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مقدمه

ــه شــوری آب و خــاك مقــاوم اســت؛  درخــت پســته ب
ــایر  ــد س ــه تولی ــوره زاری را ک ــری و ش ــی کوی ــذا اراض ل
ــا  ــدور نیســت ی ــی مق محصــوالت کشــاورزی در آن براحت
محصــول مناســب و اقتصــادی از آن هــا برداشــت نمی شــود 
می تــوان بــه احــداث باغ هــای پســته اختصــاص داد. 
باتوجه بــه تحمــل پســته بــه خشــکی و کم آبــی و مقاومــت 
ــه در  ــادی ک ــا و ســازگاری زی ــه ســرما و گرم نســبی اش ب
شــرایط مختلــف از خــود نشــان می دهــد، در مناطــق 
ــد  ــده و تولی ــداث ش ــته اح ــای پس ــور باغ ه ــادی از کش زی
ــای  ــر از باغ ه ــت. اگ ــش اس ــال افزای ــول در ح ــن محص ای
ــک  ــل از ی ــد حاص ــود، درآم ــداری ش ــت نگه ــته درس پس
ــر از ســایر محصــوالت کشــاورزی اســت. هکتــار آن بیش ت

پســته ایــران عــالوه بــر داخــل کشــور، مشــتریان زیادی 
ــالیان  ــی س ــران ط ــن ای ــور دارد؛ بنابرای ــارج از کش در خ
ــته  ــده پس ــده و صادرکنن ــن تولیدکنن ــادی بزرگ تری متم
ــی از  ــن پســته یک ــوده اســت. همچنی ــان ب در ســطح جه
منابــع مهــم درآمدهــای ارزی محســوب می شــود و نقــش 
ــه  ــت ب مهمــی در کاهــش وابســتگی بودجــه عمومــی دول
ــه  ــت اینک ــر، به عل ــرف دیگ ــی دارد. از ط ــای نفت درآمده
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ــت و  ــدود اس ــته مح ــده پس ــورهای تولیدکنن ــداد کش تع
مرغوبیــت پســته ایــران باالتــر از انــدك رقبــای بین المللــی 
اســت، محصــول ایــران در بازارهــای جهانــی رتبــه اول را به 

خــود اختصــاص داده اســت.

کشــاورزی  اقتصــاد  در  پســته  اهمیــت  باتوجه بــه 
ــراوری  ــد و ف ــف تولی ــات مختل ــاماندهی موضوع ــران، س ای
از  فــراوری آن،  تولیــد و  بویــژه مکانیزاســیون  پســته، 
ــوارد بســیار  ــژه ای برخــوردار اســت. یکــی از م ــت وی اهمی
مهمــی کــه در ایــن راســتا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
عمومی ســازی علــوم مختلــف، از جملــه مکانیزاســیون 
ــف  ــا در مراحــل مختل باغ هــای پســته اســت. در کشــور م
کاشــت، داشــت، برداشــت و فــراوری پســته از ماشــین های 
ــن ماشــین ها در  ــی اســتفاده می شــود. برخــی از ای مختلف
مراحــل مختلــف تولیــد محصــوالت زراعــی و باغــِی دیگــر 
ــص  ــا مخت ــی از آن ه ــا برخ ــوند، ام ــتفاده می ش ــز اس نی
اســتفاده در فراینــد تولیــد و فــراوری پســته اند کــه 
ــابه  ــده اند و مش ــاخته ش ــی س ــران داخل ــت صنعتگ به دس

ــد. ــز ندارن خارجــی نی

ــا،  ــایر میوه ه ــردو و س ــا و گ ــای خرم ــالف باغ ه برخ
ــدا  ــا از ابت ــور م ــته در کش ــان پس ــت درخت ــش کاش آرای
ــود  ــای موج ــرایط باغ ه ــت و ش ــده اس ــام ش ــت انج درس
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مهیــای اســتفاده از انــواع ماشــین های باغــی اســت )شــکل 
ــاك ورزی،  ــف خ ــل مختل ــل در مراح ــن دلی ــه همی 1(. ب
متنوعــی  ماشــین های  از  فــراوری  و  داشــت  کاشــت، 
اســتفاده می شــود کــه بیش ترشــان بومی انــد و نمونــه 
ــز  ــدودی نی ــت مح ــین های برداش ــد. ماش ــی ندارن خارج
روی درختــان پســته آزمایــش شــده اند، امــا تاکنــون 
ــد برداشــت پســته نشــده اند.  به صــورت تجــاری وارد فراین
اســتفاده صحیــح و به موقــع از ماشــین های باغــی موجــب 
کاهــش هزینه هــا، افزایــش درآمــد، کاهــش مصــرف 
نهاده هــا و افزیــش ســرعت عملیــات می شــود. نتایــج 
ــیون  ــه در مکانیزاس ــد درصورتی ک ــان می ده ــات نش مطالع
کشــاورزی و باغ هــا از فن آوری هــای نویــن بهره گیــری 
ــامل  ــا ش ــاالی نهاده ه ــرف ب ــاهد مص ــاکان ش ــود، کم نش
کارآیــی  از  ناشــی  آســیب های  و  ســم  و  کــود  بــذر، 
ــاك، آب و  ــع خ ــر مناب ــی ب ــین های قدیم ــب ماش نامناس

محیط زیســت خواهیــم بــود.

در ایــن راســتا برنامــه جامعــی بــرای ارزیابــی وضعیــت 
کنونــی، الحــاق فن آوری هــای نویــن بــه ماشــین های 
موجــود، طراحــی و ســاخت ماشــین های موردنیــاز و 
بهینه ســازی ماشــین های رایــج در مؤسســات و مراکــز 
تحقیقاتــی کشــور تدویــن و اجــرا شــده اســت؛ امــا نتایــج 
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ــه  ــردی ب ــدون و کارب ــای م ــک راهنم ــورت ی ــا به ص آن ه
ــن  ــل در ای ــن دلی ــه همی ــت. ب ــده اس ــه نش ــداران ارائ باغ
دســتنامه ماشــین ها و روش هــای مناســب مکانیزاســیون 
باغ هــای پســته معرفــی شده اســت و برخــی تنظیمــات 
و کالیبراســیون، توصیه هــا و نــکات مهــم در اســتفاده از 
ماشــین های مختلــف، ســرویس و نگهــداری برخی ماشــین ها، 
ایمنــی به کارگیــری ماشــین ها، زمــان انجــام عملیــات و فوایــد 
و مضــرات به کارگیــری برخــی ماشــین ها در عملیــات کاشــت، 
داشــت و برداشــت مکانیــزه پســته بــا تصاویر مناســب آموزش 

ــت. ــده اس ــازی ش ــده و عمومی س داده ش

شکل 1 – نمایی از آرایش کاشت درختان در یک باغ پسته
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خاک ورزی باغ های پسته

ــته از  ــه آن دس ــن1 ب ــا پای ک ــخم ی ــا ش ــاك ورزی ی خ
تالش هــای مکانیکــی گفتــه می شــود کــه بــرای به هــم زدن 
خــاك به منظــور آماده ســازی خــاك بــرای پــرورش گیاهــان 
ــرد. ابزارهــای خــاك ورزی شــامل  کشــاورزی انجــام می گی
ــکل  ــن به ش ــن کش و همچنی ــل، ش ــگ، کج بی ــل، کلن بی

مکانیکــی شــامل گاوآهــن دیســک و... اســت.

اهداف خاک ورزی در باغ های پسته

برگرداندن خاك؛. 1
کنترل علف های هرز؛. 2
کنترل رطوبت خاك؛. 3
اصالح ساختمان خاك؛. 4
کنترل جمعیت آفات، تخم و الرو آن ها؛. 5
افزایش تهویه خاك؛. 6
زیرخاك کردن بقایای گیاهی؛. 7
ــق . 8 ــاك از طری ــان آب در خ ــوذ و جری ــود نف بهب

کاهــش آبــدوی ســطحی یــا روانــاب و افزایــش نفــوذ آب در 
خــاك از طریــق ناهموارســازی ســطح خــاك؛

سله شکنی.. 9

1. Tillage
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ــاك  ــی خ ــا پوک ــی ی ــظ نرم ــوان حف ــی می ت به طورکل
و کاهــش مقاومــت خــاك در برابــر ریشــه دوانی و افزایــش 

ــن هــدف خــاك ورزی دانســت. ــرج را مهم تری ــل و ف خل

زمان عملیات خاک ورزی در باغ های پسته
1- خاک ورزی زمستانه

خــاك ورزی زمســتانه بعــد از اولیــن یخ بنــدان )یــخ آب( 
کنتــرل  ایــن خــاك ورزی  از  هــدف  انجــام می شــود. 
فرســایش خــاك، اصــالح ســاختمان خــاك، کنتــرل 
جمعیــت آفــات، تخــم و الرو آن هــا، افزایــش تهویــه خــاك 

ــت. ــاك اس ــا در خ ــوذ بارندگی ه ــود نف و بهب

2- خاک ورزی تابستانه

ایــن خــاك ورزی در فصــل تابســتان و بیش تــر به منظــور 
کنتــرل علف هــای هــرز و سله شــکنی انجــام می شــود.

ادوات خاک ورزی مورد استفاده در باغ های پسته

الف- گاوآهن برگردان دار )سوکی(؛ 

ب- گاوآهن دوار )تیلر دوار(؛ 

ج- گاوآهن قلمی )چیزل(؛ 

د- هرس بشقابی )دیسک(.
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الف- گاوآهن برگردان دار

ــور در  ــاط کش ــیاری از نق ــه در بس ــاك ورز ک ــن خ ای
ــاك ورزی  ــی رود، در خ ــه کار م ــز ب ــزارع نی ــاك ورزی م خ
زمســتانه در باغ هــای پســته اســتفاده می شــود )شــکل 2(. 
ــا 30 ســانتی متری  ــن دســتگاه خــاك را در عمــق 25 ت ای
ــاك ورز  ــن خ ــد. ای ــد و برمی گردان ــرد می کن ــرد، خ می ب
به علــت دفــن خاشــاك و زیروروکــردن خــاك، مــورد 
ــن مشــکالت  توجــه کشــاورزان و باغــداران اســت. مهم تری
اســتفاده از ایــن خــاك ورز ازبین بــردن ســاختمان خــاك در 
ــردن  ــاك و ناهموارک ــت خ ــت رفتن رطوب ــدت، ازدس بلندم

ــکل 3(. ــت )ش ــاك اس ــطح خ ــد س بیش ازح

شکل 2- گاوآهن برگردان دار
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شکل 3- ناهموارشدن سطح خاک در اثر استفاده از گاوآهن برگردان دار

ــان  ــف درخت ــن ردی ــاك ورزی بی ــای پســته خ در باغ ه
ــای  ــردن علف ه ــرای ازبین ب ــن رو، ب ــود. ازای ــام می ش انج
ــه ســایر اهــداف خــاك ورزی الزم اســت  هــرز و رســیدن ب
ــا  ــود؛ ام ــاك ورزی ش ــز خ ــت نی ــایه انداز درخ ــر س ــا زی ت
چــون درختــان پســته در کشــور مــا بــه  شــکل درختچــه 
ــکان  ــت، ام ــاه اس ــا کوت ــه آن ه ــتند و تن ــه هس و چندپای
ــردان دار  ــن برگ ــا گاوآه ــان ب ــر درخت ــاك ورزی در زی خ

ــکل 4(. ــدارد )ش ــود ن وج
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شکل 4- ممکن نبودن خاک ورزی سایه انداز درخت پسته با 
گاوآهن برگردان دار

ب-گاوآهن دوار )تیلر دوار(

ــتفاده  ــورد اس ــاك ورزی م ــن ادوات خ ــی از مهم تری یک
ــت  ــای دوار( اس ــن دوار )تیلره ــته، گاوآه ــای پس در باغ ه
ــرای خــاك ورزی  )شــکل 5(. ایــن خــاك ورز در تابســتان ب
تابســتانه و به منظــور کنتــرل علف هــای هــرز بــه کار 
مــی رود. تعــداد ایــن خــاك ورز در ســال 1392 در کل 
کشــور 8488 دســتگاه بــوده اســت کــه طبــق گزارش هــا، 
ــن  ــت. ای ــوده اس ــان ب ــتان کرم ــتگاه آن در اس 3910 دس
ــاد ایــن ماشــین در باغ هــای  ــرد زی آمــار نشــان دهنده کارب

ــان اســت. پســته اســتان کرم
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شکل 5- تیلر دوار )روتاری( پشت تراکتوری

دالیل استفاده باغداران از گاوآهن دوار

بستر را با یک بار عبور آماده می کند.- 1
خاك را بخوبی نرم می کند.- 2
علف هـای هـرز را از بیـن می بـرد، خـرد می کند و - 3

بـا خـاك مخلـوط می کند.
ســایر - 4 برخــالف  و  نــدارد  کششــی  مقاومــت 

گاوآهن هــا کــه بایــد تراکتــور آن هــا را بکشــد، ایــن 
بــه جلــو هــل می دهــد. را  تراکتــور  خــاك ورز 

قابلیــت قرارگیــری در یــک طــرف تراکتــور - 5
)افســت( و کار در زیــر درختــان پســته را دارد )شــکل 6(.

براحتــی - 6 آن  )سنســوردار(  حس گــردار  انــواع 
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ــد. ــخم می زن ــف را ش ــک ردی ــان در ی ــن درخت ــه بی فاصل

شکل 6- قرارگیری تیلر دوار سنسوردار در یک طرف تراکتور و قابلیت کار 
در سایه انداز درختان پسته

تیغه هـای ایـن ماشـین بـا سـرعت 140 تـا 300 دور در 
دقیقـه دوران دارد و با سـرعت پیشـروی 4 تـا 9 کیلومتر در 
سـاعت، خـاك سـطح بـاغ را تـا عمـق 25 سـانتی متر خـرد 
می کنـد و پـس از خردکـردن بقایـای گیاهـی و علف هـای 
هـرز، آن هـا را بـا خـاك مخلـوط می کنـد. عـرض کار آن از 

40 تـا 120 سـانتی متر متغیـر اسـت.

معایب گاوآهن برگردان دار

ــاك ورز،  ــن خ ــتفاده از ای ــه اس ــداران ب ــه باغ ــم عالق به رغ
تحقیقــات نشــان می دهــد که ایــن خــاك ورز باعث خردشــدن 
زیــاد خــاك می شــود )خصوصــاً در خاك خشــک(، ســاختمان 
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ــی  ــادی و آب ــد و باعــث فرســایش ب ــب می کن خــاك را تخری
ــد ســال اســتفاده از  ــس از چن ــن پ خــاك می شــود. همچنی
ــده  ــه خاك ورزی ش ــِر الی ــخت زی ــه ای س ــن، الی ــن گاوآه ای

ــود. ــکیل می ش تش

ج- گاوآهن قلمی )چیزل(

ایــن خــاك ورز بــدون برگردانــدن خــاك عملیات شــخم 
ــاك را  ــی و خاش ــای گیاه ــد و باقی مانده ه ــام می ده را انج

بــر روی ســطح زمیــن حفــظ می کنــد )شــکل 7(.

شکل 7- گاوآهن قلمی )چیزل(
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برنگردانـدن خـاك و حفـظ بقایـای گیاهـی روی سـطح 
خـاك ورز  ایـن  می شـود.  رطوبـت  حفـظ  موجـب  زمیـن 
خـاك را زیـاد به هـم نمی زنـد، بنابرایـن سـاختمان خـاك 
آسـیب نمی بینـد. اسـتفاده از ایـن گاوآهن به صورت افسـت 
امکان پذیـر نیسـت و مثـل رتیواتـور خـاك را نـرم نمی کند. 
اسـتفاده از ایـن خـاك ورز در باغ هـای پسـته موجـب حفظ 
سـاختمان خـاك، حفـظ رطوبت خـاك و کاهش فرسـایش 
آن اسـت. اسـتفاده از ادوات خـاك ورزی ثانویـه بـه همـراه 
بـرای  مرکـب  ماشـین  یـک  بـه  را  آن  چیـزل  گاوآهـن 

خـاك ورزی حفاظتـی تبدیـل کـرده اسـت )شـکل 8(.

شکل 8- خاک ورز مرکب )گاوآهن قلمی با تیغه پنجه غازی همراه با 
بشقاب ها و غلتک خردکننده کلوخ(
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د- هرس بشقابی )دیسک(

ــش  ــه چرخ ــقاب دارد ک ــدادی بش ــاك ورز تع ــن خ ای
آن هــا حــول یــک محــور باعــث می شــود خــاك گســیخته 
ــا خــاك  ــرز قطــع و خــرد شــوند و ب ــای ه شــود و علف ه
مخلــوط شــوند. نــوع افســت ایــن نــوع خــاك ورز مناســب 
اســتفاده در باغ هــای پســته اســت، زیــرا قــادر اســت 
ســایه انداز درخــت را پوشــش دهــد )شــکل 9(. اســتفاده از 
ــای دوار را  ــرای تیلره ــب گفته شــده ب ــن خــاك ورز معای ای
نــدارد. انــواع بشــقاب ها بــا لبه هــای متفــاوت بــرای کار در 

ــوند. ــاخته می ش ــاك س ــف خ ــرایط مختل ش

شکل 9- هرس بشقابی افست
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انواع بشقاب ها

ــرایط  ــارج: در ش ــده از خ ــه اریب ش ــا لب ــقاب های ب بش

مختلــف خــاك بخوبــی کار می کننــد. لبــه ایــن بشــقاب ها 
را می تــوان از طریــق ســاییدن )ســنگ زدن( قســمت 

محــدب یــا پشــت آن تیــز کــرد. 

در  داخــل:  از  اریب شــده  لبــه  بــا  بشــقاب های 

ــارج، در  ــده از خ ــه اریب ش ــا لب ــا بشــقاب های ب مقایســه ب
ــری  ــا شــدت بیش ت خاك هــای بســیار ســخت و خشــک ب
ــوع  کار می کننــد و دارای نفــوذ بیش تــری هســتند. ایــن ن
ــا  ــر ی ــمت مقع ــاییدن قس ــق س ــوان از طری ــه را می ت لب

ــرد.  ــز ک ــی آن تی داخل

ــه  ــی ک ــره ای: در زمین های ــه کنگ ــا لب ــقاب های ب بش

ــد.  ــی کار می کنن ــتند بخوب ــنگین هس ــاك س دارای خاش
ــک  ــقاب کم ــش بش ــه چرخ ــا ب ــرایط کنگره ه ــن ش در ای
ــه  ــاك را قطعه قطع ــری خاش ــاد درگی ــا ایج ــد و ب می کنن

می کننــد )شــکل 10(.
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شکل 10- باال: بشقاب با لبه اریب شده از خارج؛ پایین: بشقاب با لبه 
کنگره ای

نکات مهم در خاک ورزی باغ های پسته

در برخـی از باغ های پسـته به منظور کاهـش مصرف آب، 
خـاك ورزی درختـان باید به گونه ای انجام شـود که پشـته ای 
در وسـط ردیـف درختـان ایجاد شـود. به این صـورت هنگام 



21مکانیزاسیون باغ های پسته

آبیـاری بـاغ کـه بیش تـر به صـورت غرقابـی انجام می شـود، 
آب فقـط در کنـار ردیـف درخـت در زمیـن نفـوذ می کند و 
در وسـط ردیـف درختـان جاری نمی شـود )شـکل 11(. اگر 
خـاك ورزی به صورتـی انجـام شـود کـه بین درختان پسـته 
سـطحی صـاف ایجاد شـود یـا اینکه وسـط ردیـف درختان 
گودتـر از ناحیـه سـایه انداز درختـان باشـد، آب در وسـط 
ردیـف درختـان جمـع می شـود و تلفـات افزایـش خواهـد 

یافت )شـکل 12(.

شکل 11- ایجاد پشته در وسط ردیف درختان هنگام خاک ورزی زمستانه 
به منظور کاهش مصرف آب
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شکل 12- هرزروی آب در شرایط خاک ورزی نامناسب باغ های پسته

بهتــر اســت خــاك ورزی بــا ابــزار قلمــی ماننــد گاوآهــن 
قلمــی )چیــزل( یــا انــواع هرس هــای بشــقابی )دیســک ها( 
ــور  ــتفاده از کولتیوات ــوب اس ــرات نامطل ــا اث ــود ت ــام ش انج
دوار کاهــش یابــد. گاوآهن هــای قلمــی ضمــن گســیختن و 
ــدن آن، باعــث  ــدون برگردان ــردن مقاومــت خــاك ب ازبین ب
ــه  ــری ب ــیب کم ت ــوند و آس ــاك می ش ــت خ ــظ رطوب حف

ــد. ــاك می زنن ــاختمان خ س

هنــگام خــاك ورزی رطوبــت خــاك بایــد در حالت - 1
گاورو )بیــن 12 تــا 14 درصد( باشــد.
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کمبـود مـاده آلـی خـاك باغ هـای کشـور ضـرورت - 2
اسـتفاده از ادوات خاك ورزی غیربرگـردان دار را بیش تر می کند.

