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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 تأمین 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



112

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 تأثيري بر محصول دارند؟
• چگونه مي توان رشد علف هاي هرز در مزرعه را كنترل كرد؟ 

• آيا كمبود مواد شيميايي و آلي خاك مي تواند رشد و نمو گياهان را تحت تأثير 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 روش هاي اصالحـي در اغلب 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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تأميـن 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.

تأمیـن 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.

تأميـن 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 كـه پـره چرخ هـا داراي خـم 
مي باشـد. ايـن چرخ هـا نسـبت بـه مسـير پيشـروي 
آنهـا  زاويـه  تنظيـم  بـا  مي تـوان  و  تنظيم انـد  قابـل 
نسـبت بـه رديـف بوته هـا ، خـاك را به سـمت بوته ها 

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 شعله 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 معموالً 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 تقريباً 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 می 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
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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.
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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 مـی توانيـد نمونـه ای بـا حجـم 
مشـخص را وزن كـرده، بـا بـرآورد حجـم كودپـاش، 

وزن كل را حـدس بزنيـد.
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- تأثیر 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 كودپاش هايی 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 تأثيری بر ميزان كود در هكتار نخواهد گذاشت.

تأمين نيرو در اين ماشين از چرخ زمين گرد است و تغيير سرعت تأثيری 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. 

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 وضعيت موتـور گرد قرار 
داده و دور موتـور را بـا گاز دسـتی  چنـان تنظيـم 
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 حركـت اهرم دريچه 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. 

شکل 4-21. 

عرض كار مؤثر

همپوشانی

مقدار بذر )كرد(

عرض پاشش

BB

A
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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.

5

3

4

6
7
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1
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آزمون ارزيابي عملكرد:

مراحل کاررديف
شرايط عملكرد

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

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

1
انجام كود دهي و 
كنترل مكانيكي 

علف هاي هرز

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، كودپاش 
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

شكل 4-23. 

8.  هـر واحـد داراي يـك 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 تأييـد هنرآموز 

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 قسمت های 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 قسمت هايی 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 خواهند بـود بوسـيلة سـم پاش هاي پشـتي موتوردار)اتومايزر(، 
چرخـدار موتوري)فرغونـي( و تراكتـوري بـوم دار عمليـات سم پاشـي را انجـام دهند.

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 پاش هاي مختلف چگونه است؟

• چـرا هنـگام اسـتفاده از سـم پاش ها بايـد حتمـاً 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 روش هـای مبـارزه بـا علف هـای هرز، حشـرات، آفـات و بيماری ها اسـتفاده از سـموم شـيميايی اسـت. 
ايـن سـموم كـه بـه صـورت انتخابـی و عمومی كاربـرد دارند مـی توانند بـا از بين بـردن علف های هـرز  و آفات 

تأثير بسـزايی در عملكرد محصول و سـوددهی آن داشـته باشـد.

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 حتمـاً 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 پذيري آن، سم پاشـي ممكن اسـت به يكـي از روش هـاي زير 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 معمـوالً 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 مـی رود:

گفتگو 
کنید

بهداشت و 
سالمت

توجه
کنید

پادزهر سم نشان داده شده در شكل چيست؟
چرا توصيه مي شود 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 قسـمت هاي مختلـف گياه قبل از اتمـام دوره كارنس بايد خـودداري 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 يك 

عدد صافـی دارد.
بـرای تشـكيل مايـع سـم از سـم های پـودری يا گـردی ابتـدا آن را بايد در يك سـطل در بيـرون از مخزن به 

مقـداری كـه الزم اسـت انتخـاب و در مقداری آب حل كرد، سـپس به مخـزن ريخت.

شكل 4-25. 

- يک در هزار
ايـن اصطـالح يـك تناسـب بيـن سـم و آب ايجـاد مـی كنـد. يعنی 
يـك واحـد سـم بايد در يـك هـزار واحد آب حل شـود. يعنـی برای 
مثـال يـك گرم سـم بايـد در يك هزار گـرم آب حل شـود. )در مورد 
مايعـات بـا درصـدی خطا می تـوان يك سی سـی يا معـادل يك گرم 

درنظر گرفت()شكل 4-25(.   

