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مقدمه

زراعـت پیـاز در مناطـق اصلـی پیـاز کاری ایران عملکـردی حدود 100 تـا 1۲0 تن 
در هکتـار دارد و به عنـوان زراعتـی پُرسـود در بخـش تولیـد کشـاورزی مطـرح اسـت. 
کشـاورزان بـرای داشـتن ایـن عملکـرد بـاال، الگوی کشـت درهم )پخشـی( و بـا تراکم 
700 تـا 800 هـزار بوتـه )کاشـت متراکـم( در هکتـار را مـورد اسـتفاده قرار می دهند. 
کشـت درهـم )بذر پاشـی، نشـا کاری( و متراکـم کـه به روش دسـتی در مناطـق عمده 
پیازکاری کشـور انجام می شـود. امکان اسـتفاده از ادوات ماشـینی عقب سـوار برداشت 
)حرکـت چرخ هـای تراکتـور در هر عبور بـر روی محصـول( را فراهم نمی کنـد. در این 
ارتبـاط تمامـی عملیـات زراعـی برداشـت پیـاز، شـامل سـر زنی، کنـدن، جمـع آوری و 
بسـته بندی بـا نیـروی انسـانی انجـام می گیرد. در برداشـت دسـتی پیاز نیـاز به حدود 
100 کارگـر- روز در هکتـار اسـت. از ایـن نیـروی کارگری، 30 درصد بـرای عملیات 
برگ زنـی، 30 درصـد برای عملیات َکنـدن و ۴0 درصد برای جمع آوری، بسـته بندی و 
بارکـردن پیـاز اختصـاص می یابـد. مکانیزه شـدن هریـک از مراحـل برداشـت می تواند 
باعـث کاهـش هزینه کارگری، بهبود کیفیت محصول برداشـتی، سـهولت کار و مدیریت 

بهتـر فروش محصول شـود. 
در سـال های اخیـر ماشینی شـدن زراعـت پیـاز در الگـوی کاشـت درهم مورد 
توجـه قرار گرفتـه  اسـت. اتصـال ماشـین های پیازکـن بـه جلـوی تراکتـور و تلفیق 
ماشـین های پیازکن عقب سـوار بـا ادوات کنارسـوار، از اقدامـات انجام شـده  در عملیـات 
مکانیزه برداشـت پیاز اسـت. با تلفیق ماشـین های پیازکن عقب سـوار با ادوات کنارسـوار 

امکان برداشـت ماشـینی پیاز در کشـت پخشـی در ایران فراهم شـده اسـت. 
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مراحل برداشت پیاز

معمـوالً بـرای برداشـت محصوالت غـده اي عملیـات سـر زنی، زیربُرکردن ریشـه و 
خارج کـردن غـده از خـاک، جداکـردن غـده از خـاک )خاک گیـری، غربال کردن( و 
جمـع آوری محصـول انجام می شـود. گاهـی به عملیات زیربـری به تنهایی یـا به همراه 

غربال کـردن، َکنـدن اطالق می شـود. 
در زمـان برداشـت، بوته هـای پیـاز )برگ هـا( بایـد حـذف شـود تا غده هـا برای 
مصـرف آمـاده شـوند. این عملیـات برگ زنی )سـر زنی( نامیـده می شـود و هم زمان 
بـا عملیـات َکنـدن )برداشـت یک مرحلـه ای( یا بـا فاصلـه زمانی چنـد روزه، قبل 
یـا بعـد از عملیـات َکنـدن )برداشـت دومرحلـه ای( انجـام می شـود. در برداشـت 
یک مرحلـه ای تمـام عملیـات برداشـت در یـک تـردد )ماشـین های تمام خـود کار( 
یـا دو تـردد ماشـین )عملیـات برگ زنـی و َکنـدن به طـور متوالـی( انجام می شـود. 
عملیـات بریـدن برگ هـا بعـد از َکنـدن، در برخـی از مناطـق مرطـوب دنیـا کـه 
فراینـد رسـیدن محصـول به طـور کامل انجام نمی شـود، صـورت می پذیـرد. در این 
مناطـق، عملیـات برداشـت را در دو مرحلـه انجام می دهند. بدین ترتیب که نخسـت 
غده هـای بـرگ دار زیُربـری )ریشـه بری( می شـود تـا ارتبـاط تغذیـه ای غده هـا بـا 
خـاک قطع شـود و در مرحله بعـدی پـس از مـدت 3 تـا 7 روز که غده هـا در خاک و 
برگ هـا در معـرض نـور خورشـید قرار می گیرند، عملیـات برگ زنی انجام می شـود. 
طـی فراینـد خشک شـدن، مـواد غذایـی از برگ ها به غـده منتقل می شـود. این امر 
عـالوه بـر کمـک بـه رسـیدن محصـول و خشک شـدن برگ ها، بـه کاهـش صدمات 
مکانیکـي و افزایـش انبارماني محصول نیز کمک می کند. در شـیوه دیگر از برداشـت 
دومرحلـه ای بعد از عملیـات برگ زنی با هدف عمـل آوري )ترمیم صدمات(، عملیات 
َکنـدن پیـاز بـا فاصله زمانی چنـد روزه بعد از عملیـات برگ زنی انجام می شـود. این 
فاصلـه زمانـی چند روزه بین عملیـات برگ زنی و َکندن از ورود باکتـری و قارچ از راه 
 بریدگی ها، )ترمیم آسـیب دیدگی های مکانیکی( از قسـمت سـر پیاز جلوگیری می کند. 
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ماشـین های مختلفی بـرای برداشـت یک مرحلـه ای و دو مرحلـه ای پیاز موجود اسـت 
کـه در ادامه بـه آن پرداخته می شـود. 

