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سخني با هنرجویان عزیز

توسعه  تحقق  و  فناوري ها  توسعه  گوناگون،  مشاغل  در  کار  دنیاي  تغییر  حال  در  شرایط 
ادامه  در  را  درسي  کتاب هاي  محتواي  و  درسي  برنامه هاي  تا  داشت  آن  بر  را  ما  پایدار، 
تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي 
و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. 
شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل 
دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي - حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي 

در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي شخم مکانیزه

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
اسناد  بر  مبتني  کاردانش  و  حرفه اي  و  فني  درسي  کتاب هاي  تألیف  دفتر  اساس  این  بر 
باالدستي و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار 
مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع 

اصلي و راهنماي تألیف کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این کتاب دومین کتاب کارگاهي است که ویژه رشته »ماشین های کشاورزی« تألیف شده 
است و شما در طول دو سال تحصیلي پیش رو چهار کتاب کارگاهي و با شایستگي هاي 
متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در شغل و 
حرفه براي آینده بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي 

آموزش داده شده دراین کتاب را کسب و در فرآیند ارزشیابي به اثبات رسانید.



کتاب درسي »کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت« شامل پنج پودمان است و 
هر پودمان داراي یك یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري 
تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي 
مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یك نمره در سامانه ثبت 

نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشي که براي 
شما طراحي و تالیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه 
باید استفاده نمایید.  انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي  براي  هنرجو مي باشد که 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر 
اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه 

رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات 
و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه 
شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي 

فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز 
محترمتان در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.

گام هاي  گرامي،  هنرآموزان  و هدایت  عزیز  و کوشش شما هنرجویان  با تالش  امیدواریم 
مؤثري در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري 

شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي متغیر 
دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته »ماشین های کشاورزی« طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تالیف گردید. 
کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب داراي 5 
از  بر شایستگي  ارزشیابي مبتني  یا چند واحد یادگیري تشكیل شده است. همچنین  از یک  پودمان است که هر پودمان 
ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي 
هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره 
هر پودمان از دو بخش تشكیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها 
است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني 
دیده  تدارك  آموزشي  بستۀ  از  جزئي  کتاب  این  است.  محیطي  زیست  مباحث  و  حرفه اي  اخالق  منابع،  مدیریت  جمله  از 
شده براي هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستۀ آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي 
در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار 
بر  با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی  مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر 
شایستگی، مشكالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نكات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش 
ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:
در پودمان اول ضرورت اجرای شخم و ماشین های خاکورزی اولیه و نحوه کاربرد و نگهداری آن ها مطرح شده است که 

اولین گام در عملیات آماده سازی زمین می باشد که خود مقدمه ای بر عملیات مكانیزه کاشت است.
پودمان دوم شامل دو واحد یادگیری با عناوین تهیه مكانیزه بستر بذر و شكل دهی زمین می باشد. در این واحدهای 
یادگیری ضمن تشریح ضرورت خاکورزی ثانویه و شكل دهی زمین که گام نهایی در آماده سازی زمین می باشد، نحوه 

کاربرد و سرویس ماشین های مربوطه بیان شده است.
در پودمان سوم ماشین های کاشت مكانیزه شامل انواع خطی کار، ردیف کار، غده کار و نشاکار به تفصیل مورد بررسی 

قرار گرفته و سپس از بین آن ها به اصول کاربرد و سرویس ماشین های خطی کار و ردیف کار پرداخته شده است.
پودمان چهارم شامل سه واحد یادگیری با عناوین کوددهی و کنترل مكانیكی علف های هرز، سم پاشی مكانیزه و 
نگهداری مكانیزه فضای سبز می باشد. در این واحدهای یادگیری ضمن تأکید بر نكات ایمنی و زیست محیطی، نحوۀ 

کار با ماشن های مربوطه و سرویس و نگهداری آن ها بیان شده است.
در پودمان پنجم با توجه به بحث کم آبی و محدودیت منابع آبی، روش های آبیاری تحت فشار به تفصیل مورد بررسی 
آبیاری  و  ثابت  آبپاش  با  بارانی کالسیک  آبیاری  به  فشار  آبیاری تحت  انواع روش های  بین  از  و سپس  گرفته  قرار 

موضعی نواری پرداخته شده است.
امید است که با تالش و کوشش شما همكاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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در اوايل قرن بيستم به نقش حقيقي شخم كه تهويه خاك، بهبود قابليت دسترسي عناصر غذايي، نفوذ بيشتر ريشه ها، 
مانند  تخريبي شخم  اثرات  از طرفي  برده شد.  پي  است،  و...  اليه هاي فشردۀ خاك  هرز، شكستن  علف هاي  كنترل 
خاكورزي  فكر  به  آدمي  منابع،  اين  از  بلندمدت  استفاده  و  خاك  براي حفظ  است.  رسيده  اثبات  به  فرسايش خاك، 
حفاظتي و يا كم خاكورزي و يا حتي بدون خاكورزي افتاد. پايداري كشاورزي در روستاها كه بخش مولد جامعه بوده و 

باالترين ارتباط را با كشاورزي دارند، از مهم ترين اهداف خاكورزي حفاظتي مي باشد.

ْدِع  َواْلَْرِض َذاِت الَصّ
و سوگند به زمين شكاف دار )آماده  ِكشت(
طارق 12

فصل 1

خاكورزی اوليه
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در پايـان ايـن واحـد يادگيـري هنرجويـان قادر خواهنـد بود با تراكتـور و انـواع گاوآهن هاي برگـردان دار، قلمي 
و دوار زميـن را شـخم بزنند. 

واحد يادگيری 1
شخم مكانيزه

•  چرا كشاورزان قبل از كاشت بذر، خاك را شخم مي زنند؟
•  آيا امكان كاشت بذر در مزرعه اي كه شخم زده نشده، وجود دارد؟

•  چه زماني براي انجام عمليات شخم مناسب تر است؟
•  خاكورزي مناسب، مستلزم شخم تا چه عمقي است؟

•  چرا ماشين هاي شخم مكانيزه متنوع هستند و كاربرد هريك در چه شرايطي است؟
•  روش بكارگيري ماشين هاي مختلف شخم چگونه است؟

•  آيا هميشه انجام عمليات شخم موجب سود اقتصادي بيشتر كشاورزان مي شود؟

شـخم بـه منظـور ايجـاد تغييـرات فيزيكـي مطلـوب در خاك بـراي بهبود شـرايط رشـد گياهـان زراعـي انجام 
مي شـود. مخلـوط شـدن بقايـاي گياهـي و تهويـه خـاك بـه رشـد موجـودات خـاك زي كمـك كـرده و ايـن 
موجـودات به نوبـه خـود سـبب پوسـيدگي و تجزيـه مـواد آلـي و حاصلخيـزي خـاك مي شـوند. انجـام عمليات 
شـخم  در صورتـي رضايت بخـش خواهـد بـود كـه كاربـر ماشـين هاي شـخم، شـرايط خاكـي را كـه مي خواهد 
بـراي رشـد محصـول آمـاده كنـد، بشناسـد و ادوات مناسـب را انتخاب كـرده و به درسـتي از آن اسـتفاده كند.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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ريشۀ گياهان بايد در خاك رشد و نمو يابد )شكل 1-1(. 
َفَأنَْبْتنا فيها َحبًّا       عبس 27

و در آن )خاك( دانه ها رويانديم.

سطح خاك به مرور زمان در اثر آبياری، بارندگی، رفت و آمد افراد و احشام، انجام عمليات كشاورزی و... سفت می شود. 
نفوذ آب، تبادل هوا، خروج جوانه و... در چنين خاكی امكان پذير نبوده يا اينكه به مقدار مناسبی نمی باشد )شكل1-2(.

عمليات مكانيكی كه به منظور آماده كردن زمين برای كاشت روی آن انجام می شود خاكورزی ناميده می شود. 
اجرای شخم، يكی از مهم ترين و اصلی ترين مراحل آماده سازی زمين است كه به آن »خاكورزی اوليه« نيز می گويند.

 هـدف اصلـی از اجـرای شـخم، شكسـتن مقاومـت يا سـختی خاك اسـت. بـا اجرای شـخم و عمليـات تكميلی 
بعـدي، خـاك به بسـتری مناسـب برای كاشـت و پـرورش گياهـان تبديل می شـود. 

 هـر چنـد هـدف اصلـی در شـخم، شكسـتن سـختی يا مقاومـت فيزيكـی خـاك در مقابل بـذر و خـروج جوانه 
اسـت، ليكـن بـا اجـرای آن اهـداف ديگـری نيـز به شـرح زيـر تأميـن می گردد:

1. پوك كردن خاك زراعی
2. دفن كردن بقايای محصول قبلی و كودهای آلی

3. باال آوردن مواد معدنی و آلی موجود در عمق خاك
4. مهار علفهای هرز و پيشگيری از آفات و امراض گياهی

ضرورت اجراي شخم

شكل 1-1. 

شكل 2-1. سخت شدن خاك و اثر آن بر رشد ريشه

نکته 
دركشـاورزی نويـن، روشـی از خاكـورزی مطلـوب اسـت كـه ضمن حفـظ حاصلخيزی، مـواد آلـی، رطوبت و زیست محیطی

سـاختمان خـاك، مانـع از هرنـوع فرسـايش و تخريب خـاك گردد. 

جلوه های 
خداوند مهربان بيش از 3200 نوع كرم خاكي خلق كرده است. كرم هاي خاكي با حركت خود در خاك ضمن آفرینش

شكستن سختي خاك كمك شاياني به گسترش ريشه در خاك مي كنند و در واقع شخم زن هاي طبيعي هستند. 
طبق تحقيقات انجام گرفته وجود 180 كرم خاكي در هر مترمكعب از خاك مي تواند آن را بي نياز از شخم نمايد. 
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بشـر از زمانـی كـه بـه تأثيـر خاكورزی بـر عملكـرد محصول پی بـرد به فكـر سـاختن وسـايل و ابزارهايی جهت 
انجام شـخم بوده است)شـكل3-1(.چون اين وسـايل و ابزار، ابتدا توسـط گاو كشـيده می شـد و در نوك برخی 
از آن يـك تكـه آهـن تعبيـه شـده بـود، گاوآهـن ناميده شـدند. نامی كه هنـوز هم معتبر بـوده و مورد اسـتفاده 
قـرار می گيـرد. در حاليكـه امـروز هـم شـكل آن تغيير كرده و هم اينكه نيروی كشـش آن بسـيار متفاوت شـده 

است.  

كرده انـد،  پيـدا  مختلفـی  انـواع  گاوآهن هـا  امـروزه 
اصلـي  دارای سـه بخـش  نـوع آن  از  امـا صرف نظـر 

:)1 -4 می باشند)شـكل
1. شاسـی يا قـاب: شاسـی در گاوآهـن مجموعه ای 
از چنديـن ديـرك اسـت كـه سـاير اجـزای گاوآهن به 

آن متصـل می شـوند.
2. سـامانه )نقاط( اتصال: قطعاتی هسـتند كه روی 
شاسـی نصب شـده اند و اتصـال گاوآهن بـه تراكتور از 

طريـق ايـن قطعات انجام می شـود.
با  كه  هستند  گاوآهن  از  اجزايی  خاكورز:  عامل   .3
خاك درگير بوده و شخم توسط آن صورت می گيرد. 

گاوآهن هـا از نظـر نـوع عامـل خاكـورز بـه 3 گـروه 
می شـوند:  تقسـيم  بـزرگ 

1. گاوآهن های برگردان كننده
زميـن  شـكافتن  ضمـن  كـه  هسـتند  گاوآهن هايـی 
را  شـده  كنـده  خـاك  آن،  از  عمقـی  در  نفـوذ  و 
برمی گردانند)شـكل 5-1(. گاوآهن هـای برگـردان دار 
هسـتند. گاوآهن هـا  ايـن  از  نمونه هايـی  بشـقابی  و 

ماشين های شخم

شكل 5-1. برگردان شدن خاك

شكل 3-1. ابزار و ماشين های شخم

شكل 4-1. قسمت هاي اصلي يك ماشين خاكورز

شاسی

عامل خاكورز

نقاط اتصال
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گاوآهن برگردان دار
گاوآهن برگردان دار متداول ترين نوع گاوآهن در ايران مي باشد و از آنجا كه داراي خاك برگردان مي باشد به گاوآهن 
برگردان دار معروف شده است)شكل 6-1(. عامل خاكورز در اين گاوآهن اصطالحا خيش ناميده مي شود. مجموعه 
خيش از تيغه)سوك(، صفحه برگردان، پيشاني، كفش، پاشنه و تنه تشكيل شده است.  اصول كار اين گاوآهن به اين 
صورت است كه تيغه موجب مكش و نفوذ خيش در داخل خاك شده و خاك شيار شخم را به صورت افقي بريده و 
آن را به سمت صفحه برگردان هدايت مي كند و خاك بريده شده با تيغه، به وسيله صفحه برگردان، برگردانده مي شود.

شكل 6-1. اجزای خيش گاوآهن برگردان دار

 قسمت جلويي صفحه برگردان را پيشاني مي گويند. پيشاني در برش عمودي خاك تأثير دارد. در قسمت پايين 
تنه خيش يك قطعه فلزي تخت و بلندي به نام كفش متصل مي شود كه وظيفه حفظ تعادل گاوآهن در برابر 
نيروهاي جانبي كه از طرف خاك الي ۀ شخم به گاوآهن وارد مي شود را دارد. در قسمت انتهايي كفش آخرين 
خيش قطعه اي به نام پاشنه نصب شده است به طوري كه عامل خاكورز به وسيله آن روي خاك مي لغزد و نقطۀ 
اتكايي براي آن محسوب مي شود. مجموعه تيغه، صفحه خاك برگردان، كفش و پاشنه به وسيله پيچ و مهره هاي 

مخصوص به تنه متصل مي گردند. تنه به ساق و ساق به شاسي گاوآهن وصل مي شود.
به منظور جلوگيري از آسيب رسيدن به خيش و گاوآهن در اثر برخورد با موانع سخت، اتصال خيش به شاسي به وسيله 
سيستم هاي ايمني گوناگوني انجام مي گيرد. متداول ترين نوع اين سيستم ها، پين برشي مي باشد. اين پين ضمن اتصال 

خيش به شاسي در اثر برخورد با موانع بريده شده و سبب مي شود خيش به باال حركت كند )شكل 1-7(. 

شكل 7-1. پين و پيچ برشی در گاوآهن برگردان دار

پيچ برشی

پين برشی

ساق

تنه

صفحه برگردان
كفش پاشنه

پيشانی

تيغه
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نصـب  گونـه ای  بـه  شاسـی  روی  بشـقاب ها 
شده اند كه دارای دو زاويه تمايل عمودی)زاويه 
نفـوذ( و زاويـه تمايـل جانبی)زاويـه بشـقاب يا 
زاويـه افقـي( می باشـند. بـا تغييـر ايـن زوايـا 
می تـوان عمـق شـخم، ميـزان نفـوذ و سـرعت 

گـردش بشـقاب را تنظيـم كرد)شـكل 1-9(.

گاوآهن بشقابي
اين گاوآهن ها از صفحات بشـقابي شـكل مقعر 
تشـكيل شـده اسـت كه هـر يـك داراي محور 
مسـتقل هستند)شـكل8-1(. گاوآهن بشـقابي 
ضمـن حركت بـه جلو و گردش بشـقاب ها )در 
اثـر تمـاس بـا زميـن( به كمـك وزن خـود در 
خـاك نفـوذ مي كند و سـطح خـاك را تا عمق 
معينـي بـرش داده، جابجـا نمـوده و تـا حـدي 
برگـردان مي كننـد.  حداكثـر عمـق شـخم در 
گاوآهـن بشـقابی، يك سـوم قطـر بشـقاب های 

است. آن 

شكل 9-1. زوايای بشقاب در گاوآهن بشقابی

شكل 8-1. گاوآهن بشقابی

فیلم 
آموزشی

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

مكانيزم فنري به كار رفته در گاوآهن هاي مدرن براي عبور از موانع

در مـورد تأثيراتـی كـه افزايـش يـا كاهـش زوايـای بشـقاب در نفوذ و سـرعت گـردش آن خواهند گذاشـت، 
كنيد. گفتگـو 

تغيير اين زوايا چه تأثيری بر قدرت كششی مورد نياز خواهد گذاشت؟ 

گاوآهن هـاي بشـقابي در مقايسـه بـا گاوآهن هاي برگـردان دار فاقد كفش و پاشـنه اند؛ در عـوض داراي چرخ 
عقـب مي باشـند كـه ضمـن تثبيت عمق شـخم، نيروهـاي جانبي وارد شـده به بشـقاب ها را خنثـي مي كند. 
عالوه بـر آن در شـرايطي كـه خاك سـفت و سـخت اسـت و نفوذ با اشـكال انجام مي شـود، مي تـوان با اضافه 

كـردن وزنـه به چرخ عقب مشـكل را مرتفـع نمود.

بشقاب

لبه جلویى

زاویه بشقاب یا زاویه
افقى 45 تا 42

راستاى حرکت
ماشین

جهت حرکت

زاویه عمودى

خط عمودى

خط زمین

شاسی

نقاط اتصال

ياتاقانبشقاب

چرخ عقب
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2. گاوآهن های شكافنده
گاوآهن هايـی هسـتند كـه زمين را می شـكافند، اما خـاك را بر نمی گرداننـد. گاوآهن قلمی)چيزل يا اسـكنه ای( 

و زيرشـكن، نمونه هايـی از اين نوع گاوآهن ها می باشـند.
گاوآهن قلمي

شـخم هاي  بـراي  قلمـي  گاوآهن هـاي  از 
بـه  سـانتيمتر(   45 )حـدود  عميـق  نسـبتاً 
خصـوص در ديـم زارهـا و يا بـراي خاكورزي 

مي شـود.  اسـتفاده  پوشـش دار 
عامـل خاكـورز در ايـن گاوآهن هـا شـاخه ها 
معمـوالً  چيـزل  گاوآهـن  هـر  مي باشـند. 
داراي 2 تـا 3 رديـف شـاخه اسـت. شـاخه ها 
متصـل  شاسـي  بـه  زيگـزاگ  به صـورت 
مي شـوند تـا بقايـاي گياهـي بـدون مانـع از 
بيـن آنهـا عبور كنـد. معموالً بـه ازاي هر 30 
سـانتيمتر عـرض كار، يـك شـاخه در نظـر 

)شـكل 1-10(. مي شـود  گرفتـه 
هر شاخه به نوبه خود از ساقه، تيغه و قطعات اتصال به شاسي تشكيل شده است.  شاخه ها ممكن است از نوع 
نيمه ثابت يا فنردار باشند. نوع فنردار را مي توان در زمين هاي پر مانع به كاربرد زيرا وجود فنر عالوه بر اينكه يك 

نوع سيستم ايمنی است، باعث ارتعاش هايي در شاخه مي شود كه به شكستن خاك كمك مي كند.  

شكل 10-1. گاوآهن قلمی )چيزل(

شكل 11-1. گاوآهن قلمی )چيزل(

به انتهاي پاييني هر ساقه، تيغه متصل شده است كه عمل خاكورزي را انجام مي دهند. تيغه به اشكال مختلف 
ساخته مي شود. از تيغه هاي نوك تيز و باريك براي نفوذ به عمق بيشتر و از تيغه هاي پهن براي كار در عمق 

كمتر و شرايطي كه بقاياي گياهي در خاك زياد است، استفاده مي شود)شكل 1-11(.  

توجه
نيـروي الزم بـراي كشـيدن ايـن گاوآهـن در مقايسـه بـا گاوآهـن برگـردان دار بـا عـرض كار تقريبـاً نصـف و کنید

سـرعت پيشـروي تقريبـاً دو برابـر مي باشـد. 

نقاط اتصال
شاسی

ساقه تيغه
شاخه

قلمی دندانه ای شيار بازكن پنجه غازی بيلچه ای كفشكی قلمی پنجه غازی مركب
7654  321



8

زيرشكن
زيرشـكن نوعـی گاوآهـن قلمی اسـت امـا با ابعـاد بزرگتر و شـاخه هاي ثابت)غيرفنـري( كه مي تـوان از آن براي 

شـخم در عمق هاي 50 تا90 سـانتيمتر اسـتفاده كرد)شـكل 1-12(.

زيرشـكن ها عمدتـاً بـرای شكسـتن اليه هـای غيرقابـل نفـوذ خـاك )در پايين تـر از عمـق كار ادوات معمـول 
خاكـورزی(، نفـوذ ريشـه بـه اعمـاق خـاك بـه منظـور بهتر شـدن نفـوذ آب در خاك و زهكشـی هر چند سـال 
يك بـار بـه كار می رونـد. عالوه بـر شكسـتن اليه سـخت خـاك می تـوان با اضافـه كـردن منضماتی به زيرشـكن 

از آن بـراي زهكشـي و كابل گـذاري نيـز اسـتفاده كرد)شـكل 1-13(.

شكل 13-1. كاربردهاي زيرشكن

ج( اليه سخت خاكب( زيرشكن مجهز به منضم زهكشيالف( استفاده از زيرشكن براي كابل گذاري

شكل 12-1. زيرشكن و انواع شاخه هاي آن

تحقیق
آيا در منطقه شما گاوآهن های قلمی و زير شكن وجود دارد؟ در چه مواردی از آنها استفاده می شود؟کنید

3. گاوآهن های به هم زنندۀ خاك
نـرم مي كننـد. گاوآهـن  از ماشـين های خاكـورزی هسـتند كـه سـطح خـاك را كامـاًل بهـم زده و  انواعـی 
دوار)رتيواتـور يـا خـاك هـم زن( يكـي از رايج تريـن و معمول تريـن اين نـوع ماشـين ها می باشد)شـكل 1-14(. 

زير شكن با شاخۀ منحنی شاخۀ زاويه دارزير شكن با شاخۀ گونيايی

تيغه )نوك(
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گاوآهـن دوار بـا انـواع ديگـر گاوآهن هـا تفاوت زيـادي دارد، زيرا بـا توان محـور تواندهي تراكتـور كار مي كند به 
ايـن صـورت كـه تـوان از گاردان بـه جعبـه دنده و محـور گردنـده گاوآهن منتقل مي شـود. روي محـور گردنده 
صفحـات مـدوري جـوش داده شـده اند و تيغه هـا بـه وسـيلۀ پيچ و مهـره به آن متصل هسـتند. بـا دوران محور، 
تيغه هـا بـا خـاك برخـورد كـرده و تكه هـاي خـاك را از زمين جـدا مي كننـد و  تكه هاي خـاك در اثـر برخورد 

بـا صفحه پشـت دسـتگاه)حفاظ خـاك( به ميـزان دلخواه خرد مي شـوند.
محـور  روی  گونـه ای  بـه  گاوآهـن  ايـن  تيغه هـای 
فقـط  لحظـه  هـر  در  كـه  می شـوند  نصـب  گردنـده 
يـك تيغـه بـا زميـن برخـورد كنـد. ايـن تيغه هـا در 
دو نـوع چـپ و راست)سـطح خميـده تيغه هـا يـك 
در ميـان چـپ و راسـت اسـت( روی محـور  بسـته 

.)1 -15 می شوند)شـكل

شكل 15-1. آرايش مارپيچ تيغه هاي گاوآهن دوار

بیشتر 
زننـده خـاك، بدانید به هـم  ماشـين های  از  ديگـری  نمونـه 

واقـع  در  ماشـين ها  ايـن  هسـتند.  سـيكلوتيلرها 
گـروه  چنـد  دارای  كـه  هسـتند  دواري  گاوآهن هـاي 
تيغـه دوار عمودی می باشـند. اين گروه ها در سرتاسـر 
عـرض ماشـين قرار گرفته انـد و مخالف جهـت يكديگر 
در كنـار هـم می چرخنـد. اسـتفاده از ايـن گاوآهن هـا 
بـه صـورت تكی چنـدان متـداول نيسـت و عمومـاً در 
 .)1-16 می شوند)شـكل  ديـده  مركـب  شكل 16-1. سنگ جمع كنماشـين های 

محور گيربكس

صفحه پشت )حفاظ خاك(
تيغه )پره( كفش

گيربكس

محور تواندهی

شكل 14-1. گاوآهن دوار)رتيواتور(
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بـرای شـخم زدن يـك قطعـه زمين بر حسـب انـدازه، ابعاد، جنس، شـيب، شـرايط رطوبتی، زميـن و هم چنين 
نـوع گيـاه و روش  های كاشـت، نوع ماشـين شـخم تفـاوت می كند؛ مثـاًل در زمين هـای كوچك و ناهمـوار هنوز 
هـم بيـل بهترين وسـيله شـخم اسـت. در اراضی سـنگالخی و ديـم زارها، گاوآهن های قلمی سـودمند هسـتند. 
در اراضـی وسـيع گاوآهن هـای برگـردان دار قابـل اسـتفاده هسـتند. در برخی از شـرايط اصوالً نيـازی به اجرای 
شـخم نبـوده و بـا ماشـين های ديگـر مثاًل ديسـك می تـوان به هـدف رسـيد. به طوركلي بـا توجه به كشـاورزي 

رايـج در ايـران مي تـوان از دسـتورالعمل زير بـراي انتخاب گاوآهن مناسـب اسـتفاده كرد:
1. در اراضی شاليزار، گاوآهن برگردان دار با صفحه شياردار و تيلر با چرخ پره ای را پيشنهاد دهيد)شكل 1-17(.

2. در باغـات گاوآهـن برگـردان دار يـك يـا دو خيشـه و يا رتيواتور را پيشـنهاد كنيـد. برای تعييـن تعداد خيش 
گاوآهـن يـا عـرض كار رتيواتـور، به قـدرت تراكتور باغـی توجه كنيد.

3. برای شخم پاييزه ديم، گاوآهن قلمی)چيزل( را پيشنهاد دهيد.
1-3. در زمان آيش، گاوآهن قلمي با تيغه پنجه غازی را پيشنهاد دهيد. 

2-3. در صورت وجود سنگ های بزرگ روی زمين، گاوآهن قلمي با ساق فنری را پيشنهاد دهيد.
4. در اراضی آبی به درجه توسعه يافتگی كشاورزی، نوع كشت و شرايط سطح زمين توجه كنيد.

1-4. برای كشاورزی پيشرو با خاك های مناسب ماشين های خاكورز مركب را پيشنهاد دهيد)شكل 1-18(.

انتخاب ماشين شخم

شكل 18-1. خاكورزهاي مركب

شكل 1-17. 
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فعالیت 
بازديد، رفع عيب، مونتاژ و تنظيم اجزای گاوآهن هاي برگردان دار، بشقابي، قلمي و زيرشكنکارگاهی

ابـزار و وسـايل و امكانات مـورد نياز: آچارهـای مكانيـك عمومی، روغـن موتـور، روغن ترمز يا اسـپری 
مخصـوص بـاز كـردن پيچ هـای زنـگ زده، پارچـه تنظيف، تشـت يا ظـرف مناسـب، ميزكار يـا زيرانداز

مراحل انجام فعاليت
1. ضمن ايجاد نقاط اتكای مطمئن، يك عامل خاكورز)خيش( را از گاوآهن برگردان دار جدا كنيد.

2. بـه اجـزای خيـش توجـه كـرده، نام، ويژگی هـا، معايـب احتمالی، سـرويس و تنظيمـات ضـروری آن را از 
هنرآمـوز خـود بپرسـيد و در دفتـر عمليـات خود ثبـت كنيد.

2-4. بـرای زمين هـای دارای اليـه سـخت، تراكتورهـای پرقـدرت بـا زيرشـكن را انتخـاب كنيـد. اگـر قـدرت 
كششـی بـاال می باشـد، زيرشـكن چنـد واحـدی و در غيـر اين صـورت تـك واحـدي را انتخـاب كنيـد. 

3-4. در ساير اراضی گسترده آبی، گاوآهن های برگردان دار را پيشنهاد كنيد. در اراضی زير 100 هكتار با بافت 
سبك تا متوسط تراكتورهای با قدرت زير 100 اسب بخار و گاوآهن 3  خيشه سوار با صفحه برگردان معمولي 

پيشنهاد دهيد. درصورتی كه خاك سنگين بود، قدرت تراكتور بيشتر و صفحه برگردان پيچيده را انتخاب كنيد.

4-4. برای اراضی بزرگ اما دارای چمن يا بقايای زياد، گاوآهن بشقابی را توصيه كنيد.
5-4. بـرای زمين هـای سـبك يـا زمين هايـی كه كشـت قبلـی گياهـان غده ای)چغندرقنـد، سـيب زمينی( بوده 
اسـت. بـرای افزايـش راندمـان، بـه جـای گاوآهـن، اسـتفاده از ديسـك های سـنگين يـا پنجه های سـاق بلند را 

پيشـنهاد كنيد. 
5. استفاده از رتيواتور را صرفاً زمانی پيشنهاد دهيد كه:

1-5. در 3-2 ساله اخير اين ماشين در اين زمين استفاده نشده باشد.
2-5. نوع بذر مورد كاشت، بسيار ريز باشد، مانند بذر يونجه.

3-5. ماده آلی خاك نسبتاً باال باشد.
4-5. فاصله نرم كردن و كاشت بسيار نزديك بهم باشد.

5-5. هدف، خردكردن و اختالط بقايايی درشت در مزرعه باشد.

شكل 19-1. انواع صفحه برگردان
ب- صفحه برگردان معموليالف- صفحه برگردان پيچيده

تحقیق
در منطقـه شـما چـه عواملـی نوع ماشـين و گاوآهن را تعيين كرده اسـت؟ بررسـی خود را شـامل نمونه های کنید

نماييد. مختلف 
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3. قطعـات را بـه ترتيبـی كـه هنرآمـوز می گويـد، 
بازكنيـد. 

4. ضمـن بـاز كردن هـر قطعـه، سـاختمان، عملكرد 
و سـالمت آن را مـرور كـرده بـه تأييـد هنرآموز خود 

برسانيد.
5.  پـس از بازكـردن تمـام قطعـات، سـاقه يـا ديرك 
نگهدارنـده خيـش را از جنبـه سـاختمان و سـالمت 

كنيد.  بررسـی 
6. قطعـات را بـه خوبـی تميـز و در صـورت لـزوم 
كنيـد. مالـی  روغـن  يـا  رنگ آميـزی  زنگ زدايـی، 

7. قطعـات معيـوب را تعميـر يا تعويـض كنيد. توجه 
كنيـد كـه تعميـرات جزئـي را شـما مي توانيـد انجام 
دهيـد و بـراي تعميـرات اساسـي بايد قطعـه معيوب 

را بـه تعميركار بسپاريد)شـكل 1-21(.

8. اقدام به بسـتن قطعات روی سـاقه و بسـتن سـاقه 
نماييد.  شاسی  روی 

9. قطعات را در ضمن بستن و در پايان كامل شدن به درستی تنظيم كنيد.
10. پـس از پايـان جـدا سـازی، رفـع عيـب،  مونتـاژ و تنظيـم يـك خيـش گاوآهـن، سـاير خيش هـا را هم 

به هميـن ترتيـب بررسـی و آمـاده بـه كار نماييـد.
11. گاوآهن را پس از اتصال خيش، به محل نگهداری آن برگردانيد.

12. پس از پايان يك گاوآهن، گاوآهن های ديگر را مورد تشريح، رفع عيب، مونتاژ و تنظيم قرار دهيد.  
13. در پايان كار :

• چگونگی كار خود را به تأييد هنرآموز برسانيد. 
• ابزار و وسايل را تميز كرده، تحويل دهيد.

• پس از پاكسازی محيط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازيد.
• گزارش عمليات)نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد.

در گزارش خود عالوه بر شرح عمليات، اشكاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياوريد.

شكل 20-1. چيدمان اجزاي بازشده خيش در كنار يكديگر

شكل 21-1. پين بريده شده در گاوآهن

توجه
گرفتـن عكـس يـا فيلـم به بازآموزی و تسـلط شـما كمـك می كنـد. از اين روش ها اسـتفاده کنید

. كنيد
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آماده به كار نمودن گاوآهن دوار
ابزار و وسايل و امكانات مورد نياز:

 جعبـه آچـار مكانيك عمومی، تراكتـور، روغن موتور 
زمين هـای  انـواع  تنظيـف،  دسـتمال  روغنـدان،  و 

اسـتاندارد، روغـن جعبـه دنـده، قيف.
مراحل انجام فعاليت:

1. وضعيت سالمت درپوش ماشين را بررسی كنيد.
2. درپـوش را از روی ماشـين بـاز كنيـد، تا مشـاهده 
و بررسـی سـاير اجـزای ماشـين بـه راحتـی صـورت 
گيـرد. هرگونـه عيـب بـا نقـص درپـوش را برطـرف 

كـرده يـا بـه تعميـرگاه انتقـال دهيد. 
3. تك تـك تيغه هـای روی محـور بررسـی كـرده و 
را  لقـی، شكسـتگی(  هرگونـه معايب)كـج شـدگی، 

برطـرف كـرده يـا تعويـض كنيـد.
4. تمام پيچ ها را پس از روغن كاری آچاركشی كنيد. 
5. روغـن جعبـه دنـده را بازديـد و  در صـورت لـزوم 

كنيد. تعويـض 
6. محور را با دست حركت دهيد. دقت كنيد به صدای 
هيچگونه  بايد  ياتاقان ها  سالمت  صورت  در  حركت، 
صدای زبر يا خشنی به گوش نرسد. قضاوت خود را با 
هنرآموز در ميان بگذاريد. در صورت تأييد او ماشين 

را به تعميرگاه ارسال يا ادامه كار دهيد. 
7. ياتاقان های محور  دوار را گريس كاری كنيد. 

8. سـالم بـودن سـاختمان و عملكـرد كفشـك های 
ثبيـت عمـق را بررسـی كـرده و در صورت نيـاز رفع 

عيـب و روغـن كاری نماييد. 
9. بازوها و نقاط اتصال را بررسی كرده در صورت لزوم 

رفع عيب، آچاركشی يا به تعميرگاه ارسال نماييد. 
10. تمـام بخش های ماشـين را به خوبـی گردزدايی 

و تميـز كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی
• داشتن لباس كار مناسب در تمام مراحل كار با ماشين های كشاورزی ضروري است.

 • قطعـات بايسـتی بـه ترتيـب و نظـم تعيين شـده بسـته و بـه خوبی محكـم شـوند. هرگونه سـاده انگاری و 
غفلـت باعـث بروز اشـكال و اختـالل در فراينـد عمليـات خواهد كرد.

شكل 23-1. محور انتقال نيرو و نقاط اتصال

شكل 24-1. كفش تنظيم عمق                                                  

شكل 22-1. نقاط اتصال تيغه ها به فالنج   
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15. ابتـدا بـا چرخاندن گاردان با دسـت، درسـتی عملكرد سيسـتم را بررسـی كنيد. سـپس در حالی كه همه 
افـراد حداقـل بـه فاصلـه 5 متـری ماشـين و در طـرف آن )نـه در قسـمت عقبـی( قرار دارنـد، سـوار تراكتور 

شـده، دنـده را خـالص كنيد و بـدون خوابانـدن ترمز دسـتی، تراكتور را روشـن كنيد.  
16. سيسـتم انتقـال نيـرو را در حالـت موتـور گرد فعال كرده و عملكرد ماشـين را بررسـی كنيـد. در صورت 

مشـاهده ناهنجـاری موضـوع را بـا هنرآموز خود در ميـان بگذاريد.
17. محـور تواندهـی را از چرخـش بـاز داريـد. بـا بلنـد كـردن رتيواتـور از زميـن، تكيـه گاه را از زير دسـتگاه 
برداشـته و آن را روی زميـن قـرار دهيـد. تراكتـور را خامـوش كنيـد. با قـرار دادن دنده در حالت سـنگين از 

تراكتـور پيـاده شـويد. ابتـدا گاردان و سـپس رتيواتـور را از تراكتور جـدا كنيد.
18. درپوشی روی دستگاه قرار داده و كاماًل محكم كنيد.

19. ابـزار و وسـايل را تميـز كـرده، تحويل دهيد و گـزارش عمليات)نوشـتاری، تصويری( خـود را ثبت كنيد. 
در گـزارش خـود عـالوه بر شـرح عمليات، اشـكاالت موجود و پيشـنهادات اصالحی خـود را بياوريد.

شكل 25-1. گاردان                                                  

11. سـالمتی اجزای گاردان )هزارخار، قفل هزارخار، 
چهارشـاخ، كشـويی، روكش محافـظ،كالچ ايمنی( با 

راهنمايی هنرآموز بررسـی كنيد.         
12. ماشـين را بـا رعايـت تمامی نـكات ايمنی و فنی 
بـه تراكتـور متصـل كنيـد. آن را به وسـيله سيسـتم 
هيدروليـك بـاال آورده و در  زيـر كفشـك ها تكيه گاه 

قـرار دهيد. 
13. ماشـين را پاييـن آورده و روی تكيـه گاه قـرار 
ترمـز  كـرده،  خامـوش  را  تراكتـور  سـپس  دهيـد. 
در  دنـده  دادن  قـرار  از  پـس  و  بكشـيد  را  دسـتی 

شـويد. پيـاده  آن  از  سـنگين  وضعيـت 
14. گاردان را نصب كنيد. درسـتی عملكرد كشـويی 
و قفـل و چهارشـاخ را در عمل مجدداً بررسـی كنيد.

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، 
زمان، مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

آماده به كار 1
نمودن ماشين

ابزار، مواد، تجهيزات:  
ماشين هاي خاكورزي اوليه، ابزار 

مكانيك عمومي، روغن ترمز، 
روغن جعبه دنده،  قيف

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار يا تعميرگاه

باالتر از حد انتظار
توانايي تفكيك و بازديد 

قسمت هاي مختلف ماشي، رفع 
عيب يا ارسال به تعميرگاه

3

توانايي تفكيك و بازديد قابل قبول
2قسمت هاي مختلف ماشين

عدم توانايي درآماده به مار غير قابل قبول
1نمودن ماشين
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در كتاب نگهداري و كاربرد ماشين هاي كشاورزي با روش هاي اتصال ماشين ها به تراكتور آشنا شده ايد. تمامي 
گاوآهن ها از لحاظ نحوه اتصال داراي انواع سوار، نيمه سوار و كششي مي باشند. 

پس از نصب گاوآهن به تراكتور بايد آن را تنظيم اوليه نمود. تنظيمات اوليه درگاوآهن عبارتند از:
1-1. تراز طولی

1-2. تراز عرضی
1-3. تنظيم تعادلی)تنظيم زنجير نوسان گير(

1-4. تنظيم هم پوشانی)تنظيم عرض كار(
• تراز طولی: تراز طولی آن است كه محور طولی گاوآهن با خط افق موازی گردد. هدف از تراز طولی آن است 
كه عمق عمل تمام خيش های گاوآهن به يك اندازه باشد. اگر گاوآهن به صورت تراز طولي نباشد، روي نوك 

تيغه حركت كرده و كف شخم به صورت پلكانی خواهد شد.
• تراز عرضی: با تراز عرضی، محور عرضی گاوآهن تراز می گردد. هدف از تراز عرضی آن است كه سطح برش 
خورده زمين توسط تيغه هريك از خيش ها كاماًل تراز باشد. اگر گاوآهن به صورت عرضی تنظيم نباشد، سطح 

زمين شخم خورده مرزدار مي شود.

اتصال گاوآهن به تراکتور

پرسش 
کالسی

توجه
کنید

شـخم اجـرا شـده توسـط يكـي از هنرجويـان بـه صـورت 
شكل زير، در آمده است. به نظر شما علت آن چيست؟ 

ترازهاي طولي و عرضي در گاوآهن ها در دو مرحله صورت می گيرد.
مرحله اول : هنگام نصب گاوآهن

مرحله دوم : در ابتدای شروع كار و ضمن كار

• تنظيم تعادل )تنظيم زنجير نوسان گير(
در حين حمل و نقل حركت گاوآهن به سمت چپ و راست ، بايد در حد قابل قبولی مهار گردد. اگر خيلی آزاد 
باشد، در ضمن حركت تراكتور در مسير، بدنه گاوآهن به الستيك های تراكتور برخورد خواهد كرد. چنانچه خيلی 
هم محدود گردد، گاوآهن را نمی توان تا حد نهايی باال آورد. در اين صورت احتمال پاره شدن زنجير مربوطه يا 

آسيب ديدن سيتم هيدروليك تراكتور باال می رود)شكل 1-27(.

شكل 1-26. 

شكل 1-27. 
زنجير تعادل )نوسان گير(

شخم

کف شخم

زمین شخم نخورده
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• تنظيـم هم پوشـانی: ايـن تنظيـم بـه طـور معمولـی در كارخانـه سـازنده صـورت می گيـرد. امـا در برخـی از 
گاوآهن هـا بـه خصـوص گاوآهـن برگـردان دار، مختصـری تغييـر در آن می تـوان ايجـاد كـرد. هـدف از ايـن تنظيم 
آن اسـت كـه بيـن رديف هـای شـخم يكنواختـی حاكـم باشـد. يعنی اين كـه نه بيـن آنها فاصله باشـد و نـه اين كه 
روی هـم بريـزد. همپوشـاني بايـد بـه گونـه اي تنظيـم شـود كـه فاصلـه انتهاي تيغـه خيش آخـر از ديـواره داخلي 

چـرخ راسـت تراكتور پنج سـانتيمتر باشـد )شـكل 1-28(.

اتصال گاوآهن انتخابی به تراكتور و انجام تنظيمات اوليه
تراكتور،  وسط  بازوي  گاوآهن،  تراكتور،  عمومی،  مكانيك  آچار  جعبه  نياز:  مورد  امكانات  و  وسايل  و  ابزار 

پين های ضروری، پارچه تنظيف، لباس كار مناسب، تجهيزات ايمنی فرد، جعبه كمك های اوليه
مراحل انجام فعاليت:

1. گاوآهـن و تراكتـور  را پس از آمـاده به كار نمودن 
)بازديدهـای اوليـه، رفـع نيازهـا و معايـب احتمالـی 

و...( بـه يكديگـر متصل كنيد)شـكل 1-29(.
 2. پـس از نصـب هـر بازو)بـه ترتيـب بـازوی چـپ 
پيـن  وسـط(،  بـازوی  نهايـت  در  و  راسـت  سـپس 

مربوطـه را جـازده و قفـل كنيـد. 
كشيده  دستی  ترمز  متوقف،  تراكتور  حالی كه  در   .3
است، گاوآهن را با حركت اهرم هيدروليك، باال بياوريد.

4. در نقطه اوج )باالترين حد باال آمدن گاوآهن(، گاوآهن را با دست به سمت چپ و راست حركت دهيد. اگر 
حركت زياد است با سفت كردن زنجير بغل بازوهای سمت چپ و راست، حركت آن را به حداقل برسانيد.

شكل 1-29. 

شكل 28-1. تنظيم هم پوشاني)عرض كار( در گاوآهن برگردان دار
فعالیت 
کارگاهی

توجه
کنید

زنجيرهـا را كامـال سـفت نكنيد. مختصری نوسـان برای گاوآهن ضروری اسـت. سـفتی بيش 
از حـد باعـث می شـود كه پمـپ هيدروليك تحت فشـار قرارگرفته و معيـوب گردد.

دقت
زنجيرهای دو طرف را به نحوی كوتاه يا بلند كنيد كه گاوآهن متمايل به سمت چپ يا راست نشود کنید

و تقريبا در وسط باشد. به عبارت ديگر محور طولی گاوآهن در امتداد محور طولی تراكتور قرار گيرد.

سامانۀ تنظيم موقعيت محور عرضی
جهت همپوشانی خيش ها

محور عرضی دو سر لنگ

5 CM

1

ش
کش

یر 
مس

تور
راک

ت ت
راس

ت 
سم

ب 
 عق

رخ
چ

 بر
س

مما
ط 

خ
رخ

 چ
لى

داخ
ره 

یوا
د

2
3
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توجه
زمين بايد صاف و تراز باشد. اگر چنين نيست، گاوآهن را به محل مناسب منتقل كنيد.کنید

5. گاوآهـن را بوسـيله اهـرم هيدروليـك، كمـی پاييـن بياوريـد. بـه ترتيبـی كـه نـوك خيش آخر، از سـطح 
زميـن، حـدود 20 سـانتيمتر فاصله داشـته باشـد.

6. فاصله نوك خيش اول را تا سطح زمين اندازه گيری كنيد. اگر اين فاصله با فاصله نوك خيش آخر از زمين، برابر بود، 
گاوآهن شما از نظر طولی تراز يا تنظيم است. اگر كمتر بود، طول بازوی وسط را بيشتر كنيد و برعكس.

7. برای تنظيم عرضی، لبه صاف تيغه يكی از خيش ها را در نظر بگيريد. فاصله اين تيغه درتمام طول خود با زمين تراز، 
بايد به يك اندازه باشد. باال يا پايين بردن يك سمت گاوآهن، طول بازوی همان سمت )در برخي تراكتورها فقط طول 

بازوي سمت راست قابل تنظيم است( را كوتاه يا بلند كنيد. تا تيغه كاماًل تراز شود )شكل 1-30(. 

شكل 30-1. اندازه گيري فاصله تيغه جهت تراز عرضي

8. با تأييد هنرآموز، اقدام به باز كردن گاوآهن از تراكتور نماييد. در باز كردن ترتيب عكس مراحل نصب خواهد بود.

ایمنی
• هيچ فردی بجز نفری كه رانندگی را برعهده دارد، حق سوار شدن بر تراكتور را ندارد و ساير افراد گروه بايد حداقل در 

فاصله 3 متر از آن قرار گيرند. قرار گرفتن در عقب يا جلو تراكتور روشن ممنوع است. 
• در هنگام اتصال با مقابل هم قرار گرفتن نقاط اتصال، تراكتور را متوقف كرده، ترمز دستی را بكشيد و از تراكتور پياده شود.

• مختصر تغيير موقعيت بازوها را با كوتاه يا بلند كردن طول بازوها انجام داده و هرگز اقدام به جابجايی تراكتور نكنيد.

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

اتصال گاوآهن 1
به تراكتور

ابزار، مواد، تجهيزات:  جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، گاوآهن، 

بازوي وسط تراكتور، پين های ضروری، 
جعبه كمك های اوليه

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار يا تعميرگاه

گاوآهن را به تراكتور متصل نموده و باالتر از حد انتظار
3تنظيم هاي اوليه را انجام مي دهد.

2گاوآهن را به تراكتور متصل مي كند.قابل قبول

1عدم توانايي در اتصال ماشينغير قابل قبول
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بـراي اجـراي عمليـات شـخم بايـد شـرايط جـّوي و وضعيـت رطوبـت خـاك مناسـب باشـد و عـوارض زمين را 
نمود.  مرتفـع 

شرايط آب و هوايي منطقه در زمان شخم 
• بديهـی اسـت كـه شـخم بايسـتی در شـرايط آب و هوايـی مناسـبی انجام شـود. مختصـری بارندگـی تأثيري 
در رطوبـت خـاك نـدارد امـا اگـر بارندگي سـطح زميـن را خيس كرده باشـد باعث بكسـوات چرخ هـای تراكتور 

می شـود و لـذا اجـرای عمليـات بهينـه شـخم را مختـل می كند.
• چنانچـه تراكتـور فاقـد اتـاق باشـد، وزش بـاد می توانـد آزار دهنده باشـد. هم چنيـن وزش باد به ويـژه زمانی 

كـه نـوع خـاك سـبك و سـرعت تراكتور باالتـر اسـت، می تواند باعث فرسـايش خـاك گردد.
• در تراكتورهـای بـدون اتـاق موضـوع شـدت نـور و گرمـا يـا سـرمای محيط نيـز بايسـتی در نظر گرفته شـود. 

زيـرا مهم تـر از هرچيـزی، حفـظ سـالمتی و احتـرام بـه مقام واالي انسـانيت اسـت.

عوارض زمين و رفع آنها
در سـطح اغلـب اراضـي مزروعـي ممكـن اسـت عوارضـي چـون سـنگ، نايلـون، كنـده، تنـه يـا سرشـاخه هاي 

درختـان، اشـياي فلـزي و شيشـه اي، نخاله هـاي سـاختماني و... مشـاهده شـود.

شرايط اجراي عمليات شخم

گفتگو 
کنید

گفتگو 
کنید

بیشتر 
بدانید

براي آگاهي از شرايط جوي از چه منابعي مي توان بهره گرفت؟

چـرا بايـد ناخالصي هـاي سـطح مزرعـه را جمـع آوري كـرد؟ حداقـل 4 دليل بياوريـد و درباره هـر يك، بحث 
. كنيد

براي جمع آوري سنگ از سطح مزرعه مي توان از ماشين هاي سنگ جمع كن استفاده نمود)شكل 1-31(. 

شكل 31-1. سنگ جمع كن



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 1 / خاکورزی اولیه

19

رطوبت خاك
شــخم را فقــط زمانــی بايســتی اجــرا كــرد كــه رطوبــت زميــن در حــد گاورو باشــد. گاورو يــك اصطــالح 
قديمــی و ريشــه دار در فرهنــگ غنــی ايرانيــان می باشــد. در زمــان گاورو رطوبــت خــاك نــه آنقــدر زيــاد 

اســت كــه بــه ادوات بچســبد و نــه آنقــدر كــم اســت كــه فــرو رفتــن ادوات در خــاك مشــكل گــردد.
ــود  ــث می ش ــردن كار، باع ــكل ك ــن مش ــد گاورو، ضم ــش از ح ــی بي ــت رطوبت ــخم در وضعي ــرای ش اج
ــا از دســت دادن  كلوخه هــای ورقــه ای در ســطح زميــن ايجــاد شــود. ســطح ايــن ورقه هــا، مدتــی بعــد ب
رطوبــت خــود به صــورت بــراق درآمــده و كلوخــه نيــز بســيار ســخت خواهــد شــد. شكســتن و نرم كــردن 

ــكل 32-1 ب(. ــكل است)ش ــيار مش ــا بس ــن ورقه ه اي
ــرو  ــودن خــاك اســت. ف ــده خشــك ب ــوب، نشــان دهن ــت از حــد مطل ــودن رطوب ــر ب از ســوی ديگر،كمت
رفتــن ادوات در خــاك خشــك بســيار ســخت اســت. چنانچــه بــا نيــروی زيــاد فــرد يــا ماشــين، ابــزار در 

ــف(. ــد بود)شــكل 32-1ال ــن شــخم خواه ــردی حاصــل اي ــزرگ و گ ــای ب ــرو رود، كلوخه ه خــاك ف

شكل 1-32. 
ب- كلوخه هاي ايجاد شده در اثر شخم در خاك با رطوبت بيشتر از گاوروالف- كلوخه هاي ايجاد شده در اثر شخم در خاك با رطوبت كمتر از گاورو

فعالیت 
کارگاهی

آزمون گاورو بودن خاك 
ابزار و وسايل و امكانات مورد نياز: بيلچه، انواع اراضی با وضعيت رطوبتی مختلف

مراحل انجام فعاليت:
1. به همراه هنرآموز وارد يك زمين زراعی شويد.

2. با بيلچه ، بقايای سطحی و مقداری از خاك سطح زمين را كنار بزنيد.
3. با نوك بيلچه، مقداری خاك برداشته، دركف دست قرار دهيد.

4. دست خود را مشت كنيد. به تغيير شكل توده خاك در كف دست توجه كنيد.
1-4. اگـر خـاك درون دسـت شـما بـه هـم نچسـبيده، گلولـه يـا اسـتوانه ای رطوبـت كمتـر از حـد گاورو 

است)شـكل 33-1 الـف( .
2-4. اگـر خـاك گلولـه شـد يـا اسـتوانه ای شـكل شـد امـا دسـت شـما را گل آلـود يا خيـس كـرد، رطوبت 

بيشـتر از حـد گاورو است)شـكل 33-1 ب(. 
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شكل 1-33. 

)الف(

)ب(

)د()ج(

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

بررسي شرايط 1
اجراي شخم

ابزار، مواد، تجهيزات:  بيلچه، انواع اراضی 
با وضعيت رطوبتی مختلف

زمان: 20 دقيقه
مكان: مزرعه

رطوبت خاك را بدرستي تعيين مي باالتر از حد انتظار
3كند و عوارض زمين را مرتفع مي نمايد

رطوبت خاك را بدرستي تعيين قابل قبول
2مي كند

عدم توانايي در بررسي شرايط غير قابل قبول
1اجراي شخم

بـرای اطمينان بيشـتر، گلوله يـا اسـتوانه را از ارتفاع 
حـدود يـك متـری بـه سـوی زميـن رهـا كنيـد. در 
رطوبـت زيـاد گلولـه از هـم نمی پاشـد بلكـه پهـن 

ج(.     1-33 می شود)شـكل 

3-4. اگـر بـدون آنكـه كـف دسـت شـما را خيس و 
گل آلـود كنـد، بـه شـكل گلولـه يـا اسـتوانه درآمد، 
خـاك در حالـت گاورو اسـت.گلوله يـا اسـتوانه را از 
ارتفـاع يـك متـری بـه سـوی زميـن رهـا كنيـد. در 

شـرايط گاورو ازهـم می پاشد)شـكل 33-1 د(.   
نمونـه خـاك  را حداقـل در 3  آزمايش هـا  ايـن   .5
متفـاوت، امتحـان كنيد تا مهـارت كافی پيـدا كنيد.