- لیتر در هكتار 
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



132

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(
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در مخزن

مخزن
* ظرفیت 10 تا 20 لیتر

شیر كنترل جريان
* دارای قابلیت قفل جهت راحتی 

كاربرد در هنگام سم پاشی

شیلنگ
* طول 1/5 تا 2 متر النس
* شامل مجموعه شیر و افشانك

افشانك )نازل(

پاشش 
خطی

پاشش 
مخروطی

پاشش 
بادبزنی

نازل قابل تنظیم

* میزان پاشش حداكثر يك لیتر در دقیقه

بند كوله پشتی

اهرم پمپ سم پاش

                           بست نگهدارنده اهرم
                           * جهت انبار كردن

پمپ
* پیستونی يا ديافراگمی

* فشار تولیدی 3 تا 4 اتمسفر

شیر كنترل جريان
* قابلیت قفل كردن جهت راحتی 

كاربرد در هنگام سم پاشی

نگهدارنده نازل
* جهت سهولت انبارداری

پمپ )تلمبه(
* پیستونی

النس
* شامل شیر كنترل 

و افشانك

افشانك )نازل(

پاشش 
خطی

پاشش 
مخروطی

پاشش 
بادبزنی

نازل قابل تنظیم

* میزان پاشش 1/3 تا 1 لیتر در دقیقه می باشد.

شیلنگ
* طول 1/5 تا 2 متر

دسته پمپ
محل نازل يدكی

سوپاپ فشار
در مخزن

مخزن
* ظرفیت 10 تا 15 لیتر
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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 چـرخ 
می باشـد كـه يـک موتـور تـک سـيلندر بـر روی آن 
نصـب شـده اسـت و تحـت فشـار قـرار دادن سـم را 
بوسـيله پمـپ انجـام مـی دهد. يـک قطعه شـيلنگ ، 
مجـرای برگشـتی سـم را بـه مخـزن ارتبـاط می دهد. 
در نتيجـه برگشـت محلـول سـمی بـه داخـل مخـزن 
عمـل بـه هـم زدن سـم انجـام شـده ، از تـه نشـين 

شـدن آن جلوگيـری مـی 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 سـم پاش ها از 6 متـر تـا 18 متـر متغير اسـت. بـه اين دليل، تير افشـانک سـم پاش 
را بـه صـورت قطعـات سـه يـا پنـج تايی می سـازند كه با اتصـاالت لواليـی به يكديگـر متصل می شـوند و برای 
حمـل و نقـل در پشـت سـم پاش تـا كـرده مـی شـود. افشـانک ها يـا نـازل هـا در فواصـل 50 سـانتي متري بر 

روی بـوم 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
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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 سـم پاش هايی 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 های ميوه و فضاهای سـبز كوچک ، سـم پاش های 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 نسـبتاً 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 به درستی 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 سـم پاش های اتومايـزر يـا توربينـی و يـا دسـتگاه هـای مـدرن و پيشـرفته كـه 
قابليـت پـردازش تصاويـر و سم پاشـی در نقـاط مشـخص را بـه صـورت هوشـمند دارنـد، در مصـرف سـم 

صرفه جويـی شـود.  

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.

سـم پاش ها از جملـه ادواتـي هسـتند كـه بايـد هميشـه آماده بـه كار باشـند زيرا 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 معموالً 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  دوره ای  بازديدهـای   .2
)آچاركشی، و بررسـی ظاهری قطعات( از قسمت های 
مختلـف سـم پاش بعمـل آيـد تـا در صورت مشـاهده 

نقـص، اقـدام بـه رفع عيـب گـردد )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. فيلترهای موجود در قسـمت های مختلف سـم پاش 

)فيلتـر نـازل، فيلتر پمـپ و صافی درب مخزن( را  باز نموده 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 مـورد نیـاز: سـم پاش های فرغونـی ، پشـتی موتـوری النـس دار و  اتومايـزر، آچار 

مناسب
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 گـردد.

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 معمـوالً 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 كامالً 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 يكنواختـي پاشـش و هـم پوشـاني مناسـب، ارتفـاع بـوم را تنظيـم كنيـد. ارتفـاع بـوم بايد به 
گونـه اي باشـد كـه فاصلـه افشـانک هـا از بوتـه ها حـدود 50 سـانتيمتر گـردد )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. كاليبراسيون سم پاش بوم دار

7. بـا توجـه بـه دفترچـه راهنمـا و نـوع نـازل، سـرعت مناسـب را انتخـاب كنيد. سـرعت پيشـروي مناسـب 
معمـوال 12-4 كيلومتـر بـر سـاعت مي باشـد.
8. شيرهاي خروجي به سمت بوم را باز كنيد.