ماشین های برداشت پیاز

کمباین پیاز

در اراضـی بـزرگ بـا الگوی کاشـت ردیفـی، مناطق با دسـتمزد کارگری بـاال و برای 
مصارف غیرتازه خوری خوراکی پیاز، برداشـت تمام خودکار مناسـب اسـت و توجیه دارد. 
تمیز کـردن و  کنـدن،  برگ زنـی،  شـامل  برداشـت،  عملیـات  تمـام  سـامانه  ایـن  در 
جمـع آوری پیاز در یک مرحله و در یک تردد ماشـین )کمباین( انجام می شـود. معموالً 
از دو نـوع مکانیسـم در کمباین هـا  بـرای عملیـات برداشـت پیاز استفاده می شـود. در 
یـک مکانیسـم قسـمت های هوایی گیـاه ابتدا توسـط برگ زن بـا تیغه هـای دوار افقی 
بریـده شـده و سـپس غده ها همـراه با خاک اطـراف آن توسـط یک تیغه، کنده شـده و 
بـه قسـمت باالبـر و تمیزکننـده و سـپس مخـزن منتقل می شـوند. در سـازوکار دیگـر 
هم زمـان بـا سسـت کردن و ریشـه زني غده هـای پیـاز توسـط یک تیغـه کـه از زیـر 
ناحیه ریشـه عبور می کند، قسـمت سـبزینه )برگ ها( توسـط دو تسـمه باالبر که در 
جهـت مخالـف هـم مي گردند، چنگ زده  شـده و به باال کشیده می شـوند )شـکل 1(. 
در حیـن حرکـت بـه بـاال، غده هـا از خـاک تمیز شـده و بعـد از برگ زني بـه مخزن 
منتقـل می شـوند. تشـکیل کلوخه هـای هم شـکل و هم انـدازه بـا غده هـای پیـاز در 
مناطـق اصلی پیازکاری کشـور )مشکل جداسـازی غـده از کلوخ( و الگوی کشـت درهم 
اسـتفاده از کمبایـن در برداشـت پیـاز را امکان پذیـر نمی کنـد. در بیش تر کشـورهای 
دنیـا نیـز به سـبب ترمیـم صدمـات مکانیکی و افزایـش انبارمانـی محصول در برداشـت 
دومرحلـه ای )عملیـات سـرزنی قبـل یـا بعـد از کندن پیـاز(، مصـرف تازه خـوری پیاز 
)صدمـات مکانیکـی بـاال در کمبایـن(، هزینـه بـاالی مالکیـت کمبایـن و نیـاز بـازار به 
عرضـه تدریجـی محصـول، از ماشـین های مخصـوص بـرای هریـک از مراحـل عملیات 

برداشـت اسـتفاده می شود.
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شکل 1- کمباین پیاز مجهز به تسمه های باالبر

