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 ردیف كردن علوفه ها روی ردیف سبب سهولت در بسته بندی می شود.  

 ردیف كردن گیاه علوفه ای روی ردیف سبب هوادهی به توده های علوفه زیرین می شود.  

 تنظیم ردیف كن ها نیاز به مهارت خاصی دارد.  

 بسته بندی علوفه در شرایط مناسب سبب سهولت انتقال و نگهداری علوفه می شود.  

هوادهی و ردیف سازی مکانیزه گیاهان علوفه ای

آیا می دانید که...؟
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مرحله دوم از مراحل برداشت علوفه خشك كردنی، هوادهی و ردیف كردن علوفه درو شده برای خشك شدن 
تدریجی و یكنواحت آن است. خشك شدن علوفه بر حسب درجه حرارت منطقه و درجه ابری شدن آسمان، 
یك تا چند روز در زیر تابش آفتاب به طول می كشد. در صورت بارندگی، این مدت افزایش خواهد یافت. پس 
از كاهش رطوبت به حد استاندارد، علوفه به صورت نواری روی زمین ردیف شده و سپس بسته بندی می گردد. 

هوادهی و ردیف کردن علوفه 

برگرداندن علوفۀ درو شده و قرار دادن آن به صورت نوارهای شل و پف كرده توسط دستگاه ریگ یا شانه 
صورت می گیرد. با این ماشین، هوادهی و جریان هوا در درون توده برقرار می شود. زیر و روی نواری های علوفه 
به طور یكنواخت خشك می شود. بخش رویین علوفه از آفتاب سوختگی و بخش زیرین از كپك زدگی در امان 
خواهد ماند. همچنین این عملیات باعث می شود تا اندام های گیاهی رنگ سبز شفاف بگیرند. سبزی رنگ 
در بازار پسندی محصول نقش مهمی دارد. با ردیف سازی عمل بسته بندی راحت تر و باكارایی بیشتر انجام 

می شود. انواع شانه ها عبارت اند از شانه های خورشیدی )چرخی(، دوار و موازی )شكل 1 و 2(.

شناسایی ساختمان و آماده سازی شانه خورشیدی 

از آنجایی كه شانه خورشیدی متداول ترین شانه برای ردیف كردن علوفه درو شده در ایران می باشد، تنها نحوه 
كار با این ماشین آموزش داده می شود )شكل 3(. 

قسمت های مهم یك شانه چرخی عبارت اند از: شاسی اصلی، شاسی های چرخ های شانه كن، چرخ های شانه كن، 
انگشتی ها و فنرهای شناوری.

شکل 2ـ شانه موازیشکل 1ـ شانه دوار

یاتاقان خورشیدی

انگشتی

شاسی فرعی
شاسی اصلی

فنر شناوری

صفحه سوراخ دار تنظیم

پایه نگهدارنده

شکل 3ـ ردیف ساز شانه خورشیدی )چرخی(
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چرخ های شانه كن موقعی به چرخش در می آیند كه انگشتی های شانه كن آنها با زمین تماس حاصل كنند. از 
مزیت های این نوع شانه به شانه های دیگر می توان به موارد زیر اشاره كرد:

 شانه های چرخی نوارهای سفت و طناب پیچ مانندی را ایجاد می كنند كه نسبتاً دیرتر خشك می شوند.   

 حالت شناوری چرخ های آن امكان شانه زنی تمیز در زمین های ناهموار را فراهم می كند.  

 انگشتی های چرخ های شانه كن در این شانه ها آهسته تر از انگشتی های شانه های موازی حركت می كنند و   

باعث شانه زنی آرام تر حتی در سرعت های كاری زیاد می شود.
سرعت پیشروی شانه های چرخی تا حدود 13 كیلومتر در ساعت می تواند باشد. هر چه شانه سریع تر كشیده 
شود، چرخ ها هم سریع تر می چرخند. شاسی های چرخ های شانه كن كه معموالً دو عدد می باشد، چرخ های 
شانه كن را نگه داشته و به شاسی اصلی متصل می كند. قطر لولۀ شاسی اصلی كه وزن شانه را تحمل می كند، 
بیشتر از قطر لولۀ شاسی های چرخ ها است. دو فنر شناوری نسبتاً قطور باعث می شوند تا چرخ های شانه كن 

بدون وارد آوردن فشار زیاد بر انگشتی ها، از پستی و بلندی های زمین عبور كنند.
چرخ های شانه كن كه تعدادشان معموالً 4 عدد است، به طور مورب قرار می گیرند و پله وار همدیگر را پوشش 
می دهند. چرخ های شانه كن بر دو نوع چرخ های انگشتی دار و چرخ های بشقابی یكپارچه است. )شكل 4 و 5(

هر چرخ انگشتی دار شامل یك طوقه )حلقه تسمه ای( فلزی است. در پیرامون این طوقه سوراخ هایی وجود دارد 
كه انگشتی ها از آنها عبور می كنند. در وسط چرخ یك توپی وجود دارد كه محل اتصال چرخ به شاسی چرخ ها 
است. در داخل هر توپی یاتاقانی قرار دارد كه چرخش چرخ را آسان می كند. انگشتی ها كه تعداشان در هر چرخ 
شانه كن حدود 40 عدد است، میله های فنری بلندی هستند كه یك سر آنها به دور توپی چرخ متصل است و سر 
دیگر آنها كه بیرون از طوقه قرار دارد خم شده است. این میله های فنری بلند در تمام طول خود انعطاف پذیری 
و سخت تر شوند،  كوتاه  میله های  باعث شكستن  است  ممكن  كه  موانعی  از  به طور شناور  می توانند  و  دارند 
عبور نمایند. اما در نقاط بادخیز، احتمال جمع شدن و پیچیدن علوفه بر روی انگشتی های بعضی از چرخ های 
انگشتی دار وجود دارد كه می تواند باعث شود تا نوار محصول به طور كامل تشكیل نشود. استفاده از چرخ های 
بشقابی یكپارچه می تواند در مناطق بادخیز مفید باشد. این چرخ ها با پوشش مخصوصی كه دارند تحت تأثیر باد 

قرار نمی گیرند. انگشتی های این چرخ های بشقابی یكپارچه، كوتاه هستند و به دور چرخ متصل می شوند.
موقعی كه شانه در وضعیت كار قرار می گیرد، انگشتی های پایینی در بیرون طوقه هر چرخ به آرامی از پشت با 

شکل 5  ـ چرخ های بشقابی یکپارچهشکل 4ـ چرخ های انگشتی دار
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زمین تماس پیدا می كنند. وقتی شانه به طرف جلو كشیده می شود، از آنجا كه چرخ های شانه به طور مایل در 
پشت تراكتور قرار گرفته اند، شروع به چرخش می كنند. در این حالت، پشت انتهای خمیده انگشتی ها با علوفه 
تماس حاصل می كند و علوفه را به طرف كنار و به سمت عقب حركت می دهد. علوفه آنقدر در جلو چرخ های 
شانه كن باقی می ماند تا از انتهای عقبی شانه به بیرون بغلتد و نوار علوفه تشكیل شود. شانه های چرخی عقب 

تراكتوری معموالً علوفه را از سمت راست تراكتور به سمت چپ و عقب هدایت می كنند. )شكل 6(
نوار  دو  كردن  یكی  به منظور  علوفه  زدن  شانه  برای 
بسته بندهای  برای  عریض،  نواری  آوردن  به وجود  و 
استوانه ای بزرگ، می توان از شانه های چرخی دوقلو 
چرخی  شانه  دو  از  قلو  دو  شانه های  نمود.  استفاده 
تشكیل شده اند. یك شانه در سمت راست تراكتور و 
دیگر در سمت چپ تراكتور. این دو شانه به یك قالب 
تراكتور  نقطه  سه  اتصال  به  مخصوص  شونده  سوار 

شکل 6 ـ نحوه ردیف کردن علوفهوصل می شود. )شكل 7 و 8(

شکل 8ـ شانه چرخی دوقلو با چرخ های یکپارچهشکل 7ـ شانه چرخی دوقلو با چرخ های انگشتی دار

شناسایی ساختمان و آماده سازی شانه خورشیدی
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، شانه خورشیدی، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3  زیر نظر هنرآموز، اجزای ساختمانی شانه خورشیدی را شناسایی كنید.
4  انگشتی های خم شده یا شكسته را تعمیر یا تعویض كنید.

