب روش مناسب سمپاشی از اهمیت ویژهای برخوردار است .از طرفی انتخاب
مناسبترین معیار برای ارزیابی و گزینش سمپاشها از ضروریات است .در مرحله اول این تحقیق ،با توجه به معیارهای مهم
ارزیابی عملیات سمپاشی ،سمپاشهای تراکتوری بومدار ،النسدار ،توربوالینر ،میکرونر پشتی و اتومایزر در مناطق البرز،
آذربایجان غربی ،خوزستان و خراسان رضوی در قالب طرح آماری کامالً تصادفی بهمنظور سمپاشی مزارع گندم مورد مقایسه
قرار گرفتند .در مرحله دوم ،نتایج آزمایش اول به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی ( ،)AHP1تجزیهوتحلیل گردید .با
توجه به نتایج بهدستآمده ،امتیاز روشهای سمپاشی بر اساس معیارهای مصرف محلول سم ،باد بردگی ،ظرفیت مزرعهای،
یکنواختی پاشش ،درصد لهیدگی محصول ،توان اسمی سمپاشها ،اثربخشی و هزینه در نظر گرفته شد که پس از نرمال
سازی و تجزیهوتحلیل دادهها ،وزن سمپاشهای میکرونر ،بومدار ،توربوالینر ،اتومایزر و النسداربه ترتیب ،0/239 ،0/337
 0/170 ،0/175و  0/078به دست آمد .مناسبترین و ناکارآمدترین سمپاش در مزارع گندم ،با در نظر گرفتن وزنهای
بهدستآمده ،بهترتیب سمپاشهای میکرونر و النسداربودند .ضریب ناسازگاری وزنها 0/08 ،بود .باالترین و پائینترین وزن
معیار به ترتیب  0/253و  0/038و مربوط به اثربخشی در کنترل علفها ی هرز و آفات و لهیدگی محصول بود .در این

شرایط ضریب ناسازگاری  0/09به دست آمد.
واژههای کليدی :ارزیابی ،انتخاب ،تحلیل حساسیت ،سم پاش مناسب

مقدمه
انتخاب روش مناسب سمپاشی ،یکی از عوامل مؤثر در کاهش
هزینههای تولید ،آلودگیهای زیستمحیطی و افزایش عملکرد
محصول است؛ از طرفی ،تعیین معیارهای مناسب ارزیابی سم
پاشها ،از عوامل مهم در انتخاب آنهاست .روش تحلیل سلسله
مراتبی ،یک روش مفید و کارآمد بهمنظور انتخاب مناسبترین
روش و معیار است.
در بسیاری از موارد بهمنظور مبارزه با آفات ،بیماریهای
گیاهی و علفهای هرز ،عملیات سمپاشی اجتنابناپذیر است .در
این شرایط ،عملیات سمپاشی میبایست به روش صحیح و با
استفاده از وسایل مناسب انجام گیرد تا ضمن اینکه عملیات ،با
کمترین هزینه ،مؤثر واقع شود ،کمترین آسیب به محیطزیست و
سالمت انسان وارد گردد ( .)Anonynmous, 1998در تحقیقی،
چهار نوع سمپاش در مبارزه با علفهای هرز گندم موردمقایسه قرار
گرفتند .تیمارها به ترتیب سمپاش پشت تراکتوری بومدار،

