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          مقدمه
ــورد آن  ــه در م ــه ای ك ــر خــالف تصــور عامیان مکانیزاســیون كشــاورزی ب
وجــود دارد تنهــا شــامل اســتفاده از ماشــین در كشــاورزی نیســت. اســتفاده 
از ماشــین گام اول مکانیــزه كــردن كشــاورزی اســت. عــالوه بــر مســائل مهــم 
ــک  ــرد ی ــره كــه در طراحــی، انتخــاب و كارب ــی، اقتصــادی، فرهنگــی و غی فن
ماشــین بایســتی مــد نظــر قــرار گیــرد، مدیریــت اســتفاده از ماشــین كه شــامل 
مــوارد ایمنــی نیــز می شــود از مــوارد مهــم مکانیزاســیون صحیــح كشــاورزی 
بــه شــمار مــی رود. تــا كنــون برنامــه هــای مــدون و مشــخصی جهــت رعایــت 
ــاورزی در  ــین های كش ــرد ماش ــاخت و كارب ــی، س ــی در طراح ــائل ایمن مس
ــوده  ــل نب ــًا كام ــه قطع ــه نشــده اســت و نوشــتار حاضــر ك ــا ارائ كشــور م
ــن  ــدی گرفت ــت ج ــت جه ــی اس ــد، گام كوچک ــتی هایی می باش و دارای كاس

ــاورزی. ــین های كش ــتفاده از  ماش ــی در اس ایمن
 

          ایمنی
ــی »حفاظــت« و »نگهــداری« از  ــه معن ــرد ب ــث لغــت و كارب ــی از حی واژه  ایمن
ریشــه »امنیــت« و »امــن« می باشــد. بــه طــور كلــی در صنعــت، پیــش گیــری 
ــن لغــت در مــورد هــر دســتگاهی كــه كار  ــد. ای ــی می گوین از ســوانح را ایمن
بــا آن احتمــال ســانحه را بــه همــراه دارد بــه كار بــرده می شــود. بــرای كار 
كــردن بــا ماشــین ها و تجهیــزات مختلــف »نــکات ایمنــی« خاصــی بایــد مــورد 
توجــه قــرار گیرنــد ایــن نــکات در هــر كشــور بــه عنــوان » مقــررات ایمنــی« 

تنظیــم شــده و بــه مــورد اجــرا گذاشــته می شــوند.

اشــخاصی كــه خــود را بــی نیــاز از رعایــت مقــررات ایمنــی می داننــد 
بایــد توجــه داشــته باشــند كــه ممکــن اســت روزی دچــار عواقــب ایــن 

تفکــر شــوند. بنابرایــن عــالج واقعــه را قبــل از وقــوع بایــد كــرد.
ــه همیشــه شــخص مصــدوم مقصــر نیســت شــاید  ــب ك ــن مطل      ای
درســت باشــد ولــی درد حاصــل از ســانحه را همیشــه خــود مصــدوم 
بــه تنهایــی تحمــل خواهــد كــرد. برخــی افــراد بــا ســهل انــگاری زندگــی 
خــود و دیگــران را بــه خطــر می اندازنــد. مقــررات ایمنــی، مربــوط بــه 
ــه و  ــرار گرفت ــر ق ــار كارب ــه باشــد بایســتی در اختی ــر دســتگاهی ك ه

كاربــران موظــف بــه مطالعــه دقیــق و كاربــرد آن هســتند. 
ســهل انــگاری و عــدم توجــه بــه مقــررات و توصیــه هــا نــه تنهــا بــرای 
خــود شــخص مخاطراتــی را ایجــاد می كنــد بلکــه بــرای همــکاران، افــراد 

خانــواده و حتــی اجتمــاع نیــز عواقــب زیــان بــاری خواهــد داشــت.
ــا اســتفاده از ماشــین ها و ادوات زیــادی انجــام  امــروزه كشــاورزی ب
می شــود كــه هــر یــک از ایــن ماشــین ها مقــررات ایمنــی خــاص خــود 
ــین ها و  ــد ماش ــرای تولی ــی ب ــتانداردهای خاص ــا اس ــد. در دنی را دارن
ادوات وجــود دارد كــه از جملــه آن هــا اســتانداردهای ایمنــی می باشــد. 
ــع  ــایر صنای ــد س ــز مانن ــاورزی نی ــین ها و ادوات كش ــازندگان ماش س
مکلــف بــه اجــرای قوانیــن ایمنــی می باشــند و عــدم اجــرای ایــن مقررات 
پیگردهــای قانونــی بــه دنبــال خواهــد داشــت. متاســفانه در كشــور مــا 
بــه دلیــل نبــود قوانیــن و اســتانداردهای مشــخص یــا رعایــت نکــردن 
قوانیــن موجــود، ماشــین ها و ادوات كشــاورزی زیــادی بــدون رعایــت 
ــی  ــودن آگاه ــن ب ــه پایی ــه ب ــا توج ــوند. ب ــد می ش ــی، تولی ــوارد ایمن م