5  شاسی های ماشین را از نظر شكستگی بررسی و در صورت لزوم تعمیر كنید.
6  تمام گریس خورهای دستگاه را گریس كاری كنید.

7  عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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شانه های خورشیدی از نظر اتصال به تراكتور به انواع سوار یا كششی تقسیم بندی می شوند. نوع متداول این 
ماشین در ایران نوع سوار آن است كه دارای چهار خورشیدی می باشد.

اتصال شانه خورشیدی به تراکتور

ارزشیابی مرحله آماده سازی شانه خورشیدی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

آماده سازی 
شانه 

خورشیدی 

شانه خورشیدی، تراكتور، جعبه 
ابزار مكانیك عمومی

باالتر از 
حد انتظار

آماده  و  خورشیدی  شانه  اجزای  شناسایی 
به كار كردن آن، متصل كردن شانه خورشیدی 
به تراكتور، تجزیه و تحلیل وظیفه اجزای شانه 

خورشیدی

3

در حد 
انتظار

آماده  و  خورشیدی  شانه  اجزای  شناسایی 
به كار كردن آن، متصل كردن شانه خورشیدی 

به تراكتور
2

پایین تر از 
1ناتوانی در آماده به كار كردن شانه خورشیدیحد انتظار

اتصال شانه خورشیدی سوار به تراکتور
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، شانه خورشیدی، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  تراكتور را بازدید نموده و پس از روشن كردن با دنده عقب به سمت شانه حركت كنید.

3   با متوقف كردن تراكتور و كشیدن ترمز و خالص نمودن دنده، 
اتصال سه نقطه تراكتور را به نقاط اتصال شانه متصل كنید.

4  شانه را از نظر طولی و عرضی تراز كنید.
5   با زنجیرهای بغل بازوهای هیدرولیكی، فاصله چرخ شانه اول 
را طوری تنظیم كنید كه چرخ تراكتور در كنار ردیف علوفه 

درو شده حركت كند. 
شانه  رفتن  پایین  و  باال  مانع  تراكتور  ثابت  بند  مال  اگر  توجه: 

)9 )شكل  كنید.  جابه جا  سمت  یك  به  را  آن  شکل 9ـ اتصال شانه خورشیدی به تراکتورمی شود، 

فعالیت
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 تنظیم شانه خورشیدی 
شانه های خورشیدی دارای سه تنظیم می باشند:

به  خورشیدی  شانه  شناوری  حالت  دستگاه:  شناوری  تنظیم     1
وسیله دو فنر تنظیم می شود. سفتی بیش از حد فنرها موجب پرش 
خورشیدی ها و در نتیجه جاگذاری علوفه می شود و شل بودن فنرها 
باعث فشار آوردن انگشتی ها بر روی زمین و در نتیجه شكستن آنها 

خواهد شد. )شكل 10(

2  تنظیم عرض کار شانه خورشیدی: عرض شانه زنی باید با توجه 
كم پشت،  و  در محصوالت سبك  تنظیم شود.  شرایط محصول  به 
نوارهای  تا  باشد،  مطلوب  شانه زنی  عرض  حداكثر  است  ممكن 
پشت، عرض  پر  و  در محصوالت سنگین  ایجاد شود.  سنگین تری 
كم شانه زنی می تواند نوارهای مناسبی را به وجود آورد. برای تنظیم 
عرض شانه زنی زاویه شانه نسبت به جهت حركت تراكتور را تغییر 

.)11 )شكل  می دهیم 

3  تنظیم موقعیت خورشیدی ها بر روی شاسی نسبت به مسیر 
این  در  مربوطه  شاسی  بر روی  خورشیدی ها  موقعیت  پیشروی: 
ماشین قابل تنظیم است كه با این كار می توان سه عمل مختلف در 

برداشت علوفه را انجام داد )شكل 12( كه عبارت اند از:
الف( جمع آوری یا جارو كردن علوفه درو شده و ردیف كردن آنها

ب( جابه جا كردن و زیر و رو نمودن علوفه برای خشك شدن
ج( تقسیم كردن یك نوار پر پشت به دو نوار نازک یا پخش كردن

شکل 10ـ فنرهای شناوری

شکل 11ـ تغییر زاویه شاسی اصلی نسبت به 
پیشروی جهت 

شکل 12ـ کارهای شانه خورشیدی

ج( پخش کردنب( جابه جا کردنالف( ردیف کردن
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اتصال شانه خورشیدی سوار به تراکتور
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: تراكتور، شانه خورشیدی، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
شانه  و  كرده  روشن  را  تراكتور  اولیه  بازدیدهای  از  2   پس 

كنید. متصل  آن  به  را  به كار  آماده  خورشیدی 
3  با اهرم هیدرولیك تراكتور، شانه را از روی زمین بلند كنید.

4   با تغییر موقعیت صفحات سوراخ دار روی شاسی، شانه را به 
سمت چپ یا راست تراكتور متمایل كنید تا عرض كار مناسب 

به دست آید )شكل 13(. 
توجه: با كم كردن زاویه نسبت به جهت پیشروی، عرض كار ماشین 

كاهش یافته و سرعت چرخش خورشیدی ها افزایش می یابد.
5   با تغییر موقعیت شاسی اصلی و شاسی چرخ ها، شانه را برای 

زیر و رو كردن علوفه تنظیم كنید.
توجه: برای چرخش شاسی، در حالی كه شانه به وسیله هیدرولیك 
تسمه  كنید،  خارج  را  نگهدارنده  پین  شده،  برده  باال  تراكتور 
بچرخانید.  را  آورده شاسی  بیرون  بین كرپی ها  از  را  مهار كننده 
پس از قرار گرفتن شاسی در موقعیت دلخواه تسمه مهار كننده و 

پین نگهدارنده را جا بزنید )شكل 14(
6   با تغییر موقعیت شاسی اصلی و شاسی خورشیدی ها، شانه را 

برای ردیف كردن علوفه تنظیم كنید.
و شاسی خورشیدی ها، شانه  اصلی  موقعیت شاسی  تغییر  7   با 
را برای تبدیل یك ردیف علوفه به چند ردیف تنظیم كنید.
8   با تغییر موقعیت شاسی اصلی و شاسی خورشیدی ها، عرض 
دستگاه را كاهش داده و آن را در موقعیت حمل و نقل قرار 

دهید.

شاسی  روی  سوراخ دار  صفحه  13ـ  شکل 
خورشیدی شانه 

فعالیت

شکل 14ـ تغییر موقعیت شاسی اصلی و 
چرخ ها شاسی 

ده
ارن

هد
 نگ

ین
پ

تسمه مهارکننده



پودمان 5: جمع آوری علوفه

193

ارزشیابی مرحله تنظیم شانه خورشیدی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

تنظیم شانه 
خورشیدی

مزرعه یونجه درو شده، 
شانه خورشیدی، تراكتور، 
جعبه ابزار مكانیك عمومی

باالتر از حد 
انتظار

تنظیم شناوری دستگاه، تنظیم عرض شانه 
خورشید ها  موقعیت  تنظیم  خورشیدی، 
پیشروی،  مسیر  به  نسبت  شاسی  بر روی 
تجزیه و تحلیل تأثیر تنظیمات مختلف بر 

هدر رفت محصول

3

در حد انتظار
تنظیم شناوری دستگاه، تنظیم عرض شانه 
خورشید ها  موقعیت  تنظیم  خورشیدی، 

بر روی شاسی نسبت به مسیر پیشروی
2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در تنظیم خورشیدیانتظار

 کاربرد شانه خورشیدی 
برای گیاهان برگی مانند یونجه و شبدر، عمل شانه زدن باید قبل از كاهش بیش از حد محتوای رطوبتی 
گیاه انجام شود، زیرا پس از آن برگ ها خشك شده و می ریزند. معموالً در اكثر نقاط ایران در تابستان 24 
ساعت بعد از درو و روزهایی كه دمای هوا پایین است 24 تا 72 ساعت بعد از درو )با توجه به شرایط منطقه، 