میکرونر ابرپاش ،اتومایزر و الکتروستاتیک بودند .نتایج نشان داد
که صفات دبی خروجی ،عرض کار ،ظرفیت مؤثر ،ظرفیت نظری،
درصد لهیدگی ،اجرت هر هکتار عملیات ،سرعت پیشروی و
محلول مصرفی در هکتار ،در سطح  %1دارای اختالف معنیداری
هستند .سمپاش پشت تراکتوری ازنظر صفات موردمطالعه نسبت
به انواع اتومایزر ،میکرونر و الکترواستاتیک در وضعیت مطلوبتری
قرار داشت ( .)Ghaemmaghami et al., 2008لذا ضرورت دارد
با توجه به روشهای سمپاشی و هدف مبارزه با علفهای هرز و
آفات ،اولویتها و معیارها مشخص گردد .در شرایطی که
معیارهای تصمیمسازی متضاد هستند ،انتخاب گزینهها مشکل
است .جهت تصمیمگیری ،از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده
میگردد ( .)Bertolini and Braglia, 2006ساختار سلسله
مراتبی شامل سه سطح میباشد که سطح اول را هدف ،سطح دوم
را معیارهای اصلی (فرعی) و سطح سوم را گزینهها تشکیل دادهاند
که از روش  AHPبرای تعیین وزن معیارها و گزینهها استفاده
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میشود .درروش  ،AHPمقایسه زوجی بین هرکدام از سطوح
معیارها انجام میگیرد و به کمک نرمافزار ،پرسشنامههای مقایسه
زوجی تحلیل و نرخ ناسازگاری آنها تعیین میشود .نرخ
ناسازگاری ،وسیلهای است که نشان میدهد تا چه حد میتوان به
اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد .برای مثال اگر گزینه
Aنسبت به  Bمهمتر (ارزش ترجیحی  )5و  Bنسبتاً مهمتر (ارزش
ترجیحی  )3باشد ،آنگاه باید انتظار داشت  Aنسبت به  Cخیلی
مهمتر (ارزش ترجیحی  7یا بیشتر) ارزیابی گردد .چنانچه نرخ
عــدم ناسازگاری کمتر از  0/1باشد مقایسههای زوجی
انجامگرفته شده قابلقبول میباشد ( Srdjevic and Jandric,
 .)2010در تحقیقی از بین سه کمباین نیوهلند تی سی ،56
جاندیر  1165و جاندیر  955مناسبترین کمباین با روش تحلیل
سلسله مراتبی تعیین گردید .معیارها شامل قیمت دستگاه ،میزان
تلفات (افت) ،ظرفیت مزرعهای ،میزان مصرف سوخت ،قابلیت
اطمینان ،تجهیزات و امکانات ،راحتی و ایمنی و خدمات پس از
فروش بودند .نتایج نشان داد که از میان سه گزینه ،کمباین
نیوهلند تی سی  56با وزن نهایی  0/472دارای بیشترین امتیاز
است .دو کمباین جاندیر  1165و جاندیر  955نیز به ترتیب با
وزن نهایی  0/326و  0/202جایگاههای بعدی را به خود اختصاص
دادند ( .)Sheikh davoodi and Harbizade, 2013در تحقیقی با
عنوان ارائه الگوی بهینه برای مکانیابی فضای سبز با روش AHP
و اولویتبندی مکانی با استفاده از روش  ،TOPSISوزن و اهمیت
هریک از الیهها ،با استفاده از روش  AHPمحاسبه و درنهایت،
اولویتبندی روشها به روش  TOPSISانجام شد ( Hedayatnia
 .)and Ebrahimi, 2014این روش توسط ساعتی در سال 1980
ارائه گردیده است و سه اصل تجزیه ،قضاوت تطبیقی و سنتز،
مبنای تصمیمگیری است ( .)Saaty, 1980این عناصر ،شامل
هدفها ،معیارها یا مشخصهها و گزینههای احتمالی هستند که
در اولویتبندی بکار میروند ()Bowen, 1993؛ بنابراین ،اولین
قدم در این فرآیند ،ایجاد یک ساختار سلسلهمراتبی از موضوع
موردبررسی است ،بهطوریکه در آن اهداف ،معیارها ،گزینهها و
ارتباط بین آنها نشان داده میشود ( .)Zabardast, 2001در
تحقیقی بهمنظور تعیین روشی مناسب برای مسیریابی جادههای
جنگلی از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید .ازاینرو
پرسشنامهای جهت اولویتبندی عوامل مؤثر در طراحی جاده
یعنی شیب ،جهت ،تیپ خاک ،زمینشناسی ،موجودی در هکتار
درختان ،وضعیت آبراهه ،گونههای حفاظتی و چشمانداز تنظیم و
سپس نقطه نظرات متخصصان طراحی مسیر جاده جنگلی در
مورد تعیین اهمیت نسبی عوامل ،جمعآوری و با استفاده از نرم-
افزار ، Expert Choice11به روش مقایسه دوبهدو ،وزن دهی
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شدند .نتایج نشان داد که معیار شیب با وزن نسبی  0/254دارای
بیشترین امتیاز و چشمانداز با وزن نسبی  0/052دارای کمترین
امتیاز است (.)Hosseini et al., 2017
ساعتی ( )1980معتقد است به هنگام مقایسه زوجی
معیارها ،اگر شاخص ناسازگاری کمتر از  0/1باشد ،ضرایب اهمیت
تعیینشده ،مناسب است .پس از تعیین ضریب اهمیت تمام
معیارها ،زیر معیارها و گزینهها ،مقایسه کلی گزینهها نسبت به
هدف ،انجام و نتیجـــــه مقایســــه بهصورت نمــــودار
ظاهـــر میگردد ( .)Khorshid doost and Adeli, 2009برای
انتخاب الگوی کشت بالقوه محصوالت زراعی شهرستان تربتجام،
از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد .در این تحقیق،
بهترین الگوی کشت شهرستان ،بهصورت گندم ،خربزه ،جو،
چغندرقند ،کلزا ،گوجهفرنگی ،زیره ،هندوانه ،یونجه و سیبزمینی
با درصد مساحت مشخص تعیین شد ( Mohammadian et al.,
 .)2009در تحقیقی به کمک روش  ،AHPبهترین روش آبیاری
از بین چهار روش آبیاری پشتهای ،شیاری ،آبپاشی و آبیاری
قطرهای تعیین شد .معیارها در انتخاب بهترین سامانه شامل
چگالی محصول ،شرایط رشد محصول ،کیفیت آب ،توپوگرافی
زمین ،میزان حساسیت به بیماری ،شیب زمین ،نسبت نفوذ آب
در خاک و مهارت کارگر و گزینهها شامل روشهای آبیاری بودند.
پس از تشکیل ماتریسهای زوجی و محاسبه وزن نهایی ،به ترتیب
سامانه آبیاری قطرهای ،آبپاشی ،شیاری و پشتهای ،مناسب
شناخته شدند ( .)Srdjevic and Jandric, 2010اولویتبندی
کشت محصوالت استراتژیک زراعی استان البرز با استفاده از روش
دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردید .نتایج
بهدستآمده از بهکارگیری فناوری فوق ،اولویت کشت محصوالت
استراتژیک زراعی استان البرز را به ترتیب گندم ،جو ،ذرت
علوفهای ،یونجه ،پنبه و کلزا با وزن نهایی ،0/354 ،0/403 ،0/496
 0/183 ،0/320و  0/090معرفی نمود .در مقایسه معیارهای
تصمیم با یکدیگر مشخص گردید که کشاورزان به ترتیب سطح
زیر کشت ،درآمد خالص ،هزینههای تولید و نیازهای دامداری را
با میزان اهمیت نسبی  0/0،346/410 ،0/487و  0/188ترجیح
میدهند .سطح زیر کشت ،از بین معیارهای اولویتبندی از
باالترین اولویت برخوردار بود .مشکل کمبود آب ،هزینه کارگری
باال ،فقدان سرمایه کافی و خرید تضمینی گندم توسط دولت،
موجب گردیده که بیشترین سطح زیر کشت در استان ،مربوط به
گندم ( 14350هکتار) باشد (.)Sharifi et al., 2014
با توجه به تحقیقات انجامشده ،در خصوص معرفی سمپاش
مناسب مزارع گندم تحقیقی صورت نگرفته است ،اکثر منابع اشاره
به مزایا و معایب روشهای سمپاشی نموده است و بهصورت مطلق