ــای  ــوزش روش ه ــد، آم ــی در تولی ــت ایمن ــی، رعای ــران درباره ایمن كارب
ــن  ــی در بی ــائل ایمن ــج مس ــین ها و ادوات و تروی ــتفاده از ماش ــن اس ایم
ــرای  ــود. ب ــته ش ــد برداش ــه بای ــت ك ــدی اس ــی گام بلن ــاورزان ایران كش

شــروع بایــد بــه خاطــر داشــت كــه:

* احتیاط بزدلی و حماقت شجاعت نیست *

نــکات ایمنــی كــه بایــد در هنــگام كار بــا ماشــین های كشــاورزی رعایــت 
ــه  ــع ب ــه راج ــف، ك ــای مختل ــاب ه ــند. در كت ــاد می باش ــیار زی ــرد بس ك
ــا در راهنمــای اســتفاده از هــر  ــد ی كاركــرد ماشــین ها نگاشــته شــده ان
ــدار داده  ــه خری ــه ب ــداری آن از طــرف كارخان ــگام خری ــه هن ماشــین، ك
ــون  ــا كن ــا ت ــت، ام ــده اس ــزد ش ــین گوش ــی ماش ــکات ایمن ــود، ن می ش
ایمنــی كاربــرد ماشــین های كشــاورزی بــه عنــوان یــک كتــاب یــا برنامــه 
ــه  ــدی گرفت ــا ج ــور م ــای كش ــچ كج ــدون در هی ــیع و م ــی وس آموزش

نشــده اســت. 
ایمنــی شــامل ســالمت ماشــین مــورد اســتفاده و شــخصی كــه از ماشــین 
اســتفاده می كنــد و افــراد دیگــری كــه در محــل كار ماشــین مشــغول بــه 
كار یــا زندگــی هســتند، می شــود. نــکات مربــوط به ایمنــی ماشــین بســیار 
ــکات در  ــن ن ــت. ای ــارج اس ــریه خ ــن نش ــه ی ای ــوده و از حوصل ــاد ب زی
كتــاب هــای مختلــف فنــی كــه راجــع بــه عملکــرد ماشــین های كشــاورزی 
ــه  ــین ها ب ــتفاده از ماش ــای اس ــن در راهنم ــد و همچنی ــده ان ــته ش نوش

انــدازه ی كافــی آورده شــده اســت. 

ــوان  ــه عن ــی اســتفاده از ماشــین های كشــاورزی هرگــز ب ــران ایمن در ای
یــک علــم و قانــون جــدی گرفتــه نشــده و بــه علــت پاییــن بــودن ســطح 
ــه صــورت  ــی ب ــردن مســائل ایمن ــت نک ــران رعای ــی كارب ســواد و آگاه
یــک فرهنــگ در آمــده اســت. ایــن فرهنــگ بــه علــت نداشــتن آگاهــی و یــا 
ــوان  ــه عن ــه اســت. ب ــز گســترش یافت ســودجویی در بیــن ســازندگان نی
ــل  ــوان از قبی ــال ت ــر انتق ــزات دیگ ــا تجهی ــرو و ی ــال نی ــال محــور انتق مث
ــرای  ــند. ب ــظ  نمی باش ــي دارای محاف ــده گاه ــرخ دن ــر و چ ــمه، زنجی تس
برخــی ماشــین های دیگــر هــر چنــد كــه حفــاظ ر ا در نظــر گرفتــه انــد امــا 
بــا كــم توجهــی كشــاورزان روبــرو شــده و هرگــز اســتفاده از محافــظ 
محــور جــدی گرفتــه نمــی شــود. در ایــن نشــریه، مــوارد مهــم ایمنــی در 

ــت.  ــده اس ــمپاش ها آورده ش ــتفاده از س اس
آمــار نشــان می دهــد 75 درصــد از تصادفــات و اتفاقــات ناگــوار، ناشــی 
ــین ها  ــا ماش ــی كار ب ــوارد ایمن ــن م ــر نگرفت ــتن و در نظ ــالع نداش از اط
ــاورزی  ــین های كش ــا  ماش ــی كار ب ــکات ایمن ــت ن ــا رعای ــد. ب می باش
می تــوان تــا حــد زیــادی از حــوادث ناگــوار جلوگیری نمــوده و عمــر مفید 
ــرد. ســوانح ناشــی از ماشــین های كشــاورزی  ــاال ب ــز ب ماشــین ها را نی
بــه دلیــل عــدم دسترســی ســریع و مناســب بــه مراكــز درمانــی، عواقــب 
ناگوارتــری نســبت بــه ســوانح در صنایــع دیگــر كــه در شــهرها اتفــاق 