ابری   بودن آسمان و رطوبت نسبی(، عملیات شانه زنی را انجام می دهند. 
در صورت خشك شدن علوفه بایستی سعی شود انجام عملیات شانه زنی در صبح زود كه شبنم صبحگاهی بر 

روی علوفه درو شده نشسته است انجام گیرد تا برگ های علوفه كمتر از ساقه جدا شود.
برای تشخیص زمان اجرای عملیات ردیف كردن علوفه می توان به میزان خوابیدگی علوفه درو شده دقت 
كرد. ردیف علوفه تازه درو شده كه دارای رطوبت باالیی است پف كرده است، اما بعد از خشك شدن پف 
آن می خوابد. عالوه بر این اگر رطوبت علوفه درو شده باال باشد هنگام كار به انگشتی ها می چسبد و همراه با 

خورشیدی می چرخد كه از این روش نیز می توان برای تشخیص رطوبت علوفه استفاده كرد.
به منظور حصول نتیجه دلخواه از كار با شانه خورشیدی، عالوه بر تنظیم صحیح و رعایت زمان انجام عملیات 

باید نكات زیر را رعایت نمود:
الف( ارتفاع انگشتی ها نسبت به زمین باید به گونه ای باشد كه در موقع كار نوک انگشتی ها با زمین اصابت 
نكند. پایین بودن انگشتی سبب داخل شدن سنگ و خاک در علوفه می شود و امكان شكستگی یا صدمه 
دیدن انگشتی نیز وجود دارد. از سوی دیگر باال بودن بیش از حد انگشتی ها باعث به جا ماندن مقداری از 

علوفه بر روی زمین خواهد شد. 
ب( تعداد ردیف هایی از علوفه درو شده كه باید یكی شوند، متناسب با تراكم علوفه و دمای هوا انتخاب شود. معموالً 

در ایران 4 ردیف را یكی می كنند اما با توجه به شرایط می توان 5 یا 6 ردیف را هم به یك ردیف تبدیل كرد.
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ج( تمام علوفه ای كه با هم یك ردیف می شوند باید جابه جا شوند و 
تنها نزدیك شدن ردیف ها به یكدیگر مدنظر نباشد. به عبارت دیگر 
ردیف های نهایی باید روی قسمتی از زمین تشكیل شوند كه شانه 
شده و نه آن قسمتی كه هنوز شانه نشده است. در این صورت ردیف 
و  هوا خورده  در حین جابه جایی،  كامل  به طور  اینكه  علوفه ضمن 
سریع تر خشك می شوند به صورت یك طناب در هم پیچیده می شوند 
)شكل 15(، تا هنگام برداشت با ماشین بسته بند، به راحتی از روی 

زمین برداشته شوند و علوفه ای روی زمین باقی نماند.
شانه  توسط  ردیف شده  علوفه  15ـ  شکل 

خورشیدی

تبدیل کردن چهار ردیف علوفه به یک ردیف
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: شانه خورشیدی، تراكتور،، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، 

پارچه تنظیف
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  شانه خورشیدی را به تراكتور متصل نموده و پس از تنظیمات اولیه به سمت مزرعه حركت كنید.

  شانه زدن را از قسمتی از مزرعه شروع كنید كه درو از آنجا شروع شده است. چون رطوبت آن كمتر  3
است.

4   چرخ سمت راست تراكتور را كنار ردیف اول قرار 
دهید. در این حالت ردیف دوم بین چرخ های 

تراكتور قرار می گیرد.
5   با انتخاب دنده مناسب شروع به حركت كنید تا 
ردیف اول بر روی ردیف دو ریخته شود و یك 

ردیف بزرگ تر تشكیل شود.
6   با رسیدن به انتهای زمین شانه را بلند كرده و 

طوری به سمت چپ دور بزنید كه ردیف چهارم كنار چرخ سمت راست تراكتور قرار گیرد.
7   شانه را روی زمین قرار داده و با دنده مناسب به پیشروی ادامه دهید تا دو ردیف مجاور با هم یكی شوند.
8   با گردش به سمت چپ و قرار دادن چرخ سمت راست تراكتور كنار اولین ردیف بزرگ ایجاد شده، 

دو ردیف را با هم یكی كنید.
9  بقیه مزرعه را نیز به همین ترتیب، ردیف كنید.

توجه: دقت كنید كه سر و ته زمین كه به صورت عمود بر ردیف های طولی زمین درو شده است باید در 
آخر كار به همان جهت كه درو شده، شانه زده شود. معموالً یك ردیف در سر مزرعه و یك ردیف در انتهای 

مزرعه، به صورت شانه زده تشكیل می شود.

شکل 16ـ تبدیل کردن چهار ردیف علوفه به یک ردیف

فعالیت
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ارزشیابی مرحله کاربرد شانه خورشیدی

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

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

كاربرد شانه 
خورشیدی

مزرعه یونجه درو شده، شانه 
خورشیدی، تراكتور، جعبه 

ابزار مكانیك عمومی

باالتر از حد 
انتظار

اجرای  اجرای ردیف كردن،  زمان  تعیین 
عملیات هوادهی یا تبدیل چند ردیف به 
یك ردیف، تحلیل رطوبت مناسب علوفه 
كیفیت  بر  آن  تأثیر  و  بسته بندی  برای 

علوفه

3

در حد انتظار
اجرای  اجرای ردیف كردن،  زمان  تعیین 
عملیات هوادهی یا تبدیل چند ردیف به 

یك ردیف
2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در كار با شانه خورشیدیانتظار
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شرح کار:
1ـ آماده به كار كردن شانه خورشیدی 2ـ تنظیم شانه خورشیدی 3ـ به كارگیری شانه خورشیدی برای تبدیل چند ردیف به یك ردیف یا 

علوفه هوادهی 

استاندارد عملکرد: 
یونجه درو شده را با استفاده از شانه خورشیدی در زمان مناسب هوادهی كرده یا چند ردیف را به یك ردیف تبدیل كنند.

شاخص ها:
1ـ اجزای شانه خورشیدی در زمان مناسب هوادهی كرده یا چند ردیف را به یك ردیف تبدیل كنند.

بر روی شاسی نسبت به مسیر  را تنظیم كند، موقعیت خورشیدی ها  انجام دهد، عرض كار شانه خورشیدی  را  2ـ تنظیم شناوری دستگاه 
تنظیم كند. را  پیشروی 

3ـ تعیین زمان اجرای ردیف كردن، اجرای عملیات تبدیل چهار ردیف به یك ردیف

شرایط انجام کار:
مزرعه یونجه درو شده

ابزار و تجهیزات:
شانه خورشیدی، تراكتور، جعبه ابزار مكانیك عمومی، انواع پین، پارچه تنظیف

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی شانه خورشیدی1

1تنظیم شانه خورشیدی2

2كاربرد شانه خورشیدی3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
با استفاده از لوازم ایمنی كار و رعایت نكات زیست محیطی و اخالق حرفه ای و جلوگیری از 

2هدر رفت محصول، یونجه های درو شده را هوادهی و برای بسته بندی آماده كند.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.

ارزشیابی شایستگی هوادهی و ردیف سازی مکانیزه گیاهان علوفه ای
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بسته بندی علوفه

آیا می دانید که...؟
 بسته بندی علوفه موجب كاهش هزینه های حمل و نقل و انبارداری آن می شود.  