خـاك ورزی یـک عامـل مهـم در کنتـرل جمعیـت - 3
آفات پسـته خصوصاً پسـیل پسته )شیره خشـک( )شکل 13( 
اسـت، بنابرایـن زمـان خـاك ورزی از ایـن نظـر بسـیار مهم 
اسـت. بهتـر اسـت خـاك ورزی قبـل از یخ بنـدان )یـخ آب( 
در زمسـتان انجـام شـود؛ زیـرا در ایـن صـورت تخـم، الرو و 
خـود حشـره که درون خاك در حال زمسـتان گذرانی اسـت 
از بیـن مـی رود و یخ بنـدان )یـخ آب( زمسـتانه باغ پسـته آن 
را تشـدید می کنـد. تأخیر در خـاك ورزی تا ماه های اسـفند 
و فروردیـن موجـب کاهـش دمـای هـوا در بـاغ می شـود و 

احتمـال سـرمازدگی درختـان افزایـش می یابد.

شکل 13– پسیل پسته



مکانیزاسیون باغ های پسته24

کاشت نهال پسته

ــل  ــط عم ــته فق ــال پس ــت نه ــرای کاش ــون ب هم اکن
آماده ســازی محــل کاشــت نهــال بــا ماشــین انجــام 
می شــود. بــرای ایــن کار حفــر چالــه به وســیله بیــل 
مکانیکــی یــا گودال کــن انجــام می شــود. گودال کــن 
دارای یــک متــه اســت کــه بــا حرکــت دورانــی خــود عمــل 
ــوری و  ــوع تراکت ــد و در دو ن ــام می ده ــه را انج ــر چال حف

ــکل 14(. ــت )ش ــود اس ــوردار موج موت

شکل 14- گودال کن پشت تراکتوری
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ادامه شکل 14- گودال کن موتوردار

ــت تراکتوری  ــای پش ــته از گودال کن ه ــای پس در باغ ه
ــین  ــن ماش ــه ای ــی مت ــروی دوران ــود. نی ــتفاده می ش اس
ــن  ــور تأمی ــی تراکت ــور توان ده ــده از مح ــط جعبه دن توس
ــور ســوار می شــود.  ــر اتصــال ســه نقطه تراکت می شــود و ب
انواعــی از ایــن گودال کن هــا نیــز وجــود دارنــد کــه 
ــی  ــروی دوران ــا نی ــوند، ام ــل می ش ــور حم ــط تراکت توس
ــود  ــن می ش ــه تأمی ــی دوزمان ــای بنزین ــا از موتوره آن ه
ــت.  ــج نیس ــته رای ــای پس ــا در باغ ه ــتفاده از آن ه ــه اس ک
ــه  ــره ای ب ــته، حف ــال پس ــت نه ــرای کاش ــا ب گودال کن ه
ــد  ــر می کنن ــر حف ــک مت ــق ی ــانتی متر و عم ــر 60 س قط

ــکل 15(. )ش
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شکل 15- حفر چاله توسط گودال کن پشت تراکتوری

مکانیزاسیون عملیات داشت باغ های پسته

گفتــه  فعالیت هایــی  کلیــه  بــه  داشــت  عملیــات 
می شــود کــه از زمــان کاشــت تــا برداشــت محصــول انجــام 
ــی  ــامل فعالیت های ــات ش ــن عملی ــا، ای ــود. در باغ ه می ش
اســت کــه بعــد از برداشــت محصــول یــک ســال تــا قبــل 
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ــا  ــود ت ــام می ش ــده انج ــال آین ــول س ــت محص از برداش
ــت و  ــی باکیفی ــد محصول ــرای تولی ــب ب ــرایطی مناس ش

ــود. ــاد ش ــاغ ایج ــراوان در ب ف

مهم ترین عملیات های داشت در باغ های پسته
هرس درختان؛. 1

سم پاشی علیه آفات و بیماری ها؛. 2

کوددهی؛. 3

بهبود خواص فیزیکی خاك با افزودن ماسه.. 4

1- هرس درختان

بریــدن یــا حــذف تمــام یــا قســمتی از شــاخه، ریشــه، 
بــرگ، گل، میــوه یــا پوســت درخــت طبــق اصــول و 
فنــون معیــن را هــرس می گوینــد. عمــل هــرس بــر رشــد 
رویشــی و زایشــی گیــاه و افزایــش کیفیــت و کمیــت 
محصــول و ایجــاد شــکل دلخــواه و مناســب بــرای درخــت 
تأثیــر دارد )شــکل 16(. هــرس بــه دو شــکل هــرس فــرم و 
ــرس  ــواع ه ــه ان ــود. در ادام ــام می ش ــی انج ــرس بارده ه

ــح داده شــده اســت. توضی
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شکل 16- هرس درختان پسته

الف- هرس فرم درختان پسته

ــوی  ــکلت ق ــاد اس ــرم، ایج ــرس ف ــام ه ــدف از انج ه
و محکــم، شــکل مناســب و موردنظــر، تحریــک رشــد 
ــرای ایجــاد تــاج متراکــم و افزایــش  شــاخه های مناســب ب

رشــد شــاخه های نگهداری شــده اســت.

ب- هرس باردهی درختان پسته

بــه کلیــه عملیاتــی کــه روی درختــان بــارده به منظــور 
ــام  ــت انج ــاخه های درخ ــام ش ــا تم ــمتی از ی ــع قس قط
ــد. هــرس باردهــی پســته  می شــود، هــرس باردهــی گوین
شــامل هــرس تنــک شــاخه، هــرس ســربرداری و حــذف 
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ــت. ــوده اس ــک و آل ــاخه های خش ــوش و ش پاج

1- هرس تنک شاخه

هــدف از ایــن هــرس کاهــش تعــداد شــاخه های 
فرعــی درجــه دوم و ســوم اســت. عملیــات هــرس برحســب 
ــن  ــی روی ای ــت بارده ــد و وضعی ــزان رش ــت، می موقعی
ــواب  ــات در دوره خ ــن عملی ــود. ای ــام می ش ــاخه ها انج ش
زمســتان و در ســنین باردهــی اقتصــادی محصــول انجــام 
می شــود. ایــن عمــل به منظــور کاهــش اثــر پدیــده 
ــث  ــه شــده اســت و باع ــان پســته توصی ســال آوری درخت
ــای گِل  ــه جوانه ه ــر ب ــی بیش ت ــواد غذای ــیدن آب و م رس
ــده می شــود.  ــرای محصــول ســال آین در حــال تشــکیل ب
ســال آوری یــا تنــاوِب باردهــی، بــه باردهــی نامنظــم 
ــه ســال دیگــر گفتــه می شــود.  درختــان میــوه از ســالی ب
در ســال »پرمحصــول«، تولیــد گل و میــوه بیش ازحــد 
ــوه و آســیب  ــدازه و کیفیــت می طبیعــی باعــث کاهــش ان
فیزیکــی بــه درخــت به ســبب افزایــش وزن شــاخه ها 
می شــود. همچنیــن ایــن افزایــش میــوه به دلیــل کاســتن 
ــزی  ــش گل انگی ــث کاه ــت، باع ــاروری درخ ــدرت ب از ق
ــول« در  ــال »کم محص ــک س ــاد ی ــوه و ایج ــکیل می و تش

ــود. ــد می ش ــل بع فص
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2- هرس سربرداری

هــدف از ایــن هــرس جلوگیــری از رشــد رویشــی 
ــی  ــای جانب ــت جوانه ه ــی و تقوی ــه انتهای ــد جوان بیش ازح
ــام  ــت انج ــواب درخ ــل خ ــات در فص ــن عملی ــت. ای اس
ــی  ــی و ســطح بارده ــش شــاخه های جانب می شــود و افزای
ــم  ــوع رق ــب ن ــربرداری برحس ــرس س ــراه دارد. ه را به هم
و شــرایط آب و خــاك بــا شــدت های متفاوتــی انجــام 
می شــود. بــا هــرس ســربرداری از تمــاس شــاخه های 
جانبــی پاییــن درخــت بــا زمیــن و آلودگــی قارچــی 

می شــود. جلوگیــری  پســته  خوشــه های 

3- هرس پاجوش ها

شـاخه های پاجـوش کـه دارای رشـد عمودی هسـتند و 
نیـز تنه جوش هایـی کـه از شـاخه های اسـکلتی اولیـه ایجاد 
می شـوند، بـر نفـوذ نـور بـه درون تـاج اثـر می گذارنـد. این 
شـاخه ها محـل مصـرف عمـده مـواد غذایـی و آب هسـتند، 

بنابرایـن ازبین بـردن آن هـا الزامی اسـت.

ج- ابزار هرس درختان پسته

ــته و  ــان پس ــرس درخت ــرای ه ــی ب ــای مختلف ابزاره
ســایر درختــان وجــود دارد کــه عبارت انــد از:



31مکانیزاسیون باغ های پسته

ابزاردستی، شامل قیچی و اره دستی؛- 1

ابــزار بــادی )پنوماتیکــی(، شــامل اره و قیچی های - 2
بادی؛

ابزار برقی، شامل اره و قیچی های برقی.- 3

1- ابزار دستی

هم اکنــون در باغ هــای پســته بیش تــر از ابزارهــای 
دســتی شــامل اره و قیچی هــای دســتی )شــکل های 17 و 

ــود. ــتفاده می ش 18( اس

شکل 17- قیچی باغبانی 

شکل 18- اره هرس دستی



مکانیزاسیون باغ های پسته32

ــت و از قیچــی  ــدن شــاخه های کلف ــرای بری ــا ب از اره ه
بــرای بــرش شــاخه های نــازك اســتفاده می شــود. از 
ــاه هســتند )شــکل 19(  ــه دارای دســته کوت ــی ک قیچی های
بــرای بریــدن شــاخه های نــازك و از قیچی هایــی کــه 
دارای دســته بلنــد هســتند بــرای بریــدن شــاخه های ضخیــم 
و شــاخه های مرتفــع اســتفاده می شــود )شــکل 20(. در ایــن 
ــات  ــد عملی ــته بلن ــتن دس ــت داش ــا به عل ــوع قیچی ه ن

ــود. ــام می ش ــان تر انج ــاخه آس ــع ش قط

شکل 19- قیچی هرس با دسته کوتاه 
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شکل 20- قیچی هرس با دسته بلند

ــان از  ــور درخت ــبتاً قط ــاخه های نس ــدن ش ــرای بری ب
ــا  ــته ی ــیله از دس ــن وس ــود. ای ــتفاده می ش ــتی اس اره دس
ــده  ــکیل ش ــه تش ــام تیغ ــه ن ــه دار ب ــوالدی دندان ــه ف ورق
ــس دســته  ــوع کار اره، شــکل و جن ــا ن اســت. متناســب ب
ــاز و راحتــی  ــاً اســتحکام موردنی ــاوت اســت کــه نهایت متف
ــی اره تیغــه اســت  ــر را تأمیــن می کنــد. قســمت اصل کارب
ــی  ــه دارای دندانه های ــه تیغ ــری دارد. لب ــت فن ــه خاصی ک
ــای  ــد. دندانه ه ــدن را انجــام می دهن ــه عمــل بری اســت ک
ــام  ــد انج ــه اره بای ــوب و کاری ک ــوع چ ــا ن ــب ب اره متناس
ــت.  ــی اس ــای مختلف ــدازه و گام ه ــکل و ان ــد، دارای ش ده
ســاده ترین نــوع دندانــه اره »مثلثی شــکل« اســت کــه 
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ــت.  ــاف اس ــت الی ــوب در جه ــدن چ ــب بری ــر مناس بیش ت
بــرای راحتــی حرکــت تیغــه اره، بایــد شــکاف بــرش کمــی 
عریض تــر از ضخامــت اره باشــد. بــرای ایــن کار دندانه هــای 
ــد.  ــل دارن ــه ســمت چــپ و راســت تمای ــان ب اره یک درمی
هرقــدر چــوب مرطوب تــر و قطورتــر و نرم تــر باشــد، 
ــتی  ــزان چــپ و راس ــه می ــرد ک ــتفاده ک ــد از اره ای اس بای
ــدازه، گام و  ــه ان ــی ک ــد. اره های ــر باش ــش بیش ت دندانه های
میــزان چــپ و راســتی دندانه هــای آن هــا نســبتاً بزرگ تــر 
ــن رو  ــر مناســب ترند؛ ازای ــای ت ــرای قطــع چوب ه اســت، ب
بــه اره هــای تَربـُـر معروف انــد. از طــرف دیگــر، اره هایــی کــه 
ــا  ــای آن ه ــتی دندانه ه ــپ و راس ــزان چ ــدازه و گام و می ان
ــای خشــک  ــرای قطــع چوب ه ــر اســت، ب نســبتاً کوچک ت

ــد. ــک بُر می گوین ــا اره خش ــه آن ه ــه ب ــب ترند ک مناس

2- ابزار هرس بادی و برقی

ابزارهــای مختلفــی بــرای هــرس درختــان در دســترس 
ــرق کار  ــا ب ــاد( ی ــوای فشــرده )ب ــروی ه ــا نی ــه ب اســت ک
می کننــد. به علــت محدودیــت دسترســی بــه شــبکه 
ــی دارای  ــزار برق ــتفاده از اب ــته، اس ــای پس ــرق در باغ ه ب
محدودیــت اســت؛ امــا ابزارهــای بــادی کــه نیــروی خــود را 

ــد. ــری دارن ــرد بیش ت ــد کارب ــور می گیرن از تراکت
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ایــن ابــزار دارای یــک کمپرســور هواســت کــه نیــروی 
مــورد نیــازش را از الکتروموتــور یــا موتــور بنزینــی کوچــک 
ــواع  ــور تأمیــن می کنــد و در ان ــا محــور توان دهــی تراکت ی
ثابــت )شــکل 21(، فرغونــی )شــکل های 22 و 23( و 
تراکتــوری کششــی )شــکل 24( و تراکتــوری سوارشــونده 
بــر اتصــال ســه نقطه )شــکل 25( موجــود اســت. در 
باغ هــای پســته به علــت دسترسی نداشــتن بــه بــرق، 
انــواع پشــت تراکتوری و فرغونــی کــه بــا محــور توان دهــی 
ــد. ــد، رایج ترن ــی کار می کنن ــای بنزین ــور و موتوره تراکت

شکل 21- کمپرسور ثابت با موتور برقی
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شـیلنگ انتقـال باد تحت فشـار از کمپرسـور بـه قیچی، 
بـه دور یـک قرقره پیچیده اسـت و بـه این صـورت می توان 
قیچـی باغبانـی را تـا فاصلـه زیـادی از کمپرسـور در بـاغ 
جابه جـا کـرد )شـکل 22(؛ ایـن فاصلـه حتی تـا 50 متر نیز 
می رسـد. کمپرسـور، بسـته بـه تـوان خروجـی اش، می تواند 
دارای چنـد خروجـی باشـد و همزمـان هـوای فشـرده برای 

راه انـدازی چنـد قیچی یـا اره را تأمیـن کند.

شکل 22- کمپرسور فرغونی با موتور برقی
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شکل 23- کمپرسور فرغونی با موتور بنزینی 

شکل 24- کمپرسور هوا، پشت تراکتوری کششی
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شکل 25- کمپرسور پشت تراکتوری سوارشونده

ــری دو  ــای زنجی ــادی و اره ه ــی ب ــای باغبان قیچی ه
ــاد  ــار ب ــا فش ــه در آن ه ــد ک ــی مفیدن ــزار باغبان ــوع اب ن
ــث  ــان باع ــرل و اطمین ــیرهای کنت ــواع ش ــراه ان ــه هم ب
پنوماتیکــی  زنجیــری  اره هــای  و  قیچــی  راه انــدازی 
می شــود؛ بنابرایــن نیــازی بــه اســتفاده از قــدرت دســت 
ــت.  ــیدن اره نیس ــا کش ــی ی ــته قیچ ــردن دس ــرای فش ب
بنابرایــن ابزارهــای بــادی قادرنــد شــاخه های قطــور 
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ــرای  ــز ب ــی نی ــای برق ــد. قیچی ه ــا ببرن ــد ی ــع کنن را قط
ــکل 26(.  ــت )ش ــود اس ــف موج ــاخه های ظری ــرس ش ه
ــرعت کار  ــا، س ــا و اره ه ــوع قیچی ه ــن ن ــا ای ــی کار ب راحت
ــراه  ــاز، به هم ــانی موردنی ــروی انس ــش نی ــا و کاه ــا آن ه ب
کاهــش مشــقت ناشــی از کار بــا ابزاردســتی، ایــن ابزارهــا را 

ــرده اســت. ــوب ک ــداران بســیار مطل ــرای باغ ب

شکل 26- قیچی برقی پشتی
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از  دســت  نیــروی  به جــای  بــادی  قیچی هــای  در 
شــاخه ها  قطــع  بــرای  فشــار  تحــت  هــوای  نیــروی 
ــود  ــته نمی  ش ــر خس ــه، کارب ــود؛ در نتیج ــتفاده می ش اس
و ضمــن افزایــش ســرعت کار، بــازده روزانــه کار نیــز 
افزایــش می یابــد. در ایــن نــوع از قیچی هــا کمپرســور 
هــوا تأمین کننــده هــوای تحــت فشــار اســت کــه در یــک 
مخــزن ذخیــره می شــود. قیچــی دارای یــک دســته اســت 
کــه شــیلنگ بــاد ورودی بــه آن متصــل می شــود. در 
ــا  ــه ب ــرار دارد ک ــندان ق ــه و س ــته تیغ ــر دس ــای دیگ انته
ــرد.  ــته می گی ــود را از دس ــروی خ ــی نی ــدی خاص اهرم بن
دســته دارای یــک اهــرم اســت کــه وصل شــدن جریــان بــاد 
ــود. از  ــرل می ش ــا آن کنت ــای قیچــی ب و بسته شــدن لبه ه
ــرای هــرس شــاخه  قیچی هــای دســته کوتاه )شــکل 27( ب
ــکل 28(  ــته بلند )ش ــای دس ــاه و از قیچی ه ــان کوت درخت
بــرای قطــع شــاخه های مرتفــع اســتفاده می شــود و طــول 
ــوع قیچی هــا  دســته آن هــا نیــز قابل تنظیــم اســت. ایــن ن
دارای انــواع مختلفــی بــرای بریــدن شــاخه ها بــا قطرهــای 
مختلــف اســت کــه هنــگام کار بایــد بــه مشــخصات فنــی 

آن هــا دقــت کــرد.
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شکل 27- قیچی دسته کوتاه بادی 

شکل 28- قیچی دسته بلند بادی
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سرویس و نگهداری ابزار دستی باغبانی

به منظــور افزایــش عمــر و کارایــی ابزارهــا بایــد از آن هــا 
ــف  ــداری مختل ــای نگه ــود. روش ه ــداری ش ــی نگه بخوب
ــق  ــد مطاب ــه بای ــود دارد ک ــا وج ــرای ابزاره ــژه ای ب و وی
ــم و  ــل مه ــرد. عوام ــل ک ــا عم ــه راهنم ــتورات دفترچ دس
ــی  ــاده باغبان ــزار س ــداری اب ــرویس و نگه ــترك در س مش
ــداری درســت. ــردن و نگه ــردن، تیزک ــد از: تمیزک عبارت ان

تمیزکردن 

بالفاصلــه پــس از پایــان کار بایــد ابــزار را بــا اســتفاده از 
بــرس ســیمی یــا وســایل دیگــر تمیــز کــرد. اگــر شــرایط 
ــوان  ــزار مناســب باشــد می ت ــداری اب محیطــی محــل نگه
ابــزار را بــا آب شســت. اگــر از ابــزار بــرای قطــع گیاهانــی 
ماننــد درخــت کاج اســتفاده شــده کــه دارای صمــغ زیــادی 
هســتند، بــرای تمیزکــردن بایــد از مــواد شــوینده یــا الیــاف 

فلــزی اســتفاده کــرد.