می افتــد دارد.
رعایــت مــوارد كلــی زیــر بــرای پیش گیــری از ســوانح كار با ماشــین های 

كشــاورزی بســیار مفید است:



1- قبــل از كار بــا هــر ماشــین از خطــرات بــی شــماری كــه در مــورد 
آن وســیله وجــود دارد آگاهــی یابیــد.

ــا آن كار نکنیــد،  ــا طــرز كار ماشــین آشــنا نیســتید هرگــز ب 2- اگــر ب
ــرای  ــین، ب ــدازی ماش ــه اول راه ان ــان لحظ ــکان دارد در هم ــون ام چ
شــما و یــا ماشــین ســانحه ای رخ دهــد. حتمــًا ابتــدا نــکات ایمنــی كار بــا 

ماشــین را فــرا بگیریــد.
3- قبــل از شــروع بــه كار بــا ماشــین های كشــاورزی از نواقــص آن هــا 

اطــالع حاصــل كــرده و   آن هــا را برطــرف نماییــد.
4- هنگامــی كــه بــا ماشــین های دارای قطعــات گردنــده و متحــرک ســر 
و كار داریــد، حلقــه، انگشــتر، گــردن بنــد و وســایلی از ایــن قبیــل را از 
دســت و گــردن خــارج نماییــد، زیــرا قــالب شــدن و گیــر كــردن ایــن 
ــا منجــر  وســایل بــه قطعــات متحــرک ماشــین ها باعــث قطــع عضــو ی

ــود. ــرگ می ش ــه م ب
5- قبــل از كار بــا هــر ماشــین كشــاورزی نــکات ایمنــی مربــوط بــه آن 
ماشــین ر ا مطالعــه و در حیــن كار آن نــکات را بــه طــور كامــل اجــرا 

نماییــد.
6- قطعات دوار هر ماشین كشاورزی باید دارای حفاظ باشد.

ــرخ،  ــر و چ ــمه، زنجی ــی و تس ــم از پول ــرو اع ــال نی ــزات انتق 7- تجهی
چــرخ دنــده ومحــور هــای انتقــال نیــرو بایــد حفــاظ مخصــوص داشــته 

باشــند.
ــرگ  ــا م ــو و ی ــع عض ــه قط ــر ب ــران منج ــه در ای ــوانحی ك ــده س عم

می شــوند مربــوط بــه مــوارد زیــر اســت:

1- واژگون شدن تراكتور به علت سرعت زیاد.
2- واژگون شدن تراكتور به علت چرخش سریع.

3- واژگــون شــدن تراكتــور بــه علــت بلنــد شــدن چــرخ هــای جلــو 
باالیی هــا. ســر  در  بخصــوص 

4- سوار شدن افراد روی گلگیرهای تراكتور.
5- سوار شدن افراد روی ادوات، ركاب یا بازوهای هیدرولیک تراكتور.

6- بازرســی، تعمیــر، تعویــض و تنظیــم زنجیــر و تســمه هــا در حیــن كار 
ماشــین.

7- گیــر كــردن لبــاس بــه محــور هــای انتقــال نیــرو، تســمه و زنجیــر هــا 
بــه علــت نداشــتن حفــاظ و عــدم دقــت كافــی.

8- برخورد اعضا با قطعات گردنده مانند تیغه ها.
9- تغذیه ماشین هایی مانند خرمنکوب ها با دست.

10- عدم رعایت ایمنی هنگام سمپاشی و كار با سموم
     بــه دلیــل اینکــه هــر ماشــین كشــاورزی ویژگــی خــاص خــود را دارد و 
مــوارد ایمنــی خــاص خــود را دارا می باشــد، در ایــن بخــش مســائل ایمنــی 
و حفاظتــی ماشــین های كشــاورزی كــه عمــوم كشــاورزان و باغــداران از 

آن هــا اســتفاده می كننــد بــه طــور مجــزا مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

           ایمنی از دیدگاه اسالم
در دیــن اســالم رعایــت ایمنــی اهمیــت ویــژه ای دارد. ایــن اهمیــت در آیــات 
قــرآن و احادیــث و روایــات بــه خوبــی مشــهود اســت. در اینجــا بــه برخــی 

از آیــات و روایــات اشــاره می شــود.