 رطوبت علوفه هنگام بسته بندی نباید كمتر از 20 درصد باشد و در صورت رطوبت پایین تر از این حدود   

باعث كاهش كیفی علوفه می شود.
 در صورتی كه رطوبت علوفه زیاد باشد بیش از حد فشرده شده و باعث كپك زدگی می شود.  
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این  است.  ایران  در  علوفه  بسته بند  ماشین  رایج ترین  مكعبی  بسته بند 
بسته های  به صورت  را  آن  و  برداشته  زمین  روی  از  را  علوفه  نوار  ماشین 
مكعب مستطیل در آورده و نخ پیچ می كند. بسته آماده شده از قسمت عقب 
ماشین روی زمین رها می شود. وزن بسته ها متناسب با نوع و اندازه ماشین 
از چند كیلوگرم تا چندتن متغیر است. بسته بندهای مكعبی كوچك، بسته 
تشكیل شده را با دو نخ بسته بندی می كنند، اما در انواع بزرگ تر تعداد 
نخ ها تا شش نخ هم افزایش می یابد. در ایران بسته بندهای مكعبی كوچك 
 91/5×45/7×40/6 ابعاد  حداكثر  با  بسته هایی  می توانند  كه  دارند  رواج 
سانتی متر و با حداكثر وزن 36 كیلوگرم تولید كرده و آنها را با دو رشته 

نخ بسته بندی كنند )شكل 2(. 
اجزای ساختمانی یك ماشین بسته بند مكعبی كوچك، در شكل 3 نشان داده شده است.

بعد از درو، هوادهی و ردیف  كردن می توان اقدام به بسته بندی علوفه ها نمود. در خود مصرفی در صورت مصرف 
مستقیم، علوفه ها را بدون آنكه نیاز به خشك و ردیف كردن باشد، به وسیله چهارشاخ یا چنگال، جمع آوری، 
منتقل و مصرف می كنند و در مصرف با تأخیر زمانی، پس از خشك كردن، عمل جمع آوری صورت گرفته و 
محصول برداشتی در انبار به صورت فله نگهداری می شود. در شرایط بازار محور و فروش تجاری محصول، بایستی 
علوفه را بسته بندی نمود. برای بسته بندی از ماشین های بسته بند یا بیلر استفاده می شود. بسته بندی علوفه 
عالوه بر سهولت جمع آوری علوفه از مزرعه، حمل و نقل و نگهداری آن در انبار، با محفوظ نگهداشتن برگ های 

پرارزش یونجه در داخل بسته، سبب كاهش ضایعات، حفظ رطوبت و كیفیت علوفه نیز می گردد. 

شناخت ظاهری و اصول کار ماشین بسته بند علوفه
بسته بندهای علوفه به دو شكل بسته بندهای 
مكعبی و بسته بندهای استوانه ای وجود دارد 

)شكل 1(.

شکل 1ـ انواع ماشین های بسته بند
ب( بسته بند استوانه ایالف( بسته بند مکعبی

91/5
40/6

4
5

/7

ایجاد شده  بسته های  ابعاد  2ـ  شکل 
کوچک بسته بندهای  توسط 

شکل 3ـ اجزای تشکیل دهنده بسته بند مکعبی کوچک

8  ـ گاردان انتقال قدرت به واحد نخ بندی  1ـ مال بند   
9ـ کمک فنر 2ـ گاردان   
10ـ بردارنده 3ـ پایه نگهدارنده  

11ـ چرخ حمل 4ـ کالچ اصطکاکی  
12ـ چنگال تغذیه جلو  5  ـ چرخ لنگر  

13ـ چنگال تغذیه عقب 6  ـ جعبه دنده  
7ـ پیستون 
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 مشخصات اجزای دستگاه بسته بند مکعبی 
 واحد بردارنده: واحد بردارنده، استوانه ای است كه از چهار انگشتی فنردار تشكیل شده است، این انگشتی ها   1
در موقع حركت دورانی، نوار علوفه را به آرامی بلند كرده و از روی تسمه های راهنما به طرف واحد هدایت، 

سوق می دهد )شكل 4(.

انگشتیتسمه راهنما

راهنمای محصول

شکل 4ـ واحد بردارنده

انگشتی ها وقتی به باالی بردارنده می رسند، از علوفه جدا شده، مجدداً به طرف پایین می روند و برای بلند 
كردن قسمت دیگری از نوار علوفه آماده می شوند. یك راهنمای محصول كه حالت شناوری دارد، در باالی 

استوانه بردارنده قرار می گیرد و از پرتاب علوفه به طرف باال و باد بردگی آن جلوگیری می كند.

2  واحد هدایت علوفه: علوفه از زیر راهنمای محصول، به قسمت سكوی تغذیه می رسد و از آنجا به وسیله 
چنگال ها یا استوانه مارپیچی به محفظه تراكم هدایت می شود. به همین علت این بخش به نام واحد هدایت 

نام گذاری شده است.

شکل 5  ـ استوانه مارپیچ برای هدایت علوفه به محفظه تراکم

3  واحد تراکم علوفه: نوارهای علوفه توسط هدایت كننده ها به داخل محفظۀ تراكم وارد و به وسیلۀ پیستون 
فشرده می شوند. هر مرتبه كه پیستون به پس می رود، مقداری علوفه داخل محفظه شده و با حركت به پیش، 
این مقدار علوفه را روی علوفۀ قبلی می فشارد. بسته در طول مدت تشكیل شدن، به آرامی توسط هر ضربۀ 
پیستون به طرف عقب محفظه حركت می كند. هدایت علوفه به داخل محفظۀ تراكم و فشرده شدن آن به 
وسیلۀ پیستون، تا كامل شدن بسته ادامه می یابد. حد فشردگی بسته با تغییر فشار فنر تیرک های فشار دهندۀ 

باالیی و پایینی محفظه بسته بند، تغییر می كند )شكل 6(.
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4  واحد نخ بندی علوفه: اجزاء واحد نخ بندی شامل دو سوزن، یك چرخ ستاره ای )چرخ اندازه گیری طول 
بسته( و دو گره زن می باشد كه هر گره زن شامل دیسك نخ، نخ گیر، قالب گره زن، بازوی چاقو، گره انداز و 

چاقو می باشد )شكل 7(.

شکل 6  ـ مسیر حرکت علوفه در دستگاه بسته بند مکعبی

بدنۀ سیلندر تراکم

از جعبه نخسوزن

پیستون تراکم

گره زن

شکل 7ـ اجزای واحد گره زن و محل قرار گیری آن بر روی دستگاه

صفحه هادی

بازوی محرک

ماسوره نخ
دیسک نخ و 

نخ گیر

چاقو

قالب گره زن )کالغی(

گره انداز

کفشک

سوزن

ماسوره نخ

علوفۀ تازه فشرده شدهپیستون

محفظه بسته بندی

چاقوی ثابت

چاقوی پیستون تراکم
واحد بردارنده

یه
غذ

د ت
اح

و
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در فرایند تشكیل بسته و در حالی كه بسته در داخل 
محفظۀ تراكم به طرف عقب حركت می كند، پره های 
چرخ ستاره ای در داخل بستۀ علوفه نفوذ كرده و چرخ 
جابه جا  با  می چرخد.  بسته  جابه جایی  با  ستاره ای 
به سمت عقب دستگاه،  بسته  از  معینی  شدن طول 
چرخ ستاره ای به كمك بازوی آزاد كن، كالچ دستگاه 
گره زن  و  سوزن ها  درنتیجه  می كند  آزاد  را  گره زن 

به كار می افتد )شكل 8(. 

در  پیستون  حركت  با  گره زن  دستگاه  افتادن  به كار 
ارتباط است. به این معنی كه چرخه گره زنی در زمانی 
كه حداكثر فشار تعیین شده را وارد و فشردگی كامل 
می شود، انجام می گیرد. در این حال سوزن ها )كه به 
تعداد گره زن های دستگاه می باشند( نخ را از طریق 
شكاف های داخل پیستون به دستگاه گره زن تحویل 
می گردند  باز  خود  اول  جای  به  سپس  می دهند. 

)شكل 9(.

شکل 8 ـ چرخ ستاره ای و اهرم فرمان گره زن

وظیفه دیسك نخ و نخ گیر، محكم نگهداشتن نخ است. قالب گره زن، گره را تشكیل می دهد و گره انداز، گره 
را از قالب گره زن جدا می كند و بیرون می اندازد. چاقو، نخ را در نزدیكی گره قطع می كند. كلیه مراحل این 
فرایند، هر مرتبه كه یك بسته از محفظه بسته بندی عبور می كند تكرار می شود. سرانجام بسته از روی ناودانی 

عقب محفظه بسته بندی عبور می كند و روی زمین می افتد یا بارگیری می شود.