تیزکردن ابزار دستی باغبانی 

ــرای انجــام صحیــح امــور باغبانــی از  ــزار ب تیزکــردن اب
ــزار،  ــوع اب ــر از ن ــت. صرف نظ ــادی برخوردارس ــت زی اهمی
روش کلــی بــرای تیزکــردن مشــابه اســت. هــدف اصلــی در 
ایــن کار ایجــاد زاویــه ای مناســب در لبه هــای برنــده اســت. 
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ــک طــرف  ــد از ی ــا بای ــد قیچی ه ــا مانن ــه برخــی ابزاره لب
تیــز شــوند و طــرف دیگــر لبــه صــاف باقــی بمانــد. ولــی در 
برخــی دیگــر، ماننــد چاقوهــا، هــر دو طــرف لبــه بایــد تیــز 
شــوند. بــرای تیزکــردن معمــوالً از ســوهان، ســنگ دســتی 

ــود. ــتفاده می ش ــنگ زنی اس ــین س ــا ماش ی

شرایط نگهداری ابزار 

ــش  ــی در افزای ــل مهم ــزار عام ــداری اب ــرایط نگه ش
ــی و  ــری از زنگ زدگ ــرای جلوگی ــت. ب ــر آن اس ــول عم ط
ترك خوردگــی همیشــه پــس از تمیــز، خشــک و تیزکــردن 
ابــزار بایــد لبه هــای آن را بــه روغــن آغشــته کــرد و الیــه 
ــزار را بپوشــاند. ــد روی ســطح لبــه اب نازکــی از روغــن بای

اره زنجیری

اره زنجیــری وســیله ای اســت کــه در آن حرکــت 
ــی  ــی، برق ــور )احتراق ــروی موت ــا نی ــده ب ــر بُرن ــک زنجی ی
یــا پنوماتیکــی( بــر روی یــک صفحــه نگهدارنــده بــه نــام 
ــی آورد.  ــرش چــوب را به وجــود م ــکان ب ــا، ام ــه راهنم تیغ
اره زنجیــری بــرای انجــام کارهایــی ماننــد هــرس درختــان 
میــوه، بریــدن درختــان خشــک، قطــع درخــت در جنــگل 
یــا مــزارع تولیــد چــوب، تهیــه هیــزم از درختــان و 

سرشــاخه ها بــه کار مــی رود )شــکل های 29 و 30(.
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شکل 29- اره زنجیری بادی 

شکل 30- اره زنجیری بادی در حال کار
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اره زنجیــری از دو قســمت اصلــی بدنــه و واحــد بــرش 
ــمت  ــامل دو قس ــرش ش ــد ب ــت. واح ــده اس ــکیل ش تش
اصلــی زنجیــر و تیغــه راهنمــا می شــود. عمــل بــرش در اره 
ــه دارای  ــود ک ــام می ش ــری انج ــیله زنجی ــری به وس زنجی
ــور،  ــامل موت ــه ش ــت. بدن ــز اس ــک و تی ــای کوچ تیغه ه
اهرم هــا و تجهیــزات کنترل کننــده و ایمنــی اســت. منبــع 
ــا  ــی ی ــور احتراق ــوالً موت ــری معم ــوان اره زنجی ــن ت تأمی

ــور برقــی اســت. موت

زنجیــری  اره  در  به کاررفتــه  احتراقــی  موتورهــای 
تک ســیلندر بــا حجمــی در حــدود 30 الــی 120 ســانتی متر 
ــرای اره به دلیــل  ــه ب مکعــب اســت. انتخــاب موتــور دوزمان
ــر اســت.  ــر وزن کم ت ــر، در براب ــوان و دور بیش ت ــتن ت داش
ســوخت ایــن موتورهــا مخلــوط بنزیــن و روغــن بــا نســبت 
ــح آن  ــدد صحی ــه ع ــت ک ــه 1 اس ــا 25 ب ــالط 20 ی اخت
در دفترچــه راهنمــای هــر اره ذکــر شــده اســت. محــدوده 
ــوخت  ــت. س ــار اس ــب بخ ــا 8/5 اس ــا 5/5 ت ــدرت آن ه ق
موتــور از مخزنــی کــه در زیــر یــا کنــار ســیلندر قــرار دارد 
ــه  ــت ک ــر اس ــدود 1 لیت ــش ح ــود و ظرفیت ــن می ش تأمی

ــرای یــک ســاعت کار کافــی اســت. معمــوالً ب

اره زنجیــری در ابعــاد و ظرفیت هــای مختلفــی ســاخته 
ــخص  ــام کاری مش ــب انج ــدام مناس ــر ک ــه ه ــود ک می ش
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اســت. در هنــگام کار و خریــد بایــد اره ای را انتخــاب کــرد 
کــه مشــخصات فنــی آن متناســب بــا کار مــورد نظر باشــد.

ــادی  ــزار برقــی و ب ــاالی اب هم اکنــون به علــت قیمــت ب
بــرای هــرس درختــان، ایــن ابزارهــا بــا اســتقبال باغــداران 

ــده اند. ــرو نش روب

موارد ایمنی برای کار با اره زنجیری

به دلیــل خطراتــی کــه ممکــن اســت هنــگام کار بــا اره 
ــد از لبــاس کار مناســب  ــر بای زنجیــری ایجــاد شــود، کارب
ــاس  ــد. لب ــت کن ــی را رعای ــوارد ایمن ــد و م ــتفاده کن اس
ــوارد  ــن م ــامل ای ــری ش ــا اره زنجی ــب کار ب ــی مناس ایمن
ــه  ــاال، چکم ــد ب ــکان دی ــا ام ــن ب ــا پیراه ــه ی اســت: جلیق
ــا  ــه( ب ــوالدی پنج ــظ ف ــا محاف ــاً ب ــوی )ترجیح ــی ق ایمن
ــرش،  ــم ضدُس ــف ضخی ــو و ک ــرای زان ــب ب ــظ مناس محاف
دســتکش، کاله ایمنــی، گوش پــوش، عینــک ایمنــی، 

ــرش. ــر ب ــاوم در براب ــلوار مق ــدن، ش ــدازه ب ــاس ان لب

سرویس و نگهداری اره زنجیری

انجـام سـرویس مرتب اره زنجیری برای جلوگیـری از بروز 
خرابـی بسـیار مهـم اسـت. انجـام سـرویس های روزانـه برای 
حداقـل یک بار در روز جزو وظایف کاربر اسـت. مناسـب ترین 
زمان برای انجام این سـرویس، قبل از شـروع کار روزانه اسـت.
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نکات مورد توجه در مورد ایمنی اره زنجیری

قبــل از کار بایــد اره را کامــاًل تمیــز کــرد و توجــه . 1
ــده  ــای خنک کنن ــودن پره ه ــالم و تمیزب ــه س ــژه ای ب وی

موتــور داشــت.

پیــچ و مهره هــا بررســی شــود و در صــورت نیــاز . 2
ســفت شــوند.

ــز . 3 ــاز و تمی ــوا ب ــر ه ــد فیلت ــزوم، بای ــع ل در موق
شــود. فیلتــر هــوا را بایــد بــا ســوخت اره زنجیــری 

)مخلــوط روغــن و بنزیــن( شستشــو داد.

ترمــز زنجیــر خصوصــاً اطــراف لــوالی ترمــز بایــد . 4
ــان  ــح آن اطمین ــرد صحی ــد و از عملک ــز باش ــاًل تمی کام

حاصــل شــود.

از خــوب چرخیــدن چــرخ زنجیــر اطمینــان . 5
حاصــل شــود و در صــورت لــزوم گریــس کاری انجــام شــود.

تیغــه راهنمــا بایــد مرتبــاً در محــل نصــب . 6
ــود. ــوده ش ــا به صــورت یکنواخــت فرس ــود ت ــده ش چرخان

برجســتگی ها و ناصافی هــای لبه هــا بایــد بــا . 7
ــود.  ــرف ش ــوهان برط ــتفاده از س اس

از یکنواختــی و عمودبــودن زاویــه ریل هــا نســبت . 8
ــه تیغــه راهنمــا اطمینــان حاصــل شــود و زنجیــر  ــه بدن ب
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جــازده و تیــز شــود. 

کشیدگی زنجیر باید در حد مناسب تنظیم شود.. 9

2- سم پاشی درختان

گیاهــی،  بیماری هــای  و  آفــات  بــا  مبــارزه  بــرای 
ــات  ــن آف ــی از مهم تری ــوند. یک ــی می ش ــان سم پاش درخت

ــکل 31(. ــت )ش ــته اس ــیل پس ــته، پس ــان پس درخت

شکل 31- پسیل پسته
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ــت  ــک آف ــده هســتند و ی پســیل پســته حشــراتی مکن
مهــم و درجــه یــک بــرای درختــان پســته در ایــران به شــمار 
ــا مکیــدن شــیره گیاهــی داخــل  ــد. ایــن حشــرات ب می رون
برگ هــا، از مــواد پروتئینــی آن هــا اســتفاده می کننــد و 
مــواد قنــدی را دفــع می کننــد. ایــن مــواد قنــدی کــه روی 
بــرگ و خوشــه حالــت شــکرك دارد، جلــوی تنفــس بــرگ 
ــکان  ــت ام ــاق، درخ ــن اتف ــر ای ــرد. در اث ــه را می گی و خوش
تغذیــه مناســب را از دســت می دهــد کــه باعــث پوك شــدن 
ــرل  ــت کنت ــن آف ــه ای ــود. درصورتی ک ــته می ش ــه پس دان
ــده و  ــای ســال آین ــا و جوانه ه ــزش برگ ه نشــود، باعــث ری

ــود. ــال می ش ــی دو س ــول ط ــه محص ــدن هم پوك ش

سموم را می توان به روش های زیر استفاده کرد:

1- به صورت تقریباً خالص؛

2-  به شــکل امولســیون بــا اســتفاده از یــک حــالل کــه 
ــت؛ معموالً آب اس

3- به صورت گردپاشی؛

4- به صورت گرانول پاشی.

ایـن سـموم بایـد به طـور یکنواخـت و همگـن روی گیـاه، 
علف هرز، آفات و بیماری ها پاشـیده شـوند. این کار به وسـیله 
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دسـتگاه سـم پاش انجام می شـود. سـم پاش دسـتگاهی اسـت 
کـه محلول سـم و آب را به قطرات بسـیار ریـز تبدیل می کند 

و آن را روی شـاخه و بـرگ درختان می پاشـد.

طبقه بندی سم پاش ها برحسب نوع کاربری

ــرای  ــری ب ــوع کارب ــاس ن ــر اس ــم پاش ها ب ــوالً س معم
ــن رو،  ــوند. ازای ــتفاده می ش ــی اس ــی و باغ محصــوالت زراع
ســم پاش های رایــج در ایــران را می تــوان بــه تفکیــک 

ــرد. ــیم بندی ک ــل تقس ــرح ذی ــه ش ــی ب ــی و باغ زراع

الف- سم پاش های زراعی

1- سم پاش بوم دار پشت تراکتوری )شکل 32(؛

2- سم پاش توربینی زراعی )شکل 33(؛

3- سم پاش اتومایزر پشتی )شکل 34(؛

4- سم پاش میکرونر پشتی )شکل 35(.
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شکل 32- سمپاش بوم دار پشت تراکتوری 

شکل 33- سم پاش توربینی زراعی پشت تراکتوری
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 شکل 34- سم پاش پشتی اتومایزر 

شکل 35- سمپاش میکرونر سه شاخه
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ب- سم پاش های باغی

1- سم پاش پشت تراکتوری النس دار )شکل 36(؛

2- سم پاش توربینی باغی )شکل 37(؛

3- سم پاش فرغونی )شکل 38(؛

4- سم پاش زنبه ای )شکل 39(؛

5- سم پاش پشتی موتوری النس دار )شکل 40(؛

6- سم پاش تلمبه ای ساده پشتی )شکل 41(؛

7- سم پاش کتابی اهرمی پشتی )شکل 42(.

 شکل 36- سم پاش پشت تراکتوری النس دار 
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شکل 37- سم پاش توربینی باغی

شکل 38- سم پاش فرغونی 
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شکل 39- سمپاش زنبه ای

شکل 40- سمپاش پشتی موتوری النس دار 
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شکل 41- سمپاش تلمبه ای ساده پشتی

شکل 42- سمپاش کتابی اهرمی پشتی
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ــود  ــم پاش وج ــوع س ــت ن ــه محدودی ــرایطی ک در ش
ــر روی ســم پاش های  ــی ب ــا ایجــاد تغییرات ــوان ب دارد، می ت
باغــی )ماننــد بوم دارکــردن یــا تغییــر نــازل( از آن هــا بــرای 
ــور  ــا به منظ ــرد. ام ــتفاده ک ــز اس ــی نی ــوالت زراع محص
افزایــش کیفیــت سم پاشــی بهتــر اســت بــرای هــر 
اختصاصــی همــان  و  متناســب  از ســم پاش  محصــول 

ــود. ــتفاده ش ــول اس محص

اجـزای اصلی سـم پاش، بسـته به نوع آن، معموالً شـامل 
لوله هـا،  مخـزن،  نیـرو،  تأمیـن  منبـع  بخش هاسـت:  ایـن 
اتصـاالت، پمـپ، درجـه فشـار و رگوالتـور تنظیـم فشـار، 
بادبزن هـای کمکـی، نازل هـا، صافی هـا و بـوم یـا النـس.

ــوِن  ــش آب صاب ــا پاش ــی ی ــل سم پاش ــون عم هم اکن
ــات  ــایر آف ــته و س ــیل پس ــا پس ــارزه ب ــرای مب ــی ب گیاه
ــود.  ــام می ش ــت انج ــد نوب ــته در چن ــای پس و بیماری ه
ــر  ــوع ســم پاش زی ــرای سم پاشــی باغ هــای پســته از دو ن ب

اســتفاده می شــود:

1- سم پاش النس دار پشت تراکتوری )شکل 43(؛ 

ــزن  ــاش( دارای بادب ــی )مه پ ــی باغ 2- ســم پاش توربین
کمکــی )شــکل 44(.
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شکل 43- سم پاش پشت تراکتوری النس دار

درختـان  بـرای سم پاشـی  پسـته  باغ هـای  بیش تـر  در 
عمدتـاً از سـم پاش های النـس دار پشـت تراکتوری اسـتفاده 
سـه نقطه  اتصـال  روی  بـر  کـه  سـم پاش  ایـن  می شـود. 
تراکتـور سـوار می شـود و از محـور توان دهـی تراکتـور نیرو 
می گیـرد، دارای یـک النس دسـتی و شـیلنگ با طـول زیاد 
اسـت. بـا حرکت تراکتـور در کنـار ردیف درختـان، کارگر با 

دردسـت گرفتن النـس سم پاشـی را انجـام می دهـد.
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شکل 44- سم پاش توربینی باغی )مه پاش( دارای بادبزن کمکی

دالیل استفاده باغداران از سم پاش پشت تراکتوری 
النس دار

ــان از  ــی درخت ــرای سمپاش ــته ب ــای پس ــر باغ ه در اکث
ــس دار پشــت تراکتوری اســتفاده می شــود.  ســمپاش های الن
ــد و  ــی دارن ــای بنزین ــن ســمپاش ها موتوره بســیاری از ای
ــات سمپاشــی  ــوند و عملی ــز بســته می ش ــت نی پشــت وان
ــه  ــن بخــش ب ــه همیــن دلیــل در ای را انجــام می دهنــد. ب
می شــود.  پرداختــه  بیش تــر  النــس دار  ســمپاش های 
ــان پســته و  ــه مناســب درخت ــل رعایت نکــردن فاصل به دلی
همچنیــن یکســان نبودن ارتفــاع و حجــم شــاخ و برگ هــا، 
ــتفاده از  ــرای اس ــته ب ــای پس ــان در باغ ه ــش درخت آرای
ــت؛  ــب نیس ــد مناس ــه بای ــد آن چنان ک ــم پاش های جدی س
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از ســوی دیگــر، ســم پاش مورداســتفاده یــا بایــد هوشــمند 
ــد.  ــرل کن ــان( آن را کنت ــمند )انس ــر هوش ــا کارب ــد ی باش
بنابرایــن اســتفاده از ســم پاش بــا النــس دســتی بــه دالیــل 

زیــر مــورد توجــه اســت:

ــرار دارد،  ــرگ ق ــر و روی ب 1- چــون پســیل پســته زی
کارگــر بــا اســتفاده از النــس دســتی تمــام شــاخ و برگ های 
و  را سم پاشــی می کنــد  زیــروروی برگ هــا  و  درخــت 

اصطالحــاً آن را شست وشــو می دهــد.

2- ارزانی و سادگی؛

ــار  ــا یک ب 3- امــکان سم پاشــی چنــد ردیــف درخــت ب
ــم پاش؛ ــور س عب

ــا پســیل  ــارزه ب ــرای مب ــط ب ــوع ســم پاش ها فق ــن ن ای
پســته نیســت و بــرای همــه آفــات پســته می توانــد 

ــود. ــتفاده ش اس

مشکالت سم پاش النس دار

یکنواخت نبــودن  به علــت  ســم  زیــاد  مصــرف   -1
ســرعت و چگونگــی کار کاربــر و انــدازه نامناســب قطــرات 

توصیه شــده(؛ انــدازه  از  )درشــت تر 

2- ظرفیت مزرعه ای پایین؛
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ــمومیت و  ــاد مس ــم پاش و ایج ــا س ــختی کار ب 3- س
ــر؛ ــرای کارگ ــوارض ب ــایر ع س

4- یکنواخت نبودن سم پاشی؛

5- نیاز به کارگر؛

6- نداشتن همزن مناسب.

مشــخصات قطــره ســم پاشیده شــده روی گیــاه از 
ــد  ــه بای ــوردار اســت. مشــخصاتی ک ــژه ای برخ ــت وی اهمی
باشــد  سم پاشــی  در  موردنظــر  اهــداف  بــا  متناســب 

از: عبارت انــد 

1- ُقطر َقطرات؛

2- تعداد قطرات در واحد سطح؛

3- چگونگی پراکنش قطرات.

ــه  ــه ب ــه توج ــد ک ــان می ده ــی نش ــکل 45 به خوب ش
مشــخصات یادشــده و رابطــه بیــن ُقطــر و تعــداد آن، 
ــد  ــزان می توان ــه می ــا چ ــر، ت ــدف موردنظ ــا ه ــب ب متناس
ــکل  ــد. در ش ــش ده ــی را افزای ــات سم پاش ــی عملی کارآی
45 مشــاهده می شــود کــه اگــر یــک قطــره ســم بــا ُقطــر 
400 میکــرون بــه طــرف یک حشــره پرتــاب شــود، احتمال 
کمــی دارد کــه بــا آن برخــورد کنــد؛ امــا بــا کاهــش ُقطــر 
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ایــن قطــره بــه 200 میکــرون، تعــداد قطــرات بــه 8 قطــره 
ــد و احتمــال برخــورد قطــرات پرتاب شــده  ــش می یاب افزای
ــرات،  ــر قط ــش ُقط ــا کاه ــد. ب ــش می یاب ــره افزای ــا حش ب
ــه  ــوان ب ــرون می ت ــا ُقطــر 400 میک ــک قطــره ســم ب از ی
ترتیــب 64 و 512 قطــره بــا ُقطرهــای 100 و 50 میکــرون 
تهیــه کــرد کــه بــا پرتــاب آن هــا بــه ســمت حشــره امــکان 
برخــورد ســم بــا حشــره بســیار زیــاد می شــود و اثربخشــی 

سمپاشــی بــاال مــی رود.

شکل 45- رابطه بین ُقطر و تعداد قطرات
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ابعــاد قطــراِت ســم برحســب میکــرون محاســبه 
ــه  ــاس ب ــای حس ــور، از کارت ه ــن منظ ــرای ای ــود. ب می ش
ــن  ــه ای ــکل 46(. ب ــود )ش ــتفاده می ش ــن اس ــا روغ آب ی
ــه  ــا را ب ــن کارت ه ــدادی از ای ــگام کار، تع ــه هن صــورت ک
ــم پاش  ــتگاه س ــر دس ــدد در زی ــن و متع ــای معی فاصله ه
قــرار می دهنــد. بــا ریختــن قطــرات ســم روی ایــن 
کارت هــا  روی  آبی رنــگ  و  ریــز  لکه هــای  کارت هــا، 
ــه  ــرات را ب ــش قط ــداد و پراکن ــر، تع ــود. ُقط ــر می ش ظاه
ــا  ــن روش ه ــد. ای ــری می کنن ــف اندازه گی ــای مختل روش ه

از: عبارت انــد 

ــای  ــا کارت ه ــه ب ــتی و مقایس ــمارش دس 1- روش ش
ــی(؛ ــاخص )روش قدیم ش

2- روش استفاده از فناوری پردازش تصویر )روش جدید(.

ــا  ــر کارت ه ــی دقیق ت ــور بررس ــتی به منظ در روش دس
ــر  ــاس چندبراب ــه مقی ــود و ب ــه می ش ــی تهی ــا کپ از آن ه
ــداد  ــن تع ــتفاده از ذره بی ــا اس ــپس ب ــود. س ــزرگ می ش ب
ــود و  ــمارش می ش ــع ش ــانتی متر مرب ــک س ــرات در ی قط
ــا  ــر ب ــای موردنظ ــرات، نمونه ه ــدازه قط ــن ان ــرای تخمی ب

ــود. ــه می ش ــتاندارد مقایس ــای اس کارت ه
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تصویـر  و  می شـود  اسـکن  کارت  دیگـر،  روش  در 
دیجیتالـی آن به وسـیله نرم افـزار پردازش تصاویـر دیجیتالی 
تحلیـل می شـود. نرم افـزار یادشـده تعـداد، ُقطـر و شـاخص 
یکنواختـی پاشـش سـم را بـا دقـت اندازه گیـری می کنـد.

