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مقدمه
مکانیزاسـیون به مفهوم کاربرد ماشـین در فرآیند تولید محصوالت کشـاورزي در 
جهـت کاهـش هزینه تولید، انجـام به موقع عملیات کشـاورزي، کاهـش هزینه هاي 
 کارگـري، مدیریـت مصـرف نهاده هـا و ارتقاء بهره وري اسـت که در نهایـت منجر به

افزایـش کمـي و کیفـي تولیـد مي شـود. ضریـب مکانیزاسـیون باغ هـای کشـور در 
مقایسـه بـا کشـورهای پیشـرفته بسـیار پاییـن ارزیابـی شـده اسـت. آرایـش باغات 
قدیمـی در کشـور بـه گونه ای اسـت که امکان تردد ماشـین ها در بسـیاری از باغات 
وجـود ندارد، بنابراین یکی از اساسـی ترین مشـکالت کشـور برای مکانیزاسـیون باغ 

متناسـب نبـودن باغ برای ورود ماشـین اسـت.
عملیات مکانیزاسـیون باغات در کشـورهای پیشـرو مراحل مختلفی را پشـت سر 

گذاشـته اسـت که عبارت اند از:
1- سـاخت ماشـین متناسـب بـا وضعیـت آرایـش باغاتی کـه به صورت سـنتی 

احـداث شـده اند؛
2- اصالح ساختار باغ و آرایش کشت درختان برای استفاده از ماشین؛

3- اصالح و آرایش فرم درخت برای استفاده از ماشین؛
در مرحلـه اول بـرای باغاتی که به صورت سـنتی احداث شـده بود ماشـین هایی 
سـاخته شـد. ایـن ماشـین ها بسـیار پیچیـده، پرهزینـه و دارای ظرفیت کـم بوده و 
کار آن هـا در بـاغ مشـکل بـود. در مرحلـه دوم بـرای بکارگیـری ماشـین ها در بـاغ، 
آرایـش کشـت درختـان ماننـد فاصله ردیف هـا و فاصله درختـان روی ردیف و طول 
 ردیـف درختـان بـه گونـه ای اصالح شـد کـه تراکتورها و ماشـین های خـاک ورزی،

داشـت و برداشـت بتواننـد در بـاغ حرکت کنند. این ماشـین ها می تواننـد به راحتی 
در بـاغ حرکـت نمـوده و با ظرفیـت باال، هزینـه پایین تر و با سـهولت و تلفات کم تر 
 عملیـات الزم را انجـام دهنـد. امـا بـه ایـن موضـوع اکتفـا نشـد و در مرحلـه سـوم
 درختـان اصـالح نژاد شـده و فرم آن ها و آرایش کشـت، فرم هـرس، ارتفاع درخت و
 سـایر خصوصیـات درخت با اصالح نژاد یا اصالح فـرم پرورش به گونه ای تغییر یافت

کـه بتـوان از ماشـین ها بـرای سمپاشـی، هرس و برداشـت با سـرعت باالتـر، هزینه 
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پایین تـر و تلفـات کم تـر محصـول اسـتفاده نمـود و ضمنـاً ماشـین تـا حـد ممکن 
دارای طراحـی و سـاختمان سـاده باشـد. در مرحله چهـارم و هم اکنون اسـتفاده از 
ماشـین های هوشـمند و دقیـق در مکانیزاسـیون باغـات مـد نظر قرار گرفته اسـت. 
متأسـفانه وضعیـت احداث باغات در کشـور ما فعـاًل در مراحل اول و دوم اسـت، 
یعنـی بخـش مهمـی از باغات کشـور از جملـه باغات سـیب دارای آرایش مناسـبی 
نبـوده و بـه صـورت سـنتی بـا فاصلـه ردیف هـای نامناسـب و آرایش درهم کشـت 
شـده اند. مهم تریـن مشـکالتی کـه اسـتفاده از ماشـین های کشـاورزی را در باغـات 
کشـور محـدود می سـازد عبارت انـد از؛ فاصلـه کـم بیـن درختـان، آرایـش درهـم 
درختـان، ارتفـاع زیـاد درختـان، هرس نامناسـب یا هرس نشـدن درختـان و ایجاد 
مانـع بـرای حرکـت تراکتـور و ماشـین در بـاغ، سـطح ناصـاف و ناهموار بـاغ، وجود 

جـوی آبیـاری در بـاغ و مشـکل تردد تراکتـور در بیـن باغات.
 در کشـور مـا در اکثـر باغـات دسـت کم یکـی از این مشـکالت وجـود دارد. در 
بسـیاری از باغـات همه مشـکالت یادشـده به صورت یکجـا وجود دارند و اسـتفاده از 
ماشـین در بـاغ را محـدود و یـا غیـر ممکن می سـازند. وجود ناهمـواری و جوی آب 
در باغـات باعـث محـدود یـا غیـر ممکن شـدن حرکت تراکتور شـده و در بسـیاری 
از مـوارد باعـث برخـورد ماشـین  بـه درختـان و آسـیب دیدن یـا واژگونـی تراکتور 
می شـود. در بسـیاری از باغـات امـکان ورود و تـردد تراکتور در بین باغـات نیز برای 
تراکتورهـا وجـود نـدارد یـا بـا مشـکل همراه اسـت کـه بایـد در مدیریت احـداث و 
 اصـالح باغـات بـه آن توجه شـود. در برخی از باغات هم که به تازگی احداث شـده و

دارای آرایـش مناسـب بـوده و فاصلـه ردیف هـا برای حرکت تراکتور مناسـب اسـت 
محدودیت هـای اقتصـادی و فنی برای اسـتفاده از ماشـین وجـود دارد.

 در این دستنامه عملیات مکانیزاسیون باغات سیب در 10 کشور اول تولید کننده
سـیب شـامل چین، ایاالت متحـده آمریکا، ترکیه، مجارسـتان، هند، ایتالیا، شـیلی، 
 فرانسه و فدراسیون روسیه به عنوان کشورهای پیشرو در تولید سیب بررسی شده و
 ماشـین ها و روش های مورد اسـتفاده در مکانیزاسـیون باغات سیب بررسی و معرفی

شده است تا بتواند راهنما برای مکانیزاسیون باغات سیب در کشور ما باشد.



فصل اول

خاک ورزی باغات سیب





مدیریت سطح باغ در کشورهای هدف عمدتاً به سه طریق انجام می شود:
روش اول )روش سـنتی(: خـاک ورزی بـا گاوآهـن برگـردان دار، گاوآهن هـای 

دوار و سـیکلوتیلرها و انـواع دیگـر خاک ورزهـای فعـال
روش دوم: کم خاک ورزی با استفاده از گاوآهن های قلمی، چیزل پکرها و دیسک ها
 روش سـوم: خاک ورزی حفاظتی یعنی اسـتفاده از خاک ورزی حداقل به همراه

مالچ بقایای گیاهی مانند ذرت و کشت لگوم ها یا مالچ های سبز

روش اول: خـاک ورزی با گاوآهن برگـردان دار، گاوآهن های 
دوار و سـیکلوتیلرها و انواع دیگـر خاک ورزهای فعال

 در منطقه لس، فالت چین اکثر باغ های سـیب هر سـاله تا عمق 30 سـانتی متر
شـخم زده می شـوند. عـالوه بـر ایـن، سـطح خاک باغسـتان بـه طور معمـول لخت 
اسـت. ایـن کار بـه تشـدید فرسـایش خـاک کمک کـرده اسـت، آب و مـواد مغذی 
را از بیـن بـرده و محتـوای مـاده آلـی را کاهـش داده و سـاختمان خـاک را تخریب 