ماشین های  برگ زن پیاز

یکـی از مراحـل عملیـات برداشـت پیـاز، برگ زنـی اسـت کـه به صورت دسـتی یا 
بـا اسـتفاده از ماشـین های بـرگ زن انجـام می شـود. ماشـین های بـرگ زن، طوقـه 
پیـاز را در یـک فاصلـه مشـخص از تـاج )باالتریـن قسـمت غـده پیـاز( می بُرنـد. در 
عملیـات برگ زنـی معمـوالً 1۲ تـا ۲۵ میلي متـر از قسـمت هوایـي را روي غـده باقي 
مي گذارنـد. ایـن عمـل باعـث می شـود تـا در زمـان حـذف برگ ها بـه غده هـای پیاز 
صدمه وارد نشـود و از ورود عوامل بیماري زا جلوگیري شـود. از مکانیسـم های مختلفی 
بـرای حـذف برگ هـا در ماشـین های برگ زن اسـتفاده می شـود. عمل بـرش برگ ها 
قبـل از کنـدن، معمـوالً توسـط ضربـات تیغه هـای دوار افقـي کـه حرکـت خـود را از 
محـور توان دهـی تراکتـور تأمیـن می کننـد، انجـام می شـود. بایـد توجـه کـرد کـه 
سـرعت پیشـروی بـر درصـد غده هـای صحیح برگ زنی شـده )طـول طوقـه انتخابی و 
باقی مانـده بـر روی غـده( مؤثـر اسـت و بـرای آن بایـد سـرعت پیشـروی بهینـه در 
دور مشـخصه تراکتـور )۵۴0 یـا 1000 دور در دقیقـه محـور توان دهـی( تعیین شـود. 
ماشـین برگ زن  پشـت تراکتوری نمایش داده شده در شـکل ۲، قابلیت مکش برگ ها 
به سـمت بـاال )بـرای عمـل بـرش تیغه هـا( و تنظیـم ارتفـاع بـرش به صورت خـودکار 
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)مجهـز بـه سنسـور ارتفـاع بـرش( را دارد. در ایـن ماشـین از یـک هواکـش بـرای 
ایجـاد مکـش و عمـود نگه داشـتن برگ هـاي پیـاز در زمـان بـرش برگ ها اسـتفاده 
شـده اسـت. از ایـن ماشـین در برداشـت یک مرحلـه ای )عملیـات کنـدن هم زمـان 
بـا برگ زنـی( و یـا دومرحلـه ای )عملیـات کنـدن بـا فاصله زمانـی چنـد روزه بعد از 

برگ زنی( استفاده می شـود.

شکل ۲- ماشین برگ زن تیغه ای در حین عملیات برگ زنی

از برگ زن هـای غلطکـی در برداشـت دومرحلـه ای در برخی از شـرایط آب و هوایی 
سـرد و مرطـوب که رسـیدن محصول به طـور کامل انجام نمی شـود، استفاده می شـود. 
کاربـرد ایـن ماشـین ها زمانـی بیش تـر می شـود کـه به علـت نیـاز بـازار بـه عرضـه 
حساسـیت  )به سـبب  غـده  کامـل  رسیده نشـدن  تابسـتان و  فصـل  در  تـازه  پیـاز 
غده هـا بـه صدمـات مکانیکـي( برداشـت نمي توانـد در یـک مرحلـه انجام شـود. این 
ماشـین ها عملیاتـی برگ زنـی را بعـد از زیر بُـری پیـاز انجـام می دهنـد. در فاصله بین 
زیربُرکـردن و جمـع آوري محصـول، غده ها به مـدت 3 تا 7 روز در معرض نور خورشـید 
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قرار مي گیرنـد تـا فراینـد رسـید گي کامل یا خشک شـدن در آن ها انجام شـود. در این 
شـرایط بـرای عملیـات برگ زنی، غده هـای پیاز به همراه قسـمت سـبزینه )برگ( روی 
ماشـین بـرگ زن قـرار داده می شـوند و از دو غلطـک مجهـز بـه زائده های السـتیکی و 
نـوار مارپیـچ فلـزی و یـک تیغه بـرش چرخـان استفاده می شـود کـه غلطک هـا دارای 
سـرعت دورانـی یکسـان و خـالف جهت یکدیگر هسـتند. به محـض قرارگرفتـن غده ها 
روی غلطـک، ضمـن حرکـت بـه جلـوی غده هـا توسـط مارپیـچ انتقـال، بـرگ پیـاز با 
زائده هـای السـتیکی دور غلطـک تمـاس پیـدا می کنـد و از فاصلـه بیـن دو غلطک به 
پاییـن کشـیده می شـوند. بـر اثـر چرخـش تیغـه چرخـان برگ هـا بریـده می شـوند. 
غده هـا به علـت قطـر بیش تـر در فاصلـه بیـن دو غلطـک  قـرار می گیرنـد و توسـط 

مارپیـچ انتقـال بـه انتهـای دسـتگاه برای جمـع آوری منتقل می شـوند )شـکل 3(.
 

شکل 3- ماشین برگ زن غلطکی پیاز
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الگـوی کاشـت درهـم، عملیـات ماشـینی برگ زنـی در کشـور را فراهم نمی کنـد. 
ایـن عملیـات در مناطـق اصلی پیـاز کاری با اسـتفاده از یک تیغه مخصـوص )داس( و 

توسـط 30 کارگـر-روز بـه ازای یک هکتـار انجام می شـود. 