توصیه هایی درباره سم پاشی باغ های پسته

• ــد 	 ــم بای ــریع س ــر س ــری از تبخی ــرای جلوگی ب
ــت.  ــک اس ــوا خن ــه ه ــود ک ــام ش ــی انج ــی زمان سم پاش
ــکان  ــورت ام ــا در ص ــح زود ی ــن کار صب ــت ای ــر اس بهت

شــب هنگام انجــام شــود.

• هنـگام وزش بـاد و آفتـاب شـدید سم پاشـی نباید 	
انجـام شـود، چـون موجـب بادبردگـی و تبخیـر سـریع سـم 
می شـود. رطوبـت پاییـن )کم تـر از 40 درصـد( و دمـای باال 
)باالتـر از 25 درجـه سـانتی گراد( باعـث تبخیر شـدید ذرات 
سـم خارج شـده از نازل هـا می شـود کـه از انتقال کامـل مواد 
بـه سـطوح باالیـی تـاج درخـت جلوگیـری می کند. سـرعت 
مطلـوب بـاد در زمـان سم پاشـی بیـن 2 تـا 10 کیلومتـر در 
سـاعت اسـت؛ بااین حـال، وزش بـاد بـا سـرعت بیـن 10 تـا 
15 کیلومتـر در سـاعت درصورتی کـه در جهت موافق باشـد 

مشـکلی ایجـاد نمی کند.
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• ــت 	 ــگام رســیدن جمعیــت آف ــد هن سم پاشــی بای
ــداد  ــه تع ــود؛ وگرن ــام ش ــه انج ــکلی مقرون به صرف و به ش
دفعــات سم پاشــی زیــاد می شــود و موجــب افزایــش 
ــد. ــد ش ــت خواه ــول و محیط زیس ــی محص ــه، آلودگ هزین

• اســتفاده از ســم پاش های جدیــد ماننــد انــواع 	
ــای پســته مناسب ســازی  ــرای باغ ه ــه ب ــی ک ــی باغ توربین
شــده باشــند در اولویــت قــرار گیــرد. کوچک کــردن انــدازه 
قطــرات ســم و تنظیم پذیــرِی میــزان پاشــش باعــث 
کاهــش چشــم گیر میــزان مصــرف ســم و بهینه شــدن 

عملیــات می شــود.

• باتوجه بــه اینکــه آفــت یــک موجــود زنــده اســت 	
ــرار دارد،  ــی ق ــل محیط ــر عوام ــت تأثی ــش تح و جمعیت
ــرد؛  ــن ک ــی تعیی ــرای سم پاش ــی ب ــخ معین ــوان تاری نمی ت
ــی  ــان سم پاش ــن زم ــرای تعیی ــد ب ــداران بای ــن باغ بنابرای
ــره اســتفاده  ــا از نظــر کارشناســان خب ــد ی ــوزش ببینن آم
ــده  ــش تعیین ش ــای از پی ــی در زمان ه ــد و از سم پاش کنن

ــد. خــودداری کنن

• ــث زیادشــدن مصــرف 	 ــه باع ــواردی ک ــی از م یک
ــر  ــت. اگ ــی اس ــب سم پاش ــان نامناس ــود، زم ــم می ش س
ــت،  ــای آف ــود، به ج ــام ش ــتباه انج ــان اش ــی در زم سم پاش
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دشــمن طبیعــی آفــت هــم از بیــن خواهــد رفــت. منظــور 
از دشــمن طبیعــی آفــت، حشــرات مفیــدی هســتند کــه 
ــی  ــد و دشــمن طبیع ــه می کنن ــورد نظــر تغذی ــات م از آف
آن هــا محســوب می شــوند و بدیــن صــورت جمعیــت آن هــا 

ــد. ــرل می کنن را کنت

• ــد شــیرین 	 ــورد اســتفاده در ســم پاش ها بای آب م
ــا pH نامناســب باعــث  ــاال( ی ــرا شــوری )EC ب باشــد، زی
تجزیــه ســم می شــود. در ســموم کشــاورزی به غیــراز 
مــاده مؤثــره مــواد افزودنــی و نگهدارنــده نیــز وجــود دارد و 
همــه ایــن مــواد بــه شــوری بــاال و pH نامناســب حســاس 
هســتند، بنابرایــن هنــگام ســاخت محلــوِل آب و ســم بایــد 

از آب شــیرین اســتفاده کــرد.

• ــه 	 ــاغ پســته ب ــار ب به طــور متوســط هــر 20 هکت
یــک دســتگاه ســم پاش اختصاصــی نیــاز دارد تــا در مــدت 
ــته  ــیل پس ــت پس ــژه آف ــت و به وی ــوان آف ــده بت تعیین ش
ــکان  ــژه خرده مال ــته و بوی ــداران پس ــرد. باغ ــرل ک را کنت
مســاحت  کم بــودن  و  مالــی  بنیــه  ضعــف  به دلیــل 
باغ هــا، در زمــان آلودگــی بــاغ دســتگاه ســم پاش را 
اجــاره می کننــد. اکثــر ســم پاش های اجــاره ای بــرای 
ــواع  ــع، ان ــای مای ــد کوده ــا مانن ــواع محلول ه ــش ان پاش
حشــره کش ها و حتــی علف کش هــا در باغ هــای پســته 
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ــد. برخــی اوقــات در مخــزن  مــورد اســتفاده قــرار می گیرن
علف کش هــا  ماننــد  محلول هایــی  ســمپاش ها  ایــن 
ــایر  ــا س ــراه ب ــهل انگاری، هم ــل س ــد و به دلی ــی می مان باق
محلول هــا روی درختــان پســته پاشــیده می شــود و باعــث 
خســارت بــه درختــان می شــوند. همچنیــن نازل هــای 
ــر مــوارد دچــار خوردگــی شــدید هســتند و  آن هــا در اکث
ــتاندارد  ــد اس ــادتر از ح ــا گش ــی آن ه ــه خروج ــر روزن ُقط
اســت. ُقطــر قطــرات ســم بــرای حشــره کش ها بایــد 
ــه  ــرون باشــد. گشادترشــدن روزن ــا 400 میک ــن 200 ت بی
ــا  ــرات ب ــروج قط ــث خ ــد باع ــانک می توان ــا افش ــازل ی ن
ــنگینی  ــل س ــم به دلی ــرات س ــود و قط ــر ش ــر بیش ت ُقط
ــد( و پوشــش  ــاً شــره می کن ــد )اصطالح ــن بریزن روی زمی
ــول  ــن ط ــد. همچنی ــاد نکنن ــا ایج ــب را روی برگ ه مناس
ــر  ــد بیش ت ــال نبای ــرم س ــای گ ــی در ماه ه دوره سم پاش
از 5 تــا 7 روز باشــد؛ امــری کــه متأســفانه در اکثــر مــوارد 
نوبت دهــی ســم پاش های اجــاره ای ســبب می شــود تــا 
ــام  ــر انج ــا تأخی ــی ب ــک، سم پاش ــای کوچ ــی در باغ ه حت
نیــز  خرده مالــکان  می شــود  توصیــه  بنابرایــن  شــود. 
ــود  ــایه های خ ــا همس ــی ب ــورت گروه ــا به ص ــی ی به تنهای

ــد. ــی کنن ــم پاش اختصاص ــد س ــه خری ــدام ب اق

• ــورد اســتفاده در باغ هــای 	 تانکرهــای سم پاشــی م
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پســته عمومــاً فاقــد همــزن یــا مخلوط کــن جداگانــه 
ــراه  ــی هم ــواد افزودن ــموم و م ــل س ــالط کام ــرای اخت ب
ــی  ــواد افزودن ــایر م ــع و س ــای مای ــا، کوده ــر روغن ه نظی
اســت. باغــداران پســته ابتــدا تانکــر ســم پاش را تقریبــاً پــر 
می کننــد و ســپس مقــدار ســم و مــواد افزودنــی موردنظــر 
ــوق  ــواد ف ــالط م ــرای اخت ــا ب ــد. آن ه را داخــل آن می ریزن
نیــز شــیلنگ برگــردان تانکــر ســم پاش را در داخــل تانکــر 
ــا  ــراه ب ــوق هم ــل ف ــه عم ــد ک ــد و معتقدن ــرار می دهن ق
حرکــت ســم پاش از محــل تهیــه مخلــوط ســمی تــا محــل 
ــد  ــیر می توان ــول مس ــر در ط ــای تانک ــی و تکان ه سم پاش
باعــث اختــالط مناســب مخلــوط ســمی شــود. شــایان ذکــر 
اســت کــه در بســیاری از مــوارد به دلیــل حاللیــت نامناســب 
ســموم، اختــالط مــواد فــوق بخوبــی انجــام نمی شــود و ایــن 
امــر می توانــد تأثیــر منفــی زیــادی بــر کیفیــت سم پاشــی 
و کنتــرل آفــت بگــذارد. بــرای اختــالط مناســب ســم و آب 
پیشــنهاد می شــود کــه از ســمپاش های مجهــز بــه همــزن 
ــتفاده دارای  ــورد اس ــمپاش م ــم س ــر ه ــود. اگ ــتفاده ش اس
همــزن نیســت، همزن هــای مکانیکــی یــا هیدرولیکــی کــه 
قســمتی از مایــع ســم را دائمــاً پمپــاژ می کنــد و بــه مخــزن 

ــزوده شــود. ــه ســمپاش اف ــد ب برمی گردانن
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کالیبراسیون  )واسنجی یا تنظیم میزان پاشش(  سم پاش ها

تنظیــم ســم پاش بــرای پاشــش مقــدار معینــی از 
ســم خالــص یــا محلــول ســمی در هکتــار را کالیبراســیون 
در  آفت کش هــا  کــه  انــدازه  همــان  بــه  می گوینــد. 
کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد  و  نگهــداری  حفاظــت، 
ــان  ــا هم ــا ی ــرد آفت کش ه ــزات کارب ــد، تجهی ــش دارن نق
ســم پاش ها نیــز نقــش ایفــا می کننــد. درحال حاضــر، 
حــدود 30 تــا 50 درصــد ســموم در کشــور به علــت 
ــن  ــی رود. بنابرای ــدر م ــم پاش ها به ه ــب س ــرد نامناس کارب
اهمیــت  از  ســم پاش ها  کاربــرد  صحیــح  شــیوه های 
ــزان  ــم می ــا تنظی بســیاری برخوردارســت. کالیبراســیون ی
ــت  ــی اس ــن تنظیمات ــی از مهم تری ــم پاش ها یک ــش س پاش

ــود. ــام ش ــم پاش انج ــد در س ــه بای ک

هدف از کالیبراسیون سم پاش ها

ــر  ــرات آن ب ــالف ســم و کاهــش اث ــری از ات 1- جلوگی
محیط زیســت؛

2- تنظیــم ســم پاش، به منظــور تنظیــم میــزان آب 
ــم؛ ــن آب و س ــری از هدررفت ــی و جلوگی مصرف
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3-توزیــع یکنواخــت محلــول ســمی در ســطح مزرعــه 
ــب  ــرل مناس ــوزی و کنت ــری از گیاه س ــاغ و جلوگی ــا ب ی

ــارت زا؛ ــل خس عوام

4-کاهش زمان سم پاشی و جلوگیری از تکرار آن؛

5- کاهش هزینه سم پاشی و کاستن از هزینه تولید.

عملیات اجرایی کالیبراسیون

بــرای شــروع کالیبراســیون مقــدار معینــی آب در 
مخــزن می ریزنــد و حجــم آن را یادداشــت می کننــد. 
ســپس مســافتی بــه طــول 50 تــا 100 متــر را در مزرعــه 
ــک  ــه ی ــن فاصل ــد و در ای ــذاری می کنن ــاغ عالمت گ ــا ب ی
ــا آب انجــام می شــود. زمــان  ــار محلول پاشــی ب ــا چنــد ب ی
طی کــردن ایــن فاصلــه یادداشــت و ســرعت تراکتــور 
ــور  ــان محلول پاشــی، تراکت ــس از پای محاســبه می شــود. پ
به جــای اولیــه برمی گــردد و در وضعیــت مشــابه قــرار 
مخــزن  در  باقی مانــده  آب  مقــدار  ســپس،  می گیــرد. 

یادداشــت می شــود.

بــرای تعییــن مقــدار مصرفــی کافــی اســت مقــدار آب 
باقیمانــده از مقــدار اولیــه کــم شــود. بــا اطــالع از مســاحت 
ــی در  ــول مصرف ــزان محل ــش، می ــده در آزمای سم پاشی ش

ــار محاســبه می شــود. ــک هکت ی
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ــر  ــدار موردنظ ــا مق ــت آمده ب ــول به دس ــزان محل ــر می اگ
بیــش از 10 درصــد اختــالف داشــته باشــد، بایــد شــماره نــازل 
را تغییــر داد. امــا اگــر ایــن اختــالف جزئــی و زیــر 10 درصــد 
باشــد، از طریــق تغییــر ســرعت پیشــروی یــا تغییــر فشــار 
ســمپاش، یعنــی تنظیــم رگوالتــور فشــار، می تــوان به اندازه 
موردنظــر رســید. بــرای رســیدن بــه میــزان پاشــش مطلوب 
ــت  ــر داد و در نهای ــروی را تغیی ــرعت پیش ــد س ــدا بای ابت
ــر  ــرد. اگ ــره ب ــار به ــر فش ــی از تغیی ــرات جزئ ــرای تغیی ب
میــزان پاشــش بیــش از حــد مطلــوب باشــد بایــد ســرعت 
ــم  ــر ه ــش داد؛ اگ ــار را کاه ــا فش ــش ی ــروی را افزای پیش
میــزان پاشــش کم تــر از حــد مطلــوب باشــد بایــد ســرعت 
پیشــروی را کاهــش یــا فشــار را افزایــش داد. در هــر صورت 
ــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه اصــل کالیبراســیون  بایــد ب
و رســیدن بــه پاشــش مطلــوب بــا انتخــاب نــازل مناســب 
ــزان  ــی در می ــرات کل ــرای تغیی ــس ب ــود، پ ــل می ش حاص
پاشــش بایــد نــازل مناســب انتخــاب کــرد و بــرای تغییــرات 
جزئــی از تغییــر ســرعت پیشــروی و بــرای تغییــرات خیلــی 

جزئــی از تغییــر فشــار اســتفاده کــرد.

انتخاب نازل مناسب برای سمپاش

نــازل آخریــن و مهم تریــن بخــش ســمپاش اســت 
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ــدار و  ــده مق ــود و تعیین کنن ــارج می ش ــم از آن خ ــه س ک
چگونگــی خــروج ســم از ســمپاش اســت؛ بنابرایــن اولیــن 
ــب  ــازل مناس ــاب ن ــمپاش، انتخ ــیون س ــه کالیبراس مرحل
ــه ذرات  ــی ب ــول را به خوب ــد محل ــد بتوان ــازل بای ــت. ن اس
ریــز تبدیــل کنــد. نازل هــا ممکــن اســت از جنــس 
ــگ  ــوالد ضدزن ــز )ف الســتیک، پالســتیک )شــکل 47(، فل

ــند. ــرامیک باش ــکل 48( و س ــج( )ش و برن

شکل 47- نازل بادبزنی پالستیکی 

شکل 48- نازل تی جت فلزی )برنج(
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درج  بــا  دنیــا  در  نازل ســازی  مهــم  کارخانه هــای 
شــماره هایی بــر نــازل، دبــی نــازل و همچنیــن زاویــه پاشــش 

ــکل 49(. ــد )ش ــخص می کنن ــت مش ــار ثاب آن را در فش

شکل 49- شماره حک شده بر نازل

بـرای مثـال، در نـازل »8002 تی جـت« در فشـار ثابـت و 
اسـتاندارد، دو رقم سـمت راسـت آن معرف دبی نازل و برابر است 
بـا 0/2 گالـن1 در دقیقـه )0/756 = 3/78 × 0/2 لیتر در دقیقه( و 
دو رقـم سـمت چپ آن معرف زاویه پاشـش اسـت کـه برابر 
بـا 80 درجـه اسـت. در نـوع دیگـری از نام گـذاری نازل هـا، 
نـوع نازل با حرف اف انگلیسـی )F( و سـپس زاویه پاشـش، 
میـزان دبـی بـر حسـب لیتـر در دقیقه و فشـار توصیه شـده 
هنـگام اسـتفاده از نـازل بـا ممیـز از یکدیگـر جـدا شـده اند 
و نشـان داده می شـود. عبـارت F110/1.2/3 نشـان دهنده 
زاویـه پاشـش 110 درجـه، دبـی 1/2 لیتر در دقیقه و فشـار 

1. Gallon = 3.78541 Lit
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3 بـار اسـت. دبـی و سـایر خصوصیـات نازل هـای تی جـت 
مـورد اسـتفاده در ایـران در جـدول 1 آمده اسـت.

جدول 1- دبی و سایر خصوصیات نازل های تی جت مورد استفاده در ایران

شماره 
نازل و 
رنگ آن

فشار

)بار(

خروجی 
نازل )لیتر 
در دقیقه(

سرعت )کیلومتر در ساعت(

محلول مصرفی )لیتر در هکتار(

34567

8002

)زرد(

2

3

4

0/65

0/79

0/91

260

316

364

194

238

274

156

190

218

130

158

182

111

135

156

11003

)آبی(

2

3

4

0/97

1/18

1/37

388

472

548

292

354

412

233

283

329

194

236

274

166

202

235

11004

)استیل(

2

3

4

1/29

1/58

1/82

516

632

728

387

474

546

310

379

437

258

316

364

221

271

312

3- کوددهی

ــی  ــی در خــاك« یک ــاده آل ــوب م ــدار مطل ــظ مق »حف
ــرد  ــت. کارب ــدار اس ــاورزی پای ــول کش ــی ترین اص از اساس
کودهــای آلــی در کشــاورزی عــالوه بــر بهبــود حاصلخیــزی 
خــاك می توانــد بــر خصوصیــات فیزیکــی خــاك نیــز مؤثــر 
ــا  ــی در خاك ه ــواد آل ــن م ــع تأمی ــن مناب ــد. عمده تری باش
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ــی  ــوالت دام ــکل 50(، فض ــی )ش ــود مرغ ــد از: ک عبارت ان
پوســیده یــا عمل آوری شــده )شــکل 51(، بقایــای گیاهــی، 
لجــن فاضالب هــا و کمپوســت زبالــه شــهری؛ امــروزه 
مــواد  ایــن  ارگانیــک،  کشــاورزی  اهمیــت  باتوجه بــه 

ــد. ــرار گرفته ان ــه ق ــر موردتوج بیش ت

شکل 50- کود مرغی پلت شده

شکل 51- کود دامی پوسیده و عمل آوری شده مورد استفاده در باغ های پسته
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ــت  ــر کمپوس ــی اث ــور بررس ــه به منظ ــی ک پژوهش های
بــر خــواص فیزیکــی خــاك انجــام شــده نشــان داده کــه بــا 
افــزودن کمپوســت بــه خــاك، درصــد تخلخــل آن افزایــش 
و جــرم مخصــوص ظاهــری خــاك کاهــش پیــدا می کنــد. 
ــت و  ــد کمپوس ــی مانن ــای آل ــرد کوده ــا کارب ــن ب همچنی
ــرم  ــش ج ــاك، کاه ــی در خ ــود دام ــت و ک ِورمی کمپوس
مخصــوص ظاهــری و افزایــش منافــذ خــاك گــزارش شــده 
ــاك  ــت خ ــادار رطوب ــش معن ــز افزای ــا نی ــت. پژوهش ه اس
در نقطــه ظرفیــت زراعــی و همچنیــن افزایــش آب در 
ــات  ــاك اثب ــت در خ ــری کمپوس ــا به کارگی ــترس را ب دس
کرده انــد. بــه عبــارت دیگــر، افزایــش مــاده آلــی خــاك از 
قبیــل کمپوســت باعــث افزایــش ذخیــره رطوبتــی خــاك 
می شــود و میــزان آبــی کــه گیــاه قــادر اســت از آن 

ــود. ــر می ش ــاك بیش ت ــد در خ ــتفاده کن اس

بـه دلیـل فوایـدی کـه بیـان شـد، در باغ هـای مختلـف 
کودهـای حیوانـی را برای بهبود شـرایط خاك بـه آن اضافه 
می کننـد. بـرای ایـن منظـور ممکن اسـت کود را در سـطح 
خـاك پخـش کنند یـا در انتهای سـایه انداِز درخـت چاله ای 
حفـر کننـد و کـود را داخلـش بریزنـد )شـکل 52(. عمـق و 
عـرض ایـن چاله باتوجه به سـن درخت و بافـت خاك متغیر 

اسـت. چالـه یادشـده را چال کـود می نامند )شـکل 53(.
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شکل 52- پخش کود دامی  روی سطح خاک در سایه انداز درخت

شکل 53- چال کود باغ های پسته، حفرشده با بیل مکانیکی
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ــه  ــاه ب ــه گی ــت ریش ــا هدای ــداران ب ــیله باغ بدین وس
و مدیریــت  و مدیریــت آب  تغذیــه  داخــل چال کــود، 
ــاك  ــی خ ــواد آل ــرل م ــیمیایی و کنت ــای ش ــی کوده برخ
ــود  ــه چال ک ــود را ب ــاه خ ــه گی ــد. ریش ــام می دهن را انج
ــود  ــود در چال ک ــی و آب موج ــواد غذای ــاند و از م می رس
ــث  ــاك باع ــطح خ ــود در س ــش ک ــد. پخ ــتفاده می کن اس
ــاب  ــش آفت ــل تاب ــود به دلی ــد ک ــواد مفی ــت رفتن م ازدس
ــرای  ــف ب ــای مختل ــتفاده از روش ه ــن اس ــود، بنابرای می ش

زیرخاك بــردن کــود توصیــه می شــود.