6. از مراحل انجام كار گزارش تهيه كنيد.
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شخم مناسب شخمي است كه: 
• اليه هاي خاك به طور يكنواخت زير و رو شده باشد.

• بقاياي گياهي كامال با خاك پوشيده شده باشد.
• فاقد كلوخه باشد.

• عمق شخم در تمام نقاط زمين يكسان باشد.

                                                                                                             
فاصله بين كف شخم تا سطح زمين دست نخورده را عمق شخم می گويند.

رسـيدن بـه شـرايط شـخم ايـده آل عالوه بـر تنظيـم بـودن صحيـح گاوآهـن بـه انتخـاب صحيـح الگوي شـخم 
بسـتگي دارد. 

روش  اجرای شخم بايد به گونه ای باشد كه: 
1. قطعات يا لكه های شخم نخورده و يا دوبار شخم خورده وجود نداشته باشد.

2. فشار به خاك يا تراكم به حداقل برسد.
3. حداكثر صرفه جويی در زمان و هزينه اتفاق بيافتد.

4. سطح شخم هموار باشد.

روش اجراي عمليات شخم

شكل 34-1. عمق شخم

پرسش 
کالسی

پرسش 
کالسی

دقت
کنید

كدام درست می گويند؟ چرا؟
امير: نوع تراكتور و قدرت آن تعيين كننده عمق شخم نيست، بلكه ماشين ها ابزاری برای تحقق هدف گذاری های 

زارع می باشند.
سـينا: قـدرت تراكتـور مهم تريـن عامـل تعييـن كننـده عمـق شـخم می باشـد. بنابرايـن بـا توجه بـه قدرت 

تراكتـور خـود بايـد عمـق شـخم را تعييـن كنيم.

چرا به گاوآهن هاي برگردان دار معمولي »يك طرفه« مي گويند؟
آيا مي توان گاوآهن هاي قلمي يا دوار را نيز يك طرفه ناميد؟ 

عمـق شـخم بـه عواملـي ماننـد نـوع گيـاه مـورد كاشـت و عمـق خـاك زراعـی بسـتگي دارد و اينكـه گفته 
می شـود »هرچـه عمـق شـخم بيشـتر باشـد، بهتـر اسـت« يـك تصـور يـا بـاور غلط اسـت.
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روش اجراي شخم با گاوآهن هاي برگردان كننده:
گاوآهن هـاي برگردان كننـده معمـوالً خـاك را بـه يك سـمت )سـمت راسـت( برمي گرداننـد، بنابرايـن نيازمند 
ايـن اسـت كـه رديف هـاي همجـوار در يـك جهت شـخم زده شـوند، در غيـر اين صورت تعـداد  زيـادي جوي و 

پشـته ايجـاد خواهـد شـد و عمليات بيشـتري براي تسـطيح و آمـاده كردن بسـتر نياز مي باشـد. 
شخم با تراكتور و گاوآهن برگردان كننده متصل به آن با روش های رديفی يا پيرامونی صورت می گيرد. 

شكل 35-1. الگوهای شخم به روش رديفی

شكل 36-1. الگوهای شخم به روش پيرامونی
ب- شخم از مركز به محيطالف- شخم از محيط به مركز

ج- شخم به روش يك طرفهب- شخم به روش از همالف- شخم به روش بر هم

بیشتر 
دستورالعمل تعيين روش شخمبدانید

به شكل زمين توجه كنيد:
1. برای زمين هاي مسطح و دايره ای شكل، روش پيرامونی را نتخاب كنيد.

ــر  ــه انتخــاب كارب ــز( ب ــه مرك ــط ب ــا از محي ــط ي ــه محي ــز ب ــی )از مرك ــوع شــخم در روش پيرامون 1-1. ن
بگذاريــد زيــرا هــر دو روش نســبتاً يكســان هســتند، امــا روش از مركــز بــه محيــط بهتــر اســت . زيــرا در 

ــرد. ــرار نمی گي ــور ق ــای تراكت ــر چرخ ه ــورده زي ــخم خ ــن ش ــان كار، زمي ــن روش در پاي اي
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2-1. برای زمين مسطح و مربع يا مستطيل شكل كه ابعاد آن كوچك )حدود 50 متر( است روش پيرامونی 
چهار ضلعی را پيشنهاد دهيد.

2.  برای زمين های بزرگ و چهارگوش يا قابل قطعه بندی به چندين چهار گوشه، روش های رديفی را در 
نظر بگيريد.

1-2. اگر طول و عرض زمين هر دو بزرگ و سطح زمين از همواری يكنواخت برخوردار است، روش شخم 
يك طرفه را در نظر بگيريد. وجود گاوآهن 2 طرفه و تراكتورهای پر قدرت الزمۀ اجرای اين روش است.

دقت
گاوآهن هـاي برگـردان دار دوطرفـه داراي دو سـري خيـش چپ ريز و راسـت ريز هسـتند اما کنید

در گاوآهن هـاي بشـقابي، بشـقاب ها بـه حالتـي بـه شاسـي متصـل شـده اند كـه مي تواننـد 
تغييـر موقعيـت داده و خـاك را به سـمت دلخـواه بريزند.

شكل 37-1. گاوآهن هاي دو طرفه

2-2. چنانچه گاوآهن دو طرفه برای اجرای شخم يك طرفه موجود نبود، زمين را در عرض به چندين قطعه 
تقسيم كنيد. عرض هر قطعه حدود 30 برابر عرض كار گاوآهن در نظر بگيريد. عرض كار گاوآهن عبارتست از 
فاصله عمودی بين نوك سوك اولين خيش )خيش نزديك به تراكتور( تا انتهای سوك آخرين خيش گاوآهن.
برای  دهيد.  پيشنهاد  را  برهم  يا  هم  از  روش  آمد،  در  قطعه   4-5 مثاًل  محدود،  قطعات  تعداد  اگر   .2-3
تعيين يكی از اين دو روش به برجستگی يا فرو رفتگی ميانه قطعه در محور طولی نگاه كنيد. وقتی وسط 

از  روش  است  برجسته  زمين 
برهم  روش  آن  برعكس  و  هم 
كاماًل  چنانچه  كنيد.  انتخاب  را 
هموار بود، انتخاب را در اختيار 

كاربر قرار دهيد.
4-2. اگــر تعــداد قطعــات زيــاد 
بــود، روش مــداوم )تركيبــی از 
ــه  ــای ازهــم و برهــم ك روش ه
همزمــان در چنــد قطعــه انجام 
ــد. ــنهاد دهي ــود( را پيش می ش

1 
عه

قط
2 

عه
قط

3 
عه

قط

شكل 38-1. اجراي شخم به روش مداوم
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قطعه بندی زمين برای اجرای شخم رديفی با گاوآهن يك طرفه 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مورد نيـاز: تراكتـور، گاوآهـن، متر، لبـاس كار مناسـب، تجهيزات ايمنـی فردی، 

جعبـه آچـار مكانيـك عمومی ، جعبـه كمك هـای اوليه .
مراحل انجام فعاليت:

1. تراكتور حامل گاوآهن، به سر زمين هدف گذاری برای شخم هدايت كنيد. 
2. عرض كار گاوآهن و طول گاوآهن و تراكتور متصل شده را اندازه گيری كنيد. 

3. زمين را مطابق شكل 39-1، قطعه بندي كنيد و قطعات و ميدان دور را مشخص نمائيد.

شكل 1-39. 

شكل 1-40. 

فعالیت 
کارگاهی

روش اجراي شخم با گاوآهن هاي شكافنده يا خاك هم زن
صـرف نظـر از شـكل زميـن، وقتی نـوع گاوآهـن برگردان دار نباشـد، مثال چيـزل يـا گاوآهـن دوار، از آنجايي كه 
هم پوشـاني مشـكلي در كار ايجـاد نمي كنـد نيـاز بـه قطعـه بنـدي زميـن نمي باشـد و كافي اسـت از يك طرف 
زميـن ممـاس بـا يكـی از طول هـا، شـروع به شـخم كرده تا سـمت ديگـر زمين كه همـان طول ديگر آن باشـد، 

داد.  ادامه 

4. طول بازوي وسط را بلندتر كنيد به ترتيبي كه فقط خيش آخر كار كند.
5. بـا گاوآهنـی كـه تنهـا خيـش انتخايـی آن عمـل می كند، مـرز قطعات و مـرز ميدان هـای دور را بـا ايجاد 

خراش)نه شـخم( مشخص كنيد)شـكل 1-40(.
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چنانكه گفته شد، روش مناسب شخم برحسب شرايط زمين و روش كاشت متفاوت است. رايج ترين روش شخم 
در اغلب اراضی به ويژه برای كاربران حرفه ای ماشين های شخم، روش رديفی مداوم است. الزمه تسلط به اين 
روش پيدا كردن مهارت در دو روش از هم و برهم می باشد. بنابراين در اين مرحله شما را با اين دو روش آشنا 
می كنيم. تكرار و تمرين اين روش ها باعث رسيدن به سطح مهارت انجام شخم به روش رديفی مداوم خواهد شد. 

اجراي عمليات شخم با گاوآهن برگردان دار

فعالیت 
انجام شخم به روش رديفی از همکارگاهی

ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نياز: زميـن قطعـه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهن، جعبـه ابـزار مكانيك 
عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متر

مراحل انجام فعاليت: 
1. به ترتيبی تراكتور را به داخل مزرعه هدايت كنيد كه چرخ جلو سمت راست تراكتور روی خط طولی يك 

قطعه و نوك خيش اول، روی خط مربوط به ميدان دور قرار گيرد)شكل 1-41(.
2. عمق شخم را از هنرآموز خود بپرسيد هيدروليك را به قدری پايين بياوريد كه به طور تقريبی آن عمق 

محقق شود. سپس به طور دقيق تنظيم خواهيد كرد.
3. ترمز دستی را بخوابانيد، دنده مناسب انتخاب كرده و شروع به حركت كنيد.

4. حدود 20-10 متر جلوتر بايستيد و تنظيمات دقيق را انجام دهيد.
1-4.  عمق شخم را اندازه گيری كنيد. با تغيير اهرم هيدروليك و طول بازوی وسط آن را بيشتر يا كمتر كنيد.

2-4. ديواره شخم را بررسی كنيد. ديواره شخم بايد عمود باشد. به عبارت ديگر زاويه بين ديواره شخم و كف 
شخم، قائمه باشد اگر زاويه باز بود، بازوی سمت راست را كوتاه تر كنيد و اگر زاويه حاده)بسته( بود آن را 

بلندتركنيد. عكس اين عمليات را با بازوی سمت چپ می توانيد انجام دهيد.
3-4. كف شخم را به آرامی به عرض 0/5 متر كنار بزنيد، بايد كاماًل صاف باشد به عبارت ديگر پله پله نباشد. 

در صورت مشاهده پله، تنظيم طولی را بررسی كنيد.
چنانچه پله مربوط به خيش انتهايی پائين بود، بازوي وسط را جمع تر كنيد و اگر اين پله باالتر بود، بازوي وسط را 

بازتر كنيد.

 

شكل 41-1. شخم از هم

1

جوى
-برش

پشتهپشته

3578642

1

جوى
-برش

پشتهپشته

3578642
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شكل 1-42. 

شكل 1-43. 

پرسش 
• به تدريج كه به مركز قطعه نزديك می شود. چه اتفاقی می افتد؟ مشاهدات و تجربيات خود را ثبت كنيد. کالسی

• بـا آخريـن نوبـت رفـت و برگشـت، شـخم قطعه تمـام شـده و باقی مانده نخواهيد داشـت. آيا شـما شـاهد 
چنيـن دقتـی بوديد؟ علت چيسـت؟

• در وسـط قطعـه چـه حالتـی پيـش آمـد؟ بـه عبارتـی در اثـر آخريـن رفـت و آخريـن برگشـت، خـاك به 
دورازهـم ريختـه شـده يـا برهـم ريختـه شـدند؟ چرا؟

توجه
کنید

توجه
کنید

كاربـر تراكتـور بايسـتی عالوه بر توجه به مسـير حركت، عمق و راسـتای شـخم، به آمپرهای 
جلو داشـبورد به ويژه آب، روغن و دينام توجه داشـته باشـد.

-هرگز چرخ تراكتور نبايد روی زمين شخم خورده برود يا اين كه از شيار شخم خارج شود.
- هرگـز در زمانـی كـه گاوآهـن در داخل زمين اسـت، دور نزنيد. اين كار باعث آسـيب جدی 

بـه بازوها و محورهای نگهدارنده می شـود.

بعـد  متـر   20-30 حـدود  كنيـد،  حركـت  مجـدد   .5
باسـتيد و شـكل ديوار و عمق شـخم را بررسـی كرده و 
در صـورت لـزوم تنظيمات را تكرار كنيـد. اين تنظيمات 
بايـد بـه قدری تكرار شـوند تا شـخم دقيقاً طبـق الگوی 
خواسـته شـده، انجـام شـود. بـا رسـيدن به حـد تعيين 

شـده، اهـرم هيدروليـك و بازوهـا را قفـل كنيد.
6. تراكتـور را در راسـتای تعييـن شـده هدايـت كنيـد. 
بـا رسـيدن نـوك خيـش انتهايـی بـه خـط دور پاييـن 
گاوآهـن را بلنـد كنيد)شـكل 42-1(. در ميـدان دور، به 
آرامـی دور زده بـه نحـوی قـرار بگيريـد كـه چـرخ جلو 
سـمت راسـت روی خـط طولـی مقابل خـط طولی رفت 
قـرار گيـرد. با رسـيدن نوك خيـش اول به خـط ميدان 
دور، گاوآهـن را بـه زميـن گذاشـته و شـروع بـه شـخم 

كنيـد. بـه هميـن ترتيـب شـخم زدن را ادامـه دهيد.
7. بـا رسـيدن نـوك خيـش انتهايـی بـه پايـان مسـير، 
گاوآهـن را از زميـن خـارج كنيـد، در ميـدان دور، بـه 

نحـوی دور بزنيـد كـه چـرخ جلـو سـمت راسـت، داخـل شـيار شـخم رفـت قـرار گيرد)شـكل 1-43(.

8. چندين مرتبه رفت و برگشت شخم بزنيد. به تدريج سعی كنيد بدون توقف گاوآهن در خط شروع به كار 
انداخته و در انتها نيز بدون توقف و درنگ، دقيقاً در خط پايان، گاوآهن را از زمين خارج و شروع به دور زدن كنيد.

9. به همين ترتيب كار را ادامه دهيد تا تمام سطح قطعه شخم زده شود.
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برداشت

فعالیت 
کارگاهی

دو روش ازهم و برهم چه مزايا و معايبی دارند؟ شما كدام روش را ترجيح می دهيد؟ چرا؟

انجام شخم به روش رديفی برهم 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نياز: زميـن قطعـه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهن، جعبـه ابـزار مكانيك 

عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متر
مراحل انجام فعاليت: 

1. بـه ترتيبـي تراكتـور را بـه داخـل مزرعـه هدايت كنيد كه چرخ جلو سـمت راسـت در وسـط زمين و نوك 
خيـش اول گاوآهـن نيـز ممـاس بـا خـط ميـدان دور قرارگيرد. شـروع به شـخم زدن وسـط قطعه كـرده و تا 
انتهـای آن پيـش برويـد. فاصلـه شـما بايـد در تمـام طول مسـير از دو طرف خـط طولی قطعه به يـك اندازه 

.)1-44 باشد)شكل 
2. بـا رسـيدن نـوك خيـش آخـر گاوآهـن بـه خـط ميـدان دور بايسـتی گاوآهـن را بلنـد كرده و گـردش به 
راسـت كنيـد. دراين جـا مجبوريـد تراكتـور را عقـب و جلـو كنيـد، تا چرخ جلو سـمت راسـت شـما مماس با 
زميـن شـخم خـورده در رديـف رفت قرار بگيـرد. با قرار گرفتن نـوك خيش اول در خط ميـدان دور، گاوآهن 

را پاييـن آورده ، شـروع به شـخم كنيد.

 3. بـه هميـن ترتيـب بـا رسـيدن نـوك خيش آخر بـه خـط ميـدان دور، گاوآهن را بيـرون بياوريـد. گردش 
بـه راسـت كـرده و بـا عقـب و جلو كردن تراكتور، چرخ جلو سـمت راسـت را داخل شـيار شـخم قـرار دهيد. 

بـا ممـاس شـدن نـوك خيـش اول گاوآهن با خـط ميدان دور، شـخم را ادامـه دهيد.                                                                                                

1

جوى جوى
-برش

پشته

357 642

1

جوى جوى
-برش

پشته

357 642

شكل 1-44. 
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انجام شخم به روش رديفی مداوم 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نيـاز: زميـن قطعـه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهـن، جعبـه ابـزار مكانيـك 

عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متـر
مراحل انجام فعاليت: 

1. همانند روش از هم شروع به شخم كنيد.
2. بـه محـض نزديـك شـدن رديف هـای رفـت بـا رديف هـای برگشـت، بـه عبـارت ديگر بـه محـض تنگ تر 
شـدن ميـدان دور يا مشـكل شـدن دور زدن ها ، در آخرين برگشـت، گردش به راسـت كرده ممـاس با اولين 

رديـف برگشـت قطعـه اول، در قطعه دوم شـروع به اجرای شـخم نماييد)شـكل 1-36(.
3. در انتهـای زميـن بـا رسـيدن نـوك خيـش آخـر بـه خـط ميـدان دور، گاوآهن را خـارج كرده، گـردش به 
راسـت كنيـد و چـرخ راسـت را در شـيار آخريـن رديـف شـخم برگشـتی در قطعه اول قـرار داده و شـروع به 

شـخم زدن نماييد.
4. بـه هميـن ترتيـب گـردش  بـه راسـت و شـخم زدن را ادامـه دهيد تـا تمام سـطح زمين قطعه اول شـخم 

شود. زده 
5. بـا پايـان شـخم قطعـه اول، آخريـن گردش به راسـت را انجـام داده و ممـاس با رديف های رفـت در قطعه 
دوم )هماننـد قبـل( شـروع بـه شـخم كنيـد. در پايان اين رديـف، گردش به چپ كرده، دروسـط قطعه سـوم 

قـرار گرفتـه و به روش برهم شـروع به شـخم كنيد.
6. در پايـان اوليـن برگشـت از وسـط قطعـه سـوم باگردش به چـپ كرده در كنـار رديف های رفـت در قطعه 
دوم شـروع بـه شـخم كنيـد. بـه قـدری گـردش به چـپ و اجرای شـخم را ادامـه دهيد تـا قطعـه دوم كامل 

شـود. در ايـن حالـت قطعه سـوم نيـز تا نيمه شـخم خورده اسـت.
7. پايان يافتن قطعه دوم، گردش به راست كرده، از وسط قطعه چهارم شروع به شخم كنيد.

8. بـه هميـن ترتيـب قطعـات بـا فاصلـه و دور ميـدان نسـبتاً مسـاوی بـا گردش به چـپ و گردش به راسـت 
متنـاوب به صـورت مداوم شـخم زده می شـود.

اجرای شخم ميدان دورهای باال و پايين 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نيـاز: زميـن قطعه بنـدی شـده، تراكتـور، گاوآهـن، جعبـه ابـزار مكانيـك 

عمومـی، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، متـر
مراحل انجام فعاليت: 

1. در بـاالي زميـن و ابتـدای حد مشـخص شـده، تراكتـور را به ترتيبی مسـتقر كنيد كه زمين شـخم خورده 
درسـمت راسـت كاربر قرار گيرد)شكل 1-45(.

2. شروع به شخم زدن نماييد. بديهی است كه خاك به سمت زمين شخم خورد خواهد ريخت.                                                                                                                                         

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

ايـن روش مزايـای مختلفـی دارد. به خاطـر همين مزيت ها اغلب كاربـران حرفه ای تراكتور از آن اسـتفاده 
می كننـد. مزيت هـا را ليسـت كـرده و دربـاره آن گفتگـو كنيـد. می توانيـد جملـه خـود را با حضـور 3-4 

كاربـر حرفـه ای ماشـين های شـخم،  پر بـار و واقع بينانـه كنيد.
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شكل 1-45. 

فعالیت 
اجرای شخم پوششي با گاوآهن قلمی کارگاهی

ابـزار و وسـايل و امكانـات مورد نيـاز: تراكتور، گاوآهـن قلمی، پنجـه غازی، جعبـه آچار مكانيـك عمومی، 
جعبـه كمك هـای اوليـه، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنی فردی، زمين مناسـب كاشـت ديم.

مراحل انجام فعاليت: 
1. گاوآهـن قلمـی را بـه تراكتـور متصـل كنيـد و تنظيمـات طولـی، عرضـی و تعادلـی هماننـد گاوآهـن 

برگـردان دار را انجـام دهيـد. 
2. تراكتـور حامـل گاوآهـن قلمـی را بـه زميـن مناسـب 

كاشـت ديـم هدايـت كنيـد.
3. حـدود زميـن را مشـخص كنيـد. شـرايط زميـن بـرای 
اجـرای شـخم را بررسـی كنيـد. زميـن بايد نسـبتاً خشـك 

     .)1-46 باشد)شـكل 
4. از يـك سـمت زميـن هماننـد روش شـخم مداوم شـروع 
بـه اجـرای شـخم نماييـد. نيـاز بـه قطعه بنـدی و تعييـن 
از  ايـن روش  در  زيـرا هم پوشـانی  نمی باشـد  ميـدان دور 
شـخم، مشـكلی را ايجـاد نمی كنـد. امـا جهـت شـخم مهم 

اسـت. شـخم بايـد عمـود بـه جهـت شـيب زمين باشـد.
5. پـس از طی مسـافت كوتـاه، هم پوشـانی واحدهای عمل 
كننـده و عمـق شـخم را بررسـی و در صـورت لـزوم تنظيم 
نماييـد. ضـرورت تنظيم را شـما بايد پيشـنهاد دهيد، تأييد 

آن بـا هنرآموز اسـت .
6. بـه تدريـج به سـرعت عمل خـود بيفزاييد. سـرعت عمل 
يـا وسـعت اجـرای شـخم در واحـد سـطح در ايـن روش 

بيشـتر از گاوآهن هـای برگـردان دار اسـت .                                            

3. در پايـان رفـت، پـس از بـاال آوردن گاوآهـن، اگـر عـرض زميـن طوالنـی 
شـود، دنـده عقـب گرفته بـه ابتدای زميـن برگرديـد و اگر طوالنی بـود، دور 

زده و بـدون درگيـر كـردن گاوآهـن، بـه اول زميـن برگرديد.                                                                                        

4. عمليـات شـخم زدن را بـه حـدی ادامـه دهيـد تـا كل ميـدان دور بااليی، 
شـخم زده شود.

5. بـه ميـدان دور پايينـی برويـد. عمليـات 1تـا4 را درآن ميـدان هـم اجـرا 
كنيـد تـا تمـام زمين شـخم زده شـود.

شكل 47-1. زمين شخم خورده به وسيله گاوآهن قلمي

شكل 1-46. 

توجه
شـخم در ميـدان دور همـواره يـك سـويه يـا رفـت اسـت و کنید

ندارد. برگشـت 
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اجرای شخم با گاوآهن دوار 
ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نياز: تراكتـور باغـي، گاوآهـن دوار، جعبـه آچـار مكانيك عمومـی، جعبه 

كمك هـای اوليـه، لبـاس كار مناسـب، تجهيـزات ايمنـی فـردی، زمين مناسـب.
مراحل انجام فعاليت: 

1. تراكتور حامل رتيواتور را از محل مناسبی وارد زمين كرده و در گوشه ای از آن، متوقف كنيد.
توجه كنيد: زمين بايستی عاری از سنگ های درشت تر از توپ پينگ پنگ باشد.

2. درپوش عقب را تنظيم كنيد.

 

  
بين كف كفش و نوك  فاصله  تنظيم كنيد.  را  3. عمق كار 
پايين ترين تيغه نشان دهنده عمق كار است )شكل 1-49(. 

 
روی  را  رتيواتـور  هيدروليـك،  اهـرم  آوردن  پاييـن  بـا   .4
زميـن قـرار  داده و بـا رعايـت اصـول فنی و ايمنـی و تأييد 
مربـی، محـور توان دهـی را فعـال كـرده و هم زمـان شـروع 

بـه حركـت نماييد. 
درسـاعت  كيلومتـر   10 حـدود  را  پيـش روی  سـرعت   .5
انتخـاب كنيـد و پس از طی حـدود 20-10 متر بايسـتيد. 
محـور تواندهـی را از حركـت بـاز داريـد و از تراكتـور پياده 

. يد شو
6. تنظيم هـای اوليـه و همچنيـن عمـق كار و فاصله درپوش 

عقب را بررسـي كنيد.

پرسش 
کالسی

فعالیت 
کارگاهی

يكـي از هنرجويـان در هنـگام شـخم بـا گاوآهـن قلمـي مشـاهده مـي كنـد كـه گرفتگـي گاوآهن بـا بقاياي 
گياهـي بسـيار زيـاد شـده اسـت و مجبور مي شـود پس از طي مسـافت هاي كوتـاه گاوآهـن را از زمين خارج 

كنـد و مجـدداً درخـاك وارد كنـد. بـراي رفـع اين مشـكل چـه پيشـنهادهايي مي توانيد بـه او بدهيد؟

دقت
تنظيـم درپـوش عقـب متناسـب بـا هـدف کنید

هرچـه  گيـرد.  انجـام  بايـد  انتظـار  مـورد 
درپـوش باالتـر قـرار بگيـرد انـدازه كلوخه ها 
درپـوش  هرچـه  برعكـس  و  درشـت تر 
ذرات خـاك  انـدازه  بگيريـد  قـرار  پايين تـر 

 .)1-48 شد)شـكل  خواهـد  ريزتـر 

شكل 48-1. تاثير درپوش بر خرد شدن خاك

شكل 49-1. كفش تنظيم عمق خاك
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پرسش 
يكي از هنرجويان در هنگام شخم با گاوآهن دوار با دو مشكل روبرو شده است:کالسی

1.  گاوآهن به يك سمت كشيده مي شود.
2.  تيغه هاي گاوآهن مي شكنند.

علت اين دو اتفاق چيست؟ چه راهكارهايي به او پيشنهاد مي دهيد.

شكل 1-50. 

اصالحـی  نظـرات  دادن  دخالـت  بـا   .7
هنرآمـوز، پـس از اصـالح تنظيمات شـروع 

ادامـه كار نماييـد. بـه 
8. بـا رسـيدن بـه فاصلـه ايمـن از انتهـای 
زميـن، شـروع بـه دور زدن نماييـد. ميدان 
و  ماشـين  بگيريـد كـه  قـدری  بـه  را  دور 

تراكتور به راحتی چرخش نمايند.
9. هـر از چنـدگاه بـه پشـت سـر نـگاه كـرده، عملكـرد خـود را ارزيابـی و تغييـرات ضـروری را با حركـت اهرم 
هيدروليـك يـا بـا پياده شـدن از تراكتـور و تجديدنظـر در تنظيم ها، انجام دهيـد. هر بار پياده شـدن بايد همراه 

بـا كشـيدن ترمز دسـتی باشـد. در همه حـال به آمپرهـای تراكتور توجه داشـته باشـيد.                     

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

انجام عمليات 1
شخم

ابزار، مواد، تجهيزات:  تراكتور باغي، 
تراكتور عمومی، گاوآهن هاي قلمی، 

برگردان دار و دوار، جعبه آچار مكانيك 
عمومی، جعبه كمك های اوليه، زمين 

مناسب.
زمان: 20 دقيقه

مكان: مزرعه

باالتر از حد انتظار
ماشين را ه تراكتور متصل نموده، 

تنظيم كرده و با انتخاب بهترين الگو، 
خاكورزی را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشين را ه تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و خاكورزی را انجام 

می دهد.
2

عدم توانايي در تنظيم ، اتصال يا غير قابل قبول
1كار با ماشين
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گاوآهن هـا دارای سـرويس های عمومـی مـی باشـند 
كـه در طـی فصـل كار و در ابتدای فصل بيـكاری آنها 

بايـد انجـام گيرد. 
در فصل كار:

صفحه برگـردان،  فرسـوده)تيغه،  قطعـات  تعويـض   -
و...( شـاخه 

- تيز كردن تيغه ها و لبه بشقاب ها
- آچاركشی پيچ های گاوآهن

- تعويض پيچ های آسيب ديده
- تميز كردن گاوآهن پس از اتمام كار روزانه

- گريس كاری ياتاقان ها

در فصل بيكاری:
- تميز كردن گاوآهن

- تعويض قطعات فرسوده
- آچاركشی كامل تمام پيچ های گاوآهن

- رنگ كردن قسمت  ای رنگ رفته
- انـدود كردن قطعـات عامل خاكورز بـا مواد ضدزنگ 

)گريـس يا روغن(
- نگهداری گاوآهن در مكان سرپوشيده

- گريس كاری ياتاقان ها  

سرويس و نگهداری گاوآهن ها

شكل 51-1. آچاركشی گاوآهن

شكل 52-1. اندود كردن قطعات گاوآهن با مواد ضدزنگ

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

سـرويس هاي يـك نمونـه گاوآهـن دوار در شـكل زيـر نشـان داده شـده اسـت. دوره و نـوع سـرويس ها را 
كنيد. مشـخص 

در گاوآهن  ای دوار بايد قبل از شروع كار روزانه، سطح روغن جعبه دنده و چسبندگی آن را كنترل نمود.

گريس
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فعالیت 
کارگاهی

ایمنی

سرويس و نگهداری گاوآهن
ابـزار و وسـايل و امكانـات مورد نيـاز: آچارهـای مكانيـك عمومی، روغـن جعبه دنـده، روغن ترمـز، پارچه 

تنظيـف، تشـت يـا ظرف مناسـب، ميـز كار يـا زيرانـداز، گريـس و گريس پمپ
مراحل انجام فعاليت:

1. ابزار و وسايل مورد نياز به ترتيبی كه هنرآموز تعيين می كند، تحويل بگيريد.
2. سرويس هاي گاوآهن هاي موجود در هنرستان را انجام داده و آنها را در هانگار انبار كنيد.

3. در پايـان كار ابـزار و وسـايل را تميـز كـرده، تحويـل دهيـد و گـزارش عمليات)نوشـتاری، تصويـری( خود 
را ثبـت كنيـد. در گـزارش خـود عـالوه بـر شـرح عمليات، اشـكاالت موجـود و پيشـنهادات اصالحـی خود را 

بياوريد.

• در هنگام تعويض تيغه های گاوآهن دوار بايد تراكتور خاموش و محور تواندهی خالص باشد. 

آزمون ارزيابي عملكرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملكرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مكان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممكن
نمرهنمره دهی(

1
سرويس  و 
نگهداری 
گاوآهن

ابزار، مواد، تجهيزات:  آچارهای مكانيك 
عمومی، روغن موتور، روغن ترمز ، پارچه 
تنظيف تشت يا ظرف مناسب ، ميز كار 

يا زيرانداز، گريس و گريس پمپ
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار يا تعميرگاه

باالتر از حد انتظار
سرويس ها را انجام داده در صورت 
لزوم رقع عيب می كندو در نهايت 

انبار می كند.
3

سرويس ها را انجام داده و ماشين را قابل قبول
2انبار می كند.

1عدم توانايي در سرويس ماشينغير قابل قبول
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ارزشيابی شايستگی شخم مكانيزه

شرح كار:
1( شناسايی گاوآهن ها، انتخاب گاوآهن مناسب، آماده به كار نمودن

2( شناسايی انواع گاوآهن از نظر اتصال ، اتصال و تنظيم اوليه آنها
3( بررسی شرايط رطوبتی خاك، بررسی شرايط آب و هوايی

4( قطعه بندی زمين، تنظيم گاوآهن و انجام عمليات خاكورزی
5( سرويس ماشين و انبار كردن آن

استاندارد عملكرد: 
شخم مكانيزه زمين های زراعی و باغی با استفاده از تراكتور و گاوآهن های برگردان دار، قلمی و روتيواتور.

شاخص ها:
1. شناسايی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرايط  و امكانات، آسيب نرسيدن به قطعات 

ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين مطابق دستورالعمل
2. انتخاب تراكتور مناسب، رعايت ترتيب مراحل اتصال، كشيده بودن ترمز دستی هنگام اتصال، استفاده از پين مناسب، 

تراز بودن عرضی، تراز بودن طولی، تنظيم بودن تعادلی، تنظيم بودن هم پوشانی
3. تشخيص گاورو بودن يا نبودن خاك، تشخيص شرايط آب و هوايی در روزهای آتی با استفاده از منابع

4. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعايت ترتيب مراحل و اصول ايمنی كار، تنظيم بودن عمق كار، تنظيم بودن 
تراز عرضی و طولی، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، انجام دادن شخم مطابق الگوی خواسته شده، سرعت 

مناسب، يكنواختی شخم
5. دقت در انجام سرويس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرويس مطابق دستورالعمل

شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:
شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ايران، مزرعه آموزشی گاورو

ابزار و تجهيزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گريس پمپ، متر، ظرف روغن، روغن هيدروليك
معيار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3

1آماده به كار نمودن ماشين1

1اتصال گاوآهن به تراكتور2

1بررسی شرايط اجرای شخم3

2انجام عمليات شخم4

1سرويس و نگهداري گاوآهن5

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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فصل 2

خاکورزی ثانویه و شکل دهی زمین

خاک شخم شده دارای کلوخ هایی است که برای کار ماشین های بعدی یعنی کارنده ها مشکل ایجاد می کنند. بذری 
که در این شرایط کاشته شود تماس کاملی با خاک نداشته و لذا جذب آب و مواد غذایی برای آن مشکل خواهد بود. 
عالوه براین با توجه به شرایط مختلفی نظیر نظام آبیاری و خصوصیات گیاهی، باید قبل از کاشت یا در حین آن، اقدام 

به تغییر شکل سطح زمین نمود تا زمین براي کاشت آماده گردد.
ماشین های نرم کننده و شکل دهي زمین، کلوخ های حاصل از شخم را خرد نموده و ضمن ایجاد شکل مناسب در زمین، 

شرایط را جهت ایجاد یک بستر مناسب برای بذر فراهم می کنند. 
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هنرجویـان پـس از كسـب شایسـتگی این واحـد یادگيـری می توانند با اسـتفاده از برخی ماشـين هاي خاكورزي 
ثانویـه ماننـد دیسـك و كولتيواتـور، كلوخه های زمين شـخم خـورده را نرم كنند.

واحد یادگیری 2
شایستگی تهیه مکانیزه بستر بذر

• بستر بذر چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
• چه عواملي روي ویژگی های بستر بذر تاثيرگذار هستند؟
• براي تهيه بستر بذر از چه ماشين هایي استفاده می شود؟

• طرز استفاده از ماشين هاي تهيه بستر چگونه است؟
• چگونه می توان از این ماشين ها استفاده نمود؟

هـر چنـد خاكـورزي اوليـه )شـخم( تـا حـدي خـاك را نـرم می كنـد، اما ایـن نرمي بـا آنچه كه بسـتر مناسـب 
كاشـت اغلـب بـذور احتيـاج دارد، بسـيار متفـاوت اسـت. از ایـن رو، در اغلـب شـرایط و به خصوص وقتـي زمان 
و شـرایط مناسـب اجـراي شـخم رعایـت نشـده باشـد، الزم اسـت به خاكـورزی ثانویـه اقـدام نمود. ایـن عمل، 
اهميـت زیـادي در رویـش یكنواخـت گياهـان و عملكـرد آنهـا دارد. در ایـن پودمـان، شـرایط و چگونگـي نرم و 

همـوار كـردن مناسـب خـاك مزرعه را فـرا خواهيـد گرفت.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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بـا اجـرای شـخم، خـاك مقـداری نـرم می گـردد؛ اما این نـرم شـدن در حد از هـم پاشـيدن كلوخه هاسـت. بذر 
بـرای آنكـه بتوانـد جوانـه بزنـد، باید قادر باشـد كـه آب و عناصر غذایـی حل شـده در آب را جـذب نماید. برای 
جـذب آب و عناصـر غذایـی بـذر بایـد بتوانـد بـا ذرات خـاك تمـاس پيـدا كنـد. تمـاس یا ارتبـاط بذر بـا ذرات 
خـاك در شـرایطی ممكـن اسـت كـه اوالً ذرات ریـز باشـند و دوم اینكـه فشـار وارد گردد تـا این ارتبـاط برقرار 
شـود )شـكل1-2(. بـه هميـن دليل كشـاورزان از گذشـته تاكنـون سـعی می كنند بسـتر را نرم و الیـه پيرامون 
بـذر را هـم كمـی فشـرده كننـد. این عمليـات تكميلی را كـه بعد از شـخم و به منظور آماده سـازی نهایی بسـتر 

بـذر انجـام می گيـرد خاكـورزی ثانویـه می گویند.

ضرورت خاکورزی ثانويه

شکل 1-2. مقایسۀ تماس بذر با خاک و نقش آن در جذب آب توسط بذر

نکته 
در خـاك خيلـی نرم، امكان فرسـایش  و سـله بسـتن زیست محیطی

اسـاس  ایـن  بـر  باالست)شـكل 2-2(.  خـاك بسـيار 
توصيـه می شـود خـاك بـه حـدی نرم شـود كـه تنها 
انـدازه بـذر یـا  40-30 درصـد ذرات خـاك حـدود 

كمتـر از آن باشـند. 
حرفـه ای  و  اخالقـی  وظایـف  از  خـاك  از  حفاظـت 
شماسـت بـه وظيفه خود درسـت و دقيـق عمل كنيد.                                                                   

شکل 2-2. خاک سله بسته

خاك
خاك

آب
آب

بذر بذر
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بـراي نـرم كـردن خـاك، ماشـين های متنوعي بر حسـب روش هـاي زراعـي، نوع و شـرایط خاك طراحي شـده 
است. )شـكل2-3(.

ماشـين های خاكـورز ثانویـه عبارتنـد از: چنگه بشـقابي )دیسـك(، پنجه خاكـورزی )كولتيواتور مزرعـه(، چنگه 
دندانـه ای )هـرس یـا دندانه(، غلتـك و ماشـين های مركب.

چنگه بشقابي )دیسک(1
چنگه هـای بشـقابی از مهم تریـن و رایج تریـن ماشـين هاي نرم كننـده خـاك هسـتند. عوامـل خاكـورز ایـن 
ماشـين بـه صـورت صفحـات بشـقابی مقعـری هسـتند كـه در اثـر چرخـش و دور زدن بشـقاب ها، كلوخه هـا را 
خـرد و نـرم می كننـد. لبـه بشـقاب ها ممكـن اسـت بـه صـورت صـاف، یـا كنگـره ای باشـد )شـكل 4-2(.از این 
ماشـين ها عـالوه بـر نرم كـردن خـاك، بـراي مخلـوط كـردن كـود، سـم و بـذر بـا خـاك، خـرد كـردن بقایـاي 

محصـول قبلـي و قطـع ریشـۀ علف هـای هـرز می تـوان اسـتفاده كـرد.

ماشين های خاکورزي ثانويه

شکل 3-2. طبقات متمایز خاک از نظر نوع ادواتی که در آنها کار می کند

خاکورز ثانویه

گاوآهن های قلمی

گاوآهن های زیر شکن

گاوآهن های برگردان دار و 
بشقابی

شکل 2-4. 

1- Disk Harrow
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در چنگه های بشقابی بر خالف گاو آهن های بشقابی، بشقاب ها به صورت گروهی به هم متصل شده اند. هر گروه 
شامل تعدادی بشقاب  است كه روی یك محور قرار گرفته و همراه با محور خود می چرخند )شكل 2-5(.

1- بشقاب
2- قرقره
3- محور

4- یاتاقان
5- پایه

6- شاسی
7- گل پاك كن

8- شاسی گل پاك كن
9- كرپی

دیسك ها از لحاظ عملكرد، به انواع یك راهه و دو راهه تقسيم می شوند. انواع دو راهه از لحاظ تعداد و آرایش ردیف 
بشقاب به انواع آفست )یك زانویي( و تاندوم )دو زانویي( تقسيم بندي می شوند )شكل6-2(. در دیسك های دو راهه 
ردیف بشقاب جلویي خاك را به سمت خارج می ریزد و ردیف عقبي آن را بر عكس جهت ردیف جلویي بر می گرداند. 
از معمول ترین دیسك های مورد استفاده در كشورمان، دیسك های تاندوم )دو زانویي( نيمه سوار 32 و 36 پره هستند.

دیسك ها از نظر نوع اتصال در انواع سوار و كششي وجود دارند.

شکل 5-2. یک گروه بشقاب و نحوه اتصال آن به شاسی

شکل 6-2. انواع دیسک از لحاظ آرایش گروه های بشقاب

شکل 7-2. انواع دیسک از لحاظ نوع اتصال
ب- سوارالف- کششی

3

5

4 7 2

1
96

8

ج( دیسک یک راههب( دیسک دوراهه تاندومالف( دیسک دوراهه آفست
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پنجه خاکورزي )کولتیواتور مزرعه (2
ایـن ماشـين كـه در ایـران بـا نـام كولتيواتـور شـناخته می شـود، از نظر ظاهـري شـبيه گاوآهن قلمي اسـت ولي 
از لحـاظ ابعـاد و انـدازه، كوچك تـر از آن اسـت و در عمـق كمتـری بـه كار مـی رود )شـكل8-2 (. عامـل خاكـورز 
در ایـن ماشـين، شـاخه ها می باشـند كـه بـه شاسـي متصـل شـده اند. ایـن دسـتگاه ها بـه علـت سـبكی اغلب به 
صـورت سـوار متصـل می شـوند. كاربـرد ایـن ماشـين ها در اراضـی سـنگالخی، مرطـوب و پرعلف به مراتـب بهتر 
از دیسـك می باشـد، امـا بـه خوبـی دیسـك عمل نـرم كردن خـاك را انجـام نمی دهند لـذا اغلب به عنـوان پيش 

نيـاز اجرای دیسـك بـه كار گرفته می شـوند.

چنگه دندانه ای )هرس یا دندانه(3
چنگه هـای دندانـه ای از ماشـين های نرم كننـده خـاك می باشـند. ایـن ماشـين ها عمـق كار كمـی دارنـد امـا 
خـاك را كامـاًل ریـز و نـرم می كننـد. از نظـر شـكلی یـك قـاب چوبی یـا فلزی مشـبك بـوده كـه روی قاب آن 
تعـداد زیـادی دندانـه، بـه فـرم و جنـس مختلف و اغلب بـه طول 15-10 سـانتی متر نصب شـده اسـت. با قرار 
گرفتـن قـاب روی زمين و كشـيده شـدن آن توسـط تراكتور، دندانه هـاي متعدد آن در زمين فـرو رفته و خاك 
سـطحی كامـاًل نـرم می شـود. به علت سـبكی دسـتگاه امـكان اسـتفاده از قاب های بـزرگ و متعدد وجـود دارد. 
چنگـه دندانـه ای از لحـاظ شـكل دندانه در انـواع دندانه ميخـي، دندانه انگشـتي، دندانه فنـري و زنجيری وجود 

دارند )شـكل2-9(.

شکل 8-2. کولتیواتور مزرعه
ب- کولتیواتور با تیغه پنجه غازیالف- کولتیواتور با تیغه قلمی

پژوهش
منابع مطالعاتي را بررسي كنيد. از كولتيواتورها چه استفاده هایي مي كنند.انواع آنها كدام است؟کنید

2- Field Cultivation

3- Tooth Harrow

توجه
امروزه با آمدن گاوآهن دوار، تقریباً چنگه های دندانه ای حذف یا كاربرد آنها محدودتر شده است.کنید
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غلتک ها4 
غلتك هـا ادواتـي هسـتند كـه بـه منظـور تكميـل عمليـات آمـاده سـازي بسـتر بـذر بـه كار می رونـد. غلتك هـا 
اشـكال مختلفـي دارنـد كـه بر حسـب نـوع آنها بـراي كارهـاي مختلف كشـاورزي از جملـه خرد كـردن كلوخه، 

فشـردن سـطح خاك، شكسـتن سـله خـاك و ... اسـتفاده می شـود.

4- Rollers

شکل 9-2. انواع چنگه

شکل 10-2. انواع غلتک

ب( غلتک صاف)معمولي(الف( غلتک سبدي

د( غلتک کمبریج ج( غلتک خاک نشان

ب( چنگه دندانه انگشتيالف( چنگه دندانه میخي

ج( چنگه زنجیري
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امـروزه بـا هـدف كاهـش تعداد تـردد تراكتور و فشـردگی خـاك و همچنيـن جلوگيری از تخریب سـاختمان 
خـاك اسـتفاده از ماشـين های مركـب توصيه می شـود. ماشـين های مركب را می تـوان از لحاظ نـوع عمليات 

خاكـورزی كـه انجـام می دهنـد، به صورت زیر دسـته بنـدی كرد:
- ماشين هایی كه عمليات خاكورزی اوليه و ثانویه را با هم انجام می دهند )شكل11-2 الف(.

- ماشين هایی كه چند عمل خاكورزی ثانویه را هم زمان انجام می دهند )شكل11-2 ب(.
- ماشين هایی كه عمليات خاكورزی ثانویه و كاشت را هم زمان انجام می دهند )شكل11-2 ج(.

- ماشين هایی كه عمليات خاكورزی اوليه، ثانویه و كاشت را هم زمان انجام می دهند )شكل11-2 د(.

انتخاب ماشین مناسب برای تهیه مکانیزه بستر بذر
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ماشين های خاكورزی ثانویه، نوشت افزار

مراحل انجام فعالیت:
1. انواع خاكورزهای ثانویه موجود در واحد آموزش را شناسایی نمایيد.

2. همراه بررسی از مزرعه هنرستان، نوع گياه و روش كاشت را از هنرآموز سؤال كنيد.
3. اگر خاك مزرعه فاقد كلوخه هایی بزرگ و روش كاشت جوی پشته ای بود، از نرم كردن صرف نظر كنيد.

شکل 11-2. انواع ماشین های مرکب

الف- عملیات خاکورزی اولیه و ثانویه

ج- عملیات خاکورزی ثانویه و کاشت

ب- عمل خاکورزی ثانویه

د- عملیات خاکورزی اولیه، ثانویه و کاشت

بیشتر 
بدانید

فعالیت 
کارگاهی

توجه
مكانيزاسـيون كاربـرد ماشـين نيسـت، بلكـه اسـتفاده از مناسـب ترین ماشـين بـا توجـه بـه کنید

شـرایط اسـت شـاید در شـرایطی بيـل بهترین وسـيله باشـد.
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4. اگر كلوخه ها ریز و متوسط بودند، دیسك را برای استفاده انتخاب كنيد. 

1-4 . در صورتـی كـه بقایـای گياهـی در زميـن وجـود داشـت دیسـك های بـا بشـقاب كنگـره ای را انتخاب 
)شـكل2-12(. كنيد 

شکل 2-12. 

شکل 2-13. 

توجه
دیسـك های سـوار سـبك بـوده و لـذا بـرای اراضـی بـا كلوخه هـای ریـز و محـدود مناسـب کنید

هسـتند در حالـی كـه دیسـك كششـی دارای عرض كار بيشـتر و وزن سـنگين تر بـوده و لذا 
بـرای اراضی وسـيع تر مناسـب هسـتند.

5. اگـر بـذر ریـز و عمـق كاشـت كم بود، یك بار اسـتفاده از دیسـك و بار دوم اسـتفاده از دندانه را پيشـنهاد 
دهيد.

6. اگـر مزرعـه دارای كلوخه هـای بـزرگ سـنگالخی بـود یـا اینكـه علف هایـی بـا ریشـه پایـدار در آن رشـد 
یافتـه بـود، ابتـدا كولتيواتـور مزرعـه و سـپس دیسـك را بـرای اسـتفاده انتخـاب كنيد .

 7. پيشنهادهای خود را پس از جمع بندی در گروه به هنرآموز خود ارائه دهيد
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گفتگو 
کنید

پژوهش 
کنید

چرا هر چقدر كاربرد ماشين یا تردد ماشين در سطح مزرعه كم تر باشد، بهتر است؟

آیا در منطقه شما هميشه خاك را پس از شخم، نرم می كنند؟ چرا؟

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
تعيين ماشين 

مناسب برای تهيه 
مكانيزه بستر بذر

ابزار، مواد، تجهيزات: 
ماشين های خاكورزی ثانویه، 

نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

مكان: مزرعه آموزشی

باالتر از حد انتظار

شناسایی ماشين های خاكورزی 
ثانویه و تعيين مناسب ترین 

نوع ماشين مطابق با الگوهاي 
استاندارد

3

2شناسایی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانایي در  شناسایی غير قابل قبول
1ماشين و كاربرد آن
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هـدف مـا از كاربـرد یـك ماشـين وقتـی بـه درسـتی تحقـق می یابد كـه آن ماشـين اوالً سـالم باشـد و دوم این 
كـه آن را بـه درسـتی بـه كار ببندیم. لذا قبل از اسـتفاده از هر ماشـينی بایسـتی سـالم بودن آن را بررسـی و با 
رفـع اشـكاالت و معایـب جزئـی یـا ارسـال آن به تعميـرگاه برای رفع معایب اساسـی و كلـی، آن را آمـاده به كار 

یيم. نما

آماده به کار نمودن دیسک
ابـزار و وسـایل و امكانـات مورد نيـاز: جعبه آچار مكانيك عمومـی، تراكتور، روغن ترمـز، گریس، گریس پمپ، 

روغندان، دسـتمال تنظيف، انواع پين های اسـتاندارد و دیسـك.
مراحل انجام فعالیت:

1. قـاب  و نقـاط اتصـال دیسـك را بـه درسـتی بررسـی كنيد. قاب ماشـين بایـد فاقد شكسـتگی، پيچيدگی 
یا خميدگی باشـد )شـكل 2-14(.

آماده به کار نمودن خاکورزهای ثانويه

فعالیت 
کارگاهی

2. معایب قابل رفع را در كارگاه رفع كنيد. معایب اساسی را به تعميرگاه ارجاع دهيد.

شکل 2-14. 

توجه
در كتـاب تعميـر و مونتـاژ تجهيـزات كشـاورزی نحوه جوشـكاری، آهنگری و نقاشـی قطعات کنید

آسـيب دیـده را فرا خواهيـد گرفت.

3. كليه پيچ و مهره ها را ابتدا روغن كاری و سپس آچاركشی كنيد. 
4. در مـورد دیسـك های كششـی، سـالمت السـتيك، ميـزان بـاد، نقـاط اتصـال و سيسـتم هيدروليـك را به 

دقـت بررسـی و بـا راهنمایـی هنرآمـوز رفع عيـب نمایيد.
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شکل 15-2. بررسی بشقاب ها و یاتاقان ها

شکل 16-2. گریس کاری دیسک

6. اتصـال قطعـات گـروه،  را بررسـی و در صـورت لـزوم آچاركشـی كنيـد. توجـه كنيـد گـروه هـا بـا فاصلـه 
مناسـب از هـم باشـند و فاصلـه آن هـا خيلی زیاد نباشـد یـا اینكه به هم سـائيده نشـوند. همپوشـاني گرو ها 

بررسـي شود. 
7. در روی هریـك از گـروه هـا، سـالمت تـك تـك بشـقاب ها و یاتاقان هـا را ) از نظرلقـي و شكسـتگي و 

سـائيدگي( بررسـی و گریسـكاري كنيـد )شـكل 2-15(.

 8.  در پایـان كار:گـزارش عمليـات )نوشـتاری، تصویـری( خـود را ثبت كنيـد.در گزارش خود عالوه بر شـرح 
عمليـات، اشـكاالت موجود و پيشـنهادات اصالحی خـود را بياورید.

5. دیسـك را بـه تراكتـور متصـل كنيـد. بـا اسـتفاده از سيسـتم هيدروليـك تراكتـور، آن را بـاال بياورید. در 
نقاطـی زیـر شاسـی یـا قـاب تكيـه گاه یـا خرك قـرار دهيـد، به نحـوی كـه محورهای حامـل بشـقاب ها آزاد 
گردنـد. سـپس تراكتـور را خامـوش كـرده و با قـرار دادن دنده در وضعيت سـنگين و كشـيدن ترمز دسـتی، 

از آن پياده شـوید.
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فعالیت 
آماده به کار نمودن کولتیواتور مزرعه و چنگهکارگاهی

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: جعبه آچـار مكانيـك عمومـی، تراكتـور، كولتيواتـور مزرعـه، روغن 
موتـور، روغنـدان، دسـتمال تنظيـف، انـواع پين هـای اسـتاندارد.