142

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،51شماره  ،1بهار 1399

و در نظر گرفتن تمامی معیارها ،روش مناسبی را معرفی
ننمودهاند .روش تحلیل سلسله مراتبی با در نظر گرفتن کلیه
معیارها ،یکی از روشهای مفید در معرفی روش مناسب سمپاشی
است .از طرفی این تحقیقات بر روی موضوعات دیگر بوده است و
بر روی روشهای سمپاشی و معرفی روش مناسب تحقیقی
انجامنشده است .در این تحقیق ،با توجه به بررسی میدانی
انجامشده از شرایط کاری سمپاشهای رایج بهمنظور مبارزه با
علفها ی هرز و آفات گندم و نتایج بهدستآمده از تحقیق،
فرمهای ارزیابی تهیه و با درنظرگرفتن معیارهای مهم ارزیابی
شامل اثربخشی ،ظرفیت ،باد بردگی ،انرژی مصرفی ،هزینههای
عملیات ،یکنواختی پاشش ،مصرف محلول سم و گزینههای
سمپاشی شامل سمپاشهای میکرونر ،توربوالینر ،النس دار ،بومدار
و اتومایزر ،فرمهای مربوطه تکمیل و با روش تحلیل سلسله
مراتبی ،مناسبترین معیار و گزینه تعیین گردید.