می کنـد کـه بـا خشکسـالی، فرسـایش خاک ایـن منطقه تشـدید شـده اند. 
 در سـایر کشـورهای مورد بررسـی نیز بخشـی از باغات همه سـاله در عمق زیاد
 شـخم می شـوند. بـرای انجـام شـخم انـواع گاوآهن هـای برگردانـدار، رتیواتـور و
 سـیکلوتیلرها یـا ترکیبـی از ایـن خاک ورزها که پشـت تراکتور قرار گرفتـه و قادرند
 بـه صورت آفسـت عملیـات خـاک ورزی را در زیر سـایه انداز درختان انجـام دهند و

تـا تنـه درخـت پیـش روند سـاخته شـده اند )شـکل های 1 تـا 7(. انـواع جدید این 
خاک ورزها دارای سیسـتم های ایمنی برای حفاظت از تنه درخت و برخورد خاکورز 
 بـه تنـه درخـت هسـتند. انـواع قدیمـی آن هـا هیچ گونـه سیسـتم ایمنـی ندارند و
 بنابرایـن نمی تواننـد بـه خوبـی زیـر درختـان را خـاک ورزی کننـد. سیسـتم های

ایمنـی دارای سنسـورهایی هسـتند کـه بـه کمـک یک اهـرم، جـک هیدرولیکی را 
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راه انـدازی نمـوده و بـا نزدیـک شـدن واحـد خاکورز بـه تنه درخـت، تیغـه خاکورز 
را از تنـه درخـت دور می کننـد، ایـن اهـرم ممکن اسـت بـه صـورت مکانیکی واحد 
خـاک ورز را از تنـه درخـت دور کند. بـه محض عبور تیغه از کنار تنـه درخت دوباره 
تیغـه خاکـورز بـه محـل اولیـه خـود، در زیـر درخـت بازگشـته و عمل خـاک ورزی 

می شـود. انجام 

 

شکل 1- رتیواتور 

 

شکل 2- رتیواتور کشویی ساخت شرکت داخلی مخصوص خاک ورزی زیر سایه انداز درختان
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شکل 3- خاکورز مرکب از رتیواتور و سیکلوتیلر برای خاک ورزی زیر سایه انداز درخت

 

 

شکل 4- رتیواتور سنسوردار مخصوص خاک ورزی در باغات مختلف، از جمله باغات سیب، ساخت شرکت داخلی

    

شکل 5- انواع خاکورز فعال برای خاک ورزی زیر سایه انداز درخت
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شکل 6- خاکورز سیکلوتیر برای خاک ورزی زیر سایه انداز درخت

 

شکل 7- خاک ورز سیلوتیلر مناسب برای خاک ورزی زیر سایه انداز درخت

 روش دوم: کم خاک ورزی با اسـتفاده از گاوآهن های قلمی،
چیزل پکرها و دیسک ها

در ایـن روش بـرای کاهـش بهـم خوردگی خـاک و همچنیـن باقی مانـدن بقایا 
روی سـطح خـاک از گاوآهن هـای قلمـی، دیسـک ها و چیزل پکرها که شـامل یک 
گاوآهـن چیـزل در جلـو بـرای از هم گسـیختن خـاک و یکـی از انـواع غلتک ها در 
عقـب دسـتگاه بـرای خـرد کـردن کلوخه هـا و صـاف کـردن سـطح خاک هسـتند 
اسـتفاده می شـود. در ایـن روش خـاک ورزی، بهم خـوردن خاک کاهـش یافته و به 
حفـظ رطوبـت خـاک کمک می کنـد. گاوآهن های قلمـی و چیزل پکرهـا به صورت 
معمولی و افسـت سـاخته می شـوند که قادرند بین درختان و زیر سـایبان درختان 

را خـاک ورزی کنند )شـکل 8(.
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شکل 8- خاک ورز قلمی مناسب برای شخم در باغات

دیسـک های مـورد اسـتفاده در باغـات از انـواع افسـت هسـتند کـه قادرنـد زیر 
سـایبان درختـان را نیـز خاک ورزی کننـد. این ادوات نیز دارای سیسـتم های ایمنی 
بـرای حفاظـت از تنـه درخـت و برخـورد دیسـک بـه تنـه درخـت هسـتند. وجـود 
سیسـتم های هیدرولیک باعث سـهولت اسـتفاده از این دیسـک ها شـده و اسـتفاده 
از آن ها در باغ باعث کاهش شـدت خاک ورزی شـده و مقداری از بقایا را در سـطح 
 خـاک نگـه می دارد کـه به حفظ رطوبت خـاک کمک می کنند. شـکل های 9 تا 11

انواع این دیسک ها را نشان می دهند.

شکل 9- دیسک افست مناسب برای خاک ورزی باغات
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شکل 10- دیسک افست مناسب برای خاک ورزی باغات

 

  

شکل 11- دیسک مناسب برای خاک ورزی باغات )دو ردیف درخت(

خـاک ورزی حفاظتی شـامل انـواع روش های خـاک ورزی بدون برگـردان کردن 
خاک1 می باشد و با هدف حفظ رطوبت و کاهش فرسایش خاک با بجا گذاشتن بقایا 
 در حداقل یک سـوم سـطح خاک انجام می شـود. این روش ها شامل بی خاک ورزی،
 خـاک ورزی حداقل، خاک ورزی زیر سـطحی2، خاک ورزی با هرس ها یا دیسـک ها و

خـاک ورزی زیـر خاک با مالـچ بقایا می باشـند. مطالعات متعددی نشـان داده اند که 

1. Non inversion tillage

2. Subsoil tillage
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شـیوه های خـاک ورزی حفاظتـی می توانـد باعـث افزایـش آب و مواد مغـذی خاک، 
کاهـش فرسـایش خـاک، بهبود سـاختار خـاک و افزایش بـازده محصول شـود. این 
روش هـای خـاک ورزی حفاظتـی بـه سـرعت در منطقـه دیم شـمال غربـی چین با 
رغبـت کشـاورزان و بـاغ داران روبـرو شـده اسـت. مطالعـات حاکـی از آن اسـت که 
 خـاک ورزی حفاظتـی بـه طـور قابـل توجهـی بـر خصوصیات خـاک یک بـاغ تأثیر

 می گـذارد. پژوهش هـا نشـان می دهنـد کـه بی خـاک ورزی به میزان قابـل توجهی 
روی میـزان مـاده آلـی خـاک، دانسـیته ظاهـری، شـاخص مخـروط خـاک، طـول 
مویرگ هـای ماکروسـکوپی و هدایـت هیدرولیکـی خـاک یک بـاغ تأثیـر می گذارد. 
نتایـج مطالعـات همچنین نشـان داد که خـاک بین ردیف های درختـان مرکبات در 
روش شـخم معمولـی مقاومـت بـه نفوذ بیش تری نسـبت بـه روش بی خـاک ورزی 
از خـود نشـان داد. مطالعـات دیگـر همچنیـن نشـان داد کـه مالچ فیلم پالسـتیکی 
باعـث کاهـش مصـرف آب و هـم باعث بهبود راندمـان مصرف آب در یـک باغ عناب 
شـده اسـت. تحقیقـات همچنیـن نشـان داده اسـت کـه حجـم روانـاب سـالیانه بـا 
وجـود مالـچ کاه در مقایسـه با یک سیسـتم بدون مالـچ در باغهاي مرکبـات به طور 

معنـي داري کاهـش مي یابد. 
فسـفر خـاک )P( یـک عنصر اساسـی و محدود کننده برای رشـد گیاه اسـت که 
بـه طور چشـمگیری تحـت تأثیر رویکردهـای مختلـف مدیریت خاک قـرار دارد. به 
منظـور آشـکار کـردن تأثیـر رویکردهای مختلـف مدیریت خاک بر فعالیت فسـفر و 
 فسفاتاز در خاک، تحقیقی 3 ساله روی خاک ورزی سنتی بدون مالچ، بی خاک ورزی
 با مالچ بقایای ذرت و بی خاک ورزی با مالچ گیاهی در باغ سیب در مناطق لس چین
 انجـام شـد. نتایج نشـان داد که بی خـاک ورزی با هر دو نوع مالـچ می توانند به طور