شرح فعالیت:
كوليتواتـور یـا چنگـه را هماننـد دیسـك مهار كـرده و سـالمت قطعات آن را بررسـي و قطعات معيـوب را در 

صـورت لـزوم تعمير و تعویـض نمائيد.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
آماده به كار 

نمودن خاكورز 
ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، روغن 

موتور، روغن ترمز، گریس، 
گریس پمپ، روغندان، دستمال 
تنظيف، انواع پين های استاندارد 

،دیسك و كولتيواتور مزرعه
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار
توانایی تفكيك و بازدیدقسمت 
های مختلف ماشين، رفع عيب 

یا ارسال به تعميرگاه
3

توانایی تفكيك و بازدید قسمت قابل قبول
2های مختلف ماشين

عدم توانایي در آماده به كار غير قابل قبول
1نمودن ماشين
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ماشين های خاكورزی ثانویه همانند تمامی دنباله بندها، بایستی به درستی تنظيم شوند.
تنظیم دیسک براي انجام عملیات

الف- تنظیم هاي اولیه 
ایـن تنظيمـات كـه بعـد از اتصال مااشـينها بـه تراكتور انجـام مي گيرنـد عبارتند از : تـراز طولی، تـراز عرضی و 

تنظيـم تعـادل )تنظيم زنجير نوسـان گير(.
ب- تنظیم زاویه برش 

زاویـه بـرش زاویـه اسـت كـه محـور بشـقابها بـا خط 
عمـود بـر جهـت حركـت می سـازد )شـكل2-17(.

هرچـه زاویـه بـرش بشـقاب بيشـتر شـود عمـق كار 
و شـدت خاكـورزي آن بيشـتر خواهـد شـد. بـه ایـن 
دليـل روي چنگه هـا تجهيـزات تنظيـم زاویـه بـرش 
وجـود دارد كـه بـه وسـيله آن می توانيـم زاویـه برش 

را تنظيـم كنيـم.   
تنظیم کولتیواتور براي انجام عملیات                                                                          
تنظيـم هـاي  بـر  پنجـه هـاي خاكـورزي عـالوه  در 
اوليـه بایـد فاصلـه شـاخه هـا را نيـز تنظيـم نمـود. 
تعـداد سـاق ها و فاصلـه آنهـا بـر روي شاسـي قابـل 

تغييـر اسـت. سـاق های پنجـه خاكـورزي روي شاسـي بایـد بـه گونه ای نصب شده باشـند كـه هم فاصله شـاخه 
هـا مسـاوي بـوده و هـم تعـداد شـاخه ها در هـر دو طـرف آن یكسـان باشـند )شـكل 2-18(.

تنظیم دیسک براي انجام عملیات
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیـاز: تراكتور، انـواع دیسـك، جعبه آچـار معمولـی، پين و سـایر اتصاالت 

ضروری.

تنظيم ماشين هاي خاکورزي ثانويه

فعالیت 
کارگاهی

شکل 17-2. زاویه برش

شکل 18-2. کولتیواتور

ب- تقارن شاخه هاالف- شاخه
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شکل 2-19. 

شکل 2-20. 

ب. تنظیم زاویه برش به وسیلۀ پیچ و مهرهالف. تنظیم زاویه برش به وسیلۀ جک

مراحل انجام فعالیت:
1. بازدیدهـاي اوليـه تراكتـور و دیسـك را انجـام دهيد و پس از اطمينان از سـالمت و آماده بـه كار بودن آنها 

را بـه هم متصـل نمائيد.
1-1. ماشـين نـرم كننـده خـاك از نـوع سـوار را بـه ترتيبـی كـه در اتصـال گاوآهـن گفتـه شـد بـه تراكتور 

كنيد. متصـل 
2-1. دیسـك از نـوع كششـی را بـه مالبنـد اتصـال 
سـه نقطـه )مالبنـد بلند( نصـب كنيد. بـرای این كار 
ابتـدا مالبنـد بلنـد را بـه دو بازوی جانبی سـوار كرده 
و پـس از جـا زدن پين هـا و قفـل كردن آن هـا، نقطه 
اتصـال دیسـك را در قـالب H مالبنـد متحـرك قرار 
داده و پيـن مخصـوص آن را محكـم و قفـل كنيـد                      

)شـكل 2-19(.
3-1. دیسـك هایـي كه به سيسـتم هيدروليك نصب 
می شـوند، شـيلنگ مربوطه را در جای مناسـب نصب 

كـرده و قفل كنيد. 
2-.در هریك از دیسك ها پس از اتصال و نصب، تنظيمات طولی، عرضی و تعادلی را انجام دهيد. 

3. زاویه برش را تنظيم كنيد.
1-3. در دیسـك هایـي كـه زاویـه بـرش آنها توسـط جك هيدروليـك تغيير مي كنـد با جابه جا كـردن اهرم 

هيدروليـك زاویه بـرش را تنظيم كنيد )شـكل 20-2. الف(.
2-3. در دیسـك هایـي كـه زاویـه بـرش آنهـا توسـط پيـچ و مهـره تغييـر مي كنـد بـا جابه جا كـردن گروه، 

زاویـه بـرش را تنظيـم كنيد )شـكل 20-2. ب(.
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فعالیت 
کارگاهی

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
تنظيم  

ماشين هاي 
خاكورزي ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، دیسك و 

كولتيواتور مزرعه
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار

انجام تنظيم هاي اوليه، زاویه برش، باالتر از حد انتظار
3فاصله شاخه ها وتحليل تاثير آنها

انجام تنظيم هاي اوليه، زاویه برش و قابل قبول
2فاصله شاخه ها

1عدم توانایي در تنظيم ماشينغير قابل قبول

3-3. در دیسـك هایي كـه زاویـه بـرش بشـقاب ها به وسـيله اهـرم و مكانيزم هـای مكانيكي  تغييـر می كند 
مانعـی در جلـو یـا عقـب گـروه بشـقاب قـرار دهيـد. در ایـن شـرایط بـا آزاد كـرد اهـرم و حركت بـه جلو یا 

عقـب ، زاویـه بـرش را تنظيم كنيـد )شـكل 21-2. الف(.
4. همپوشاني پره هاي دیسك را تنظيم نمائيد )شكل 21-2. ب(.

تنظیم کولتیواتور براي انجام عملیات
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیاز: تراكتـور، انـواع كولتيواتور، جعبه آچـار معمولی، پين و سـایر اتصاالت 

ضروری.
شرح فعالیت:

شـاخه هاي كولتيواتـور را طـوري تنظيـم كنيـد كـه ضمـن حفـظ تقارن ماشـين فاصلـه شـاخه ها از یكدیگر 
15 سـانتيمتر باشد.

ب. هم پوشانی بشقاب ها الف. تنظیم زاویۀ برش به وسیلۀ اهرم مکانیکی
شکل 2-21. 
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در اجرای عمليات خاكورزی ثانویه به دو عامل باید توجه نمود:
1. روش اجرای عملیات: 

در خاكـورزی ثانویـه برخـالف عمليـات شـخم، نيـاز بـه قطعـه بنـدی زميـن نيسـت. بـه عبـارت دیگـر كمـی 
همپوشـانی و همچنيـن مختصـری عـدم همپوشـانی مشـكلی را در شـكل زمين و اجـرای عمليات بعـدی ایجاد 
نمی كنـد. بنابرایـن اسـاس بـر سـهولت انجـام كار، بهينه سـازی بـازده مزرعـه ای ماشـين و بـه حداقل رسـاندن 

خسـارت به خـاك می باشـد.
2. زمان و شرایط مناسب خاکورزی ثانویه:

خـاك پـس از نرم شـدن بسـيار حسـاس اسـت زیرا بـه ذرات ریـزی تبدیل شـده كه در اثـر جریان شـدید باد یا 
جریـان آب بـه راحتـی می توانـد جابه جـا شـود. بنابراین فاصلـه بين زمـان خاكـورزی ثانویه و زمان كاشـت بذر 

هـر چقـدر كمتـر باشـد، بهتر اسـت. در مناطـق بادخيز ایـن فاصله نبایـد بيش از یك روز باشـد.
انجـام عمليـات نـرم كـردن خـاك به هنـگام وزش بـاد، كامـاًل ممنـوع می باشـد. زیـرا در چنيـن شـرایطی هـم 

فرسـایش شـدید خـاك اتفـاق می افتـد و هـم اینكـه 
محيـط زیسـت آلـوده می شـود. افـزون بـر ایـن، گـرد 
و غبـار ایجـاد شـده سـالمت كاربـر ماشـين را تهدیـد 

كرد. خواهـد 
خـاك  و  جـوی  نـزوالت  ریـزش  بـدون  آرام،  هـوای 
خشـك از مهم ترین شـرایط زمان مناسـب نـرم كردن 

هسـتند. خاك 

اجرای عمليات خاکورزی ثانويه

فعالیت 
کارگاهی

توجه
تنظيم کنید پيچ  یا  هيدروليكي  وسيله جك  به  را  چرخ  باید  چرخ دار  دیسك های كششي  براي حمل 

مربوطه پایين بياورید تا بشقاب ها از زمين فاصله بگيرند. در صورتي كه دیسك كششي فاقد چرخ 
است باید زاویه بشقاب ها را به صفر برسانيد تا سطح جاده را خراب نكند.

نرم کردن خاک با استفاده از دیسک
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیـاز: تراكتور، انواع دیسـك، جعبـه آچار معمولـی، لباس و كفش مناسـب 
كار، تجهيـزات ایمنـی فـردی، جعبـه كمكهـای اوليـه، زميـن  شـخم خورده بـا كلوخه هـای كم یـا كوچك یا 

زمينـی كـه در آن كولتيواتـور اجرا شـده اسـت، پين و سـایر اتصـاالت ضروری.
مراحل انجام فعالیت:

1. تراكتور حامل دیسك را با رعایت نكات فني و ایمني به مزرعه منتقل كنيد.

شکل 22-2. فرسایش خاک در اثر عملیات نرم کردن خاک در زمان 
نامناسب
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پرسش 
يكي از هنرجويان در هنگام ديسك زدن با دو مشكل مواجه شده است:کالسی

1. عمق كار كم است.
2. بين بشقابها گل مي گيرد.

علت اين دو اتفاق چيست؟ چه پيشنهادهايي براي رفع اين دو مشكل مي توانيد به او بدهيد.

2.  عمق كار و زاويه برش را  تنظيم كنيد. 
3. شـروع بـه حركـت كـرده و پـس از طـی حـدود 
10 متـر بايسـتيد. تنظيم های اوليـه را بازنگری و در 

صـورت نيـاز اصـاح كنيد 
4. مطابـق بـا شـكل زيـر عمليـات ديسـك زنـي را 
انجـام دهيـد. )بـراي كار با ديسـك معموالً اسـتفاده 
از دنده هـای سـبك و سـرعتي بيـن 15-12 كيلومتر 

بـر سـاعت توصيه می شـود(.
شکل 2-23. 

شکل 2-24. 

توجه
سرعت پيشروي مناسب براي كار با ديسك به نوع خاك، شرايط رطوبتي آن، ميزان بقاياي موجود کنید

و اهداف مورد نظر از اجراي عمليات ديسك )فقط نرم كردم خاك، نرم كردم خاك و مخلوط كردن 
كود با خاك يا زير خاك كردن بذر( بستگي دارد.

5. در شـرايطی كـه زميـن بيـش از حـد معمـول كلوخه ای باشـد، دوبار اجرای ديسـك ضـروری می گردد. در 
ايـن شـرايط بـار اول عمـود بـر جهـت آبيـاری و بـار دوم در جهت آبياری، ديسـك زنـي انجام  شـود. در همۀ 

حـال بـه آمپرهای تراكتور توجه داشـته باشـيد.
6. در پايان كار:

• چگونگی كار خود را به تأييد هنرآموز برسانيد. 
• ابزار و وسايل را تميز كرده، تحويل دهيد.

• پس از پاكسازی محيط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازيد.
• گزارش عمليات)نوشتاری، تصويری( خود را ثبت كنيد.

در گزارش خود عاوه بر شرح عمليات، اشكاالت موجود و پيشنهادات اصاحی خود را بياوريد.

سه برابر عرض
كار
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پرسش 
کالسی

فعالیت 
کارگاهی

یكـي از هنرجویـان در هنـگام كار بـا كولتيواتـور مشـاهده مـي كنـد كـه حيـن كار پنجـه صـاف كشـيده 
نمي شـود و بـه یـك سـمت متمایـل اسـت. علـت ایـن اتفـاق چيسـت؟ چـه راهـكاري بـه او مـي دهيـد.

شکل 2-25. 

نرم کردن خاک با استفاده از کولتیواتور مزرعه
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: تراكتـور، كولتيواتـور مزرعـه، جعبـه آچار عمومـی، لبـاس و كفش 
مناسـب كار، تجهيـزات ایمنـی فـردی، جعبـه كمكهـای اوليـه، زميـن شـخم خـورده بـا كلوخه هـای زیـاد و 

درشـت، پين هـای مناسـب
مراحل انجام فعالیت:

1. عمـق كار را تنظيـم كنيـد. در كولتيواتورهـای 
بازوهـاي  بوسـيله  عمـق  تنظيـم  سوار شـونده 
هيدروليكـي و در كولتيواتورهای كششـي چرخ دار 
بـا تغييـر وضعيت عمـودي چرخ هـای حامل، عمق 
تنظيـم می شـود. در نوعـي از ایـن كولتيواتورهـا با 
چرخ هـای  عمـودي  وضعيـت  هيدروليكـي  جـك 

حامـل تغييـر می كنـد.
2. بـه هم پوشـاني شـاخه ها و تقـارن آنهـا نسـبت 
بـه مركـز ماشـين توجـه كنيـد و در صـورت لزوم 

آنهـا را تنظيـم كنيد.
3. مراحـل، الگـوی خاكـورزی و سـرعت پيشـروی با كولتيواتور مشـابه دیسـك اسـت. لذا  مراحـل 3 تا6 كار 

با دیسـك را انجـام دهيد. 

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
كار با 

ماشين های 
خاكورزی ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، كولتيواتور 
مزرعه، دیسك، جعبه آچار عمومی، 
، جعبه كمكهای اوليه، زمين شخم 

خورده ، مالبند بلند، قالب H، پين های 
مناسب

زمان: 20 دقيقه

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و با انتخاب بهترین 
الگو، خاكورزی را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و خاكورزی را انجام 

می دهد.
2

عدم توانایي در تنظيم ، اتصال یا غير قابل قبول
1كار با ماشين
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ارزشیابی شایستگی تهیه مکانیزه بستر بذر

شرح کار:
1( شناسایی ماشين های خاكورزی ثانویه، انتخاب ماشين مناسب

2( بازدید ماشين های خاكورزی ثانویه، تفكيك ، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها
3( اتصال ماشين به تراكتور، تنظيم آن و انجام عمليات خاكورزی

4( سرویس ماشين و انبار كردن آن

استاندارد عملکرد: 
انجام خاكورزی ثانویه و تهيه بستر بذر با استفاده از دیسك و كولتيواتور مزرعه

شاخص ها:
1. شناسایی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرایط  و امكانات

2. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين 
مطابق دستورالعمل

3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعایت ترتيب مراحل و اصول ایمنی كار، تنظيم ماشين برای كار با توجه به 
شرایط، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب

4. دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل
شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم خورده
ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گریس پمپ و متر

معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب ماشين1

1آماده به كار نمودن ماشين2

2انجام عمليات خاكورزی ثانویه3

1سرویس و نگهداري ماشين4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.
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در پایـان ایـن واحـد یادگيـري هنرجویـان قـادر خواهند بود عمليات شـكل دهـي زمين های زراعـي و باغی را با 
اسـتفاده از شـيار كـش، نهركن، تسـطيح كن، چاله كـن و مرزكش انجـام دهند.

واحد یادگیری 3 
شایستگی شکل دهي مکانیزه زمین های زراعي

• چرا برخی گياهان به صورت جوی و پشته ای كشت می شوند؟
• در چه شرایطی مزرعه به صورت كرتی كشت می شود؟
• چرا برای آبياری نشتی باید سطح زمين تسطيح شود؟

• برای شكل دهی زمين از چه ماشين هایی استفاده می شود؟
• مهمترین عمليات شكل دهی زمين كدامند؟

• چگونه باید از ماشين های شكل دهی زمين استفاده نمود؟

آنچـه تاكنـون فـرا گرفتـه و انجـام داده ایـد، رایج ترین روش هـا و عمليات آماده سـازی زمين برای كاشـت اغلب 
گياهـان زراعـی و باغـی اسـت. بـا این عمليـات، تهيه فيزیكی زمين در اغلب شـرایط كامل اسـت و نيـاز به هيچ 
عمليـات دیگـری قبـل از كاشـت نمی باشـد. امـا در برخی مـوارد، عوامل و شـرایط مختلفـی نظير نظـام آبياری، 
خصوصيـات گياهـی، شـرایط و عـادات منطقـه، كشـاورز را مجبـور می كنـد كـه قبل از كاشـت یـا در حين آن، 

اقـدام بـه تغييـر شـكل سـطح زمين خـود نماید تـا زمين براي كاشـت آمـاده گردد.
مهم تریـن عملياتـي كـه بـه منظور شـكل دهي زميـن و آماده كردن آن براي كاشـت انجـام می گيـرد عبارتند  از: 

تسـطيح زمين، ایجاد جوي و پشـته، شـيار كشـي، نهركنـي و چاله كني.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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عوامـل و شـرایط مختلفـی كشـاورز را مجبـور می كنـد تـا پـس از تسـطيح زميـن و یا پس از كاشـت، اقـدام به 
تغييـر شـكل سـطح زمين خـود نماید برخـی از ایـن عوامـل عبارتند از:

1- روش آبياری
2- نياز گياه )نياز به خاك دهي پاي بوته یا حفاظت از گرما و سرما(

3- شرایط خاك )شوري خاك(
4- روش های زراعي رایج در منطقه )كشت جوي و پشته ای، كرتي و ...(

بـراي شـكل دهـي زميـن متناسـب با نـوع عمليـات مـورد نظـر از ماشـين های مختلفي اسـتفاده می شـود. این 
ماشـين ها كـه ماشـين های اختصاصـي خاكـورزي هسـتند عبارتند از:

تسطیح کن
تسـطيح كن هـا قبـل یـا بعد از شـخم بـه منظور تسـطيح و همـوار كردن سـطح خاك بـه كار می رونـد. این نوع 

ماشين ها، انواع مختلفی دارند.
تسـطيح كن هـاي سـوار كـه بـه تيغه پشـت 
تراكتـوري یـا مالـه مشـهورند، نوعـی از ایـن 
ایـن   .)2-27 باشند)شـكل  مـي  ماشـين ها 
ماشـين بـا اتصـال سـوار بـه تراكتـور نصـب 
می شـود. بـا دادن مختصـری زاویـه، ضمـن 
پيـش روی تراكتـور، عـرض عمل خـود را به 

خوبـی صـاف می كننـد.

ماشين های شکل دهي زمين

تفکر
چـه ضرورت هـای دیگـري برای شـكل دهی سـطح زمين می توان نـام برد؟ دربـاره این ضرورت هـا در كالس کنید

كنيد. گفتگو 

شکل 2-26. 
ب. شکل دهی زمین به صورت کرتیالف. شکل دهی زمین به صورت جوی و پشته ای

شکل 27-2. تیغه پشت تراکتوری یا ماله



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 2 / خاکورزی ثانویه و شکل دهی زمین

57

بیشتر 
عـالوه بر مالـه و لولر، انواعی از تسـطيح كننده بدانید

اختـراع شـده اند كـه بـا اسـتفاده از اطالعـات 
جغرافيایـی )GPS( و بـه وسـيله سيسـتم های 
هدایـت شـونده ليـزری، سـطح مـزارع را بـه 
صورت بسـيار دقيق، تسـطيح می نمایند)شكل 

.)2-29

شکل 28-2. لولر یا ماله فرنگی

شکل 29-2. تسطیح کن )لولر( لیزری

شکل 31-2. بیلچه شیارکش            شکل 30-2. شیارکش پنج ردیفه            

انـواع كششـي و نيمـه سـوار كـه به ماله فرنگـي یا لولـر5  مشـهورند، از رایج ترین تسـطيح كن ها بوده و  شـامل 
انـواع دوچـرخ و چهـار چـرخ هستند)شـكل 28-2(. انواع دو چـرخ، كار برد سـاده تر و آسـان تری دارد به همين 

دليـل رواج بيشـتری یافتـه اسـت. در حالی كه انـواع چهار چـرخ ، دقيق تر تسـطيح می كنند.
درهـر دو نـوع، یـك قـاب یا شاسـی بلنـد وجود 
دارد كـه تيغـه تسـطيح كننده، با اتصـاالت قابل 
تنظيمـی بـه آن متصـل شـده اسـت، در انتهای 
آن هـم اغلـب صفحه قابل حركتی بـرای تكميل 
تسـطيح تيغـه مسـتقر شـده اسـت. عمـق عمل 
تيغـه، زاویـه عمـودی و زاویـه افقـی آن قابـل 

تنظيـم می باشـد.

شیار کش )فاروئر(6
شياركش از یك شاسي كه بر روي آن چند واحد شيارساز نصب شده است، تشكيل می گردد)شكل 2-30(.

5- Land Leveller

6- Furrower
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توجه
بـا کنید كاشـت،  ضمـن  اسـت  ممكـن  شـيار  ایجـاد 

ماشـين های كارنـده انجـام شـود. در شـكل 2-32 
یـك كارنـده )خطـي كار( مجهـز بـه شـيار بـاز كـن 

اسـت. شـده  داده  نشـان 

 عامـل خاكـورز در ایـن ماشـين بيلچه هـا می باشـند كـه هنـگام كار در خـاك نفـوذ كـرده، خاك را از وسـط به 
طرفين می ریزند و در نتيجه در وسـط شـيار و در طرفين پشـته ایجاد می شود)شـكل 31-2(. بيلچه ها بوسـيله 

سـاق بـه تيـرك یا شاسـي متصل می شـوند. فاصلـه واحدهای شيارسـاز روي شاسـي قابل تنظيم می باشـد.

مرزکش7 
از  بنـدی(  )كـرت  زميـن  بنـدي  قطعـه  منظـور  بـه 
مرزكش اسـتفاده می شـود. عامل خاكـورز در مرزكش 
بشـقابي دو بشـقاب مقعر فلزي هسـتند كه به وسـيله 
بـازو و كرپي روي تيرك وصل شـده اند. نحوه اسـتقرار 
بشـقاب های مرزكـش طوري اسـت كـه فاصلـه آنها از 
یكدیگـر در قسـمت جلـو بيشـتر و در قسـمت عقـب 
كمتـر اسـت. گـودي بشـقاب ها مقابـل هم قـرار دارند 
و خـاك را از دو طـرف بـه وسـط می ریزنـد )شـكل 

  .)2-33

نهرکن8 
از نهركـن بـراي ایجـاد نهـر بـا عـرض و عمق مورد نيـاز در مـزارع و باغات اسـتفاده می شـود. عامـل خاكورز در 
ایـن ماشـين، از دو خيـش گاوآهـن برگردانـدار تشـكيل شـده اسـت كـه از ناحيه تيغه بـه یكدیگر متصل شـده 
باشند)شـكل 34-2(. در برخـي نهـر كن هـا، صفحـات خـاك برگـردان نسـبت بـه هم ثابـت اما در برخـی دیگر، 
خـاك برگردان هـا بـه تنـه اتصـال لوالیـي دارنـد و می تـوان با یك پشـت بند قابـل تنظيـم فاصله آنها را نسـبت 

بـه هـم زیـاد یـا كـم كـرد و در این صـورت عرض جـوي تغييـر می كند.

شکل 32-2. خطی کار مجهز به شیارکش

شکل 33-2. مرزکش

7- Disk Hiller

8- Ditcher
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فعالیت 
کارگاهی

توجه
منظور از روش كاشت، فقط كاشتن بذر نيست، بلكه شيوه كشت و كار است.کنید

شکل 34-2. نهرکن

 چاله کن
چالـه كـن داراي یـك متـه فلزي اسـت كه به وسـيله 
محـور تواندهـي به كار افتـاده، و در زميـن چاله ایجاد 
صـورت  بـه  ماشـين ها  ایـن   .)2-35 می كند)شـكل 
سـوار بـه كار می رونـد و متـه آنهـا داراي قطـر و طول 
بـا  چاله هایـی  می تـوان  بنابرایـن  می باشـد.  متفـاوت 

ابعـاد مختلـف ایجـاد نمود.

انتخاب ماشین مناسب براي شکل دهي زمین
ابـزار و وسـایل و امكانـات مـورد نيـاز: نهركـن، شـياركش، مرزكـش، تسـطيح كـن، تيغـه پشـت تراكتـوري، 

چاله كـن
مراحل انجام کار:

1. روش كاشت و روش آبياری و امكانات در دسترس واحد آموزشی یا مزارع را بررسی كنيد.

شکل 35-2. چاله کن
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توجه
در ایـن چنيـن شـرایط كـه تسـطيح خيلـی دقيـق نيـاز نمی باشـد، نصـب الـوار بـه دنبـال کنید

خاكـورز ثانویـه را پيشـنهاد دهيـد.

2. بـراي ایجـاد جویچـه هـاي آبيـاري ، شـياركش  
سـاق كوتـاه را انتخاب كنيـد. تعداد واحدهاي شـيار 
كـش را متناسـب بـا تـوان تراكتور و مسـاحت زمين 

كنيد. انتخـاب 
1-2. بـراي ترميـم جویچـه ها یا خاكدهـي پاي بوته 
شـياركش هـاي سـاق بلنـد را انتخاب كنيد )شـكل 

.)2-36
3. بـراي ایجـاد جوي هـاي اصلي آبيـاري، نهركن را 

انتخـاب كنيد.
4. زمانـی كـه روش كشـت ایجاب می كنـد كه مزرعه 
بـه صـورت جوی و پشـته درآیـد، در مـزارع كوچك، 

بيـل و در مـزارع بزرگ نهـر كن را انتخـاب كنيد.
5. بـراي كرت بنـدي زمين در مسـاحت های كوچك، 

شکل 36-2. شیار کش ساق بلند

كلـدر و در مسـاحت های بزرگ، مزركـش را انتخاب كنيد.
6. براي حفر چاله هاي مخصوص كاشت درختان ، چاله كن را انتخاب كنيد.

7. براي تسطيح زمين و ایجاد شيب مناسب آبياري، ماشين های تسطيح كن را انتخاب كنيد. 
1-7. برای تسطيح داخل كرت ها و ردیف های درختان ، تيغه پشت تراكتوري را انتخاب كنيد.

2-7. برای اراضی متوسط با كشت مسطح یا شياری، تسطيح كن های دو چرخ را انتخاب كنيد.
3-7. برای اراضی بزرگ با كشت مسطح یا شياری تسطيح كن های چهار چرخ را انتخاب كنيد.

4-7. چنانچه روش آبياری صرفاً بارانی بود، تسطيح كردن را توصيه نكنيد.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
تعيين ماشين 
مناسب برای 
شكل دهی 

زمين

ابزار، مواد، تجهيزات: ماشين های 
شكل دهی زمين، نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار و مزرعه آموزشی

باالتر از حد انتظار
شناسایی ماشين های شكل دهی 
زمين و تعيين مناسب ترین نوع 

ماشين مطابق با الگوهاي استاندارد
3

2شناسایی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانایي در  شناسایی ماشين و غير قابل قبول
1كاربرد آن
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آماده به کار نمودن ماشین های شکل دهي زمین
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیـاز: جعبه آچـار مكانيك عمومـی، لباس و كفـش مناسـب كار، تجهيزات 
ایمنـی فـردی، جعبـه كمك هـای اوليـه، هانگار)فضـای مناسـب بـرای نگهـداری و سـرویس ماشـين های 
كشـاورزی(، پارچـه تنظيـف، واسـكازین، گریـس، روغـن ترمـز، نهركـن، شـياركش، مرزكـش، تسـطيح كن، 

تيغـه پشـت تراكتوري 
مراحل انجام کار:

1. انواع ماشين های تسطيح و شكل دهي زمين و اجزاي آنها را شناسایی كنيد.
2. تيرك افزار یا شاسی ماشين ها را مورد بررسی قرار دهيد.

3. نقطـه یـا نقـاط اتصـال ماشـين بـه تراكتـور را بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار دهيـد و هرگونه شكسـتی و 
خميدگـی را گـزارش كـرده و بـا راهنمایـی هنرآمـوز آن را رفـع یـا بـه تعميـرگاه ارسـال كنيـد.

4. تمـام پيـچ و مهره هـا را پـس از آچاركشـی، روغـن كاری كنيـد. در صورت نيـاز برای روان كـردن برخی از 
پيچ هـا از روغـن ترمـز یـا اسـپری های مخصوص اسـتفاده كنيد.

5. سـالمت عامـل خاكـورز )لبـه، سـاختمان، اتصـال بـه قاب( را بررسـی و گـزارش كنيـد. در رفـع معایب یا 
ارسـال به تعميـرگاه مشـاركت كنيد.

6. صفحـات، محورهـا و نقـاط مرتبـط بـا تنظيـم كار تيغـه یا بشـقاب ها را به دقت بررسـی و رفـع عيب كنيد 
و بـر حسـب مورد روغـن كاری، گریس كاری و آچاركشـی نمائيد

7. چرخ هـای حامـل، محورهـای نگهدارنـده اهرم هـای تنظيـم )در انـواع مكانيكـی( یـا سيسـتم هيدروليـك 
)انـواع هيدروليكـی( مربـوط بـه چرخ هـای حامـل را بررسـی و رفـع عيـب و آمـاده بـه كار نمائيد.

8. در پایـان كار گـزارش عمليـات )نوشـتاری، تصویـری( خـود را ثبت كنيـد. در گزارش خود عالوه بر شـرح 
عمليـات، اشـكاالت موجود و پيشـنهادات اصالحی خـود را بياورید.

آماده به کار نمودن ماشين 
فعالیت 
کارگاهی

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1

آماده به 
كار نمودن 
ماشين های 
شكل دهی 

زمين

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مكانيك عمومی، تراكتور، واسكازین، 
روغن ترمز، گریس، گریس پمپ، 
روغندان، دستمال تنظيف، انواع 

پين های استاندارد ،مرزكش، چاله كن، 
شيار كش و تسطيح كن

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار
توانایی تفكيك و بازدیدقسمت های 
مختلف ماشين، رفع عيب یا ارسال 

به تعميرگاه
3

توانایی تفكيك و بازدید قسمت قابل قبول
2های مختلف ماشين

عدم توانایي در آماده به كار نمودن غير قابل قبول
1ماشين
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فاصله زمانی بين عمليات شـكل دهي زمين و كاشـت 
)قبـل یا بعـد آن(، بایـد كمترین زمان ممكن باشـد تا 
عـالوه بـر اینكـه خاك نرم شـده مورد فرسـایش بادی 

قـرار نگيرد از تلفـات بذر نيز جلوگيري شـود.
از  نيـز  زميـن  شـكل دهي  عمليـات  انجـام  ترتيـب 

اسـت.  برخـوردار  ویـژه اي  اهميـت 
برایـن اسـاس اغلـب پـس از خاكـورزی ثانویـه اقـدام 
بـه همـوار كـردن زميـن می نماینـد. ابتدا اجـرای یك 

نوبـت دیسـك بـرای نـرم كردن نسـبی خاك و سـپس هموار كردن خـاك توصيه می شـود. بعد از همـوار كردن 
عمليـات كـود پاشـی صـورت گرفتـه و دیسـك دوم كه عمـود بر جهت دیسـك اول می باشـد بـرای نرم تر كردن 

خـاك و اختـالط كـود بـا خـاك انجام می شـود.
ایجاد شيار باید همزمان با عمليات كاشت و یا بالفاصله بعد از آن براي زیر خاك كردن بذر انجام گيرد. 

نهركني و یا مرزكشي را باید بعد از كاشت انجام داد.

ایجاد شیار در مزرعه
ابزار و وسایل و امكانات مورد نياز: تراكتور و شياركش رایج در واحد آموزشي، آچارهاي مورد نياز

مراحل انجام کار:
1. تراكتور و شياركش را پس از بازدید هاي اوليه به یكدیگر متصل كنيد. 

2.  فواصـل واحدهـای شيارسـاز را بـا توجـه بـه الگـوي مـورد نظـر كاشـت تنظيم كنيـد. این عمل را با شـل 
كـردن پيچ هـای متصـل كننـده سـاق ها بـه شاسـي انجـام دهيـد. در صـورت لـزوم یك یـا چند واحـد را در 

شاسـي جـدا كـرده، كنـار بگذاریـد. دقـت كنيد تقـارن دسـتگاه به هم نخـورد )شـكل 2-38(.

اجراي عمليات شکل دهي زمين

فعالیت 
کارگاهی

شکل 37-2. فرسایش بادی

شکل 38-2. تقارن شاخه های شیارکش
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شکل 2-39. 

 3. در صورتـي كـه ماشـين شـياركش داراي عالمت گـذار )ماركر( اسـت آن را طـوري تنظيم كنيد كـه با قرار 
گرفتـن چـرخ جلـو بـر روي عالمـت ایجاد شـده، آخرین شـيار رفت بـا اولين شـيار برگشـت داراي فاصله ای 

برابر با فواصل سـایر شـيارها داشـته باشـد )شـكل 2-39(.

 4. ميــدان دور زدن را هماننــد عمليــات شــخم تعييــن كنيــد. از ابتــداي ميــدان دور باالیــي، بــا پایيــن آوردن 
دســته هيدروليــك، در امتــداد مســير مــورد نظــر آبيــاري، شــروع بــه كار كنيــد.

1-4. به سرعت پيشروي توجه كنيد و هرگز از سرعت مجاز تجاوز نكنيد.
2-4. به راستاي حركت دقت كنيد و سعي كنيد كه دقيقاً در خط مستقيم حركت كنيد.

3-4. بــه نفــوذ نــوك بيلچه هــا بــه زميــن توجــه كنيــد و در صــورت ضــرورت بــا تغييــر طــول بــازوي ميانــي 
آن را اصــالح كنيــد.

4-4. بــه عمــق شــيارها توجــه كنيــد و ســعي كنيــد كــه بيــن 15 تــا 25 ســانتيمتر باشــد. در صــورت لــزوم 
بــا بــاال آوردن دســته هيدروليــك آن را اصــالح كنيــد.

5-4. ســعي كنيــد عمــق تمــام شــيارها یكســان باشــد و در غيــر ایــن صــورت بــا تــراز عرضــي آن را اصــالح 
. كنيد

6-4. در صورتــي كــه عمــق كار تمــام واحدهــا بــه رغــم پایيــن بــودن كامــل هيدروليــك كــم باشــد، بــا قــرار 
دادن مثــاًل یــك كيســه دربســته خــاك، بــر روي ماشــين آن را اصــالح كنيــد.

5. بــا رســيدن بــه انتهــاي مزرعــه و ممــاس شــدن نــوك واحدهــاي شــيار ســاز بــا خــط دور، توقــف كــرده، 
شيارســاز را بــاال بياوریــد.

6. در ميــدان دور، دور بزنيــد. مجــاور شــيارهاي ایجــاد شــده طــوري قــرار بگيریــد كــه چــرخ جلــو ســمت 
راســت شــيارها، روي عالمــت ایجــاد شــده بــه وســيله عالمتگــذار قــرار بگيــرد.

7. عالمت گذار سمت دیگر را به ترتيب سمت اول روي زمين قرار دهيد.
8. عمليات را تا پایان شياركشي سطح مزرعه انجام دهيد.
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کرت بندي مکانیزه 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: تراكتور و مرزكش رایج در واحد آموزشي، آچارهاي مورد نياز

مراحل انجام کار:
فعاليت: 

ابـزار، وسـایل و امكانـات مـورد نيـاز: تراكتـور، مـرز كـش، متر 50 
متـري، شـاخص )ژالـون(، زميـن خاكورزي شـده

1. تراكتـور و مرزكـش را پـس از بازدیدهـاي اوليـه بـه یكدیگـر 
متصـل نمـوده و تنظيم هـای اوليـه را انجـام دهيـد.

2. ابتدا و انتهاي مرزها را با شاخص گذاري مشخص كنيد.
3. تراكتور را به محل استقرار شاخص یك منتقل كنيد.

4. بـا پایيـن آوردن اهـرم هيدروليـك مرزكـش را روي زميـن قرار 
داده و از نقطـه یـك بـه سـمت نقطـه دو حركـت كنيد.

1-4. بـه سـرعت پيشـروي توجـه كنيـد و هرگـز از سـرعت مجـار 
نكنيد. تجـاوز 

توجه 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

در صورتـي كـه شـياركش فاقـد عالمت گـذار باشـد، مـي توانيـد اوليـن شـيار بـاز كن را در مسـير برگشـت، 
داخـل آخریـن شـيار ایجـاد شـده در مسـير رفـت قـرار دهيد )شـكل 40-2. الـف(. عالوه بـر ایـن مي توانيد 
فاصلـه چرخ هـای جلـو بـا دیواره آخرین شـيار را به طور نسـبي طـوري تنظيم كنيـد كه تمام شـيارها داراي 
فواصـل یكسـان باشـند. بهتـر اسـت فاصلـه شيارسـازها طوري تنظيم شـده باشـد كه پشـت هر چـرخ عقب 
تراكتـور یـك شـياركش قـرار بگيـرد. در ایـن صـورت می توانيد در برگشـت، چرخ هـاي یك سـمت را داخل 
آخریـن شـيار ردیـف قبلـي قرار دهيـد. این روش براي افـراد مبتدي بهترین روش اسـت )شـكل 40-2. ب(.

ب- قرار دادن چرخ جلو در آخرین شیارالف- قرار دادن یکي از شیار باز کن ها در داخل شیار
شکل 2-40. 

شکل 41-2. اتصال بشقاب به شاسی
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تسطیح زمین با لولر )تسطیح کن(
ابـزار و وسـایل و امکانـات مورد نیاز: تسـطيح كـن ، تراكتـور، جعبه آچـار مكانيك عمومی، لبـاس و كفش 

مناسـب كار، تجهيـزات ایمنـی فـردی، پارچه تنظيـف، جعبه كمك هـای اوليه، متر
مراحل انجام کار:

1. تسطيح كن و تراكتور را پس از بازدیدهای اوليه به یكدیگر متصل كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
کنید

توجه
کنید

توجه
کنید

اتصـال تسـطيح كـن كششـي به تراكتـور از طریـق مالبند قابل تنظيـم و اتصـال مالبند نيمه 
سـوار از طریـق مالبنـد بلند)مالبند اتصال سـه نقطـه( و قالب H باید صـورت گيرد.

روغن هيدروليك تراكتور كمتر از حد مناسب نباشد.

انـدازه چرخ هـا و ميـزان بـاد آن باید دقيقاً یكسـان باشـد، در غيـر این صـورت تنظيم عرضی 
و در نتيجـه تسـطيح مناسـب به هم خواهـد خورد.

شکل 42-2. تنظیم زاویه بشقاب

2-4. بـه عملكـرد مرزكـش توجـه كنيـد و در صـورت لـزوم تنظيمات 
آن را تكـرار نمائيـد.

3-4. بـه عـرض و ارتفـاع مرز ایجاد شـده توجه كـرده، در صورت لزوم 
بـا تغييـر زاویه و فاصله بشـقاب هـا آن را اصالح كنيد.

5. بـا رسـيدن بـه شـاخص شـماره 2، مرزكـش را بـاال آورده به سـمت 
شـاخص شـماره 3 گـردش كنيد.

6. به همين ترتيب تمام مرزهاي طولي تعيين شده را ایجاد كنيد.

2. اگـر چرخ هـای تسـطيح كن با سيسـتم هيدروليكی كنترل می شـود، سرشـيلنگی هيدروليك ماشـين باید 
بـه خروجـی )رابط( هيدروليكـی وصل گردد .

3. الستيك های ماشين را پایين آورده و آماده جابجایی نمائيد.

 4. بـه یكسـان بـودن بـاد هـردو یـا هـر چهارچـرخ و در عين حـال اسـتاندارد بودن بـاد آن دقت كـرده و در 
صـورت لـزوم آن هـا را برابر دسـتورالعمل تنظيـم كنيد.
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5. تيغـه زميـن صـاف كـن را در وضعيـت حمـل و 
نقـل )ترانسـپورت( قـرار داده و قفل كنيـد. در برخي 
كامـل  طـور  بـه  مي تـوان  را  تيغـه  تسـطيح كن ها 
چرخانـد تـا در راسـتاي تراكتـور قـرار گيـرد امـا در 
برخـي دیگر تيغه سـه تكـه بوده و به صـورت لوالیي 

جمـع مي شـود )شـكل 2-43(.
6. از محـل مناسـبی وارد مزرعـه شـوید و تيغـه را از 

حالـت جابجایـی بـه حالـت كار در آورید.
7. بـا پایيـن آوردن اهـرم هيدروليـك، مالبنـد را مقـداری پایيـن بياوریـد. با رسـيدن فاصله لبه تيغـه به 10 
سـانتی متـر خـاك، پایيـن آوردن بيشـتر را متوقف كرده و اهـرم هيدروليـك را قفل كنيد. سـپس از تراكتور 

پياده شـوید.
8. فاصلـه لبـه تيغـه تـا سـطح زميـن را در دوسـر تيغه انـدازه گيری كنيـد. چنانچه یكسـان نبود بـا كوتاه یا 

بلندتـر كـردن محـور نگهدارنده بازوهـا، آن را دقيقاً یكسـان كنيد.
9. چرخ هـای حامـل را بـه تدریـج بـاال ببریـد تـا جایـی كـه لبـه تيغـه در تمام طـول خـود، دقيقاً ممـاس با 
سـطح خـاك مزرعـه شـود بـرای ایـن كار برحسـب نـوع دسـتگاه از جـك هيدروليكی یـا جـك مكانيكی آن 

كنيد اسـتفاده 
10. بـه تيغـه یـك زاویـه دورانـی حـدود 10-20 
درجـه نسـبت بـه محـور ماشـين و بـه سـمت چـپ 

بدهيـد )شـكل 2-44(. 
11. سـوار تراكتـور شـده و سـپس از خوابانـدن ترمز 
دسـتی بـا دنـده یك سـبك شـروع به حركـت كنيد 
تـا بـه آرامی )پيـچ دور هرگز تنگ نشـود( در ابتدای 

یـك ضلـع عمود بر شـيب )آبيـاري( قـرار بگيرید.

شکل 43-2. لولر در وضعیت حمل و نقل

شکل 2-44. 

شکل 2-45. 
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فعالیت 
کارگاهی

توجه
اگـر بـه یـك تـوده تـودۀ خاك برخـورد گردیـد، تسـطيح آن را به یك بـاره انجام دهيـد بلكه کنید

بـه تدریـج و هـر دفع مقـدار جزئـی از آن را جابه جا كنيـد. در صورت نياز دنده را سـنگين تر 
كنيـد تـا جابجائـی خـاك انباشـته در جلـو تيغه بـه راحتـی و بدون بكسـوات چرخ هـا انجام 

شود.

شکل 2-46. 

12. ممـاس بـا ضلـع شـروع بـه حركت كنيـد. چنانچه در بخشـی از زمين مقدار خاك انباشـته شـده در جلو 
تيغـه زیـاد بـود، دسـته اهـرم مقـدار بـاال آورده و بی درنگ بـه محل قبلـی برگردانيـد اگر در بخش بيشـتری 
در مسـير چنيـن اتفاقـی افتـاده تنظيم را اصـالح كنيد. بدیـن منظور قفـل هيدروليك را كمـی باالتر ببندید 

و یـا اینكـه چرخ ها را كمـی پایين تـر بياورید.

 13. قبـل از رسـيدن بـه انتهـای ضلع و با فاصله مطمئن از حاشـيه زمين، به آرامی و شـعاع مناسـب، شـروع 
بـه دور زدن نمائيـد. بـه فاصلـه مناسـب از ردیف رفت و موازی با آن، شـروع به برگشـت نمائيد.

14. به همين ترتيب حلقه های متعددی از رفت و برگشت ها را تكرار كنيد. 

15. بـازی بـا اهـرم هيدروليـك را به حداقل برسـانيد. هرگاه مجبور به اسـتفاده از آن در یك نقطه می شـوید 
آن نقطه مجدداً هموارسـازی نمائيد.

16. بـا پایـان یافتـن رفـت و برگشـت های عمـودي، رفت و برگشـت در راسـتاي آبيـاري را به هميـن ترتيب 
شـروع و ادامـه دهيد.

کندن چاله هاي کاشت درختان به صورت مکانیزه
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: تراكتور، چاله كن، زمين با نقشه كاشت درختان

مراحل انجام کار:
1. تراكتور را پس از بازدید و تنظيمات اوليه روشن كنيد.

2. تراكتور را به محل استقرار چاله كن هدایت كنيد.
3. قطر و طول مطلوب چاله كن را از هنرآموز خود جویا شوید.

4. چاله كن مناسب را با توجه به قطر و عمق چاله انتخاب كنيد.
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5.  چالـه كـن را بـه خصـوص از نظر نقـاط اتصال، ميل و چهار شـاخ گاردان، چسـبندگي روغـن درون جعبه 
دنـده، نـوك متـه، لبه هـاي مارپيچ و وضعيـت دنده هاي زیریـن آن، بازدید كرده از سـالم بـودن آن مطمئن 

شـوید )شكل 2-47(.

شکل 2-47. 
ب. جعبه دنده کاردانالف. تیغه

شکل 2-48. 

6. چاله كن را به صورت اتصال سه نقطه به تراكتور متصل كنيد.
7. گاردان آن را به محور تواندهي تراكتور متصل كنيد.

8. چالـه كـن را از نظـر طولـي، عرضـي و تعادلـي تـراز كنيـد. دقـت كنيـد كـه محور متـه چاله كـن ، عمود 
باشد. 

9. با باال آوردن اهرم كنترل وضعيت، مته چاله كن را از زمين بلند كنيد.
10. محور تواندهي را در حالت موتورگرد قرار داده ، مته آن را به آرامي به كار اندازید.
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شکل 2-49. 

11. با كسب اطمينان از سالم و آماده به كار بودن ماشين، محور تواندهي را خالص كنيد.
12. تراكتور را به محل حفر چاله ببرید.

13. در نقطه حفر چاله به نحوي قرار بگيرید كه نوك مته عمود بر مركز چاله باشد.
14. ناخالصي هاي سطح چاله به خصوص سنگ هاي درشت را كنار بزنيد.

15. افراد را از اطراف مته دور كنيد. سرعت چرخش مته ممكن است باعث پرتاب سنگ به اطراف گردد.
16. محور تواندهي را در حالت موتور گرد راه اندازي كنيد.

17. اهرم كنترل وضعيت را به تدریج پایين بياورید تا مته با سطح خاك درگير شود.
18. بـه آرامـي گاز داده و بـه تدریـج اهـرم كنتـرل وضعيـت را پایيـن تـر ببریـد. در صورتي كه زمين سـفت 
باشـد، پایيـن بـردن اهـرم بایـد آرامتـر صورت گيـرد. بـراي این منظـور هرچنـد وقت متـه را بـاال بياورید تا 

خـاك سـطح مارپيچ تخليه شـود )شـكل 2-49(.

بیشتر 
تسطیح زمین با تسطیح کن لیزريبدانید

ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: تراكتور، تسطيح كن ليزري
مراحل انجام کار:

1. سـه پایـه را در مناسـب ترین جـای زميـن كـه نه 
بسـيار پسـت و نـه بسـيار بلنـد باشـد قـرار دهيـد و 
وبهتـر اسـت این محل را در وسـط زمين پيـدا كنيد 
و سـه پایـه را بـه حالـت تـراز در آوریـد. ارتفـاع سـه 
پایـه بایـد 30 سـانتی متـر از اتـاق تراكتـور باالتـر 
باشـد و ایـن كار موجـب می شـود كه كابيـن تراكتور 

هيـچ گونـه نقطـه كوری بـرای شـما ایجـاد نكند
شکل 2-50. .

ایمنی
وجود محافظ یا پوشش ميل و چهارشاخ گاردان ضروریست.

دقت كنيد كسي نزدیك ماشين نباشد.
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2. فرستنده را به حالت خاموش روی سه پایه نصب كنيد.

شکل 2-51. 

3. فرستنده ليزری را روشن و كد X و Y را به حالت صفر درآورید.
4.تراكتـور و لولـر ليـزری متصـل بـه آنـرا را بـه نزدیك سـه پایـه مجهز بـه فرسـتنده بـرده و روی زمين قرار 
دهيـد و آنتـن را بـا جعبـه كنتـرل )كنتـرل باكـس( تا زمانـی كه چراغ سـبز گيرنـده وجعبه گيرنـده و جعبه 
كنتـرل روشـن شـود بـاال و پایين ببرید و سـپس عـدد روی خط كـش را به عنوان عـدد اول یادداشـت كنيد.  
5. سـپس تيغـه لولـر را بلنـد كـرده و 30 متر به طـرف جلو حركت كـرده و آنرا روی زميـن قرار دهيد 
و دوبـاره آنتـن را بـا كنتـرل باكـس بـاال و پایيـن ببریـد تا چراغ سـبز گيرنـده و جعبه كنترل روشـن 
شـود و سـپس عدد روی خط كش را یادداشـت كنيد، این كار را در كل مسـاحت زمين انجام دهيد.
6. اعـداد بدسـت آمـده وضعيـت پسـتی و بلنـدی و یـا نقشـه توپوگرافـی زميـن را نشـان می دهـد و راننـده 
تراكتـور می توانـد بـا اسـتفاده از ایـن اعـداد وضعيـت كنونـی زميـن را بـرآورد كند و اعـداد كوچـك نقاط با 
ارتفـاع بيشـتر )بلنـدی( و اعـداد بزرگتـر نقـاط بـا ارتفـاع كمتر )گـودی( را نشـان می دهـد. این اعـداد برای 

محاسـبه شـيب طبيعـی زميـن و نحـوه حركـت تراكتـور كمـك فراوانی بـه راننـده می كند.

نحوه ایجاد شیب روی سطح مزرعه:
فـرض كنيـد زمينـی بطـول 600 متر و عـرض 450 متر دارید و می خواهيد در آن شـيب طولی 30 و شـيب 
عرضـی 15 سـانتی متـر را بوجـود آوریـد و معمـوالً شـيب طولـی همـان آب رو و شـيب عرضی همـان جوی 

بوته هااسـت. پای 
شـيب طولـی از تقسـيم عـدد 30 بـر 600 به ميـزان پنـج صـدم و شـيب عرضی از تقسـيم عـد 15 بر 450 

به ميـزان 3 صـدم بدسـت می آیـد.
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شکل 2-52. 

7. اعـداد بدسـت آمـده را با كنترل به فرسـتنده ليزری دسـتگاه وارد كنيد و كار را شـروع نمائيـد. بعد از وارد 
كـردن X و Y تراكتـور بـدور سـه پایـه چرخيـده و لولر ليزری بر اسـاس فرمان فرسـتنده خـاك را از بلندی 
بـه نقـاط پسـت زميـن جابجـا می كنـد و زمانـی كـه دیگـر تيغه لولـر خـاك را جابجـا نمی كند و المپ سـبز 

كنتـر باكـس داخـل كابيـن و روی خط كش روشـن می مانـد كار خاتمه یافته اسـت.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
كار با ماشين 

های خاكورزی 
ثانویه

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، نهركن، 
مرزكش،چاله كن، لولر، جعبه آچار 
عمومی، لباس و كفش مناسب كار، 

تجهيزات ایمنی فردی، جعبه كمكهای 
اوليه، زمين شخم خورده ، مالبند بلند، 

قالب H، پين های مناسب
زمان: 20 دقيقه

مكان: مزرعه آموزشی

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و با انتخاب بهترین 
الگو، خاكورزی را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و خاكورزی را انجام 

می دهد.
2

عدم توانایي در تنظيم، اتصال یا كار غير قابل قبول
1با ماشين

گيرندهاشعه ليزرفرستنده

جعبه كنترل
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سـرویس و مراقبـت بـه موقـع موجـب می شـود كه ماشـين به طـور مداوم آمـاده بـه كار باشـد و در نتيجه، عمر 
مفيـد آن افزایـش یابـد. توجـه نكـردن بـه این امر مهـم موجب خواهد شـد كه، ماشـين با حداكثـر ظرفيت و یا 
كيفيـت مطلـوب كار نكنـد، عـالوه بر آن جایگزیني ماشـين جدید به جاي ماشـين فرسـوده احتياج به سـرمایه 

گـذاري دارد و هزینه بيشـتري می طلبد.
سـرویس و نگهـداري ماشـين های شـكل دهـي در دو فصـل كار و بيـكاري بسـيار اهميـت دارد و بـه موقـع باید 

انجام شـود.
سرویس در فصل کار:

- بازرسي كليه قسمتهاي ماشين قبل از شروع به كار و سفت كردن پيچ ها و تعویض قطعات فرسوده
- گریسكاري و روغن كاري ماشين طبق توصيه كارخانه سازنده

- در صورت داشتن چرخ، مراقبت های مخصوص چرخ ها انجام شود.
- تميز كردن ماشين حين كار به منظور اجراي صحيح عمليات خاكورزي

سرویس در فصل بیکاري:
- شستشوي ماشين و تميز كردن آن از خاك و گل و بقایاي گياهي

- انجام روغن كاري و گریسكاري در صورت لزوم
- اندود كردن تيغه ها و قطعات صيقلي با مواد ضد زنگ )روغن و گریس(

- در ماشـين های چـرخ دار و مجهـز بـه جـك روغنـي اقدامـات ویژه فصـل بيكاري این قسـمت نيز بایـد رعایت 
شـود )كم كـردن بـاد چرخ ها، قـرار دادن خـرك زیر ماشـين و ...(.