مواد و روشها
برای ارزیابی سم پاش ها ،معیارهای مهم ارزیابی مصرف محلول
سم ،باد بردگی ،ظرفیت مزرعهای ،یکنواختی پاشش ،درصد
لهیدگی محصول ،مصرف انرژی ،اثربخشی در مبارزه با علفهای
هرز و آفات و هزینه در هکتار است (.)Srivastava et al., 1993
برای تعیین محلول مصرفی در هکتار ،میزان بده خروجی نازل ها
بر حسب لیتر بر دقیقه تعیین شد ،در هر یک از سم پاش های
مورد بررسی با قرار دادن ظرفی در زیر هر نازل و ثبت میزان
محلول خروجی در زمان معین ،بده خروجی هریک از آنها تعیین
شد .در سمپاش های بوم دار ،متوسط بده خروجی هر نازل و
مجموع بده خروجی سم پاش منظور شد .با داشتن بده خروجی
بر حسب لیتر بر دقیقه و ظرفیت موثر مزرعه ای (هکتار بر ساعت)
میزان محلول مصرفی در هکتار (لیتر بر هکتار) محاسبه گردید.
برای تعیین میزان باد بردگی ،قبل از عملیات سمپاشی در مناطق
اطراف مزرعه ،تعداد  20عدد کارت حساس به فواصل  30متر به
موازات جهت حرکت سمپاش ها و به فاصله  10متر از مرز جدا
کننده مزرعه با مزرعه هم جوار قرار داده شد .پس از عملیات این
کارت ها جمع آوری و درصد کارت هائی که در معرض قطرات
سم قرار گرفته بودند تعیین شد .زمان الزم برای سم پاشی یک
هکتار تعیین و با داشتن این عامل ،ظرفیت موثر مزرعه ای با
استفاده از رابطه ( )1محاسبه گردید:
1
(رابطه )1
T
Ca
 = Caظرفیت موثر ()ha.h-1
 = Tزمان الزم برای سم پاشی یک هکتار ()h

برای تعیین یکنواختی پاشش ،اندازه قطرات با استفاده از
کارت های حساس اندازه گیری شد .قبل از سمپاشی به فواصل
یک متر (عرضی) کارت های حساس که ابعاد آنها 3×7
سانتیمتراست در مسیر حرکت سمپاش ها قرار داده شد .این
کارت ها که شبیه کاغذ تورنسل بوده وبا برخورد قطرات سم تغییر
رنگ می دهند به منظور تعیین قطرتقریبی و تعداد قطرات در
یک سانتیمتر مربع مورد استفاده قرار گرفتند .از روش بزرگنمائی
برای تعیین تعداد و قطر قطرات استفاده شد سپس اندازه قطرات
گروه بندی شدند و میانه آنها در نظر گرفته شد .با تشکیل جدول
فراوانی وتعیین قطر قطراتی که در  50درصد فراوانی قرار داشتند
و استفاده از معادله  ،2قطر متوسط حجمی و میانه قطرات محلول
سم و ضریب کیفیت سمپاشی (نسبت قطر متوسط حجمی به
عددی) و تشکیل جدول فراوانی محاسبهشده و درنهایت
یکنواختی پاشش تعیین شد (.)Srivastava et al., 1993
)  N i .Di 1 /( p  q
(رابطه )2
( D pq 
)
q
 N i .Di
 = pمیتواند مقادیر  1،2،3و  4باشد ( =q ،)p > qمیتواند
مقادیر  1،2،0و  3باشد =Di ،قطر قطره برای گروه  = Ni ،iتعداد
قطره در گروه  =n ،iتعداد گروه =D30 ،قطر متوسط حجمی
( =D10 ،)VMDقطر متوسط عددی ()NMD
در طول  20متر میزان مساحت رد چرخهای جلو و عقب
تعیین شد (در سمپاشهای بوم دار تراکتوری) سپس با داشتن
مساحت سمپاشی شده میزان درصد لهیدگی محاسبه گردید .در
سایر سمپاشها که توسط کاربر جابجا میشدند در طول  20متر
و با در نظر گرفتن عرض کار سمپاش و میزان مساحت رد پای
کاربر درصد لهیدگی محصول تعیین شد (.)Safari et al., 2009
با توجه به توان اسمی و ظرفیت مزرعهای سم پاش ها ،میزان
انرژی مصرفی در هکتار در مرحله دوم محاسبه شد .برای محاسبه
اثربخشی از رابطه هندرسون تیلتون ،استفاده شد ،این روش تابعی
از تعداد قطرات شاهد قبل از سمپاشی ( ،)Cbتعداد قطرات شاهد
بعد از سمپاشی ( ،)Caتعداد قطرات تیمار بعد از سمپاشی ( )Taو
تعداد قطرات تیمار قبل از سمپاشی ( )Tbاست (معادله ،)3
(:)Heidari et al., 2016
p

pq

(رابطه )3

× 100

) 𝑎𝑇× 𝑏𝐶(1−
) 𝑏𝑇× 𝑎𝐶(

= اثر بخشی

در مساحت یک مترمربع و در سه تکرار ،تعداد علفهای
هرز و آفات (سن گندم) در قبل و بعد از عملیات ،شمارش شد و
درصد علفهای هرز(آفت) از بین رفته تعیین گردید .هزینهها به
روش گردش نقدی یکنواخت ساالنه و با در نظر گرفتن عمر 10

صفری و گرامی :اولويت بندی روش و معيار سم پاشی ...