معنی داری محتوای فسفر خاک را نسبت به خاک ورزی معمولی افزایش دهند. 
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روش سـوم: اسـتفاده از خاک ورزهـای قلمی به همـراه مالچ 
بقایـای گیاهـی مانند ذرت و کشـت لگوم هـا یا مالچ های سـبز

یکـی از گزینه هـای مـورد نظـر بـرای مدیریـت سـطح بـاغ بـه حداقل رسـاندن 
به هـم خوردگـی خـاک، حفظ رطوبـت و کنتـرل علف های هرز بـا اسـتفاده از انواع 
بقایـای گیاهـی ماننـد بقایـای ذرت و خـرده چـوب به عنـوان مالچ، مالچ های سـبز 
مانند کشـت لگوم و اسـتفاده از پالسـتیک ها برای پوشـش سـطح خاک اسـت. در 
 فالت لس چین1 شـش روش خاک ورزی در یک باغ سـیب از سـال 2007 تا 2009 
مـورد مطالعـه قـرار گرفت. هدف از این مطالعه بررسـی اثرات شـیوه خـاک ورزی بر 
ظرفیـت نگهـداری آب در خـاک در یـک بـاغ دیـم سـیب بـود. نتایج نشـان داد که 
شـیوه های مختلـف خـاک ورزی اثـرات متنوعی بـر روی خصوصیـات نگهدارنده آب 
دارد. نتایـج ایـن مطالعـه نشـان داد کـه خـاک ورزی زیر سـطح خاک با تیمـار مالچ 
بقایـای ذرت، در بیـن شـش تیمار مـورد مطالعه بـرای بهبود ظرفیـت نگهداری آب 
در خـاک در ایـن بـاغ سـیب بهتریـن تیمار بـود. باغداران در واشـنگتن بـرای تولید 
منبـع پایـدار نیتـروژن در حـال آزمایش رشـد لگوم هـا در باغات هسـتند. این عمل 
قبـل از در دسـترس بـودن کودهـای تجـاری رایـج بـود و در حـال حاضـر توسـط 

باغبانـان در باغـات سـیب مـورد تجدید نظـر قرار گرفته اسـت . 
 بـا توجه به تجارب موجود در کشـور، شـرایط خاک و وضعیـت رطوبت کم خاک

در کشـور و خشکسـالی ها و کمبود مواد آلی، روش های اسـتفاده از خاک ورزی های 
حداقـل )گاوآهن هـای چیـزل، چیـزل پکـر و دیسـک ها( همـراه بـا مالـچ بقایـای 

گیاهـی و مالـچ سـبز بـرای باغات کشـور مـا توصیه می شـود.

1. Loess Plateau
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سایر ادوات خاک ورزی
ادوات دیگـری در باغـات بـرای خاک ورزی یا شـکل دهی خاک در سـطح زمین 
اسـتفاده می شـود کـه مارپیـچ انتقال خـاک نمونه ای از این ادوات اسـت. شـکل 12 
نمونـه ای از ایـن ادوات را نشـان می دهـد. با حرکت روبـه جلو تراکتـور، مارپیچ ها یا 
 اجـزای خاکورز ماشـین مانند آنچه در رتیواتورها اتفاق می افتـد خاک را خرد نموده
 بـه یـک سـمت انتقال می دهند. با اسـتفاده از ایـن ادوات می توان عمل شـکل دهی

سطح باغ به ویژه ایجاد پشته در کنار ردیف درختان را انجام داد )شکل 13(.

 

شکل 12- مارپیچ یا رتیواتور انتقال خاک، ساخت شرکت داخلی به منظور استفاده در باغات

 

شکل 13- مارپیچ یا رتیواتور انتقال خاک، ساخت شرکت داخلی به منظور استفاده در باغات



فصل اول: خاک ورزی باغات سیب
20



فصل دوم

کاشت درخت سیب





نهال درخت سیب در کشورهای هدف به سه روش کاشته می شوند:
1- روش سنتی؛ حفر گودال با بیل دستی و کشت نهال با دست؛ 

2- روش نیمه مکانیزه؛ حفر گودال با مته گوده زنی و کاشت نهال با دست؛
3- روش مکانیزه؛ کاشت نهال با ماشین های کارنده نهال؛

در روش سـنتی کـه در باغـات کوچـک اسـتفاده می شـود؛ تعـداد کمـی درخت 
را می تـوان در روز کاشـت. در روش نیمـه مکانیـزه مته هـای منفـرد یـا گروهـی 
کار گـوده زنـی را انجـام می دهنـد. گوده هـا بایـد دسـت کـم 50 سـانتی متر قطـر 
داشـته باشـند. بـا ایـن روش می تـوان تعداد زیـادی گـوده را در یـک روز حفر کرد 
امـا عملیـات کاشـت نهـال بـا سـرعت کم تـری پیـش مـی رود. شـکل 14 نوعـی از 
متـه موتـوردار دسـتی و شـکل 15 نـوع پشـت تراکتـوری را نشـان می دهنـد. در 
شـکل 16 ماشـین می توانـد همزمـان چندیـن گوده را حفـر نماید. درخـت کاری با 
ماشـین های کاشـت نهال، روش ارجح برای احداث باغات با مسـاحت زیاد اسـت. با 
ایـن روش می تـوان تعـداد زیادی نهال را در یک روز کاشـت. این ماشـین ها معموالً 
 چنـد ردیفه سـاخته شـده و بـرای احـداث باغات بـا تراکم بـاال مفیدند، زیـرا تعداد

زیادی از درختان می توانند خیلی سریع و یکنواخت کاشته شوند )شکل 17(. 

 

 

شکل 14- مته گوده زنی
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شکل 15- مته گوده زنی پشت تراکتوری ساخت شرکت داخلی

 

شکل 16- مته گوده زنی

  

شکل 17- ماشین کشت نهال



فصل سوم

عملیات داشت در باغات سیب





 مهم ترین عملیات داشت در باغات سیب که الزم است فناوری های مورد استفاده
در کشـورهای هـدف در ایـن مراحل با فناوری های مورد اسـتفاده در ایران مقایسـه 

شـود عبارت انـد از عملیات هرس و سمپاشـی.

هرس
هرس درختان سیب در کشورهای هدف با سه روش انجام می شود:

3- روش تمام مکانیزه 2- روش نیمه مکانیزه  1- روش سنتی 

هرس با روش سنتی
در بسـیاری از باغـات کشـورهای هـدف عملیـات هـرس بـه شـیوه سـنتی و بـا 
 قیچی های باغبانی سـنتی انجام می شـود که تفاوت چندانی با روش مورد اسـتفاده

در کشـور مـا نـدارد. هم اکنـون در باغات کشـور، بیش تر از ابزارهای دسـتی شـامل  
 اره و قیچی های دسـتی )شـکل های 18 و 19( اسـتفاده می شـود. اره ها برای بریدن

شـاخه های دارای قطر زیاد و قیچی برای برش شـاخه های نازک اسـتفاده می شـود. 
قیچی هـا ممکـن اسـت دارای دسـته کوتاه باشـند )شـکل 20(کـه برای شـاخه های 
نـازک  اسـتفاده می شـوند یـا اینکـه دارای دسـته های بلنـد می باشـند )شـکل 21( 

کـه بـرای قطع کـردن شـاخه های ضخیم تـر بـه کار می روند. 