- نگهداري ماشين در محوطه سرپوشيده به منظور جلوگيري از تأثير سوء عوامل جوي.

سرويس و نگهداري ماشين های شکل دهي زمين

فعالیت 
کارگاهی

سرویس ماشین های شکل دهی زمین
ابـزار و وسـایل و امكانـات مـورد نياز: جعبـه آچار مكانيـك عمومی، تراكتور، واسـكازین، روغـن ترمز، گریس،  

گریـس پمـپ، روغنـدان، دسـتمال تنظيف، انواع پين هـای اسـتاندارد نهركـن، مرزكش،چاله كن، لولر.
شرح فعالیت:

1- ماشين های شكل دهی زمين را تحویل بگيرید. 
2- سرویس های فصل كار را مانند آنچه در آماده به كار نمودن ماشين گفته شد انجام دهيد. 

3- سرویس های فصل بيكاری را انجام دهيد.
4- ماشين را به هانگار منتقل نموده و انبار كنيد.
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آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
سرویس ماشين 

های شكل 
دهی زمين

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، شياركش، 
لولر، مرزكش، چاله كن، جعبه آچار 
عمومی، لباس و كفش مناسب كار، 

تجهيزات ایمنی فردی، جعبه كمكهای 
اوليه

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار
سرویس ها را انجام داده در صورت 
لزوم رقع عيب می كندو در نهایت 

انبار می كند.
3

سرویس ها را انجام داده و ماشين را قابل قبول
2انبار می كند.

1عدم توانایي در سرویس ماشينغير قابل قبول
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ارزشیابی شایستگی شکل دهی مکانیزه زمین

شرح کار:
1( شناسایی ماشين های شكل دهی زمين، انتخاب ماشين مناسب

2( بازدید ماشين های شكل دهی زمين ، تفكيك ، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها
3( اتصال ماشين به تراكتور، تنظيم آن و انجام عمليات خاكورزی

4( سرویس ماشين و انبار كردن آن

استاندارد عملکرد: 
شكل دهی زمين های زراعی و باغی با استفاده از مرزكش، شياركش، چاله كن و تسطيح كن نيمه سوار

شاخص ها:
1. شناسایی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرایط  و امكانات

2. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين 
مطابق دستورالعمل

3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعایت ترتيب مراحل و اصول ایمنی كار، تنظيم ماشين برای كار با توجه به 
شرایط، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب

4. دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم و دیسك خورده

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گریس پمپ، متر، كيل روغن، روغن هيدروليك، واسكازین كش
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب ماشين1

1آماده به كار نمودن ماشين2

2انجام عمليات شكل دهی زمين3

1سرویس و نگهداري ماشين4

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 3

کاشت مکانیزه

يکي از حساس ترين مراحل کشاورزي، عملیات کاشت مي باشد که نتیجه يك سال تالش زارع در گرو اجراي صحیح 
آن است. ماشینهاي کاشت با هدف تسهیل و در عین حال افزايش دقت و سرعت کاشت گیاهان زراعي و باغي طراحي 
و ساخته شده اند. استفاده از اين ماشینها نیاز به آموزش، تمرين و در نهايت کسب مهارت دارد. با کسب مهارت در 

کاربري ماشینهاي کاشت، فرصتهاي شغلي مناسبي در مقابل شما قرار مي گیرد. 
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هنرجـو پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگيـری، ضمن تعيين ماشـين مناسـب بـراي كشـت بذرهاي مختلـف و در 
شـرایط اقليمـي متفـاوت قـادر خواهـد بـود با اسـتفاده از ماشـينهاي ردیـف كار و خطـي كار عمليات كشـت را 

در مزرعـه انجـام دهد.

واحد يادگیری 4
شايستگی  کاشت مکانیزه 

• بذرها برای جوانه زدن به چه شرایط و عواملی نياز دارند؟
• كاشت گياهان به چه روشهایي صورت مي گيرد؟

• آیا عمق كاشت برای همه بذرها یکسان است؟
• براي كاشت بذرهاي مختلف از چه ماشينهایي استفاده مي شود؟

• چگونه باید از ماشينهاي مختلف كاشت استفاده كرد؟
• آماده به كار بودن ماشينهاي كاشت چه اهميتي دارد؟

قـرار دادن بـذر در بسـتر بـه منظـور جوانـه زدن و رشـد و نمـو را كاشـت می گوینـد. كاشـت مؤثر زمانی اسـت 
كـه عالوه بـر قـرار دادن بـذر در خـاک، زمـان ، روش، عمـق و تراكـم كاشـت نيـز در نظر گرفته شـده باشـد. در 
ایـن راسـتا ماشـينهاي مختلفـي متناسـب بـا روشـهاي مختلـف كاشـت عرضـه شـده اند. در ایـن فصل شـما با 
انـواع ماشـينهاي كاشـت مکانيـزه آشـنا شـده و مي توانيـد ضمـن سـرویس و نگهـداري، آنهـا را براي كشـت به 

بگيرید. كار 

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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كاشـت بذرهـاي مختلـف متناسـب با نوع گياه، شـرایط خـاک، روش آبيـاري، وضعيـت بارندگي، اقليـم منطقه، 
امکانـات و ماشـينهاي موجـود و عـادات كشـاورزان به روشـهاي گوناگوني انجام مي شـود. 

روش هاي کاشت

انواع روش های کاشت 
- بذرپاشــی: بذرپاشــی یــا بذر افشــانی روشــی 
ــه صــورت در هــم در  ــا ب ــه بذره از كاشــت اســت ك
ــش،  ــس از پاش ــوند. پ ــده می ش ــن پراكن ــطح زمي س
ــاک  ــر خ ــک زی ــد دیس ــایلی مانن ــا وس ــا را ب بذره

)شــکل3-1(.  می كننــد 

شکل 1-3. بذرپاشی

شکل 2-3. انواع روشهاي بذرکاري
ج- کپه کاريالف- خطي کاري ب- تك دانه کاري

-  بـذرکاری: روشـی اسـت كـه بـذر در عمـق مناسـبی از خـاک قـرار داده شـده و روی آن بـه وسـيله خـاک 
پوشيده می شود.  این روش نيز انواع مختلفی دارد )شکل3-2(  

- نشـا کاري: روشـی اسـت كـه نشـا هـا )بوته یـا گلـدان( با فاصلـه مشـخص و در عمـق معينی از خـاک قرار 
داده شـده و خـاک اطـراف آنهـا فشـرده می شـود تـا در موقعيـت خود تثبيت شـوند. 

پرسش 
کالسی

گفتگو 
درباره تفاوت روش هاي مختلف بذركاري در كالس گفتگو كنيد.کنید

چرا نشا كاری انجام می شود؟ 
در منطقه شما كدام گياهان را نشا كاری می كنند؟

توجه
کنید

- غـده کاري: روشـی اسـت كـه غده ها )عامـل تکثير در بعضـی گياهان نظير سـيب زمينی( با فاصله مشـخص 
و در عمـق معينی از خاک كاشـته می شـوند. 

تعييـن مناسـب ترین روش كاشـت بـه عوامـل متعددی بسـتگی دارد. بـه عبارت دیگـر یک گياه را برحسـب 
شـرایط می تـوان بـه روش هـای مختلفی كشـت كرد.
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گفتگو 
کنید

ماشينهاي كاشت بر اساس روش كاشت عموماً به سه دسته عمده زیر تقسيم  بندي مي شوند:
- بذر پاش

- بذركار
- كارنده مخصوص

- بذرپاش
بذر پاشـها ماشـين هایي هسـتند كـه برمبنـاي روش كاري كـه كشـاورز بـراي كاشـت درهم در مزرعـه انجام 
مـي دهـد سـاخته شـده اند. بذرپـاش، بذر هـا را در سـطح مزرعـه بـه صـورت پخشـي )نامرتـب( و تقریبـا 
یکنواخـت مي پاشـد )شـکل3-3(. از آنجـا كـه این ماشـين براي كودپاشـي نيز مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد، 
اصـول كار و كاربـرد آن را در فصـل داشـت مکانيـزه فـرا خواهيـد گرفـت و در ایـن واحـد یادگيـري بـه آن 

پرداختـه نمي شـود.

ماشين های کاشت 

شکل 2-3. پاشیدن بذر و زير خاک آن با ماشین

- بذرکار
بذركارهـا، ماشـين هایي هسـتند كـه بر مبنـاي روش هـاي مختلـف بذركاري سـاخته شـده اند. بذر كارهـا ممکن 
اسـت فقـط بـه منظـور كاشـت دانه بـه كار روند یا بـه تجهيزاتـي براي توزیـع كودهاي شـيميایي مجهز باشـند 

)شـکل هاي 4-3 و 3-5(. 
   

روش بذرپاشی چه مزیت ها و معایبی دارد؟
در هر مورد نظر خود را با استفاده از منابع معتبر یا استدالل علمی ثابت كنيد.
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گفتگو 
کنید

شکل 5-3.  بذرکارشکل 4-3. بذرکار  و کودکار توام

شکل 7-3.  خطی کار آبی و ديمشکل 6-3.  خطی کار ديم 

شکل 8-3. عملیات وجین و کود دهي در بین رديفهاي کشت

مزایاي خطي كاري نسبت به بذرپاشي چيست؟

بذركارها خود به دو دسته مهم »خطي كار« و »ردیف كار« تقسيم مي شوند.
1. خطـي کار: خطـي كار ماشـيني اسـت كـه بذرهـا را در خطـوط كشـت بـه دنبـال هـم و در عمـق مناسـب 
مـي كارد. برخـي از خطـي كارهـا براي كاشـت دیم طراحـي شـده اند )عميـق كار( و برخي دیگر قابليت كاشـت 

در زمينهـاي آبـي و دیـم را دارند.

 2. رديف کار
دقيق  فاصله  با  را  بذرها  كه  است  ماشيني  ردیف كار 
از  می كارد.  معين  عمق  در  و  كاشت  ردیف هاي  روي 
مي شود  استفاده  گياهاني  كشت  براي  كارها  ردیف 
و  دارند  نياز  بيشتري  فضاي  به  نمو  و  رشد  براي  كه 
انجام عمليات  فاصله اي كشت شوند كه  با  الزم است 
داشت و برداشت با ماشينهاي مربوطه به راحتي در بين 

ردیف هاي كشت  امکان پذیر باشد )شکل 3-8(. 
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1- combinat

توجه
کنید

بیشتر 
بدانید

ردیـف كارهـا بـه دو دسـته مهـم مکانيکـي و نيوماتيکـي دسـته بندي مي شـوند. از مزایـاي ردیـف كارهـاي 
نيوماتيکـي دقـت زیـاد كاشـت و تنظيـم آسـان ایـن ردیـف كار اسـت.

اصـول كار ردیـف كار ماننـد خطـي كار اسـت بـا ایـن تفـاوت كـه فاصله خطـوط كشـت زیادتر و نيـز، فاصله 
بيـن بذرهـا روي ردیفهـاي كشـت با دقـت قابل تنظيم اسـت.

ب- رديف کار مکانیکيالف- رديف کار نیوماتیکي
شکل 9-3. انواع رديف کار

شکل 10-3. خطی کار کاشت مستقیم

در راسـتاي كشـاورزي حفاظتـي و كـم كـردن عمليـات خاكـورزي بذركارهایـی سـاخته شـده اند كـه ضمن 
جلوگيـري از تخریـب سـاختمان خـاک در اثـر تـردد مکـرر تراكتور، بـا نگهداري بقایـاي گياهـي در خاک از 
فرسـایش خـاک نيـز جلوگيـري مي كنند. بذركارهای كشـت مسـتقيم و كمبينات1 ها )ماشـين هـای مركب( 

نمونه هایـی از ایـن دسـتگاه ها هسـتند.
بذرکارهاي کشت مستقیم

ماشـينهاي كاشـت مسـتقيم، ماشـينهایي هسـتند كـه بـدون عمليات خاكـورزي كاشـت را انجـام مي دهند. 
ماشـينهاي كاشـت مسـتقيم، ممکـن اسـت خطي كار یـا ردیف كار باشـند )شـکل3-10(.
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تحقیق
- ماشينهاي مركب از نظر كاهش هزینه چه اثري در توليد محصوالت زراعي دارند؟کنید

- ماشينهاي مركب متداول در منطقه شما چه كارهایي را با هم انجام مي دهند؟

شکل 11-3. کمبینات )خطی کار مرکب(

شکل 12-3. انواع غده کار
ب- غده کار  نیمه خودکارالف- غده کار خودکار

ماشین های مرکب )کمبینات(
ایـن بذركارهـا از تركيـب ماشـينهاي خاكـورزي و بـذركار تشـکيل شـده انـد و عمليـات خاكورزی و كاشـت 
را هم زمـان انجـام می دهنـد. ایـن بذركارهـا نيـز ممکن اسـت خطي كار یـا ردیـف كار باشند )شـکل3-11(.

کارنده هاي مخصوص
این كارنده ها در دو نوع غده كار و نشا كار وجود دارند.

1. غده کار
غده كار ماشيني است كه غده ها را در فواصل معين روي ردیف ها در داخل خاک مي كارد و سپس روي آنها را 

با خاک مي پوشاند. غده كارها به دو دسته اصلي خودكار و نيمه خودكار تقسيم مي شوند )شکل3-12(. 
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2. نشاکار
ماشـيني كه بتوان با آن نشـا را در زمين اصلي كاشـت، نشـاكار ناميده مي شـود . نشـاكارها به دو دسـته اصلی؛ 
بوتـه كار و گلـدان كار تقسـيم مي شـوند كـه در انـواع خـودكار و نيمه خـودكار وجـود دارند. از نظـر تامين نيرو 

نيز سـه نوع نشـاكار خودگـردان، تراكتوري و موتـوري متداول هستند )شـکل3-13 (.

شکل 13-3. انواع نشاکار
ب- نشاکار خودگردانالف- نشاکار تراکتوري نیمه خودکار

پژوهش 
کنید

توجه کنید

آیا در منطقه شما از نشا كار استفاده می شود؟
در صـورت مثبـت بـودن جواب مشـخص كنيد نشـا كارهای منطقه شـما بيشـتر از چه نوعی هسـتند و علت 

رواج آنهـا چه بوده اسـت؟

 در این واحد  یادگيري تنها نحوه كار با خطي كار و ردیف كار آموزش داده مي شود.
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اصـول كار ماشـين هاي كارنـده بـه ایـن صورت اسـت 
كـه مقـدار معينـي بذر)غـده، نشـا( بـه وسـيله مـوزع 
از مخـزن بـذر گرفتـه و داخـل لولـه اي بـه نـام لولـه 
سـقوط ریختـه مي شـود. بـذر از طریـق لولـه سـقوط 
داخـل شـياري كه با شـياربازكن در خاک ایجاد شـده 
قـرار مي گيـرد. در هميـن موقـع مقـداري خـاک بـه 
وسـيله پوشـاننده روي بـذر ریختـه مي شـود سـپس 
بـا حركت فشـاردهنده بـر روي خاک ریخته شـده در 
شـيار، بـذر در موقعيـت خـود تثبيـت مي گـردد و در 
تمـاس بـا خاک بـراي جـذب مـواد معدنـي و رطوبت 

قـرار مي گيـرد )شـکل3-14(.
   حركـت الزم بـراي بـکار انداختـن موزع هـا از چـرخ 
حامـل )چـرخ فشـاردهنده( تأميـن مي شـود. حركـت 
چـرخ از طریـق زنجيـر  و چـرخ زنجير بـه جعبه دنده 
منتقـل مي گـردد )شـکل 15-3(. حركت چرخشـي با 
دور مناسـب از محـور خروجـي جعبـه دنده به وسـيله 
زنجيـر یـا گاردان بـه محور مـوزع مي رسـد. باید توجه 
داشـت كه زمان كاشـت، چـرخ محرک حتمـاً با زمين 
درگيـر بـوده و بچرخـد. بـه هـر دليلـي چـرخ نچرخد 
بـذري كاشـته نمي شـود و در نتيجـه سـطح كاشـته 

شـده مناسـبي نخواهيم داشـت. 

قبـل از شـروع بـه كار بـا ماشـينهاي كارنـده بایـد اجـزاي آنهـا را بازدیـد نمـود تـا در صـورت خرابـي، تعميـر 
و یـا تعویـض شـوند. سـاختمان ماشـينهاي كارنـده بـا توجـه بـه تنـوع آنهـا ممکـن اسـت متفـاوت باشـد؛ ولي 
به طور كلـي، اجـزاي كارنـده شـامل شاسـي، مالبنـد، مخـزن بـذر )یـا مخـزن بـذر و مخـزن كـود(، مـوزع، لوله 
سـقوط، شـياربازكن، پوشـاننده، فشـاردهنده، عالمت گذار )ماركر(، وسـایل انتقال توان و چرخ هاي حامل اسـت 

و 3-17(. )شـکل هاي 3-16 

آماده به کار کردن ماشين کارنده

فیلم 
فيلم آموزشی شمارۀ 1: اصول و مراحل كار یک نمونه كارندهآموزشی

شکل 14-3. اصول کاشت بذر با کارنده

شکل 15-3. سیستم انتقال نیرو

فشار دهنده

شیار بازکن

موزع

پوشاننده
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پوشاننده
پايه نگهدارندهچرخ حمل

اهرم تثبیت عمق

موزع هامخزن

لوله سقوط

شیار بازکن

مخزن کود

فشار دهنده
پوشاننده

چرخ حمل

اهرم تثبیت عمق

مخزن بذر

موزع

شیار بازکن

شکل 16-3. رديف کار نیوماتیك

شکل 17-3. خطی کار
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آنچـه كـه باعـث تمایـز كارنده هـای مختلـف از یکدیگر می شـود نوع موزع بـه كار  رفته در آنهاسـت. انـواع مهم 
عبارتنداز: موزع هـا 

- موزع شیاردار و موزع غلتکي كه در خطي كارها به كار مي روند.
ایـن موزع هـا روي یـک محـور مشـترک قـرار مي گيرند كـه حركت آنها به وسـيله چند چـرخ دنده یـا زنجير از 
چرخهـاي خطـي كار تاميـن مـي شـود. به ازاي هر سـوراخ خروج بـذر یک واحد مـوزع وجود دارد كـه در حين 

چرخـش مقـداري بـذر را از مخزن برداشـته و داخل لوله سـقوط رها مي كند. )شـکل3-18(.

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

بـا بررسـي ظاهـري ردیف كار و خطي كار نشـان داده شـده در شـکل هاي 16-3 و 17-3، چنـد تفاوت عمده 
آنهـا را مشـخص و جدول زیـر را تکميل كنيد.

هـر ردیـف كار از تعـدادي واحـد كارنـده تشـکيل شـده اسـت. ایـن واحدهـاي كارنده كامـاًل مسـتقل بوده و 
مي تواننـد به تنهایـي بـه عنـوان یـک ماشـين كامل اسـتفاده شـوند.

تفاوت يا شباهتنام قطعه

لوله سقوط

مخزن بدر

تعداد ردیف

پوشاننده

عالمت گذار

شکل 18-3. انواع موزع در خطی کارها

ب- موزع غلتکی دندانه دارالف- موزع شیار دار
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- مـوزع صفحه اي و موزع مکشـي كـه در ردیف 
كارهـا به كار مـي روند.

مـوزع صفحـه اي در تـه مخـزن بـذر قـرار مـي گيرد. 
در اثـر دوران صفحـه مـوزع ، بذرهـا كـه در سـلولهاي 
صفحـه قـرار گرفتـه انـد بـه حركـت در مـي آینـد. 
جداكـن، بذرهایـي را كه به طـور نامناسـب در اطراف 
سـلولها قـرار گرفته اند جـدا مي كنـد. در نتيجه فقط 
یـک بـذر در صفحه بذر تک دانـه كار و یا چند بذر در 
صفحـه بـذر كپه كار قـرار مـي گيرند. بذر یـا بذرهاي 
موجـود در سـلولها توسـط نيروي وزن یـا ضربه بيرون 
انـداز بـه خـارج از مخـزن هدایـت مـي شـوند. از این 
مـوزع در ردیـف كارهـاي مکانيکي اسـتفاده مي شـود 

)شـکل 3-19(.
صـورت  بـه  سـوراخداري  صفحـه  مکشـي  مـوزع  در 
عمـودي قـرار گرفتـه اسـت كـه در یک طـرف آن بذر 
و در طـرف دیگـر خالء نسـبي وجـود دارد. بـا حركت 
دوراني صفحه ، بذر با مکش اعمال شـده در سـوراخها 
نگهداشـته مـي شـود. یک وسـيله جدا كننـده، از قرار 
گرفتـن دو بـذر در یک سـوراخ جلوگيري مـي كند. با 
حركـت صفحـه بذرها با فاصلـه هاي زمانـي منظم در 
قسـمتي از مسـير حركـت بـذر كه خـالء وجـود ندارد 
در داخـل لولـه سـقوط مـي افتند . هـواي داخل موزع 
توسـط فـن مکيـده شـده و مکـش ایجـاد شـده باعث 
جـذب دانه هـاي بـذر روي سـوراخ هاي صفحـه مـوزع 
مي گـردد. بـا رسـيدن بـذر بـه نقطـه سـقوط، مکـش 
قطـع شـده و بـذر از صفحـه مـوزع جـدا و روي خاک 

سقوط مي كند )شکل 3-20(.  

شکل 19-3. موزع صفحه ای

شکل 20-3. موزع مکشی

- موزع زنجیري پیاله دار و موزع خورشیدي كه در غده كار ها به كار مي روند. 
مـوزع  پيالـه دار از یـک زنجيـر نقالـه كـه بـه طـور عمـودي قـرار گرفتـه تشـکيل شـده اسـت، بـه ایـن زنجير 
تعـدادي پيالـه كوچـک متصـل اسـت . در اثـر حركـت زنجيـر، پيالـه ها غـده هـا را از داخـل مخزن برداشـته و 
داخـل لولـه سـقوط رهـا مـي كنند. یـک تکان دهنـده از قـرار گرفتن بيـش از یک غـده در هر پيالـه جلوگيري 

مـي كند)شـکل21-3 الف(.  
مـوزع خورشـيدي داراي قطعـه چنـد حفـره اي اسـت كه مـي تواند حول محـور خود روي یـک صفحه چرخش 
كنـد. غـده هـا توسـط یـک یـا دو كارگـر داخل حفره هـاي موزع قـرار داده مي شـود. بـا چرخش خورشـيدي ، 
غـده هـا همـراه آن بـه حركـت در مي آینـد و پس از رسـيدن به باالي سـوراخ رهـا مي شوند)شـکل21-3 ب(. 

تکدانه کن

لوله مکش

صفحه موزع
فضای بدون خالء
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فیلم 
آموزشی

گفتگو 
کنید

فيلم آموزشی شمارۀ 2: طرز كار موزع ها

در موزع های مختلف چگونه می توان مقدار بذر را تغيير داد؟
چرا به ردیف كارها اصطالحاً دقيق كار گفته می شود؟

شکل 21-3. انواع موزع در غده کارها

ب- موزع خورشیدی )موزع نیمه خودکار(الف- موزع زنجیری پیاله دار)موزع خودکار(

بازديد، رفع عیب، مونتاژ و تنظیم اجزای ماشین های کارنده

ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیاز: آچارهـای مکانيک عمومـی، روغن موتـور، روغن ترمـز، پارچه تنظيف 
تشـت یـا ظرف مناسـب، ميز كار یـا زیرانداز

مراحل انجام فعالیت:
1. بـه اجـزای یـک ردیـف كار توجه كـرده، نـام، ویژگی ها و معایـب احتمالی، سـرویس و تنظيمـات ضروری 

هـر واحـد كارنـده را از هنرآمـوز خود بپرسـيد و در دفتـر عمليات خـود ثبت كنيد.
2. قطعـات واحـد كارنـده را بـه ترتيبـی كـه هنرآمـوز می گویـد، بازكنيـد. قطعات بـاز شـده را در ظرف های 

بریزید. مخصـوص 
3. ضمـن بـاز كـردن هـر قطعـه سـاختمان، عملکـرد و سـالمت آن را مـرور كـرده بـه تأیيـد هنرآمـوز خـود 

نيد. برسا
4. پـس از بـاز كـردن تمـام قطعـات، تولبـار و سيسـتم انتقـال توان را از جنبه سـاختمان و سـالمت بررسـی 

. كنيد
5. قطعات را به خوبی تميز و در صورت لزوم زنگ زدایی، رنگ آميزی یا روغن مالی كنيد.

6. قطعات معيوب را تعمير یا تعویض كنيد.
7. اقدام به بستن قطعات روی واحد كارنده و بستن واحد كارنده روی شاسی نمایيد.

حفره هازع بشقابىموزع

صندلى

انطباق سوراخ ُمَوزَّع
با لوله سقوط

لوله سقوط

فعالیت 
کارگاهی

تکان دهنده
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بـرای كاشـت بذرهـای مختلـف متناسـب بـا نـوع گيـاه ، روش كاشـت متـداول در منطقه و شـرایط خـاک نوع 
ماشـين كاشـت تفـاوت می كنـد، مثـاًل بـرای كاشـت گنـدم و جـو از خطـی كارهـا یـا بذرپاشـهای سـانتریفوژ 
متناسـب بـا رسـم و عـادت كشـاورزان و امکانـات موجـود اسـتفاده می شـود. عالوه بر ایـن بـرای انتخـاب مـدل 
خاصـی از یـک نـوع ماشـين كارنـده بایـد روش آبيـاري، وضعيـت بارندگـي و نوع خـاک را در نظـر گرفت؛ مثال 

در اراضـی دیـم ، عميـق كارهـا بهترین وسـيله هسـتند. 

انتخاب ماشين کارنده

8. قطعات را در ضمن بستن و در پایان كامل شدن به درستی تنظيم نمایيد.
9. پـس از پایـان جـدا سـازی، رفـع عيب،  مونتـاژ و تنظيم یـک واحد كارنده، سـایر واحد ها را هـم به همين 

ترتيب بررسـی و آماده بـه كار نمایيد.
10. پس از ردیف كار و خطی كار را مورد تشریح، رفع عيب، مونتاژ و تنظيم قرار دهيد. 

11. در پایان كار:
• چگونگی كار خود را به تأیيد هنرآموز برسانيد. 

• ابزار و وسایل را تميزكرده، تحویل دهيد.
• پس از پاكسازی محيط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

• گزارش عمليات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت كنيد.
در گزارش خود عالوه بر شرح عمليات، اشکاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياورید.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
آماده به كار 
كردن ماشين 

هاي كاشت

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مکانيک عمومی، تراكتور، روغن ترمز، 
گریس، گریس پمپ، روغندان، انواع 

پين های استاندارد خطي كار، ردیف كار
زمان: 20 دقيقه

مکان: هانگار یا تعميرگاه

باالتر از حد انتظار
توانایی تفکيک و بازدیدقسمت های 
مختلف ماشين، رفع عيب یا ارسال 

به تعميرگاه
3

توانایی تفکيک و بازدید قسمت های قابل قبول
2مختلف ماشين

عدم توانایي در آماده به كار كردن غير قابل قبول
1ماشين

انتخاب نوع ماشین کارنده برحسب شرايط
مراحل انجام کار:

1- همراه هنرآموز به مزرعه واحد آموزشی وارد شوید.

فعالیت 
کارگاهی
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6-3- در صورت موجود نبودن خطی كار ، بذر پاش سانتریفوژ پيشنهاد دهيد.
4- بـرای كاشـت بـذر گياهـان وجينی مانند ذرت، سـویا، آفتابگردان، پنبـه، چغندرقند، كتـان و نخود، ردیف 

كار را پيشـنهاد دهيد.
1-4- در اراضی سنگالخی، ردیف كار نيوماتيک پيشنهاد دهيد.

2-4- برای كاشت جوی و پشته ای، ردیف كار با قابليت كاشت دو ردیف روی یک پشته پيشنهاد دهيد.
5- برای كاشت سيب زمينی، غده كار پيشنهاد دهيد.
6- در كشاورزی پيشرو كمبينات ها را پيشنهاد دهيد.

7- در پایان بررسی، گزارش فعاليت و یافته های خود را ثبت كنيد.

شکل 22-3. انواع شیار باز کن در بذرکارها
ج- شیار باز کن بیلچه ایب- شیاربازکن بشقابیالف- شیار بازکن کفشکی

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

انتخاب ماشين 1
كارنده

ابزار، مواد، تجهيزات: ماشين های 
كارنده، نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

مکان: هانگار یا مزرعه

باالتر از حد انتظار
شناسایی ماشين های  كاشت و 
تعيين مناسب ترین نوع ماشين 

مطابق با الگوهاي استاندارد
3

2شناسایی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانایي در  شناسایی ماشين و غير قابل قبول
1كاربرد آن

2- انواع شرایط را مورد بررسی قرار دهيد.
3- برای كاشت بذر غالت مانند گندم، جو، چاودار و همچنين بذر یونجه و شبدر ، خطی كار را پيشنهاد كنيد.

1-3- در زراعت دیم ، خطی كارهای عميق كار یا كشت مستقيم را پيشنهاد كنيد. 
2-3- در اراضی خشک، خطی كار با شيارباز كن كفشکی پيشنهاد كنيد.

3-3- در زمين هاي سبک تا نيمه سنگين، خطی كار با شيار باز كن خنجری پيشنهاد كنيد.
4-3- در زمين هایي كه داراي خاشاک زیاد است، خطی كار با شيارباز كن بشقابی پيشنهاد كنيد.

5-3- براي زمين هاي سخت و چسبنده، خطی كار با شيار باز كن بيلچه ای پيشنهاد كنيد.
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قبـل از نصـب ماشـين كارنـده بـه تراكتور بایـد تراكتور مناسـب را انتخـاب كرد. بـراي انتخاب تراكتور مناسـب 
هـر كارنـده بـه دفترچـه راهنمـاي همـان كارنـده مراجعه كنيـد. معموالً تـوان مورد نيـاز ماشـين هاي كارنده را 

مي تـوان به صـورت جـدول زیر نشـان داد:

پـس از اتصـال كارنـده بـه تراكتـور مناسـب بایـد تنظيمات اوليـه )تراز ماشـين و تنظيـم زنجير مهـار كننده( را 
داد.  انجام 

نصب ماشين به تراکتور

توان مورد نیازنوع اتصالماشین

• 4 ردیفه 50 تا 70 اسب بخارسوارردیف كار
• 6 ردیفه 70 تا 90 اسب بخار

سوارخطي كار
• 15 تا 17 ردیفه 75 اسب بخار
• 19 تا 21 ردیفه 90 اسب بخار

• عميق كارهاي 11 تا 13 ردیفه 75 اسب بخار

سوارغده كار
• دو ردیفه بدون كودكار حداقل 50 اسب بخار

• دو ردیفه همراه با كودكار 75 اسب بخار
• چهار ردیفه حداقل 100 اسب بخار

اتصال کارنده به تراکتور
خطـي كار،  مورد نيـاز:  تجهيـزات  و  مـواد  ابـزار، 
پين هـاي  مناسـب،  تراكتـور  غـده كار،  ردیـف كار، 

نيـاز مورد 
مراحل انجام کار:

1- كارنـده را روي بازوهاي اتصال سـه نقطه تراكتور 
سـوار كـرده و پين هـاي مربوطـه را در جـاي خـود 

قـرار دهيـد ) A و B در شـکل3-23( .
2- زنجير هـاي مهـار طرفيـن تراكتـور )C( را طوري 
تنظيـم كنيد كه كارنده درسـت وسـط تراكتـور قرار 

گيـرد و لرزش هـاي جانبي را كنتـرل كنيد.
3- از قائـم بـودن تولبـار كارنـده نسـبت بـه زميـن 
اطمينـان حاصـل كنيـد )شـکل24-3(. در صـورت 
قائـم نبـودن ، به وسـيله بازوهاي تراكتـور حالت قائم 

را تنظيـم كنيـد )D در شـکل 3-23(.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 3-23. 

شکل 3-24. 
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ایمنی
• از قرار داشتن دنده تراكتور در وضعيت خالص اطمينان حاصل كنيد.

•  ترمز دستي تراكتور كشيده شده باشد.
• هنگام باال و پایين بردن كارنده كسي در نزدیکي آن قرار نداشته باشد.

•  براي جداسازي كارنده از تراكتور حتماً از پایه نگهدارنده آن استفاده شود.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

اتصال ماشين 1
به تراكتور 

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، ماشين-
های كاشت، پين مناسب

زمان: 20 دقيقه
مکان: هانگار یا مزرعه

باالتر از حد انتظار
تراكتور مناسب را انتخاب، ماشين 
را به تراكتور متصل نموده و تنظيم 

های اوليه را انجام می دهد.
3

2ماشين را به تراكتور متصل می كندقابل قبول

1عدم توانایي در اتصال ماشين كاشتغير قابل قبول
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  بـراي كاركـرد صحيـح هـر كارنـده ، باید قبل از شـروع بـه كار آن را تنظيم نمـود. براي تنظيم هر ماشـين باید 
از كتابچه راهنماي آن اسـتفاده شود.

تنظيم هاي مهمي كه هنگام كاشت روي كارنده ها انجام مي شود عبارتند از: 
- تنظیم فاصله رديف ها 

  متناسب با نوع محصول باید فاصله ردیف هاي كارنده را تنظيم كرد. این كار به دو روش انجام مي گيرد:
1- جابجایـي ردیف هـا: بـراي انجـام ایـن تغييـر بـا شـل كـردن پيچ هـاي روي تولبـار و جابجـا كردن هـر واحد 
كارنـده مي تـوان فاصلـه ردیف هـا را تغييـر داد. یـادآور مي شـود كـه ایـن امـر از وسـط تولبـار باید انجام شـود.

تنظيم ماشين براي کار

پژوهش 
با استفاده از كاتالوگ )كاالنما( دستگاه هاي مختلف جدول زیر را كامل كنيد.کنید

جدول مشخصات چند مدل رديف کار

فاصله تنظيم كشور سازندهمدلردیف
فاصله بذر

قابليت تنظيم 
فاصله ردیف

تعداد واحد 
عمق كاشتكارنده

شکل 25-3. جابجايي رديف هاي کاشت در رديف کار
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- تنظیم مقدار بذر کاشته شده در هکتار
نحـوه تنظيـم مقـدار بـذر كاشته شـده در هکتـار متناسـب بـا نوع مـوزع كارنده اسـت. تمامـي كارنده هـا داراي 
جداولـي هسـتند كـه نحـوه تنظيـم مقدار بذر كاشـته شـده در آنها مشـخص  شـده اسـت. این جـداول عالوه بر 
دفترچـه راهنمـا روي درپـوش محفظـه جعبـه دنده نيز چسـبانده شـده اسـت. جـدول صفحۀ بعد نحـوه تنظيم 

یـک نمونـه ردیـف كار بـراي كشـت بـذر در فاصله هاي مختلـف را نشـان مي دهد.

با دانستن فاصله ردیف ها و فاصله بذر روي هر ردیف مي توان مقدار ریزش بذر در هکتار را به دست آورد.

2- حـذف یـک یـا چنـد واحـد كارنـده: بـراي حـذف 
یـک واحـد كارنـده در ردیف كارهـا و غـده كارهـا باید 
انتقـال نيـرو از زنجير یـا گاردان محرک مـوزع را قطع 
كـرد، امـا در خطي كارهـا بـراي حـذف واحـد كارنـده 
كافـي اسـت دریچـه تغذیـه آن بسـته شـود  )شـکل 

.)3-26

گفتگو 
کنید

بیشتر 
بدانید

با توجه به جدول به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:
1- چه عواملي در تغيير فاصله بذرها دخالت دارند؟

2- براي هر صفحه موزع در این ردیف كار چند حالت مختلف وجود دارد؟
3- نحوه استفاده از این جدول چگونه است؟

بـراي  مجهزنـد  گاردان  بـه  كـه  ردیف كارهایـي  در 
حـذف واحد كارنـده باید  قفـل1را آزاد كرده و واحد 
كارنـده را بلنـد كنيـد تـا از زميـن فاصلـه بگيـرد و 
قـالب آن وصـل گـردد. سـپس با قطـع انتقـال نيرو 
از محـور گاردان واحـد كارنـده، واحـد كارنـده را از 
حالـت كار خـارج كنيـد. بـراي این كار قسـمت 2 را 
به طـرف بـاال فشـار دهيـد و قسـمت 3 را به طـرف 
راسـت بچرخانيـد و پایيـن بکشـيد. بـراي اتصـال، 
مراحـل بـاال را برعکس انجـام دهيد )شـکل 3-27(.

شکل 26-3. دريچه تغذيه در خطي کار

شکل 27-3. حذف واحد کارنده در يك نمونه رديف کار

32

1
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٢٠ 
 

چرخ زنجيرهاي  ي روي صفحه موزعتعداد سوراخها
  داخل گيربكس 

چرخ زنجيرهاي 
  انتقال نيروچرخ 

  

 

  
 

cm cm cm cm cm A - B 
9/2 0/4 8/5 8 4/10 17-23 
0/3 2/4 1/6 5/8 0/11 18-23 
2/3 5/4 5/6 0/9 7/11 19-23 
4/3 7/4 8/6 4/9 2/12 20-23 
5/3 9/4 1/7 9/9 9/12 21-23 
7/3 1/5 5/7 3/10 5/13 22-23 
9/3 4/5 8/7 8/10 0/14 23-23 
1/4 7/5 3/8 5/11 0/15 17-16 
4/4 1/6 8/8 2/12 8/15 18-16 
6/4 4/6 3/9 9/12 7/16 19-16 
9/4 7/6 8/9 5/13 6/17 20-16 
1/5 1/7 3/10 2/14 5/18 21-16 
4/5 4/7 8/10 9/14 4/19 22-16 
6/5 7/7 3/11 5/15 2/20 23-16 

چرخ زنجيرهاي  تعداد سوراخهاي روي صفحه موزع
  داخل گيربكس 

چرخ زنجيرهاي 
  انتقال نيروچرخ 

چرخ زنجيرهاي  تعداد سوراخهاي روي صفحه موزع
  داخل گيربكس 

چرخ زنجيرهاي 
  انتقال نيروچرخ 

  
cm cm cm cm cm A - B cm cm cm cm cm A - B 

9/5  2/8  9/11  5/16  4/21  17-23  2/4  7/5  3/8  5/11  9/14  17-23 
3/6  7/8  6/12  5/17  7/22  18-23 4/4  1/6  8/8  2/12  8/15  18-23 

6/6  2/9  3/13  4/18  0/24  19-23 7/4  4/6  3/9  8/12  7/16  19-23 

0/7  7/9  0/14  4/19  2/25  20-23 9/4  7/6  8/9  5/13  6/17  20-23 

3/7  2/10  7/14  4/20  5/26  21-23 1/5  1/7  2/10  2/14  4/18  21-23 

7/7  6/10  4/15  3/21  8/27  22-23 4/5  4/7  7/10  9/14  3/19  22-23 

0/8  1/11  1/16  3/22  0/29  23-23 6/5  7/7  2/11  5/15  2/20  23-23 

5/8  8/11  1/17  7/23  8/30  17-16 0/6  2/8  9/11  5/16  4/21  17-16 

0/9  5/12  1/18  1/25  7/32  18-16 3/6  7/8  6/12  5/17  7/22  18-16 

5/9  2/13  1/19  5/26  5/34  19-16 7/6  2/9  3/13  5/18  0/24  19-16 

0/10  9/13  1/20  9/27  2/36  20-16 0/7  7/9  0/14  4/19  2/25  20-16 

6/10  6/14  1/21  3/29  1/38  21-16 4/7  2/10  7/14  4/20  5/26  21-16 

0/11  3/15  1/22  7/30  9/39  22-16 7/7  7/10  4/15  4/21  8/27  22-16 

6/11  0/16  2/23  1/32  7/41  23-16 1/8  2/11  1/16  4/22  1/29  23-16 

  

  االت زير پاسخ دهيد:ؤبا توجه به جدول به س  گفتگو كنيد:

B
17

B
18

B
19

B
20

B
21

گیربکس

چرخ زنجیر اکسل

چرخ زنجیر چرخ بزرگ

B
22

A 16A 23

B
23

16

23

20

20

23

16
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تنظیم عمق کاشت 
در هـر زميـن بـا توجـه بـه بافـت خـاک ، نـوع خاكـورزي و نـوع بذر، عمـق كاشـت را بایـد تنظيم كـرد. تنظيم 

عمـق كاشـت متناسـب بـا نـوع كارنده بـه روشـهاي گوناگونـي انجام مي شـود. 

توجه
کنید

توجه
کنید

توجـه داشـته باشـيد اعـدادي كـه روي بـازوي چرخ هـاي تثبيـت عمق مشـخص شـده تنهـا براي این اسـت 
كـه همـه چـرخ هـا در یـک ارتفـاع قـرار بگيرند و نشـان دهنده عمق كاشـت نيسـت.

در غده كارها با تغيير موقعيت پشته ساز مي توان عمق كاشت را تنظيم كرد.

شکل 28-3. روشهاي تنظیم عمق در کارنده هاي مختلف

ب- تنظیم عمق کاشت به وسیله جك هیدرولیك

الف- تنظیم عمق کاشت به وسیله چرخ تثبیت عمق

ج- تنظیم عمق کاشت با تغییر موقعیت شیاربازکن

دسته تنظیم
ضامن نگهدارندۀ 

دسته
درجه نشان دهندۀ 

عمق کاشت

- تنظیم عالمت گذار) مارکر(
بـراي اینکـه تمـام سـطح مزرعه به صورت یکنواخت كاشـته شـود و یا قسـمتي از مزرعه دو بار كشـت نشـود از 
عالمت گـذار )ماركـر( اسـتفاده مي شـود. ماركـر ميلـه اي قابل تنظيم اسـت كه یک بشـقاب یا بيلچـه در انتهاي 
آن وجـود دارد و شـياري در خـاک ایجـاد مي كنـد. در هـر طـرف كارنـده یـک عالمت گـذار تعبيه شـده اسـت. 
عالمت گـذار حالـت لوالیـي دارد و راننـده آن را كنتـرل مي كنـد. برخـي از عالمت گذارها ، خودكار هسـتند و با 

هـر بـار بـاال و پایيـن بردن خطـي كار عالمت گـذار بعـدي در حالت كار قـرار مي گيرد )شـکل3-29(.
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پرسش 
کالسی

توجه
کنید

در يـك رديـف كار چهـار رديفـه كـه فاصله بين رديفهاي آن 75 سانتيمتــر و فاصله چــرخ جلوي تــراكتور 
150سـانتيمتر اسـت طول ماركــر چند سانتيمتر خـواهـــد شد؟ 

فرمـول فـوق در حالتي اسـت كه مسـير برگشـت چرخ جلـوي تراكتـور روي خط ماركـر قرار گيـرد. چنانچه 
برحسـب عـادت راننـده بخواهـد خـط ماركـر را در وسـط تراكتـور قـرار دهـد نصـف فاصله چرخ هـاي جلوي 

تراكتـور بـه عدد فـوق اضافه مي شـود.

شکل 29-3. عالمت گذار

شکل 30-3. تنظيم طول ماركر

بـراي كاشــت با هـر كارنده الزم اسـت كه 
طول ماركــر تنظيـم گردد )شـكل3-30(. 
بـا توجــه بــه فاصلـه چــرخ هاي جلــوي 
فاصلــه  و  رديف هـا  تـــعداد  تراكتـور، 
رديف هـای كشـت طـول ماركـر از فرمـول 

: بدسـت مي آيـد  مقابـل 

B( ) AC 1
2

+ −
=

تعداد رديفها

در ايـن رابطـه C طـول ماركـر، B فاصلـه 
هـای  فاصلـه چـرخ   A و  رديـف  دو  بيـن 

جلوي تراكتور می باشند.  
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- تنظیم شیارکش 
بـراي تنظيـم عمـق جوي هـا، سـاقه بيلچه ها را نسـبت به تيـرک افزار )تولبـار( بـاال و پایين ببرید. بـراي تنظيم 

فاصلـه شـيارها نيـز باید سـاقه ها را روي تيـرک افـزار جابه جا كنيد. 

- تنظیم موقعیت کود نسبت به بذر در کارنده هايي که به کودکار مجهزند
 شـيار بـاز كـن كـود نسـبت بـه شـيار باز كن بـذر باید بـه نحوي باشـد كه كـود در كنار بـذر )حدوداً بـه فاصله 

5 سـانتي متر( و پایين تـر از آن قـرار گيرد )شـکل 3-32(.

گفتگو 
ردیـف كار کنید به وسـيله  بخواهيـم  در صورتي كـه 

، بـذر را در حالت هـاي نشـان داده شـده در 
چـه  در  را  شـياركش  بکاریـم،   3-31 شـکل 
وضعيتـي نسـبت بـه شـيار بـاز كـن بایـد قرار 

دهيـم؟

شکل 3-31. 

شکل 32-3. موقعیت کود نسبت به بذر

الف) کشت ردیفى روى زمین مسطح

ب) کشت ردیفى روى پشته

ج) کشت ردیفى داخل شیار
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تنظيماتـي كـه توسـط جـدول روي دسـتگاه انجـام مي گيـرد، حـدود مقـدار بـذر كاشـته شـده در هکتـار را 
مشـخص مي كنـد. بـراي كسـب اطمينـان از ميـزان ریـزش مـوزع در واحـد سـطح بـه انـدازه تنظيم شـده باید 
آن را آزمایـش كنيـم.  عملياتـي كـه بـراي آزمایـش كارنـده انجـام مي گيـرد، واسـنجي )كاليبراسـيون( ناميده 

مي شـود. واسـنجي در دو مرحلـه بایـد انجـام گيـرد، مرحلـه اول در كارگاه  و مرحلـه دوم در مزرعـه.

واسنجي کارگاهي ماشين هاي کارنده

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

تنظیم رديف کار
ابـزار، مـواد و تجهيـزات مورد نيـاز: ردیـف كار مکانيکـی یـا نيوماتيکـی، تراكتـور MF285، بـذر ذرت، متـر 

نـواری، ابـزار عمومـي مکانيک
شرح فعاليت:

دسـتگاه ردیـف كار  مکانيکـي و نيوماتيکـي را بـراي كاشـت بـذر ذرت علوفـه اي بـه فاصلـه ردیف هـاي 70 
سـانتيمتر و فاصلـه بذرهـا روي ردیف 15 سـانتيمتر تنظيم كنيـد و مقدار بذر در هکتار را برحسـب كيلوگرم 

محاسـبه كنيد؟

تنظیم خطي کار
ابزار، مواد و تجهيزات مورد نياز: خطي كار، تراكتور MF285، بذر جو، ابزار عمومي مکانيک

شرح فعاليت:
خطي كار را براي كاشت 100 كيلوگرم جو در هکتار تنظيم كنيد.

واسنجي کارگاهي کارنده ها
ابـزار، مـواد و تجهیـزات مورد نیاز: خطـي كار، ردیف كار، غـده كار، متر نواری، كيسـه هاي پالسـتيکي، زمان 

سـنج، ابزار عمومـي مکانيک
مراحل انجام کار:

1. كارنده را به تراكتور متصل كرده، موزع را براي مقدار مورد نظر كاشت بذر )یا كود( تنظيم كنيد.
2. مقداري بذر در مخزن بریزید.

3. چرخ هاي محرک كارنده را باال ببرید.
4. لوله هاي سقوط را از شياربازكن جدا كرده و سر آنها را داخل سطل قرار دهيد.

5. كارنـده را در وضعيـت كار قـرار دهيـد و چـرخ محـرک را بـه تعـداد دور مشـخص )حداقـل 10 دور( 
بچرخانيـد.

6. محيط چرخ را اندازه بگيرید.
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گفتگو 
چه راه هايي براي اندازه گيري محيط چرخ وجود دارد؟کنید

شکل 33-3. كاليبراسيون كارنده

7. مساحت كاشته شده را محاسبه كنيد.
عرض كار× محيط چرخ × تعداد دور=  )A( مساحت كاشته شده 

)1 + تعداد رديف ها( × فاصلۀ رديف ها = عرض كار

را  سـقوط  لولـه  زيـر  ظـروف  داخـل  بذرهـاي   .8
)M( كنيـد.  وزن  و  جمـع آوري 

9. مقدار بذر كاشـته شـده در هكتار را با اسـتفاده از 
رابطه زير حسـاب كنيد.

MX
A

10000×
=

عـدد  بـا  بدسـت آمده  عـدد  در صورتي كـه   .10
مورد نظـر يكسـان نيسـت تنظيمـات دسـتگاه را بـه 
مقـدار باالتـر يـا پايين تـر قـرار دهيـد و دسـتگاه را 
دوبـاره امتحـان كنيـد تا به مقـدار مورد نظر برسـيد.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتايج ممکن
نمرهدهی(

1
تنظيم  و 

كاليبره كردن 
ماشين 

ابزار، مواد، تجهيزات: متر، جعبه ابزار 
عمومی مكانيک
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار يا مزرعه

باالتر از حد انتظار

تشخيص ميزان بذر مورد نياز، عمق 
كاشت و فصله رديفها و تنظيم عمق 
كاشت، فاصله رديف-ها، مقدار بذر 

كاشته شده، طول ماركر و كاليبره كردن 

3

قابل قبول
تنظيم عمق كاشت، فاصله رديف ها، 
مقدار بذر كاشته شده، طول ماركر و 

كاليبره كردن
2

1عدم توانايي درتنظيم ماشين كاشتغير قابل قبول
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شـدن  وارد  از  جلوگيــــري  بــه منظور  اسـت  الزم 
هرگونـه خسـارت احتمالـي، ماشـين های كاشـت در 
مکانيـزه  به صـورت  آنهـا  خاكـورزي  كـه  زمين هایـي 
انجام شـده و از هـــر جهت مناسـب كــشت مکانيزه 
اسـت، بکار گرفتـه شـوند. در ایـن صـورت كارنـده را 
مي توانيـد مطابـق دسـتورالعمل زیـر بـکار بگيریـد: 

1. فشار باد چرخهای ماشين را تنظيم كنيد.

کاربرد کارنده در مزرعه

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

تنظيـم نبـودن بـاد چرخهـا چـه تاثيـری در ميزان 
بـذر كاشـته شـده خواهد داشـت؟

در ردیف كارهاي نيوماتيکي، تک دانه كن را نيز باید تنظيم كرد.

شکل 34-3. خاک مناسب براي کاشت

شکل 3-35. 

شکل 36-3. تنظیم تك دانه کن در رديف کار نیوماتیکي



2. كارنـده را بررسـی نمـوده ، در صورت آمـاده به كار 
بودن، دسـتگاه را متناسـب بـا محصول تنظيـم كنيد.

 
 

3. كارنـده را بـه تراكتـور متصـل كنيد. ممکن اسـت در بعضی دسـتگاههای سـنگين برای تنظيم دسـتگاه الزم 
باشـد قبـاًل كارنده را بـه تراكتور متصـل كنيد.
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گفتگو 
کنید

توجه
کنید

دربارۀ نحوه حركت در تصاویر نشان داده شده در شکل 38-3 گفتگو نمائيد.

به منظور كاهش ميزان خرد شدن بذرها، مخزن بذر را سر زمين از بذر پر كنيد.

شکل 37-3. واسنجي مزرعه اي

ب- طرز کاشت در مزرعه اي با شکل نا معین و 
حداقل يك ضلع مستقیم

ج- طرز کاشت در مزرعه اي با شکل نا معینالف- طرز کاشت در مزرعه مستطیل شکل

شکل 3-38. 