ماشین های پیازکن

در دنیـا از دو نـوع ماشـین پیازکـن غربـال دار و بـدون غربـال، پشـت تراکتـوری 
)عقب سـوار( بـرای کنـدن پیـاز در کشـت ردیفـی اسـتفاده می شـود. ولـی الگـوی 
کشـت درهـم امـکان اسـتفاده از ایـن ماشـین ها را فراهـم نمی کنـد. بـرای اسـتفاده 
معمـول از ماشـین های عقب سـوار در کشـت درهـم (پخشـی) بایـد پیازهـای جلـوی 
چرخ هـای تراکتـور به انـدازه حداقـل 30 سـانتی متر، بـا دسـت کنده شـود کـه عملی 
زمان بـر و پرهزینـه اسـت. در غیـر ایـن  صـورت محـل تـردد چرخ هـای تراکتـور باید 
خالـی از محصـول باشـد. ایـن امـر به رهاشـدن ۲0 درصـد زمین )بـا رهاکـردن محل 
عبـور چرخ هـا به صـورت نکاشـت( منجر می شـود و کاهـش عملکرد حـدود یک پنجم 
عملکـرد کل محصـول )حدود ۲0 تُـن در هکتار( را در بردارد که مورد قبول کشـاورزان 
نیسـت. در سـال های اخیـر برای ماشـینی کردن عملیـات کندن پیاز در الگوی کشـت 
پخشـی قدم هایی برداشـته شده اسـت. بخش خصوصی و تحقیقات کشـاورزی در یک 
اقـدام مشـترک، بـرای برداشـت پیاز در کشـت درهم، ماشـین های پیازکن مرسـوم را 
بـه جلـوی تراکتـور متصـل کرده اند. ولـی به علـت مجهز نبـودن تراکتور ها به سـامانه 
کنتـرل خـودکار جلـو در کشـور، ماشـین های متصل شـده بـه جلـوی تراکتـور، باعث 
کشـیدن تراکتـور بـه یک سـمت می شـود و راننده دائمـاً بایـد ماشـین را کنترل کند. 
مجهزکـردن اتصـال جلـو تراکتـور بـه سـامانه خودکار کشـش، عـالوه بر هزینـه باالی 
آن به علـت زمان بـر بودن پاسـخ ماشـین بـه تنظیمات خـودکار عمق ، سـبب افزایش 
صدمـات مکانیکی می شـود. مجمـوع این عوامل ناکارآمدی ماشـین های جلوسـوار در 

برداشـت پیاز )کشـت درهـم( را به همراه داشـته اسـت. 
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با تلفیق ماشـین های پیازکن عقب سـوار با ادوات کنارسـوار، امکان ماشینی شـدن 
کنـدن محصـوالت غـده ای از جملـه پیـاز، در کشـت پخشـی در ایـران فراهـم شـده  
اسـت. واحـد کنارسـوار بـه یـک یا دو طـرف شاسـی اصلـی پیازکن متصل می شـود و 
نـوار محـل عبـور چرخ هـای تراکتور به عـرض حدود 30 سـانتی متر در تـردد بعدی را 
می کنـد و کنـار می زند. هم زمـان با آن نوار اصلی برداشـت )معادل عرض کار ماشـین 
غده کـن، 1/۵ متـر( کـه در آن، محل عبور چرخ هـای تراکتور خالی از محصول اسـت، 
توسـط غده کـن عقب سـوار، کنـده می شـود. سـاختمان ایـن واحـد بدین گونه اسـت 
کـه بـا افزایـش دادن طول دیـرک افـزار )واحد کنارسـوار( پیازکـن به حـدود دو برابر، 
یـک عامـل خـاک ورز بـا فاصلـه ای معـادل فاصلـه چرخ هـای تراکتـور بـه انتهای آن 
متصـل شـده اسـت. ایـن عامـل خـاک ورز، کنـدن و ردیف کـردن پیاز هـای محـل 
تـردد چرخ هـای تراکتـور در تـردد بعـدی را انجـام می دهـد. عامـل خـاک ورز واحـد 
کنار سـوار از دو خیـش کوچـک تشـکیل شـده که از پیشـانی به هم متصل شـده اند و 
یکـی چپ ریـز و دیگـری راسـت ریز اسـت. دو دنباله در امتـداد صفحات کنـارزن برای 
جلوگیـری از ریختـن غده هـا در کـف شـیار در نظر گرفته شـده اسـت. ایـن دنباله ها 
عمـل مسـتحکم کردن دیـواره شـیار را انجـام می دهنـد و از غلتیـدن غده هـا بـه کف 
شـیار و حرکـت چـرخ تراکتـور روی آن هـا جلوگیـری می کند )شـکل ۴(. بـا توجه به 
عریض شـدن ماشـین، قسـمت اضافه شـده بـه دیرک افـزار )واحـد کنارسـوار( توسـط 
یـک اتصـال لوالیـی یا یـک جـک هیدرولیکی به قسـمت اصلی متصل شـده اسـت تا 
در هنـگام حمل ونقـل، عمـود بـر شاسـی قـرار گیـرد )شـکل ۵(. برخـی از نمونه های 
ماشـین های پیازکـن دارای دو واحـد کنارسـوار هسـتند کـه امکان برداشـت پیوسـته 
)درجـا(، به جـای برداشـت یک طرفـه )از یـک جهـت( را فراهـم می کنـد. بـا اتصـال 
واحـد کنارسـوار بـه ماشـین های پیاز کـن و ممکن شـدن کنـدن پیاز در کشـت درهم 
دو نـوع ماشـین پیازکـن عقب سـوار مجهز بـه سیسـتم غربال کنندگی و بـدون غربال  
به ترتیـب توسـط بخـش خصوصـی و مرکز تحقیقـات کشـاورزی اصفهان بـرای کندن 
پیاز در الگوی کاشـت پخشـی سـاخته شـده اند و در اراضی کشـاورزان مورد اسـتفاده 
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قرار گرفته انـد. ایـن ماشـین ها همـان ماشـین های استفاده شـده در کشـت ردیفـی 
هسـتند بـا ایـن تفـاوت که مجهـز به واحد کنارسـوار هسـتند.