ایــن کار در باغ هــای پســته نیــز انجــام می شــود. 
ــه  ــفندی و گاوی ب ــی گوس ــود دام ــته ک ــای پس در باغ ه
ــه عمــق  ــاًل پوســیده در شــیاری ب ــرغ کام ــود م ــراه ک هم
حداقــل 40 ســانتی متر )بســته بــه ســن درخــت( و عــرض 
ــن  ــایه انداز درخــت دف ــر س ــای چت ــانتی متر در انته 40 س
ــر  ــا حف ــت ب ــن اس ــن کار ممک ــکل 54(. ای ــود )ش می ش
چالــه کوچکــی در کنــار درخــت انجــام شــود )شــکل 55(.
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شکل 54- چاله کود باغ های پسته

شکل 55- چال کود باغ های پسته
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زمــان کوددهــی در زمســتان اســت، یعنــی فصــل 
ــل شــیمیایی  ــود کام ــردن ک ــان، و مخلوط ک خــواب درخت
ــت.  ــوب اس ــیوه ای مطل ــی ش ــود حیوان ــا ک )N-P-K( ب

)شــکل 56(.

شکل 56- مصرف کودهای شیمیایی به همراه کود دامی در چاله کود 
باغ های پسته
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ماشین های پخش کود و حفر چاله کود

ــود  ــد، ک ــاره ش ــل اش ــش قب ــه در بخ ــه ک همان گون
ــا داخــل  ــا روی ســطح خــاك پخــش می شــود ی ــی ی دام
چال کــود در کنــار ردیــف درختــان پســته ریختــه می شــود. 
بــرای پخــش کــود در کنــار ردیــف درختــان از تریلی هــای 
معمولــی متصــل بــه تراکتــور و نیــروی کارگــری اســتفاده 
می شــود )شــکل 57(. بــرای ایــن کار، کــود دامــی پوســیده 
توســط لــودر یــا کارگــر بــار تریلــی می شــود و ســپس بــا 
حرکــت تراکتــور در کنــار ردیــف درختــان پســته کارگــران 
ــود  ــن روش پخــش ک ــد. ای ــی را پخــش می کنن ــود دام ک

دارای معایــب زیــر اســت:

• ازدســت رفتن مــواد مغــذی و آفتاب ســوختگی 	
ــه در ســطح خــاك؛ ــود قرارگرفت ک

• کاهــش امــکان جــذب مــواد مغــذی کــود توســط 	
ریشــه کــه در عمــق خــاك قــرار دارنــد؛

• کم بــودن ظرفیــت مزرعــه ای پخــش توســط 	
ــی؛ تریل

• ــه 	 ــاد و افزایــش هزین ــروی کارگــر زی ــه نی ــاز ب نی
پخــش کــود؛

• عدم ایمنــی و احتمــال پرت شــدن کارگــران از 	
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ــور؛ ــت تراکت ــگام حرک ــی هن روی تریل

• یکنواخت نبودن عملیات پخش کود.	

شکل 57- پخش کود دامی در سطح باغ به وسیله تریلی و نیروی کارگر

حفر چال کود

به منظـور قـراردادن کـود داخل خـاك در کنـار درختان 
شـامل  اسـت  ممکـن  چال کـود  می شـود.  حفـر  چال کـود 
حفره هایـی بـه عمـق 40 سـانتی متر یـا یک شـیار پیوسـته 
انتهـای  باشـد کـه در  بـه عمـق و عـرض 40 سـانتی متر 
سـایه انداز درختـان پسـته حفر می شـود. حفر ایـن کانال ها 

ممکـن اسـت بـه یکـی از 4 روش زیـر انجام شـود: 
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1- حفر چال کود به کمک وسـایل و ابزاردسـتی به وسـیله 
کارگر )شکل 58(؛ 

2- حفـر کانـال بـا خاك ورزهـای پشـت تراکتوری مانند 
نهرکن؛ 

3- حفـر کانـال بـا بیل مکانیکی یـا بیل سوارشـده روی 
تراکتور )شـکل 59(؛

4- استفاده از کانال کن تراکتوری )ترنچر( )شکل 60(.  

شکل 58- حفر چال کود به کمک وسایل و ابزاردستی به وسیله کارگر
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شکل 59- باال: حفرکانال کود با بیل مکانیکی؛ پایین: حفر چال کود با 
بیل مکانیکی سوار بر تراکتور
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شکل 60- کانال کن پشت تراکتوری

به منظـور  زمیـن  حفـر  بـرای  بیش تـر  کانال کـن  از 
زه کشـی یـا کارگـذاری لوله هـای آبیاری اسـتفاده می شـود، 
ولـی هم اکنـون نـوع افسـت آن بـرای حفـر کانـال در باغ ها 
بـه کار مـی رود. زیـاد خردکـردن خـاك و آسیب رسـاندن به 
سـاختمان خـاك در بلندمـدت از معایب این ماشـین اسـت 
کـه بـا اصـالح پره هـای آن بـرای حفـر کانـال کـود برطرف 
می شـود. کانال کن ها ممکن اسـت کوچک و دسـتی باشـند 
)شـکل 61( یـا قابلیـت اتصـال بـه تراکتـور را دارا باشـند 
)شـکل 62(. انـواع خودرویی این ماشـین نیز بـرای کارهای 

بـزرگ موجود اسـت )شـکل 63(.
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شکل 61- کانال کن دستی

شکل 62- کانال کن پشت تراکتوری )ترنچر(
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شکل 63- کانال کن خودرویی )خودگردان(

کودریزی در چال کود

امـروزه مصـرف کـود دامـی در باغ هـا بـا حجـم زیـاد 
انجـام می شـود؛ بنابرایـن بـرای پخـش ایـن میـزان کـود، 
بـه ماشـین هایی بـا حجـم مخـزن و ظرفیـت مزرعـه ای باال 
نیـاز اسـت. مقـدار مصـرف کـود حیوانی بـه نوع کود، سـن 
درختـان و دور آبیاری بسـتگی دارد. برای مثـال، در باغ های 

پسـته 10 تـا 40 تـن کـود در هکتـار مصـرف می شـود.

ریختـن کود در چال کـود هم اکنون با اسـتفاده از نیروی 
کارگـر به صـورت سـنتی و بـا ابـزار ابتدایـی ماننـد تریلـی 
و فرغـون انجـام می شـود. در ایـن روش کـود بـا مشـقت، 
صـرف وقـت زیـاد، هزینـه بـاال و به صـورت غیریکنواخت به 
چال کـود منتقـل می شـود. هم اکنـون انـواع کودپاش هـای 
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کود دامی در کشـور تولید می شـوند که مناسـب کودپاشـی 
در مـزارع و باغ هـا هسـتند. کودپاش هـای زراعی کـود را در 
سـطح مزرعـه پخش می کننـد و بنابراین مناسـب کودریزی 

در چال کودهـا نیسـتند.

کودریزهـای کـود دامی که مناسـب کودریـزی به صورت 
نـواری هسـتند از نـوع کودریـز تخلیـه کنـاری1 اسـت. بـا 
اسـتفاده از ایـن کودریـز سـرعت کوددهی افزایـش و هزینه 
و مشـقت کار کاهـش می یابـد و در صـورت اعمـال مدیریت 
صحیـح، کـود به صـورت یکنواخـت در داخـل چالـه ریختـه 

می شـود )شـکل 64(.

شکل 64- کودپاش کود دامی تخلیه کناری )باغی(

1. Side delivery
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عملکرد کودریز تخلیه کناری

ــود  ــود و ک ــل می ش ــور متص ــه تراکت ــز ب ــدا کودری ابت
ــا لــودر داخــل مخــزن کودریــز ریختــه می شــود.  حیوانــی ب
ســپس ماشــین بــرای تخلیــه کــود در کنــار چالــه کــود قــرار 
ــا حرکــت روبه جلــوی تراکتــور، نقالــه ای کــه در  می گیــرد. ب
کــف کودپــاش قــرار دارد آرام آرام کــود را به ســمت خردکــن و 
پرتاب کننــده می بــرد. نقالــه ممکــن اســت از نــوع زنجیــری 
باشــد کــه دو زنجیــر در طرفیــن آن اســت و در کــف مخــزن 
قــرار گرفتــه اســت. تعــدادی نبشــی یا میلــه فلزی بــه فواصل 
منظــم بــه زنجیرهــا متصــل شــده اســت کــه کار انتقــال کود 
ــه  ــد. نقال ــام می دهن ــن را انج ــن و پرتاب ک ــرف خردک به ط
ممکــن اســت از یــک یــا چنــد مارپیــچ بــا قطــر زیاد ســاخته 
ــردن و  ــال خردک ــال و درعین ح ــه کار انتق ــد ک ــده باش ش

ــکل 65(. ــد )ش ــام می ده ــود را انج ــردن ک مخلوط ک

شکل 65- واحد نقاله زنجیری 
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ادامه شکل 65- مارپیچی داخل مخزن کودریز

ــه  ــه دریچ ــده و نقال ــن، انتقال دهن ــن، مخلوط ک خردک
خروجــی )تخلیــه( از محــور توان دهــِی تراکتــور نیــرو 
ــه اینکــه کــود حیوانــی پــس از مدتــی  ــد. باتوجه ب می گیرن
ــگام  ــود، هن ــه می ش ــاً تخت ــبد و اصطالح ــم می چس ــه ه ب
ــود  ــل چال ک ــه داخ ــن ب ــا ریخت ــه ی ــدن در مزرع پخش ش
بایــد ایــن تخته هــا را خــرد کــرد. همچنیــن ممکــن اســت 
مقــداری کلوخــه و ســایر مــواد خارجــی داخــل کــود باشــد 
کــه موقــع تخلیــه بایــد خــرد شــوند. بــه همیــن منظــور، 
کودپاش هــا و کودریزهــای کــود دامــی بــه خردکــن 
ــا  ــن واحــد ب ــن، ای ــه خردک ــود ب ــا رســیدن ک ــد. ب مجهزن
ســرعت و قــدرت زیــاد کــود را خــرد و بــه بیــرون پرتــاب 
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ــود را در  ــن، ک ــه اِی پرتاب ک ــای مزرع ــد. کودپاش ه می کن
ــواع  ــا در ان ــد؛ ام ــش می کنن ــه پخ ــطح مزرع ــر س سرتاس
باغــِی کودپــاش، به منظــور ریختــن کــود در یــک نــوار یــا 
ــه  ــا نقال ــال ی ــک کان ــود، ی ــل چال ک ــه داخ ــن آن ب ریخت
ــود  ــه داخــل چال ک ــود را ب ــا ک ــه شــده ت مخصــوص تعبی

هدایــت کنــد )شــکل 66(.

شکل 66- کودپاش کود دامی تخلیه کناری در حال کودریزی

 به صورت نواری

کاشت کود مرغی

ــی را  ــود مرغ ــور ک ــته کش ــای پس ــی از باغ ه در برخ
در  به جای ریختــن  پلت نشــده  یــا  پلت شــده  به صــورت 
چال کــود، بــا ماشــین کــودکار در کنــار ردیــف درختــان و 
در عمــق خــاك قــرار می دهنــد. بــرای ایــن کار از ماشــین 
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کــودکار خاصــی کــه دارای عامــل خــاك ورز اســت اســتفاده 
ــور  ــه نقطه تراکت ــه اتصــال س ــودکار ب ــن ک ــود. ای می ش
متصــل می شــود و حرکــت مــوزع آن توســط میــل گاردان از 
محــور توان دهــی تراکتــور تأمیــن می شــود. ماشــین دارای 
مخزنــی استوانه ای شــکل اســت کــه کــود مرغــی داخــل آن 
ریختــه می شــود. در هنــگام کار، عامــل خــاك ورز شــیاری 
در خــاك ایجــاد می کنــد و کــود از طریــق واحــد مــوزع و 
لولــه ســقوط در داخــل خــاك و در کنــار ردیــف درختــان 

ــکل 67(. ــود )ش ــه می ش ریخت

شکل 67- کودکار کود مرغی در حال کار
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4- بهبود خواص فیزیکی خاک

ــان،  ــتان کرم ــژه در اس ــته، به وی ــای پس ــاك باغ ه خ
اســت.  زیــادی  تراکــم  دارای  بــه علت هــای مختلــف 
ــاك  ــی خ ــات فیزیک ــود خصوصی ــور بهب ــداران به منظ باغ
ــه  ــداری ماس ــاك، مق ــوذ آب در خ ــت نف ــش ظرفی و افزای
)شــکل 68( و گــچ مخصــوص )شــکل 69( در ســطح خــاك 
ــا خــاك،  ــالط ب ــد و ســپس به منظــور اخت پخــش می کنن
ــرم و  ــه ن ــن کار ماس ــرای ای ــد. ب ــخم می زنن ــن را ش زمی
گــچ در حجــم زیــاد توســط تریلــی در داخــل بــاغ ریختــه 
می شــود و ســپس به وســیله تیغه هــای بولــدوزر کــه 
ــد  ــن می کنن ــا را په ــود، آن ه ــوار می ش ــا س روی تراکتوره
)شــکل 70، 71 و 72(. پــس از پهن کــردن ماســه یــا گــچ، 
ــا  ــچ ب ــد و ماســه و گ ــن شــخم می زنن ــا گاوآه ــن را ب زمی
خــاك مخلــوط می شــود. معمــوالً عمــل پهن کــردن ماســه 
و گــچ در ســطح بــاغ در دو زمــان متفــاوت انجــام می شــود.
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شکل 68- استفاده از ماسه به منظور بهبود خصوصیات فیزیکی خاک

شکل 69- گچ مخصوص مورداستفاده در باغ های پسته به منظور بهبود 
خصوصیات فیزیکی خاک
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شکل 70- پهن کردن گچ مخصوص در سطح باغ پسته 

شکل 71- پخش ماسه در سطح باغ های پسته
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شکل 72- پخش ماسه در سطح باغ های پسته با استفاده از تیغه بولدوزر 
متصل به تراکتور

برداشت مکانیزه پسته

ــه  ــبت ب ــران، نس ــته در ای ــت پس ــردن برداش مکانیزه ک
ــه  ــه قرار گرفت ــر موردتوج ــد آن، کم ت ــل تولی ــایر مراح س
ــا ســایر مراحــل تولیــد پســته شــاید  اســت. در مقایســه ب
بتــوان مرحلــه برداشــت ایــن محصــول را رشــدنایافته ترین 
مرحلــه از نظــر مکانیزاســیون دانســت. درحال حاضــر پســته 
ــه چینی  ــورت خوش ــنتی و به ص ــور س ــاً به ط ــران غالب در ای
ــر  ــن روش کم ت ــه ای ــود. اگرچ ــت می ش ــت برداش ــا دس ب
ــل  ــت و به دلی ــادی اس ــت اقتص ــای برداش ــایر روش ه از س
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تمــاس میــوه بــا دســت و زمیــن به لحــاظ بهداشــتی 
نیــز ایــراد دارد، امــا بــه دالیلــی کــه البتــه برخــی از آن هــا 
قابل حــل اســت، ظاهــراً تاکنــون روشــی ناگزیــر بــوده اســت.

بــه همیــن دلیــل کتــاب مکانیزاســیون باغ هــای پســته 
ــی  ــژه بررس ــورت وی ــئله را به ص ــن مس ــد ای ــالش می کن ت
ــای  ــواع روش ه ــی ان ــن معرف ــتا ضم ــن راس ــد. در ای کن
مکانیــزه و نیمه مکانیــزه بــرای برداشــت پســته در جهــان، 
ــه شــده  ــز در نظــر گرفت ــران نی ــای ای ــژه باغ ه شــرایط وی
و از توصیه هــای یک بُعــدی بــرای اســتفاده از ماشــین 
ــن  ــه ای ــی هایی ک ــات و بررس ــد. مطالع ــد ش ــز خواه پرهی
ــد  ــان می ده ــده نش ــن ش ــا تدوی ــاس آن ه ــر اس ــا ب راهنم
ــه یــک جنبــه از مســائل و مشــکالت  ــاً توجــه ب کــه عمدت
ــا(،  ــک باغ ه ــاحت کوچ ــاًل مس ــا )مث ــیون باغ ه مکانیزاس
بــدون درنظرگرفتــن ســایر مشــکالت محدودکننــده )مثــل 
ــوژی  ــا فیزیول ــان ی ــه درخت ــا فاصل ــداران ی ــت باغ بضاع
ــرات  ــداران و...( به ک ــی باغ ــگ اجتماع ــا فرهن ــان ی درخت
ــرای ورود  ــزات ب ــه تجهی باعــث شکســت پروژه هــای توصی
ــت.  ــده اس ــران ش ــای ای ــه باغ ه ــاص ب ــاوری خ ــک فن ی
ــرد در  ــکان کارب ــدون ام ــه ب ــین هایی ک ــاد ماش ــداد زی تع
انبارهــای مراکــز مکانیــزه دولتــی رهــا شــده اند مؤیــد ایــن 

موضــوع اســت.
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نـکات مهـم قبل از توصیـه برداشـت مکانیزه 
باغداران بـه 

قبــل از معرفــی ماشــین ها و روش هــای برداشــت 
ــک، الزم اســت  ــات هــر ی ــاره الزام ــح درب ــزه و توضی مکانی
مشــخص شــود کــه چــرا برداشــت مکانیــزه ایــن محصــول 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــده اس ــه رو نش ــال روب ــا اقب ــران ب در ای
ــل  ــه حداق ــد شــد ک ــوم خواه ــن بخــش معل ــر، در ای دیگ
شــرایط الزم بــرای برداشــت مکانیــزه یــا نیمه مکانیــزه بــاغ 
ــد  ــر بخواه ــه درحال حاض ــی ک ــرای کس ــه ب ــت، چ چیس
بــاغ غیرمکانیــزه اش را آمــاده برداشــت مکانیــزه کنــد و چــه 
بــرای کســی کــه می خواهــد بــاغ جدیــدی احــداث کنــد.

ــه  ــت ک ــن اس ــران ای ــج در ای ــتباهات رای ــی از اش یک
ــا دو عامــل مهــم،  ــک ی ــا درنظرگرفتــن ی معمــوالً فقــط ب
ــدام  ــودن ماشــین خاصــی، اق ــا ارزان ب ــاغ ی ــدازه ب ــل ان مث
بــه توصیــه دربــاره کاربــرد تجهیــزات و ماشــین های 
ــد و  ــس از خری ــل پ ــن دلی ــه همی ــود. ب ــاورزی می ش کش
ــاًل  ــداران عم ــه، باغ ــورد توصی ــین های م ــتفاده از ماش اس
از  نمی تواننــد  و  می شــوند  بســیاری  مشــکالت  دچــار 
ماشــین ها اســتفاده کننــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــت،  ــی اس ــئله ای چندوجه ــا مس ــزه باغ ه ــت مکانی برداش
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باعــث  عوامــل،  از  هریــک  رعایت نکــردن  به طوری کــه 
ــد. ــد ش ــزه خواه ــات مکانی ــان در عملی نقص

نکته هــای زیــر برخــی از عوامــل تأثیرگــذار در انتخــاب 
ــران  ــته در ای ــای پس ــیون باغ ه ــین و روش مکانیزاس ماش
ــت  ــرای برداش ــه ای ب ــر توصی ــل از ه ــن قب ــت. بنابرای اس
ــر  ــر را مدنظ ــای زی ــد نکته ه ــای پســته، بای ــزه باغ ه مکانی

ــرار داد. ق

1- اندازه باغ؛

2- نوع تربیت درختان یا فرم دهی آن ها؛

3- چندتنه بودن درختان؛

4- توپوگرافــی زمیــن )شــیب، ناهمــواری، جنــس 
ــاغ(؛ ــاری و کشــت های متداخــل در ب خــاك، سیســتم آبی

5- سن درختان؛

6- حجم شاخ و برگ درختان؛

7- کافی بودن فاصله خالی زیرشاخه های اصلی؛

8- دسترسـی بـه نیـروی متخصـص یـا نیمه متخصـص 
در محـل؛

9- میزان استقبال باغدار از فناوری جدید؛
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10- اهمیت بهداشت محصول برای باغدار؛

11- اهمیت صرفه جویی زمانی برای باغدار؛

12- شرایط اقتصادی باغدار. 