  

 شکل 18- قیچی  باغبانی
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شکل 19- اره هرس دستی

 

  

شکل 20- قیچی هرس با دسته کوتاه

 

  

شکل 21- قیچی هرس با دسته بلند
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ابزار هرس بادی و برقی

ابـزار مختلفـی برای هرس درختان سـاخته شـده اسـت کـه با نیروی بـاد یا برق 
کار می کننـد. ابـزار برقـی بـه علت در دسـترس نبودن شـبکه برق در اکثـر باغات با 
محدودیـت روبـرو اسـت امـا ابزار بـادی که نیـروی خـود را از تراکتـور می گیرند در 
 باغات قابل اسـتفاده هسـتند. این ابزار دارای یک کمپرسـور هوا هسـتند )شکل 22(

کـه نیـروی خـود را از محـور تـوان دهی تراکتـور می گیرد. فشـار باد به همـراه انواع 
شـیرهای کنتـرل و اطمینـان باعـث راه انـدازی قیچـی )شـکل 23 و 24( و اره هـای 
زنجیری پنوماتیکی )شـکل 25( شـده و بنابراین نیازی به اسـتفاده از قدرت دسـت 
بـرای فشـرده دسـته قیچـی یا بـه حرکـت درآوردن اره نیسـت. بنابراین ابـزار بادی 
قادرنـد شـاخه های بـا قطر زیـاد را قطع نمـوده یا ببرنـد. قیچی های برقـی نیز برای 
 هرس شـاخه های ظریف موجود اسـت )شـکل 26(. راحتی کار با ایـن نوع قیچی ها،

سـرعت کار بـا آن هـا و کاهـش نیـروی انسـانی موردنیـاز بـه همراه کاهش مشـقت 
ناشـی از کار بـا ابزاردسـتی ایـن ابـزار را بـرای باغداران بسـیار مطلوب نموده اسـت.

  

شکل 22- کمپرسور هوا، پشت تراکتوری
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شکل 23- قیچی دسته کوتاه بادی

 

  

شکل 24- قیچی دسته بلند بادی

  

 

شکل 25- اره زنجیری بادی
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شکل 26- قیچی برقی پشتی

هم اکنـون بـه علـت قیمـت بـاالی ابـزار برقی و بـادی بـرای هرس درختـان این 
ابـزار با اسـتقبال کمـی از طرف بـاغ داران روبرو هسـتند.

هرس درختان سیب با شیوه نیمه مکانیزه
 در ایـن روش عملیـات هرس به کمک قیچی هـای باغبانی که از نیروی الکتریکی

یـا پنوماتیکـی بهـره می گیرنـد اسـتفاده می شـود. عملیـات هـرس نیمـه مکانیـزه 
همچنیـن بـه وسـیله قیچی های دسـتی و یا قیچی هـای برقـی و پنوماتیکی بر روی 

سـکوهای متحـرک هـرس1 انجـام می شـود )شـکل های 27 و 28 (. 

  

شکل 27- عملیات هرس نیمه مکانیزه به وسیله قیچی های دستی و یا قیچی های برقی و پنوماتیکی بر 
روی سکوهای متحرک هرس

1. Mobile pruning platform
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شکل 28- سکوهای متحرک هرس

سمپاشی در باغات سیب
سـمپاش های مـورد اسـتفاده در باغـات کشـورهای هـدف برخـی شـبیه بـه 
سـمپاش های فرغونـی و تراکتـوری النـس دار مورد اسـتفاده در کشـور ما می باشـد 
اما دو نوع فناوری جدید سـمپاش در این کشـورها اسـتفاده می شـود که در کشـور 
مـا تـا کنـون یـا اسـتفاده نشـده یـا کم تر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. بنابراین 

سـمپاش های رایـج در ایـن کشـورها عبارت انـد از:
1- سمپاش های فرغونی النس دار

2- سمپاش های تراکتوری النس دار
3- سمپاش های توربینی

4- سمپاش های دقیق )هوشمند( 

سمپاش های فرغونی النس دار
این سـمپاش دارای یک پمپ می باشـد که نیروی مورد نیاز آن توسط یک موتور 
بنزینی تأمین می شـود )شـکل 29(. این سـمپاش به همراه کلیه منضمات آن روی 
 یک شاسـی شـبیه بـه فرغون قرار گرفته و دارای چرخ مي باشـد کـه براي جابجایي



33
)شماره 23(: راهنمای تولید مکانیزه سیب

از آن اسـتفاده مي شـود. نوع بدون چرخ آن که بصورت ثابت اسـت و توسـط کاربر 
حمل می شـود وجود دارد که به سـمپاش زنبه اي مشـهور اسـت )شـکل 30(. 

  

 

شکل 29- سمپاش فرغونی

  

 

شکل 30- سمپاش زنبه ای

سمپاش فرغونی 100 لیتری
ایـن سـمپاش بـرای سمپاشـی باغ هـا طراحـی شـده اسـت. بـه دلیـل ظرفیـت 
مخـزن آن، بـه فرغونـی 100 لیتـری معـروف اسـت. اسـتفاده از ایـن سـمپاش، بـا 
توجـه بـه معایـب فنـی آن، در مزارع مناسـب نمی باشـد. نایکنواختی پاشـش سـم، 
 از نظر انـدازه قطـرات و سـطح و نـا ایمـن بـودن برای کاربـر، به علت تمـاس بیش از

 اندازه با سم از مشکالت این سمپاش می باشد.
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سمپاش های تراکتوری النس دار

هـم اکنـون در اکثـر نقـاط کشـور از ایـن نـوع سـمپاش در باغـات و گاهـی در 
مـزارع اسـتفاده مي شـود. ظرفیـت مخـزن آن معمـوالً بیـن 400 تـا 2000 لیتـر 
اسـت. در اسـتان کرمـان در اکثـر باغـات برای سمپاشـی درختـان پسـته و خرما از 

ایـن سـمپاش ها اسـتفاده می شـود )شـکل 31(.

  

 

شکل 31- سمپاش پشت تراکتوری النس دار

ایـن سـمپاش بـه مالبنـد تراکتـور متصـل شـده و از محـور تـوان دهـی تراکتور 
نیـرو می گیـرد و یـا در پشـت تراکتور و وانت کشـیده شـده و از یک موتـور بنزینی 
نیـرو می گیـرد. ایـن سـمپاش دارای یـک النـس دسـتی و شـیلنگ  بـا طـول زیاد 
اسـت. بـا حرکـت تراکتور در کنـار ردیف درختـان، کارگر با در دسـت گرفتن النس 
عمـل سمپاشـی را انجـام می دهد. بـه منظور افزایش کیفیت سمپاشـی، بهتر اسـت 
بـرای هـر محصـول، سـمپاش متناسـب و اختصاصی همـان محصول مورد اسـتفاده 

قـرار گیرد.

مشکالت سمپاش های النس دار

1. مصـرف زیـاد سـم بـه علـت یکنواخـت نبـودن کار کاربـر و انـدازه نامناسـب 
قطـرات )درشـت تر از انـدازه توصیـه شـده(.
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2. تلفات زیاد سم به علت اندازه قطرات درشت.
3. ظرفیت مزرعه ای پایین.

4. مشقات کار با سمپاش و ایجاد مسمومیت و سایر عوارض برای کارگر.
5. نایکنواختی سمپاشی.

6. نیاز به کارگر.
7. نداشتن یا نامناسب بودن هم زن.

8. ارتفاع کم پاشش و نامناسب نبودن برای درختان مرتفع مانند درختان خرما
ایـن سـمپاش قادر نیسـت قطرات سـم را بـه میزان توصیه شـده اتمیـزه نماید. 
در بیش تـر مـوارد بـا کهنـه شـدن پمـپ، موتـور و سـرالنس )نـازل(، این سـمپاش 
بـه شـکل یـک دوش حمـام در آمـده و قطرات درشـت سـم روی درختان پاشـیده 
می شـود. در صـورت درشـت بـودن قطـرات سـم، قطـرات از روی بـرگ غلطیـده و 
پاییـن می ریزنـد و سـطح کمـی از برگ و آفت توسـط سـم پوشـش داده می شـود. 
بـه همیـن علت کشـاورز مجبور اسـت اصطالحـاًً درخت یـا مزرعه را با محلول سـم 
 شست و شـو دهد. قطرات درشـت احتمال برخورد کم تری با آفت را به وجود آورده و
 از قـدرت نفـوذ آن ها در شـاخه ها و بوته ها نیز کاسـته می شـود. به علت فشـار کم و

اسـتفاده نشـدن از فن کمکی و جریان هوا در این سـمپاش و درشتی قطرات محلول 
خروجی، ارتفاع یا مسـافت پاشـش آن نیز کم بوده و مناسـب درختان مرتفع مانند 
 خرمـا نمی باشـد. سمپاشـی درختـان مرتفـع با ایـن سـمپاش ها باعـث بادبردگی و
 ننشسـتن بسـیاری از قطـرات روی هـدف و انحـراف قطـرات1 از مسـیر شـده و

تلفـات سـم، هزینـه، آلودگـی محیـط زیسـت و ایجـاد فضـای ناامـن بـرای کاربران 
سـمپاش را افزایـش می دهـد. اکنـون باغـداران، سمپاشـی درختـان مرتفـع را بـا 
مصـرف سـم بـه میـزان چنـد برابـر مـورد نیـاز بـا ایـن سـمپاش انجـام می دهند.