 

شکل ۴- واحد کنارسوار در پیاز کن های عقب  سوار

 

شکل ۵- واحد کنارسوار در حالت حمل ونقل



 ماشین های برداشت پیاز در کشت درهم
16

پیازکن های غربال دار 

در محصـوالت غـده ای خوراکـی مهـم )الگـوی کاشـت ردیفـی: سـیب زمینی( هم 
فقـط عملیـات کنـدن و جداسـازی غده ها از خـاک به روش ماشـینی انجام می شـود. 
اجـزای سـاختمانی و اصول کار یک پیازکن غربال دار پشـت تراکتوری شـباهت زیادی 
بـه یـک سـیب زمینی کن غربـال دار دارد، با تفاوت هایـی که آن را منحصر برداشـت 
پیـاز در الگـوی کاشـت مسـطح و متراکم می کنـد. در این ماشـین، غده هـای پیاز 
بـه همـراه الیـه ای از خـاک توسـط تیغـه سراسـری، در حرکـت بـه جلـوی تراکتـور 
کنده می شـوند و بـه روی زنجیـر نقالـه انتقـال می یابنـد. غده های پیـاز در اثر حرکت 
نقالـه و تکان هـای آن )تأمین حرکـت از محور توان دهی تراکتور و سیسـتم انتقال توان 
ماشـین( ضمـن جداشـدن از خـاک در طـول زنجیـر نقالـه در انتها با کم عرض شـدن 
بـر روی سـطح خـاک  باریکـی  نـوار  بـر روی  راهنمـا  به وسـیله دو صفحـه  مسـیر 
ریخته می شـوند )شـکل 6( و در نهایـت به وسـیله کارگـر از سـطح مزرعـه جمع آوري 
می شـوند. همان طـور کـه اشـاره شـد تیغه پیازکـن قابلیت کنـدن یک نوار سراسـری 
)بـا توجـه به الگوی کاشـت مسـطح پیاز( بـه عرض حـدود 1/۵ متر )شـکل 7( را دارد. 
ایـن در حالی اسـت که سـیب زمینی کن ها،  مجهز بـه تیغه های مثلثی برای برداشـت 
پشـته ها در الگـوی کاشـت ردیفـی هسـتند )شـکل 8(. زنجیرهاي نقالـه در پیازکن ها 
به جـای میله هـای فـوالدی کـه در بیش تـر سـیب زمینی کن ها استفاده می شـود، 
از میله هـای مسـتقیم گرد السـتیکی تشـکیل شـده اند که بـه یکدیگر متصل شـده و 
تشـکیل یـک زنجیـر را مي دهند. السـتیکی بودن میله هـا به دلیل حساسـیت بیش تر 
غده هـای پیـاز بـه صدمـات مکانیکـی اسـت. فاصلـه میله هـاي گـرد از یکدیگـر بـه 
انـدازه اي اسـت کـه خـاک بتوانـد از میـان آن هـا عبور کنـد و بـه روي زمیـن بریزند، 
امـا سـقوط غده هـای پیـاز امکان پذیـر نباشـد. حرکـت زنجیـر نقالـه از شـافت محور 
توان دهـی بـا دور ۵۴0 دور در دقیقـه تأمیـن می شـود. انـواع مختلـف ماشـین های 
غربـال دار، در ثابـت یـا متحرک بـودن تیغـه، طـول زنجیـر نقالـه، یک قسـمتی یـا 
دوقسـمتی بودن زنجیـر نقالـه، داشـتن یـا نداشـتن تکاننـده و مجهزبودن یـا نبودن به 
سیسـتم هوشـمند بـرای کنتـرل عمق زیربـری یا طریق جداسـازی غده هـا از خاک با 
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هـم متفاوت انـد. در یک الگو از ماشـین های برداشـت غربال دار، یک ماشـین برگ زن 
بـه جلـو تراکتور متصل می شـود و در پشـت تراکتور یک ماشـین پیاز کن قـرار دارد 

کـه برداشـت یک مرحلـه ای در یـک تـردد را امکان پذیـر می کند.
 