نرم افـزار رایانـه ای برای توصیه روش مناسـب 
برداشت

ــن روش  ــه بهتری ــرای توصی ــد، ب ــه ش ــه مالحظ چنانک
برداشــت پســته در باغ هــای ایــران بایــد بــه ســؤاالت 
ــرداران  ــه بهره ب ــاید از حوصل ــه ش ــخ داد ک ــددی پاس متع
ــر،  ــرای ســهولت ام ــن ب ــن راهنمــا خــارج باشــد. بنابرای ای
یــک لــوح فشــرده حــاوی یــک نرم افــزار کامپیوتــری 
ــا  ــزار ب ــن نرم اف ــت. ای ــده اس ــا ش ــن راهنم ــه ای ضمیم
درنظرگرفتــن شــرایط بــاغ و باغــدار، چنــد ســؤال مشــخص 
ــد  ــناس می پرس ــا کارش ــروج ی ــا م ــدار ی ــاه از باغ و کوت
و بعــد بــا تحلیــل پاســخ ها، در نهایــت بهتریــن روش 
ــن  ــام ای ــد. ن ــخص می کن ــر را مش ــاغ موردنظ ــت ب برداش
ــن  ــرای اولی ــت و ب ــته« اس ــدار پس ــتیار باغ ــزار »دس نرم اف

ــت. ــده اس ــد ش ــور تولی ــار در کش ب

ــزار  ــن نرم اف ــط ای ــه توس ــی ک ــا روش های ــین ها ی ماش
بــرای یــک بــاغ خــاص معرفــی می شــوند، به ترتیــب اولویــت 
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مرتــب شــده اند؛ طــوری کــه باغــدار در صــورت عدم تمایــل 
بــه اســتفاده از توصیــه اول، به ترتیــب اولویــت می توانــد ســایر 
ــد.  ــاب کن ــود انتخ ــاغ خ ــرای ب ــین ها را ب ــا ماش ــا ی روش ه
ــدی  ــزار، جمع بن ــن نرم اف ــه در ای ــی به کاررفت هــوش مصنوع
نظــرات خبــرگان پســته در ســطح کشــور شــامل باغــداران، 
کارشناســان، نخبــگان و چهره هــای شناخته شــده ایــن 
رشــته اســت. بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن اکثــر عوامــل مؤثــر 
در برداشــت اقتصــادی، توصیه هــای خــود را ارائــه می دهــد. 
ــزاری  ــای نرم اف ــه توصیه ه ــر اســت ک ــایان ذک بااین حــال ش
ــن  ــن رو، ای ــند. ازای ــا باش ــت دارای خط ــن اس ــواره ممک هم
ــورد  ــده م ــناس زب ــک کارش ــار ی ــد در کن ــز بای ــزار نی نرم اف

اســتفاده قــرار گیــرد )شــکل 73(.
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ت
ب برداش

ش مناس
سته« برای تعیین رو

شکل 73- صفحه ابتدای نرم افزار خبره »دستیار باغدار پ
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ت
ب برداش

ش مناس
سته« برای تعیین رو

ادامه شکل 73- صفحه انتهای نرم افزار خبره »دستیار باغدار پ
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مختلـف  روش هـای  و  ماشـین ها  ویژگی هـای 
برداشـت پسـته

ــا و  ــک از روش ه ــر ی ــا ه ــنایی ب ــرای آش ــه ب در ادام
ــه  ــدام در چ ــه هرک ــته و اینک ــت پس ــین های برداش ماش
محصــول  ایــن  برداشــت  بــرای  می تواننــد  شــرایطی 
اســتفاده شــوند، بــه ویژگی هــا و شــرایط الزم بــرای 

اســتفاده از آن هــا اشــاره می شــود.

ــی برداشــت  ــای اصل ــدی روش ه در شــکل 74 طبقه بن
ــن  ــک از ای ــر ی ــت. ه ــده اس ــه ش ــته ارائ ــول پس محص
خاصــی  باغ هــای  و  ویــژه  شــرایط  مناســب  روش هــا 
هســتند و اســتفاده از یــک روش بــرای بــاغ دیگــر توصیــه 
ــن روش  ــرای تعییــن بهتری ــم کــه ب نمی شــود. ذکــر کردی
ــوح فشــرده  ــه ل ــد ب ــاغ، بای ــرای هــر ب برداشــت مکانیــزه ب
ــرای آشــنایی  ــا ب ــرد؛ ام ــه ک ــا مراجع ــن راهنم ضمیمــه ای
بــا مختصــات هــر روش، در ادامــه بــه معرفــی هــر یــک از 

ــود. ــه می ش ــا پرداخت آن ه
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سته
ت پ

ش های برداش
سیم بندی انواع رو

شکل 74- تق
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انواع روش های برداشت پسته
چنانکـه ذکـر شـد، مکانیزه کـردن برداشـت پسـته در 
ایـران نسـبت بـه سـایر مراحـل تولیـد آن کم تـر موردتوجه 
قـرار گرفته اسـت. درحال حاضر بیـش از 95 درصد محصول 
پسـته در ایـران به طـور سـنتی و به صـورت خوشـه چینی با 
دسـت برداشـت می شود؛ این در حالی اسـت که بیش از 80 
درصـد باغ هـای پسـته آمریـکا به صورت ماشـینی برداشـت 
می شـوند. روش هـای متعددی برای مکانیزاسـیون برداشـت 
پسـته وجـود دارد کـه هریـک مزایـا و معایـب خودشـان را 
دارنـد و اجـرای آن ها مسـتلزم درنظرگرفتن شـرایط خاصی 
اسـت. در ادامـه به این روش هـا و ضرورت هـای اجرای آن ها 

اشـاره شـده است.

1- روش خوشه چینی با دست

در ایـن روش، بسـته بـه انـدازه درختـان، بیـن یـک تـا 
سـه نفـر هم زمـان میـوه یـک درخـت را برداشـت می کنند. 
معمـوالً خوشـه ها به طور کامـل و بـدون درنظرگرفتن پوکی 
خوشـه های  می شـوند.  جـدا  درخـت  از  دانه هـا  از  بعضـی 
جداشـده از درخـت روی چـادر یـا پوشـش حصیرماننـدی 
کـه زیـر درخـت پهن می شـود )بـرای درختـان بـزرگ( یا در 
سـبدهایی که در دست کارگران اسـت )برای درختان کوچک تر( 

ریخته می شـوند.
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ایـن روش برداشـت بیش تریـن انعطـاف را در بیـن تمـام 
روش هـای برداشـت پسـته دارد و تنهـا محدودیتـش، ُکنـدِی 
بیش ازحـد برداشـت درختـان بـزرگ و درختـان بلندتـر از 
اندازه قد انسـان اسـت. در ایـن روش عوامـل محدودکننده ای 
مثـل پسـتی و بلندی هـای زمیـن یـا تربیت نشـدن درختـان، 
چـه به لحـاظ فاصلـه بیـن درختـان و چـه بـه لحـاظ تعـداد 
تنـه، مشـکل آفرین نخواهـد بود. روش خوشـه چینی با دسـت 
نیـازی بـه آماده سـازی های پیـش از برداشـت نـدارد و تقریباً 
در هـر نـوع باغی قابل انجام اسـت. ایـن در حالی اسـت که در 
برداشـت باغ به صـورت مکانیـزه الزاماتی وجـود دارد که حتماً 
بایـد رعایـت شـوند. ایـن الزامـات در بخـش مربـوط تشـریح 

خواهـد شـد )شـکل های 75، 76 و 77(.

شکل 75- خوشه چینی با دست در برخی از باغ های پسته قزوین
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شکل 76- خوشه چینی با دست در برخی از باغ های دامغان
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شکل 77- خوشه چینی با دست در برخی از باغ های پسته کرمان

بـزرگ(  نسـبتاً  باغ هـای  در  باغ هـا )مخصوصـاً  اکثـر  در 
معمـوالً یـک مرحلـه اضافـه جداسـازی دانـه از خوشـه هـم 
توسـط چنـد نفـر کـه مسـئول همیـن کار هسـتند و در بین 
ردیف های کاشـت روی زمین نشسـته اند، انجام می شـود. این 
افـراد معموالً خوشـه ها را از دم خوشـه های چسـبیده به آن ها 
پـاك می کننـد و دم خوشـه ها را دور می اندازنـد. بنابراین باید 
زمـان موردنیـاز برای این عملیات را هم بـه زمان کل موردنیاز 
بـرای برداشـت پسـته اضافه کـرد و هزینه های کارگـری برای 

ایـن زمـان را نیـز در نظر گرفت )شـکل 78(.
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شکل 78- پاک کننده های خوشه های پسته در روش برداشت خوشه چینی
 با دست در دامغان
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مدت زمــان الزم و تعــداد کارگــران مرتبــط بــا هــر 
ــه پســته خیز بســتگی  ــان و منطق ــدازه درخت درخــت، به ان
ــن  ــه در س ــت ک ــک درخ ــرای ی ــط ب ــور متوس دارد؛ به ط
بــاروری ایــده آل باشــد، ســه نفــر کارگــر )حــدود 15 دقیقــه 
بــرای برداشــت و حــدود 10 دقیقــه بــرای جداســازی( الزم 
ــان  ــران نش ــف ای ــای مختل ــا در باغ ه ــت. اندازه گیری ه اس
ــزرگ  ــیار ب ــان بس ــرای درخت ــان ب ــن زم ــه ای ــد ک می ده
ــا ســه کارگــر  ــه حــدود 30 دقیقــه ب ــاًل در دامغــان( ب )مث
ــک  ــان کوچ ــرای درخت ــه ب ــد، درحالی ک ــش می یاب افزای
)مثــاًل در کرمــان( ایــن زمــان تــا 5 دقیقــه و یــک کارگــر 
کاهــش خواهــد یافــت. البتــه در برخــی مناطــق کــه الزامــاً 
بایــد پاك ســازی خوشــه ها نیــز به طــور مجــزا انجــام 
شــود، معمــوالً بــه 2 نفــر کارگــر اضافــه نیــاز خواهــد بــود. 
اندازه گیری هایــی کــه در اســتان های کرمــان، قزویــن، 
ــده  ــام ش ــور انج ــته خیز کش ــق پس ــایر مناط ــان و س دامغ
نشــان می دهــد کــه به طــور کلــی ســرعت عمــل در روش 
ــا 60 روز  ــزی در حــدود 40 ت ــا دســت چی خوشــه چینی ب
بــه ازای یــک کارگــر در هــر هکتــار اســت. اگرچــه ســاعات 
مقــرر کار در هــر بــاغ بــه توافــق قبلــی بــا کارگران بســتگی 
دارد و بیــن 7 تــا 10 ســاعت متغیــر اســت، امــا محاســبات 
ــده و  ــه ش ــر گرفت ــاعت کار در روز در نظ ــاس 8 س ــر اس ب
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ــارور  ــار نیــز 500 عــدد درخــت ب تعــداد درختــان در هکت
ــل ســرعت  ــر و حداق متوســط لحــاظ شــده اســت. حداکث
ــن  ــان و قزوی ــب در دامغ ــده به ترتی ــت اندازه گیری ش برداش
ــا 48 و 57 روز بــرای یــک نفــر در هکتــار اســت کــه بــه  ب

بــار درختــان و ســرعت عمــل کارگــران بســتگی دارد.

2- روش خوشه چینی با ابزار کمکی

از  وســیعی  طیــف  باغبانــی  در  کمکــی  ابزارهــای 
ــای  ــان و چاقوه ــی و نردب ــل قیچ ــاده مث ــین های س ماش
ــاً  ــا اختصاص ــا در اینج ــرد، ام ــوص و... را دربرمی گی مخص
ــه  ــود ک ــی می ش ــانه معرف ــا ش ــک ی ــام ری ــایلی به ن وس
عمومــاً بــرای تســهیل در برداشــت تجمعــی به جــای 
ــرد  ــروی کارب ــون کنس ــای زیت ــه ای باغ ه ــت تک دان برداش

دارنــد )شــکل 79(.
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شکل 79- شانه یا ریک پالستیکی )شکل باال( و فلزی )شکل پایین( برای 
برداشت تجمعی میوه های ریز مثل زیتون

شـکنندگی شـاخه های پسـته نسـبت به زیتـون و آرایش 
شـاخه های آن، اسـتفاده از ایـن وسـیله را در برداشـت پسـته 
فقـط به مـوارد خاصی که گفته خواهد شـد محـدود می کند.
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مشــاهدات باغــی و ســؤال از پیش کســوتان دربــاره 
ــن  ــتی ای ــوع دس ــه ن ــد ک ــان می ده ــته نش ــت پس برداش
وســیله به نــدرت اســتفاده شــده اســت؛ امــا نــوع موتــوردار 
آن تحــت عنــوان »دســتگاه شــانه ارتعاشــی بــادی« به طــور 
ــت  ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــای آزمایش ــدود و در باغ ه مح
ــز  ــانه های مجه ــه ش ــت ک ــر اس ــایان ذک ــکل 80(. ش )ش
بــه موتــور نیــز به علــت اینکــه خوشــه ها و دانه هــا را 
ــاب می کنــد و شــاخه ها را می شــکند، مــورد اســتقبال  پرت

ــرار نگرفتــه اســت. عمومــی ق

شکل 80- به کارگیری آزمایشی شانه موتوردار برای برداشت پسته

در روش هــای برداشــت مکانیزه پســته، همــواره مقداری 
از خوشــه های پــوك روی درختــان باقــی می مانــد. پــس از 
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برداشــت ماشــینی، بــرای جداکــردن ســریع ایــن خوشــه ها 
ــا  ــرد. تنه ــه کار ب ــانه ها را ب ــن ش ــتی ای ــوع دس ــوان ن می ت
ــزرگ  ــان ب ــن از درخت ــایل حــذف باالرفت ــن وس ــت ای مزی
ــم  ــا را تنظی ــته آن ه ــول دس ــوان ط ــون می ت ــت، چ اس
ــر  ــرد. به نظ ــی ک ــان صرفه جوی ــه در زم ــرد و در نتیج ک
می رســد کــه ایــن وســیله اگــر بــر ســر یــک چــوب ســوار 
شــود، بتوانــد در کنــار برداشــت دســتی )خوشــه چینی بــا 
ــرای دسترســی بــه خوشــه های مرتفــع، ســرعت  دســت( ب
عمــل کارگــران را هــم افزایــش دهــد. عملکــرد ایــن ابــزار 
ــاً به صــورت درگیرکــردن خوشــه و کشــیدن  دســتی عمدت
ــتن  ــث شکس ــاً باع ــه بعض ــت ک ــازی اس ــرای جداس آن ب
شــاخه های کوچــک می شــود. در برخــی مــوارد هــم تراکــم 
ــان، امــکان تمــاس مســتقیم شــانه ها  ــرگ درخت شــاخ و ب
ــاخه های  ــم، ش ــه گفتی ــد. چنانک ــه ها نمی ده ــه خوش را ب
ــر  ــکننده اند. اگ ــرد و ش ــیار ت ــون بس ــالف زیت ــته برخ پس
ــز  ــی مجه ــا مکانیک ــت ی ــه ثاب ــک تیغ ــه ی ــانه ها ب ــن ش ای
شــوند، ممکــن اســت دیگــر نیــازی بــه کشــیدن خوشــه ها 
ــن موضــوع  و شکســتن شــاخه ها نباشــد. درحال حاضــر ای
روی زیتــون در حــال پژوهــش اســت و در صــورت تأییــد 
عملکــرد، دربــاره ســایر میوه هــای ریــز و انبــوه مثــل پســته 

نیــز آزمایــش خواهــد شــد )شــکل 81(.
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شکل 81- ریک تیغه دار آزمایشی برای زیتون

3-شاخه تکان نفربر

ایـن ماشـین ها که در برخی مناطق کشـور مثـل کرمان 
بـه ِشـیکر عضـو و در جاهـای دیگـر به شـاخه تکان دسـتی 
و  بنزینـی  انـواع مدل هـای  موتـوری معـروف هسـتند، در 
برقـی و هیدرولیکـی تولیـد و در بـازار فروختـه می شـوند. 
ایـن ماشـین به علـت قابلیت حمل توسـط فرد، قـدرت مانور 
بسـیار زیـادی در باغ ها دارد. این دسـتگاه عمدتـاً دارای یک 
موتـور بنزینـی کوچـک )1 تا 3 اسـب بخار(، یـک گیربکس 
شـیکر و یـک بـازوی آلومنیومـی قابل تنظیم سـبک به طول 
1 تـا 3 متـر اسـت کـه در انتهایـش قـالب اتصال به شـاخه 
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قـرار دارد. انـدازه قـالب یـا فـِک اتصـال ثابـت اسـت و برای 
اینکـه شـاخه را محکـم در خود بگیـرد، قابل تنظیم نیسـت. 
وزنـش به قدرتش بسـتگی دارد، ولی بیـن 5 تا 20 کیلوگرم 

متغیر اسـت )شـکل 82 و 83(.

 شکل 82- شاخه تکان نفربر بنزینی سنگین )باال( و سبک )پایین(
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شکل 83- شاخه تکان نفربر در هنگام کار در باغ پسته در کرمان

ــر  ــاخه تکان های نفرب ــی از ش ــواع مختلف ــون از ان تاکن
در مناطــق مختلــف کشــور اســتفاده شــده، امــا در بیش تــر 
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ــده اند.  ــته ش ــار گذاش ــی کن ــدت کوتاه ــس از م ــا پ باغ ه
دالیــل اســتقبال نکردن از ایــن وســیله در مناطــق مختلــف، 
بســته بــه واریتــه درختــان و انــدازه و حساســیت و لطافــت 
ــن  ــران ای ــای کارب ــا از صحبت ه ــاوت اســت؛ ام ــا متف آن ه
ــی،  ــل اصل ــی از دالی ــه یک ــود ک ــخص می ش ــتگاه مش دس
ــین  ــن ماش ــال ای ــالب اتص ــا ق ــک ی ــل ف ــدِن کام قفل نش
اســت کــه باعــث می شــود پوســت درخــت زخمــی شــود 
کــه به مــرور باعــث ایجــاد بیماری هایــی در درختــان 
ــای  ــا و لرزش ه ــتگاه نیروه ــن دس ــن ای ــود. همچنی می ش

ــکل 84(. ــد )ش ــل می کن ــر منتق ــه کارب ــایندی ب ناخوش

شکل 84- فک غیردرگیر که باعث زخمی شدن پوست شاخه می شود
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به نظـر می رسـد کـه لق بـودن بیش ازحـد فـک بـه دور 
برطرف کـردن  بـرای  باشـد.  آسـیب زا  می توانـد  شـاخه ها 
ایـن نقیصـه، یـک راهـکار مدیریتـی و یـک راهـکار فنـی 

می شـود: پیشـنهاد 

ــوع  ــن ن ــل از ای ــد روز قب ــکان چن ــکار اول: تاحدام راه
برداشــت، آبیــاری قطــع شــود تــا پوســت درخــت خشــک تر 

شــود و لهیدگــی و پارگــی آن بــه حداقــل برســد.

راهــکار دوم: نــوع خاصــی از الســتیک نــرم و منعطــف 
ــب  ــی نص ــورت مخروط ــک به ص ــی ف ــطوح داخل روی س
شــود و قبــل از برداشــت، فــک اصالح شــده آزمایــش شــود. 
اگــر در درختــان مــورد آزمایــش هیــچ نــوع عارضه پوســتی 
ــکار  ــن راه ــز ای ــان نی ــایر درخت ــرای س ــد، ب ــاهده نش مش
ــه  ــا مخروطی کــردن دهان اعمــال شــود. به نظــر می رســد ب
ــا  ــی ب ــتیکی و به طورکل ــواد الس ــا م ــاندنش ب ــک و پوش ف
جلوگیــری از لق خــوردن شــاخه در میــان فــک بتــوان ایــن 
نقــص را در دســتگاه فــوق از بیــن بــرد و آن را بــرای پســته 

ســازگار کــرد.