4. در ردیـف كارهـای نيوماتيـک قبـل از شـروع كار 
ردیفـکار را بـدون بـذر راه انـدازي كنيد تا گـرد و غبار 

درون آن خـارج شـود.
5. كارنـده را از نظـر درسـت بـودن تنظيمهـای انجـام 
شـده بررسـی كنيد )واسـنجي كارگاهـي و مزرعه اي(.
6. كارنـده را بـه مزرعـه منتقـل كنيـد. بـرای انتقـال 
دسـتگاه بـه مزرعـه، در صورتی كـه نيـاز اسـت از جاده 
مقـررات  و  ایمنـی  مـوارد  كنيـد،  عبـور  رو  اتومبيـل 

راهنمایـی و رانندگـی را رعایـت كنيـد.
7. پـس از بسـتن دریچه هـای خـروج، مخـزن بـذر و 
كـود را بـه انـدازه الزم پـر كنيـد. هنـگام پـر كـردن 
مخزن هـاي بـذر از عـدم وجود اجسـام مختلـف مانند 
چـوب، سـنگ و ... در مخـزن اطمينـان حاصـل كنيد.

8. كارنده را متناسب با شکل قطعه زمين ، در موقعيت مناسب برای كاشت قرار دهيد )شکل 3-38(. 

تراکتور و کارنده

ردیف هاى انتهایى

کاشت از
عالمتگذاربزرگترین ضلع

مسیر حرکت نهر حاشیه زمین
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توجه
کنید

تفکر
کنید

هنـگام كاشـت حتمـاً دور شـمار موتـور تراكتـور سـالم باشـد تـا دور فـن بـا توجـه به ميـزان مکـش مانومتر 
به درسـتي تنظيـم گـردد.

در صورتي كـه هنـگام كاشـت بـا ردیف كارهـای نيوماتيـک دور موتـور تراكتور كمتـر از حد معين باشـد، چه 
می افتد؟ اتفاقـی 

9. قبـل از شـروع كشـت، كارنـده را از زميـن بلنـد كـرده و پایه های اتصـال به زميـن را به طرف بـاال برگردانيد 
)شکل3-39(.

10. در ردیف كارهـای نيوماتيـک، مکـش پمـپ را تنظيـم كنيـد )شـکل40-3(. مکـش مناسـب بـراي بذرهاي 
درشـت بيـن 55- تـا 50- و بـراي بذرهـاي ریز بين 45- تـا 40- ميلي بار مناسـب مي باشـد. دور متعارف موتور 
بـرای رسـيدن به این مکـش در تراكتورهای رومانـي )U650( و فرگوسـن )MF285(، 1700 - 1500 و براي 

تراكتـور جان دیـر John Deer 3140 1900 - 1700 دور در دقيقـه اسـت. 

شکل 39-3.شکل 40-3. مانومتر در رديف کار نیوماتیکي

11. در شـروع هر مسـير ، عالمتگذار را در زمينی كه در برگشـت آن را خواهيد كاشـت قرار دهيد. در صورتي كه 
كاشـت از وسـط زميـن شـروع مي شـود بایـد هـر دو عالمتگـذار را در موقعيت پایين قرار داد. سـرعت پيشـروی 
مناسـب بـرای كاشـت بـا ردیـف كار و خطـي كار  5 تا 7 كيلومتر بر سـاعت و در غـده كارها 3 تـا 5 كيلومتر بر 

سـاعت اسـت. سـرعت مناسـب بسـتگی به نوع كشـت، وضعيت زمين و مهارت راننده دارد.
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گفتگو 
کنید

تفکر
کنید

آیا تغيير سرعت پيشروی روی ميزان بذر كاشته شده در هکتار تاثير دارد؟

مسـير  در  حركـت  از  اطمينـان  بـرای  راه  بهتریـن 
چيسـت؟ مسـتقيم 

شکل 41-3. روش مناسب براي حرکت در مسیر مستقیم

شکل 3-42. 

شکل 3-43. 

12. در انتهـای مسـير وقتـی كارنده به ابتدای حاشـيه رسـيد دسـتگاه را از زمين بلند كنيد و پـس از دور زدن ، 
چـرخ جلـو تراكتـور را در روی خطـی كه عالمتگذار كشـيده اسـت قرار دهيد و سـعی كنيد تراكتور را مسـتقيم 

كنيد. هدایت 

13. نحـوه نجـام كار را در حيـن كار بررسـی كنيـد و هر چنـد دور كـه عمليـات كاشـت را انجـام مـی دهيـد از 
صحـت انجـام كار مطمئـن شـوید )شـکل هـاي 42-3 و 3-43(.
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کاشت بذر با رديف کار
ابـزار، مـواد و تجهیـزات مورد نیـاز: ردیـف كار مکانيکـی یـا نيوماتيکـی، تراكتـور مناسـب، بـذر ذرت، متر 

نـواری، ابـزار عمومـي مکانيک
شرح فعالیت:

ردیف كار را برای شرایط خواسته شده زیر تنظيم كنيد و به وسيله آن بذر ذرت را در زمين كشت كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی
در رديف کارهای نیوماتیك:

• هنـگام دور زدن در انتهـاي مسـير كشـت، از خـالص كـردن شـافت P.T.O خـودداري كنيـد. در این زمان 
دور موتـور را كاهـش داده، سـپس دور بزنيـد. حداكثـر زاویـۀ مجـاز گاردان هنـگام بلنـد كردن ماشـين 20 

درجه اسـت.
• هنگامي كه ماشين روي زمين است به هيچ عنوان از دنده عقب استفاده نکنيد.

• پس از كاشت چند ردیف، چرخ حمل را بچرخانيد و خروج بذرها را كنترل كنيد.
• زمـان شـروع كار دور P.T.O  را بتدریـج زیـاد كنيـد. در صورتي كـه ایـن كار بـا سـرعت انجام شـود تسـمۀ 

فـن زود مسـتهلک مي گردد.
• فـن ردیفـکار بـراي 540 دور در دقيقـه طراحي شـده اسـت؛ لـذا از بکارگيري فن با دور بيـش از 540 دور 

در دقيقـه اكيداً خـودداري نمایيد.

14. دور زدن بایـد در قسـمت حاشـيه انجـام گيـرد. حاشـيه ابتـدا و انتهـا پـس از پایـان كاشـت قطعه، كشـت 
شـد.  خواهد 

15. بـه مخـزن توجـه داشـته باشـيد كه بـذر یا كود تمـام نشـود. كارنده هایي كه داخـل مخزن آنهـا قابل رویت 
نيسـت معمـوالً درجـه اي مخصوص دارند كـه ميزان بذر موجـود در مخزن را نشـان مي دهد.

میزان تنظیمنوع تنظیم

30 كيلوگرم در هکتارميزان كاشت بذر

6-4 سانتی مترعمق كاشت

75-70 سانتی مترفاصله ردیفها

22-20 سانتی مترفاصله بذر روی ردیفها

برای حالت كاشت روی پشتهوضعيت بيلچه شيار كش

150 كيلوگرم فسفات آمونيوم به همراه 20 كيلوگرم اوره در هر هکتارميزان كود مصرفی

قرار دادن كود در فاصله 5 سانتی متری عمودی و 10 سانتی متری افقی از بذرموقعيت شيار باز كن كود
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فعالیت 
کاشت بذر با خطي کار کارگاهی

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: خطي كار، تراكتور مناسب، بذر ذرت، متر نواری، ابزار عمومي مکانيک
شرح فعالیت:

خطـي كار را بـراي كاشـت مقـدار بـذر مـورد نظر مطابق جـدول زیـر تنظيم كنيد و به وسـيله آن بـذر جو را 
در زمين كشـت كنيد.

جدول مقدار بذر در هکتار براي کاشت با خطي کار

نام محصول
مقدار بذر در 

هکتار
)كيلوگرم(

فاصله خطوط
)سانتيمتر(

فاصله بذور
)سانتيمتر(

عمق كاشت
زمان كاشت)سانتيمتر(

پایيزه 180-120گندم
اول بهار7-74-205-15بهاره 140-200

اوایل پایيز

اول بهار7-74-205-14015-100جو
اوایل پایيز

7-4-20-3015-25یونجه

اول بهار بعد از 
سرماي زمستانه
پایيز در مناطق 

گرمسير

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتايج ممکن
نمرهدهی(

انجام عمليات 1
كاشت 

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، 
ماشين-های كاشت، پين مناسب، 

بذر مناسب
زمان: 30 دقيقه

مکان: مزرعه

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 

تنظيم كرده و با انتخاب بهترین الگو، 
كاشت را انجام می دهد.

3

ماشين را به تراكتور متصل نموده، قابل قبول
2تنظيم كرده و كاشت را انجام می دهد.

عدم توانایي در تنظيم ، اتصال یا كار غير قابل قبول
1با ماشين
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كارنده هـا هماننـد سـایر ماشـين های كشـاورزی نيـاز به مراقبت های فـراوان دارند. سـرویس نبودن كارنده سـبب 
آسـيب رسـيدن به بذر و یا كاشـت نامناسـب بذر می گردد و خسـارات سـنگينی را به دنبال خواهد داشـت.

سرويس و نگهداري ماشين هاي کارنده

• سرويس های قبل از شروع کار
پيچ و مهره ها را آچاركشی كنيد )شکل 4-44(.

زنجيرهـا و چرخ دنده هـا را روغنـکاری كنيـد. از چرب 
كـردن زیـاد این قطعـات خـوددداری كنيد، زیـرا گرد 
آنهـا را زودتـر  ایـن قطعـات نشسـته،  و خـاک روی 

مسـتهلک می كنـد.
  

• سرويس های در طول فصل کاشت
كارنـده را هـر شـب در مـکان سرپوشـيده انبـار كنيد 
یـا روی آن كاور بکشـيد تـا در اثـر رطوبـت و.... خراب 

. نشود
- در پایان كار مخزن بذر و كود را تخليه كنيد.

در صـورت امـکان دسـتگاه را در محـل سرپوشـيده 
نگه داریـد.

- قطعات آسيب دیده را تعمير یا تعویض كنيد.
كارنـده نـو را حداكثر پس از 8 سـاعت كار آچاركشـي 

. كنيد
كارنـده را به موقـع گریسـکاري كنيـد. پـس از انجـام 
گریسـکاری، گریس هـای اضافـی را پاک كنيد )شـکل 

  .)3-45

دریچـه  از  را  باقيمانـده  بـذر  روزانـه،  كار  از  پـس   -
آورده،  بيـرون  را  موزع هـا  صفحـه  تخليـه،  مربوطـه 
بازدیـد و تميـز كنيـد. در صورت خرابـي آن را تعویض 

. كنيد

شکل 44-3. قبل از شروع کاشت کلیه پیچ و مهره ها را بررسی کنید.

شکل 45-3. گريسکاری رديف کار

شکل 3-46. 
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• سرويسهای قبل از انبار کردن
- در پایان كار مخزن بذر و كود را تخليه كنيد.

- ماشـين را از عوامـل خارجـی )خـاک چسـبيده بـه 
قطعـات و ....( تميـز كنيـد.

- در پایـان فصـل كاشـت، كارنـده را بازدیـد كنيـد و 
كارنـده  سـپس  كنيـد.  تعویـض  را  معيـوب  اجـزاي 
و  روغنـکاري  را  مختلـف  هـاي  قسـمت  و  شسـته  را 

نمایيـد.  گریسـکاري 
و  جـاي خشـک  در  آن  پایه هـاي  روي  را  ردیفـکار   -

قـرار دهيـد.  سرپوشـيده 
قـرار  انبـار  در  كار  آخـر فصـل  در  را  اگـر دسـتگاه   -
می دهيـد مختصـراً بـاد السـتيک ها را كـم كـرده، زیـر 

آنهـا قطعـات چوبـی قـرار دهيـد.

توجه
کنید

توجه
کنید

در ردیف كارهای نيوماتيک فنرها و تسمۀ فن را از حالت كشيدگي آزاد كنيد.

هسـتند،  مشـخصی  جهـت  دارای  مـوزع  صفحـات 
مراقـب باشـيد كـه صفحـه به درسـتی در محل خود 

قـرار گيـرد.  )شـکل 3-47(.

شکل 47-3. جهت بستن صفحه موزع نیوماتیك

شکل 3-48. 



108

• تعويض تسمه فن در رديف کارهای نیوماتیك
شـل شـدن تسـمه پنکه باعث كاهش مکش مي شـود. 
هرچنـد یکبـار روكش آن را باز و كشـيدگي تسـمه را 

كنتـرل كنيد. 
1. محافـظ پالسـتيکي را برداشـته پيـچ 1 و مهرۀ 2 را 

شل كنيد )شـکل3-49(.
2. تسـمۀ فـن را در صـورت پارگـي و یـا فرسـودگي 

بيـش از حـد تعویـض كنيـد.
3. كشـيدگي تسـمه را بـا پيـچ 3 تنظيم كنيد. تسـمۀ 
فـن بایـد به قـدري سـفت باشـد كـه بـا فشـار دسـت 

نگردد. جمـع 
محافـظ  و  سـفت كرده  را   2 و   1 مهـره  و  پيـچ   .4

پالستيکي را در جاي خود قرار دهيد.  

• طريقه بستن طناب مارکر
كارنـده را زمين بگذارید، اهــرم خورشـيدي در یــک 
جهـت پایيـن قـرار مي گيـرد. پيــن بـازوي بشـقاب 
ماركـر همـان طرف را آزاد كرده بشـقاب را روي زمين 
قـرار دهيـد و طناب آن را محکم كنيد. ســپس بازو را 
بــه حالـت اول برگردانـده و كارنده را به وسـيله بازوي 
هيدروليـک تراكتـور یـک بـاال و پایيـن ببریـد. حـال 
طنـاب طـرف دیگـر را بـه همـان طریق محکـم كنيد 

)شکل3-50(.

رفع عيب هاي جزئي ماشين هاي کارنده

شکل 3-50. 
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فعالیت 
رفع عیب هاي جزئي ماشینهاي کارندهکارگاهی

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: ردیف كار نيوماتيک، ابزار عمومي مکانيک
شرح فعالیت:

1. سرویسهاي ردیف كار را انجام دهيد.
2. طناب ماركر را تعویض كنيد.

3. تسمه فن را تعویض كنيد.
4. از مراحل كار گزارش تهيه كرده و به هنرآموز خود ارائه دهيد.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتايج ممکن
نمرهدهی(

1
سرویس و 
نگهداری 

ماشين كارنده 

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، 
ماشين های كاشت، جعبه ابزار 

عمومی مکانيک
زمان: 30 دقيقه

مکان: مزرعه

3سرویس و رفع عيب ماشينباالتر از حد انتظار

2انجام سرویس های ماشينقابل قبول

1عدم توانایي درسرویس ماشينغير قابل قبول
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ارزشیابی شايستگی کاشت مکانیزه

شرح کار:
1( انجام بازدیدهای اوليه ماشين های كارنده، تفکيک، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها

2( شناسایی ماشين های كارنده، انتخاب ماشين مناسب
3( اتصال ماشين به تراكتور و انجام تنظيم های اوليه آن 

4( تنظيم عمق كار، فاصله ردیف ها، طول ماركر، مقدار كاشت بذر در هکتار و كاليبره نمودن كارگاهی
5( انتقال ماشين به مزرعه، پر كردن مخزن، انتخاب الگوی كاشت و انجام عمليات كاشت

6( سرویس ماشين، رفع عيب و انبار كردن آن
استاندارد عملکرد: 

انجام عمليات كاشت با استفاده از تراكتور و ماشين های ردیف كار نيوماتيکی و مکانيکی، خطی كار، و غده كار
شاخص ها:

1. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار كردن ماشين مطابق دستورالعمل
2. شناسایی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرایط  و امکانات

3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعایت ترتيب مراحل و اصول ایمنی كار، استفاده از پين مناسب
4. تنظيم ماشين برای كار با توجه به شرایط و دستورالعملها، یکنواختی تنظيم، درستی تنظيم، صحت محاسبات

5. انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب پيشروی، رعایت همپوشانی و یکنواختی فاصله ردیف ها
6. دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم خورده و آماده كاشت

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گریس پمپ، متر و ظرف مخصوص روغن
معیار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کاررديف
نمره هنرجواز 3

1اآماده به كار كردن ماشين1

1انتخاب ماشين2

1اتصال  ماشين به تراكتور3

2تنظيم و كاليبره كردن ماشين4

2انجام عمليات كاشت5

1انجام عمليات كاشت6

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.
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فصل 4

داشت مکانیزه

 »بذر« از هنگامي كه در دل خاك قرار مي گیرد تا موقعي كه به گیاه كامل تبديل شود و تولید محصول كند نیاز به 
مراقبت دارد. اين مراقبت كه از يك سو به تامین احتیاجات گیاه و از سوي ديگر به مبارزه با آفات و بیماري هاي گیاهي 
مي پردازد اصطالحًا »عملیات داشت« نامیده مي شود. جلوگیري از ضايع شدن محصوالت كشاورزي، يکي از مهم ترين 
دغدغه هاي تمامي كشاورزان است، به همین منظور و براي سهولت و همچنین افزايش كیفیت كار، ماشین هاي مختلفي 
ساخته شده اند. امروزه ماشین هايي طراحي شده اند كه مي توانند با پردازش تصاوير و توجه به نیاز نقاط مختلف يك 

مزرعه عملیات آبیاري، سم پاشي و كوددهي را به صورت برنامه ريزي شده و متناسب با شرايط انجام دهند. 

الٍت َفاْسَتْکَبُروا َو كانُوا َقْومًا ُمْجِرمیَن َم آياٍت ُمَفصَّ فاِدَع َو الدَّ َل َو الضَّ وفاَن َو الَْجراَد َو الُْقمَّ َفَأْرَسْلنا َعَلْیِهُم الطُّ
پس طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را ) خون شدن دريای نیل ( كه معجزه هايی از هم 

جدا بود به آنها فرستاديم و باز گردنکشی كردند كه گروهی گنهکار بودند
               اعراف 133
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در پايـان ايـن واحـد يادگيـري هنرجويـان قـادر خواهنـد بود پخـش كودهـاي شـيميايي و دامي  را با اسـتفاده 
از ماشـين هاي كودپخش كـن دامي،كودپـاش سـانتريفوژ و كودكارفاروئـر در سـطح مزرعـه يـا بـاغ انجـام دهند. 

واحد يادگیری 5
شايستگی  كود دهي و كنترل مکانیکي علف هاي هرز

• علف هاي هرز چه تاثيري بر محصول دارند؟
• چگونه مي توان رشد علفهاي هرز در مزرعه را كنترل كرد؟ 

• آيا كمبود مواد شيميايي و آلي خاك مي تواند رشد و نمو گياهان را تحت تاثير قرار دهد؟
• چه كودهايي را آلي و چه كودهايي را شيميايي مي گويند؟

• آيا مي توان به دلخواه كود شيميايي يا آلي به خاك اضافه كرد؟
• براي مبارزه با علف هاي هرز و كود دهي از چه ماشين هايي استفاده مي شود؟

• چگونه مي توان از ماشين هاي كوددهي و وجين استفاده كرد؟

كمبـود مـواد غذايـي خاك و  رشـد علف  های هرز از مشـكالت اساسـي اغلـب خاك هاي زراعي اسـت. به همين 
علـت اسـتفاده از كـود و از بيـن بـردن علف هـای هـرز از رايج تريـن روشـهاي اصالحـي در اغلـب مناطق اسـت. 
كودهـا ضمـن افزايـش مقـدار عناصـر مغذي خـاك، سـاختمان خاك را نيـز اصالح و پايـدار مي كنندكـه به اين 
ترتيـب، روي بسـياري از خصوصيـات فيزيكي و شـيميايي خـاك و در نهايت حاصلخيزي خاك اثـر مثبت دارند. 
در ايـن راسـتا ماشـين هايی سـاخته شـده انـد كـه عمليـات كودريـزي )كـود سـرك(، وجيـن علف هـاي هـرز، 

سله شـكني ، شياركشـي و خاك دهـي پـاي بوته هـاي محصـوالت رديفـي را هم زمـان انجـام می دهند.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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تاميـن مـواد غذايـي مـورد نيـاز گياهـان )كوددهـي( و از بيـن بـردن علف هـاي هرز از مهم ترين مسـائلي اسـت 
كـه كشـاورزان در طـول دوره رشـد محصول بـا آن درگير هسـتند.

تامیـن مـواد غذايي مورد نیـاز گیاهان: در دسـترس قـرار دادن مـواد غذايي مورد نيـاز گياه در طـول دوره 
رشـد آن را كوددهـي  مي گوينـد. برخـی كود هـا منشـاء آلـی دارنـد. كودهـای حيوانـی و كودهـای عمـل آوری 

شـده از بقايـای گياهـی )كمپوسـت( از ايـن جمله اند.

تاميـن تمـام عناصـر و مـواد غذايـي مورد نيـاز گيـاه از طريـق كودهـاي آلـي اغلـب ناممكـن اسـت و افـزودن 
كودهـاي معدنـي يـا شـيميايي بـه خـاك در بسـياري از مـوارد و شـرايط ضـروري اسـت.كودهای شـيميايی به 

اشـكال مايـع، جامـد و گاز توليـد می شـوند.
از بیـن بـردن علف هاي هـرز: مبارزه بـا علف هاي هـرز و از بين بـردن آنها از اهميـت ويژه اي در كشـاورزی 
برخـوردار اسـت. در برخـي مـوارد ، خسـارت ناشـي از وجـود علف هـاي هرز بـه قدري زياد اسـت كـه ادامه كار 

بـراي كشـاورزان مقرون به صرفه نيسـت. 
مبـارزه بـا علف هاي هرز شـامل روش هـاي بيولوژيكي، فيزيكي، مكانيكي و شـيميايي اسـتفاده مي باشـد. از بين 

بـردن علف هـاي هرز بـه روش مكانيكي يا دسـت را وجيـن مي نامند. 

ضرورت وجين و کوددهي

تفکر
جلوه آفرينش در آيه 21 سوره زمرکنید

»آيـا نديـدی كـه خـدا از آسـمان آب نـازل گردانيـد و آن را بـه شـكل 
چشـمه هايی در روی زميـن روان سـاخت. آنـگاه به وسـيله آن گياهـان 
مختلـف و رنگارنـگ پديـد آورد. سـپس رشـد آنها تمام شـده و خشـک 
و زرد مـی شـوند و آنـگاه آنهـا را بـه صـورت خـرد شـده قـرار می دهد 
كـه حقيقتـاً ايـن تبديـل و تبدل برای اهـل خرد و دانشـمندان تذكری 

است«.
آيـا بـا نـگاه عميـق نسـبت بـه اين آيـه می تـوان فرآينـد تهيـه و عمل 

آوری كـود كمپوسـت را مشـاهده كـرد؟ وجـود آب بـه عنوان عامـل رطوبـت در تجزيه مواد آلـی در طبيعت و 
تبديـل آنهـا بـه تركيبـات آلی و معدنی مغـذی )فناوری توليـد كود كمپوسـت( از اعجاز اين آيه كريمه اسـت.

شکل 4-1. 

شکل 2-4. تأثیر از بین بردن علف های هرز بر رشد گیاه اصلی
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بـراي كود دهـي و كنتـرل مكانيكـي علف هـاي هـرز از ماشـين هاي مختلفـي اسـتفاده مـي شـود. در يـک 
تقسـيم بندي كلـي ايـن ماشـين ها را مي تـوان بـه سـه گـروه تقسـيم كـرد: ماشـين هاي وجيـن-  ماشـين هاي 

كـود دهـي- ماشـين هاي وجيـن و كوددهـي  
الـف- ماشـین هاي وجیـن: بـراي وجين كـردن مـزارع از ماشـين هايي بـه نـام پنجـه )كولتيواتور( اسـتفاده 
مي شـود كـه بـه وسـيله آنهـا خـاك را تا عمق مشـخصي كـه علف هـاي هرز را ريشـه كن كنـد، بر هـم مي زنند.  

پنجه هـا داراي انـواع مختلفي هسـتند:
- پنجـه شـاخه اي1 : عامـل اصلي وجين در اين ماشـين، شـاخه هاي پنجه هسـتند كه به وسـيله پيـچ و مهره 

روي شاسـي نصب مي شـوند )شـكل 3-4- الف(. 
- پنجـه دوار2 : ايـن ماشـين از چنـد واحد مجزا از يكديگر تشـكيل شـده اسـت و مي توان با كـم و زياد كردن 
واحدهـا عـرض كار ماشـين را تغييـر داد. هـر واحـد از دو رديـف چرخ هـاي گردان تشـكيل شـده كـه در هنگام 

كار تمام سـطح را پوشـش مي دهند)شـكل3-4 - ب(.

چرخ هـاي  خاكـورزي،  عامـل   : غلتـان3  پنجـه   -
فلـزي پـره داري اسـت كه پـره چرخ هـا داراي خم مي 
باشـد. ايـن چرخ هـا نسـبت بـه مسـير پيشـروي قابل 
تنظيم انـد و مي تـوان بـا تنظيـم زاويـه آنها نسـبت به 
رديـف بوته هـا ، خـاك را بـه سـمت بوته هـا هدايـت 

كـرد يـا از آنهـا دور نمـود )شـكل 4-4(. 

ماشين کود دهي  و کنترل مکانيکي علف هاي هرز

1- Cultivator
2- Rotary Cultivator
3- Rolling Cultivator

شکل 4-3. 

شکل 4-4. پنجه غلتان

ب- پنجه دوارالف- پنجه شاخه ای
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بیشتر 
بدانید

فيلم آموزشی شمارۀ 1-4. كودپاش دامي مخصوص باغات

براي مبارزه با علف هاي هرز مي توان از ماشين هاي پالستيک كش يا شعه افكن نيز استفاده نمود.

ب- ماشین هاي كوددهي:
انواع مختلفي از ماشين هاي كود ده متناسب با نوع كود و گياه طراحي و ساخته شده است. 

- كودپاش كود دامي4
كودپـاش كـود دامـي، يـک پي نورد )تريلي( كششـي اسـت كه در كـف مخزن آن يـک نقاله زنجيري قـرار دارد. پـره نقاله، 
كـود را بـه قسـمت انتهـاي دسـتگاه انتقال مي دهد تا به وسـيله پخـش كننده ها بر روي زمين پخش شـود. )شـكل 4-7(.

- كودپاش دوراني5 
كودهاي جامد شيميايي كه دانه اي شكل اند معموال به وسيله كودپاش، در سطح مزرعه پاشيده و با ادوات و وسايل 
ديگر با خاك مخلوط مي شوند. كودپاش، كود را در سطح مزرعه به صورت پخشي)نا مرتب( و تقريبا يكنواخت 
مي پاشد. اصول كار كود پاش به اين صورت است كه كود از طريق دريچه قابل تنظيم مخزن، روي پخش كننده 

مي ريزد. پخش كننده كه يک صفحه دوار است، كود را در عرض كار معين  پاشد)شكل 4-8(.
4- Manure spreader
5- fertilizer distributor

شکل 5-4. ماشین پالستیك كش

شکل 7-4. كودپاش دامی

شکل 6-4. شعله افکن

فیلم 
آموزشی
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آزمایش
1. بـا اسـتفاده از ني، چسـب و يک عـدد ميله بافتنـي آزمايش کنید

مقابل را انجـام دهيد.
2. مشـاهده خـود را بيـان كنيـد و دربـاره داليل ايـن اتفاق در 

كالس گفتگـو كنيد .
3. آيا ميزان پاشش آب در نقاط مختلف يكسان است؟

4. اگـر بخواهيـم مسـير مشـخصي را بـه كمـک ايـن وسـيله 
خيـس كنيـم، به منظـور يكنواختي خيس شـدن ظـرف آب را 

در چـه فاصلـه اي از حالـت اول بايـد قـرار دهيـم؟ 

ج. ماشین هاي كود دهي و وجین:
ايـن ماشـين ها دارای اجزايـی هسـتند كـه ضمن عمليات سله شـكنی، وجيـن و خاك دهی، عمليـات توزيع كود 
را تـوام انجـام می دهنـد. كـودكار فاروئـر نمونـه ای از اين ماشـين ها اسـت. طـرز كار اين ماشـين بـه اين صورت 
اسـت كـه حيـن پيشـروی چرخ سـتاره ای زميـن گرد محـور موزع هـای كـودكار را حركـت داده، كـود از طريق 
لوله هـای سـقوط بـه داخـل شـيارها می ريـزد و سـاير قطعات عامـل، عمليات وجين، سـله شـكنی و خاك دهی 
را تـوام بـا كـودكاري انجـام می دهند)شـكل 11-4(. عالوه بر اين ماشـين هايی نظيـر پنجه كودريـز وجود دارند 

كـه عمليـات كودريـزي و وجيـن را تواما انجـام مي دهند. 

شکل 8-4. كودپاش دورانی

شکل 4-9. 

شکل 4-10. 

اهرم تنظیم

صفحه دوار



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 4 / داشت مکانیزه

117

فعالیت 
انتخاب ماشین مناسب كوددهي و كنترل مکانیکی علف های هرز کارگاهی

ابـزار و وسـايل و امکانـات مـورد نیـاز: ماشـين های كود دهـي و كنتـرل مكانيكـی علف های هرز ، نوشـت 

شکل 11-4. كودكار-فاروئر

شکل 12-4. پنجه غلتان در حال كار

افزار
مراحل انجام فعالیت:

1. انـواع ماشـين هاي كـود دهي و وجيـن موجود در 
واحـد آموزش را شناسـايی نماييد.

2. در انتخـاب نـوع ماشـين امكانـات موجـود را در 
نظـر بگيريـد.

3. بـراي از بيـن بـردن علـف هـاي هـرز ، در مراحل 
اوليـه رشـد گيـاه و شكسـتن سـله روي خـاك روي 
جوانـه هـاي در حـال رويـش، پنجـه دوار را انتخاب 

 . كنيد

چرخ ستاره ای
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4. بـراي وجيـن و سله شـكني و خاك دهـي پـاي بوته 
در كشـت هاي رديفـي ماننـد ذرت، حبوبـات و چغندر 
قنـد، پنجه غلتـان يا پنجه شـاخه اي را انتخاب كنيد.
هـرز،  علف هـاي  وجيـن  سله شـكني،  بـرای   .5
اصـالح مسـير آبيـاري و يـا خاك دهـي پـاي بوتـه  در 
ماننـد ذرت، چغندرقنـد، سـويا،  رديفـي  محصـوالت 
پنبـه، آفتابگـردان، حبوبـات و سـيفي جات و همچنين 
كوددهـي، كـودكار فاروئـر يـا پنجه كودريـز را انتخاب 

كنيـد) شـكل 4-14(.

6. بـراي پخـش كودهاي شـيميايي هنـگام خاكورزي 
يـا عمليات داشـت، كودپـاش دورانـي را انتخاب كنيد.      
7. بـراي پخش كودهاي دامي در مزرعه ، ماشـين هاي 

كودپـاش دامي را انتخاب كنيد.
8. پيشـنهادهای خـود را پـس از جمع بنـدی در گروه 

بـه هنرآمـوز خود ارائـه دهيد.

شکل 13-4. پنجه شاخه ای درحال كار

شکل 14-4. كودكار فاروئر در حال كار

توجه
در ايـن كتـاب تنهـا نحـوه كار با ماشـين های كودپـاش دورانی، كودپاش دامـی و كودكار فاروئـر آموزش داده کنید

می شـود و بـه سـاير ماشـين های كود دهـی و كنتـرل علف های هـرز پرداخته نمی شـود.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

انتخاب ماشين 1
مناسب 

ابزار، مواد، تجهيزات: ماشين های كود 
دهی و وجين، نوشت افزار

زمان: 20 دقيقه
مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار

شناسايی ماشين های كود دهی 
و كنترل مكانيكی علف های هرز 
و تعيين مناسب ترين نوع ماشين 

مطابق با الگوهاي استاندارد

3

2شناسايی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانايي در  شناسايی ماشين و غير قابل قبول
1كاربرد آن
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شکل 4-15. 

صفحۀ دواراهرم تنظیمهمزن

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

آماده به كار نمودن كودپاش دورانی
ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیـاز: جعبه آچـار مكانيـک عمومی، تراكتـور، روغـن جعبه دنـده، گريس، 

گريـس پمـپ، دسـتمال تنظيـف، انواع پين هـای اسـتاندارد و كودپـاش دورانی.
مراحل انجام فعالیت:

1. همـزن، دريچه هـای خروجـی و اهرم هـای كنتـرل آنهـا، صفحـه توزيـع و پره هـای آن، مخـزن كودپاش و 
نقـاط  اتصـال آن را بـه دقـت بررسـی و هر نـوع شكسـتگی و پيچيدگی غيرمعمـول را  برطرف كنيد )شـكل 

.)4-15
2. نقاط اتصال گاردان و محور گاردان بازديد كرده و از سالم بودن آنها مطمئن شويد.

3. كليه پيچ و مهره ها را ابتدا روغن كاری و سپس آچاركشی كنيد. 

ساير ماشين های كوددهی و كنترل مكانيكی علف های هرز را نيز به همين ترتيب آماده به كار نمائيد.

آماده به کار نمودن ماشين های کوددهی

4. گريس خورها را گريس بزنيد. 
5. جعبه دنده را از روغن مناسب پر كنيد.

6. كودپـاش را بـه تراكتـور متصـل كنيـد. با بـكار انداختن محـور تواندهی در حالـت موتور گرد ، سـالم بودن 
كـود پـاش را در حالـت بدون بار بررسـی كنيد.

7.  در پايـان كار ابـزار و وسـايل را تميـز كـرده، تحويـل دهيـد و گـزارش عمليات)نوشـتاری، تصويری( خود 
را ثبـت كنيـد.در گـزارش خـود عـالوه بر شـرح عمليـات، اشـكاالت موجـود و پيشـنهادات اصالحـی خود را 

بياوريد.



120

بـه منظـور دسـتيابي بـه نتيجـه دلخـواه ازكوددهـی و كنتـرل علف هـای هـرز بايـد بـه زمـان انجـام عمليات و 
تنظيـم مقـدار پاشـش كـود و يكنواختـي پاشـش توجـه نمود. 

زمان مناسب برای پخش كود:
كودهـای دامـی را  قبـل از خاكـورزی اوليـه روی زميـن پخش می كنند تـا در حين عمليات خاكـورزی با خاك 

شود. مخلوط 
كودهـاي شـيميايي از نظـر زمـان مصـرف، بـه دو گـروه بـزرگ كود پايه و سـرك تقسـيم مـي شـوند. كودهاي 
پايـه را قبـل از كاشـت يـا هم زمـان بـا كاشـت بـه زمين مي دهنـد. كودهـاي سـرك را در طي رشـد و نمو گياه 

در مزرعـه توزيع مـي كنند.
تنظیم مقدار پاشش:

بـرای تنظيـم مقـدار پاشـش، تجهيـزات مختلفـی روی ماشـين های پخش كـود وجـود دارد كه بايد قبـل از كار 
تنظيم شـوند. 

انجام عمليات کوددهی و کنترل مکانيکی علف های هرز

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

آماده به كار 1
نمودن  ماشين

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مكانيک عمومی، گريس و گريس پمپ 
پمپ، ماشين هاي كود دهي و كنترل 

مكانيكي علف هاي هرز
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار يا تعميرگاه

باالتر از حد انتظار
توانايی تفكيک و بازديدقسمت های 
مختلف ماشين، رفع عيب يا ارسال 

به تعميرگاه
3

توانايی تفكيک و بازديد قسمت قابل قبول
2های مختلف ماشين

عدم توانايي در آماده به كار نمودن غير قابل قبول
1ماشين

شکل 16-4. تجهیزات تنظیم میزان پخش كود در ماشین های مختلف

الف- موزع در كودكار فاروئر و پنجه كودريزبرای 
تنظیم مقدار پخش كود 

ب- اهرم تنظیم دريچه تخلیه مخزن در كودپاش دورانی
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فعالیت 
کارگاهی

عـالوه بـر ايـن در برخـی ماشـين های پخـش كـود، با تغيير سـرعت پيشـروی نيـز می تـوان مقـدار پخش كود 
داد. تغيير  را 

توزيع كود توسط كود پخش كن دامی 
ابزار و وسـايل و امکانات مـورد نیاز: تراكتـور، كود 
دامـی پوسـيده، 1 تـا 2 هكتـار مزرعـه، كـود پـاش 

بيل دامـی، 
مراحل انجام فعالیت:

1. پـس از انجام بازديدهای اوليـه تراكتور و كودپاش 
دامـی ، آنها را به يكديگـر متصل كنيد.

2. ماشـين را در حالـت خالـی راه انـدازی كنيـد و از 
سـالمت قطعـات متحـرك مطمئن شـويد.

3. كودپـاش را بـه محل نگهداری كـود دامی هدايت 
كـرده، آن را پر كنيد )شـكل 4-17(.

4. وزن كـود درون كودپـاش را تخميـن بزنيـد. برای 
تخميـن وزن كـود می توانيد نمونـه ای را وزن كرده، 
بـا برآورد حجم كودپـاش، وزن كل را حـدس بزنيد.

5. در گوشـه ای از مزرعـه، بـا فاصلـه 3 تـا 4 متـر از 
دو ضلع آن مسـتقر شـويد.

6. ماشـين را در حالـت آمـاده بـرای پاشـش قـرار 
دهيـد. بـرای ايـن منظور ديـواره عقبـی را در صورت 
وجـود بـه حالت پخـش قرار دهيد و  محـور تواندهی 

را درگيـر نمائيد.

جدول 1-4- تاثیر سرعت پیشروي بر ماشین هاي كود دهي

نوع رابطهنوع ماشین 

هر چه سرعت پيشروي بيشتر باشد مقدار پاشش در هكتار كمتر خواهد بود.كودپاش سانتريفوژ

در كودپاشهايی كه از محور تواندهی تراكتور نيرو می گيرند با افزايش سرعت مقدار پاشش در هكتار كودپاش دامي 
كاهش می يابد اما در انواع چرخ گرد تغيير سرعت تاثيری بر ميزان كود در هكتار نخواهد گذاشت.

تامين نيرو در اين ماشين از چرخ زمين گرد است و تغيير سرعت تاثيری بر ميزان پخش كود در كودريز/ كودكار فاروئر
هكتار نخواهد گذاشت.

شکل 17-4. بارگیری گودپاش دامی

شکل 4-18. 

7. به آرامی حركت كرده، به صورت موازی با ضلع كناری شروع به پاشش نمائيد)شكل 4-18(.
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نکته 
زیست محیطی

فعالیت 
کارگاهی

• بارگيـری كودپـاش را طـوری انجـام دهيـد كـه از ريختـن كـود در جـاده و هنـگام حمل و نقـل جلوگيری 
. شود

كود پاشی با كود پاش دوار 
ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیاز: تراكتـور، كود پاش دوار، متـر 3 و 5 متری، ظروف پالستيكی)سـينی( 
بـه قطـر 30 تـا 50 و عمـق 3 تـا 5 سـانتيمتر به تعـداد 20 عدد، كيسـه فريزر)يک بسـته( ، نيرو سـنج يک 

د عد
مراحل انجام فعالیت:

1. پـس از انجـام بازديدهای اوليه و كسـب اطمينان از سـالمت تراكتور آن را روشـن و كودپـاش را به تراكتور 
متصـل كنيـد. از اتصال صحيـح گاردان اطمينان حاصل كنيد.

2.  بـه كمـک بازوهـای جانبـی و بـازوی وسـط كودپـاش را طوری تـراز كنيد كـه صفحه پخش كننـده آن با 
سـطح زمين موازی باشـد.

توجه
فاصلـه ماشـين از ضلـع كنـاری بـه ترتيبـی باشـد كه كـود به خـارج مزرعـه پرتاب نشـده و کنید

حاشـيه مزرعه بـدون كـود نماند.

8. در انتهـای مسـير اول محـور تواندهـی را خـالص نموده و متوقف شـويد. عرض پاشـش و حاشـيه نيازمند 
هـم پوشـانی را انـدازه بگيريد و مسـير برگشـت را طوری تعيين كنيد كه همپوشـانی صـورت گرفته و پخش 

كود يكنواخت باشـد.
9. تا تمام شدن محتويات ماشين ، با سرعت ثابت و مناسب به حركت خود ادامه دهيد. 

10. با اتمام محتويات كودپاش، كود پاشيده شده در هكتار را تعيين كنيد.

kg/ha كود ريخته شده بر حسب =
10000  ×   kg وزن كود مصرفی

مساحت زمين كودپاشی شده )مترمربع(

 11. چنانچـه محاسـبه شـما بـا عـدد يا الگـوی اوليه مثـال 30 تن در هكتار مطابقت داشـت، كودپاشـی بقيه 
زميـن را بـا همـان سـرعت ادامه دهيد و چنانچه محاسـبه شـما كمتر يا بيشـتر از الگوسـت با تغيير سـرعت 

بـه حد مطلوب برسـيد.
12. گزارشی از كار تهيه كنيد و به تاييد هنرآموز خود برسانيد.

ایمنی
• هنگام كار مراقب باشيد كسی پشت كودپاش نباشد و افراد را تا شعاع 15 متری از تراكتور دور سازيد.
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گفتگو
پـر كردن مخـزن در سـر مزرعه چه کنید

دارد؟ مزايايی 

شکل 4-19. 

شکل 4-20. 

شکل 4-21. 

3. پـس از بسـتن دريچـه خروج كود)شـكل 4-19(، 
ماشـين را بـه انـدازه الزم پـر كنيـد. بهتر اسـت اين 

كار را در سـر مزرعـه انجـام دهيد.  

 
  

4. كـود پـاش را از نظـر مقـدار پخش كـود در هكتار 
تنظيـم كنيد. 

5. تراكتـور را بـا توجـه بـه عـرض كار دسـتگاه در 
در  زميـن،  قطعـه  كنـاری  لبـه  از  مناسـب  فاصلـه 

قـرار دهيـد. ابتـدای مزرعـه 
 6. كودپـاش را بـه كمـک اهـرم كنتـرل وضعيـت 
طـوری تنظيـم كنيـد كـه صفحـه پخش كننـده در 
ارتفـاع 60 سـانتيمتری قـرار گيرد)شـكل 4-20(.

7. محـور انتقـال نيـرو را در وضعيـت موتـور گـرد 
قـرارد اده و دور موتـور را با گاز دسـتی  چنان تنظيم 
كنيـد كـه محـور انتقال نيرو سـرعت مناسـب )540 

دور در دقيقه ( داشـته باشـد. 
8. بـدون تغييـر وضعيـت پـدال گاز، با دنده مناسـب 
با توجه به سـرعت پيشـروی مشـخص شـده حركت 
كنيـد و در ضمـن حركت اهـرم درچه خـروج بذر را 

در حالـت باز قـرار دهيد. 
9. بـه صـورت مسـتقيم حركـت كنيـد و در انتهـای 
مسـير ضمـن توقـف تراكتـور، اهـرم كنتـرل دريچه 
خـروج بـذر را ببنديـد و محـور تواندهـی را خـالص 

. كنيد
10. بـا توجـه بـه عـرض پاشـش هـم پوشـانی مورد 

نيـاز را حسـاب كنيد)شـكل 4-21(.                                                                  
11. تراكتـور را در فاصلـه A+B از مسـير رفـت قـرار 
دهيـد تـا پاشـش در تمام مزرعـه يكنواخـت گردد. 

12. عمليـات را تا تمام شـدن كودپاشـی و متناسـب 
با شـكل 22-4 ادامـه دهيد. 

14 
 

يد و در انتهاي مسير ضمن توقف تراكتور، اهرم كنترل دريچه خروج بذر به صورت مستقيم حركت كن -13
  را ببنديد و محور تواندهي را خالص كنيد.

).                                   4-21م پوشاني مورد نياز را حساب كنيد(شكل با توجه به عرض پاشش ه -14

 

A كه كود پاشي در آن كامل : عرض از زمين
  انجام گرفته است.

B عرضي از زمين كه كودپاشي در آن نياز به هم :
  پوشاني دارد .

                                                                                                                      
  4-21شكل 

  از مسير رفت قرار دهيد تا پاشش در تمام مزرعه يكنواخت گردد.  A+Bتراكتور را در فاصله  -15

  ادامه دهيد. 4-22شكل عمليات را تا تمام شدن كودپاشي و متناسب با  -16

  
  مسير حركت تراكتور براي كودپاشي -4- 22شكل

  در صورت خالي شدن مخزن محور تواندهي را خالص نموده و مجددا بارگيري نمائيد. -17

  پايان عمل كودپاشي آن را با ديسك يا دندانه زير خاك كنيد. پس از -18

  گزارش كار خود را به هنرآموز ارائه دهيد. -19

   
  آن قرار نداشته باشد. يكنزد يكس يدگاردان دقت كن يهنگام راه انداز   ايمني

  

  

فعاليت 
  كارگاهي

  كودكار فاروئركود دهي با 
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كود دهی با كودكار فاروئر
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: تراكتور، كود شيميايی گرانول، پنجه كودريز

مراحل انجام فعالیت:
1. ماشين را روي اتصال سه نقطة تراكتور نصب كنيد.

2. پاية نگهدارنده را باال كشيده و بوسيلة پين آن را ثابت كنيد.
3. توسـط اتصال هـاي جانبـي تراكتـور، زنجيـر نوسـان گير، ماشـين را طـوري تنظيـم كنيـد كه دقيقاً وسـط 

تراكتـور قـرار بگيرد.
4. تراز بودن ماشين را با دو بازوي تراكتور تنظيم كنيد.

5. بـا جابجـا كـردن واحدهـا روي تولبـار فاصلـه بيـن رديف هـا را تنظيـم كنيـد. پـس از تنظيـم، پيچ هـاي 
مربوطـه را محكـم نماييـد. يـادآور مي شـود بـراي افزايـش دقـت، تنظيـم را از وسـط تولبـار انجـام دهيـد.  

6. هر واحد داراي چرخ تنظيم عمق مي باشد و با تنظيم آن عمق فاروئر كم و زياد مي شود.
7. مقدار ريزش كود را تنظيم كنيد)شكل4-23(. 

شکل 22-4. مسیر حركت تراكتور برای كودپاشی

13. در صورت خالی شدن مخزن محور تواندهی را خالص نموده و مجددا بارگيری نمائيد.
14. پس از پايان عمل كودپاشی آن را با ديسک يا دندانه زير خاك كنيد.

15. گزارش كار خود را به هنرآموز ارائه دهيد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی
• هنگام راه اندازی گاردان دقت كنيد كسی نزديک آن قرار نداشته باشد.
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آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
انجام كود 

دهي و كنترل 
مكانيكي علف 

هاي هرز

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، كوپاش 
دامي، كودپاش سانتريفوژ جعبه آچار 

عمومی، جعبه كمكهای اوليه، پين های 
مناسب

زمان: 20 دقيقه
مكان: مزرعه

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و با انتخاب بهترين 
الگو، كوددهي را انجام می دهد.

3

قابل قبول
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 
تنظيم كرده و كود دهي را انجام 

می دهد.
2

عدم توانايي در تنظيم ، اتصال يا غير قابل قبول
1كار با ماشين

شکل 4-23. 

8.  هـر واحـد داراي يـک پيـن مي باشـد كـه هنگام 
حمـل و نقـل واحدهـا را نسـبت بـه شاسـي ثابـت 
تـا  كنيـد  آزاد  را  پين هـا  كار  هنـگام  در  مي كنـد. 
واحدهـا حركـت آزادانـه و مفصلي نسـبت بـه تولبار 

داشـته باشـند.
9. گزارشـی از كار تهيـه كنيـد و بـه تاييـد هنرآمـوز 

برسـانيد. خود 
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ماشـين های كـود دهـی را بايـد در حيـن كار و پس از پايـان فصل كار مطابـق دسـتورالعمل های كتابچه راهنما 
سـرويس نمود. 

به طور كلی سرويس های ماشين های كود دهی را به ترتيب زير می توان بيان نمود:
1. پـس از اتمـام عمليـات كـود دهـی، مخـزن را خالی كنيـد. باقی ماندن كود در مخزن باعث فاسـد شـدن كود 

مـی شـود و نيـز ، زنگ زدگـی و خوردگی مخـزن و قطعات ديگـر را در پی دارد.
2. پيچ و مهره های ماشين را آچار كشی كنيد.

3. ماشين را بررسی كرده و نسبت به تعمير قسمتهای معيوب اقدام كنيد.
4. گريـس خورهـا را گريسـكاری كنيـد. در صورتـی كه دسـتگاه مجهز به جعبه دنده اسـت در پايـان فصل كار، 

روغن جعبـه دنده را عـوض كنيد. 
5. نسبت به رنگ كردن قسمتهايی كه رنگ آنها از بين رفته اقدام كنيد.

6. ماشـين را در محـل سرپوشـيده قـرار دهيـد يـا روی آن را بـه نحوی بپوشـانيد كـه رطوبت و آب بـاران آن را 
خـراب نكند.

سرويس ماشین های كوددهی
ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیـاز: جعبه آچـار مكانيـک عمومی، تراكتـور، روغـن جعبه دنـده، گريس، 

والواليـن، گريـس پمـپ، روغندان، دسـتمال تنظيـف، كودپـاش دورانی و كودپـاش دامی.
شرح فعالیت:

سـرويس های فصـل كار  و فصـل بيـكاری ماشـين های كوددهـی را انجـام داده و آنهـا را بـه هانـگار منتقـل 
نمـوده و انبـار كنيد.

سرويس و نگهداری ماشين های کود دهی

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
سرويس  
ماشين های 

كوددهی

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، كودپاش 
دامی، كودپاش دورانی، كودكار فاروئر، 

جعبه آچار عمومی
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار
سرويس ها را انجام داده در صورت 
لزوم رفع عيب می كندو در نهايت 

انبار می كند.
3

سرويس ها را انجام داده و ماشين را قابل قبول
2انبار می كند.

1عدم توانايي در سرويس ماشينغير قابل قبول

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شايستگی كود دهي و كنترل مکانیکي علف هاي هرز

شرح كار:
1( شناسايی ماشين های كود دهی و كنترل مكانيكی علف های هرز، انتخاب ماشين مناسب

2( بازديد ماشين های كود دهی و كنترل مكانيكی علف های هرز ، تفكيک ، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها
3( اتصال ماشين به تراكتور، تنظيم آن و انجام عمليات كوددهی و وجين

4( سرويس ماشين و انبار كردن آن
استاندارد عملکرد: 

پخش كودهای دامی و شيميايی در مزرعه با استفاده از تراكتور، كودپاش دامی، كودپاش دورانی و پنجه كودريز
شاخص ها:

1. شناسايی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرايط  و امكانات
2. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين 

مطابق دستورالعمل
3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعايت ترتيب مراحل و اصول ايمنی كار، تنظيم ماشين برای كار با توجه به 

شرايط، انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب، رعايت هم پوشانی
4. دقت در انجام سرويس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرويس مطابق دستورالعمل

شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ايران، مزرعه آموزشی 

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، گريس پمپ، متر، روغن و گريس، كودهای شيميايی و دامی
معیار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب ماشين1

1آماده به كار نمودن ماشين2

2انجام عمليات كود دهی3

1سرويس و نگهداري ماشين4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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هنرجويـان در پايـان ايـن واحـد يادگيـری قـادر خواهنـد بـود بوسـيله سم پاشـهاي پشـتي موتوردار)اتومايـزر(، 
چرخـدار موتوري)فرغونـي( و تراكتـوري بـوم دار عمليـات سم پاشـي را انجـام دهنـد.