شکل 6- پیازکن غربال دار برای کندن پیاز در کشت درهم

 

شکل 7- تیغه سراسری در پیازکن
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شکل 8- تیغه مثلثی در سیب زمینی کن

پیازکن های بدون غربال  

بـا جایگزین شـدن کشـت ارقـام جدیـد در زراعـت پیاز و تشـکیل بیش تـر غده ها 
در سـطح خـاک، ماشـین های پیازکـن فاقـد سـامانه غربال کننـده از طـرف مرکـز 
تحقیقـات کشـاورزی اصفهـان برای کندن پیاز سـاخته و معرفی شـده اند که به سـبب 
بی نیـازی بـه جداسـازی خاک از غده ارزان ترند و سـاختمان سـاده تری دارنـد. در این 
ماشـین ها یـک تیغـه یـا میلـه سراسـري از زیـر عمـق توسـعه غده هـا عبور می کند و 
ضمـن زیربُرکـردن غده هـا موجـب باالرانـدن آن ها نیز می شـود. این عامـل خاک ورز 
)میله یـا تیغـه( به صورت فعال یـا غیرفعال عمـل زیربُرکردن غده هـا را انجام می دهد. 
جمـع آوری   غده هـا در ایـن ماشـین  هماننـد ماشـین های پیازکن غربـال دار به روش 

دسـتی انجام می شـود.

پیازکن میله ای 
یـک گـروه از ماشـین های پیازکن بدون غربـال ، پیازکن های میله ای  هسـتند. این 
 ماشـین ها عمـل زیربُرکـردن را به وسـیله حرکت انتقالـی )حرکت بـه جلوی تراکتور( و 
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چرخشـی یک میله )گرد، چهار گوش یا شـش گوش( که از زیر منطقه توسـعه ریشـه 
عبور می کنـد، انجام می دهند. این ماشـین شـباهت زیـادی به علف َکن هـای میله ای 
دارد کـه بـرای ریشـه بری علف هـای هـرز، حفـظ بقایای گیاهـی روی سـطح خـاک و 
ایجـاد بسـتر مناسـب بذر قبـل از کاشـت استفاده می شـوند. عمـل فرورفتـن میله در 
خـاک توسـط بازوهـای ثابـت کـه میلـه از میان آن هـا عبـور می کند، انجام می شـود. 
حرکـت چرخشـي میله از طریـق محور توان دهـی تراکتـور )PTO(، چرخ های محرک 
زمین گـرد یـا موتورهـای هیدرولیکـی تأمین می شـود. در ایـن خصـوص در برخـی 
از شـرایط آب و هوایـی دنیـا از ایـن نـوع ماشـین ها  در برداشـت دومرحلـه ای 
استفاده می شـود. بدین ترتیـب کـه نخسـت غده هـای بـرگ دار بـا ایـن ماشـین ها 
انجام می شـود  برگ زنـی  عملیـات  بعـد  مرحلـه  در  شـده و  )ریشـه بری(  زیربُـری 
)شـکل 9(. یـک نمونـه از پیازکـن میلـه ای بـا تلفیـق بـا واحد کنارسـوار بـرای کندن 
پیـاز در کشـت درهـم در مرکـز تحقیقـات کشـاورزی اصفهـان سـاخته شده اسـت 
)شـکل 10(. ایـن پیازکـن، از یـک تیرک افـزار اصلـی، مقرهـای اتصـال بـه بازوهـای 
سـه نقطه پشـت تراکتـور، جعبه دنـده انتقال قـدرت، میلـه افقی با مقطـع چهارگوش 
بـه ابعـاد ۲۲ میلی متـر از جنـس سـخت و مقـاوم به سـایش و سـه بازوی حامـل میله 
تشـکیل شـده اسـت. بازوهـای حامل میله بـر روی تیرک افزار بسـته می شـود و مجهز 
بـه تیغه هـاي اسـکنه اي بـرای نفوذ میله بـه عمق زیـر غده ها )7 تا 10 سـانتی متری( 
زیـر سـطح خـاک هسـتند. در قسـمت عقـب پاشـنه بازوهـا محل هایـی تعبیـه شـده 
اسـت کـه میلـه درون آن قرار گرفته و حرکت چرخشـی دارد. بازوی وسـطی به صورت 
توخالـی اسـت و درون آن، دو چـرخ زنجیـر و یـک زنجیـر قـرار دارد که قدرت شـافت 
انتقـال تـوان تراکتـور )PTO( پـس از تغییـر جهـت توسـط جعبه دنـده از طریـق این 
زنجیـر و چـرخ زنجیرهـا بـه میلـه منتقل می شـود. در ایـن حالـت محـور توان دهـی 
تراکتـور در حالـت موتورگـرد درگیر اسـت و با نسـبت یک به یک، دور چرخشـی آن به 
میلـه منتقل می شـود. حرکـت دورانـي و انتقالـی این میلـه در حین پیشـروي تراکتور 
باعـث باالرانـدن پیازهـا به سـمت سـطح خـاک، بریدن ریشـه آن هـا و آزادشـدن غده 
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پیـاز از خـاک اطـراف آن می شـود. بـا توجـه به ناتوانـی میله بـه نفـوذ در داخل خاک 
از اضافه کـردن وزنه هـای اسـتاندارد بر روی شاسـی اسـتفاده شـده اسـت.