خداونــد در قــرآن كریــم می فرمایــد: هــر مصیبتــی بــه شــما می رســد 
بــرای کاری اســت کــه بــه دســت خــود کرده ایــد.

حضــرت علــی )ع( می فرمایــد: امــری کــه در آن اشــتباه راه یابــد، بایــد 
از اول تــا آخــر بررســی شــود.

حضرت علی )ع( می فرماید: دقت در امور، سرمایه است.

* آموزش ایمنی، سرمایه است نه هزینه *

 ایمنی سمپاش ها
** موارد ایمني کار با سمپاش هاي مزرعه

ــوارد  ــترین م ــه بیش ــتند ك ــین هایي هس ــه ماش ــمپاش ها از جمل      س
مصــرف را در زراعــت و باغبانــي دارنــد. بــه علــت تعــداد كــم قطعــات 
گردنــده، بــا انــدک مالحظاتــي مــي تــوان ســمپاش ها را بــه ایمــن ترین 
ماشــین هاي كشــاورزي تبدیــل كــرد. متاســفانه تنهــا واحــد گردنــده 
آن یعنــي محــور انتقــال نیــرو از محــور پــي تــي او تراكتــور بــه پمــپ 
ســمپاش در كشــور مــا جــزء حادثــه آفریــن تریــن مــوارد مي باشــد. 
كلیــه محورهــاي انتقــال نیــرو بایســتي داراي محافــظ بــوده و هرگــز 
نبایــد كســي حتــي در صــورت داشــتن حفــاظ از روي ایــن محورهــا 
عبــور كنــد. ایــن امــر یعنــي حفــاظ تجهیــزات انتقــال نیــرو بخصــوص 
محورهــا در كشــور مــا اصــال جــدي گرفتــه نشــده و منشــا صدمــات 
زیــادي مــي باشــند. در صــورت عبــور از روي یــک محــور در حــال 
ــاس  ــردن لب ــر ك ــال گی ــار آن احتم ــن در كن ــرار گرفت ــا ق ــش ی چرخ
ــت  ــه عل ــد ب ــاق بیافت ــن اتف ــه ای ــي ك ــت و درصورت ــاد اس ــه آن زی ب

قــدرت زیــاد محــور تــوان دهــی تراكتــور، موتــور خامــوش نشــده و محور 
ــا ســمپاش ها  ــگام كار ب ــا در هن ــد داد. ام ــه خواه ــه چرخــش خــود ادام ب
خطراتــي از نــوع دیگــر یعنــي خطــر مواجهــه بــا ســم نیــز وجــود دارد كــه 

ــد.  ــي مي باش ــوارض مهم ــمومیت ها و ع ــأ مس م

شکل 1- سمپاش

ــي  ــوارد ایمن ــا ســمپاش ها م ــري از خطــرات ناشــي از كار ب ــراي جلوگی ب
زیــر بایســتي دقیقــا اجــرا گــردد: 

** كســي كــه اقــدام بــه سمپاشــي مزرعــه یــا بــاغ مــي كنــد بایــد حتمــا 

آموزش هــاي الزم در مــورد كاربــرد ســمپاش و اطالعــات پایــه اي مربــوط 
بــه كاربــرد ســموم و اثــرات آن روي انســان، حیوانــات، گیاهــان و... هنگام 

كار، جابجایــي و مصــرف را دیــده باشــد.
** همیشــه قبــل از بــاز كــردن درب ظــرف ســم، دســتورات روي ظــرف 

را بخوانیــد و لبــاس ایمنــي را بپوشــید.
** در صــورت پاشــیده شــدن ســم روي شــما، طبــق دســتورالعملي كــه 



روي ظــرف نوشــته شــده اســت اقــدام كنیــد.
**ظــروف خالــي ســم را در محــل امنــي بیندازیــد. البتــه قبــل از آن كامــال 

بــا آب بشــویید تــا تــه مانده هــاي ســم رقیــق شــود.
ــان  ــروف خودش ــر از ظ ــري غی ــروف دیگ ــیمیایي را در ظ ــواد ش ** م

نریزیــد، زیــرا دیگــران از ماهیــت محتــواي جدیــد ظــرف بي اطــالع خواهنــد 
بــود.

** مــواد ســمي را در محل هایــي كــه درب آن هــا قفــل مي شــود نگهــداري 

. كنید
** هرگز سر زده وارد اطاق هایي كه سم نگهداري مي شود نشوید.

ــد و  ــن نکنی ــش روش ــد آت ــي داری ــه م ــم نگ ــه س ــي ك ــز در محل ** هرگ

ــید. ــیگار نکش س
** هنگام سم پاشي هرگز غذا نخورید، آب ننوشید و سیگار نکشید.