9. بـا قـرار دادن ظـروف مـدرج در زيـر نـازل ها و برگرداندن شـير برگشـت به حالـت كار ، عالوه بـر اينكه از 
سـالمت نـازل هـا مطمئن مي شـويد، ميزان پاشـش در هكتـار را با توجه به سـرعت انتخابي محاسـبه كنيد.

/ lL
V W t
2 77×=

× ×

 در اين رابطه 
V: سرعت بر حسب كيلومتر بر ساعت
W : عرض كار سم پاش بر حسب متر

t  : زمان بر حسب ثانيه
L: ميزان پاشش در هكتار

l : ميزان مايع جمع آوري شده

 10. چنانچـه اختـالف عـدد بدسـت آمـده بـا ميزان مـورد نظر بيشـتر از 10 درصد بـود با تغيير نـازل و اگر 
كمتـر بـود با تغيير فشـار و سـرعت بـه ميزان دلخواه برسـيد.

11. با بدسـت آوردن فشـار و سـرعت مناسـب، سم پاشـي را انجام دهيد. در انتهاي مسـير و هنگام دور زدن 
شير برگشـت را ببنديد.

12. دقت كنيد پاشش و توزيع سم در همه نقاط يكسان و يكنواخت باشد.
13. بعـد از سم پاشـي مخلـوط سـم باقيمانـده را تخليـه نمـوده و مخـزن را از آب تميز پر كنيد و سـم پاش را 

كامـال شستشـو نماييد. بقيه اجزاي سـم پاش را شسـته و خشـک نمائيد .
14. گزارش كار خود را ثبت كنيد و به هنرآموزتان تحويل دهيد.
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سم پاشی با سم پاش هاي موتوردار 
ابزار و وسايل و امكانات مورد نیاز: سم پاش هاي پشتي  موتوردار و فرغوني، بنزين، روغن، متر

مراحل انجام کار: 
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.

شكل 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 خودداری كنيد.
• در زمان سم پاشی لباس كار مناسب داشته و از خوردن و آشاميدن خود داري كنيد.

• پس از سم پاشی دست و صورت خود را با آب و صابون بشوييد.

ساسات

شیر بنزين

مدل موتور
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ایمنی
• به هيچ وجه بدون آب ، موتور را روشن نكنيد.

• هنگامي كه موتور كار مي كند اگزوز داغ است كامالً مراقب آن باشيد.
• از كاركردن با سم پاش در محل هاي كامالً بسته كه تهويه آن به خوبي انجام نمي شود پرهيز نماييد.

• زمانـي كـه موتـور روشـن اسـت از تنظيـم قطعـات ، سـرويس و همچنيـن سـوخت گيـري جـداً اجتنـاب 
فرمائيـد .

7-3. دور موتور 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 كوتاه موتور شـير خروجي را بسـته و سـم پاش را خاموش كنيـد) دكمه خاموش كن 

را در حالـت خامـوش قراردهيد يا 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 حتماً ببنديد .
9. بعـد از سم پاشـي مخلـوط سـم باقيمانـده را تخليـه نمـوده و مخـزن را از آب تميـز پر كنيد و سـم پاش را 

كامـاًل شستشـو نماييـد. بقيـه اجزاي سـم پاش را شسـته و خشـک نماييد .

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 به علـت در تمـاس بودن با سـم و مـواد شـيميايي معمـوالً 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 كامالً 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 پاش هاي 
تراكتوري بوم دار و اتومايزر و فرقوني

زمان: 20 دقيقه
مكان: كارگاه تعمير ماشين های 

كشاورزی

باالتر از حد انتظار
سم پاش را به درستی به كار گرفته و 
تنظيمات و كاليبره كردن را انجام 

دهد.
3

سم پاش را به درستی به كار 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 نگهداريـد تـا روغـن به راحتـی از شيشـه روغـن 

شـود. خارج 
روغـن  تمـام  تـا  بچرخانيـد  آرامـی  بـه  را  پمـپ  محـور   .2

شـود. تخليـه  باقيمانـده 
3. پمـپ را بـر روی سـطح افقـی قـرار دهيـد ، در حالی كـه 
محـور پمـپ را بـه آرامـی می چرخانيـد از راه شيشـه ، روغن 

را بـه داخـل 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 حالی كه 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 پاش هاي 
فرغوني، 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.