واحد يادگیری 6
شايستگی  سم پاشي مکانیزه

• تجويز سم توسط چه كساني صورت مي گيرد؟
• انواع سموم كدامند؟

• چگونه بايد مقدار مناسب سم را آماده كرد؟
• زمان مناسب سم پاشي چه هنگامي است؟

• براي سم پاشي از كدام سم پاش بايد استفاده كرد؟
• طرز استفاده از سم پاشهاي مختلف چگونه است؟

• چـرا هنـگام اسـتفاده از سم پاشـها بايـد حتمـا از پوشـش مناسـب )شـامل دسـتكش، ماسـک، لبـاس كار 
مخصـوص و كاله( اسـتفاده نمـود؟

آفـات و بيماری هـای گياهـی، خسـارات جبـران ناپذيـری بـر محصوالت كشـاورزی وارد مـی سـازند. از اين رو ، 
كشـاورزان ناچارنـد بـرای حفاظـت از محصـوالت در مراحـل مختلف رشـد و نمو محصـول، با آفـات و بيماری ها 

مبـارزه كنند .
يكـی از روشـهای مبـارزه بـا علف های هرز، حشـرات، آفات و بيماری ها اسـتفاده از سـموم شـيميايی اسـت. اين 
سـموم كـه بـه صـورت انتخابـی و عمومـی كاربرد دارند مـی توانند بـا از بين بـردن علف های هرز  و آفـات تاثير 

بسـزايی در عملكرد محصول و سـوددهی آن داشـته باشد.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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كارخانه هـای سـازنده، سـموم را بـه گونـه ای آمـاده می كننـد كه بتوان به سـهولت آنـان را خريـداری، آماده و 
مصـرف نمـود و در انبـار نيـز بـرای مدتی نگهداری كـرد. همچنيـن گاهی به دليل سـاختار شـيميايی يک ماده 
سـمی حتمـا بايـد آن را بـه شـكل و تركيبـی خاص عرضـه كرد. بر اين اسـاس سـموم در انـواع مايـع، گرانول و 

پودري سـاخته مي شـوند. 
بـا توجـه بـه حالـت سـم و قابليت انحـالل پذيـري آن، سم پاشـي ممكن اسـت به يكي از روشـهاي زيـر صورت 

گيرد:
الـف- گردپاشـی: كـه از سـموم گردی شـكل اسـتفاده می شـود و سـم مـورد نظر به صـورت گرد بسـيار ريز 
روی گيـاه يـا در محل هـای مـورد نظـر ريختـه می شـود. در برخی موارد ممكن اسـت گـرد اصلی سـم را با مواد 

پـودری بـی اثـر مانند پـودر تالک مخلـوط كرده، مورد اسـتفاده قـرار دهند.
ب- محلـول پاشـی: كاربـرد و اسـتفاده از سـموم مايـع اسـت كـه معمـوال از آب يـا روغـن بـه عنـوان حالل 

اسـتفاده می شـود.

روي قوطـي سـموم مختلـف برچسـبي نصـب مي شـود كـه اطالعات مربوط به سـم را بـه مصرف كننـده عرضه 
مي كند )شـكل4-24 (.

آماده کردن سم

توجه
انتخـاب نـوع سـم بـا توجـه بـه دسـتورات مقامـات مربوطـه و گياه پزشـكان بايـد صـورت گيـرد و از مصرف کنید

خودسـرانه سـم خودداری شـود.

 20شکل 24-4. برچسب سم
 

   آماده كردن سم 
و در انبار  نمودآماده و مصرف ، سموم را به گونه اي آماده مي كنند كه بتوان به سهولت آنان را خريداري ده،سازنهاي كارخانه

. همچنين گاهي به دليل ساختار شيميايي يك ماده سمي حتما بايد آنرا به شكل و تركيبي خاص كردنيز براي مدتي نگهداري 
  شوند. گرانول و پودري ساخته ميمايع، بر اين اساس سموم در انواع عرضه كرد. 

  ي ممكن است به يكي از روشهاي زير صورت گيرد:پاشسمبا توجه به حالت سم و قابليت انحالل پذيري آن، 

هاي رد بسيار ريز روي گياه يا در محلكه از سموم گردي شكل استفاده مي شود و سم مورد نظر به صورت گ گردپاشي: -الف
در برخي موارد ممكن است گرد اصلي سم را با مواد پودري بي اثر مانند پودر تالك مخلوط كرده، مورد شود. مورد نظر ريخته مي
  استفاده قرار دهند.

  شود.ا روغن به عنوان حالل استفاده ميكاربرد و استفاده از سموم مايع است كه معموال از آب ي محلول پاشي: -ب

پزشكان بايد صورت گيرد و از مصرف خودسرانه  نوع سم با توجه به دستورات مقامات مربوطه و گياه بانتخا  توجه كنيد:
  سم خودداري شود.

  

  برچسب سم

  ). 4-24(شكلروي قوطي سموم مختلف برچسبي نصب مي شود كه اطالعات مربوط به سم را به مصرف كننده عرضه مي كند 

  

   نام شيميايي                     نام تجاري                 نام عمومي   نام سم

ميزان 
  مصرف

در هزار(براي پسيل پسته  5/1ليتر در هكتار يا  3تا  2محلول پاشي به ميزان 
  در هزار) 5/2

طريقه 
  مصرف

ي را پر از آب كرده و سمپاشقبل از مصرف تكان دهيد. ابتدا نصف مخزن 
  ريخته و مابقي آب را بريزيد.سپس مقدار توصيه شده را درون مخزن 

  انبارداري
از مصرف مجدد ظروف و بسته هاي خالي خوددداري كنيد و طبق مقررات 

  اقدام كنيد.خالي ملي مربوطه نسبت به دفع زيست محيطي ظروف 
عالئم 

  مسموميت
  سوزش دهان، تهوع، تنگي نفس، دل درد، سر درد، سرگيجه، اسهال

كمك هاي 
  اوليه

را سريعا به بيمارستان انتقال دهيد. پادزهر آنرازپين تحت نظر فرد مسموم 
  پزشك تجويز شود.

  روز  7-14  دوره ايمني

ميزان 
  سميت

II                 (سميت متوسط)LD٥٠  

سميت اين سم براي انسان و جانوران خونگرم بسيار زياد 
 و براي زنبور عسل نيز ايجاد حساسيت مي كند.

  
  

پوشش 
    مناسب
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تهیه محلول سم:
در آمـاده سـازی سـموم محلـول  الزم اسـت كـه مقـدار مشـخصی از سـم بـا مقـدار مشـخصی از آب مخلـوط 
يـا محلـول شـود تـا بتـوان از آن محلـول يـا مخلـوط در مجـاورت گيـاه زنـده اسـتفاده كـرد. در آماده سـازی 

اصطالحـات مختلفـی بـه كار ميـرود:

گفتگو 
کنید

بهداشت و 
سالمت

توجه
کنید

پادزهر سم نشان داده شده در شكل چيست؟
چرا توصيه مي شود در در زمان مراجعه به بيمارستان برچسب ارائه شود؟

بـه مـدت زمانـي كه اثر سـم روي گياه يـا محيط باقي مـي ماند، دوره ايمني سـم )دوره كارنـس( مي گويند. 
از مصـرف قسـمتهاي مختلف گياه قبـل از اتمام دوره كارنس بايـد خودداري نمود.

بـراي تهيـه محلـول سـم، مخـزن سـم پاش را بـه انـدازه كافـی از آب پـر كرده و سـپس مايع سـم بـه آرامی 
بـه داخـل مخـزن بريزيـد. هنگام ريختن آب و سـم بايـد از صافی اسـتفاده شـود. معموالً دريچـه مخزن يک 

عدد صافـی دارد.
بـرای تشـكيل مايـع سـم از سـم های پـودری يا گـردی ابتـدا آن را بايد در يک سـطل در بيـرون از مخزن به 

مقـداری كـه الزم اسـت انتخـاب و در مقداری آب حل كرد، سـپس به مخـزن ريخت.

شکل 4-25. 

- يك در هزار
ايـن اصطـالح يـک تناسـب بيـن سـم و آب ايجـاد مـی كنـد. يعنی 
يـک واحـد سـم بايد در يـک هـزار واحد آب حل شـود. يعنـی برای 
مثـال يـک گرم سـم بايـد در يک هزار گـرم آب حل شـود. )در مورد 
مايعـات بـا درصـدی خطا می تـوان يک سی سـی يا معـادل يک گرم 

درنظر گرفت)شكل 4-25(.   

- لیتر در هکتار 
در برخـي سـموم ميـزان مصـرف بـر حسـب ليتر در هكتار بيان شـده اسـت در اين نوع سـموم ميـزان آب مورد 
اسـتفاده بـر حسـب تكنولـوژي  سـم پاش متفـاوت اسـت و تنهـا ميـزان مصـرف سـم در هكتـار مهم اسـت. هر 
سم پاشـی كـه بتوانـد ذرات سـم را ريزتـر نمايـد آب كمتـری در واحـد سـطح نياز خواهد داشـت و غلظت سـم 

در آب نيـز بيشـتر خواهـد بود.
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تهیه محلول سم
ابـزار و وسـايل و امکانـات مـورد نیاز: سـم توصيه 

شـده، وسـايل ايمنی، تـرازوی ديجيتال، سـطل
مراحل انجام كار:

1. نوع و غلظت سم را از هنرآموز خود جويا شويد.
2. متناسـب بـا غلظت توصيه شـده، سـم و آب مورد 

نيـاز را  بـراي 20 ليتر محلـول تهيه كنيد.
3. محلول سم را آماده كنيد.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

تهيه محلول 1
سم

ابزار، مواد، تجهيزات: سم توصيه شده، 
وسايل ايمنی، ترازوی حساس، سطل

زمان: 20 دقيقه
مكان: كارگاه تعمير ماشين های 

كشاورزی

باالتر از حد انتظار
عالوه بر تهيه محلول سم مشخصات 
سم مورد نظر را از روي برچسب به 

طور كامل بيان مي كند.
3

قابل قبول
محلول سم را با توجه به نكات 
ايمني طبق دستور موجود روي 

برچسب آن تهيه مي كند
2

1محلول سم را نمي تواند آماده كند.غير قابل قبول

فعالیت 
کارگاهی

شکل 4-26. 

ایمنی
در هنگام تهيه محلول سم موارد زير را مد نظر قرار دهيد:

• اجتناب از خوردن يا آشاميدن مواد غذايي
• شست و شوي سريع هر قسمت از بدن كه احيانا به محلول سم آلوده شده است

• مراجعه به درمانگاه و مراكز پزشكي در صورت احتمال بروز مسموميت
• معدوم كردن ظروف سم در محل مناسب و جلوگيري از كاربرد اين ظروف

• استفاده از ماسک، دستكش، كاله و لباس كار
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سـموم بايـد بـه صـورت يكنواخـت بـا مقـدار تعيين شـده ای پاشـيده شـوند، به هميـن دليل بـرای ايـن كار از 
سـم پاش ها اسـتفاده مـی شـود. سـم پاش ها در انـواع، اندازه هـا و ظرفيت هـای مختلـف موجـود مـی باشـند كه 

متناسـب بـا نـوع سـم و وسـعت محل مـورد نظـر انتخاب می شـوند. 
- سم پاش های پشتی7  

سـم پاش های پشـتی تلمبـه ای از نظـر نـوع فشـار كـه بـر مايع بـرای سم پاشـی وارد می شـود به دو نوع فشـار 
دائم و فشـار متناوب تقسـيم می شـود )شـكل4-27(.

در نـوع فشـار دائـم پـس از ريختـن مايع سـم تا حداكثر دو سـوم حجم مخـزن، كاربر قادر اسـت بـا زدن تلمبه 
فشـار الزم را در مخـزن ايجـاد نمايـد. بـا وجـود چنيـن فشـاری مايـع سـم از طريـق شـيلنگ به ميل افشـانک 
مـی رسـد و آمـاده اسـت تـا بـا فشـار دادن دسـته و باز شـدن شـير بـا فشـار زيـاد از افشـانک خارج گـردد. در 
ايـن صـورت عمليـات پاشـش سـم بـه طـور دائم تـا زمانی كه فشـار مطلـوب وجـود دارد انجـام می گيـرد . در 
سـم پاش های تلمبـه ای نـوع فشـار متنـاوب ، همزمـان بـا عمليات سم پاشـی بايـد مـدام تلمبه دسـتی را زد تا 
اين كه مايع سـم در شـيلنگ با فشـار مورد نياز جاری شـود.  برای يكنواخت شـدن مايع خروجی، در قسـمت 

دهـش )خروجـی( ايـن تلمبـه ها يک عـدد محفظـه هوا قـرار دارد.
- سم پاش های پشتی موتوری 

بـرای سـهولت كار و نيـز افزايـش بـازده عمليـات سم پاشـی، اين سـم پاش ها سـاخته و ارائه شـده اند كـه موتور 
تـوان الزم بـرای تأمين فشـار در مايع سـم و پاشـيدن آن را برعهده دارد. 

سم پاش ها

7- knapsack sprayer

شکل 27-4. سم پاش های پشتی بدون موتور
ب- سم پاش پشتي فشار دائم )استوانه اي(الف- سم پاش پشتي فشار متناوب)كتابي(

23 
 

    سمپاش ها 
ها استفاده مي پاشسمسموم بايد به صورت يكنواخت با مقدار تعيين شده اي پاشيده شوند، به همين دليل براي اين كار از 

هاي مختلف موجود مي باشند كه متناسب با نوع سم و وسعت محل مورد نظر انتخاب ها و ظرفيتها در انواع، اندازهپاشسمشود. 
  مي شوند. 

   7پشتيهاي   پاشسم -

 متناوب فشار و دائم فشار نوع دو به شود مي وارد يپاشسم براي مايع بر كه فشار نوع نظر از اي تلمبه پشتي هايپاشسم
  .)4-27د (شكلشو مي تقسيم

  
  

 
 سمپاش پشتي فشار دائم (استوانه اي) -ب  سمپاش پشتي فشار متناوب(كتابي) -الف

  سمپاش هاي پشتي بدون موتور -4-27شكل
 مخزن در را الزم فشار تلمبه زدن با است قادر كاربر ،مخزن حجم دو سوم حداكثر تا سم مايع ريختن از پس دائم فشار نوع در

 و دسته دادن فشار با تا است آماده و رسد مي افشانك ميل به شيلنگ طريق از سم مايع فشاري چنين وجود با .نمايد ايجاد
                                                      

7knapsack sprayer -  

 مرا حل كار رديف
  شرايط عملكرد

(ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
 مكان و ...)

 نمره استاندارد (شاخص ها/داوري/نمره دهي) نتايج ممكن

 تهيه محلول سم 1

شده،  يهسم توص ابزار، مواد، تجهيزات: ا
  حساس، سطل يترازو يمني،ا يلوسا

  دقيقه 20زمان: 
مكان: كارگاه تعمير ماشين هاي 

 كشاورزي

 باالتر از حد انتظار
عالوه بر تهيه محلول سم مشخصات سم مورد نظر را 

 از روي برچسب به طور كامل بيان مي كند.
3  

 قابل قبول
محلول سم را با توجه به نكات ايمني طبق دستور 

 تهيه مي كند موجود روي برچسب ن
2 

 1 محلول سم را نمي تواند آماده كند. غير قابل قبول

شايستگي هاي غير فني , ايمني, 
بهداشت, توجهات زيست محيطي و 

 نگرش
 

 
 2 توجه به همه موارد قابل قبول

 
 1 توجه به موارد زيست محيطي غير قابل قبول
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در نـوع اول )پودرپـاش( اجـزاء تشـكيل دهنـده هماننـد سـم پاش های پشـتی تلمبـه ای اسـت و در آن بـرای 
ايجـاد فشـار بـه جـای تلمبـه دسـتی از يـک پمـپ دّواركه تـوان مورد نيـاز خـود را از موتـور دريافت مـی كند، 

اسـتفاده شـده است.
امـا  در سـم پاش های اتومايـزر، وظيفـه اصلـی موتـور، دوران يک پروانه اسـت ايـن پروانه بادی را با سـرعت 60 
الـی 120 متـر بـر ثانيـه توليـد مـی كند. وقتی مايع سـم توسـط افشـانک مخصـوص در مسـير اين جريـان باد 
قـرار مـی گيـرد، بـه ذرات بسـيار ريـزی در حـد 40 تـا 150 ميكـرون تبديل می شـود. سـرعت باد مزبـور اين 

ذرات را تـا فاصلـه 10 تـا 15 متـری پرتاب مـی نمايد.

- سم پاش چرخدار موتوری)فرغونی(
ايـن نـوع سـم پاش، دارای يـک شاسـی و دو چرخ می 
باشـد كـه يـک موتور تـک سـيلندر بـر روی آن نصب 
شـده اسـت و تحـت فشـار قـرار دادن سـم را بوسـيله 
پمـپ انجـام مـی دهد. يـک قطعـه شـيلنگ ، مجرای 
ارتبـاط مـی دهـد. در  بـه مخـزن  را  برگشـتی سـم 
نتيجـه برگشـت محلول سـمی بـه داخل مخـزن عمل 
بـه هـم زدن سـم انجام شـده ، از ته نشـين شـدن آن 

جلوگيـری می شـود. )شـكل4-29(. 

شکل 28-4. سم پاش های پشتي موتوري 

شکل 29-4. سم پاش فرغوني و اجزاي آن 

ب- سم پاش پشتی اتومايزر)ذره پاش(الف- سم پاش موتوری النس دار)پودرپاش(

سـم پاش های پشـتی موتـوری هـم دو نوعند؛سـم پاش موتوری النـس دار )پودرپـاش( و سـم پاش اتومايزر )ذره 
پاش( )شـكل4-28(.

مخزن سم

میکرونرالنس

مخزن سوخت موتور

پمپ
شیلنگ و النس
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- سم پاش تراكتوری بوم دار )تیر افشانکی(8
ايـن سـم پاش، پشـت تراكتور به حالت سـوار بسـته می شـود و پمپ آن از محـور انتقال نيـروی تراكتور حركت 
مـی گيـرد. عـرض كار ايـن سم پاشـها از 6 متـر تـا 18 متر متغير اسـت. بـه اين دليل، تير افشـانک سـم پاش را 
بـه صـورت قطعـات سـه يـا پنـج تايی می سـازند كـه با اتصـاالت لواليـی بـه يكديگر متصـل می شـوند و برای 
حمـل و نقـل در پشـت سـم پاش تـا كرده می شـود. افشـانک ها يا نـازل ها در فواصـل 50 سـانتيمتري بر روی 

بوم نصب شـده اند )شـكل4-30(.

در اين سم پاش ها از نازل های مخروط پاش يا بادبزنی استفاده می شود)شكل 4-32(.

گفتگو 
مسـير حركـت سـم در سـم پاش تيرافشـانكی بـا 8 کنید

افشـانک در شـكل مقابـل نشـان داده شـده  عـدد 
اسـت. در بـاره مسـير ايـن جريـان در كالس گفتگو 

. كنيد

شکل 30-4. سم پاش بوم دار در دو حالت كار و حمل ونقل

شکل 32-4.انواع نازل و اجزای آن در سم پاش های تراكتوری بوم دار
ج-  نازل بادبزنيب-  نازل مخروط پاشالف- نازل و اجزاي آن

شکل 31-4. مسیر جريان سم در سم پاش بوم دار

8- Boom sprayer

مخزن

صافى
پمپ
تنظیم کننده فشار
شیر
درجه

لوله حاوى سم تحت فشار

افشانک

لوله برگشت
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سم پاش های توربیني
ايـن سـم پاش ها كـه بـه مه پـاش نيز معـروف هسـتند در دو نـوع باغی و زراعـی وجـود دارند. در سـم پاش های 
توربينـی، مايـع سـم با فشـار پمـپ در ميل افشـانک جاری شـده و هنـگام خروج از افشـانک در معـرض جريان 

هوايـی كـه توسـط دمنده سـم پاش ايجـاد می شـود، قرار مـی گيرد. 
جريـان هـوا در برخـورد بـا مايـع سـم ضمـن كمـک بـه خرد شـدن قطـرات سـم بـه ذرات ريزتـر ) 40 تا 
200 ميكـرون( ، امـكان نفـوذ آن را بـه البـالی شـاخ و بـرگ گياهـان از جملـه درختـان فراهم می سـازد 

.)4-34 )شكل 

بیشتر 
كارخانـه هـای مهـم نـازل سـازي در دنيـا، بـا درج شـماره هايـي، دبي نـازل و همچنيـن زاويه پاشـش آن را بدانید

در فشـار ثابـت مشـخص مـي كننـد. به عنوان مثـال؛ در نـازل »8002 تي جـت« در فشـار psi40 ، دو رقم 
سـمت راسـت آن معـرف دبـي نـازل و  برابـر اسـت 
بـا 0/2 گالـن آمريكايـي9  و دو رقـم سـمت چپ آن 
معـرف زاويـه پاشـش اسـت كـه برابـر بـا 80 درجه 
مـي باشـد. همچنين نازل هـا رنگ بندي مي شـوند 
تـا از ايـن طريـق بتـوان دبي آنهـا را تشـخيص داد.                                               

شکل 33-4. شماره و رنگ نازل ها

شکل 4-34.

.9- هر گالن آمريكايي برابر 3/78 ليتر است

افشانك

توربو فن
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-  هواپیماي سم پاش10 
يكـي از روش هـاي سم پاشـي، اسـتفاده از هواپيماهـاي سـم پاش اسـت. بديهـي اسـت اسـتفاده از هواپيمـا ، 

نيازمنـد شـرايط و امكانـات خـاص اسـت )شـكل 4-35(. 

انتخاب سم پاش مناسب
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: انواع سم پاش

شرح فعالیت: 
1. اهـداف سم پاشـی و ميـزان سـم مصرفـی در واحـد سـطح را جويـا شـويد و در صورتـی كه امـكان انتخاب 

وجـود دارد اولويـت را بـه سم پاشـهايی كـه مـه پـاش يا اتومايـزر هسـتند بدهيد. 
2. بـرای سـطوح و فضاهـای كوچـک و محـدود مانند گياهـان آپارتمانی و گلخانه ای ، سم پاشـهای دسـتی يا 

پشـتی بدون موتـور را انتخاب كنيد.
3. بـرای محلـول پاشـی در بـاغ هـای ميوه و فضاهای سـبز كوچک ، سم پاشـهای پشـتی موتـوری را انتخاب 

. كنيد
1-3. برای درختان بلند ، سم پاش هاي اتومايزر كه دارای قدرت پرتاب زيادی هستند را انتخاب كنيد.

4. جهـت مبـارزه بـا آفـات و بيمـاری هاي محصـوالت زراعی، محصوالت باغي در سـطح نسـبتا وسـيع و نيز 
بـراي ضدعفونـی واحدهـای دامداری و مرغـداری سـم پاش فرغونی را انتخـاب كنيد.

5. برای سم پاشی در باغات ميوه سم پاش های تراكتوری باغی را انتخاب كنيد. 
1-5. برای درختان بلند ، سم پاش هاي توربينی كه دارای قدرت پرتاب زيادی هستند را انتخاب كنيد.

6. بـرای سم پاشـی مزرعـه  و شـرايطی كـه امـكان عبـور تراكتـور در بيـن رديـف هـای كشـت وجود نـدارد، 
سـم پاش توربينـی را انتخـاب كنيـد. 

7. بـرای سم پاشـی مزرعـه  و شـرايطی كـه امـكان عبـور تراكتـور در بيـن رديـف هـای كشـت وجـود دارد، 
سـم پاش تيـر افشـانكی را انتخـاب كنيـد. 

1-7. در صورتـی كـه هـدف  از سم پاشـی صرفـاً علـف كـش پاشـي اسـت، سـم پاش تيرافشـانكی بـا نـازل 
بادبزنـی را پيشـنهاد دهيـد.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 35-4. هواپیماي سم پاش

10- Aircraft sprayer
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آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
انتخاب 
سم پاش 
مناسب

ابزار، مواد، تجهيزات: انواع سم پاش 
زمان: 20 دقيقه

مكان: كارگاه تعمير ماشين های 
كشاورزی و مزارع يا باغ واحد آموزشی

باالتر از حد انتظار

سم پاش را متناسب با استانداردهای 
زيست محيطی و ويژگی های 

گياهی و نوع آفت بدرستی انتخاب 
می كند.

3

قابل قبول
سم پاش را متناسب با مساحت و 

در نظر گرفتن باغ يا مزرعه انتخاب 
می كند.

2

1در انتخاب سم پاش ناتوان است.غير قابل قبول

نکته 
امـروزه بـا توجـه بـه اثـرات مخرب سـموم شـيميايی بر محيـط زيسـت، از جمله خـاك و آب، تـالش زيادی زیست محیطی

مـی شـود تـا بـا اسـتفاده از سم پاشـهای اتومايزر يـا توربينی و يا دسـتگاه های مدرن و پيشـرفته كـه قابليت 
پـردازش تصاويـر و سم پاشـی در نقـاط مشـخص را بـه صورت هوشـمند دارنـد، در مصرف سـم صرفه جويی 

شود.  

2-7. در صورتـی كـه هـدف  از سم پاشـی صرفـاً حشـره كـش پاشـي و يـا قارچ كش پاشـي اسـت، سـم پاش 
تيرافشـانكی بـا نـازل مخروطی را پيشـنهاد دهيد.

8. بـرای سم پاشـي در مـزارع بـزرگ، مبـارزه بـا آفـات در كمترين زمان، سم پاشـي محل هايي كه سم پاشـي 
آنهـا بـا سـم پاش هاي معمولـي امـكان پذيـر نيسـت نظير جنگل هـا و مراتع با شـيب تنـد و مبارزه بـا آفاتي 
همچـون ملـخ و سـن كـه محـدوده وسـيعي را مـورد هجوم قـرار مي دهنـد ، هواپيمـاي سـم پاش را انتخاب 

كنيـد. اسـتفاده از هواپيماهـای سـم پاش به دليل مسـائل زيسـت محيطی توصيه نمی شـود.
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آماده به كار نمودن سم پاش تراكتوری بوم دار
ابـزار و وسـايل و امکانـات مـورد نیـاز: سـم پاش هاي موتـوري و تراكتـوري، آچـار مناسـب، ظروف 

تخليـه روغـن، روغن
شرح فعالیت:  

1. بـه اجـزای سـم پاش توجـه كـرده، ويژگی هـا و معايـب احتمالی، سـرويس و تنظيمـات ضروری آنهـا را از 
هنرآمـوز خـود بپرسـيد و در دفتـر عمليـات خود ثبـت كنيد.

سم پاشـها از جملـه ادواتـي هسـتند كـه بايـد هميشـه آمـاده به كار باشـند زيـرا در موقـع حمله آفات و شـيوع 
امـراض گياهـي، فرصـت مبـارزه بسـيار كـم اسـت. بنابراين ماشـين هاي سـم پاش بايد به دقت سـرويس شـده، 
بـه حالـت آمـاده بـه كار نگهـداري شـوند. قطعات مختلـف اين ماشـين ها به علـت در تماس بودن با سـم و مواد 

شـيميايي معمـوال خيلي زود فرسـوده مي شـوند.

آماده به کار نمودن سم پاش ها

فعالیت 
کارگاهی

شکل 4-36. 

شکل 37-4. پمپ سم پاش بوم دار

عمومـی  سـرويس هاي  و  ای  دوره  بازديدهـای   .2
)آچاركشـی، و بررسـی ظاهـری قطعـات( از قسـمت 
هـای مختلـف سـم پاش بعمـل آيـد تـا در صـورت 
مشـاهده نقـص، اقـدام بـه رفـع عيـب گردد )شـكل 

.)4-36
3. شـماره همـه نـازل هـا را چـک كنيد و از يكسـان 

بـودن آنها مطمئن شـويد.
4. بررسي كنيد تمام نازل ها داراي صافي باشند.

5. مخـزن و شـيلنگ ها را از نظـر شكسـتگي، پارگي 
و ... بررسـي كنيد.

6. از سـالمت فنـر ضربـه گيـر روي بـوم مطمئـن 
شـويد.

قطعـه سـاختمان،  7. ضمـن سـرويس كـردن هـر 
تأييـد  بـه  كـرده  مـرور  را  آن  سـالمت  و  عملكـرد 

برسـانيد. خـود  هنرآمـوز 

8. قطعات معيوب را تعمير يا تعويض كنيد.
9. ميـزان روغـن پمـپ بررسـي و در صـورت لـزوم 
تعويـض يـا افـزوده شـود. نحـوه تعويـض روغـن در 

مرحلـه سـرويس توضيـح داده خواهـد شـد.
10. فيلترهـای موجـود در قسـمت های مختلـف سـم پاش)فيلتر نـازل، فيلتـر پمـپ و صافـی درب مخزن( را  

بـاز نمـوده و  تميز كنيد )شـكل 4-38(. 

شیشۀ 
روغن نمای 

پمپ
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آماده به كار نمودن سم پاش های موتوری
ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیـاز: سـم پاش های فرقونی ، پشـتی موتـوری النـس دار و  اتومايـزر، آچار 

سب منا
شرح فعالیت:  

1. بـه اجـزای سـم پاش ها توجـه كـرده، ويژگی هـا و معايـب احتمالـی، سـرويس و تنظيمات ضـروری آنها را 
از هنرآمـوز خـود بپرسـيد و در دفتـر عمليـات خود ثبـت كنيد.

2. بازديدهـای دوره ای و سـرويس هاي عمومـی )آچاركشـی، كنتـرل نشـتی و بررسـی ظاهـری قطعـات( از 
قسـمت های مختلـف سـم پاش بعمـل آيـد تـا در صـورت مشـاهده نقـص، اقـدام بـه رفـع عيـب گردد.

1-2. در نوع النس دار، شيلنگ و النس را بازديد و خرابي آنها را بر طرف نماييد.
2-2.  در نـوع اتومايـزر ، لولـه خرطومـي و شـيلنگ انتقـال محلـول و شـير چنـد حالتـه سـم پاش را كنتـرل 

نماييـد و در صـورت مشـاهده نقـص آن را بـر طـرف كنيد.
3-2. صافي ها را بازديد  كنيد تا گرفتگي و يا پارگي نداشته باشد.

3. صافي كاربراتور را شستشو و در صورت لزوم تعويض نماييد.
4. باك را از سـوخت مناسـب پر كنيد. در موتورهای دو زمانه نسـبت مناسـب روغن و سـوخت طبق توصيه 
سـازنده رعايـت شـود. ايـن نسـبت معمـوال 1 به 20 يـا 1 به 25 می باشـد يعنی يـک ليتر روغن بـا 20 ليتر 

سـوخت بايد مخلوط شـود.
5. شمع را باز كرده و با برس سيمي دوده هاي آن را پاك و دهانه الكترودها و سوپاپ ها را تنظيم نماييد.

6. محفظه فيلتر موتور را باز نمائيد سپس فيلتر درون محفظه را خارج كرده و كامال تميز نمائيد.
7. در پايـان ابـزار و وسـايل را تميـز كـرده، گـزارش عمليات)نوشـتاری، تصويـری( خـود را ثبـت كنيـد. در 

گـزارش خـود عـالوه بـر شـرح عمليـات، اشـكاالت موجـود و پيشـنهادات اصالحـی خـود را بياوريـد.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 4-38. 

ایمنی
• از دستكش و لباس مناسب استفاده كنيد.

• از خاموش بودن موتور سم پاش و يا جدا بودن سم پاش از تراكتور مطمئن شويد.

11. در پايـان ابـزار و وسـايل را تميـز كـرده، گـزارش عمليات)نوشـتاری، تصويـری( خـود را ثبـت كنيـد. در 
گـزارش خـود عـالوه بـر شـرح عمليـات، اشـكاالت موجـود و پيشـنهادات اصالحـی خـود را بياوريد.
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در اجـراي عمليـات سم پاشـي عالوه بر تنظيم درسـت 
سـم پاش توجـه بـه دو نكته بسـيار حائز اهميت اسـت:
1. ايمنـي افراد: چون سـموم شـيميايي براي انسـان 
و حيوانـات خطرنـاك انـد از ايـن رو، بايـد در موقـع 

سم پاشـي بـه مـوارد ايمنـي زيـر توجـه نمود:
لبـاس كار مناسـب شـامل دسـتكش،  از  - اسـتفاده 
كاله، ماسـک، لبـاس يكسـره ضـد مـواد شـيميايی و 

كفـش كار
- اجتناب از خوردن و آشاميدن

- جلوگيـري از حضـور افـراد متفرقـه و حيوانـات در 
سم پاشـي محوطـه 

- آگاهـي از فوريـت هـاي پزشـكي مسـموميت ناشـي 
سم پاشـي از 

- شستشـوي سـريع هـر قسـمت از بدن كـه احيانا به 
محلول سـم آلوده شـده اسـت.

انجام عمليات سم پاشي

شکل 4-39. 

ایمنی
• در هـوای طوفانـی و هنـگام وزش بـاد نبايـد سم پاشـی نمـود. زيـرا در ايـن حالت ذرات سـم بر روی شـاخ 
و بـرگ درختـان نمـی نشـيند و خطـر مسـموميت هـم بـرای كارگر سـم پاش پيش مـی آيـد. در صورتی كه 

محبوريـد در شـرايط وزش بـاد سم پاشـی كنيـد حتما پشـت بـه باد قـرار بگيريد.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

سرويس 1
سم پاش

ابزار، مواد، تجهيزات: سم پاش هاي 
بوم دار، فرغونی و اتومايزر 

زمان: 20 دقيقه
مكان: كارگاه تعمير ماشين های 

كشاورزی

باالتر از حد انتظار
توانايی تفكيک و بازديدقسمت های 
مختلف ماشين، رفع عيب يا ارسال 

به تعميرگاه
3

توانايی تفكيک و بازديد قسمت قابل قبول
2های مختلف ماشين

عدم توانايي در آماده به كار نمودن غير قابل قبول
1ماشين

2. زمان سم پاشي: بهتر است سم پاشی در صبح زود يا عصر كه امكان تبخير كمتر است انجام شود.  
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كاربرد سم پاش تراكتوري بوم دار
ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیـاز: سـم پاش تراكتوري بـوم دار، تراكتـور، گاردان مناسـب، زمان سـنج، 

ظـروف شيشـه اي مدرج )كيسـه هـاي پالسـتيكي(، متر
مراحل انجام كار: 

1. سـم پاش را آمـاده بـه كار نمـوده و بـه تراكتـور متصـل كنيد.  سـه نقطـه اتصال سـم پاش را به سـه نقطه 
اتصـال تراكتـور متصـل كنيد و آن را تـراز نمائيد.

2.  گاردان را از يـک طـرف بـه محـور پمـپ و از طـرف ديگـر به محـور تـوان دهـی )P.T.O(  تراكتورمتصل 
كنيـد و از قفـل شـدن آن مطمئن شـويد.

3. مخزن دستگاه را از محلول مورد نظر پر نماييد . توجه كنيد صافي درب مخزن در جاي خود باشد.
4. سم پاش را به مزرعه برده و در وضعيت كار قرار دهيد

5. بـه منظـور يكنواختي پاشـش و هم پوشـاني مناسـب، ارتفاع بـوم را تنظيم كنيـد. ارتفاع بوم بايـد به گونه 
اي باشـد كه فاصله افشـانک ها از بوته ها حدود 50 سـانتيمتر گردد )شـكل4-40(. 

تغيير ارتفاع بوم از دو روش ميسر است:
الف. با استفاده از اهرم بازوهای هيدروليِک تراكتور.

ب. جابجايی بوم، با استفاده از روزنه های تعبيه شده بر روی شاسی آن.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
بـرای سم پاشـی بـا نـازل هـای تـی جـت در سـم پاش های بـوم دار فشـار  بيـن 2 تـا 4 بـار کنید

مناسـب اسـت؛ بـرای كنتـرل علف هـرز فشـار  2 تا 3بـار و برای كنتـرل آفـات و بيماری ها 
فشـار بيـن 3 تـا 4 بـار توصيه می شـود. 

شکل 40-4. با افزايش ارتفاع میزان همپوشاني و میزان بادبردگی افزايش مي يابد.

 6.  شـير برگشـت را در وضعيـت برگشـت كامـل بـه مخـزن قـرار دهيـد و بـا در گير كـردن محـور تواندهي 
اجـازه دهيـد پمـپ بـه مـدت دو دقيقـه كار كنـد ، سـپس  بـا گردانـدن پيـچ تنظيم فشـار ، فشـار را تنظيم 

. كنيد
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شکل 42-4. کالیبراسیون سم پاش بوم دار

7. بـا توجـه بـه دفترچـه راهنمـا و نـوع نـازل، سـرعت مناسـب را انتخـاب کنید. سـرعت پیشـروي مناسـب 
معمـوال 12-4 کیلومتـر بـر سـاعت مي باشـد.
8. شیرهاي خروجي به سمت بوم را باز کنید.

9. بـا قـرار دادن ظـروف مـدرج در زيـر نـازل ها و برگرداندن شـیر برگشـت به حالـت کار ، عالوه بـر اينكه از 
سـالمت نـازل هـا مطمئن مي شـويد، میزان پاشـش در هكتـار را با توجه به سـرعت انتخابي محاسـبه کنید.

/ lL
V W t
2 77×=

× ×

 در اين رابطه 
V: سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت
W : عرض کار سم پاش بر حسب متر

t  : زمان بر حسب ثانیه
L: میزان پاشش در هكتار

l : میزان مايع جمع آوري شده

 10. چنانچـه اختـالف عـدد بدسـت آمـده بـا میزان مـورد نظر بیشـتر از 10 درصد بـود با تغییر نـازل و اگر 
کمتـر بـود با تغییر فشـار و سـرعت بـه میزان دلخواه برسـید.

11. با بدسـت آوردن فشـار و سـرعت مناسـب، سم پاشـي را انجام دهید. در انتهاي مسـیر و هنگام دور زدن 
شیر برگشـت را ببنديد.

12. دقت کنید پاشش و توزيع سم در همه نقاط يكسان و يكنواخت باشد.
13. بعـد از سم پاشـي مخلـوط سـم باقیمانـده را تخلیـه نمـوده و مخـزن را از آب تمیز پر کنید و سـم پاش را 

کامـال شستشـو نمايید. بقیه اجزاي سـم پاش را شسـته و خشـك نمائید .
14. گزارش کار خود را ثبت کنید و به هنرآموزتان تحويل دهید.
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سم پاشی با سم پاشهاي موتوردار 
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: سم پاش هاي پشتي  موتوردار و فرقوني، بنزين، روغن، متر

مراحل انجام كار: 
1.  سـم پاش را آمـاده بـه كار نمـوده و مخـزن آن را از محلـول مورد نظر پـر نماييد . توجـه كنيد صافي درب 

مخـزن در جاي خود باشـد.
2. قبل از روشن كردن موتور شير خروج محلول سم را به طرف لوله خرطومي ، النس و بوم ببنديد.

3. موتور را روشن كنيد.
1-3. شير بنزين را باز نمائيد .

2-3. كليـد ساسـات را در وضعيت بسـته 
)Choke( قـرار دهيد.                               

3-3. اهرم گاز را مقداري زياد نمائيد .
4-3. كليـد خامـوش كـن را در وضعيـت 

روشـن)ON( قـرار دهيد.
5-3. طنـاب هنـدل را بكشـيد تـا موتـور 

شود. روشـن 
6-3. بعـد از روشـن شـدن و گـرم شـدن 
موتـور ساسـات را به آرامي بـه حالت اول 

بـاز گردانيد .

نکته 
زیست محیطی

فعالیت 
کارگاهی

• درهنگام سم پاشي، حيوانات و افراد را از محل دور سازيد.
• به منظور جلوگيري از چكه كردن نازل ها توصيه مي شود آنها را به چكه گير مجهز كنيد. 

• ظروف خالی سم را له و مدفون نماييد.

شکل 43-4. اجزاي موتور 

ایمنی
• كار كردن پمپ بدون آب مجاز نمی باشد.

• به منظور حفظ ايمنی و سالمت ازگاردان حفاظ دار استاندارد استفاده شود.
• دور اسـتاندارد محـور تواندهـی )P.T.O( تراكتـور 540 دور در دقيقـه می باشـد .در هنـگام كار دور توصيه 

شـده توسـط سـازنده رعايت شود.
• فاصله ايمنی از قطعات گردان را هميشه حفظ نماييد.

• از ايستادن بين تراكتور و سم پاش خوداری كنيد.
• در زمان سم پاشی لباس كار مناسب داشته و از خوردن و آشاميدن خود دداري كنيد.

• پس از سم پاشی دست و صورت خود را با آب و صابون بشوييد.

ساسات

شیر بنزين

مدل موتور



144

ایمنی
• به هيچ وجه بدون آب ، موتور را روشن نكنيد.

• هنگامي كه موتور كار مي كند اگزوز داغ است كامال مراقب آن باشيد.
•از كاركـردن بـا سـم پاش در محـل هـاي كامال بسـته كه تهويـه آن به خوبي انجام نمي شـود پرهيـز نماييد 

.
• زمانـي كـه موتـور روشـن اسـت از تنظيـم قطعـات ، سـرويس و همچنيـن سـوخت گيـري جـدا اجتنـاب 

فرمائيـد .

7-3. دور موتو را ثابت نگه داريد.
4. شـير خروجـي محلـول سـم را بـه طـرف لولـه خرطومـي ، النـس و بـوم را بـاز نمـوده و سم پاشـي را آغاز 

ئيد. نما
5. بعـد از طـي مسـافتي كوتـاه موتـور شـير خروجـي را بسـته و سـم پاش را خامـوش كنيد) دكمـه خاموش 

كـن را در حالـت خامـوش قراردهيد يـا گازدسـتي را ببنديد(.
6.  مسـاحت زميـن سم پاشـي شـده را بدسـت آورده و بـا تعميـم آن بـه يک هكتـار ميزان پاشـش در هكتار 
را محاسـبه كنيـد. در صورتـي كـه عدد بدسـت آمده بـا مقدار دلخـواه فاصله دارد با تغيير سـرعت پيشـروي 

يـا تغييـر نـازل به ميـزان مطلوب نزديک شـود.
7. سم پاش را روشن نموده و با الگوي زير عمليات را ادامه دهيد.

8. با اتمام عمليات، موتور سم پاش را خاموش نموده و شير بنزين را حتما ببنديد .
9. بعـد از سم پاشـي مخلـوط سـم باقيمانـده را تخليـه نمـوده و مخـزن را از آب تميـز پر كنيد و سـم پاش را 

كامـال شستشـو نماييـد. بقيـه اجزاي سـم پاش را شسـته و خشـک نمائيد .

شکل 4-44.  

پايان

شروع
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همـان طـور كه گفته شـد ماشـين هاي سـم پاش بايد به دقت سـرويس شـده، به حالـت آماده بـه كار نگهداري 
شـوند. قطعـات مختلـف ايـن ماشـين هـا بـه علت در تمـاس بودن با سـم و مـواد شـيميايي معمـوال خيلي زود 

فرسـوده مي شـوند لـذا توصيه مي شـود:
• پـس از هـر نوبـت سم پاشـي ، مخـزن سـم پاش را تخليـه نمـوده و با آب و مواد شـوينده شسـت و شـو دهيد. 

بديـن منظور پمـپ را بـه كار اندازيد. 
• همواره تعدادي قطعات يدكي پر مصرف و به خصوص افشانک همراه سم پاش داشته باشيد.

• پمپ را در فصل سرما از يخ زدگی محافظت كنيد و كامال از آب تخليه نماييد.
• بـاز نمـودن فيلتـر هـای موجـود در قسـمت های مختلف سـم پاش هـر چند وقت يكبـار و تميز نمـودن آن ها 

ضروری اسـت.
• روغـن پمـپ را  پـس از 20 سـاعت كار در نوبـت اول و در نوبت هـای بعـدی پـس از 500 سـاعت كار و بـا 

روغـن SAE 30 تعويـض كنيـد.

سرويس و نگهداري سم پاش ها

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

انجام عمليات 1
سم پاشی

ابزار، مواد، تجهيزات: سم پاشهاي 
تراكتوري بوم دار و اتومايزر و فرقوني

زمان: 20 دقيقه
مكان: كارگاه تعمير ماشين های 

كشاورزی

باالتر از حد انتظار
سم پاش را بدرستی بكار گرفته و 
تنظيمات و كاليبره كردن را انجام 

دهد.
3

سم پاش را بدرستی بكار گرفته و قابل قبول
2تنظيمات  را انجام دهد.

1نمی تواند از سم پاش استفاده كند.غير قابل قبول

توجه
شيشـه روغـن نمـای پمـپ همواره تميز و شـفاف نگهداشـته شـود تـا در صورت مخلـوط شـدن آب با روغن کنید

در حـد اقـل زمان قابل مشـاهده باشـد. در صورت مشـاهده مخلـوط آب با روغن ، كار پمـپ را متوقف نماييد 
در صـورت ادامـه كار موجـب خسـارت پمـپ مـی گـردد. در اين صـورت در كوتاه تريـن زمان، پمـپ را تخليه 

نماييـد تـا از زنگ زدگـی قطعات جلوگيری شـود.
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تعويض روغن پمپ سم پاش بوم دار تراكتوری
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز:  آچار مناسب، ظروف تخليه روغن، روغن

شرح فعالیت:  
1. پمـپ را از روی دسـتگاه بـاز كنيـد و آن را طـوری مايـل نگهداريد تـا روغن براحتی از شيشـه روغن خارج 

شود.
روغـن  تمـام  تـا  بچرخانيـد  آرامـی  بـه  را  پمـپ  محـور   .2

شـود. تخليـه  باقيمانـده 
3. پمـپ را بـر روی سـطح افقی قرار دهيـد ، در حاليكه محور 
پمـپ را بـه آرامـی مـی چرخانيـد از راه شيشـه ، روغـن را به 

داخل پمـپ بريزيد.
4. چرخانـدن محـور را ادامـه دهيـد تا حباب های هـوا تخليه 
شـود ، ايـن كار را بـه مـدت  5دقيقـه انجـام دهيـد تا سـطح 
روغـن بـه مقـدار حداقـل تعيين شـده روی شيشـه در حالت 

خاموش برسـد.
5. پمپ را هواگيری كنيد.

1-5. پمپ را در حاليكه فشار صفر است راه اندازی كنيد
2-5. مراقـب سـطح روغـن و خـروج حبـاب هـای هـوا باشـيد ، هواگيـری روغن بسـيار مهـم اسـت و بايد با 
حوصلـه انجـام شـود ، تراكتـور بـه مـدت3 دقيقه بـا دور آرام كار كند . سـطح روغـن را در زمـان كار كنترل 

كنيـد ، نبايـد از حداكثـر مجاز باالتر باشـد
6. پمـپ را بـه فشـار مـورد نظـر برسـانيد سـطح روغـن را در حالت كار كنتـرل نماييـد ، اين مقـدار كمتر از 

نصـف بـرای حالـت خامـوش اسـت . روغـن اضافـی باعث پارگـی ديافراگـم و صدمـه به پمپ می شـود.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

سرويس 1
سم پاش

ابزار، مواد، تجهيزات: سم پاشهاي 
فرقوني، اتومايزر و بوم دار تراكتوري

زمان: 20 دقيقه
مكان: كارگاه تعمير ماشين های 

كشاورزی

سم پاش را بازديد، و در صورت لزوم باالتر از حد انتظار
3رفع عيب كند. 

سم پاش و اجزای آن را شناسايی و قابل قبول
2بازديد كند.

نمی تواند سرويس و شناسايی غير قابل قبول
1اجزای سم پاش را انجام دهد.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 4-45. 

ایمنی
• از دستكش و لباس مناسب استفاده كنيد.

• از خاموش بودن موتور سم پاش و يا جدا بودن سم پاش از تراكتور مطمئن شويد.
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ارزشیابی شايستگی سم پاشي مکانیزه

شرح كار:
1( آماده كردن محلول سم مطابق دستورالعمل

2( انتخاب سم پاش مناسب با در نظر گرفتن مساحت، نوع گياه، نوع آفت و نكات زيست محيطی
3( پخش سم در مزرعه بوسيله سم پاش و به ميزان توصيه شده

4( سرويس قطعات عامل، شاسی و مخزن سم پاشهای موتوری و بوم دار
استاندارد عملکرد: 

انجام عمليات سم پاشي بوسيله سم پاشهاي پشتي موتوردار)اتومايزر(، چرخدار موتوري)فرغوني( و تراكتوري بوم دار 
شاخص ها:

1. قرائت مشخصات سم، انتخاب ظرف مناسب،  تعيين نسبت مواد، پوشيدن لباس كار مناسب
2. شناسايی انواع سم پاش و كاربرد آنها، در نظر گرفتن شرايط، انتخاب سم پاش مناسب 

3. بازديد اوليه، نصب سم پاش به تراكتور، تنظيم سم پاش، كاليبره كردن سم پاش و كار با سم پاش
4. سرويس مخزن و شيلنگها ، تعويض نازل ها، بررسی و تعويض روغن پمپ سم پاش، بازديد و سرويس موتور سم پاش

شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:
شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ايران

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گريس پمپ، متر، كيل روغن، روغن هيدروليک، واسكازين كش
معیار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3

1آماده كردن سم1

1انتخاب ماشين سم پاش2

1انجام عمليات سم پاشي3

2سرويس و نگهداري سم پاش ها4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.



148

در پايـان ايـن واحـد يادگيـری هنرجويـان قـادر خواهنـد بـود هـرس كـن موتـوری، اره زنجيـری، چمـن زن و 
علـف زن موتـوری را بـه كار گرفتـه، تنظيمـات و سـرويس هـای مربـوط بـه آنهـا را انجـام دهنـد.

واحد يادگیری 7
شايستگی  نگهداري مکانیزه فضاي سبز

• فضای سبز در زندگی انسان ها  چه تاثيري دارد؟
• چگونه به درختان و گل های فضای سبز و پارك ها شكل می دهند؟

• براي نگهداري فضاي سبز از چه ماشين هايي استفاده مي شود؟
• برای شكل دادن به اين گياهان از چه وسايلی استفاده می شود؟

• چگونه می توان از ماشين ها و ابزارهای نگهداری فضای سبز استفاده نمود؟

 فضـای سـبز شـهری خصوصـاً پاركهـای شـهری دارای نقـش اجتماعـی، اقتصـادی و اكولوژيكـی هسـتند و بـا 
مزايايـی چـون درمـان بيماريهای روحـی، محيطی مطلوب بـرای پرورش كـودكان، ايجاد يكپارچگـی اجتماعی، 
حفـظ آسـايش به وجـود می آورنـد و در عيـن حـال شـاخصی بـرای ارتقـای كيفيـت فضـای زندگـی و توسـعه 
جامعـه محسـوب مـی شـوند. اين امـر زمانی اتفـاق خواهد افتـاد كه اين فضـا خـود دارای سـاختار و ويژگيهای 

كمـی و كيفـی مناسـبی باشـد، كـه بتوانـد نقش هـای واگذار شـده و مـورد انتظـار را بـه خوبی ايفـا كند.
در ايـن شايسـتگی ضمـن معرفـی انـواع ماشـين هاي نگهـداری مكانيـزه فضـای سـبز، طـرز كار، سـرويس ها و 

تنظيمـات آنهـا آمـوزش داده می شـود.

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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انواع مختلفی از ابزار، ماشين ها و تجهيزات ساده و پيچيده در نگهداري فضاي سبز به كار می روند. 

در اين كتاب نحوه كار با ماشين های موتوری آموزش داده می شود. مهمترين  اين ماشين ها عبارتند از:
- هرس كن موتوری11 

برای سـهولت و تسـريع در عمليات هرس و شـكل دادن به درختچه های زينتی مانند شمشـاد از ماشـين هايی 
بـه نـام هـرس كـن يـا قيچـی موتـوری اسـتفاده می گـردد.  موتـور هرس كـن ها مـي توانـد احتراقی يـا برقی 

. باشد 
واحـد برش هرس كن ها شـامل يک شـانه 
بـرش اسـت كـه دارای تيغـه هـای ثابـت و 
متحـرك مـی باشـد و بـا حركـت رفـت و 
برگشـتی تيغـه هـای متحـرك نسـبت بـه 
تيغـه هـای ثابـت عمل بـرش ماننـد قيچی 

انجـام می گيـرد )شـكل 4-46(.
 

ماشين های نگهداری فضای سبز

بیشتر 
قبل از بررسي ماشين ها و ابزار نگهداري فضاي سبز الزم است با مفاهيم زير آشنا شويد:بدانید

ابزار: اين وسايل توسط كاربر و به صورت دستی به كار گرفته می شوند. مانند قيچي باغباني.
وسـايل غیر موتوری: اين وسـايل نسـبتاً سـبک بوده و ممكن اسـت در حين كار توسـط كاربر حمل شـود 

يـا روی زميـن كشـيده يا هل داده شـود. مانند چمن زنی دسـتی غيـر موتوری.
وسـايل موتـوری: نيـروی مـورد نياز قطعـات متحرك اين وسـايل بـا يک موتـور احتراقـی يا برقـی تأمين 

مـی شـود و مـی تـوان آن ها را به سـه دسـته تقسـيم كرد:
- دستی )مانند هرس كن موتوری(
- پشتی )سم پاش پشتی موتوری(

- چرخدار )چمن زن بشقابی(
ادوات تراكتـوری: ايـن وسـايل توسـط تراكتـور بـه كار مـی افتـد و ممكـن اسـت عالوه بـر تأميـن نيروی 
كشـش از تراكتـور، بـه محـور انتقـال نيروی تراكتـور نيز وصل شـده و از آن حركـت بگيرند. مانند: سـم پاش 

پشـت تراكتوری.
ماشـین هـای خودگردان: اين ماشـين هـا دارای موتور محركه ای هسـتند كـه ضمن تأمين نيـروی مورد 
نيـاز قطعـات متحـرك كاری، بـرای حركـت دسـتگاه بـه چرخ هـای دسـتگاه نيز نيرو مـی دهـد مانند چمن 

خودگردان. زن 
تجهیـزات: ايـن وسـايل معمـوالً بـه صـورت موقـت يـا دائمـی در بخـش هـای مختلـف نصب می شـوند و 

ممكـن اسـت شـامل قطعـات متحـرك بـوده يا تمـام قطعـات آن ثابـت باشـند، ماننـد كولر.