مکانیزم گره زنپیستون

سوزن در 
وضعیت باال

سوزن در وضعیت بدون عمل
نخ

شکل 9ـ مسیر عبور گره زن در داخل محفظه تراکم

ب( بسته بند مجهز به بسته پرتاب کنالف( رها کردن بسته روی زمین

شکل 10ـ خارج شدن بسته تشکیل شده از انتهای دستگاه بسته بند
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5  شاسی، بدنه و چرخ ها: شاسی، قسمت اصلی دستگاه بسته بند علوفه را تشكیل می دهد و شامل قاب 
فوالدی است كه روی چرخ قرار گرفته و تمام قطعات دستگاه روی آن نصب می شود.

نیروی  انتقال  محور  به  كه  گاردان  محور  یك  از  علوفه  بسته بند  نیاز  مورد  توان  توان:  انتقال  واحد    6
می شود.  تأمین  است،  متصل  تراكتور 
ایمنی  كالچ  دو  نیرو  انتقال  مسیر  در 
و یك چرخ لنگر قرار دارد. كه كالچ ها 
به منظور جلوگیری از وارد شدن صدمه 
به منظور  لنگر  چرخ  و  دستگاه  به 
نظر  در  انتقالی  نیروی  در  یكنواختی 

.)11 )شكل  شده اند  گرفته 

از تراكتور بعد از چرخ لنگر توسط یك پین  تمامی توان دریافتی 
برشی به جعبه دنده ماشین بسته بند، منتقل شده و از آنجا به سه 

مسیر مجزا تقسیم می شود كه عبارت اند از:
 مسیر واحد نخ بندی و هدایت   1

2  مسیر واحد بردارنده
3  مسیر واحد تراكم

پین برش

چرخ لنگر

کالچ اصطکاکی پین برش

شکل 11ـ پین برشی و کالچ ایمنی در دستگاه بسته بند

شکل 12ـ مسیر انتقال توان در دستگاه بسته بند

جعبه دنده

شناسایی اجزای ماشین بسته بند 
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، امكانات ثبت و ضبط مشاهدات، 

دفترچه راهنما خاص ماشین
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3  ماشین بسته بند مكعبی را از سایر ماشین ها بازشناسی كنید.
4  انواع آن را بر حسب برند و مدل مشخص كنید.

5  زیر نظر هنرآموز، اجزای ساختمانی ماشین را شناسایی كنید. 
6  در مورد هر جزء، شكل ظاهری، نقش و آسیب شناسی آن را بررسی نمایید.

7  عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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قبل از شروع كار بایستی دستگاه بسته بند را به درستی بررسی، رفع مشكل و آماده سازی نمود.

آماده کردن دستگاه بسته بند

 نخ کردن بسته بند علوفه 
یكی از فعالیت های دقیق در كار با ماشین بسته بند، نخ كردن بسته بند می باشد. نخ مورد استفاده ممكن است 

از نوع نایلونی یا كنفی باشد. از آنجایی كه نوع كنفی 
است،  سازگار  با طبیعت  و  بوده  گیاهی  منشأ  دارای 

بیشتر توصیه می گردد.
الگوی نخ كردن بسته بندها برحسب نوع ماشین و حتی 
مدل آن متفاوت است. معموالً نقشه راهنمای نخ كردن 
روی درپوش محل ذخیره نخ ماشین توسط شركت های 
این صورت  غیر  در   .)13 )شكل  می شود  ارائه  سازنده 

شکل 13ـ نقشه راهنما نخ کردن بسته بند CLASS MARKANT 55بایستی به دفترچه راهنما دستگاه مراجعه كرد.

آماده کردن دستگاه بسته بند 
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، امكانات ثبت و ضبط مشاهدات، 

دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف، روغن و گریس، روغندان و گریس پمپ
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2  همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3   زیر نظر هنرآموز، تمام قسمت های ماشین بسته بند را كاماًل از گرد و خاک و هرگونه آلودگی، پاک و 
تمیز كنید.

4  تمام گریس خورهای دستگاه را گریس كاری كنید.
5  كشیدگی و محكم بودن تمام زنجیرهای دستگاه را بررسی و برابر دفترچه راهنما، تنظیم كنید.

6   چرخ لنگر بسته بند را با دست در جهت مشخص شده بر روی چرخ لنگر بچرخانید و هماهنگی و 
با راهنمایی هنرآموز و تكرار و تمرین، كنترل كنید. زمان بندی بین واحدهای بسته بند را 

7  پین برش را كنترل و در صورت لزوم تعویض كنید.
8  عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

فعالیت
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نخ کردن بسته بند علوفه
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، امكانات ثبت و ضبط مشاهدات، 

دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف، كالف های نخ بسته بند.
مراحل انجام کار:

  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین بسته بند وارد شوید.

3   كالف های نخ را در مخزن نخ در محل تعیین شده قرار دهید به طوری كه باالی كالف ها )روی بسته 
مشخص شده است(، به سمت باال باشد. 

4   كالف ها را دو به دو با گره زدن به هم متصل كنید به طوری كه سرنخ انتهایی و بیرونی بسته مورد 
استفاده با سرنخ داخلی و مركزی بسته در نوبت استفاده )رزرو( وصل شود.

توجه: گره باید به اندازه ای باشد كه بتواند از محل راهنمای نخ )سر سوزن گره زن( عبور كند.
5   سر نخ را از مركز بسته نخ بیرون آورده و از راهنمای نخ عبور دهید. سپس هر دو نخ را از بین دو 

صفحه فشار دهنده كه تنظیم كننده كششی نخ می باشند رد كنید.
6   در  حالی كه سوزن ها در جایگاه خود قرار دارند، مطابق نقشه راهنمای 

ماشین، یكی از نخ ها را از مسیرهای مشخص  شده عبور دهید.
7   سر نخ را بر روی حفاظ سوزن ها گره بزنید. 

8   موارد را برای نخ دوم و سوزن آن تكرار كنید.
9   اهرم چرخ ستاره ای را آزاد كنید.

10   چرخ ستاره ای را در حالتی قرار دهید كه كالچ دستگاه گره زن بتواند 
كار خود را شروع كند.

11   چرخ لنگر را در جهت عكس عقربه های ساعت بچرخانید تا سوزن ها 
باال آمده و نخ را تحویل نخ گیر بدهند.

به  مجدداً  سوزن ها  تا  دهید  ادامه  را  )فالیویل(  لنگر  چرخ  12   چرخش 
برگردند. خود  جایگاه 

13   اضافی نخ را از روی شاسی جدا كنید. اكنون دستگاه از نظر وضعیت 
نخ آماده بسته بندی و كار می باشد.

توجه: هر  یك از فراگیران، عملیات را به حد كافی به صورت مستقل تكرار و 
تمرین نمایند تا به حد عادی   شدن برسند. 

14   عكس، فیلم، توضیحات هنرآموز و یافته های خود را درگزارش بیاورید.

شکل 14ـ محل قرار گیری نخ گیر، 
راهنمای نخ و سوزن ها

فعالیت



پودمان 5: جمع آوری علوفه

205

 اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه 
اتصال بسته بند علوفه به تراكتور همانند اتصال سایر ماشین های كششی است با این ویژگی كه برای حمل و 

نقل بسته بند علوفه در جاده باید آن را در وضعیت حمل و نقل قرار داد تا انتقال ایمن و راحت تر شود.

اتصال و حمل و نقل بسته بند علوفه
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، تراكتور، امكانات ثبت و ضبط 

مشاهدات و یافته ها، دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف.
مراحل انجام کار:

 به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1
2   همراه هنرآموز به محل نگهداری ماشین های كشاورزی واحد آموزشی وارد شوید.

3   تراكتور متناسب دستگاه بسته بند علوفه را انتخاب و پس از 
بازدیدهای اولیه، آن را روشن كنید.

4   تراكتور را به محل استقرار ماشین بسته بند هدایت كرده و بسته بند 
را با رعایت اصول فنی و ایمنی به مال بند ثابت متصل كنید.