1. Drift
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سمپاش های توربینی

 سـمپاش های توربینی هم اکنون در مزارع و باغات مورد اسـتفاده قرار می گیرند.
ایـن سـم پاش ها بـا کمـک یـک یـا چنـد پمـپ پیسـتونی محلول سـم را بـه طرف 
نازل هـا بـه جریان درآورده و سـرانجام بـه کمک یک یا چند فن، قطرات خارج شـده 
سـم را اصطالحـاً به صـورت اتمیـزه به طـرف هدف پرتـاب می کنند. این سـم پاش ها 
به صـورت سـوار شـونده و کششـی سـاخته شـده و مخـازن آن هـا دارای ظرفیـت 
مختلـف 1000 تـا چنـد هـزار لیتـر می باشـد. به علـت دبی بـاالی خروجـی پمپ، 
داشـتن فـن کمکـی و وزن زیـاد، بـرای بکار انداختـن ایـن سـم پاش به تـوان باالیی 
 نیـاز اسـت. بـرای مثـال بـرای راه انداختـن یـک سـم پاش توربینی بـا دبـی 100 تا
 150 لیتر در دقیقه با ظرفیت مخزن 1000 تا 2000 لیتر حدود 40 تا 110 اسب بخار
 تـوان نیاز اسـت. برای سمپاشـی باغات سـیب که ردیـف درختان فاصلـه 4 تا 6 متر

از یکدیگـر دارنـد ایـن سـمپاش ها بـا آرایش مخصوص سـاخته شـده اند کـه قادرند 
همزمـان دو ردیـف از درختـان را سمپاشـی کننـد. شـکل 32 نمونـه ای از ایـن 

سـمپاش ها بـا آرایـش مناسـب بـرای درخـت سـیب را نشـان می دهـد.

 

  

 

شکل 32- سمپاش توربینی
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سمپاش های دقیق )هوشمند(

اسـتفاده مؤثـر و کارآمـد از سـموم دفـع آفـات در باغـات از سـال ها قبـل مـورد 
نگرانـی قـرار گرفته اسـت. با اسـتفاده از سـمپاش های با نـرخ ثابت، دوز مسـاوی از 
سـموم دفـع آفـات بـر روی هر درخـت اعمال می شـود. از آنجـا که درختـان از نظر  
انـدازه و شـکل حتـی در یـک بـاغ تفاوت زیـادی با هـم دارنـد، درختان یـا بیش از 
حـد سـم دریافـت می کننـد یـا کم تـر از نیـاز سمپاشـی می شـوند. فناوری پاشـش 
بـا نـرخ متغیـر در زمـان نیاز، سـموم را مطابق بـا  اندازه درخـت اعمـال می کنند. با 
کمـک سنسـورهای مناسـب می تـوان خصوصیـات درخـت از قبیل حجم سـایبان، 
تراکـم شـاخ و بـرگ و غیـره را بدسـت آورد و بـا واحـد میکـرو پـردازش همـراه بـا 
الگوریتـم مناسـب، جریـان شـیرهای کنتـرل الکترونیکـی را تنظیـم کـرد، بنابراین 
 می تـوان سـرعت جریـان نازل هـا را کنتـرل نمـود. بـا توجه بـه خصوصیـات درخت 
همچنیـن سنسـورها می تواننـد فضاهـای خالـی بیـن درختـان را تشـخیص داده و 
سمپاشی را در این فضاها متوقف کنند. سمپاشی با سرعت متغیر در دستیابی دقیق 
 بـه عملکـرد سمپاشـی بویـژه در باغـات کمـک می کند. این سـمپاش ها به سـرعت
 در حال گسـترش هسـتند چون به میزان زیادی مصرف سـم و آب را کاهش داده و

در زمان سمپاشی نیز صرفه جویی می کنند. 

کود دهی در باغات سیب
 کـود آلـی بهترین روش براي بهبود خصوصیات فیزیکـی )دانه بندي، نفوذپذیري
 بـه آب، تهویـه و...(، شـیمیایی )تأمین تمام انـواع عناصر غذایی، کاهش قلیائیــت و

شــوري و...( و زیســتی )فراوانی ریزجانداران مفید، کرم هاي خاکی و ....( می باشد. 
 این اقدام سـازگار با محیط زیســت بــوده و باعث بهبود باردهی و کیفیت محصول
 می شـود. ریشـه درختان سـیب با حضور بیش تر مواد آلی تقویت شده و وظایف خود
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را بهتـر انجـام می دهنـد. از مهم تریـن منابـع مـاده آلـی در خـاک میتـوان به خاک 
بـرگ، انـواع کمپوسـت با منشـا گیاهی و کود دامی پوسـیده اشـاره کـرد. همچنین 
کشــت گونــه هاي لگومینـوز ماننـد انـواع شـبدر و یونجـه در بیـن ردیف هـا و زیر 
خـاک کـردن آن هـا بـه عنـوان کــود سـبز، نیـز در افزایش مـواد آلی خـاک نقش 
دارنـد. خـرد کـردن بقایـاي هرس زمسـتانه )توسـط دسـتگاه سرشـاخه خردکن( و 
پخـش آن در سـطح بـاغ و یـا زیـر خـاک کـردن آن هـا توسـط روتیواتـور، موجـب  
 افزایـش حاصلخیـزي خاک می شـود، مشـروط به این که شـاخه هاي آلـوده و بیمار،

قــباًل بــه بیــرون بــاغ  منتقل و یا سـوزانده شـده باشـند. همه منابع مواد آلی در 
نهایـت بـه مـواد هوموسـی نسـبتا پایـدار تبدیـل شـده و اثرات مفیـد خـود را براي 
 سـالیان درازي حفظ میکنند. نکته مهم آن اسـت که در صورتی که این مــواد  تازه
 باشـند، بایسـتی کود نیتروژنی بیش تري مصرف شود. به عبارت دیگر اگر مواد آلــی
 نپوسـیده )ماننـد علف هاي هرز تازه و سرشاخه خرد شده( در مقادیر بیش از 10 تن

در هکتـار مصرف شـوند، بایسـتی مقـدار مصرف کودهـاي نیتروژنی )ماننـد اوره( را 
حـدود 10درصـد افزایش داد.