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 4 / داشت مکانیزه

147

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 پاش های موتوری و بوم دار
استاندارد عملکرد: 

انجام عمليات سم پاشي بوسيله سم پاش هاي 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 شيلنگ ها ، 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.
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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 تأثيري 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 پارك هـای شـهری دارای نقـش اجتماعـی، اقتصـادی و اكولوژيكـی هسـتند و بـا 
مزايايـی چـون درمـان بيماری هـای روحـی، محيطی مطلوب بـرای پرورش كـودكان، ايجاد يكپارچگـی اجتماعی، 
حفـظ آسـايش به وجـود می آورنـد و در عيـن حال شـاخصی بـرای ارتقای كيفيت فضـای زندگی و توسـعه جامعه 
محسـوب مـی شـوند. ايـن امـر زمانـی اتفاق خواهـد افتاد كه ايـن فضا خـود دارای سـاختار و ويژگی هـای كمی و 

كيفـی مناسـبی باشـد، كـه بتوانـد نقش هـای واگذار شـده و مـورد انتظـار را به خوبـی ايفا 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 کن 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 يك شـانه 
بـرش اسـت كـه دارای تيغـه هـای ثابـت و 
متحـرک مـی باشـد و بـا حركـت رفـت و 
برگشـتی تيغـه هـای متحـرک نسـبت بـه 
تيغـه هـای ثابـت عمل بـرش ماننـد قيچی 

انجـام می گيـرد )شـكل 4-46(.
 

ماشین 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 سـبك 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 متحرک اين وسـايل بـا يك 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 تراکتـوری: 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 متحـرک كاری، بـرای حركت دسـتگاه به چرخ های دسـتگاه نيـز نيرو می دهـد مانند چمن زن 

خودگردان.
تجهیـزات: ايـن وسـايل معمـوالً بـه صـورت موقـت يـا دائمـی در بخـش هـای مختلـف نصب می شـوند و 

ممكـن اسـت شـامل قطعـات متحـرک بـوده يا تمـام قطعـات آن ثابـت باشـند، ماننـد كولر.

شكل 46-4. اجزاي هرس کن موتوري

11- Hedge trimmer

شانه برش

مخزن سوخت

دسته گاز
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شكل 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 تأمين 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 هـم جـای كمتـری در مخـزن اشـغال شـود           
و هم در صورت رها شـدن درزمين، زودتر پوسـيده شـوند.  لبۀ 
برنـده تيغـه به صورت پله ای سـاخته می شـود )شـكل4-48(.

چمن زن ها دارای انواع دستی و خودگردان نيز می باشند.

شكل 4-48. 

شكل 4-49. 

چمن زن خودگردانچمن زن دستی

اهرم های کنترل

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



کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت / فصل 4 / داشت مکانیزه

153

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 )شـكل 55  ـ4(.

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 55-4 . كالچ گريز از مركز 

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



158

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 سمت موتور 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.

شكل 4-69. 

شكل 70-4. قرقره نخ علف زن موتوري

شكل 4-71. 

تعويـض نـخ در علف زن موتـوری بـا مكانیزم 
تنظیم قابـل 

ابـزار و وسـايل و امكانـات مـورد نیـاز: علـف زن 
موتـوری نـخ بـرش، پيـچ گوشـتی، آچـار

مراحل انجام کار:
1. بـا فشـار دادن ضامن هاي طرفيـن، درپوش قرقره 

را برداريد )شـكل 4-70(. 
2. قرقره را خارج كنيد.

3. از نخ به طول 3 متر ببريد.
4. نـخ را بـه گونـه اي تـا كنيـد كـه طـول يكـي از 

باشـد.  بلندتـر  10 سـانتيمتر  آن  سـر هاي 
ــكل  ــد )ش ــرار دهي ــره ق ــالب قرق ــخ را روي ق 5. ن

71-4.الــف(. 
6. بـا پيچانـدن قرقـره، نـخ را به طـور كامـل روي آن 

سـوار 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
بـه  كـه  مخصوصـي  قرقـره  دور  بـه  علف زن هـا  نـخ 
محـور ماشـين متصـل اسـت پيچيـده مـي شـود. در 
اثـر كاركـرد و بـه مـرور زمـان نخ كوتـاه مي شـود. در 
صـورت كوتـاه شـدن نخ بـرش ، مي تـوان با كشـيدن 
آن از قرقـره طـول را تنظيـم نمـود. در صورتي كـه نخ 
در قرقـره تمـام شـود بايـد قرقـره را مجدداً نـخ نمود.

فعالیت 
کارگاهی

الف

ب

ج
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شکل 4-72. 

آزمون ارزيابي عملکرد:

مراحل 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.