5   گاردان بسته بند را به محور انتقال نیروی تراكتور متصل كنید. 
در صورتی كه ماشین مجهز به جك هیدرولیك است شیلنگ 
هیدرولیك آن را نیز پس از تمیز كردن سری، به محل مربوطه 

متصل كنید.
6   بسته بند متصل به تراكتور را به محلی هدایت كنید كه پشت 

آن مانعی وجود نداشته باشد.
7   بردارنده را با دست باال آورده و پین نگهدارنده را زیر محور 
راهنمای محصول قرار داده و آن را ثابت كنید )شكل 15(. 
8   با كشیدن طناب پشت صندلی راننده، پین تغییر وضعیت را 

از داخل شاسی آزاد كنید )شكل 16(.
9   تراكتور را به آرامی به عقب برانید تا بسته بند در پشت تراكتور 

قرار گیرد.
10   در صورتی كه بسته بند به پشت تراكتور حركت نكرد عقب چرخ 
راست آن مانعی قرار دهید و مجدداً تراكتور را به عقب برانید تا 

بسته بند در پشت تراكتور قرار گیرد. 
توجه: در دستگاه های جدید به دلیل اضافه كردن یك جك هیدرولیكی 

نیازی به انجام مورد 8 نیست )شكل 17(.
11   پین تغییر وضعیت را با رها كردن طناب آزاد كنید تا در سوراخ 

شاسی قرار گیرد.

تغییر  جهت  هیدرولیک  جک  17ـ  شکل 
وضعیت دستگاه از حالت حمل  و  نقل به حالت 

کار و بالعکس

شکل 15ـ پین نگهدارنده بردارنده

شکل 16ـ پین تغییر وضعیت دستگاه از 
حالت حمل و نقل به حالت کار و بالعکس

فعالیت
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 تنظیم بسته بند علوفه 
قبل از شروع به كار با دستگاه بیلر الزم است تنظیماتی جهت مطابقت قسمت های مختلف دستگاه با شرایط 

مزرعه، به عمل آید.
این تنظیمات به شرح زیر می باشند:

 تنظیم ارتفاع بردارنده از سطح زمین: این ارتفاع باید طوری تنظیم شود كه تا حد امكان علوفه ای روی زمین   

باقی نماند. انگشتی ها معموالً باید آن قدر پایین بیایند 
كه نوک آنها بین 20 تا 30 میلی متر از سطح زمین 
فاصله داشته باشد در ضمن كمی به داخل اندام های 
درو نشده نفوذ كند. برخورد انگشتی ها با زمین باعث 

فرسایش و یا خم شدن آنها می شود )شكل 18(.

دقت کنید: برای قرار دادن بسته بند در وضعیت كار به روش زیر عمل كنید:
  تراكتور و بسته بند متصل به آن را در موقعیتی قرار دهید كه جلو و كنار آنها مانعی وجود نداشته باشد.  1

2   پین تغییر وضعیت را با كشیدن طناب مربوطه از سوراخ شاسی خارج كنید.
3   تراكتور را به آرامی به جلو برانید تا بسته بند در كنار و پشت تراكتور در وضعیت كار قرار گیرد.

4   در صورتی كه بسته بند به كنار و پشت تراكتور حركت نكرد جلو چرخ سمت راست آن مانعی قرار 
دهید و تراكتور را مجدداً به جلو برانید.

5   پین تغییر وضعیت را با رها كردن طناب در سوراخ سمت راست شاسی جا بزنید.

شکل 18ـ نحوه تنظیم ارتفاع انگشتی های بردارنده

ارزشیابی مرحله آماده سازی دستگاه بسته بند )بیلر(

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

آماده سازی 
دستگاه بسته بند 

)بیلر(

یونجه یا علوفه درو شده 
آماده بسته بندی، ماشین 
بسته بندی مكعبی، تراكتور،

باالتر از حد 
انتظار

شناسایی اجزای دستگاه بسته بند مكعبی، آماده 
به كار كردن دستگاه بسته بند، نخ كردن دستگاه 
تحلیل  تراكتور،  به  بسته بند  اتصال  بسته بند، 
وظیفه هر یك اجزای دستگاه بسته بند مكعبی

3

در حد انتظار
شناسایی اجزای دستگاه بسته بند مكعبی، آماده 
به كار كردن دستگاه بسته بند، نخ كردن دستگاه 

بسته بند، اتصال بسته بند به تراكتور
2

پایین تر از حد 
1ناتوانی در آماده به كار كردن دستگاه بسته بندانتظار
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نگهدارنده  چرخ  19ـ  شکل 
واحد بردارنده

تنظیم ارتفاع بردارنده
ابزار، وسایل، تجهیزات و مواد مورد نیاز: ماشین بسته بند مكعبی كوچك، تراكتور، امكانات ثبت و ضبط 

مشاهدات و یافته ها، دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف.
مراحل انجام کار:

الف( با استفاده از جغجغه و سیم بکسل
  به لباس كار و تجهیزات ایمنی فردی مجهز شوید.  1

2   طناب متصل به جغجغه را بكشید تا قرقره آزاد شود و انگشتی ها 
نزدیك سطح زمین قرار گیرند.

3   طناب را به آرامی بكشید تا قرقره سیم بكسل را جمع كند و 
بردارنده از زمین بلند شود.

4   اگر ارتفاع انگشتی ها كم بود طناب را به دفعات الزم بكشید تا 
ارتفاع با توجه به شرایط زمین تنظیم شود )شكل 20(. 

ب( با کمک اهرم تنظیم ارتفاع و پین تنظیم
  با یك دست بردارنده را به ارتفاع الزم از زمین بلند كنید.  1

2   با دست دیگر اهرم تنظیم را جابه جا كنید و پین آن را در یكی 
از سوراخ هایی كه مقابل هم قرار گرفته اند قرار دهید.

3   برای جابه جایی بسته بند و مواقعی كه كار بسته بندی انجام 
نمی گیرد اهرم تنظیم را كاماًل به جلو آورده و در این حالت 
بردارنده را كاماًل به سمت باال بكشید و پین اهرم را در سوراخ 

مربوطه قرار دهید.

شکل 20ـ تنظیم ارتفاع بردارنده

شکل 21ـ تنظیم ارتفاع واحد بردارنده به 
کمک اهرم و پیچ تنظیم ارتفاع

زمین هایی  در  انگشتی ها،  و  بردارنده  به  خسارت  آمدن  وارد  از  جلوگیری  برای 
كه ناهمواری و پستی و بلندی زیادی دارند چرخ نگهدارنده كنار بردارنده نصب 
برای تنظیم آن، پیچ  قابل تنظیم است.  بردارنده  ارتفاع  به  با توجه  می شود كه 
پایه چرخ را كه روی سینی خارجی بسته شده باز و بعد از تنظیم ارتفاع بردارنده 
چرخ را رها كنید تا روی زمین قرار گیرد سپس پیچ را در محل یكی از سوراخ ها 

ببندید )شكل 19(.

تنظیم ارتفاع بردارنده به چند روش انجام می گیرد كه عبارت اند از:
الف( با استفاده از جغجغه و سیم بكسل

ب( با كمك اهرم تنظیم ارتفاع و پین تنظیم
ج( استفاده از جك هیدرولیك

فعالیت
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شکل 23ـ شکل اهرم های تنظیم فشردگی و 
تغییر وزن بسته

 تنظیم فشردگی )وزن( بسته علوفه 
بسته  فشار  تنظیم  پیچ های  توسط  علوفه،  بستۀ  فشردگی  میزان 
با سفت  انتهای محفظه تراكم قرار دارند، تنظیم می گردد.  كه در 
پایینی  و  باالیی  فشار دهندۀ  تیرک های  تنظیم،  پیچ های  كردن 
به هم نزدیك تر شده و حركت علوفه در محفظه بسته بندی سخت 
تر می شود، به این ترتیب با فشرده شدن بیشتر علوفه وزن بسته 
اندازه  یك  به  تنظیم  پیچ  دو  هر  كه  شود  دقت  می یابد.  افزایش 
سفت و یا شل شوند، در غیر این صورت به دلیل وارد نشدن فشار 
یكنواخت به بسته علوفه، بسته به صورت منحنی شكل در خواهد 
آمد و در نهایت پس از خارج شدن از دستگاه نخ ها از روی بسته ُسر 

باز می شود. خورده و بسته 

شکل 24ـ چرخ دنده قطاعی جهت تنظیم طول 
بسته در دستگاه بسته بند

ج( استفاده از جک هیدرولیک 
ارتفاع  تنظیم  برای  از جك هیدرولیكی  از بسته بندها  در بعضی 
استفاده می گردد و با شیر هیدرولیكی كه در دسترس راننده قرار 

دارد باال و پایین رفتن بردارنده كنترل می شود.