 عمده ترین منابع تأمین مواد آلي در خاک ها عبارت اند از کود مرغی )شـکل 33(،
 فضوالت دامي )شـکل 34( بقایاي گیاهي، لجن فاضالب ها و کمپوسـت زباله شهري،
 که امروزه با توجه به اهمیت کشـاورزي ارگانیک بیش تر موردتوجه قرارگرفته اسـت.
 پژوهش هایـی کـه به منظور بررسـي اثر کمپوسـت روي خواص فیزیکـي خاک انجام
 شـده اسـت نشـان می دهد که با اضافه کردن کمپوسـت به خاک، درصد تخلخل آن
 افزایش و جرم مخصوص ظاهري خاک کاهش پیدا مي کند. همچنین با کاربرد کودهاي
 آلي کمپوست، ورمي کمپوست و کود دامي در خاک، کاهش جرم مخصوص ظاهري و
 افزایش منافذ خاک گزارش شده است. نتایج پژوهش های انجام شده افزایش معني دار

رطوبـت خـاک در نقطـه ظرفیت زراعـي و همچنیـن افزایش آب قابل دسـترس را با 
به کارگیـری کمپوسـت در خـاک اثبات نموده اسـت. 
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شکل 33- کود مرغی پلت شده

  

  

 

شکل 34- کود دامی

 به دلیل فواید یادشـده، در باغات مختلف کودهای حیوانی را برای بهبود شـرایط،
بـه خـاک اضافـه می کننـد. بـرای ایـن منظور ممکن اسـت کـود را در سـطح خاک 
 پخـش کنند )شـکل 35( یا در انتهای سـایه انداز درخت چالـه ای حفر  کنند. عمق و

عـرض چالـه بـا توجه به سـن درخـت و بافت خـاک متغیر می باشـد. چاله یادشـده 
را چـال کـود می نامند. ممکن اسـت یـک کانال در کنـار ردیف درختان ایجاد شـود 
کـه بـه آن کانـال کـود می گویند. انـواع کود دامـی کاماًلً پوسـیده در ایـن کانال به 
عمـق حداقـل 40 سـانتی متر )بسـته بـه سـن درخـت( و عـرض 40 سـانتی متر در 
 انتهـای چتـر سـایه انداز درخت دفن می شـود. فصل کود دهی فصل خـواب درختان

یعنـی زمسـتان اسـت. مخلـوط کـردن کود کامـل شـیمیایی )N-P-K( نیـز با کود 
حیوانـی مـورد اسـتفاده مطلوب می باشـد.
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بدیـن  وسـیله باغـداران بـا هدایـت ریشـه گیـاه بـه داخـل چـال کـود، تغذیـه، 
 مدیریـت آب و مدیریـت برخـی کودهـای شـیمیایی و کنتـرل مـواد آلـی خـاک را
 انجـام می دهنـد. ریشـه گیاه خود را به چال کود یادشـده رسـانده و از مواد غذایی و

آب موجـود در چـال کـود اسـتفاده می کنـد. پخـش کـود در سـطح خـاک باعث از 
دسـت رفتـن مـواد مفیـد کود و آفتـاب سـوختگی آن می شـود بنابراین اسـتفاده از 

روش هـای مختلـف بـرای زیـر خاک بـردن کـود توصیه می شـود.

  

  

 

شکل 35- پخش کود دامی در سطح خاک در سایه انداز درخت

ماشین های پخش کود و حفر چاله کود

همان گونـه کـه در بخـش قبـل اشـاره شـد کـود دامـی یا بـر روی سـطح خاک 
پخـش می شـود و یـا در داخـل چـال کـود و کانـال کـود در کنـار ردیـف درختـان 
ریختـه می شـود. بـرای پخش کـود در کنار ردیـف درختـان از تریلی هـای معمولی 

متصـل بـه تراکتـور و نیـروی کارگری اسـتفاده می شـود )شـکل 36(.
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شکل 36- پخش کود دامی در سطح باغ به وسیله تریلی و نیروی کارگر

 برای این کار کود دامی پوسیده توسط لودر یا کارگر به داخل تریلی ریخته شده و
 سـپس با حرکـت تراکتور در کنار ردیف درختان کارگـران اقدام به پخش کود دامی

در کنار ردیف درختان می کنند. این روش پخش کود دارای معایب زیر می باشد:
 1. پخش کود در سطح خاک موجب از دست رفتن مواد مغذی کود و آفتاب سوختگی

آن می شود
 2. امـکان جـذب مـواد مغذی خاک توسـط ریشـه ها کـه در عمق خاک هسـتند 

کاهش می یابد
3. ظرفیت مزرعه ای تریلی ها کم است

4. به نیروی کارگری زیادی نیاز دارد و هزینه پخش کود باال می رود
5. هنـگام حرکـت تراکتـور احتمـال پـرت شـدن کارگـران از روی تریلـی وجود 

دارد و ایـن روش بـرای کارگـران ایمن نیسـت.
6. یکنواخت نبودن عمل کودپاشی

بـرای پخش کود شـیمیایی در سـطح مـزارع و باغـات پخش کن های کـود دامی 
وجـود دارنـد. ایـن کودپاش ها که قادرند خودشـان عمـل بارگیری کـود را نیز انجام 
 دهنـد. ایـن کودپاش کن ها ضمن حرکت روبه جلو تراکتـور، کود دامی را خردکرده و
 در سـطح زمیـن پخـش می کننـد. ایـن ماشـین بـه نیـروی کارگـری نیـاز نـدارد و

همچنین کود را به طور یکنواخت و قابل تنظیم در سطح زمین پخش می کند.
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حفر چال کود و کانال کود

 به منظـور قـرار دادن کـود داخل خـاک در کنار درختان چال کود حفر می شـود.
چـال کـود ممکـن اسـت شـامل حفراتـی بـه عمـق 40 سـانتی متر باشـد کـه در 
 انتهـای سـایه انداز درخـت حفـر می شـوند یـا یـک شـیار پیوسـته به عمـق و عرض 
 40 سانتی متر که در انتهای سایه انداز درختان پسته حفر می شود. چال کود به صورت
 دستی یا به کمک مته پشت تراکتوری یا بیل مکانیکی حفر می شود. حفر کانال کود

ممکـن اسـت بـه کمـک وسـایل و ابزاردسـتی به وسـیله کارگـر، بـا خاک ورزهـای 
پشـت تراکتـوری ماننـد نهرکـن، با بیـل مکانیکی یا بیل سـوار شـده روی تراکتور و 

یـا بـا اسـتفاده از کانـال کـن تراکتـوری )ترنچر( )شـکل 37( انجام شـود. 

  

 

شکل 37- ترنچر پشت تراکتوری

از کانـال کـن بیش تـر برای حفـر زمین به منظور زه کشـی یا کارگـذاری لوله های 
آبیـاری اسـتفاده می شـود ولی هم اکنون نوع افسـت آن بـرای حفر کانـال در باغات 
بـه کار مـی رود. زیـاد خـرد کـردن خاک و آسـیب رسـاندن بـه سـاختمان خاک در 
درازمدت از معایب این ماشـین اسـت که با اصالح پره های آن برای حفر کانال کود 
 برطـرف می گـردد. کانـال کن هـا ممکن اسـت کوچک و دسـتی بوده )شـکل 38( و

یـا قابلیـت اتصـال به تراکتـور را دارا باشـند )شـکل 39(. انـواع خودرو این ماشـین 
نیـز بـرای کارهای بـزرگ موجود اسـت )شـکل 40(.
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شکل 38- کانال کن دستی

 

  

 

شکل 39- کانال کن پشت تراکتوری

  

 

شکل 40- کانال کن خودرو )یا خودگردان(
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کود ریزی در چال کود

همان گونـه کـه اشـاره شـد مصـرف کـود دامـی در باغـات بـا حجـم زیـاد انجام 
می شـود. بنابرایـن بـرای پخـش ایـن میزان کـود، به ما شـن هایی با حجـم مخزن و 
ظرفیـت مزرعـه ای بـاال نیاز اسـت. مقـدار مصرف کود حیوانی بسـتگی بـه نوع کود، 
 سـن درختان و دور آبیاری دارد اما به عنوان مثال در باغات پسـته 10 تا 40 تن کود

در هکتار مصرف می شود.
کـود حیوانـی به منظور تسـهیل در امر تجزیه و پوسـیده شـدن در محلی نزدیک 
بـه بـاغ بـر روی هـم انباشـته شـده و پـس از آمـاده شـدن بـه نزدیـک چـال کـود 
حمـل می شـود. ریختـن کـود در چـال کـود هم اکنون بـا اسـتفاده از نیـروی کارگر 
به صـورت سـنتی و بـا ابـزار ابتدایـی ماننـد تریلـی و فرغون انجـام می شـود. در این 
 روش کـود بـا مشـقت، صـرف وقـت زیـاد، هزینـه بـاال و نایکنواخـت بـه چـال کود
 منتقـل می گـردد. هم اکنون انواع کودپاش های کود دامی در کشـور تولید می شـوند

کـه بـرای کودپاشـی در مـزارع و باغات مناسـب هسـتند. کودپاش هـای زراعی کود 
را در سـطح مزرعـه پخـش می کننـد و بنابرایـن بـرای کـود ریـزی در چـال کودها 

مناسـب نیستند. 
کـود پخش کن هـای کـود دامی کـه برای کـود ریـزی در باغات به صـورت نواری 
مناسـب هسـتند از نوع کود ریز تخلیه کناری1 می باشـند. با اسـتفاده از این کود ریز 
 سـرعت کود دهی افزایش، هزینه و مشـقت کار کاهش یافته و کود، در صورت اعمال

مدیریت صحیح به صورت یکنواخت در داخل چاله ریخته می شود )شکل 41(.