شکل 9- پیازکن میله ای در برداشت دومرحله ای

شکل 10- پیازکن میله ای در اتصال به تراکتور
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پیازکن تیغه ای
ایـن پیازکـن هماننـد پیازکـن میلـه ای فاقـد سیسـتم غربال کنندگی اسـت. روش 
کنـدن پیـاز در ایـن ماشـین ماننـد پیازکـن میلـه ای اسـت، بـا این تفـاوت کـه در این 
ماشـین به جـای میلـه از یـک تیغـه ثابـت سراسـری بـرای کنـدن پیاز اسـتفاده شـده 
اسـت )شـکل 11(. ایـن تیغـه ثابت سراسـری دارای عـرض 8 و طول 1۵0 سـانتی متر و 
زاویـه جلوسـو 1۵ درجـه ای اسـت و همانند پیازکن میله ای توسـط سـه بـازوی حامل، 
بـا حرکـت بـه جلـو تراکتـور عمـل نفـوذ در خـاک و کنـدن و زیر برکـردن ریشـه پیـاز 
را انجام می دهـد. بازوهـای حامـل مجهـز بـه تیغه هـای جلوسـو اسـت کـه در خـاک 
نفوذ می کنـد و هدایـت تیغـه سراسـری بـه زیـر غده هـای پیـاز را انجام می دهـد. تیغه 
سراسـری در مقر هـای تعبیه شـده در بازو هـای حامل به صورت کشـویی قـرار گرفته و 
تعویض آن به راحتی امکان پذیر اسـت. در ماشـین نمایش داده شـده )شـکل 1۲( واحد 
کنارسـوار بـا اتصـال لوالیـی بـه شاسـی اصلی متصل اسـت و بـاال و پایین بردن شاسـی 

ردیف کـن در ابتـدا و خاتمـه هـر عبـور برداشـت به صـورت دسـتی انجام می شـود.
 

شکل 11- پیازکن تیغه ای 
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شکل 1۲- پیازکن تیغه ای در حین عملیات پیازکنی