ساله (عمر ادوات و ماشینهای کشاورزی بهمنظور ارزیابی
اقتصادی  10ساله در نظر گرفته میشود) ،سود بانکی  15درصد
و داشتن مقادیر قیمت اولیه ،قیمت اسقاطی ( 10درصد قیمت
اولیه) و هزینه نگهداری ( 5درصد قیمت اولیه) محاسبه گردید
(.)Soltani, 2008
در این تحقیق ،بهمنظور تعیین مناسبترین سمپاش
مورداستفاده توسط کشاورزان از میان سمپاشهای تراکتوری
بومدار ،النس دار ،توربوالینر ،میکرونر پشتی و اتومایزر در مزارع
گندم و تعیین مهمترین معیار ارزیابی از بین معیارهای مهم سم
پاشی ،از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید .تحقیق در
دو مرحله انجامشد .در مرحله اول ،عملکرد سمپاشها با در نظر
گرفتن معیارها بررسی شد ( .)Srivastava et al., 1993قالب
طرح آزمایشی ،کامالً تصادفی بود که با نمونهبرداری میدانی در
شرایط زارع 179 ،آزمایش مزرعهای شامل  45نمونه در هر منطقه
(یک منطقه تعداد نمونهها  44نمونه بود) در مناطق آذربایجان
غربی ،البرز ،خراسان رضوی و خوزستان ،طی سه سال اجرا شد.
روش آماری جهت مقایسه میانگینها ،آزمون چند دامنهای دانکن
بود که به کمک نرمافزار  SPSS 18انجام شد .پس از تعیین
معیارها ،بهمنظور انتخاب مناسبترین معیار و مناسبترین روش
سمپاشی ،از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد .نتایج
تحقیق مرحله اول بهاضافه جدولهای دوطرفه (مشابه جدول 4
برای معیار اثربخشی) برای  15کارشناس خبره ارسالشده و پس
از تکمیل جدولهای دوطرفه (جداولی که برای هر معیار،
محورهای عمودی و افقی آن شامل روشهای سمپاشی است و با
توجه به معیار موردنظر بین یک تا نه امتیاز داده میشود)،
تجزیهوتحلیل به کمک نرمافزار  Expert choice11انجام شد.
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معیارهای مطرحشده میتواند کمی و کیفی باشند .اساس این
روش تصمیمگیری بر مقایسات زوجی استوار است .تصمیمگیرنده
با فراهم ساختن درخت سلسلهمراتب تصمیمگیری ،کار تحلیل را
شروع میکند .در سطح صفر ،هدف تصمیمگیری قرار میگیرد و
در سطح اول ،شاخصها (معیارها) و در سطح دوم ،گزینهها قرار
دارند که ممکن است با توجه به نوع مسئله ،تعداد سطوح
معیارهای اصلی و فرعی بیشتر باشد.
یکی از فعالیتهای مهم بهمنظور اولویتبندی روشها،
تحلیل حساسیت میباشد که برای آن ،روشهای متعددی توسط
نرمافزار پیشنهاد میشود .این تحلیل ،حساسیت نتایج
تجزیهوتحلیل را نسبت به تغییر در مقادیر اولویت معیارها و زیر
معیارها نشان میدهد .در نرمافزار ،پنج نوع تجزیهوتحلیل
حساسیت شامل دینامیک ،کارایی ،گرادیان ،سربهسر و دوبعدی
پیشنهاد میشود که در این تحقیق ،از نوع کارایی استفاده گردید.
این روش نشان میدهد که در بین پارامترها ،کدام گزینهها از
اهمیت بیشتری برخوردارند .مجموع اولویتها با لحاظ نمودن وزن
هر پارامتر به نتیجهگیری نهائی منتهی میشود.
در این تحقیق روشهای سمپاشی و معیارها ،بهصورت
جدولهای زوجی باهم مقایسه و وزنهای مربوطه تعیین گردید.
سطح اول (هدف) ،سمپاش مناسب ،در سطح دوم ،معیارهای
اصلی (شاخصها) ،شامل باد بردگی ،یکنواختی پاشش ،اثربخشی،
ظرفیت مؤثر ،توان اسمی ،درصد لهیدگی ،هزینههای خرید
سمپاشها و مصرف محلول سم در هکتار قرار داشتند و گزینهها