1. Side delivery
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شکل 41- کودپاش کود دامی تخلیه کناری )باغی(

عملکرد کود ریز تخلیه کناری

کود ریز به تراکتور متصل شـده و کود حیوانی توسـط لودر به داخل مخزن کود 
 ریـز ریختـه می شـود. کودپـاش بـرای تخلیه کـود در کنار چـال کود قـرار می گیرد.

بـا حرکـت روبه جلـوی تراکتور نقالـه ای که در کف کودپـاش قـرار دارد آرام آرام کود 
را بـه سـمت خردکـن و پرتاب کننـده می بـرد. نقالـه ممکـن اسـت از نـوع زنجیری 
باشـد کـه دو زنجیر در طرفین خـود دارد و در کف مخزن قرارگرفته اسـت. تعدادی 
نبشـی یـا میلـه فلـزی بـه فواصـل منظـم بـه زنجیرهـا متصل شـده اسـت کـه کار 
انتقـال کـود به طـرف خردکـن و پرتـاب کـن را انجام می دهنـد.  نقاله ممکن اسـت 
از یـک یـا چنـد مارپیچ با قطر زیاد ساخته شـده باشـد کـه کار انتقـال و درعین حال 

خـرد کـردن و مخلـوط کردن کـود را انجـام می دهند. 
 خردکـن، مخلوط کـن و انتقال دهنـده و نقاله دریچه خروجـی از محور توان دهی

تراکتـور )پـی تـی او( نیـرو می گیرند اما نقاله بسـته به طراحی و شـرایط می تواند از 
 محـور توان دهـی )پـی تی او گـرد( یا چرخ هـای کودپاش )چـرخ گرد( نیـرو بگیرد.

در انـواع چـرخ گـرد، واحد نقالـه، باعث می گردد که سـرعت پیشـروی کودپاش )در 
 محـدوده توصیه شـده( بـر میزان پخـش کود در هکتار اثر نداشـته باشـد. با توجه به

اینکـه کـود حیوانی پس از مدتی به هم چسـبیده و اصطالحاًً تخته می شـود، هنگام 
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پخـش شـدن در مزرعـه یـا ریختـن بـه داخـل چال کـود باید ایـن تخته هـا را خرد 
 نمـود. همچنیـن ممکن اسـت همـراه با کود مقـداری کلوخه و سـایر مـواد خارجی

موجـود باشـد که نیاز اسـت موقع تخلیه خرد شـوند. به همین منظـور کودپاش های 
کـود دامـی مجهـز بـه خردکـن می باشـند. با رسـیدن کـود بـه خردکن، ایـن واحد 
بـا سـرعت و قـدرت زیـاد کـود را خردکـرده و آن را بـه بیـرون پرتـاب می کنـد. 
در کودپاش هـای مزرعـه ای پرتـاب کـن، کـود را در سرتاسـر سـطح مزرعـه پخـش 
می کنـد امـا در انـواع باغـی به منظـور ریختـن کـود در یـک نـوار یـا ریختـن آن به 
داخـل چـال کـود، یـک کانـال یـا نقاله مخصـوص تعبیه شـده تا کـود را بـه داخل 

چـال کـود هدایـت نماید.

ماشین های پخش مالچ گیاهی

بـرای پخـش مالچ هـای گیاهـی روی سـطح خـاک در بیـن ردیـف درختـان 
 ماشـین های مخصوصـی وجود دارد که شـبیه کودپاش های کود دامـی یا کود ریز ها

عمل می کنند )شکل 42(. 

 

  

 

شکل 42- ماشین پخش مالچ و کود گیاهی و دامی در باغات



فصل چهارم

برداشت سیب





برداشـت سـیب بـه منظـور تازه خـوری در کشـورهای هدف با دسـت و توسـط 
کارگـر انجـام می شـود امـا برداشـت آن بـرای فـرآوری ماننـد تهیـه آب سـیب 
می توانـد بـا ماشـین انجـام شـود. بخشـی از باغ هـا در آمریـکا، اروپا، چیـن و آفریقا 
ماننـد آنچـه در ایـران انجـام می شـود بـه صـورت سـنتی با ابزار سـنتی و با دسـت 
برداشـت می شـوند. امـا در بسـیاری از باغ هـا کـه درختـان آن هـا با فاصله مناسـب 
کشـت شـده اند برداشـت سـیب بـه وسـیله کارگـر و با دسـت امـا به کمـک برخی 
فناوری هـای مکانیکـی یـا روبوتیـک )هوشـمند( انجـام می شـود. بنابرایـن می توان 

برداشـت سـیب را در کشـورهای هـدف بـه شـرح زیـر خالصـه نمود:
الف( برداشت سیب برای مصرف تازه خوری

1- برداشت دستی با ابزار سنتی
2- برداشت دستی با ابزار و فناوری های مکانیکی یا مکاترونیکی 

3- برداشت با ابزار ربوتیک )هوشمند(
ب( برداشت برای فرآوری و تولید محصوالت جانبی مانند آب سیب

1- برداشت با شیکرها
2- برداشت با پیکرها

برداشت دستی سیب با ابزار سنتی
روش برداشـت و اسـتفاده از ابـزار سـنتی کم و بیـش مانند آنچـه در ایران اتفاق 
 می افتد می باشد. کارگران به کمک یک چوب یا دست برداشت سیب را انجام داده و

آن را در داخل سبدها یا صندوق های مخصوص می ریزند.
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برداشت دستی با ابزار و فناوری های مکانیکی یا مکاترونیکی 
تریلر برداشت میوه

ایـن تریلرها از کشـور اتریش سرچشـمه می گیرند و شـامل یک تریلـر خودرو یا 
 تریلری که توسط یک تراکتور کشیده می شوند می باشند. داده های جمع آوری شده
 در اتریش نشـان می دهد که میزان میوه ای که هر فرد در هر سـاعت با این تریلرها

برداشت می کند در مقایسه با برداشت معمولی 25 درصد افزایش یافته است.
 این تریلرها ممکن است دارای چند سطل باشند که کارگران میوه برداشت شده

را بـه داخل تریلی یا سـطل ها می ریزند. اگرچه این فنـاوری در باغهای کوچک تر در 
 اروپا دارای جذابیت خاصی هستند، اما این سیستم فقط برای باغهای کوچک مناسب

است و برای انجام عملیات تجاری بزرگ تر مناسب نیست )شکل های 43 و 44(.