** بعــد از سمپاشــي، قبــل از انجــام هــر كاري دســت و صــورت خــود را 

بشــویید و اســتحمام كنیــد.
** هیچــگاه ســعي نکنیــد بــا دمیــدن در لولــه سمپاشــي كــه افشــانک آن 

گرفتــه اســت آنــرا بــاز كنیــد. افشــانک هــاي یدكــي جهــت تعویــض داشــته 
باشــید. بــا ســوزن افشــانک هــا را بــاز نکنیــد زیــرا ممکــن اســت باعــث 

گشــاد شــدن ســوراخ آن هــا شــود.
** لبــاس هــاي ایمنــي را پس از كار بشــویید. بهتر اســت هنگام سمپاشــي 

از لبــاس هــاي تمیز مخصوص سمپاشــي اســتفاده كنید )شــکل 2(.

 شکل 2- لباس ایمني مخصوص سمپاشي
** بــه خاطــر داشــته باشــید كــه بخــار مــواد شــیمیایي مــي توانــد وارد اطاقک 

راننــده تراكتــور شــود، بنابرایــن هنــگام سمپاشــی، راننــده بایــد بــه هنــگام قرار 
گرفتــن در اطاقــک ایمنــي از ماســک اســتفاده كند )شــکل 3(.

 

شکل 3- اطاقک ایمنی راننده

** در موقــع سمپاشــي در معــرض مســتقیم ســم قــرار نگیرید و حتــي االمکان 

از ماســک اســتفاده كنید.



ــث  ــن كار باع ــد. ای ــودداري كنی ــي خ ــاد از سمپاش ــگام وزش ب ** در هن

پراكندگــي ســم و عــدم كارآیــي آن شــده و شــما نیــز در معــرض ســم قــرار 
ــه و مســموم مــي شــوید. گرفت

**در صــورت تمــاس ســم بــا دســت و صــورت ســریعًا آن را بــا آب ســرد 

و صابــون شستشــو دهیــد و در صــورت احســاس حالــت تهــوع و ســرگیجه 
ســریعًا خــود را بــه نزدیــک تریــن واحــد درمانــي برســانید. در ایــن مواقــع 

نــوع ســم را حتمــا بــه پزشــک معالــج گوشــزد كنیــد.
ــي  ــمپاش هاي مخزن ــوص س ــمپاش ها، بخص ــدرت س ــال ق ــور انتق ** مح

بــزرگ، كــه النــس آن در دســت شــخص دیگــري غیــر از راننــده اســت ســبب 
ــخص از  ــه گاه ش ــرا گ ــود، زی ــي ش ــا م ــور م ــادي در كش ــاي زی ــیب ه آس
روي محــور انتقــال نیــرو عبــور كــرده و بــه طــرف دیگــر تراكتــور مــي رود. 
هرگــز محــور بــدون حفــاظ را بــه كار نیاندازیــد و حتــي در صــورت داشــتن 
حفــاظ از روي آن عبــور نکنیــد. گیــر كــردن لبــاس شــخص بــه محــور هــاي 
انتقــال نیــرو باعــث مــي شــود، محــور بــا قــدرت زیــادي كــه دارد شــخص را 
بــه همــراه خــود بــه چرخــش درآورد، كــه ایــن باعــث نقــص عضــو یــا مــرگ 
خواهــد شــد. بــه خاطــر داشــته باشــید كــه بــه علــت قــدرت زیــاد تراكتــور 
در ایــن مواقــع تراكتــور خامــوش نمــي شــود و محــور از حركــت بــاز نمــي 

ایســتد.
ــزرگ ســال  ــي اشــخاص ب ــال و حت ــک شــدن اطف ــان كار از نزدی ** در زم

بــه محوطــه سمپاشــي بخصــوص خــود ســمپاش و محــور انتقــال نیــروي آن 
جــدا خــودداري كنیــد.

** در زمــان گرمــي هــوا اقــدام بــه سمپاشــي نکنید. حتــي المقدور سمپاشــي 

را در مواقعــي كــه هــوا خنــک اســت انجــام دهید.

** هرگز بدون ماسک داخل مخزن سم را وارسي نکنید.

** هرگز از مخزن سمپاش ها براي انتقال آب استفاده نکنید.

ــرا  ــد. زی ــاال نبری ــتاندارد ب ــد اس ــش از ح ــمپاش ها را بی ــار س ــز فش ** هرگ

ــدن اجــزاي ســمپاش شــود. ممکــن اســت باعــث تركی
** هرگــز خــود اقــدام بــه تعمیــر و یــا تنظیــم شــیر فشــار شــکن ســمپاش ها 

نکنیــد. در ایــن صــورت ممکــن اســت شــیر بــه درســتي عمــل نکــرده و موجــب 
وارد شــدن خســارت بــه اجــزاء ســمپاش شــود.