شکل 46-4. اجزاي هرس كن موتوري

11- Hedge trimmer

شانه برش

مخزن سوخت

دسته گاز
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شکل 4-47. 

- چمن زن موتوری12  
ايـن چمـن زن هـا دارای موتـور احتراقـی يـا برقـی  
می باشـند كـه نيـروی الزم بـرای دوران تيغـه برش و 
در برخـی مـدل هـا حركـت چـرخ را تامين مـی كند. 
تيغـه بـه طـور معمـول مسـتقيماً بـه محـور خروجـی 
متصـل مـی شـود و بـا شـروع بـه كار موتور تيغـه نيز 

چرخد.  مـی 

12- Lawn Mover

توجه
کنید

بیشتر 
بدانید

بـرای ايـن كـه چمـن هـای بريـده شـده بـه قطعـات ريزتـری 
تبديـل شـود، تـا هم جـای كمتری در مخزن اشـغال می شـود 
و در صـورت رهـا شـدن درزميـن، زودتـر پوسـيده شـوند.  لبة 
برنـده تيغـه به صورت پله ای سـاخته می شـود )شـكل4-48(.

چمن زن ها دارای انواع دستی و خودگردان نيز می باشند.

شکل 4-48. 

شکل 4-49. 

چمن زن خودگردانچمن زن دستی

اهرم های كنترل

موتور
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- علف زن موتوری13 
در ايـن ماشـين ها نيـز موتـور محـرك ممكـن اسـت، ا حتراقی يـا برقی باشـد. موتـور بوسـيله گاردان و كالچ به 
محـور تيغـه متصـل مـی شـود.  برای حمل آسـان دسـتگاه در هنـگام كار و هدايت راحـت تر آن، وزن دسـتگاه 
بـه وسـيله حمايلـی بـر  دوش كاربـر قرار مـی گيرد.به طـوری كه می توانـد بدون خم شـدن،كار را انجـام دهد. 
نـوع تيغـه بسـته بـه نـوع كار ممكن اسـت به صـورت مضرس يا اره ای ، صفحات سـه يـا چهارپر و يا نـخ نايلونی 

باشـد. مزيـت تيغه هـای نخـی اين اسـت كه به درختان داخل چمن آسـيبی نمی رسـانند )شـكل 4-50(.

13- Brushcutter
14- Chain saw

شکل 50-4. علف زن موتوري و تیغه هاي آن

شکل 50-4. علف زن موتوري و تیغه هاي آن

شکل 4-51. 

- اره زنجیری14 
اره زنجيـری وسـيله ای اسـت كـه در آن حركـت يـک زنجيـر برنده با نيـروی يک موتـور )احتراقی يـا برقی( بر 

روی يـک صفحـه نگهدارنـده بـه نام تيغـه راهنما، امـكان برش چـوب را به وجود مـی آورد.

دسته نگهدارنده

اهرم های كنترل

هندل

زنجیر
پیچ و مهره تنظیم

ترمز
قفل كن گاز
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انتخاب ماشین مناسب برای هرس و شکل دهی فضای سبز
ابـزار و وسـايل و امکانـات مـورد نیـاز: انـواع قيچـی باغبانـی، اره تربر، اره خشـک بـر، چمـن زن موتوری، 

هـرس كـن موتـوری، اره زنجيـری، علـف زن موتوری
مراحل انجام فعالیت:

1. در انتخاب ماشين برای بريدن و هرس كردن شاخه ها، به قطر شاخه و حجم كار توجه كنيد:
1-1. برای شاخه های باريک با قطر كمتر از 2 سانتي متر قيچی باغبانی را انتخاب كنيد. 

2-1. برای بريدن شـاخه های نسـبتاً قطور)بيشـتر از 2 سـانتي متر(  اره دسـتی )تر بر و خشـک بر( را انتخاب 
كنيد.

3-1. بـرای بـرش شـاخه هـای قطـور ، بريـدن درختان خشـک، هـرس درختان، قطـع و انداختـن درخت در 
جنـگل يـا مـزارع توليد چـوب، تهيه هيـزم از درختـان و سرشـاخه ها، اره زنجيـری را انتخـاب كنيد.

2. برای كوتاه كردن چمن به مساحت و عوارض زمين توجه كنيد:
1-2. بـراي قطعـات كوچـک ماننـد باغچـه منـازل يـا ويال ها، چمن زن دسـتی يا چمـن زن برقـي را انتخاب 

. كنيد
2-2. برای پارك ها و محوطه هاي شهري ، چمن زن موتوري احتراقي را انتخاب كنيد. 

3-2. برای زمين هاي ورزشي و سطوح بزرگ چمن كاري شده، چمن زن خودگردان را انتخاب كنيد. 
3. بـرای دفـع علـف های هرز در نهالسـتان ها، باغ های ميوه، حاشـيه مسـيرهای عبور آب، اطراف تأسيسـات 

داخـل چمـن هـا و مـكان هايی كه از چمن زن نمی توان اسـتفاده كـرد، علف زن موتـوری را انتخاب كنيد. 
1-3.  برای علف های هرز خشبی، چوبی و درختچه ای تيغه با صفحات سه يا چهارپر را انتخاب كنيد. 

2-3.  برای برش چمن در اطراف درختان و تأسيسات داخل چمن تيغه نخ نايلونی را انتخاب كنيد. 
4. برای هرس درختچه های زينتی، شمشاد و ترون، هرس كن موتوری را انتخاب كنيد. 

فعالیت 
کارگاهی
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همـان طـور كـه گفته شـد، ماشـين های موتوری ممكـن اسـت دارای موتور احتراقی يـا برقی باشـند. موتورهای 
احتراقـی بـه كار رفتـه در اين ماشـين ها؛ تـک سـيلندر، بنزينی ) دوزمانه يـا چهار زمانه( می باشـد.

در ماشـين هايی كـه كاربـر وزن موتـور را تحمـل مـي كنـد از موتور دوزمانه اسـتفاده مـي گردد. انتخـاب موتور 
دو زمانـه بـه دليـل داشـتن تـوان و دور بيشـتر در برابر وزن كمتر اسـت. 

روشن كردن موتور ماشین های موتوردار
ابـزار و وسـايل و امکانـات مـورد نیـاز: چمـن زن موتـوری، هـرس كـن موتـوری، اره زنجيـری، علـف زن 

موتـوری، بنزيـن و روغـن موتـور
مراحل انجام فعالیت:

1. همراه هنرآموز به كارگاه هنرستان مراجعه نموده و ماشين های موتوری مختلف را تحويل بگيريد.
2. موتـور را كامـال تميـز كنيـد. توجـه ويـژه ای بـه سـالم بـودن و تميز بـودن پره هـای خنک كننـده موتور 

داشـته باشيد.
3. سوخت مناسب را در مخزن بريزيد. 

روشن کردن موتور

فعالیت 
کارگاهی

توجه
سـوخت موتورهـای دو زمانـه، مخلـوط بنزيـن و روغـن بـا نسـبت اختـالط 20 يـا 25 بـه 1 کنید

می باشـد كـه عـدد صحيـح آن در دفترچـه راهنمـای ماشـين ذكر شـده اسـت.

شکل 53-4. قرار دادن ماشین های موتوری در وضعیت صحیح برای روشن كردن

ج- روشن كردن علف زن موتوریب- روشن كردن هرس كن موتوریالف- روشن كردن اره زنجیری

4. فيلتر هوا را تميز كنيد.
5. ماشين را در وضعيت صحيح بگيريد.

6. كليد خاموش كن را در وضعيت روشن )ON( قرار دهيد )شكل 4-54(.
7. كليد ساسات را در وضعيت بسته )Choke( قرار دهيد.

8. طناب استارت را با دست راست بكشيد. 
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آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

روشن كردن 1
موتور

ابزار، مواد، تجهيزات: چمن زن موتوري، 
اره زنجيري، هرس كن موتوري و 

علف زن موتوري
زمان: 20 دقيقه

مكان:

باالتر از حد انتظار
بازديدها را انجام داده سوخت را 

تنظيم نموده و موتور را روي زمين 
به طور اصولي روشن مي كند.

3

قابل قبول
بازديدها را انجام داده، سوخت را 
تنظيم نموده و موتور را روشن 

مي كند.
2

1عدم توانايي در روشن كردن موتورغير قابل قبول

شکل 54-4. تجهیزات روشن كردن موتور

ایمنی
• ايمـن تريـن روش برای روشـن كـردن اره زنجيری، هرس كـن و علف زن موتوری، گذاشـتن آن روی زمين 

و روشـن كردن آن در اين حالت اسـت. 
• قبل از روشن كردن اره زنجيری، ترمز زنجير را درگير كنيد.

• به دليل توليد منواكسيد كربن از روشن كردن موتور در محيط های بسته اجتناب كنيد.

9. پـس از روشـن شـدن، ساسـات را به حالـت اوليه 
برگردانيد.

10. بـراي خامـوش كردن موتور، كليـد خاموش كن 
را در وضعيـت خامـوش )Off( قرار دهيد.   

ساسات
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تمـام ماشـين هاي معرفـی شـده داراي كالچ گريـز از مركـز مـي باشـند. بـا فشـار دادن اهـرم گاز و افزايش دور 
موتـور بـه علـت درگيـر شـدن كالچ، تيغـه شـروع بـه حركت مـي كند. بـا دور گرفتـن تيغه مـی توان اقـدام به 

بـرش نمود.

كار با هرس كن موتوری
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: هرس كن موتوری، بنزين و روغن موتور

مراحل انجام فعالیت:
1. آماده به كار شويد )لباس كار مناسب بپوشيد(.

2. بازديـد هـای موتـور را انجـام دهيـد. سـرويس هـای اوليـه موتور شـامل تميـز كـردن فيلتر هـوا، تعويض 
روغـن، بازديـد شـمع و تميزكـردن آن و كنتـرل سـوخت اسـت كـه مطابـق دسـتور العمـل های مربـوط به 

موتـور هـرس كـن بايـد انجام شـود )شـكل 4-57(.

کار با ماشين های نگهداری فضای سبز

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

بـا  كار  اسـت هنـگام  دليـل خطراتـی كـه ممكـن  بـه 
ماشـين های موتـوری ايجـاد شـود بايـد كاربـر از لبـاس 
كار مناسـب اسـتفاده كند و موارد ايمنـی را رعايت كند.

لباس ايمنی مناسب كار با اره زنجيری عبارتند از:
كفـش ايمنـی ترجيحاً بـا محافظ فـوالدی و كفه ضخيم 
ضد سـرش، محافظ مناسـب بـرای زانو، دسـتكش، كاله 
ايمنـی، گـوش پوش، عينـک ايمنی، لباس انـدازه بدن و 

شـلوار مقـاوم در برابر برش )شـكل 4-56(.

شکل 4-55. 

شکل 56-4. لباس كار مناسب
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شکل 57-4. بازديد روغن موتور و شمع موتور

ج-  كار در حالت افقیالف - دسته عقب چرخان ب - كار در حالت عمودی
شکل 59-4. تنظیم دسته عقب هرس كن

3. بازديدهـا و سـرويس های واحد بـرش )روغنكاری 
تيغـه هـا و محكـم كـردن پيـچ و مهـره ها، بررسـی 
تيغـه هـا و تعويـض تيغه های ترك خورده، شكسـته 
انجـام  را   ).... و  شـده  مسـتهلک  حـد  از  بيـش  و 

دهيد)شـكل 4-58(.

4. دسـته هـرس كـن را مطابـق بـا شـرايط مختلـف كاری بـه گونـه ای تنظيـم كنيـد كـه كار آسـان تـر و با 
كنتـرل بهتـر انجام شـود. 

5. موتور را روشن كنيد.
6. هر دو دسته ماشين را محكم با دو دست بگيريد.

7. دور موتور را به وسيله گاز افزايش دهيد تا تيغه شروع به حركت كند.
8. با حركت دادن هرس كن روی شاخه ها اقدام به هرس نمائيد.

9. پـس از پايـان كار ، اطـراف شـبكه هـای خنـک كننـده سـيلندر، ترمـز ماشـين و تيغه هـا را  بـا دقت و با 
فرچـه مويی تميـز كنيد.

شکل 58-4. پیچ های شانه برش
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كار با چمن زن موتوری
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: چمن زن موتوری، بنزين و روغن موتور

مراحل انجام فعالیت:
1. آماده به كار شويد )لباس كار مناسب بپوشيد(.

2. سالمت ماشين )موتور و واحد برش( را بررسی كنيد.
3. ارتفـاع بـرش را تنظيـم كنيد. تنظيـم ارتفاع برش با 
تغييـر فاصلـه تيغـه بـا زمين به وسـيله چرخ هـا انجام 
مـی شـود. هرچـه تيغـه بـه زميـن نزديـک تـر باشـد 

ارتفاع برش كمتر خواهد بود)شكل 4-60(.  
4. دسته هدايت را مطابق قد خود تنظيم كنيد.

5. شـرايط رطوبتی چمن را بررسـی كنيد.  وقتی كه 
چمـن در اثـر بارندگـی يا آبيـاری خيس اسـت نبايد 
چمـن زنـی كـرد، زيـرا در اين حالـت بقايـای چمن 
هـا بـر روی قطعات می چسـبد و مانـع چرخش تيغه 

می شـود.
6. موتور را روشن كنيد.

7. در صورتـی كـه چمـن زن دارای دنـده مـی باشـد، دنـده را مطابق با تراكـم چمن در يكـی از وضعيت های 
الك پشـت يـا خرگوش قـرار دهيد.

8. به وسيله گاز دستی، دور موتور را افزايش دهيد.
9. با حركت يكنواخت چمن زن اقدام به چمن زنی كنيد.

10. پـس از پايـان كار ، اطـراف شـبكه هـای خنـک كننـده سـيلندر و محفظـه اطراف تيغـه را  بـا دقت و با 
فرچـه مويی تميـز كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 4-60. 

ایمنی
• هنگامـی كـه شـانه بـرش بيـن شمشـادها گيـر كـرده و متوقف می شـود، موتور روشـن مـی مانـد، قبل از 

رفـع گيـر حتماً موتـور را خامـوش كنيد.
• قبـل از انجـام هرگونه سـرويس، بررسـی يا رفع اشـكالی، ماشـين را خاموش كـرده و از متوقـف بودن تيغه 

متحـرك اطمينـان حاصل كنيد.
• قبـل از پـر كـردن مخـزن سـوخت، دسـتگاه را خاموش كـرده و پس از خنک شـدن موتور مخـزن را بدون 

سـر ريز شـدن پـر كنيد.
• در هنگام خستگی با هرس كن كار نكنيد.
• با هرس كن در نور و ديد كافی كار كنيد.

• هيچ گاه با هرس كن روی نردبان اقدام به هرس نكنيد.
• قبل از كار با هرس كن از عدم عبور سيم های برق از محل كار اطمينان حاصل كنيد.

• هنگام كار با هرس كن عقب عقب راه نرويد.

اهرم تنظیم ارتفاع
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توجه
بـا تنظيـم فاصلـه تيغـه بـا زميـن، ارتفاع بـرش نيز تنظيم می شـود. ايـن فاصله بايـد طوری کنید

حفـظ شـود كـه تيغـه و مهـره نگهدارنده آن بـا زمين تماس نداشـته باشـد، زيـرا در صورت 
تمـاس مـداوم تيغـه و مهـره سـاييده شـده و ممكـن اسـت در اثر گيركـردن، چرخـش تيغه 

متوقف شـود.

كار با علف زن موتوری
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: علف زن موتوری، بنزين و روغن موتور

مراحل انجام فعالیت:
1. آماده به كار شويد )لباس كار مناسب بپوشيد(.

2. سالمت دستگاه را بررسی كنيد.
3. شرايط رطوبتی چمن را بررسی كنيد.  

4. موتور را روشن كنيد.
5. حمايل علف زن را بر دوش انداخته و  دستگيره ها را با دو دست و محكم بگيريد )شكل 4-61(. 

6. دور موتور را بوسيله گاز دستی افزايش دهيد تا تيغه شروع به دوران كند.
7. باحركـت دادن قسـمت بـرش يـا همـان تيغـه بـه اطـراف )چپ و راسـت و حركت بـه جلو( بـرش را انجام 

دهيد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی

ایمنی

• سطح زمين چمن را قبل از شروع كار از وجود هرگونه جسم مزاحم تميز نماييد.
•  هنـگام تميـز كـردن تيغـه و اطـراف آن چمـن زن را پشـت و رو نكنيد چـون ممكن اسـت موجب ريختن 

بنزيـن و روغن آن شـود.

• مهـره نگهدارنـده تيغـه قبـل از شـروع بـه كار و در حين كار بازديد شـود. ايـن مهره بايد بـا آچار مخصوص 
محكم بسـته شـده باشد.

• همه كارهای رسيدگی به ماشين را زمانی انجام دهيد كه موتور خاموش است.

شکل 4-61. 
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كار با اره زنجیری
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: اره زنجيری، بنزين و روغن موتور

مراحل انجام فعالیت:

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی
• قبـل از انجـام هرگونـه سـرويس، بررسـی يـا رفـع اشـكالی، اره را خامـوش كـرده و از متوقف بـودن زنجير 

اطمينـان حاصـل كنيد.
• اره زنجيری را دور از انسان و حيوانات به كار ببريد.

شکل 4-62. 

شکل 4-63. 

شکل 4-64. 

1. آماده به كار شويد )لباس كار مناسب بپوشيد(.
2. بازديد های موتور را انجام دهيد.

3. ابتـدا منافذ گريسـكاری چـرخ زنجير نوك تيغـه راهنما را 
تميـز كنيد، سـپس چـرخ زنجير را گريسـكاری كنيد.

4. كشيدگی زنجير را بررسی كنيد )شكل 4-62(.
5. اهرم ترمز زنجير را به جلو هل دهيد.

6. موتور اره زنجيری را روشن كنيد.
7. هر دو دسته اره را محكم با دو دست بگيريد )شكل 4-63(.

8. بـا گاز دسـتی دور موتـور را افزايش دهيد تا زنجير شـروع 
بـه دوران كند.

9. بـا قـرار دادن وسـط قسـمت پايينـی زنجيـر روی چـوب 
اقـدام بـه بـرش كنيـد )شـكل 4-64(.

10. پـس از پايـان بـرش ترمـز تيغـه را فعـال كنيـد و موتور 
را خامـوش كنيد.

11. پـس از پايـان كار ، اطـراف شـبكه هـای خنـک كننـده 
سـيلندر، ترمـز ماشـين و تيغـه هـا را  بـا دقـت و بـا فرچـه 

كنيد. تميـز  مويـی 

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
كار با ماشين 

نگهداري فضاي 
سبز

ابزار، مواد، تجهيزات: چمن زن موتوري، 
اره زنجيري، هرس كن موتوري و 

علف زن موتوري
زمان: 20 دقيقه
مكان: فضای سبز

با لباس كار مناسب و رعايت تنظيم باالتر از حد انتظار
3مناسب ماشين ها كار مي كند.

ماشين را روشن نموده و با آن كار قابل قبول
2مي كند. 

1عدم توانايي در كار با ماشينغير قابل قبول
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در ايـن قسـمت روش تيـز كـردن  و تنظيـم كشـيدگی زنجيـر در اره زنجيـری و تعويـض نـخ بـرش در علف زن 
موتـوری آمـوزش داده می شـود.

- تیز كردن زنجیر: زنجير زمانی بايد تيز شود كه:
• اره به نيرويی بيش از اندازه برای برش نياز داشته باشد.

• خاك اره از ذرات ريز تشكيل شده باشد.
• روی سطح صفحه بااليی يا صفحه كناری صدمه ديدگی مشاهده شود.

مراكـز ارائـه دهنـده خدمـات دارای ابـزار ويـژه و مخصوصـی بـرای تيـز كـردن زنجير می باشـند كه ايـن كار را 
بـا حفـظ زوايـای اسـتاندارد بـرای قطعـات مختلـف زنجيـر انجـام می دهنـد، از ايـن رو پيشـنهاد می شـود كه 
بـرای تيـز كـردن زنجيـر بـه ايـن مراكز مراجعـه كنيد. ولـی در صورت در دسـترس نبـودن اين مراكـز می توان 
بـا سـوهان كاری زنجيـر را تيـز كرد. هميشـه از سـوهان بـا قطر صحيح بـرای تيز كـردن زنجير اسـتفاده كنيد. 

قطـر سـوهان تابـع گام زنجير می باشـد.

بـرای سـوهان كاری بهتـر اسـت از راهنمـای سـوهان اسـتفاده كنيـد. راهنمـای سـوهان ابـزاری مـی باشـد كه 
ضمـن هدايـت سـوهان در مسـير سـوهان كاری از بـراده بـرداری بيـش از حـد جلوگيـری مـی كنـد. راهنمای 
سـوهان دارای انـواع مختلفـی مـی باشـد، دو نـوع آن كه برای تيـز كردن زنجيـر در اره زنجيری بـه كار می رود 

در شـكل 66-4 نشـان داده شـده است.

رفع عيوب جزئی 

جدول تعيين قطر سوهان

قطر سوهان)سوهان گرد(گام زنجیر

4 ميلی متر0/25

4/5 ميلی متر0/325

5/5 ميلی متر0/375

شکل 65-4. 5/5 تا 6 ميلی متر0/404

شکل 66-4. دو نمونه راهنمای سوهان
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تیز كردن زنجیر در اره زنجیری
ابزار و وسايل و امکانات مورد نیاز: اره زنجيری، سوهان، راهنمای سوهان، پيچ گوشتی

مراحل انجام كار:
1. قبـل از تيـز كـردن و بـرای پـاك كردن روغـن از زنجير، بـا اره مقداری 

چوب خشـک ببريد.
2. راهنمـای سـوهان را روی صفحـه بااليـی و محدود كننده عمق مسـتقر 

. كنيد
3. رنده ها را از سمت داخل به خارج سوهان كاری كنيد.

4. تيـز كـردن تيغـه را هر بار به مقـدار كم انجام دهيد و از سـوهان كاری 
بـه مقدار زيـاد پرهيز كنيد.

5. رنـده هـا را از نظـر طـول و زاويـه مسـاوی هم نگه داريـد. در غير اين صـورت، برش غيـر يكنواخت، لرزش 
بيـش از حد ايجاد می شـود.

6. سوهان كاری را تا برطرف شدن تمام صدمه ديدگی ها از صفحه بااليی و كناری ادامه دهيد.

تنظیم كشیدگی زنجیر در اره زنجیری
ابزار و وسـايل و امکانـات مورد نیـاز: اره زنجيری، 

آچـار تخت يـا رينگی، پيچ گوشـتی
مراحل انجام كار: 

1. مهره های تيغه راهنما را شل كنيد
2. نـوك تيغـه را بـه سـمت بـاال نگـه داشـته و پيـچ 

تنظيـم را سـفت كنيـد.
3. پيچ تنظيم كشـيدگی زنجيـر را آن قدر بچرخانيد 

تا كشـيدگی زنجير تنظيم شـود.
4. زنجير را از دور تيغه بكشـيد تا مطمئن شـويد كه 

زنجيـر از روی تيغه و چرخ زنجيـر بيرون نمی افتد.

- تنظیم كشیدگی زنجیر:
كشـيدگی زنجيـر بايـد بـه گونـه ای باشـد كـه بتـوان آن را آزادانـه بـه دور تيغـه راهنمـا كشـيد و در عين حال 
از زيـر تيغـه راهنمـا بـا شـيار تيغـه تمـاس پيـدا كنـد و در نـوك تيغه سـفت تر باشـد. انجـام اين عمـل در اره 

زنجيـری هـای مختلـف ممكـن اسـت متفاوت باشـد، ضـروری اسـت ابتـدا دفترچـه راهنما مطالعه شـود. 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

شکل 4-68. 

شکل 4-67. 
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ایمنی
• به زنجير در حال حركت دست نزنيد.

شکل 4-69. 

شکل 70-4. قرقره نخ علف زن موتوري

شکل 4-71. 

تعويـض نـخ در علف زن موتـوری بـا مکانیزم 
تنظیم قابـل 

ابـزار و وسـايل و امکانـات مـورد نیـاز: علـف زن 
موتـوری نـخ بـرش، پيـچ گوشـتی، آچـار

مراحل انجام كار:
1. بـا فشـار دادن ضامـن هـاي طرفيـن، در پـوش 

)شـكل 4-70(.  برداريـد  را  قرقـره 
2. قرقره را خارج كنيد.

3. از نخ به طول 3 متر ببريد.
4. نـخ را بـه گونـه اي تـا كنيـد كه طول يكي از سـر 

هاي آن 10 سـانتيمتر بلندتر باشـد. 
ــكل  ــد )ش ــرار دهي ــره ق ــالب قرق ــخ را روي ق 5. ن

71-4.الــف(. 
6. بـا پيچانـدن قرقره ، نـخ را به طـور كامل روي آن 

سوار كنيد )شـكل 71-4.ب(.
7. دو سـر نـخ را از محـل مخصـوص خـارج كنيـد 

71-4.ج(. )شـكل 

- تعويض نخ برش در علف زن موتوری
نـخ علـف زن هـا بـه دور قرقـره مخصوصـي كـه بـه 
محـور ماشـين متصـل اسـت پيچيـده مـي شـود. در 
اثـر كاركـرد و بـه مـرور زمـان نخ كوتـاه مي شـود. در 
صـورت كوتـاه شـدن نخ بـرش ، مـي توان با كشـيدن 
آن از قرقـره طـول را تنظيـم نمـود. در صورتـي كه نخ 
در قرقـره تمـام شـود بايـد قرقـره را مجـدا نـخ نمود.

فعالیت 
کارگاهی

الف

ب

ج
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شکل 4-72. 

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل كاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
رفع عيوب 

جزئي 
ماشين هاي 
كشت و كار

ابزار، مواد، تجهيزات: چمن زن موتوري، 
اره زنجيري، هرس كن موتوري و 

علف زن موتوري
زمان: 20 دقيقه

مكان: هانگار

باالتر از حد انتظار

تيز كردن زنجير، تنظيم كشيدگي 
زنجير  اره زنجيري و نخ كردن 
علف زن را  با در نظر گرفتن 

كمترين ميزان تلفات در نخ يا رنده 
انجام مي دهد.

3

قابل قبول
تيز كردن زنجير، تنظيم كشيدگي 

زنجير  اره زنجيري و نخ كردن 
علف زن را انجام مي دهد.

2

عدم توانايي در رفع عيب هاي غير قابل قبول
1ماشين

8. درپوش را در جاي خود سوار كنيد.
9. طول نخ را تنظيم كنيد.  
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ارزشیابی شايستگی  نگهداري مکانیزه فضاي سبز

شرح كار:
1( شناسايی ماشين های نگهداري فضاي سبز، انتخاب ماشين مناسب

2( بازديد هاي قبل از روشن كردن موتور، تنظيم سوخت ، روشن كردن موتور
3( كار با ماشين و انجام عمليات 
4( سرويس  و رفع عيب ماشين

استاندارد عملکرد: 
نگهداري فضاي سبز با استفاده از علف زن موتوري، چمن زن موتوري، اره زنجيري و هرس كن موتوري

شاخص ها:
1. شناسايی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرايط  و امكانات

2. بازديد روغن موتور، بازديد شمع، تنظيم مقدار سوخت با نسبت مشخص، قرار دادن درست ماشين روي زمين، تنظيم 
موتور براي روشن شدن، كشيدن هندل و روشن كردن موتور

3. لباس كار مناسب، رعايت نكات ايمني، تنظيم ماشين و انجام عمليات
4. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، دقت در تنظيم اجزای ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار نمودن ماشين 

مطابق دستورالعمل
شرايط انجام كار و ابزار و تجهیزات:

شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ايران، فضای سبز شامل چمن، شمشاد و درختان زينتی
ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گريس پمپ، روغن موتور و بنزين

معیار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله كاررديف
نمره هنرجواز 3

1انتخاب ماشين1

1روشن كردن موتور2

2كار با ماشين 3

1رفع عيوب جزئي ماشين4

شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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فصل 5

آبیاری تحت فشار

کم  مشکل  با  همیشه  است  گرفته  قرار  خاکی  کره  خشک  نیمه  و  خشک  مناطق  در  ایران  کشور  اینکه  به  توجه  با 
با  موجود  منابع آب  از  استفاده  برای  ، کشاورزان  آب  کمبود  بحران  به  توجه  با  امروزه   . روبروست  بحران آب  و  آبی 
محدودیت هایی مواجه می باشند لذا الزم است این آب محدود را به گونه ای استفاده نمایند که بیشترین سطح کشت را 
با آن آبیاری نمایند . استفاده از روش های آبیاری تحت فشار ضمن جلوگیری از هدر رفت آب حین انتقال آن از منابع 
آب تا مزرعه با توزیع مناسب آب در سطح مزرعه آب مورد نیاز گیاه را تامین و از پخش آب اضافه جلوگیری می نماید. 

َو َجَعْلنا ِمَن الْماِء ُکلَّ َشْي ٍء َحيٍّ
و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم
               انبیاء 30
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پـس از پایـان ایـن واحـد یادگیـری هنرجویـان قـادر خواهند بـود مزرعـه را با سیسـتم آبیاری بارانی کالسـیک 
ثابـت بـا آبپـاش متحـرک و موضعی نـواری آبیاری کـرده و اجزای شـبکه آبیـاری را سـرویس نماید.

واحد یادگیری 8
کاربری و سرویس  شبکه آبیاری تحت فشار

• آب مورد نیاز برای کشاورزی از چه منابعی تامین می شود؟
• چگونه می توان با کمترین تلفات آب را تا مزرعه منتقل کرد؟

• به چه روش هایی می توان آب را در مزرعه پخش نمود؟ 
• در آبیاری سطحی آب اضافه ای که به پای گیاه منتقل می شود کجا می رود؟

• در آبیاری تحت فشار چه میزان آب  به پای گیاه منتقل می شود؟
• در کدام روش آبیاری تحت فشار آب کمتری مصرف می شود؟ 

• در آبیاری بارانی از چه وسیله ای برای تولید باران استفاده می شود؟ 
• در آبیاری قطره ای آب چگونه به پای گیاه منتقل می شود؟

تنهـا 0/56 % از کل آب هـای کـره زمیـن آب شـیرین قابـل مصـرف مـی باشـد، از ایـن مقـدار نیـز  25% قابـل 
اسـتفاده درکشـاورزی و دیگـر مصارف انسـانی اسـت. بخش بسـیار کوچکـی از این آب که به صـورت رطوبت در 
الیه هـای سـطحی خـاک موجـود بـوده قابل اسـتفاده برای گیاهـان می باشـد. آبیاری تحت فشـار با قـرار دادن 
آب در الیه هـای خـاک بـه میـزان نزدیـک بـه نیاز آبـی گیاه از هـدر رفـت آب جلوگیری کـرده و ایـن امکان را 

فراهـم مـی کنـد کـه بتـوان بـا آب صرفه جویی شـده گیاهان دیگـری را آبیـاری کرد. 
در ایـن واحـد یادگیـری  آبیـاری بـا سیسـتم های آبیـاری بارانـی کالسـیک ثابت با آبپـاش متحـرک و موضعی 

نـواری را فراگرفتـه و قـادر خواهیـد بـود اجـزای این سیسـتم های آبیـاری را سـرویس کنید.  

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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در مناطقـی کـه بارندگـی نمـی توانـد نیـاز آبـی گیاهـان مزرعـه را تامین کند بـا انجام آبیـاری می تـوان نیازی 
آبی گیـاه را تامیـن نمود.            

آب مـورد نیـاز بـرای آبیـاری از منابع آب سـطحی )شـامل رودخانه ها، سـدها، برکه های آب شـیرین، چشـمه( و 
منابـع آب زیرزمینـی )شـامل چـاه، قنات( تامیـن می گردد. 

آب برداشـت شـده از منابـع توسـط نیـروی بدنـی انسـان و حیـوان، انـرژی بـاد، انـرژی خورشـیدی و انـرژی 
مکانیکـی) پمـپ( برداشـت و بـه کمـک تاسیسـاتی ماننـد نهرخاکـی، کانال هـا ) بتونـی , چوبـی  و آجـری( و 

لوله هـا ) بتونـی , پلـی اتیلـن ,  فلـزی ( بـه مزرعـه  انتقـال مـی یابـد. 

 روش های آبياری

3 
 

  

   هاي آبياريروش  
          .نمودنيازي آبي گياه را تامين انجام آبياري مي توان كند با  تامينرا ان مزرعه گياهنياز آبي نمي تواند بارندگي  در مناطقي كه

   

آب زيرزميني منابع  و )چشمه ،هاي آب شيرينبركه ،سدها ،هاشامل رودخانه(سطحي منابع آب از براي آبياري ز اآب مورد ني
   تامين مي گردد.) قنات ،شامل چاه(

بيشتر 
  :بدانيد

 قناتابداعات ايرانيان: 

اند. با اين نام گذارده	قنات يا كهريز	ايرانيان باستان در چندين هزار سال قبل دست به ابتكار جديدي زده كه آن را
را جمع آوري كرد 	آبهاي زيرزميني	توان مقدار قابل توجهي ازنظير است، مياختراع كه در نوع خود در جهان تاكنون بي

هاي طبيعي ، آب آن در تمام طول سال بدون هيچ كمكي از درون زمين به رساند، كه همانند چشمهو به سطح زمين 
  .سطح آن جاري گردد

درصد فاصله  82هاي ايران تقريبا برابر است با قناتهاي انجام شده براي طول كل حفاري ،بنا به محاسبات انجام شده 
 .تبرابر طول خط استوا اس 77/7ماه و  ةكر زمين تا

  
نات قصبه يكي از قديمي ترين مدخل ق -الف

  هاي ايرانقنات
  اجزاي مختلف قنات -ب

  5-1شكل
 

  

  

به  پمپ) برداشت وتوسط نيروي بدني انسان و حيوان، انرژي باد، انرژي خورشيدي و انرژي مكانيكي( برداشت شده از منابع  آب
انتقال مي  مزرعه به  )( بتوني , پلي اتيلن ,  فلزي  هالوله و چوبي  و آجري) ها ( بتوني ,كانالمانند نهرخاكي،  تاسيساتيكمك 
 يابد. 

:گفتگو كنيد  
؟ها براي انتقال آب به مزرعه بهينه تر است؟ چراكدام يك از اين روش  

 

توزيع آب در مزرعهانتقال آب تا مزرعهبرداشت از منابع آب آبياري

گفتگو 
کنید

بیشتر 
ابداعات ایرانیان: قناتبدانید

ایرانیـان باسـتان در چندیـن هـزار سـال قبـل دسـت بـه ابتـکار جدیـدی زده کـه آن را قنـات یـا کهریز نام 
گذارده انـد. بـا ایـن اختـراع کـه در نـوع خـود در جهان تاکنـون بی نظیر اسـت، می تـوان مقدار قابـل توجهی 
از آبهـای زیرزمینـی را جمـع آوری کـرد و بـه سـطح زمین رسـاند، که همانند چشـمه های طبیعـی ، آب آن 

در تمـام طـول سـال بـدون هیـچ کمکـی از درون زمین به سـطح آن جـاری گردد.
بنـا بـه محاسـبات انجـام شـده ، طـول کل حفاری هـای انجام شـده بـرای قنات های ایـران تقریبا برابر اسـت 

بـا ۸2 درصـد فاصلـه زمیـن تـا کرۀ مـاه و ۷/۷۷ برابر طول خط اسـتوا اسـت.

شکل 5-1. 
ب- اجزاي مختلف قناتالف- مدخل قنات قصبه یکي از قدیمي ترین قنات هاي ایران

کدام یک از این روش ها برای انتقال آب به مزرعه بهینه تر است؟ چرا؟



168

بـرای توزیـع آب بـه میـزان مـورد نیـاز گیـاه و بـه صـورت یکنواخـت در سـطح مزرعـه از روش هـای آبیـاری 
سـطحی) شـامل نـواری، کرتـی، نشـتی، شـیاری( و یـا آبیـاری تحـت فشـار )شـامل آبیـاری بارانـی و موضعی( 

اسـتفاده می شـود. 
درآبیاری تحت فشـار، آب توسـط شـبکه ای از لوله ها و تحت فشـاری بیش از فشـار اتمسـفر در سـطح مزرعه 

می گردد. توزیـع 

مزایاي آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاري سطحي
1. در این روش چون آب از طریق لوله ها جریان پیدا مي کند، بذر علف هاي هرز وارد مزرعه نمي شود. 

2. از ایـن روش مي تـوان در زمین هایـي کـه پسـتي و بلنـدي هم دارند اسـتفاده کـرد و نیازي به تسـطیح زمین 
نیست.

3. صرفه جویي در مصرف آب شده و سوددهي را افزایش مي یابد.
4. همـراه بـا آبیـاري مـي توان عمل کودپاشـي و سم پاشـي را هم انجام داد کـه در این صورت هزینه سم پاشـي 

و کودپاشـي کاهـش مي یابـد و سـم و کود به طـور یکنواخت پخش مي شـوند.
5. در فصـل بهـار، هنگامـي کـه هـوا ناگهـان سـرد شـود، مي توان بـه وسـیله آبیاري، از یـخ زدگي شـکوفه ها و 

درختـان جلوگیـري نمود.

شکل 5-2. 

آبیاری بارانی

آبیاری موضعیآبیاری سنتی
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روش هـای آبیـاری تحـت فشـار بسـیار متنـوع هسـتند امـا بـه طـور کلـی می تـوان آنهـا را بـه دو گـروه عمده 
آبیـاری بارانـی و آبیـاری موضعـی طبقـه بنـدی نمود.

روش های آبياری  تحت فشار  

فیلم 
فیلم شماره 5-1. نمایش انواع روش های آبیاری سطحی و تحت فشار  آموزشی

گفتگو 
درباره مزایا و معایب مطرح شده در کالس گفتگو نمائید.کنید

معایب آبیاری تحت فشار نسبت به آبیاري سطحي
1. هزینه های زیاد سرمایه گذاری اولیه

2. هزینه راهبری و تعمیرات و نگهداری
3. محدودیت کیفیت آب

4. محدودیـت شـرایط آب و هوائـی )سیسـتم آبیـاری بارانـی در مناطـق بادخیز و بسـیار خشـک قابل اسـتفاده 
. نیست(

5. محدودیت استفاده در خاکهای با نفوذ پذیری کم )کمتر از 3 میلیمتر در ساعت برای آبیاری بارانی(.

نمودار 1-5. طبقه بندی سیستم های آبیاری تحت فشار

5 
 

 محدوديت كيفيت آب  -3

 ). قابل استفاده نيستشرايط آب و هوائي (سيستم آبياري باراني در مناطق بادخيز و بسيار خشك  محدوديت  -4

  ).ميليمتر در ساعت براي آبياري باراني 3محدوديت استفاده در خاكهاي با نفوذ پذيري كم (كمتر از   -4

:گفتگو كنيد  
 درباره مزايا و معايب مطرح شده در كالس گفتگو نمائيد.

 
  

   تحت فشار   آبياري هايروش 
  

هاي آبياري تحت فشار بسيار متنوع هستند اما به طور كلي مي توان آنها را به دو گروه عمده آبياري باراني و آبياري موضعي روش
  طبقه بندي نمود.

  هاي آبياري تحت فشارسيستمطبقه بندي  -  -  -نمودار

  پخش فيلم:
  هاي آبياري سطحي و تحت فشار  نمايش انواع روش -   -يلم شماره ف

  
  

ها به و جابجايي آن هاي منظم نصب مي گردندبا فاصله بال هاي آبياريها روي در اين نوع آبياري آبپاش :كالسيك بارانيآبياري 
هم ثابت، متحرك، نيمه متحرك و ثابت با آبپاش متحرك مي باشد.  اين نوع آبياري بصورت وسيله  نيروي انسان استفاده مي شود.

داشته هاي كشاورزي بخصوص نواحي بادخيز كاربرد را در زمين بهترينهاي متحرك كالسيك ثابت با آبپاش آبيارياكنون در ايران 

آبياری تحت فشار

بارانی

کالسيک

نيمه متحرکمتحرک

 ثابت با آبپاش
متحرک ثابت

مکانيزه

آبفشان خطی 
)لينير( 

یآبفشان قرقره ا
)گان( 

آبفشان غلتان
)ويلموو(

آبفشان دوار
)سنترپيوت( 

موضعی

افشانقطره چکانی

بابلرريزپاش

نواریتراوا

زير سطحیمه پاش
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آبیـاری بارانـی کالسـیک: در ایـن نوع آبیـاری آبپاش هـا روی بـال های آبیـاری بـا فاصله هـای منظم نصب 
مـی گردنـد و جابجایـی آنهـا به وسـیله  نیروی انسـان انجام می گیـرد. این نوع آبیـاری بصورت ثابـت، متحرک، 
نیمـه متحـرک و ثابـت بـا آبپاش متحرک می باشـد. هـم اکنون در ایـران آبیاری کالسـیک ثابت بـا آبپاش های 
متحـرک بهتریـن کاربـرد را در زمین هـای کشـاورزی بخصـوص نواحـی بادخیـز داشـته لـذا در ادامـه ایـن نوع 
آبیـاری را مـورد تاکیـد قـرار می دهیم. در ایـن روش آبیاری ایسـتگاه پمپـاژ، لوله های اصلی، جانبـی و بال های 
آبیـاری در فصـل آبیـاری ثابـت هسـتند و آبپاش ها که روی شـیرهای خـودکار مسـتقر هسـتند در روی بال ها، 

جابجا می شـوند )شـکل 5-3(. 

شکل 3-5. انواع آبیاری بارانی کالسیک

ب-متحرکالف-ثابت

د-ثابت با آبپاش متحرک ج-نیمه متحرک
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آبیـاری بارانـی مکانیـزه: در ایـن نـوع آبیـاری بارانـی بـرای جابجایـی الین هـا ) لوله هـای فرعی( از وسـایل 
مکانیکـی اسـتفاده می شـود. از ایـن نـوع آبیـاری بـا توجه به هزینـه اولیـه نصـب و راه انـدازی، در زمین های با 

قطعـات بزرگ اسـتفاده می شـود )شـکل 5-4(.

شکل 4-5. انواع آبیاری بارانی مکانیزه

ج-آبفشاندوار) سنترپیوت(

د-آبفشان خطی) لینیر(

ب-آبفشان قرقره ای) گان(الف-آبفشان غلتان) ویل موو(
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آبیـاری موضعـی سـطحی: در ایـن نـوع آبیـاری، آب تحت فشـار کم از مجـاری ریـز روی الین هـا  به صورت 
قطـره یـا جریـان کـم آب پای گیـاه می ریزد. ایـن آبیـاری در انواع تـراوا، نواری، آبفشـان ) اسـپری، میکروجت، 
 )Tape(از انـواع آبیاری موضعـی نوع آبیـاری نـواری .)مـه پـاش(، قطـره چـکان و بابلـر مـی باشـد )شـکل 5-5
مناسـب زمین هـای زراعـی بـوده و کاربـرد بیشـتری دارد لـذا در ایـن قسـمت کاربـری ایـن نـوع آمـوزش داده 
می شـود. درایـن نـوع آبیـاری  نوارهایـی را کـه در کارخانـه روی آنهـا بـا فاصله هـای منظـم قطره چکان سـوار 

شـده اسـت از روی قرقـره بـاز کـرده و در ردیف هـای کشـت نزدیـک گیـاه قرار مـی دهند..

شکل 5-5. انواع آبیاری موضعی سطحی

ج-بابلرب-نواریالف-تراوا

ه-قطره چکان د-آبفشان
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تحقیق
کنید

بیشتر 
بدانید

بـا جسـتجو در سـایت های مرتبـط در مـورد اجزاء و طـرز عمل  یکـی از روش های آبیاری تحت فشـارتحقیق 
کنیـد. گزارش تحقیـق را به هنرآمـوز ارائه دهید.

آبیـاری موضعـی زیـر سـطحی: در ایـن روش لوله هـای توزیع و قطـره چکان هـا در عمـق مناسـب نزدیک 
گیـاه در زیـر خـاک نصـب می شـوند. آب ضمـن نشـت کـردن از لوله هـا و یـا قطـره چکان هـا خـاک را مرطوب 

می نمایـد )شـکل 5-6(.

ابداعات ایرانیان: آبیاري کوزه اي
آبیـاری زیرسـطحی سـفالی یکـي از ابداعـات تاریخي 
روش  ایـن  در  اسـت.  آب  مدیریـت  بـراي  ایرانیـان 
کوزه هایـي از جنـس سـفال در عمق و فاصله مناسـب 
از محیـط ریشـه گیـاه قـرار داده شـده و  آب مـورد 
نیـاز گیـاه  بـدون تبخیر سـطحی و به صـورت تراوایي 

تامیـن مي گـردد.

شکل 6-5. انواع آبیاری موضعی زیر سطحی

شکل 7-5. انواع آبیاری موضعی زیر سطحی
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شـبکه آبیـاری تحـت فشـار شـامل بخش هـای: 1- تامین فشـار و کنتـرل) حوضچه آرامـش1 ، پمـپ، تابلو برق، 
وسـایل سـنجش، صافی هـا و شـیرها( ، 2- انتقـال آب) خطوط لولـه، اتصـاالت و متعلقات(، 3- توزیـع کننده ها  

)گسـیلنده ها )قطـره چـکان( و آبپاش ها( اسـت )شـکل 5-۸(.

آماده به کار نمودن سيستم آبياری تحت فشار قبل از راه اندازی

1- در مزارعی که برای آبیاری از منابع آب سطحی استفاده می شود، آب به حوضچه اي به نام حوضچه آرامش منتقل مي شود. در حوضچه 
آرامش سطح آب ثابت بوده و گل و الي در آن ته نشین شده و مواد سبک روی سطح آب قرار می گیرند در نتیجه آب بدون مواد زائد وارد 

پمپ می گردد. 

توجه
بـا توجـه بـه رو آوردن کشـاورزان بـه اسـتفاده از آبیـاری بارانی کالسـیک ثابت بـا آبپاش متحـرک و آبیاری  کنید

موضعـی نـواری در ادامـه تنهـا به کاربـرد و سـرویس آنها مـی پردازیم. 

الف- شبکه آبیاری موضعی

ب- شبکه آبیاری بارانی کالسیک
شکل 8-5. اجزای شبکه ابیاری تحت فشار   
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تفـاوت اصلـی بیـن شـبکه آبیـاری  بارانـی و موضعـی در توزیع کننده هـای آنها می باشـد که می توان بر اسـاس 
ایـن تفـاوت آنهـا را با هم مقایسـه کرد.

قبـل از راه انـدازی شـبکه آبیـاری نصـب شـده در مزرعـه بایـد اجـزای شـبکه بازدید شـوند تا در صـورت وجود 
مشـکل در هـر قسـمت نسـبت بـه رفـع عیب اقدام گـردد. بهتر اسـت بازدیـد ها را از بخش تامین فشـار شـروع 
کنیـد و پـس از اطمینـان از سـالمت ایـن بخـش ، قسـمت های مختلف بخـش توزیـع را  آماده بـه کار نموده و 

در صـورت وجـود اشـکال در هر قسـمت نسـبت بـه رفع آن اقـدام کنید.

گفتگو 
با توجه به تصاویر باال تفاوت اصلی روش های آبیاری بارانی و موضعی  را مشخص کنید؟کنید

10 
 

توان بر اساس اين تفاوت آنها را مي كه باشدهاي آنها مي باراني و موضعي در توزيع كنندهشبكه آبياري بين تفاوت اصلي            
  با هم مقايسه كرد.

  آبياري باراني  موضعيآبياري 

  
  .را با فشار كم مي ريزد آبقطره چكان 

  

  
  آب را با فشار زياد مي پاشد آبپاش

  
  را با دبي كم مي ريزد. آبقطره چكان 

  
  آب را با دبي زياد مي پاشد. آبپاش

  
   آب را در يك منطقه محدود پخش مي كند. قطره چكان

  

 
  آب را در سطح وسيع پخش مي كند. آبپاش

  تفاوت انواع توزيع كننده هاي آبياري تحت فشار 5-9شكل 
  

قبل از راه اندازي شبكه آبياري نصب شده در مزرعه بايد اجزاي شبكه بازديد شوند تا در صورت وجود مشكل در هر قسمت نسبت 
به رفع عيب اقدام گردد. بهتر است بازديد ها را از بخش تامين فشار شروع كنيد و پس از اطمينان از سالمت اين بخش ، قسمت 

  و در صورت وجود اشكال در هر قسمت نسبت به رفع آن اقدام كنيد. ه كار نمودهآماده بهاي مختلف بخش توزيع را  
  

  (حوضچه آرامش و پمپ سرچاهي)بازديد بخش تامين فشار   فعاليت كارگاهي

سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت  با آبپاش متحرك و  ابزار و وسايل و امكانات مورد نياز:
  سيستم ابياري موضعي نواري

  انجام فعاليت:مراحل 

 مراجعه كنيد.با هنرآموز به محل سيستم آبياري تحت فشار همراه  - 1
به اجزاي سيستم آبياري توجه كرده و نام، ويژگي ها، معايب احتمالي آنها را از هنرآموز بپرسيد  -2

  و در دفتر عمليات خود ثبت كنيد.
 موارد زير را بررسي و از آنها مطمئن شويد: - 3
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بازدید بخـش تامین فشـار )حوضچـه آرامش 
و پمپ سـرچاهی(

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: سیسـتم 
آبیـاری بارانـی کالسـیک ثابـت  بـا آبپـاش متحرک 

و سیسـتم آبیـاری موضعـی نـواری
مراحل انجام فعالیت:

1. همـراه بـا هنرآمـوز بـه محـل سیسـتم آبیـاری 
تحـت فشـار مراجعـه کنیـد.

2. بـه اجـزای سیسـتم آبیـاری توجـه کـرده و نـام، 
از هنرآمـوز  را  آنهـا  احتمالـی  ویژگـی هـا، معایـب 

بپرسـید و در دفتـر عملیـات خـود ثبـت کنیـد. 
3. موارد زیر را بررسي و از آنها مطمئن شوید:

 سطح آب حوضچه آرامش تمیز باشد. 
 صافی پایاب تمیز باشد.

 صافـی پایـاب و قسـمتی ازلولـه مکـش در آب 
کامـال عمـود باشـد. 

 اتصـال پمـپ و الکتروموتـور بـه شاسـی محکـم 
. شند با

 چرخیـدن شـفت وکوپلـه پمـپ توسـط آچـار یا 
دسـت کنترل شـود.

 سطح خارجی الکتروموتور تمیز باشد. 
 چـراغ هـای سـیگنال روی تابلو بـرق ) این چراغ 
هـا مشـخص کننده وجـود جریان بـرق درهرکدام از 

فازها می باشـد( روشـن باشـند.
 ولـت متـر، ولتـاژ ) تـک فـاز حـدود 220 ولت و 

سـه فـاز حـدود 3۸0 ولـت( را نشـان دهد.
 شیر فلکه روی لوله مکش باز باشد.

 شیرفلکه روی لوله رانش بسته باشد.
 شیر تخلیه صافی ها بسته باشند.

4. در پایان کار گزارش عملیات)نوشـتاری، تصویری( 
خـود را ثبـت کنیـد. در گـزارش خود عالوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی 

خـود را بیاورید.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 10-5. اجزای پمپ و الکتروموتور سر چاهی  

شکل 11-5. چراغ های سیگنال                    

شکل 12-5. شیر فلکه لوله رانش  
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بازدیـد بخـش توزیـع آب در آبیـاری بارانـی 
)کالسـیک ثابـت بـا آبپـاش هـای متحرک(

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: سیسـتم 
آبیـاری بارانـی کالسـیک ثابـت بـا آبپـاش متحـرک

مراحل انجام کار:
1. مـوارد زیـر را بازدید نموده و در صـورت لزوم رفع 

نمائید:  عیب 
 شیرهای خودکار بدون شکستگی باشند. 

 اتصـاالت را کنتـرل کنیـد تـا انفصالـی در ردیـف 
. شد نبا

   
 کلیـه آبپـاش هـا روی بـال آبیـاری نصـب شـده 

. شند با
 کلیـه رایزرهـا بـه صـورت عمـودی قـرار گرفتـه 

. شند با
 شـیر فلکـه روی بـال هـا در وضعیـت نیمـه بـاز 

. شند با
 شیرهای تخلیه انتهای بال ها باز باشند.             

2. در پایان کار گزارش عملیات)نوشـتاری، تصویری( 
خـود را ثبـت کنیـد. در گـزارش خود عالوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی 

خـود را بیاورید.