(روشهای سمپاشی) ،در سطح سوم قرار گرفتند (شکل .)1

شكل  -1ساختار سلسله مراتبی تعيين مناسبترين سمپاش رايج مزارع گندم
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توسط آزمون چند دامنه دانکن ،میانگینها مقایسه شد (جدول
 .)2مطابق نتایج آزمایش اول ،روشهای سمپاشی ازنظر باد
بردگی ،دارای اختالف معنیداری در سطح  %1بودند .ازنظر باال
بودن درصد باد بردگی ،سمپاش توربوالینر ،بیشترین و نوع بومدار،
دارای کمترین مقدار باد بردگی بود (جدول  .)2سمپاش توربوالینر
علیرغم ظرفیت مزرعهای باال ،دارای حداکثر باد بردگی بود و بالغبر
نیمی از قطرات محلول سم به هدف نمیرسید .یکی از دالیل
اصلی این مشکل ،سمپاشی در ارتفاع است .در سمپاش میکرونر
به دلیل کوچک بودن قطر قطرات ،میزان باد بردگی در رده بعدی
قرار گرفت و در سمپاش بومدار به دلیل درشتی قطرات سم و
فاصله کم پاشش ،میزان باد بردگی کمتر از سایر روشها بود.
تحقیقات نشان داده است چنانچه سمپاش میکرونر به سامانه هوا
کمک مجهز گردد ،به نحو مؤثری از باد بردگی محلول سم
جلوگیری میشود (  .(Safari, & Kafashan., 2005از کل
نمونهها ،بالغبر  %52آن مربوط به مبارزه با علفهای هرز و مابقی
جهت مبارزه با آفت سن بوده است .در بین روشها ،بیشترین
اثربخشی مربوط به سمپاشهای میکرونر و بومدار تراکتوری بود.
بیشترین میزان مصرف محلول سم مربوط به سمپاش النسدارو
کمترین مربوط به سمپاش میکرونر بود .بیشترین ظرفیت
مزرعهای مربوط به سمپاش توربوالینر و کمترین مربوط به
میکرونر بود.

مطابق جدول  ،1امتیازها بین یک تا نه بودند که بر اساس
اصول تحلیل سلسله مراتبی و با نظر کارشناسان خبره تعیین
گردیدند ( .)Sharifi et al., 2014پس از تجزیهوتحلیل دادهها
به کمک نرمافزار ،وزن هریک از روشهای سمپاشی و معیارها
تعیین شد .درنهایت ،درصد ناسازگاری وزنهای بهدستآمده و
همچنین تجزیهوتحلیل حساسیت به روش عملکرد ،انجام شد.
جدول  – 1مقادير ترجيحات برای مقايسههای زوجی

مقدار
9
7
5
3
1
2،4،6،8

ترجيحات
کامالً مرجح یا مطلوبتر
ترجیح با مطلوبیت خیلی قوی یا سودمند
ترجیح یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح
ترجیح با مطلوبیت یکسان
ترجیحات بین فواصل

نتايج و بحث
در آزمایش اول این تحقیق ،بهمنظور بررسی مزرعهای و تعیین
وضعیت کاری و عملکردی سمپاشهای رایج مورداستفاده توسط
کشاورزان از سمپاشهای تراکتوری بوم دار ،النس دار ،توربوالینر
و میکرونر پشتی در مزارع گندم در قالب طرح کامالً تصادفی و
بهصورت خوشهای در مناطق آذربایجان غربی ،کرج ،خراسان و
خوزستان طی سه سال نمونهبرداری ( 179نمونه) به عمل آمد و

جدول  -2مقايسه ميانگين عملكرد سمپاشها

معيار

روش سمپاشی
بومدار تراکتوری

مصرف سم ((L .ha-1

اثربخشی ()%
ظرفیت مؤثر
1
انرژی مصرفی ( (kWh.ha
باد بردگی ()%
هزینه (میلیون ریال در سال)
ضریب یکنواختی پاشش
لهیدگی ()%
)(ha.h-1