مــوارد ایمنــي مربــوط بــه محــور پي تــي او تراكتــور و اتصــال ماشــین ها 
آن به 

محور پی تی او به سه صورت در تراكتورها تعبیه می شود.
1. محور پی تی او مستقل.

2. محور پی تی او چرخ گرد.
3.محور پی تی او با گردش مداوم.

این محور با دو استاندارد ساخته می شود:
1. محور 540 دور با 6 خار و چرخش در جهت عقربه ساعت

2. محور 1000 دور با 21 خار و چرخش در جهت عقربه ساعت
امــروزه از محــور پــی تــی او تراكتــور جهــت نیــرو دادن بــه ماشــین هایی كــه 
دارای حركــت چرخشــی یــا رفــت و برگشــتی هســتند اســتفاده می شــود. عــدم 
رعایــت دقیــق مــوارد ایمنــی در اســتفاده از ایــن محــور باعــث آســیب رســانی 
ــا ماشــین وخــود محــور پــی تــی او می شــود. جهــت اســتفاده  بــه شــخص ی
ــه شــده  ــرای آن در نظــر گرفت ــی ب ــن محــور ســه پوشــش ایمن ــح از ای صحی



اســت.
1. ســپر اصلــی محــور پــی تــی او كــه محــور را از ســمت بــاال پوشــانده اســت. 
ممکــن اســت ایــن ســپر بــه گونــه ای ســاخته شــود كــه محــور پــی تــی او را از 
ســه طــرف یعنــی بــاال و طرفیــن بپوشــاند. ایــن ســپر باعــث می شــود كــه پــای 

شــخص هیــچ گاه روی محــور قــرار نگیــرد.
ــی او كــه روی محــور را می پوشــاند. ایــن حفــاظ  2. حفــاظ محــور پــی ت
هنگامــی كــه از محــور اســتفاده نمــی شــود روی آن قــرار گرفتــه و هنگامــی 

كــه از وســیله اســتفاده می شــود برداشــته می شــود.
ــه ماشــین نیــز دارای پوششــی اســت  3. محــور انتقــال نیــرو ی پــی تــی او ب
ــا محــور اتصــال پــی  ــه می باشــد. ایــن ســپر دوار همــراه ب كــه بــه شــکل لول

ــد.  ــش می كن ــی او چرخ ت
ــر ضــروری  ــی زی ــوارد ایمن ــت م ــی او رعای ــی ت ــگام اســتفاده از محــور پ هن

اســت:
* ســپر اصلــی پــی تــی او را همیشــه در جــای خــود نصــب كنیــد، حتــی مواقعی 
كــه از محــور اســتفاده نمــی شــود. ممکــن اســت هنــگام اتصــال برخــی وســایل 
پشــت تراكتــوری بــه محــور پــی تــی او الزم شــود كــه ســپر اصلــی برداشــته 
شــود، در ایــن صــورت بالفاصلــه پــس از اتصــال وســیله، ســپر اصلــی را در 

جــای خــود قــرار دهیــد. 
* حفــاظ محــور پــی تــی او را هنگامــی كــه از محــور اســتفاده نمــی كنیــد حتمــا 

روی آن ببندیــد.
 

شــکل 4- ســپر اصلــی محــور پــی تــی او کــه محــور را از ســمت بــاال پوشــانده و حفــاظ 
محــور پــی تــی او کــه روی محــور را می پوشــاند . ســپر اصلــی ممکــن اســت بــه گونــه ای 

ســاخته شــود کــه ســه طــرف یعنــی بــاال و طرفیــن محــور پــی تــی او را بپوشــاند.

 

شــکل 5- محورانتقــال نیــرو بــه ماشــین دارای پوششــی اســت کــه بــه شــکل یــک لولــه 
می باشــد. ایــن ســپر دوار همــراه بــا اتصــال پــی تــی او چرخــش می کنــد. هرگــز ایــن 

ــد. ــور برنداری ــیله ایمنی را از روی مح وس

*حفــاظ محــور پــی تــی او، هنگامــی كــه از محــور اســتفاده نمــی شــود، 
روی آن قــرار گرفتــه و هنگامــی كــه از وســیله اســتفاده می شــود برداشــته 



می شــود.
ــری  ــت درگی ــد آن را از حال ــی كنی ــتفاده نم ــور اس ــه از مح ــی ك * در مواقع

ــد. خــارج كنی
ــت  ــز محــور را در حال ــور خامــوش اســت هرگ ــور تراكت ــه موت ــی ك * هنگام

ــد. ــرار ندهی ــری ق درگی
ــور  ــی او و مح ــی ت ــور پ ــه از مح ــود را همیش ــاس خ ــا و لب ــت ها، پاه * دس

ــد. ــه داری ــین ها دور نگ ــه ماش ــی او ب ــی ت ــال پ اتص
* هرگز از روی محور اتصال پی تی او به ماشین ها عبور نکنید.