 

  

 

شکل 43- تریلر برداشت میوه
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شکل 44- تریلر برداشت میوه

سکوی متحرک برداشت میوه

 سکوی متحرک برداشت1 یک پلتفرم برای حمل کارگر و میوه برداشت شده است
کـه دارای محل هایـی بـرای فعالیـت کارگـر در ارتفاع مشـخص برای برداشـت انواع 
میـوه می باشـد. ایـن سـکوها در ابعـاد و اندازه هـا و بـرای کار در ارتفـاع مختلـف 
سـاخته شـده اند. برخی بسـیار سـاده هسـتند و تنها کارگر و میوه را حمل نموده و 
کار برداشـت و حمـل میوه را تسـهیل می نمایند )شـکل 45 تا 47( امـا برخی دیگر 
دارای تجهیزاتـی بـرای درجه بنـدی میوه و تنظیم ارتفاع سـکوی کارگر می باشـند. 

  

شکل 45- سکوی برداشت میوه

1. Mobile platform
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شکل 46- سکوی برداشت میوه

  

شکل 47- سکوی برداشت میوه

بـه عنـوان مثـال پلتفـرم برداشـت میـوه  Tecnofruit CF105  یـک دسـتگاه 
جمـع و جـور بـرای فاصلـه ردیف هـای از 3 تـا 4 متـر و ارتفـاع درخـت 3/6 متر در 
بـازار موجـود اسـت. دارای طیـف کاملـی از لـوازم جانبی بـوده و این امـکان را برای 
دسـتگاه فراهـم می کنـد تـا با نیازهـای فـردی تولید کننـدگان میوه مدرن سـازگار 
باشـد. مجهـز بـه یـک موتـور دیزلـی 3 سـیلندر و  چهـار سـکوی جانبی  می باشـد 
کـه شـش نفـر می تواننـد همزمان بـا آسـایش بـدون اینکه مزاحـم یکدیگر باشـند 
مطابـق بـا باالتریـن اسـتانداردهای ارگونومیـک بـه طـور همزمـان کار کننـد. ایـن 
سـکوی برداشـت میوه دارای یک انتخـاب اختیاری تریلر اتوماتیـک )بارگیری کامل 
 سـبدهای میـوه روی تریلـر( یا یک تریلـر غیر اتوماتیـک )بارگیری کامل سـبدهای 
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میـوه روی زمین( اسـت که مخصوصاً برای ردیف های بسـیار باریک مناسـب اسـت. 
ایـن سـکو دارای 5 خروجی قیچی پنوماتیکی هرس می باشـد، بنابرایـن می تواند به 
عنوان سکوی هرس نیز مورد استفاده قرار گیرد. به دلیل قابلیت استفاده در برداشت 
 انـواع میوه هـا و عملیـات هرس، یک ماشـین 4 فصل اسـت )شـکل های 48 تا 50(.

اسـتفاده از سـکوهای چیـدن میـوه بـرای مدیریـت و برداشـت درختـان سـیب در 
آفریقـای جنوبـی نیـز جدیـداً مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.

 

  

شکل 48- سکوی برداشت میوه

 

  

شکل 49- سکوی برداشت میوه
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شکل 50- سکوی برداشت میوه

برداشت سیب با ابزار ربوتیک )هوشمند(
 ربات های متنوعی برای برداشت انواع میوه ها و سیب مورد استفاده قرار گرفته اند

کـه هنـوز سـهم کمـی در برداشـت میـوه ایفـا می کننـد. ربات هـای برداشـت میوه  
1دارای فناوری هـای نویـن هسـتند کـه از سـامانه های اطالعـات جغرافیایـی، انـواع 

دوربین هـا و سنسـورها )ماشـین بینایـی( بـرای شناسـایی میـوه و از انـواع بازوهای 
 فعـال هیدرولیکـی یا پنوماتیکی برای برداشـت میوه اسـتفاده می کننـد. برای نمونه

ربات ARCO در بلژیک برای برداشـت میوه )سـیب( تولید شـده اسـت. این ماشین 
دارای یـک شـلنگ اسـت کـه در انتهـای آن دوربین قرار گرفته اسـت. ایـن دوربین 
میـوه را روی درخـت در برابـر پـس زمینـه تاریک تشـخیص می دهد. تعـداد زیادی 
از ایـن شـلنگ ها بـه کمک بازوهـای فعال2 در اطـراف درخت حرکت کـرده و ضمن 

شناسـایی محل اسـتقرار میوه، آن را برداشـت می کنند )شـکل 51(. 

  

1. Robotic fruit pickers

2. Actuator



55
)شماره 23(: راهنمای تولید مکانیزه سیب

  

شکل 51- ربات ARCO برای برداشت سیب 

 برخـی دیگـر از انـواع روبوت ها دارای یک فک گیرنده میوه می باشـند که پس از
 شناسایی محل استقرار میوه به کمک دوربین و با استفاده از فناوری پردازش تصویر1

آن را بـه دقـت گرفتـه و بـا چرخش فـک یا قطع دم میـوه به کمک یـک تیغه فعال 
میوه را برداشـت می کنند )شـکل 52 و 53(.

  

شکل 52- ربات برداشت سیب

    

شکل 53- ربات برداشت سیب

1. Image processing
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برداشت سیب با شیکرها
 یکی از رایج ترین نوع ماشـین هاي برداشت میوه سـامانه هاي ارتعاشي مي باشند؛

کـه بـا تولید نیـروي ارتعاشـي و اعمـال آن به تنه یا شـاخه درخت موجـب ارتعاش 
اجـزاء مختلـف درخـت و در نتیجـه جداشـدن میوه هـا از درخـت می شـوند. دامنه، 
بسـامد و زمان ارتعاش اعمال شـونده، از جمله متغیرهایي مي باشـند که در عملکرد 
 برداشـت کننده هاي ارتعاشـي تأثیـر مي گذارنـد. نیـروي دینامیکـي وارده بـر میـوه،

بـا دامنـه و توان دوم بسـامد ارتعاش متناسـب اسـت زمـان معمول ارتعـاش درخت 
بسـتگي بـه واریتـه و میـزان رسـیدگي میـوه بین 5 تـا 12 ثانیـه مي باشـد. هرچه 
مقـدار نیـروي کشـش بیـن میـوه و شـاخه بیش تـر باشـد، مـدت زمـان بیش تـري 

بـراي تکانیـدن درخت الزم اسـت. 
برای برداشـت سـیب بـرای مصارف صنعتی در کشـورهای هـدف از تنه تکان ها1 
اسـتفاده می شـود. تنـه تکان هـا دسـتگاه های تکاننـده ای هسـتند کـه دارای یـک 
فـک متحـرک بـا حرکـت رفت و برگشـتی هسـتند که بسـامد، دامنه و مـدت زمان 
حرکـت فـک دسـتگاه بـرای درختـان هر منطقـه متفـاوت و در نتیجه قابـل تنظیم 
می باشـد. تکاننده هـا در ابعـاد مختلـف سـاخته می شـوند )شـکل 54 و 55( و بـا 
بـه ارتعـاش در آوردن تنـه درخـت سـیب، میـوه از شـاخه جـدا شـده و روی زمین 
می ریـزد سـپس محصـول بـه کمک کارگـر یا ماشـین های برداشـت سـیب از روی 

زمین برداشـته می شـوند )شـکل 56(.

1. Trunk shaker
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شکل 54- ماشین برداشت تنه تکان

  

شکل 55- ماشین برداشت تنه تکان

  

شکل 56- ماشین جمع آوری سیب
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پیکرهای برداشت سیب
 این ماشـین ها برای برداشـت انواع میوه ها از جمله مرکبات و سیب مورد استفاده

قرار می گیرند. برای اسـتفاده از این ماشـین الزم اسـت درختان پا کوتاه و با آرایش 
 منظـم در یـک ردیـف قـرار گیرند تا ماشـین بتوانـد میـوه را برای مصـارف صنعتی

برداشـت و هـم زمـان در یـک مخـزن ذخیـره کنـد. ایـن ماشـین دارای میله هـای 
انعطاف پذیـری اسـت کـه ضمن عبور از بین شـاخ و بـرگ درخت، میوه را از شـاخه 

جـدا می کنند )شـکل 57(.

   

شکل 57- ماشین پیکر برداشت سیب
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