*

میکرونرپشتی

371/16b
95a
3/58b
1/11c
1/73d
8/79a
4/3c
10/3a

35/4d
87a
1/09c
0/06d
36/4b
1/47d
2/1a
3/1c

النسدارتراکتوری
854/2a
48d
0/719c
6/46a
14/09c
6/85b
5/1d
1/6b

توربوالینر
240/51c
65b
7/11a
5/13b
46/33a
7/43b
3/57b
0d

اتومایزر پشتی
192/01c
73b
0/751c
1/16c
18/66c
2/44c
3/9b
3c

* در هر ستون تفاوت ارقام دارای حروف مشابه معنیدار نیستند (.)P>%1

سمپاشهای النس دار ،علیرغم مشکالت عدیدهای که دارند
بین زارعین رواج پیداکردهاند .شاید یکی از دالیل اصلی آن،
راحتی کار و پائین بودن درصد لهیدگی در مقایسه با سمپاشهای
بومدار است .در سالهای اخیر که سمپاشهای توربوالینر وارد
عرصه تولیدشدهاند .با توجه به ظرفیت باال و عدم نیاز به

تنظیمهای پیدرپی از سوی کاربران ،در بین زارعین پذیرش
قابلقبولی پیداکردهاند .این در حالی است که این سمپاشها
دارای باد بردگی باال و عدم یکنواختی پاشش میباشند.
جدول  ،3ماتریس دوبهدوی معیارهای ارزیابی را نشان
میدهد .این جدول ،خروجی نظرات کارشناسان خبره است که
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مدنظر قرارگرفته است .جدول  4ماتریس دوبهدوی روشهای
سمپاشی را با در نظر گرفتن معیار اثربخشی (بهعنوان نمونه) نشان
میدهد .برای سایر معیارهای هزینه ،باد بردگی ،ظرفیت ،انرژی
مصرفی ،یکنواختی پاشش ،درصد لهیدگی و مصرف سم از همین
روش و تشکیل جدولهای مربوطه استفادهشده است .این مقادیر،
میانگین نظرات  15کارشناس است .مطابق جدول  ،1برای
ترجیحات مختلف ،امتیازات بین  1-9است .برای کارشناسان
خبره به موضوع ،جداول  1و  2ارسال گردید تا به هریک از
روشها ،امتیاز دهند.
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با توجه به شکل  ،2معیار اثربخشی با وزن  0/253دارای
بیشترین وزن و لهیدگی محصول با وزن  ،0/038دارای کمترین
وزن است .این نمودار نشان میدهد که ترتیب اهمیت معیارها
برای عملیات سمپاشی به ترتیب اثربخشی ،هزینه ،ظرفیت مؤثر
مزرعهای ،مصرف محلول سم ،باد بردگی ،انرژی مصرفی،
یکنواختی پاشش و صدمه رسیدن به محصول است .از طرفی
درجه ناسازگاری  0/09کمتر از  0/1است و نشان میدهد که بین
نتایج ،سازگاری مناسبی برقرار است.

جدول  -3ماتريس دوبهدو مقايسه معيارهای سمپاشی
معيار

هزینه (میلیون ریال
در سال)

باد بردگی
()%

ظرفیت مؤثر
)(ha.h-1

اثربخشی
()%

انرژی مصرفی
)(kWh.ha-1

ضریب یکنواختی
پاشش

لهیدگی محصول
()%

مصرف سم
)(L.ha-1

1
0/2
1
1
0/34
0/2
0/2
1

5
1
0/2
5
0/34
1
0/34
1

1
5
1
1
0/34
1
0/34
3

1
0/2
1
1
0/34
0/2
0/2
0/2

3
3
3
3
1
1
0/34
1

5
1
1
5
1
1
1
3

5
3
3
5
3
1
1
5

1
1
3
5
1
0/34
0/34
1

هزینه (میلیون ریال در سال)
باد بردگی ()%
ظرفیت مؤثر ()ha.h-1
اثربخشی ()%
انرژی مصرفی ()kWh.ha-1
ضریب یکنواختی پاشش
لهیدگی محصول ()%
مصرف سم ()L.ha-1

جدول  -4ماتريس دوبهدو روشهای سمپاشی بر اساس معيار اثربخشی

اثربخشی

توربوالینر

توربوالینر
میکرونرپشتی
بومدار تراکتوری
النسدارتراکتوری
اتومایزر پشتی

النس دار تراکتوری

اتومایزرپشتی

میکرونرپشتی بومدار تراکتوری

1
5

0/2
1

0/14
1

3
5

0/34
5

7

1

1

9

7

1/3

0/2

0/12

1

0/2

3

0/2

0/14

5

1
0.3

0/253
0/209

0/194

0/038

0/077

0/066

وزن

0/098

0/064

0.2
0.1
0

معيار
شكل  -2تجزيهوتحليل معيارها و وزن آنها (ضريب ناسازگاری )0/09
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0.4