شکل 22ـ جک هیدرولیکی جهت تنظیم 
ارتفاع واحد بردارنده

تنظیم طول بسته: در تمام ماشین های بسته بند از چرخ ستاره ای 
برای اندازه گیری طول بسته استفاده شده است اما با وجود این نوع 
مكانیزم تنظیم طول در آنها ممكن است متفاوت باشد. در گروهی از 
بسته بندها از یك چرخ دنده قطاعی برای تنظیم طول استفاده شده 
است. در این بسته بندها برای افزایش طول بسته كافی است تعداد 
نتیجه  از چرخ دنده قطاعی درگیر شود كه در  بیشتری  دندانه های 
مدت بیشتری طول می كشد تا آزاد شده و به پایین بیفتد و گره زدن 
انجام گیرد. برای كم كردن طول بسته باید تعداد كمتری از دنده های 

چرخ دنده های قطاعی درگیر شود.
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از  استفاده  با  بسته  طول  تنظیم  25ـ  شکل 
آزاد کن بازوی  روی  بر  مانع  کردن  جابه جا 

بر  كه  مانعی  كردن  جابه جا  با  طول  تنظیم  بسته بندها  برخی  در 
روی بازوی آزاد كن چرخ ستاره ای می لغزد، انجام می شود. در این 
بسته بندها چرخ ستاره ای ضمن چرخش تعداد دور از پیش تعیین 
شده، بازوی آزاد كن چرخ ستاره ای را به سمت جلو می كشد و بازوی 

آزاد كن، كالچ دستگاه گره زن را آزاد می كند.

شکل 26ـ شماره انداز بر روی دستگاه بسته بند

ارزشیابی مرحله تنظیم دستگاه بسته بند

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

نتایج 
نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(ممکن

تنظیم دستگاه 
بسته بند

یونجه یا علوفه درو شده آماده 
بسته بندی، ماشین بسته بندی 

مكعبی، تراكتور،

باالتر از 
حد انتظار

تنظیم ارتفاع بردارنده، تنظیم فشردگی )وزن( بسته 
دادن  قرار  بسته ها،  شمارشگر  كردن  صفر  علوفه، 
بردارنده ماشین در وضعیت حمل و نقل، روشن كردن 
دور  تنظیم  و  گرد  موتور  به صورت  را  تراكتور  محور 
و  كردن  به كار  شروع  دقیقه(،  در  دور   540( موتور 
تحلیل  گره زن،  واحد  و  سوزن ها  عملكرد  بررسی 

رابطه رطوبت علوفه و تنظیم فشردگی بسته

3

در حد 
انتظار

تنظیم ارتفاع بردارنده، تنظیم فشردگی )وزن( بسته 
دادن  قرار  بسته ها،  شمارشگر  كردن  صفر  علوفه، 
بردارنده ماشین در وضعیت حمل و نقل، روشن كردن 
دور  تنظیم  و  گرد  موتور  به صورت  را  تراكتور  محور 
و  كردن  به كار  شروع  دقیقه(،  در  دور   540( موتور 

بررسی عملكرد سوزن ها و واحد گره زن

2

پایین تر از 
1ناتوانی در تنظیم دستگاه بسته بندحد انتظار

شمارش تعداد بسته ها: برای شمارش تعداد بسته های خارج شده 
شده  نصب  شماره انداز  یك  گره زن،  شاخۀ  دو  كنار  در  دستگاه  از 
است كه با هر حركت دو شاخۀ گره زن كه تشكیل یك بسته را به 

دنبال دارد، یك شماره روی شماره انداز اضافه می شود.
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 راه اندازی بسته بند علوفه 
 بازدیدهای اولیه قبل از كار ماشین را انجام دهید.  1

2  مطمئین شوید در پوش و حفاظ های دستگاه بسته بند در جای خود قرار دارند.
3  با نخ مناسب، بسته بند را نخ كنید.

4  پس از اتصال بسته بند به تراكتور، بردارنده ماشین را در وضعیت حمل و نقل قرار دهید.
5  محور انتقال نیرو را در وضعیت موتور گرد، درگیر كنید تا گاردان بسته بند شروع به گردش كند. در این 

حالت عملكرد واحدهای مختلف دستگاه را مورد بررسی قرار دهید.
6  محور تراكتور را به صورت موتور گرد به آرامی روشن كرده و تا رسیدن به دور 540 دور در دقیقه دور 

موتور را افزایش دهید.
7  با آزاد كردن كالچ گره زن و تغذیه دستی ماشین، عملكرد سوزن ها و واحد گره زن را بررسی كنید.

8  برای متوقف كردن بسته بند، محور انتقال توان تراكتور را در حالت خالص قرار دهید.

 کار با بسته بند در مزرعه 
انجام شود كه رطوبت علوفه به بیست درصد كاهش یافته باشد. اگر به  باید در زمانی  عملیات بسته بندی 
بسته بندی علوفه با رطوبت باال اقدام شود ضمن اینكه به علت افزایش فشار واحد تراكم امكان بریدن پین 
می زند.  كپك  سرعت  به  علوفه  نیز  بسته بندی  از  پس  دارد،  وجود  اصطكاكی  كالچ  كردن  عمل  یا  برشی 
بسته بندی علوفه بهتر است در ساعات اولیه صبح كه مقداری شبنم صبحگاهی بر روی محصول نشسته و از 

انجام شود. اثر ضربات دستگاه جلوگیری می كند،  ریختن برگ علوفه در 

مراحل انجام کار
 بسته بند را در حالت حمل و نقل و با احتیاط به سمت مزرعه منتقل كنید.  1

2  در داخل مزرعه بسته بند را در وضعیت كار قرار دهید.
3  بسته بند را با تراكتور به ابتدای ردیف علوفه و در سمتی از مزرعه كه ردیف كردن علوفه از آنجا شروع 

ببرید. شده 
4  بسته بند را روی ردیف در وضعیتی قرار دهید كه بردارنده تمام عرض ردیف را پوشش دهد و تراكتور نیز 

در فضای خالی بین دو ردیف قرار گیرد.
5  واحد بردارنده را در ارتفاع مناسب تنظیم كنید.

6  صفحه انتهای كانال تراكم را در وضعیت مناسب با شیب مالیم 
به سمت پایین قرار دهید.

7  واحد تنظیم طول بسته را به وضعیت آماده به كار در آورید.
8  شماره انداز تعداد بسته را صفر كنید.

9  بسته بند را راه اندازی كنید و دور محور انتقال توان را به 540 دور 
در دقیقه برسانید.

شکل 27ـ درب انتهای کانال خروج بسته10  به آرامی بسته بند را روی ردیف علوفه به حركت در آورید.
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11  سرعت حركت تراكتور را با توجه به حجم علوفه روی ردیف طوری تنظیم كنید كه علوفه به صورت یك 
نوار درهم پیچیده و یكنواخت وارد بردارنده شود و در ضمن در جلو چنگال های هدایت بیش از اندازه انباشته 

نشود.
12  كار بسته بندی را تا خارج شدن چند بسته ادامه دهید.

13  بسته بند را متوقف و بسته های خارج شده را از نظر طول و تراكم بسته و شكل گره كنترل كنید. دو رشته 
نخ را با دست بگیرید و بسته را بلند كنید و بررسی كنید بسته از هم نپاشد و ضمناً نخ ها بعد از خروج بسته 

از محفظه تراكم پاره نشوند.
14  در صورت لزوم طول بسته را با تنظیم واحد طول بسته به اندازه مطلوب در آورید.

15  اگر تراكم بسته مناسب نبود با چرخاندن اهرم ها آن را در حد مناسب تنظیم كنید.
16  بسته بند را مجدداً راه اندازی كنید و تا ایجاد چند بسته دیگر كار را ادامه دهید.