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

در مزارعـی کـه برداشـت آب از چـاه هـای عمیـق و نیمـه عمیـق انجـام مـی شـود پمپ شـناور و یا شـافت 
و غالفـی ضمـن انتقـال آب بـه سـطح زمیـن فشـار شـبکه را نیـز تامیـن می کنـد. در این شـرایط نیـازی به 

حوضچـه آرامـش نمی باشـد.
آیا تمام بازدید های ذکر شده در فعالیت فوق در مورد پمپ های درون چاهی نیز انجام می شود؟

شکل 13-5. محل شیر فلکه روی بال  

ب. شیر خودکار

شکل 5-14.  

الف. رایزر و آبپاش نصب شده روی شیر خودکار
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در آبیـاری موضعـی، نوارهـای آبیـاری بایـد در شـروع فصل آبیـاری در کنار گیاه مسـتقر و در پایان فصـل آبیاری جمع 
آوری و در انبـار نگهـداری شـوند، لـذا الزم اسـت قبل از اولین آبیـاري در فصل آبیاري نوارها روي زمین مسـتقر گردند. 

استقرار نوارهاي آبیاري موضعی ) نواری(
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: سیستم ابیاری موضعی نواری

مراحل انجام فعالیت:
1. قرقره نوار را روی پایه  در باالی زمین سوار کنید )شکل 16-5. الف(.

2. نوار را به دنبال خود تا انتهای زمین  بکشید. تا از روی قرقره باز شود )شکل 16-5. ب(.
3. نوار را موازی نوارهای قبلی مستقر کنید. 

4. نوار را از قرقره بریده و روی زمین قرار دهید. 
5. این عملیات را برای تمام ردیف ها تکرار کنید.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 16-5. استقرار نوار ها در مزرعه  

شکل 17-5. مراحل اتصال نوار به لوله  

ب. قرار دادن نوارها در مزرعه الف. باز کردن نوار از روی قرقره

6. نوار های آبیاری را  به لوله جانبی متصل کنید )شکل 5-1۷(.
1-6. با دریل دستی و مته مناسب لوله جانبی را مقابل اولین نوار سوراخ کنید.

2-6. حلقه الستیکی را با فشار و چرخش در سوراخ جا بزنید.
3-6. از جا افتادن حلقه الستیکی اطمینان حاصل کنید.

4-6. لوله رابط را در حلقه الستیکی جا بزنید.
5-6. سر نوار آبیاری را روی لوله رابط جا بزنید.

6-6. لوله را با بست محکم کنید.
تمـام  بـرای  را  مراحـل  ایـن   .6-۷

کنیـد. تکـرار  مـوازی  نوارهـای 
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توجه
بـرای اسـتقرار نـوار هـای آبیـاری مـی توان از ماشـین نیز اسـتفاده نمـود و یا همزمان با کشـت بذر یا  نشـاء کنید

روی ردیـف هـا حلقـه نوارهـای آبیـاری را روی ماشـین قـرار داده و نوارهـا را در کنـار ردیـف هـا روی زمین 
مسـتقر کنید.

شکل 18-5. ردیف نوارهای روی لوله             

شکل 19-5. اتصال نوار به لوله و شیر  

شکل 21-5. مراحل مسدود کردن انتهای نوار     شکل 20-5. خروج آب از انتهای نوار آبیاری

شکل 22-5. استقرار نوار در مزرعه همراه با ردیف کاری

۷. نوارهـای آبیاری را شسـت و شـو نمـوده و انتهای  
آنهـا را مسـدود کنید )شـکل 5-21(. 
1-۷. شیر فلکه به آرامی را باز کنید. 

2-۷. بعـد از خـروج آب زالل از انتهـای تمـام نوارها 
شـیر فلکـه را ببندید.

3-۷. انتهای هر کدام از نوار ها را چند تا بزنید.
4-۷. قطعـه ای چنـد سـانتی متـری از نـوار را روی 
قسـمت تـا خـورده بکشـید تـا انتهـای نوار مسـدود 

. د شو
5-۷. این کار را برای تمام نوارها تکرار کنید.

۸. در پایان کار گزارش عملیات)نوشـتاری، تصویری( 
خـود را ثبـت کنیـد. در گـزارش خود عالوه بر شـرح 
عملیـات، اشـکاالت موجـود و پیشـنهادات اصالحـی 

خـود را بیاورید.
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راه انـدازی سیسـتم های آبیـاری تحـت فشـار اگـر چه سـاده بـه نظر می رسـد اما شـامل دو نکته بسـیار ظریف 
اسـت کـه باید بـه آنها توجـه نمود:

1. جلوگیری از بوجود آمدن ضربه قوچ:
بازکـردن سـریع شـیر فلکـه رانش باعـث تغییر ناگهانی سـرعت جریـان آب در لولـه و تغییرات شـدید در انرژی 
جنبشـی آب مـی گـردد کـه بـه صـورت یک مـوج برگشـتی همراه بـا ضربه محکـم آبی)ضربـه قـوچ( ظاهر می 

گـردد. ایـن ضربـه قـدرت زیـادی داشـته و باعث آسـیب دیـدن پمـپ و خطوط لوله می شـود.

 راه اندازی سيستم آبياری تحت فشار

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
آماده کردن 

سیستم آبیاری 
تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: کتابچه راهنمای اپراتوری
زمان: 45 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد انتظار
کلیه  بازدید های قبل از روشن 

شدن را انجام می دهد و تعمیرات 
ساده را انجام می دهد.

3

کلیه  بازدید های قبل از روشن قابل قبول
2شدن را انجام می دهد.

بازدید های قبل از روشن شدن را  غیر قابل قبول
1انجام نمی دهد.

شکل 24-5. نشت آب بر اثر ضربه قوچ  شکل 23-5. وضعیت شیر در ضربه قوچ  
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فعالیت 
کارگاهی

شکل 26-5. شیر هواگیری پمپ  شکل 25-5. اجزای واحد پمپاژ  

2. هواگیری پمپ قبل از راه اندازی: 
در شـرایطي کـه سـطح مایـع پاییـن تـر از ورودی پمـپ باشـد یا به علـت خرابی یا ناقـص بودن واشـرآب بندی 
پمـپ ، هـوا به درون سیسـتم کشـیده می شـود. وجـود هوا در مدار تحت فشـار مـی تواند خطـرات جدی برای 

عملکـرد سیسـتم بـه وجـود آورد و اگـر کنترل نشـده و حـذف نگردد، موجب بروز مشـکالت ذیل می شـود:
• کاهش جدی جریان دبی و یا حتی متوقف شدن آن

• ضربه قوچ آب به علت جذب توده هوای مکیده شده یا انبساط ناگهانی توده هوا
• افت شدید قدرت یا توان پمپ 

• افزایش میزان خوردگی داخل لوله های فلزی و...  
  لذا باید قبل از راه اندازی نسبت به هواگیری پمپ اقدام نمود.

بـرای هواگیـری پمـپ پیـچ هواگیـری را بـاز کنیـد و داخـل پمـپ و لولـه مکـش توسـط آب ودرچندیـن نوبت 
پرکنیـد تـا هـوای داخـل پمـپ و لولـه مکش کامـال خالی گـردد ) به دلیـل وجود سـوپاپ یک طرفـه در صافی 

پایـاب آب از انتهـای لولـه مکـش تخلیـه نخواهد شـد( و سـپس پیـچ هواگیـری را ببندید )شـکل 5-26(.

راه اندازی شبکه آبیاری تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه پمپاژ 

شرح فعالیت:
1. شیر فلکه رانش را ببندید.

2. پمپ را هواگیري کنید.
)یک چهارم( دور باز کنید.

 
1
4

3. شیرفلکه لوله رانش را به اندازه 
4. با زدن دکمه روشن)استارت(، پمپ را روشن کنید.

5. فشـار اولیـه پمـپ را توسـط مانومتـر کنتـرل نمائیـد تـا از هواگیـری کامـل مسـیرمکش وداخـل پمـپ 
اطمینـان حاصـل کنیـد.
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توجه
شـبکه آبیـاری بـه هـر دلیـل و در هـر زمان ممکـن اسـت متوقف شـود. در این صورت مهم اسـت که مشـابه کنید

مرحلـه راه اندازی عمل شـود.

توجه
بـاال رفتـن بیش از اندازه فشـار سیسـتم آبیـاری باعث افزایـش مصرف برق شـده و در نتیجه کنید

آلودگـی جو زمین مـی گردد.

ایمنی
برای جلوگیری از صدمه دیدن پمپ، شیر فلکه بیشتر از 3 دقیقه بسته نباشد.

6. شـیرفلکه روی لولـه رانـش را بـه آرامـي )جهـت جلوگیـري از بوجود آمدن ضربـه قوچ( تا حـدی بازنمائید 
کـه عقربـه مانومتـر فشارسـنج در محـدوده راندمان تعیین شـده توسـط پالک پمپ قـرار گیرد.

۷. آمپرمترهـای مصـرف بـرق کنتـرل شـود و درصـورت زیـاد بـودن جریـان مصرفی بـا چرخاندن به سـمت 
بسـته شـدن شـیرفلکه هـای ورودی و خروجـی آمپرمترهـا را درحالـت معرفـی شـده پـالک الکتـرو موتـور 

نمائید. تنظیـم 
۸. بـرای شستشـوی شـبکه هنگامـی کـه آب از انتهـای بال ها و نـوار های تیپ  شـروع به خارج شـدن کرد، 
بـرای مدتـی پمپـاژ را تـا خارج شـدن آب تمیـز از لوله ها ادامه دهید وسـپس تمـام مسـیرهای تخلیه آب را 

ببندیـد تـا فشـار آب در لوله هـا به تدریج به فشـار نهایی برسـد.

شکل 28-5. کلید های کنترل روی تابلو  شکل 27-5. محل شیر فلکه و فشار سنج روی لوله رانش  
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عملکـرد سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار در صورتی مناسـب خواهد بود که فشـار نقـاط مختلف سیسـتم )ورودي 
شـبکه، روي بال ها و روي آبپاش ها( به درسـتی تنظیم شـده باشـد. فشـار مناسـب بر اسـاس محاسـبات و با 
توجـه بـه فشـار مـورد نیاز در نقاط مختلف سیسـتم توسـط طـراح تعیین می گـردد و در دفترچه طـرح آبیاری 
بـرای هـر قسـمت مشـخص شـده کـه باید توسـط کاربـر اسـتخراج و فشـار هر قسـمت با توجـه بـه آن تنظیم 

گردد.

تنظيمات سيستم آبياری تحت فشار

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
راه اندازی 

سیستم آبیاری 
تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 20 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

قابل قبول

بسته بودن شیرآب - بررسی اتصال 
سه فاز و ولتاژ تابلو برق - چراغ 
کنترل فاز- هواگیری و پمپ سر 
چاهی- تنظیم فشار سیستم را 

انجام می دهد.

3

1سیستم را راه اندازی نمی کند.غیر قابل قبول

توجه
کنید

توجه
کنید

فشـار را مـی تـوان بـه وسـیله فشـار سـنج نصـب شـده روی لولـه رانـش پمپ و یـا در نقـاط مختلف شـبکه 
نمود. مشـاهده 

در صـورت تنظیـم ناصحیـح فشـار امـکان ایجـاد کاویتاسـیون در پمـپ 
وجـود دارد. کاویتاسـیون در صورتـی اتفـاق مـی افتـد که فشـار در ورودی 
پروانـه پمـپ افـت کنـد کـه باعـث تولیـد حبـاب هـای بخـارآب می شـود. 
بـا ورود حبـاب هـا بـه پـره هـای پروانـه فشـار افزایـش یافتـه و حباب هـا 
می ترکنـد کـه باعـث حرکـت سـریع مولکول های آب شـده و بر خـورد این 
مولکول هـا بـا پروانـه پمـپ در پـره ها ایجـاد خوردگـی می کنـد. در هنگام 
کاویتاسـیون صدایـی شـبیه حرکـت شـن در داخل پمپ شـنیده می شـود. 
بـرای جلوگیـری از کاویتاسـیون  فشـار در لولـه رانـش طبق دسـتور العمل 

شکل 29-5. کاویتاسیون در پروانه پمپآبیـاری تنظیم شـود.
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تنظیم فشـار ورودی شـبکه آبیـاری به کمک 
)By pass(لوله برگشـت آب

ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: ایسـتگاه 
پمپـاژ، شـبکه آبیـاری تحـت فشـار و آبپـاش نصـب 

شـده در شـبکه آبیـاری 
شرح فعالیت:

1. شـیر فلکـه برگشـت آب در ایسـتگاه پمپـاژ را باز 
کنیـد تـا قسـمتی از دبـی بـه حوضچـه برگـردد و 

فشـار آب شـبکه کمتـر شـود.
2. شیر فلکه برگشت آب را به آرامی ببندید.

3. در ضمـن بسـتن شـیر فلکـه بـه فشارسـنج توجه 
کنیـد و فشـار شـبکه را در حـد تعیین شـده تنظیم 

. کنید

تنظیم فشارآب در بال ها
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیاز: ایسـتگاه پمپـاژ، شـبکه آبیاری تحـت فشـار و آبپاش نصب شـده در 

شـبکه آبیاری 

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

شکل 30-5. لوله برگشت آب

شکل 31-5. تنظیم فشار شیر فشار شکن

شکل 33-5. شکل مناسب فوران آبشکل 32-5. شیر و فشار سنج روی بال ها

توجه
بـرای یکنواخت نگهداشـتن فشـار شـبکه روی لوله اصلی شـیر فشـار شـکن نصـب می گردد کنید

کـه مـی توان با تنظیم آن فشـار مناسـب را در شـبکه ثابت نگداشـت.
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تنظیم فشارآب در خروجی دهانه آبپاش 
ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیاز: ایسـتگاه پمپـاژ، شـبکه آبیاری تحـت فشـار و آبپاش نصب شـده در 

شـبکه آبیاری 

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

یـک راه حـل کلـی بـرای تشـخیص خرابـی هـای احتمالـی، کنتـرل فشـار اسـت. ایـن کار را مـی تـوان در 
ایسـتگاه پمپـاژ و کنتـرل مرکـزی، ابتـدای شـبکه، ابتـدای کلیـه واحدها و ابتـدای هر لولـه رابط انجـام داد. 
بـه ایـن ترتیـب اگـر فشـار مناسـب در هر یـک از مراحل بـاال تامین نشـود )در صورتی که فشـار در ایسـتگاه  

پمپـاژ تامیـن شـده باشـد( احتمـال خرابـی و نشـت از اتصاالت وجـود دارد.

توجه
اگـر خـط فـوران آب در آبپـاش قـوس داشـته باشـد فشـار کم اسـت و بایسـتی فشـار دهانه کنید

آبپـاش را افزایـش دهید.

شکل 34-5. شکل فوران آب از آبپاش در فشار های مختلف

شکل 35-5. اندازه گیری با فشار سنج بوردون

شرح فعالیت:
1. با باز و بستن شیر فلکه و توجه به فشار سنج روی هر بال فشار آن را تنظیم کنید شکل )5-32(.

2. در صـورت نبـودن فشـار سـنج بـا مشـاهده شـکل فـوران آب آبپـاش هـا می تـوان به طـور تقریبی فشـار 
آبپـاش را تنظیـم نمـود. درفشـار اپتیمـم آبپـاش، آب بـه صورت پـرده ای از آب پاشـیده می شـود.

شرح فعالیت:
1. بـا قـرار دادن لوله فشـار سـنج بـوردون در خروجی 
دهانـه آبپـاش و بـاز و بسـتن شـیر روی لولـه عمودی 

)رایـزر( می تـوان فشـار آبپـاش را تنظیـم کرد.
2. در مناطقـی کـه سـطح زمیـن ناهمـواری زیـادی 
دارد، کنتـرل فشـارآبپاش هایـی کـه روی یـک بـال 
نصـب شـده انـد از نقطـه ابتـدای بـال امـکان پذیـر 
نیسـت. در ایـن مـوارد بـرای کنترل فشـار آبپـاش ها 
می تـوان از شـیر تنظیم فشـار روی هر رایزر اسـتفاده 

کرد.  
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طـراح و مجـري سیسـتم آبیـاري در دفترچه طرح آبیاري بر اسـاس شـعاع پرتاب آب، الگـوي توزیع آب، ضریب 
یکنواختـي توزیـع آب ،  دبـي آب پـاش هـا ، شـدت بارندگـي آنهـا ، سـاختمان و نـوع خـاک و نیاز آبـي گیاه ، 

مـدت زمـان الزم بـراي آبیـاري  و دور آبیـاري را مشـخص مي کند . 

الگـوی توزیـع آب در خـاک : معموال در نزدیکی آبپـاش آب زیادی ریخته می شـود و به طـرف لبه دایره 
از مقـدار آن کاسـته مـی شـود. در واقـع شـکل مقطـع توزیع آب در خاک شـبیه مثلـث اسـت. بنابراین برای 

توزیـع یکنواخـت آب بایـد چنـد آبپاش با همپوشـانی در فاصله مناسـب با هـم کار کنند. 

انجام فرايند آبياری تحت فشار

بیشتر 
شـعاع پرتـاب آب: فاصلـه آبپـاش تا لبـه دایره خیس شـده اسـت و به نـوع آبپاش، انـدازه افشـانک، زاویه بدانید

پرتـاب و فشـار دهانه آبپاش بسـتگی دارد.

آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
نظیم سیستم 

آبیاری
تحت فشار 

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 20 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد انتظار
کلیه تنظیمات فشار را انجام داده و 
در صورت وجود اشکال در شبکه، 

آن را تشخیص می دهد.

کلیه تنظیمات فشار سیستم آبیاری قابل قبول
2را انجام می دهد.

تنظیمات فشار سیستم آبیاری را  غیر قابل قبول
1انجام نمی دهد.

شعاع پرتاب

آبپاش

جهت چرخش

90

360

زاویه پرتاب استاندارد 25 اى 28 درجه180

پرتاب با زاویه 35 درجه

ب-الگوی پاشش آبپاش در سطح زمین
شکل 36-5. تعدادی از مشخصات آبپاش ها

ج-زاویه پرتاب آب الف-شعاع پرتاب آب
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ضریـب یکنواختـی توزیـع آب: نشـان می دهد کـه ارتفـاع آبیـاری در تمامی نقـاط مزرعه یکسـان بوده 
اسـت. بـرای اصـالح ضریـب یکنواختـی در مناطـق بـاد خیز بـا انتخاب صحیـح فاصلـه آبپاش ها، فشـار آب 

داخـل لولـه را افزایـش داده و بـر ارتفـاع آب آبیاری مـی افزاییم. 

باد

خاك

ته
 یاف

یق
 تقل

ش
وش

زه پ
حو

شکل 37-5. الگوی پاشش و توزیع آب در آبپاش

الف-فاصله آبپاش ها

شکل 38-5. وضعیت استقرار آبپاش ها

ب-آرایش آبپاش ها

ب- الگوی توزیع آب در خاکالف-اثر باد در الگوهای پاشش و توزیع آب
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انجام فرایند آبیاری کالسیک با آبپاش متحرک 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبیاری کالسیک ثابت با آبپاش متحرک

شرح فعالیت:
1. آب پاش ها را روي یک بال مستقر کنید.

1-1. درپوش شیرخودکار را بلند کنید)شکل 5-39(. 
2-1. لوله رایزر را در شیر خودکار تا جایی فشار دهید که ضامن رایزر قفل شود.

اندازه قطرات آبپاش

قطرات ریز اندازه قطرات آب
1ϕ میلی متر( < (

قطرات درحد مناسب  
1میلی متر( 4< ϕ < (

قطرات درشت 
4ϕ میلی متر( >   (

باد قطرات را جابجا می کند.اثر قطرات آب
به راحتی در خاک نفوذ 

می کند.
موجب تخریب ساختمان 

خاک می گردد.

فعالیت 
کارگاهی

شـدت پاشـش) بارندگـی(: ارتفاع آبی اسـت کـه در واحد زمـان از نازل خـارج می شـود. همـواره باید از 
ضریـب نفـوذ پذیـری آب در خـاک کوچک تر و یا حداکثر مسـاوی آن باشـد. اگر بیشـتر باشـد آب درسـطح 

خـاک جـاری مـی شـود. افزایـش قطر نازل باعث افزایش متوسـط شـدت پاشـش می شـود . 
دبـی آبپـاش: حجـم آبی اسـت کـه در واحد زمـان از آبپاش خـارج می شـود.  واحـد آن بر حسـب لیتر بر 
دقیقـه اسـت. دبـی آبپـاش بایـد بـه گونه ای باشـد که عـالوه بر تامیـن آب مـورد نیـاز روزانه , تلفات ناشـی 

از بـاد بردگـی و تبخیـر را نیز جبـران کند. 

شکل 40-5. اتصال رایزر به شیر خودکار شکل 39-5. ضامن رایزر و شیرخودکار
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توجه
کنید

توجه
کنید

توجه
کنید

در موقـع جـازدن رایـزر دقـت کنید که سـر آبپاش به سـمت مخالف شـما باشـد تا با شـروع 
آبپاشـی خیس نشـوید و آب تحت فشـار به سـمت چشـم یا گوش شـما پاشـیده نشود.

در گروهـی از آبپـاش هـا بـا چرخانـدن پیچ تنظیـم آبپاش می توانید شـکل پاشـش را تغییر 
دهید )شـکل 5-43(.

چـون مقطـع الگـوی توزیـع آب در خـاک بـه شـکل مثلـث می باشـد، همیشـه آبیـاری کنار 
مزرعـه بـا مشـکل مواجـه اسـت. بـرای رفـع این مشـکل فاصلـه قـرار گیری بـال آبیـاری از 
کنـاره مزرعـه نصـف فاصلـه جـا به جایـی آبپاش ها انتخاب شـده اسـت. بـرای آبیـاری کنار 

مزرعـه از آبپـاش هایـی بـا الگوی پاشـش 1۸0 درجـه اسـتفاده کنید.  

شکل 42-5. نزدیک شدن به آبپاش                      شکل 41-5. آبپاش مستقر شده روی شیر خودکار

2. شیر فلکه  را به آرامی باز کنید.
3. آبیاری را برای مدت تعیین شده در طرح آبیاری ادامه دهید.
4. بعد از پایان آبیاری یک منطقه شیر فلکه را به آرامی ببندید. 

5. از طرفـی کـه آب از آبپـاش خـارج نمی شـود بـه سـمت آبپـاش رفتـه و لولـه رایـزر را بـا دسـت بگیریـد. 
)شـکل 5-42( 

6. آن را به سمت پایین فشار داده و ضامن آن را آزاد کنید.
۷. لولـه را بـه بـاال بکشـید تـا از شـیر خـودکار جـدا شـود سـپس رایـزر و آبپـاش را بـه ردیف بعـدی منتقل 

. کنید

۸. شکل پاشش آبپاش را کنترل کنید و در صورت لزوم آبپاش را تنظیم کنید. 

9. عملیات جابجایی را برای تمام آبپاش ها به همین ترتیب تکرار کنید.
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نکته 
زمان آبیاری را طوری تنظیم کنید که از مصرف بی رویه آب جلوگیری شود.زیست محیطی

10. بعد از اتمام آبیاري کل مزرعه شیر فلکه لوله رانش را به آرامی ببندید.
11. دکمه خاموش) استاپ( روی تابلو را بزنید تا الکتروموتور خاموش شود.

12. کلید اصلی روی تابلو را قطع کنید.
13. آبپاش ها و رایزر ها را از روی ردیف ها جمع آوری و در انبار قرار دهید.

14. شـیر هـای تخلیـه انتهـای ردیـف هـا را بـاز کنیـد تـا آب داخـل لوله هـا کامال تخلیه شـده سـپس آنها 
ببندید. را 

15. شیرهای ردیف ها را ببندید.

شکل 43-5. پیچ تنظیم پاشش آبپاش

شکل 45-5. شیر فلکه روی بال      

شکل 44-5. ترتیب جابجایی بال ها
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)tape(انجام فرایند آبیاری موضعی با نوارهای آبیاری
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبیاری موضعی نواری

شرح فعالیت:
1. شیر فلکه  را به آرامی باز کنید.

2.  آبیاری را برای مدت تعیین شده در طرح آبیاری ادامه دهید.
3. بعد از پایان آبیاری یک منطقه شیر فلکه را به آرامی ببندید. 

4. بـا توجـه بـه طـرح آبیـاری شـیر فلکـه منطقـه آبیـاری بعدی را بـاز کـرده و آبیـاری را برای مـدت تعیین 
شـده ادامـه دهید.

5. عملیات را با توجه به دور آبیاری و نیاز آبی گیاه در هر دوره رشد طبق طرح آبیاری تکرار کنید.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
محل انبار باید از دسترس حیوانات جونده دور باشد.کنید

شکل 47-5. ترتیب جابجایی مناطق ابیاریشکل 46-5. شیر فلکه لوله جانبی
6. بعد از اتمام آبیاري کل مزرعه شیر فلکه لوله رانش را به آرامی ببندید.
۷. دکمه خاموش) استاپ( روی تابلو را بزنید تا الکتروموتور خاموش شود.

۸. کلید اصلی روی تابلو را قطع کنید.
9. انتهای نوار ها را باز کنید تا آب کامال تخلیه شود.

10. بست سر نوارها را باز کرده  و آنها را از روی لوله رابط خارج کنید.
11. نوارها را روی قرقره پیچیده و در انبار مناسب قرار دهید.

12. لوله های رابط  را از روی لوله جانبی خارج کنید.
13. شیر انتهایی لوله های جانبی را باز کرده تا آب کامال تخلیه شود.

14. سوراخ های روی لوله جانبی را بپوشانید.

توجه
هنـگام شـروع فصـل آبیـاری یـا بعـد از نصـب سیسـتم، مدت آبیـاری اولیـه حداقـل دو برابـر آبیـاری نرمال کنید

بعـدی در نظـر گرفتـه شـود. روش مرسـوم این اسـت کـه در ابتدای فصل آبیـاری ) یا پس از نصب سیسـتم( 
آبیـاری اولیـه بـه مدت 24 سـاعت انجام شـود.
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توزیع کود بوسیله سیستم آبیاري تحت فشار
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: شبکه آبیاری مجهز به تانک کود

شرح فعالیت:
1. در حالیکه شیرهای ورودی و خروجی مخزن بسته هستند درب مخزن را باز کنید.

2. کود مورد نظر را به مقدار توصیه شده داخل مخزن بریزید.
3. به منظور حل کود های جامد، شیر ورود را باز کنید تا آب وارد مخزن شود.

4. با وسیله ای مناسب محتوای مخزن را به خوبی مخلوط کنید.
5. درب مخزن را ببندید و از آب بندی آن اطمینان حاصل کنید.

6. شیر های ورودی و خروجی مخزن را باز کنید. 
۷. شـیر فلکـه روی لولـه اصلـی را آنقـدر ببندیـد تـا اختالف فشـار بین دو فشـار سـنج کـه در قبـل و بعد از 
مخـزن کـود قـرار دارنـد بیـن 3 تـا 5 متـر)0/3 تـا 0/5 بار( گـردد. در ایـن حالت کـود بصورت محلـول وارد 

شـبکه آبیاری می شـود.
۸. کود دهی را مدتی بعد از شروع آبیاری آغاز و قبل از اتمام آبیاری قطع کنید.

9. بعد از اتمام  کود دهی شیرهای ورود و خروج را بسته و آب مخزن را تخلیه کنید.

بـا اسـتفاده از سیسـتم تانـک کـود مـی تـوان کـود مـورد نیـاز گیاهـان را به شـبکه آبیـاری تحت فشـار تزریق 
. نمود

در مخـزن کـد مـی تـوان از نیتـرات آمونیـوم مایـع، اوره، سـولفات آمونیـوم، نیتـرات آمونیـوم، کلروپتـاس و 
میکروکودهـا اسـتفاده نمـود.

محل اتصال مخزن کود به شبکه آبیاری موضعی معموال بعد از صافی شنی و قبل از صافی توری است. 

توزيع کود های شيميايی

توجه
کنید

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

از ریختـن کودهـاي کلسـیمی از قبیل سـوپر فسـفات  در مخزن کود خـودداري کنید. در صورت اسـتفاده از 
کودهـاي غیـر مجـاز  امـکان ته نشـینی آن در مخزن کـود  وجود دارد.

مصـرف کـود بسـتگي بـه عوامل متعـددي دارد و تعیین دقیـق مقدار کود مـورد نیاز و زمان مصـرف آن فقط 
توسـط متخصصین انجـام می گیرد.
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آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
انجام فرایند 

آبیاری
تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 20 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

باالتر از حد انتظار
آبیاری بارانی و موضعی را انجام 

می دهدو کود را در سیستم تزریق 
می کند.

3

آبیاری بارانی و موضعی را انجام قابل قبول
2می دهد.

هیچ کدام از موارد را انجام غیر قابل قبول
1نمی دهد.

نکته 
استفاده بی رویه از کود باعث آلودگی آب سفره های زیر زمینی می گردد.زیست محیطی

شکل 49-5. اجزای سیستم توزیع کود      شکل 48-5. اتصال مخزن کود به لوله اصلی      

،)by pass( 1 و -2 شیرهای برگشت
3 و 4- شیر های ورودی وخروجی مخزن،

5- شیر فلکه روی لوله اصلی  
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بهـره بـرداری اصولـی از شـبکه آبیـاری تحـت فشـار و نگهـداری صحیـح از بخـش هـای مختلف آن از مسـائلی 
هسـتند کـه بایـد در طـول مدت عمر پـروژه آبیاری به طور مسـتمر ادامه داشـته باشـند، هرگونه سـهل انگاری 
و عـدم دقـت حتـی در یـک مقطـع زمانی کوتـاه باعث فاصلـه گرفتـن از اهداف آبیـاری تحت فشـار و در نتیجه 

غیـر اقتصادی شـدن آن خواهد شـد. 
نگهداری از شبکه آبیاری به دو بخش تقسیم می شود:

1. آب بندي و رفع نشتي:
پمـپ، لولـه هـا و اتصـاالت بـه دالیـل مختلـف نظیـر فرسـودگي، عبـور وسـایل نقلیه و یا جویده شـدن توسـط 
جانـوران جونـده دچـار نشـتي گردنـد. بـه همیـن جهـت الزم اسـت آنهـا را بـه طـور مرتـب بازدید کـرده و در 

صـورت لـزوم رفـع عیـب نمود. 

بـراي آب بنـدی محـور پمـپ از روش هـاي گوناگونـي اسـتفاده مي شـود. یکـی از مهـم ترین ایـن روش ها آب 
بنـدی بـا نـوار گرافیتـی )Packing Gland( مي باشـد )شـکل 5-50(.    

ایـن روش آبنـدی شـامل نـوار نرم فشـرده شـده در داخل محفظـه و یک بـوش محافظ بر روی محـور پمپ می 
باشـد. ایـن نـوع آب بنـدی بـرای پیشـگیری از تولید گرمـا،  نیازمنـد روغن کاری و خنـک کاری پیوسـته مابین 
بوش محور و نوار فشـرده می باشـد. کیفیت نوار و فشـردگی آن از اهمیت زیادی برخوردار اسـت و می بایسـت 

مناسـب با شـرایط کاری تطبیق داده شـود.

سرويس ونگهداری شبکه آبياری تحت فشار

نکته 
نشت آب در شبکه آبیاری را سریعا بر طرف کنید تا از هدر رفتن آب جلوگیری شود.زیست محیطی

شکل 50-5. آب بندی پمپ با نوارگرافیتی       

ب- اجزای آب بندی با نوارالف- پمپ با آب بندی نواری
نوار پیچیده شده روی محور پمپ

ج-نوار گرافیتی

نوار گرافیتیدنباله رو
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 در صـورت افزایـش نشـتی در آب بنـد مـی توانیـد بـا سـفت کـردن مهـره هـای روی دنبالـه رو، نوار را فشـرده 
کنیـد تـا نشـتی کاهـش یابد. 

2. شستشوي صافي ها 
ــا توجــه بــه میــزان و نــوع مــواد معلــق در آب، نــوع گســیلنده هــای مــورد  در انــواع آبیــاری تحــت فشــار ب
اســتفاده و الزامــات طراحــی شــبکه آبیــاری، از یــک یــا چنــد صافــی بــرای جــدا کــردن مــواد معلــق درآب 

اســتفاده مــی شــود

ترمیم آب بندی پمپ  
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: پمپ آب، نوار گرافیتی، آچار رینگی ، گریس  

شرح فعالیت: 
1. پمپ را خاموش کرده و آب داخل آن را تخلیه کنید. 

2. مهره های روی دنباله رو را باز کرده و دنباله رو را بردارید.
3. در صورت جدا بودن بوش ار دنباله رو آن را از روی محور خارج کنید.

4. یـک رشـته نـوار گرافیتـی بـا اندازه مشـخص شـده در دفترچـه راهنما را با کمی روغن آغشـته کـرده و به 
نـوار قبلی اضافـه نمایید.

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

بـرای افزایـش طـول عمـر شـفت، بایـد مقـداری نشـتی وجـود داشـته باشـد تـا بـه روان کنندگـی و سـرد 
نگهداشـتن شـفت کمـک کنـد. در صـورت قطع شـدن نشـتی آب،هـوا داخل پمپ خواهد شـد و بـوش های 

زیـر نوارگرافیتـی بـه سـرعت سـاییده وخراب می شـود.

توجه
از بیـرون آوردن نـخ نسـوزهای قبلـی خـودداری شـود در غیـر ایـن صـورت بوش هـای زیـر کنید

نخ   نسـوز بـه سـرعت سـاییده شـده و بایـد تعویـض گـردد.

5. بوش را روی محور جا بزنید.
6. شکاف دنباله رو را روی پیچ ها جا بزنید.

۷. مهره ها ببندید و کمی سفت کنید. 
۸. پمپ را روشن کرده و مهره ها را به اندازه ای سفت کنید که کمی نشتی آب وجود داشته باشد.
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مهمترین این صافي ها عبارتند از:
1. هیدروسـیکلون : هیدروسـیکلون با ایجاد جریان چرخشـی آب باعث جدایش ذرات سـیلت و ماسـه موجود 

در آب مـی گردد. 

1. بدنه مخروطی شکل 
2. ورودی آب  
3. خروجی آب

4. دریچه تخلیه ذرات
5. شیر سماوری و فشار سنج 

6. شیر تخلیه هوا 
۷. شیر تخلیه مخزن 

۸. مخزن جمع آوری ذرات

توجه
از کلیـه صافـی هـاي تـوري بازدیـد کنیـد. )در صـورت وجـود پارگـي توری هـا باید آنـرا تعویـض و یا محل کنید

پارگـي را تعمیـر کرد.(
صافی ها را مرتب بازدید کنید و در صورتیکه فشار طرفین دستگاه ها از حد مجاز بیشتر بود باید تمیز کنید.

شکل 51-5. اجزای اصلی ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار       

شکل 52-5. هیدروسیکلون

ج- طرز کارب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی
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در صورتیکـه مخـزن جمـع آوری ذرات پر شـود، هیدروسـیکلون عمل جداسـازي ذرات از آب را بـه خوبي انجام 
نـداده و در نتیجـه صافـی هـاي تـوري کـه در انتهای ایسـتگاه قـرار دارند سـریع تر کثیف مي شـوند. بسـته به 

مقـدار ذرات معلـق در آب بیـن یـک تـا ده روز یک بـار باید مخزن جمـع آوری ذرات تخلیه شـود.

 2. صافـی شـن: بـا عبـور آب از بسـتر متخلخـل شـن و ماسـه سیلیسـی در داخـل صافـی شـن، ذرات معلق، 
جلبـک هـا و مـواد آلـی سـبک  از آب جـدا می شـوند.

1. بدنه صافی شن
2. ورودی آب

3. خروجی آب 
4. دریچه ورودی شن 

5. دریچه بازدید 
6. شیر تخلیه هوا 

۷. شیر تخلیه پس آب
 شست و شو 

۸. لوله شست و شو

سرویس و نگهداری  هیدروسیکلون
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

مراحل انجام کار:
1. شیر فلکه ورودی را ببندید.

2. دستگیره دریچه تخلیه را بچرخانید تا دریچه آزاد شود.
3. دریچه تخلیه را بردارید. 

4. ذراتی را که همراه آب از مخزن خارج نشده اند تخلیه کنید.
5. واشـر السـتیکی دریچـه را کنتـرل ودر صورت سـالم بـودن روی دریچه 

قراردهید.
6. دریچـه را همـراه السـتیک در محـل خـود قـرار دهیـد و بـا یک دسـت 

دارید. نگـه 
۷. پیچ نگهدارنده را در محل خو جا زده ومحکم کنید.

۸. شیرفلکه ورودی هیدرو سیکلون را باز کنید.

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

بـا توجـه بـه تصویر)شـکل 52-5 ج( چگونگـی جـدا شـدن ذرات سـیلت و ماسـه توسـط هیدروسـیکلون را 
درکالس بـه بحـث بگذاریـد.

شکل 5-53.   

شکل 54-5. صافی شن

ج- اجزای داخلیب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی
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توجه
شسـت و شـوی صافـی های شـن بایـد زمانی انجام شـود که افت فشـار بیـن ورودی و خروجی فیلتر شـن از کنید

3/5 متـر)0/35 بـار( بیشـتر شـود. تشـخیص این اختالف فشـار با قرائت فشـار سـنج های قبـل و بعد صافی 
شـن انجـام مـی گیـرد. بـرای اینکـه عمل شسـت و شـو  در فیلترهای شـن بـه خوبی صـورت گیـرد حداقل 

15 متر فشـار ورودی الزم اسـت.

برای شسـت و شـوی صافی شـن و تمیز نمودن بسـتر متخلخل و جلوگیری از گرفتگی از سیسـتم شست و شوی 
معکـوس )back wash(  اسـتفاده مـی شـود. بـا برقـراری جریـان آب بصـورت معکـوس از مجـرای خروجـی 
مخـزن، کلیـه ذرات مانده در بین شـن و ماسـه از مجرای تعبیه شـده خـارج گردیده و مخزن آماده فیلتراسـیون 

مجدد مـی گردد.

سرویس و نگهداری  صافی شن 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

مراحل انجام کار:
1. شیر) الف( را باز کنید.

2. شیر تخلیه 1 را باز کنید.
3. شیر )ب( را ببندید.
4. شیر )ج( را ببندید

5. با جریان آب به داخل صافی شن براي چند دقیقه عمل شست و شو را ادامه دهید.
6. پس از اینکه پس آب ناشی از شستشوی صافی شن تمیز و زالل شد، جریان آب را قطع کنید.

۷. شیرهای )ب( و )ج( را باز نمایید و شیر )الف( را ببندید.

گفتگو 
کنید

فعالیت 
کارگاهی

چگونگـی جـدا شـدن ذرات معلـق، جلبـک هـا و مـواد آلی سـبک توسـط صافـی شـن را درکالس بـه بحث 
بگذارید.

شکل 55-5. شست و شوی صافی شن
ب- در حال فیلتراسیونالف- در حال شست و شو

3 3

1
1
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3. صافـی تـوری: تصفیـه نهایی آب و جـدا کردن کلیـه ذرات باقی مانـده در آب در داخل صافی تـوری انجام 
مـی شـود. در حیـن عبـور آب از چشـمه هـای توری، ذرات معلـق در توری گیر کـرده و از آب جدا می شـوند.

1. بدنه صافی
2. ورودی آب

3. خروجی آب
4. درب بازدید 

5. شیر شست و شو
6. توری داخلی

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

عمـل شسـت و شـوی معکـوس صافـی هـای تـوری بایـد زمانـی انجـام شـود که افـت فشـار بیـن ورودی و 
خروجـی صافـی تـوری از 5 متـر)0/5 بـار( بیشـتر شـود. تشـخیص ایـن اختالف فشـار با قرائت فشـار سـنج 

هـای قبـل و بعـد صافی تـوری انجـام مـی گیرد.

شستشـوی صافـی هـای تـوری به یکی از روش های دسـتی و یا شسـت و شـوی معکـوس نیمـه اتوماتیک انجام 
می شـود.

شست و شوی دستی صافی توری 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: ایستگاه کنترل مرکزی آبیاری تحت فشار

مراحل انجام کار:
1-جریان اصلی را قطع نمایید.

2- درب بازدید را باز نموده و توری های داخلی را از سیلندر خارج نمایید.
3- با استفاده از برس نرم به کمک فشار آب تمام سطح توری ها را با دقت بشویید.
4- توری ها را مجددا سرجای خود قرار داده و درب بازدید را کامال محکم نمایید..

شکل 56-5. صافی توری 

شکل 57-5. قطعات باز شده صافی توری 

ج- طرز کارب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی



200

4. صافـی دیسـکی: عملکـرد صافـی دیسـکی مشـابه صافـی تـوری مـی باشـد. در حیـن عبـور آب از فاصله 
بیـن دیسـک هـا ذرات معلـق در آب در سـطح خارجی دیسـک تجمـع کـرده و آب تمیز از مرکز دیسـک خارج 

می گـردد.

شست و شوی معکوس صافی توری 
ایسـتگاه  ابـزار و وسـایل و امکانـات مـورد نیـاز: 

فشـار تحـت  آبیـاری  مرکـزی  کنتـرل 
مراحل انجام کار:

1. شیر BV1 را باز نموده و شیر BV2 را ببندید.                                                                
2. شـیرهای V1 و V3 را به ترتیـب ببندیـد و شـیر 

V2 را بـاز نمایید. 
3. تا خارج شدن آب تمیز صبر کنید.

4. شیر BV1 را ببندید.
5. شیرهای V1 و V3 را به ترتیب باز کنید.

6. بـرای شسـت و شـوی صافـی دوم مراحـل قبل را 
روی شـیر هـای صافـی دوم تکـرار کنید.

BV= By pass valve)شیر برگشت(
V = Valve )شیر پروانه ای(

توجه
کنید

فعالیت 
کارگاهی

هنگام تمیز کردن صافی های توری دقت شود که به شبکه توری صدمه وارد نشود.
قبـل از قـرار دادن تـوری هـا داخل سـیلندر صافی، از قرار داشـتن واشـر آب بنـدی تحتانـی اطمینان حاصل 

نمایید.
اگـر تعـداد بیـش از یـک صافـی توری در ایسـتگاه شـما به کار رفته اسـت دقـت نمایید که هر یـک از صافی 
هـای داخلـی در سـیلندر مربـوط بـه خـود قرار گیـرد، در غیر این صـورت عمـل آب بندی ممکن اسـت انجام 
نشـود. بدیـن منظـور روی لبـه فلنـچ ورودی سـیلندر و لبـه تـوری هـای داخلی عالمتی یکسـان حک شـده 

کـه به شـما در تشـخیص آن کمک مـی نماید.

شکل 58-5. شست و شوی معکوس صافی توری دوبل

توجه
در مـواردی کـه منبـع تامیـن آب شـبکه بـه هـر دلیلی حـاوی روغن باشـد، اسـتفاده از صافی های دیسـکی کنید

توصیـه نمـی گردد.
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1. پوسته صافی 
2. ورودی آب

3. خروجی آب
4. بست و اورینگ 

5. بوشن  
6. کارتریج دیسکی      

شست و شوی صافی های دیسکی به روش های دستی و شست و شوی معکوس انجام می شود.

شست و شوی دستی صافی دیسکی 
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: 

مراحل انجام کار:
1. شیر ورودی را ببندید.                                                                                       

2. بست و اورینگ صافی را باز نموده و کارتریج دیسکی را خارج نمایید.
3. سـطح دیسـک هـا را بـا فشـار آب کامال شستشـو دهید تا گرفتگـی های آن 

رفـع گردد.
4. کارتریج دیسـکی را مجددا سـرجای خود قرار داده و بسـت و اورینگ صافی 

ببندید. را 
5. شیر ورودی را باز کنید.                                                                                       

فعالیت 
کارگاهی

شکل 60-5. شست و شوی دستی صافی دیسکی

توجه
شست و شوی صافی های دیسکی به روش دستی توصیه نمی شود.کنید

عمـل شسـت و شـوی معکـوس صافـی هـای دیسـکی بایـد زمانی انجام شـود کـه افت فشـار بیـن ورودی و 
خروجـی فیلتـر بیـش از 5 متـر)0/5 بار(  شـود. تشـخیص این اختالف فشـار با قرائت فشـار سـنج های قبل 

و بعـد صافـی دیسـکی انجام مـی گیرد.

شکل 59-5. صافی دیسکی  

ج- طرز کارب- تصویر واقعیالف- اجزای ساختمانی
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شست و شوی معکوس صافی های دیسکی
ابزار و وسایل و امکانات مورد نیاز: 

مراحل انجام کار:
1- شیر ورودی را ببندید.                                                                                       

2- شیرهای V1 و V3 را بسته و شیر V2 را باز کنید.
3- شیر BV2 را بسته و شیر BV1 را باز کنید.

4- شیر ورودی را باز کنید.
5- بعد از خارج شدن آب صاف، شیر BV1 را ببندید.

6- شیرهای V1 و V3 را باز کنید.
۷- برای شست و شوی صافی دوم به تر تیب روی شیر های صافی دوم عمل کنید.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
به منظور مراقبت از سیستم آبیاري در پایان فصل بیکاري توصیه مي شود : کنید

1. شـیرهاي تخلیـه مخـزن کـود و صافی هـاي توري را بـاز کنید. درب تخلیه سـیکلون و صافی شـن را کامال 
بـاز کـرده و اجازه دهیـد تمام آنها بطـور کامل از آب تخلیه شـوند.

2. لوله و اتصاالت مربوط به مخزن کود را کامال باز کنید.
3. کلیه درپوش های تخلیه آب را باز کرده و پس از تخلیه کامل آب سیستم، مجددا آنها را ببندید.

4. در صورتیکه خطر سرما وجود دارد اطراف شیرها را با مواد مناسب مانند: پارچه، گونی و غیره بپوشانید. 
5. سـطوح فلـزی حسـاس کـه ممکـن اسـت در تمـاس با آب بـاران یا رطوبـت قـرار گیرند به وسـیله گریس 

پوشـش دهید.
6. فشـار سـنج های موجـود در ایسـتگاه پمپـاژ را باز کـرده و به جای آنهـا درپوش نصب کنید ) فشارسـنج ها 

در انبار نگهداری شـوند.(

شکل 61-5. شیرهای روی صافی دوقلو دیسکی  
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آزمون ارزیابي عملکرد:

مرا حل کارردیف
شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن
نمرهنمره دهی(

1
سرویس 

ونگهداری 
شبکه آبیاری 

تحت فشار

تجهیزات: سیستم آبیاری کالسیک و 
قطره ای

مواد: دفترچه طرح آبیاری
زمان: 30 دقیقه

مکان: سطح مزرعه

سرویس صافی ها ، ایستگاه پمپاژ و باالتر از حد انتظار
3لوله ها را انجام می دهد.

سرویس صافی ها و لوله ها را انجام قابل قبول
2می دهد.

1هیچکدام از موارد را انجام نمی دهد.غیر قابل قبول
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ارزشیابی شایستگی کاربری و سرویس شبکه آبیاری تحت فشار

شرح کار:
1(آماده کردن سیستم آبیاری تحت فشار، بازدید های قبل از راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار

2( راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار
3( تنظیمات فشار در سیستم هاي آبیاري تحت فشار

4( انجام فرایند آبیاری با سیستم آبیاري باراني کالسیک با آبپاش ثابت، انجام آبیاری با تحت فشار در آبیاري موضعي نواري
5( سرویس ایستگاه پمپاژ، سرویس صافي ها، سرویس بخش انتقال آب

استاندارد عملکرد: 
سرویس و کاربرد  سیستم آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش متحرک و موضعی نواری

شاخص ها:
1. شناسایی سیستم هاي آبیاري تحت فشار ، ،بازدید های قبل از راه اندازی بخش تامین فشار، بازدید های قبل از راه 

اندازی بخش توزیع آب در آبیاری بارانی کالسیک، بازدید های قبل از راه اندازی بخش توزیع آب در آبیاری موضعی 
نواری مطابق دستورالعمل

2. هواگیری پمپ های سرچاهی، کنترل ضربه قوچ، کنترل کاویتاسیون   مطابق دستورالعمل
3. تنظیم فشار در ایستگاه کنترل مرکزي، تنظیم فشار روی هر بال ، تنظیم فشار آبپاش  مطابق دستورالعمل

4. جدا کردن رایزر و اتصال آن، شکل پاشش آبپاش، جابجایی آبپاش ها روی بال ها ، اتصال نوار های آبیاری ، اتصال 
نوارهاي جانبي، توزیع کود در آبیاری تحت فشار مطابق دستورالعمل

5. آب بندی پمپ با نوار گرافیتی، نگهداری شبکه لوله ها ، نگهداري تاسیسات کنترل مرکزی، شستشوي معکوس و 
دستي صافی ها ) سیکلون، شنی، توری و دیسکی( مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط: تعمیرگاه ماشین های کشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشي مجهز به سیستم هاي آبیاري براني 

و موضعي
ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار کارگاهی، برس سیمي، گریس پمپ، سیستم آبیاري باراني کالسیک با آبپاش ثابت، 

سیستم آبیاري موضعي نواري، ایستگاه پمپارژ، اتصاالت مربوطه.
معیار شایستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کارردیف
نمره هنرجواز 3

1آماده کردن سیستم آبیاری تحت فشار1

1راه اندازی سیستم آبیاری تحت فشار2

2تنظیمات سیستم آبیاری تحت فشار3

1انجام فرایند آبیاری تحت فشار4

1سرویس ونگهداری شبکه آبیاری تحت فشار5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
2نگرش

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو براي قبولي و کسب شایستگي، 2 مي باشد.
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1- داودي، مجید و همکاران. برنامه درسـي رشـته ماشـین هاي کشـاورزي، )1394(. سـازمان پژوهش و برنامه 
ریـزي آموزشـي. دفتـر برنامـه ریزي و تالیـف کتاب هاي درسـي فني و حرفـه اي و کاردانش.

2- احـدي، حمیـد و همکاران. اسـتاندارد و ارزشـیابي حرفه ماشـین هاي کشـاورزي. )1393(. سـازمان پژوهش 
و برنامـه ریـزي آموزشـي. دفتـر برنامـه ریـزي و تالیف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش.

3- احـدي، حمیـد و همکاران. اسـتاندارد شایسـتگي حرفه ماشـین هاي کشـاورزي. )1392(. سـازمان پژوهش 
و برنامـه ریـزي آموزشـي. دفتـر برنامـه ریـزي و تالیف کتاب هاي درسـي فنـي و حرفـه اي و کاردانش.

4- دهپوره، محمدباقر، اصول ایمني در ماشین هاي کشاورزي، انتشارات دانشگاه گیالن،13۸1.
5- سـاکنیان دهکـردي، نـادر و دیگـران. ماشـین هـاي تهیه زمین و کاشـت، کد 4۸2/9، سـازمان چاپ و نشـر 

کتاب هاي درسـي ایـران، 1392.
6- شفیعي، سید احمد، ماشین هاي خاکورزي، دانشگاه تهران، 13۷4.

۷- عراقـي، محمـد کاظـم و همـکاران. تجهیـزات و ماشـین هـاي باغبانـي، 49۷/4، سـازمان چاپ و نشـر کتاب 
هاي درسـي ایـران، 1392.

۸- مقدم، وحید، دستگاه آبفشان دوار، دفتر خدمات تکنولوژي آموزشي )نشر آموزش کشاورزي(، 13۸1.
9- منصوري راد، داود، تراکتورها و ماشـین هاي کشـاورزي، جلد اول، انتشـارات دانشـگاه بوعلي سـینا همدان، 

.13۷9
10- نـوروزي، ناصـر، شـناخت و کاربـرد دسـتگاه آبیـاري بارانـي قرقـره اي، دفتر تولیـد برنامه هـاي ترویجي و 

انتشـارات فنـي معاونـت ترویج سـازمان تحقیقـات ، آمـوزش و ترویج کشـاورزي، 13۷6.
11- نـوروزي، ناصـر، شـناخت و کاربـرد دسـتگاه آبیـاري باراني دوار مرکزي، دفتـر تولید برنامه هـاي ترویجي و 

انتشـارات فنـي معاونت ترویج سـازمان تحقیقـات ، آموزش و ترویج کشـاورزي، 13۷6.
12- کتابچه راهنماي ردیف کار نیوماتیک، شرکت تراشکده.

13- کتابچـه راهنمـای سـمپاش هـاي پشـتي موتـوري اتومایـزر ، النـس دار و بوم دار، شـرکت گلپـاش صنعت 
تهران.

. STIHL 14- کاتالوگ هاي )کاالنما( شرکت
15-Machinery Management of Operation, FMO, John deere, Co , Moline III , 1987. 
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