* لبــاس كار شــما بایــد حتــی االمــکان تنــگ و بســته باشــد. لبــاس هــای گشــاد 
ــه  ــی او گرفت ــی ت ــن اســت توســط قســمت های متحــرک محــور پ ــاز ممک و ب

ــکل های 6 و 7(. ــوند )ش ش

 

شکل 6- لباس کار گشاد و نامناسب

 

شکل 7- لباس کار مناسب

* هرگز از محور پی تی او در زاویه بیش از حد استفاده نکنید.
* هرگــز نــه خودتــان بــر مالبنــد و بازوهــای تراكتــور و نزدیــک محــور ســوار 

شــوید و نــه بــه دیگــران اجازه ایــن كار را بدهیــد.
ــر عکــس متصــل  ــه محــور 1000 دور و ب ــز ماشــین های 540 دور را ب * هرگ

نکنیــد.
* قبــل از راه انــدازی محــور پــی تــی او از اتصــال كامــل آن بــا محــور اتصــال 
پــی تــی او بــه ماشــین اطمینــان حاصــل نماییــد. یــک ضامــن در درون قســمت 
ــود در  ــیار موج ــل ش ــد در داخ ــه بای ــود دارد ك ــال وج ــور اتص ــاردار مح خ
محــور پــی تــی او فــرو رود تــا اتصــال كامــل برقــرار شــود. برقــراری اتصــال 

بــا شــنیدن صــدای »تــق« از ضامــن همــراه اســت.



* هرگــز قبــل از خــالص كــردن محــور پــی تــی او و خامــوش كــردن تراكتــور 
اقــدام بــه تعمیــر، ســرویس و بازرســی ماشــین متصــل بــه محــور نکنید.

 

شکل 8- هرگز از روی محورهای انتقال نیرو عبورنکنید

نتایــج یــک پژوهــش كــه در اســتان كرمــان و البــرز انجــام شــد نشــان مي دهد 
بطــور كلــي 52/63 درصــد از حــوادث ماشــین های كشــاورزی دالیل انســاني، 
7/01 درصــد دالیــل ماشــیني، 1/76 درصــد دالیــل محیطــي و38/6 درصــد از 
ــني  ــط س ــته اند. متوس ــیني داش ــاني و ماش ــل انس ــي از عوام ــوادث تركیب ح
افــراد حادثــه دیــده 33/5 ســال و متوســط تجربــه كاري 13/85 ســال بــوده 
ــد داراي  ــي، 14/8 درص ــالت ابتدای ــان داراي تحصی ــد از آن ــه 44/4 درص ك
تحصیــالت راهنمایــي، 16/7 درصــد داراي تحصیــالت متوســطه و  24/1 
ــود كــه  ــت ب ــن واقعی ــن بیانگــر ای ــج همچنی ــد. نتای ــي ســواد بوده ان درصــد ب

تنهــا 8 درصــد از افــراد حادثــه دیــده داراي بیمــه و 92 درصــد از آنهــا فاقد 
بیمــه بــوده و مضافــًا هیــچ یــک از ماشــینهایي كــه باعــث حادثــه شــده اند، 
ــاز  ــینهاي حادثه س ــد از ماش ــا 18/87 درص ــن تنه ــد. همچنی ــه نبوده ان بیم
داراي تجهیــزات ایمنــي  بــوده،  14/7 درصــد از آنهــا در دوره عمــر مفیــد 
در حــال كار بــوده انــد و 19/23 درصــد از حادثــه دیــدگان دوره آموزشــي 