0/337

0.3

0/239

0/078

وزن

0/17

0/175

0.2
0.1
0

گزينه (روش سم پاشی)
شكل  -3نتايج نهائی مقايسات و ناسازگاری کلی (ضريب )0/08

شکل  ،3وزن کلی روشهای مختلف سمپاشی را با در نظر
گرفتن گزینهها نشان میدهد .با توجه به نمودار ،گزینه روش
سمپاشی با سمپاش میکرونر ،دارای بیشترین وزن ( )0/337است.
میزان ناسازگاری دادهها  0/08است که از مقدار  0/1کمتر است.
با توجه به وزن گزینهها (روشهای سمپاشی) ،اولویت روشها به
ترتیب میکرونر پشتی ،سمپاش بومدار تراکتوری ،توربوالینر،
اتومایزر پشتی و النسدارتراکتوری است .این ارزیابی نشان
میدهد که سمپاش میکرونر ،علیرغم لهیدگی محصول ،ظرفیت
پائین و باد بردگی باال ،نسبت به سایر روشها ،دارای ارجحیت
هست .چنانچه این سمپاش از نوع پشت تراکتوری مجهز به سامانه
هوا کمک باشد ،این نقصها نیز برطرف میگردد و اختالف وزنی
این روش با سایر روشها بیشتر خواهد شد ( & Safari

.)Kafashan., 2005
مطابق شکل  ،4محور عمودی سمت راست ،وزن گزینهها
(روشهای سمپاشی) و محور عمودی سمت چپ ،وزن معیارها را
نشان میدهد .وزن کلی سمپاش میکرونر نسبت به سایر روشها
بیشتر است .معیارهای این سمپاش ،دارای نوساناتی است که در
تعدادی از معیارها ،وزن آن پائین و در تعدادی ،باالتر از سایر
روشهاست و وزن کلی این روش ،نسبت به سایر روشها باالتر
است و استفاده از آن قابل توصیه است .نتایج این تحقیق نشان
میدهد که روشهای سمپاشی نسبت به معیار اثربخشی
حساستر از سایر معیارهاست و در رتبههای بعد به ترتیب هزینه
و ظرفیت مزرعهای قرار دارد؛ بنابراین در انتخاب روش سمپاشی
میبایست معیار اثربخش بودن در اولویت قرار گیرد.
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 این، بهمنظور هدایت مؤثر قطرات سم به سمت هدف،است
سمپاشها میبایست به واحدهای دمنده مجهز شوند از طرفی از
پشتی آن میتوان در مرحلهای از کشت که امکان تردد تراکتور
وجود ندارد استفاده نمود و در مواقعی که امکان تردد تراکتور
وجود دارد از نوع پشت تراکتوری بهمنظور باال بردن ظرفیت
 سمپاش بومدار تراکتوری قرار، در رتبه بعد.مزرعهای بهره جست
 نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سمپاش النسدار.دارد
 پائین بودن اثربخشی،به دلیل باال بودن محلول مصرفی در هکتار
 بـرای مزارع بههیچعنوان قابل،و آلودگیهای زیستمحیطی
.توصیه نیست
 از معیارهای بااهمیت پائین در انتخاب، معیار لهیدگی محصول-3
سمپاشهاست ولی در این خصوص میبایست مرحله رشد و هدف
 از طرفی گزینه سمپاش النسدار که.سمپاشی را مدنظر قرارداد
 یکی از،بهطور وسیع توسط کشاورزان مورداستفاده قرارگرفته
.ناکارآمدترین روشهای سمپاشی مزارع است

نتيجهگيری
، از بین سایر معیارها،0/253  معیار اثربخشی عملیات با وزن-1
 در رتبه بعد هزینههای.مهمترین معیار برای انتخاب سمپاش است
 قرار دارد؛ بنابراین در انتخاب روش مناسب0/209 عملیاتی با وزن
 عوامل اثربخشی و هزینه از عوامل تعیینکننده هستند،سمپاشی
که کشاورزان برای خرید یا تهیه سمپاش میبایست مدنظر قرار
.دهند
استفاده از سمپاش میکرونر در مقایسه با چهار روش سمپاشی-2
 اتومایزر و النسداربا در نظر گرفتن هشت معیار، بومدار،توربوالینر
 ظرفیت مؤثر، باد بردگی،اصلی ارزیابی سمپاشها (هزینه
 لهیدگی، یکنواختی پاشش، انرژی مصرفی، اثربخشی،مزرعهای
محصول و میزان مصرف محلول سم) در مزارع گندم کشور قابل
 هرچند این سمپاشها ازنظر باد بردگی به علت ریز.توصیه است
 دارای مشکل میباشند و ظرفیت کاری آنها پائین،بودن قطرات
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