17  بسته های تولید شده را دوباره كنترل و تغییرهای الزم را تا رسیدن به یك بسته مناسب ادامه دهید.
18  پس از اطمینان از مناسب بودن بسته از هر لحاظ، بسته بندی ردیف علوفه را تا آخر طول مزرعه ادامه دهید.

19  در انتهای ردیف با قطع نیروی محور انتقال نیرو بسته بند را از كار بیندازید.
20  تراكتور و بسته بند را در شروع ردیف بعدی قرار داده و عملیات بسته بندی را انجام دهید.

21  پس از پایان بسته بندی، علوفه موجود در ماشین را تخلیه، نخ ها را جمع آوری و ماشین را در وضعیت حمل 
و نقل به محل پارک آن منتقل كنید.

22  سرویس های 10 ساعتی را روی بسته بند انجام دهید.

 سرویس و نگهداری بسته بند 
سرویس های بسته بند علوفه عبارت اند از: تعویض و بازدید روغن جعبه دنده، گریس كاری، آچار كشی، روغن 

كاری زنجیرهای محرک و انبار كردن اصولی ماشین در فصل بیكاری.

مراحل انجام کار
 از طریق در پوش Ε )شكل 28( روغن جعبه دنده را بازدید كنید و در صورت لزوم آن را با روغن توصیه   1

شده در دفترچه راهنمای دستگاه پر كنید.
2  نقاط تعیین شده روی ماشین را در ساعت های مقرر گریس كاری نمایید.

3  زنجیرها را پس از هر 10 ساعت كار یك بار با روغن، روغن كاری 
نمایید.

و سفت  آچار كشی  دوره ای  به طور  را  ماشین  مهره های  و  پیچ    4
كنید.

شکل 28ـ محل بازدید و خروج روغن از جعبه دنده دستگاه بسته بند
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 نگهداری بسته بند علوفه بعد از فصل کار 
مراحل انجام کار

 دستگاه را در محوطه سرپوشیده و دور از رطوبت قرار دهید.  1
2  دستگاه را كاماًل تمیز كنید.

3  گره زن را تمیز كنید و تمام قسمت های آن را با گریس بپوشانید.
4  تمام قسمت های دستگاه را گریس كاری كنید.

5  قسمت هایی از بدنه كه رنگ آن پاک شده )به جز داخل محفظه تراكم( را رنگ بزنید.
6  زنجیرها را به وسیله گازوئیل تمیز و سپس گازوئیل باقی مانده را كاماًل خشك و با روغن زنجیرها را روغن كاری كنید.
7  قطعه چوبی را زیر شاسی دستگاه قرار دهید تا الستیك چرخ ها از زمین فاصله بگیرند، به طوری كه فشار 

روی آنها نباشد. 
8  تعمیراتی را كه الزم است در این مدت روی دستگاه انجام دهید.

9  قسمت هایی كه در معرض زنگ زدگی هستند را با گریس بپوشانید.

ارزشیابی مرحله راه اندازی و کار با دستگاه بسته بند در مزرعه

مراحل کار
شرایط عملکرد

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

نمرهاستاندارد )شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(نتایج ممکن

راه اندازی و 
كار با دستگاه 
بسته بند در 

مزرعه

یونجه یا علوفه درو شده 
آماده بسته بندی، ماشین 
بسته بندی مكعبی، تراكتور،

باالتر از حد 
انتظار

با سرعت مناسب )با توجه به حجم  حركت 
علوفه( بسته بند روی ردیف، اجرای عملیات 
بسته بندی علوفه، بررسی تنظیمات دستگاه 
و تحلیل رابطه سرعت حركت دستگاه هنگام 
بسته بندی علوفه با حجم علوفه روی ردیف

3

در حد انتظار
با سرعت مناسب )با توجه به حجم  حركت 
علوفه( بسته بند روی ردیف، اجرای عملیات 
بسته بندی علوفه، بررسی تنظیمات دستگاه

2

پایین تر از 
1ناتوانی در بسته بندی علوفه با دستگاه بسته بندحد انتظار
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ارزشیابی شایستگی بسته بندی علوفه

شرح کار:
1ـ آماده سازی دستگاه بسته بند )بیلر( 2ـ نخ كردن بسته بند 3ـ تنظیم دستگاه بسته بند 4ـ راه اندازی بسته بند

استاندارد عملکرد:
بسته بندی علوفه ردیف شده را با استفاده از بسته بند علوفه انجام دهد )دو هكتار به ازای 16 هنرجو(

شاخص ها:
1ـ اجزای دستگاه بسته بند مكعبی را شناسایی و وظیفه هر یك را تحلیل نماید، دستگاه بسته بند را آماده كار كند. بسته بند علوفه را به تراكتور 

متصل كرده و به مزرعه انتقال دهد.
2ـ با استفاده از دفترچه راهنمای خاص بسته بند آن را نخ كند.

3ـ ارتفاع بردارنده را تنظیم كند، فشردگی )وزن( بسته علوفه را تنظیم كند، شمارشگر بسته ها را صفر كند، بردارنده ماشین را در وضعیت 
حمل و نقل قرار دهد، محور تراكتور را به صورت موتور گرد به روشن كند و تا رسیدن به دور 540 دور در دقیقه دور موتور را افزایش دهد، با 

آزاد كردن كالچ گره زن و تغذیه دستی ماشین، عملكرد سوزن ها و واحد گره زن را بررسی كند.

شرایط انجام کار:
یونجه یا علوفه درو شده آماده بسته بندی

ابزار و تجهیزات:
ماشین بسته بند مكعبی، تراكتور، دفترچه راهنما خاص ماشین، پارچه تنظیف

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

1آماده سازی دستگاه بسته بند )بیلر(1

1تنظیم دستگاه بسته بند2

2راه اندازی و كار با دستگاه بسته بند در مزرعه3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
ایمنی زیست محیطی و اخالق حرفه ای و  ایمنی كار و رعایت نكات  لوازم  از  با استفاده 

2جلوگیری از هدر رفت محصول، یونجه های درو شده را با استفاده از بیلر بسته بندی كند.

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.
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  برنامه درسی رشته امور زراعی، )1393(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف كتاب های   1
درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

2   استاندارد ارزشیابی حرفه رشته امور زراعی )1392(. سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دفتر تألیف 
كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

3   راهنمای عمل طراحی و تألیف بسته تربیت و یادگیری رشته فنی و حرفه ای، )1393(. سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشی، دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش.

4   قربانی، بهزاد و خیرابی، جمشید. )1387(. اصول و طراحی ماشین های بزرگ آبیاری بارانی، جهاد دانشگاهی 
واحد صنعتی اصفهان.

5   كریمی، هادی. )1386(. زراعت و اصالح گیاهان علوفه ای. دانشگاه تهران.
6   رستگار، محمد علی. )1384(. زراعت نباتات علوفه ای، انتشارات برهمند.

7   دماوندی، علی و لطیفی، ناصر. )1394(. زراعت سورگوم از كاشت تا مصرف. انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.
www.agrilib.ir 8   وبگاه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی معاونت ترویج

www.raf hc.areo.ir 9   وبگاه یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

منابع
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی 
جمهوری اسالمی ایران، مشاركت معلمان را به عنوان یك سیاست اجرایی مهم دنبال می كند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه 
تعاملی بر خط اعتبارسنجی كتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ كتاب های درسی نونگاشت، كتاب های درسی 
را در اولین سال چاپ، با كمترین اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همكاران گروه تحلیل 
محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای 
را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همكاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی كه تالش مضاعفی در این زمینه داشته و با 

ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این كتاب یاری كرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

اردبیل رحیم جعفری6اصفهانمرضیه بقایی نیا1

فارسصمد باصری7شهرستان های تهران زهرا گازرانی2

شهرستان های تهران حامد مرشدی8خراسان شمالیرضا رمضانی3

خراسان رضویهادی معینی نیا9خوزستان احمد حسنكی فرد4

آذربایجان غربيیاسر نمازی10آذربایجان شرقي  سیاوش شمسی5

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب پرورش و تولید گیاهان علوفه اي رشته امور زراعی ـ کد 212362