ــد.  بکارگیــري ماشــین مــورد اســتفاده را گذارنده ان
ماشــین ها و قطعاتــي كــه باعــث ایجــاد حادثــه شــده انــد بــه ترتیــب اولویت 
ــوان چرخشــي را از محــور  ــرو كــه ت ــال نی ــد از: محــور انتق ــارت بودن عب
ــال  ــف انتق ــه ماشــین هاي مختل ــرو ب ــع نی ــور و ســایر مناب ــي او تراكت پي ت
مي دهــد، تیغــه هــا و پــره هــاي دوار، دماغــه چاپــر، پنکــه رادیاتــور، هــد و 
چــرخ فلــک كمبایــن، قرقــري اتصــال ادوات بــه ســه نقطــه اتصــال تراكتــور، 
تســمه وپولــي انتقــال نیــرو، مارپیــچ مخــزن كمبایــن، گــره زن بیلــر، ســیبک 
تراكتــور، ترمــز تراكتــور، گیربکــس تراكتــور و واحــد جمــع آوري بیلــر. از 
میــان حــوادث 19/7 درصــد درحیــن تــردد و حمــل بــار ،21/3 درصــد در 
حیــن ســرویس و تعمیــرات، 4/9 درصــد در حیــن خاكــورزي، 4/9 درصــد 
در حیــن داشــت، 23 درصــد در حیــن برداشــت و 9/8 درصــد بــراي 
ــت و13/1  ــن كاش ــد  درحی ــین، 3/3 درص ــده ماش ــر از رانن ــي غی اطرافیان
ــت.  ــته اس ــوع پیوس ــف بوق ــوالت مختل ــرآوري محص ــن ف ــد درحی درص
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش اهمیــت آمــوزش، فراگیــری و بکارگیــری 
ــش  ــر كاه ــانی ب ــروی انس ــوزش نی ــر آم ــین ها و تاثی ــی ماش ــکات ایمن ن

ــات می رســاند. ــه اثب ــوادث را ب ح



          عالئم یدي
ــاورزی،  ــین های كش ــا و ماش ــاد تراكتوره ــداي زی ــرو و ص ــت س ــه عل ب
صحبــت كــردن بــا افــراد دیگــر در حیــن كار بســیار دشــوار اســت، 
بنابرایــن راننــدگان و اطرافیــان بایــد حتــي االمــکان خواســته هــاي خــود را 
بــا عالمــت دســت بــه یکدیگــر منتقــل كننــد. چندیــن موسســه ایمــن ســازي، 
مجموعــه اي از عالئــم بیــن المللــي بــراي فرمــان دادن بــه راننــدگان ابــداع 

ــده اند. ــان داده ش ــکل 9 نش ــه در ش ــد ك كرده ان

  

                                                 شکل 9- عالئم یدی

منابع 
1. آویکــي، ســروپ و كالهــدوز نصیــري، رضــا .1371. ســرویس روزانــه و رانندگــي تراكتــور. 
انتشــارات وزارت آمــوزش و پــرورش. كتــاب درســي نظــري، فنــي و حرفــه اي ، كار و دانــش.

ــروه  ــه اي گ ــي و حرف ــي فن ــاب درس ــاورزي . كت ــین هاي كش ــد. 1375 . ماش ــدي، مجی 2. بیرجن
ــرورش ــوزش و پ ــارات وزارت آم ــي كشــاورزي. انتش تحصیل

ــازمان  ــد اول و دوم، س ــي. جل ــین ها ی باغبان ــهري. 377 . ماش ــات ش ــت خدم ــوزه معاون 3. ح
ــران. ــا و فضــاي ســبز شــهر ته ــارک ه پ

4. ثفقي، محمود. 1369. تراكتور و مکانیسم آن. مركز نشر دانشگاهي تهران.
ــور  ــور مســي فرگوســن 85 . انتشــارات تراكت ــداري تراكت 5. شــاني، مرتضــي. ســرویس و نگه

ســازي ایــران.
6. لغــوي، محمــد. 1371. مکانیــک تراكتــور و ماشــین هاي كشــاورزي. دانشــگاه شــیراز. جــزوه 

درســي گــروه مکانیــک ماشــین هاي كشــاورزي.
ــه هــاي گیاهــي.  7. مــدرس رضــوي، مجتبــي. 1375 . ماشــین هاي برداشــت غــالت و ســایر دان

انتشــارات آســتان قــدس رضــوي.
8. منصــوري راد، داود. 1368. تراكتورهــا و ماشــین هاي كشــاورزي. جلــد اول و دوم. انتشــارات 

دانشــگاه بوعلي ســینا.
9. نــادري، محمــود . 1378. باطــري، ســرویس و نگهــداري آن . انتشــارات تحقیقــات ،آمــوزش و 

ترویــج ســازمان جهــاد كشــاورزي اســتان اصفهــان. شــماره 4/5/78 -184-50.
10. هاتفــي، خلیــل. 1372. راهنمــاي اســتفاده از تراكتورهــاي مســي فرگوســن 240 و 285. 

ــران.  ــازي ای ــور س ــعه تراكت ــي و توس ــت فن ــوزه معاون ــارات ح انتش