یکــی دیگــر از مســائلی کــه در صــورت اســتفاده از انــواع 
شــیکر مکانیکــی توصیــه می شــود ایــن اســت کــه در صورت 
ــواد شــیمیایی سســت کننده اتصــال دم خوشــه  امــکان از م
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اســتفاده شــود تــا هــم ریــزش به طــور یکنواخت تــری 
ــواردی  ــی از م ــه یک ــه ها ک ــم دم خوش ــرد و ه ــورت گی ص
ــدا  ــاخه ها ج ــت، از ش ــم اس ــداران مه ــرای باغ ــه ب ــت ک اس

شــود )شــکل 85(.

شکل 85- خوشه باقی مانده روی درخت پس از برداشت با شاخه تکان نفربر 
در یکی از باغ های پسته استان سمنان

دربــاره اثرگــذاری دم خوشــه های باقی مانــده روی درختــان 
تاکنــون پژوهــش مســتقلی مشــاهده نشــده، امــا کارشناســان 
ــاً  ــاوت و بعض ــج متف ــته نتای ــداران پس ــران و باغ و صاحب نظ
ــان و  ــی از کارشناس ــد. برخ ــزارش کرده ان ــی را گ ضد و نقیض
ــالیانه  ــت س ــه در برداش ــی ک ــِر کارگران ــان و بیش ت مروج
پســته فعالیــت می کننــد، معتقدنــد کــه باقی مانــدن 
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ــان  ــار درخت ــش ب ــث کاه ــت باع ــه ها روی درخ دم خوش
ــاد  ــز زی ــت را نی ــت درخ ــود و آف ــدی می ش ــال بع در س
می کنــد. در یــک پژوهــش نظرســنجی کــه از بهره بــرداران 
و کارشناســان پســته انجــام شــد، مشــخص شــد کــه هرچه 
ســطح تجربــه و خبرگــی پاســخ گویان باالتــر مــی رود، 
ــش  ــا کاه ــن آن ه ــز در بی ــر نی ــن ام ــه ای ــیت ب حساس
باغــداران  مجرب تریــن  از  یکــی  تاجایی کــه  می یابــد؛ 
پســته ایــران در اســتان کرمــان کــه بیــش از هفتــاد ســال 
فعالیــت تجــاری و عملــی و آموزشــی بــرای ســایر باغــداران 
دارد، ایــن امــر را بــا ســال آوری معمــول در درختــان میــوه 
ــاری  ــن کم ب ــاط علمــی خاصــی بی ــد و ارتب ــط می دی مرتب
ــل  ــه ها قائ ــدن دم خوش ــد و باقی مان ــال بع ــت در س درخ
نبــود. در بررســی هایی کــه در ســطح کشــور انجــام شــد، 
ــتان  ــای اس ــده در باغ ه ــن پدی ــی ای ــورد از بررس ــک م ی
ســمنان مشــاهده شــد کــه البتــه بررســی درســتی نتایــج 
ــی،  ــن بررس ــری دارد. در ای ــق علمی ت ــه تحقی ــاز ب آن نی
صاحــب بــاغ کــه از کشــاورزان پیشــرو در دامغان محســوب 
می شــود، حــدود چهــار ســال )تــا ســال 1394( اســت کــه 
بــرای برخــی از قســمت های بــاغ خــود از دســتگاه شــیکر 
)از نــوع تنه تــکان( اســتفاده می کنــد. ایشــان هــر ســال از 
کارگــران برداشــت کننده می خواهــد کــه پــس از برداشــت 
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ــده  ــه های باقی مان ــده، خوش ــین تکانن ــط ماش ــا توس دانه ه
روی درختــان را نیــز به صــورت دســتی جــدا کننــد. 
امــا همیشــه به طــور تصادفــی و در اثــر ســهل انگاری 
کارگــران، برخــی از درختــان رهــا می شــوند و در نتیجــه، 
ــی  ــان باق ــی درخت ــد روی برخ ــال بع ــا س ــه ها ت دم خوش
ــه  ــد ک ــی ایشــان نشــان می ده ــد. مشــاهدات تجرب می مانن
در ســال بعــد بیــن ایــن درختــان و ســایر درختان همــان باغ 
ــده آن هــا جمــع آوری شــده اســت  کــه خوشــه های باقی مان
ــده نمی شــود. ــاروری محصــول دی هیــچ اختالفــی از نظــر ب

بــا تمــام ایــن اوصــاف به نظــر می رســد کــه اثــر 
باقی مانــدن دم خوشــه ها روی درختــان از دو منظــر )افــت 
محصــول در ســال بعــد و حملــه آفــات گیاهــی( نیازمنــد 
ــؤاالت  ــی از س ــه یک ــت، چراک ــری اس ــی های بیش ت بررس
مهــم اکثــر باغــداران و حتــی برخــی کارشناســان هنــگام 

ــت. ــیکر اس ــین های ش ــتفاده از ماش اس

4-شاخه تکان تراکتوری

از  وســیعی  طیــف  تراکتــوری  شــاخه تکان های 
ماشــین های ارتعاشــی هســتند کــه نیــروی خــود را 
ــد و  ــور می گیرن ــا غیرمســتقیم از تراکت به طــور مســتقیم ی
ــد.  ــل می کنن ــا سرشــاخه ها منتق ــه شــاخه ها ی به نحــوی ب
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در ایــران از شــانه های ارتعاشــی بــادی نیــز بــرای برداشــت 
ــج رضایت بخشــی نداشــته  ــه نتای پســته اســتفاده شــده ک
اســت. به طــور کلــی ایــن ماشــین ها به لحــاظ وزن و ابعــاد 
ــدرت  ــا ق ــنگین ترند، ام ــر و س ــر بزرگ ت ــیکرهای نفرب از ش
ــا یــک منبــع  ــن ماشــین ها معمــوالً ب ــد. ای ــری دارن بیش ت
پنوماتیکــی )موتــور و کمپرســور هــوا( کــه توســط محــور 
ــارژ  ــان ش ــتقل خودش ــور مس ــا موت ــور ی ــی تراکت توان ده
می شــود، می تواننــد از 3 تــا 10 تکاننــده را هم زمــان 
ــه از  ــد ک ــر ش ــز ذک ــاًل نی ــکل 86(. قب ــد )ش ــه کنن تغذی
ــرس و  ــرای ه ــوان ب ــین ها می ت ــن ماش ــرده ای ــوای فش ه

ــرد. ــتفاده ک ــاخه ها اس ــردن ش اره ک

شکل 86- کمپرسورهای باد شاخه تکانه ای تراکتوری که با محور توان دهی 
تراکتور کار می کنند )مدل کوچک با 5 خروجی(
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ادامه شکل 86- کمپرسورهای باد شاخه تکانه ای تراکتوری که با محور 
توان دهی تراکتور کار می کنند )مدل بزرگ تر با 10 خروجی(

ــدرت خــود را از هــوای فشــرده  ــزات کــه ق ــن تجهی ای
تأمیــن می کننــد معمــوالً دارای چنــد خروجــی بــاد 
هســتند، بنابرایــن همزمــان می تواننــد از چنــد طــرف 
بــه درختــان خدمــات دهنــد و در نتیجــه ظرفیــت زراعــی 
باالتــری نســبت بــه شــیکرهای نفربــر دارنــد )شــکل 87(.
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شکل 87- استفاده هم زمان چند کارگر از یک کمپرسور باد تراکتوری در 
زمین های شیب دار زیتون

اندازه گیری هــا نشــان داده کــه بــا 3 کارگــر و 1 تراکتــور 
ــط  ــت متوس ــک درخ ــوان ی ــتگاه می ت ــن دس ــا ای ــی ب باغ
پســته را در مــدت حــدود 5 دقیقــه بــه ازای هــر خروجی باد 
برداشــت کــرد )توجــه کنیــد کــه ایــن دســتگاه ها توســط 
نفــر حمــل نمی شــوند(. بدیهــی اســت بــا اســتفاده از چنــد 

ــر می شــود. ــان کم ت ــن زم ــاد، ای خروجــی ب



129مکانیزاسیون باغ های پسته

متأســفانه عدم ریــزش یکنواخــت محصــول به ســبب 
غیریکنواختــِی رســیدگی و همین طــور آســیب های پوســتی 
ــد در  ــاهده می ش ــر مش ــیکر نفرب ــه در ش ــاخه ها ک ــه ش ب
اینجــا هــم وجــود دارد. عــالوه بــر ایــن، شــرایط زمیــن بــاغ 
ــاغ محــدود  ــه ب ــور را ب ــاری، ورود و خــروج تراکت ــوع آبی و ن

ــد. ــن روش می کاه ــی ای ــد و از پویای می کن

خوشــبختانه ایــن ماشــین، برعکــس تنه تکان هــا و 
ــه کمباین هــای  ماشــین های کامــل برداشــت پســته کــه ب
پســته معروف انــد، بــه فاصلــه درختــان در ردیف هــا 
حســاس نیســت. امــا کلیــه الزامــات مربــوط بــه شــیکرهای 
ــد  ــائلی مانن ــود؛ مس ــاهده می ش ــز مش ــا نی ــر در اینج نفرب
نیــاز بــه هورمون پاشــی قبــل از برداشــت، باقی مانــدن 
دم خوشــه ها و همین طــور زمــان زیــادی کــه بــرای 
ــت  ــا مزی ــادر الزم اســت. تنه ــردن چ ــردن و جمع ک پهن ک
ــرعت  ــاد و س ــه ب ــای چندگان ــین ها، خروجی ه ــن ماش ای
ــه برداشــت اســت کــه نســبت  ــرای مرحل ــر ب عمــل بیش ت
بــه مــدت زمــان الزم بــرای پهن کــردن و جمع کــردن 
ــدارد )مگــر در  ــی ن ــر درخــت، اهمیــت چندان چــادر در زی

ســطوح شــیب دار و صعب العبــور(.

ــرا  ــته بوئین زه ــای پس ــه در باغ ه ــی ک در آزمایش های
)اســتان قزویــن( صــورت گرفت، مشــخص شــد که ســرعت 
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عمــل ایــن دســتگاه در حــدود 3 تــا 9 برابــر خوشــه چینی 
بــا دســت اســت. امــا به دلیــل اینکــه خوشــه ها و دانه هــای 
ــورت  ــر به ص ــار دیگ ــد یک ب ــت بای ــده روی درخ باقی مان
ــل  ــداران تمای ــود، باغ ــر برداشــت ش ــتی توســط کارگ دس

چندانــی بــه اســتفاده از ایــن دســتگاه ندارنــد.

ــی از  ــن ماشــین ها )مجموعــه کامل ــوع مســتقلی از ای ن
تجهیــزات هــرس و برداشــت( نیــز وجــود دارد کــه بــدون 
ــود،  ــی خ ــور بنزین ــر موت ــه ب ــا تکی ــور و ب ــه تراکت ــاز ب نی
ــد  ــارژ می کن ــود را ش ــادی خ ــه ب ــروی محرک ــتم نی سیس

ــکل 88(. )ش

شکل 88- کمپرسور باد موتوردار با 5 خروجی، تأمین کننده توان برای شانه 
برداشت ارتعاشی نیوماتیکی مستقل از تراکتور با چرخ کوچک و سنگینی زیاد
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بــرای بررســی قابلیــت رفت وآمــد ایــن ماشــین در بــاغ، 
نمونــه ای از آن در یــک بــاغ معمولــی پســته آزمایش شــد و 
مشــخص شــد کــه چرخ هــای کوچــک ماشــین و ســنگینی 
ــاغ  ــای ب ــرم و چاله ه دســتگاه، هــل دادن آن را در خــاك ن
دشــوار می کنــد و باغــداران ترجیــح می دهنــد کل دســتگاه 
را روی یــک وانــت ســوارکنند و حرکــت دهنــد. این مســأله 
نشــان می دهــد کــه ایــن ماشــین در باغ هــای ایــران 

کارآیــی نــدارد )شــکل 89(.

شکل 89- الزام به حمل ونقل دستگاه شاخه تکان های مستقل از تراکتور در 
باغ توسط وانت، به سبب سنگینی و چرخ های کوچک آن ها
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ــرس و  ــرای ه ــه ب ــن ماشــین ها ک ــی از ای ــواع ترکیب ان
تکانــدن شــاخه های نــازك و ســایر خدمــات باغــی کاربــرد 
ــم به صــورت  ــد ه ــه می توانن ــود اســت ک ــز موج ــد نی دارن
ســوار بــر تراکتــور و هــم به صــورت کششــی توســط 
ــر اســتفاده شــوند )شــکل 90(. ــا تیل ــت ی ــا وان تراکتــور ی

شکل 90- نوع ترکیبی از مجموعه موتور و کمپرسور هوا برای راه اندازی 
شانه ارتعاشی بادی )پنوماتیکی( به صورت سوار بر تراکتور و هم به صورت 

کششی به کار می رود.
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هـوا  کمپرسـور  و  موتـور  مجموعـه  نـوع  مناسـب ترین 
تراکتـور  از  مسـتقل  شـاخه تکان های  در  اسـتفاده  بـرای 
در باغ هـای ایـران آن هایـی هسـتند کـه چرخ هـای بـزرگ 
دارنـد و می تواننـد از پسـتی بلندی های بـاغ عبـور کننـد. 
همچنیـن ایـن ادوات بایـد نیمه خـودرو یـا خودرو باشـند تا 
در مسـافت های بیـن ردیف هـای کشـت بـه هـل دادن نیـاز 
نداشـته باشـد. بنابرایـن در صـورت اسـتفاده از ایـن روش 
برداشـت بهتر اسـت از دستگاه هایی استفاده شـود که دارای 
چرخ هـای بـزرگ مخصـوص بـاغ هسـتند. ایـن دسـتگاه ها 
به سـبب سـنگینی وزنشـان که بیش از 100 کیلوگرم اسـت 
حتمـاً بایـد از نـوع خـودرو باشـند وگرنـه کشـیدن آن ها در 

بـاغ بسـیار خسـته کننده خواهـد بـود )شـکل 91(.

شکل 91- پمپ باد به عنوان نیروی محرکه مستقل از تراکتور که دارای 
چرخ های بزرگ مخصوص باغ و خودرو است.
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تنه تکان ها و کمباین های پسته

ــرفته و  ــای پیش ــتفاده از فناوری ه ــزان اس ــدر می هرق
ــان نســبت  ــه هم ــد، ب ــر باش ــاغ پســته باالت خــودکار در ب
ســازگارکردن بــاغ بــا شــرایط و الزامــات اســتفاده از 
ــتفاده  ــگام اس ــال، هن ــرای مث ــد. ب ــش می یاب ماشــین افزای
از تنه تکان هــای تراکتــوری )شــکل 92( و کمباین هــای 
پســته )شــکل 93( حتمــاً بایــد شــرایط چهارگانــه زیــر در 
ــازده  ــین ها ب ــن ماش ــه ای ــد وگرن ــت شده باش ــا رعای باغ ه

ــت. ــد داش ــبی نخواهن ــادی مناس ــی و اقتص فن

شکل 92- ماشین تنه تکان خودرو، بدون چتر یا چادر اتوماتیک
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شکل 93-ماشین کامل برداشت پسته و ماشین دوقلوی همراه آن در پشت 
ماشین اصلی

حداقل شرایط استفاده از کمباین ها وتنه تکان ها

1- آرایـش کشـت یکنواخت )حداقل 3 متـر روی ردیف ها 
و 7 متر بیـن ردیف ها(؛

2- تک تنه بودن و به اصطالح نعنایی نبودن درختان؛

3- مشکل سـاز نبـودن آبیاری )مثـاًل پراکندگی لوله های 
جویچه هـای  یـا  زمیـن  سـطح  در  فشـار  تحـت  آبیـاری 
عمیـق( و نبـودن کشـت های بیـن درختـان، آن چنان که در 
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اسـتان های کـم آب مثـل یـزد مرسـوم اسـت؛

4- فضای کافی در زیر درخت )فاصله مناسـب از سـطح 
زمین تا اولین شـاخه(.

ــوق  ــه ف ــرایط چهارگان ــک از ش ــر ی ــردن ه رعایت نک
ــوری  ــای تراکت ــن و تنه تکان ه ــتفاده از کمبای ــد اس می توان
را در باغ هــای بــزرگ غیرعملیاتــی کنــد یــا بــازده آن هــا را 

بشــدت کاهــش دهــد.

ــل  ــران حداق ــته در ای ــای پس ــر باغ ه ــفانه بیش ت متأس
یکــی از شــرایط بــاال را رعایــت نکرده انــد؛ بنابرایــن 
اســتفاده از کمباین هــای موجــود در جهــان در اکثــر 
ــدارد. تنهــا راه  ــران توجیــه فنــی و اقتصــادی ن باغ هــای ای
برون رفــت از ایــن بحــران کــه مســئله مهمــی در بهــره وری 
اقتصــادی باغ هــای پســته اســت، ســه راهــکار زیــر اســت:

1- نقــاط ضعــف چهارگانــه بــاال کــه مانــع مکانیزاســیون 
حرفــه ای برداشــت پســته هســتند در باغ هــای جدیداالحــداث 
برطــرف شــوند. ایــن راه حل مدتی اســت توســط ســازمان های 
ــدت  ــی بلندم ــا راه حل ــود، ام ــام می ش ــه و انج ــی توصی اجرای

اســت. جزئیــات ایــن راهــکار در ادامــه خواهــد آمــد. 

ــا  ــد، ب ــه ســطوح بزرگــی دارن ــی ک ــای فعل 2- در باغ ه
حــذف برخــی از درختــان و اصــالح برخــی دیگــر و بهبــود 
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دســتگاه های آبیــاری و کاشــته ای بیــن ردیفــی بایــد آن هــا 
را بــرای اســتفاده از کمبایــن مخصــوص پســته تربیــت کرد.

3- راهــکار ســوم کــه رویکــردی بینابینــی اســت عبارت 
از ایــن اســت کــه از ســویی بــا حداقــل تغییــرات در باغ های 
موجــود و از ســوی دیگــر بــا حداقــل تغییــرات ســاختاری 
ــرای  در کمباین هــای غیرقابل اســتفاده خارجــی، آن هــا را ب
اســتفاده در شــرایط کشــور بومی ســازی کــرد. ایــن راهــکار 
عمومــاً بــه مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی وابســته بــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی یــا کارگاه هــای خصوصــی ســاخت ادوات 

کشــاورزی مربــوط می شــود.

چهار شرط الزم و کافی برای استفاده از کمباین های 
پسته و تنه تکان های تراکتوری برای باغ های ایران

الزامـات اسـتفاده از کمباین هـای پسـته و تنه تکان هـای 
تراکتـوری بـرای باغ هـای ایران شـامل 4 شـرط الزم و کافی 

به شـرح زیر اسـت:

الف( شـرایط الزم )یا شرایط وتوکننده که محقق نشدنشان 
اسـتفاده ازکمبایـن و تنه تکان هـای چتـردار تراکتـوری را در 

باغ ها غیـر ممکـن می کند.(
1- حـدود 500 درخـت در هکتـار بـا آرایـش تقریبی 3 

متـر روی ردیف هـا و 7 متـر بیـن ردیف هـا.
2- رعایـت یکنواختـی فاصله کاشـت در کل بـاغ )یعنی 
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در همه جـای بـاغ فاصلـه درختـان روی ردیف هـا حـدود 3 
متـر باشـد، نه اینکـه مثاًل برای رسـیدن به میانگیـن 3 متر، 

یکجـا 5 متـر و یکجـا 1 متر باشـد( )شـکل 94 و 95(.
به صـورت چندتنـه جلوگیـری  تربیـت درختـان  از   -3
شـود و عمدتـاً از واریته هایـی اسـتفاده شـود کـه بـا یک تنه 
به عملکرد مناسـب می رسـند. برای تشـخیص مناسـب ترین 

پیوندهـا و پایه هـا بـه متخصصـان باغبانـی رجوع شـود. 
4- فاصلـه خالـی بین شـروع شـاخه ها در تنـه درخت و 
زمیـن حداقل 70 سـانتی متر باشـد )شـکل 96(. ایـن کار با 
فرم دهـی صحیـح و همین طـور بـا پیونـدزدن روی پایه های 

مناسـب محقق می شـود.

شکل 94- مفهوم نظم در فاصله کشت برای عملیاتی شدن برداشت کمباینی 
و تنه تکان تراکتوری چتردار
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شکل 95- فاصله پیشنهادی برای کشت با امکان برداشت مکانیزه )باال(، 
غیریکنواختی کشت درختان در ردیف ها و فاصله بسیار کم آن ها )پایین(
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شکل 96- فاصله الزامی شروع شاخه های درخت تا سطح زمین در ایران 

)شکل باال(، حالت بهینه همین فاصله در درختان آمریکا )شکل پایین(

ــتفاده از  ــه اس ــی ک ــرایط مهم ــی )ش ــرایط کاف ب( ش
کمبایــن و تنه تکان هــای تراکتــوری را بهبــود می بخشــند.(

1- بــا اســتفاده از واریتــه مناســب و مدیریت شــاخه های 
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درختــان، یکنواختــی نســبی در رســیدن محصــول در تمــام 
قســمت های درخــت فراهــم آیــد.