نتیجه گیری

با طراحی و سـاخت واحد کنارسـوار و تلفیق آن با ماشـین های پیازکن عقب سـوار 
امـکان کنـدن پیـاز بـا ماشـین های پیاز کـن عقب سـوار در ایـران فراهم شـده اسـت. 
در ایـن خصـوص، ماشـین پیازکـن مجهـز بـه سیسـتم غربال کنندگی و بـدون غربال  
بـرای کنـدن پیـاز سـاخته و معرفـی شـده اند. مقایسـه فنـی و اقتصادی ماشـین های 
پیازکـن غربـال دار و بـدون غربـال بـا هم و روش دسـتی نشـان داده اسـت کـه از بین 
پیازکن هـای فاقـد سـامانه غربال کننـده )میله اي و تیغـه اي( پیازکن تیغـه اي به علت 
افـت کمـی و صدمـات مکانیکـی کم تـر نسـبت بـه پیازکـن میلـه ای ارجحیـت دارد 
.پیازکـن میلـه ای به علـت تمایـل بـه نفـوذ کم تـر و زمان بربودن نفـوذ میلـه در عمق 
مـورد نظـر )در هر تردد ماشـین( باعث افزایـش صدمات مکانیکی می شـود. از بین دو 
ماشـین های زنجیـر نقالـه ای و تیغـه ای، آن هـا دارای عملکـرد فنی یکسـان )صدمات 
کمـی و کیفـی( هسـتند. ماشـین پیازکـن غربـال دار و تیغـه ای سـبب کاهـش نیروی 
کارگـری بـرای کندن و جمـع آوری غده ها به ترتیب بـه میزان 30 و ۲6 درصد نسـبت 
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بـه روش دسـتی شـده اند. به عبـارت دیگر ماشـین های پیازکـن غربـا ل دار و تیغه ای 
به ترتیـب باعـث کاهـش نیـروی کارگـری در کنـدن پیـاز و بارکـردن آن بـه میـزان 
۲0 و 17 کارگـر-روز بـه ازای یـک هکتـار می شـوند. میـزان افزایـش نیـروی کارگری 
در پیاز کـن تیغـه ای بـرای جمـع آوری غده هـا به علـت نیـاز بـه صـرف وقـت و دقـت 
بیش تـر بـرای جداکـردن خـاک چسـبیده بـه تعـدادی از غده هـا )به علـت نداشـتن 
سیسـتم غربال کنندگـی( اسـت. ظرفیـت مزرعـه ای مؤثـر در پیاز کن هـای زنجیـر 
نقالـه ای و تیغـه ای تقریبـاً نیـز یکسـان و در حـدود 0/16 هکتـار در سـاعت اسـت. 
ظرفیـت مؤثـر مزرعـه ای در پیازکن هـای زنجیـر نقالـه ای و تیغـه ای نشـان می دهـد 
کـه سـطحی حـدود 1/۴ هکتار در 8 سـاعت کار روزانه با این ماشـین ها قابل برداشـت 
اسـت. ایـن مسـاحت در پایین تریـن سـرعت تراکتـور تأمیـن می شـود. ایـن سـرعت 
به منظـور واردشـدن حداقـل صدمـات مکانیکـی بـه غده هـا در نظـر گرفته می شـود. 
سـطح اقتصـادی برای مالکیت ماشـین پیازکـن زنجیر نقاله ای و تیغـه ای به ترتیب 
3/1 و 0/7 هکتـار اسـت. در ایـن سـطح از مالکیـت زمیـن، خریـدن ایـن ماشـین ها 
بـرای کشـاورزان اقتصـادی خواهـد بـود. بنابرایـن اسـتفاده از پیاز کن زنجیـر نقاله ای 
کـه دسـتگاهی نسـبتاً کامـل و بـا فنـاوری برتـر اسـت، در مناطقی کـه از نظـر نیروی 
کارگـری بـا محدودیـت مواجـه  باشـد، قابل توصیـه اسـت. پیازکـن تیغه ای بـا قیمت 
تمام شـده بسـیار کم تـر، سـاختمان سـاده، هزینـه تعمیر و نگهـداری کم تـر می تواند 
گزینـه مناسـب تری بـرای کشـاورزان خرده مالـک بـه حسـاب آیـد. همچنیـن فقدان 
سیسـتم غربـال  در ایـن ماشـین قابلیـت اسـتفاده در اراضـی کلوخـه ای و سـنگالخ را 

فراهـم می کنـد.

پیشنهادها
 با توجه به احتمال شکسـتن تیغه سراسـری )در پیازکن تیغه ای( در خاک های سفت و 
سـخت پیشـنهاد می شـود در این پیازکـن در ازای هر بـازو یک تیغه  پهـن فنری مجزا 
قـرار داده شـود. ایـن امـر عـالوه بـر جلوگیـری از شکسـتن تیغـه به علت خاصیـت فنری 

تیغـه بـه جداسـازی بهتـر غده ها از خـاک کمک خواهـد کرد. 
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پیشـنهاد می شـود بـرای اسـتفاده از پیاز کن های  غربـال دار و تیغـه ای، ابتدا آن ها 
در زمیـن عـاری از محصـول بـرای مـواردی ماننـد سـرعت پیشـروی، سـرعت دورانـی 
نقالـه، عمـق کار و دنـده مناسـب تنظیم شـوند. در این خصـوص از آنجایی کـه حداکثر 
از  ممانعـت  بـرای  اسـت،  در خـاک حـدود ۵ سـانتی متر  غده هـا  قرار گیـری  عمـق 
صدمـات مکانیکـی حاصـل از تغییرات عمـق و همچنین تأمین حجم کافـی خاک برای 
محافظـت از برخـورد مسـتقیم غده هـا روی میله هـای پیازکـن غربـال دار، عمـق کار 
7 سـانتی متر تنظیـم شـود. عمـق کار فاروئر بـرای ردیف کـردن محل تـردد چرخ های 
تراکتور 10 سـانتی متر تنظیم شـود. سـرعت پیشـروی تراکتور برای به حداقل رسـاندن 
صدمـات مکانیکـی بـه غده هـای پیـاز 0/۵ متـر در ثانیـه در دور موتـور 1700 دور در 

دقیقـه و در دنـده یک سـنگین تنظیم شـود. 
بـرای کشـیدن پیازکـن غربـال دار  از تراکتـور مسـی فرگوسـن مـدل 399 و 
پیاز کـن تیغـه ای از مـدل ۲8۵ اسـتفاده شـود کـه هـر دو باید مجهز بـه چرخ های 
باریـک باشـند. در تـردد اول برداشـت، غده هـای محـل عبـور چرخ هـای تراکتور با 

دسـت برداشت شـود. 