ــان  ــه درخت ــل کلی ــا حداق ــاغ ی ــان ب ــه درخت 2- کلی
ــه و ســن یکســان  ــاغ دارای واریت محــدوده مشــخصی از ب

ــوند. ــت ش ــاده برداش ــان آم ــک زم ــا در ی ــند ت باش

ــه مدیریــت برداشــت، از سســت کننده های  3- بســته ب
ــت  ــد از برداش ــا بع ــل ی ــه قب ــا دان ــه ی ــیمیایی خوش ش

ــود. ــتفاده ش اس

4- زمیــن بــاغ تقریبــاً مســطح باشــد. جوی هــای آبیــاری 
بــا پل هــای موقــت پــر شــوند و تجهیــزات آبیاری تحت فشــار 
نیــز مدیریــت شــوند. یعنــی از پراکندگــی غیرضــروری 
ــا وجــود  لوله هــای آبیــاری تحــت فشــار در ســطح زمیــن ی

ــود. ــری ش ــاری جلوگی ــق آبی ــای عمی جویچه ه

آنچــه دربــاره به کارگیــری ماشــین های تنه تــکان متصــل 
بــه تراکتــور در شــرایط باغ هــای ایــران مشــاهده شــد از ایــن 
قــرار اســت کــه معمــوالً دو نفــر کارگــر ماهــر بــرای راه انــدازی 
دســتگاه و تراکتــور فعــال باشــند. تعــداد 3 تــا 4 نفــر کارگــر 
ــت  ــر درخ ــادر زی ــردن چ ــرای پهن ک ــز ب ــر نی ــاده دیگ س
ــه  ــر چ ــوند. اگ ــه ش ــه کار گرفت ــول ب ــع آوری محص و جم
ــادر  ــک چ ــه ی ــز ب ــوری مجه ــای تراکت ــاً تنه تکان ه غالب
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ــل  ــا به دلی ــکل 97(، ام ــتند )ش ــول هس ــع آوری محص جم
نبــود فاصلــه مناســب بیــن درختــان، عمــاًل ایــن چادرهــا 

ــکل 98(. ــوند )ش ــدا می ش ــتگاه ج ــد و از دس مزاحم ان

شکل 97- تنه تکان خودرو دارای چادر خودکار با شعاع 2/5 متر در حالت 
بسته )باال( و باز )پایین(



143مکانیزاسیون باغ های پسته

شکل 98- بازکردن چادر تخریب شده تنه تکان تراکتوری در ایران به علت 
رعایت نکردن فاصله مناسب درختان

در  کــه  می دهــد  نشــان  باغــی  اندازه گیری هــای 
ــک  ــه ازای ی ــر ب ــر کارگ ــان 6 نف ــا هم ــی و ب ــرایط فعل ش
تنه تــکان تراکتــوری، حداقــل 1/5 تــا 2 روز بــرای برداشــت 
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ــرد  ــن عملک ــت. بنابرای ــان الزم اس ــته زم ــار پس ــر هکت ه
ــرایط  ــه ش ــران ک ــی ای ــای فعل ــین ها در باغ ه ــن ماش ای
گفته شــده را رعایــت نکرده انــد، حــدوداً 12 روز بــرای هــر 
ــه در صــورت براورده شــدن  ــار اســت ک ــر هکت ــر در ه نف
شــرایط الزم و کافــی گفته شــده در بــاال، بــه میــزان 

چشــمگیری کاهــش می یابــد.

دربــاره کمباین هــای کامــل برداشــت پســته هیــچ 
ــا  ــن ب ــدارد؛ بنابرای ــود ن ــران وج ــای ای ــه ای در باغ ه نمون
ــراورد زیــر  ــر اطالعــات منابــع خارجــی می تــوان ب تکیــه ب

ــرد. ــه ک را ارائ

باغ هـا،  در  الزم  شـرایط  کلیـه  براورده شـدن  به شـرط 
یعنـی 8 شـرط الزم و کافی کـه قباًل ذکر شـد، کمباین های 
کامـل حداقـل 6 ثانیه بـرای هر درخت و عزیمـت به درخت 
بعـدی زمـان نیـاز دارنـد. بنابرایـن حداقـل یـک سـاعت در 
هـر هکتـار بـه ازای 1 ماشـین بـراورد می شـود. ازآنجایی کـه 
معمـوالً 2 کارگـر ماهـر بـا ماشـین های اصلـی کار می کنند 
و 3 کارگـر نیـز به عنـوان کمـک به صـورت اختیـاری وجـود 
دارنـد، بنابرایـن سـرعت عمـل ایـن ماشـین ها بیـن 2 تـا 5 
سـاعت بـه ازای 1 کارگـر در هـر هکتار اسـت. البته شـایان 
ذکـر اسـت کـه حداقـل تعـداد کاربر بـرای این ماشـین ها 2 

نفر اسـت )شـکل 99(.
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شکل 99- ماشین کمباین برداشت پسته در حال کار در کالیفرنیا

ــا روش  ــین ی ــه ماش ــه توصی ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــأله ای  ــران، مس ــای ای ــته در باغ ه ــت پس ــب برداش مناس
ــزار  ــوص نرم اف ــن خص ــت. در ای ــق اس ــی و دقی چندوجه
ــد مفیــد باشــد. کامپیوتــری ضمیمــه ایــن راهنمــا می توان
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انتقال پسته از باغ به پایانه فراوری )ترمینال 
ضبط( پسته

ــران  ــی ای ــته صادرات ــی پس ــر آلودگ ــال های اخی در س
بــه ســم افالتوکســین باعــث شــده برخــی از محموله هــای 
ــته  ــول پس ــون محص ــود. هم اکن ــده ش ــی بازگردان صادرات
ــه  ــاغ ب ــی از ب ــون و تریل ــیله کامی ــده به وس تازه برداشت ش
پایانه هــای فــراوری حمــل می شــود. محصــول ممکــن 
اســت چندیــن ســاعت در وســیله حمل کننــده باقــی بمانــد. 
ــول  ــای محص ــه دم ــد ک ــان می ده ــات نش ــج تحقیق نتای
موجــود در کامیــون و تریلــی به ســرعت بــاال مــی رود. بدیــن 
صــورت یکــی از شــرایط آلوده شــدن پســته بویــژه بــه ســم 
ــاال یکــی از  ــای ب افالتوکســین فراهــم می شــود؛ چــون دم
شــرایط مناســب بــرای افالتوکســین اســت. درایــن شــرایط 
بایــد تــوده پســته را خنــک نگــه داشــت. نتایــج پژوهش هــا 
ــده در  ــته حمل ش ــوده پس ــای ت ــه دم ــد ک ــان می ده نش
ــبک  ــف آن مش ــا و ک ــه دیواره ه ــد ک ــی جدی ــک تریل ی
ــی  ــط 15/4 و در تریل ــور متوس ــکل 100( به ط ــت )ش اس
معمولــی 24/7 درجــه ســانتی گراد اســت و بنابرایــن تــوده 
ــه  ــدود 10 درج ــبک ح ــی مش ــده در تریل ــته حمل ش پس

ســانتی گراد خنک تــر اســت.
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شکل 100- تریلی جدید ساخته شده برای حمل پسته تر از باغ به
 پایانه فراوری
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نکات مهم در برداشت پسته و انتقال آن به کارگاه 
فراوری

1- برداشـت بایـد در سـاعت های اولیه روز شـروع شـود 
و محصـول برداشت شـده بایـد زیـر سـایه یا در جـای خنک 

نگهداری شـود.

2- محصـوالت آلـوده بـه آفـت در بـاغ بایـد جداگانـه 
برداشـت شـود.

3- محصـول برداشت شـده بایـد در اولیـن فرصـت بـه 
مراکـز فـراوری پسـته کـه تمام اتوماتیک و بهداشـتی اسـت 
انتقال داده شـود تا سـریعاً پوسـت گیری و جداسـازی شـود.

4- میـزان برداشـت بایـد متناسـب بـا ظرفیـت پایانـه 
فـراوری باشـد.

5- بـرای انتقال محصول، بهتر اسـت آن را در سـبدهای 
مخصوصـی نگهـداری کننـد. سـبدها در کامیـون یـا سـایر 
وسـایل حمل  و نقـل سـقف دار گذاشـته شـوند و بـه محـل 

فـراوری محصـول انتقال داده شـوند.
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خالصه و جمع بندی

پســته ایــران عــالوه بــر داخــل کشــور، مشــتریان زیادی 
ــالیان  ــی س ــران ط ــن ای ــور دارد؛ بنابرای ــارج از کش در خ
متمــادی بزرگ تریــن تولیدکننــده و صادرکننــده پســته در 
ســطح جهــان بــوده اســت. همچنیــن پســته یکــی از منابــع 
ــش  ــود و نق ــه می ش ــر گرفت ــای ارزی در نظ ــم درآمده مه
ــه  ــت ب ــی دول مهمــی در کاهــش وابســتگی بودجــه عموم
درآمدهــای نفتــی دارد. از طــرف دیگــر، به علت اینکــه تعداد 
کشــورهای تولیدکننــده پســته محــدود اســت و مرغوبیــت 
پســته ایــران باالتــر از انــدك رقبــای بین المللــی اســت، ایــن 
ــی بیــن تولیدکننــدگان رتبــه  محصــول در بازارهــای جهان

ــه خــود اختصــاص داده اســت. اول را ب

باتوجه  بــه اهمیــت پســته در اقتصــاد کشــاورزی ایــران، 
ســاماندهی موضوعــات مختلف پســته و بویژه مکانیزاســیون 
ــت.  ــژه ای برخوردارس ــت وی ــراوری آن از اهمی ــد و ف تولی
ــد  ــتا بای ــن راس ــه در ای ــی ک ــیار مهم ــوارد بس ــی از م یک
مــورد توجــه قــرار گیــرد، عمومی ســازی علــوم مختلــف از 
جملــه مکانیزاســیون باغ هــای پســته اســت. در کشــور مــا 
ــراوری  ــف کاشــت، داشــت، برداشــت و ف در مراحــل مختل

ــود. ــتفاده می ش ــی اس ــین های مختلف ــته از ماش پس
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خاک ورزی 

ــتفاده  ــورد اس ــاك ورزی م ــن ادوات خ ــی از مهم تری یک
در باغ هــای پســته گاوآهــن دوار )تیلرهــای دوار( نــام دارد. 
ــرای خــاك ورزی تابســتانه و  ــن خــاك ورز در تابســتان ب ای
ــداد  ــی رود. تع ــه کار م ــرز ب ــای ه ــرل علف ه به منظــور کنت
ایــن خــاك ورز در ســال 1392 در کل کشــور 8488 
ــان 3910  ــتان کرم ــرای اس ــه ب ــت ک ــوده اس ــتگاه ب دس
ــان دهنده  ــار نش ــن آم ــت. ای ــده اس ــزارش ش ــتگاه گ دس
کاربــرد زیــاد ایــن ماشــین در باغ هــای پســته اســت. 
ــد و  ــش یاب ــرور کاه ــد به م ــاك ورز بای ــن خ ــتفاده از ای اس
ــه ســاختمان خــاك را  ــی اســتفاده شــود ک از خاك ورزهای

کم تــر برهــم می زننــد.

در برخــی از باغ هــای پســته به منظــور کاهــش مصــرف 
آب، خــاك ورزی درختــان بایــد ایــن گونــه انجــام شــود کــه 
ــن  ــان ایجــاد شــود. در ای پشــته ای در وســط ردیــف درخت
صــورت، هنــگام آبیــاری بــاغ کــه بیش تــر به صــورت 
غرقابــی انجــام می شــود، آب فقــط در کنــار ردیــف درخــت 
در زمیــن نفــوذ می کنــد و در وســط ردیــف درختــان 
جــاری نمی شــود. هنــگام خــاك ورزی، رطوبــت خــاك بایــد 
ــود  ــد. کمب ــا 14 درصــد( باش ــن 12 ت ــت گاورو )بی در حال
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ــتفاده از  ــرورت اس ــور ض ــای کش ــاك باغ ه ــی خ ــاده آل م
ادوات خــاك ورزی غیربرگــردان دار را بیش تــر می کنــد. 
ــات  خــاك ورزی یــک عامــل مهــم در کنتــرل جمعیــت آف
ــان  ــن زم ــت، بنابرای ــته اس ــیل پس ــاً پس ــته خصوص پس
ــر اســت  ــن نظــر بســیار مهــم اســت. بهت خــاك ورزی از ای
خــاك ورزی قبــل از یخ بنــدان )یــخ آب( در زمســتان انجــام 
ــره  ــود حش ــم، الرو و خ ــورت تخ ــن ص ــرا در ای ــود؛ زی ش
ــن  ــت از بی ــتان گذرانی اس ــال زمس ــاك در ح ــه درون خ ک
مــی رود و یخ بنــدان زمســتانه بــاغ پســته بــه ایــن امــر کمک 
می کنــد. تأخیــر در خــاك ورزی تــا ماه هــای اســفند و 
فروردیــن موجــب افــت دمــای هــوا در منطقــه بــاغ می شــود 

ــد. ــش می یاب ــان افزای ــرمازدگی درخت ــال س و احتم

داشت 

پســته  باغ هــای  در  داشــت  عملیــات  مهم تریــن 
ــات و  ــه آف ــی علی ــان، سم پاش ــرس درخت ــد از: ه عبارت ان
ــاك  ــی خ ــواص فیزیک ــود خ ــی و بهب ــا، کودده بیماری ه
بــا افــزودن ماســه. در بیش تــر باغ هــای پســته بــرای 
سم پاشــی درختــان عمدتــاً از ســم پاش های النــس دار 
پشــت تراکتوری اســتفاده می شــود. ایــن ســمپاش ها دارای 
ــاد ســم، ظرفیــت  ــد: مصــرف زی ــن قبیل ان مشــکالتی از ای
مزرعــه ای پاییــن، ســختی کار بــا ســم پاش و ایجــاد 
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مســمومیت و ســایر عــوارض بــرای کارگــر، عدم یکنواختــی 
ــب.  ــزن مناس ــتن هم ــر و نداش ــه کارگ ــاز ب ــی، نی سم پاش
بــه همیــن علــت، در برنامــه ای زمان بندی شــده ایــن 
ــمپاش های  ــوند و از س ــذف ش ــد ح ــمپاش ها بای ــوع س ن

ــود. ــتفاده ش ــی اس ــر توربین ــرفته نظی پیش

ــود در  ــک چال ک ــته ی ــان پس ــی درخت ــرای کودده ب
ــت  ــه هدای ــه باتوجه ب ــود ک ــداث می ش ــان اح ــار درخت کن
ریشــه گیــاه بــه داخــل چال کــود، تغذیــه و مدیریــت آب و 
مدیریــت برخــی کودهــای شــیمیایی و کنتــرل مــواد آلــی 
خــاك انجــام می شــود. ریشــه گیــاه خــود را بــه چال کــود 
ــود  ــود در چال ک ــی و آب موج ــواد غذای ــاند و از م می رس
ــث  ــاك باع ــطح خ ــود در س ــش ک ــد. پخ ــتفاده می کن اس
ــاب  ــش آفت ــل تاب ــود به دلی ــد ک ــواد مفی ــت رفتن م ازدس
ــرای  ــف ب ــای مختل ــتفاده از روش ه ــن اس ــود؛ بنابرای می ش

ــود. ــه می ش ــود توصی ــردن ک زیرخاك ب

برداشت 

مکانیزه کــردن برداشــت پســته در ایــران، نســبت بــه ســایر 
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــر موردتوج ــد آن کم ت ــل تولی مراح
ــوان  ــاید بت ــته ش ــد پس ــل تولی ــایر مراح ــا س ــه ب مقایس
رشــد نایافته ترین  را  محصــول  ایــن  برداشــت  مرحلــه 
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مرحلــه از نظــر مکانیزاســیون دانســت. درحال حاضــر پســته 
در ایــران غالبــاً به طــور ســنتی و به صــورت خوشــه چینی بــا 
دســت برداشــت می شــود. اگرچــه ایــن روش کم تــر از ســایر 
روش هــای برداشــت اقتصــادی اســت و به دلیــل تمــاس میــوه 
بــا دســت و زمیــن به لحــاظ بهداشــتی نیــز درســت نیســت، 

امــا تاکنــون تنهــا روش برداشــت بــوده اســت.

در ایــن نشــریه ســعی شــد روش هــای رایــج و جدیــد 
مناســب  تصاویــر  بــا  پســته  باغ هــای  مکانیزاســیون 
ــا شــرایط بهتــری در مکانیزه کــردن  عمومی ســازی شــود ت
ــد. ــود آی ــور به وج ــته کش ــای پس ــته در باغ ه ــد پس تولی



مکانیزاسیون باغ های پسته154

منابع

ــرا و قاجارســپانلو، مهــدی. 1391.  ــادی، زه 1- احمدآب
تأثیــر کاربــرد کودهــای آلــی روی برخــی خــواص فیزیکــی 
جلــد  خــاك.  حفاظــت  پژوهش هــای  مجلــه  خــاك. 

ــماره دوم. ــم. ش نوزده

ــی،  ــی، افشــین؛ یونســی الموتی، محمــد؛ کرمان 2- ایوان
علی ماشــاءاهلل؛ افضلــی، هوشــنگ؛ تمهیــدی، فریــد. 1394. 
شناســایی و معرفــی ماشــین ها و روش هــای مناســب 
ــی و  ــات فن ــه تحقیق ــران، مؤسس ــته در ای ــت پس برداش
ــزارش  ــاورزی، گ ــاد کش ــاورزی، وزارت جه ــی کش مهندس

پژوهشــی چاپ نشــده.

انتشــارات  آمارنامــه کشــاورزی.  بی نــام. 1388.   -3
وزارت جهــاد کشــاورزی.

انتشــارات  4- بی نــام. 1388. دســتورالعمل پســته. 
مؤسســه  کشــاورزی،  آمــوزش  و  تحقیقــات  ســازمان 

تحقیقــات پســته کشــور.

5- پناهــی، بهمــن؛ اســماعیل پور، علــی؛ فربــود، فــرزاد؛ 
ــین. 1381.  ــن، حس ــور؛ فریورمهی ــی، منص مؤذن پورکرمان
راهنمــای پســته. دفتــر خدمــات تکنولــوژی آموزشــی 

ــاورزی. ــاد کش وزارت جه



155مکانیزاسیون باغ های پسته

6- جالل پــور، محســن و نظــری، علی. ســایت اینترنتی انجمن 
 .http://www.iranpistachio.org :پســته ایــران. موجــود در

دسترســی در 5 دی 1394.

 .1392 ایرانیــان.  ماشــین  مهــرگان  شــرکت   -7
 .Available in http://mehreganiran.com/Default.aspx

 .1392 آذر   19 در  دسترســی 

8- صفــری، محمــود؛ امیرشــقاقی، فریــد؛ لویمــی، 
نعیــم؛ چاجــی، حســین. 1388. ارزیابــی ســم پاش های 
ــات  ــه تحقیق ــدم. مجل ــزارع گن ــورد اســتفاده در م ــج م رای

مهندســی کشــاورزی، شــماره 4، ص 1-12.

ــور، ابوالفضــل؛ گرامــی،  9- صفــری، محمــود؛ هدایتی پ
اتومایــزر  ارزیابــی ســم پاش  و  کریــم. 1390. ســاخت 
بــوم دار بــه منظــور مبــارزه بــا ســن گنــدم. مجله مهندســی 

ــد 34، شــماره 1. زراعــی، جل

10- عراقــی، محمدکاظمــی؛ مریــخ، فرشــید و صالحــی، 
عبدالرحیــم. 1394. تجهیــزات و ماشــین های باغبانــی. 
انتشــارات وزارت آمــوزش و پــرورش. کمیســیون برنامه ریزی 
و تألیــف کتاب هــای درســی رشــته امــور زراعــی و باغــی. 

11- منصــوری راد، داود. 1380. تراکتورها و ماشــین های 
کشــاورزی. انتشــارات دانشــگاه بوعلی سینا. 



مکانیزاسیون باغ های پسته156

12- Bahco Company. 2016. Available in: 
http://www.unitedtoolswilliamstown.com.au/

hand-tools/cutting-tools/bahco-pneumatic-secateur.
html 

13- John Deere Co. 2013. Available in: 
http://www.deere.com/wps/dcom/en_US/indus-

try/agriculture/. Accessed 19 December 2013.


