
بسمه تعالی 

 

ابزار مورد نیاز جهت هرس درختان ، پرچین ها و چمن : عنوان مماله 

 

حفظ سالمتی و نگهداری از درختان نیازمند این است که در بازه های زمانی منظم درختان و بوته ها 

انتخاب ابزار مناسب به طور لابل . هرس شوند و داشتن ابزار کاربردی برای این مورد ضروری است

در صورت . کنیم و میزان هرس کاری بستگی دارد هرس توجهی به اندازه شاخه هایی که میخواهیم

امکان لبل از اینکه ابزار را بخرید ابتدا آن را امتحان کنید که مطمین شوید برای کار مورد نظرتون 

وسایل ایمنی که باید برای  . مثل بیشتر چیزها، کیفیت باالتر برابر با لیمت باالتر است. مناسب است

دستکش کوالر، عینک ایمنی و یا محافظ صورت، شلوار : هرس کاری استفاده شوند عبارت است از

 .(در صورتی که با ابزارآالت برلی کار میکنید)بلند و محافظ گوش 

 ابزار دستی هرس کردن

به طور کلی زمانی که هرس های کوچک را میخواهیم انجام دهیم بهتر است که از ابزار دستی استفاده 

سانتی متر به کار میروند و دارای  ۲.۵برای شاخه هایی با اندازه کمتر از  ابزار دستی هرس .کنیم

دستی هرس بر اساس نوع تیؽه به طور کلی به دو دسته مختلؾ تمسیم  ابراز. انواع مختلفی هستند

ابزار هرس سندانی دارای تیػ ساده صاؾ هستند  .(bypass) و دوتیؽه (anvil) میشوند ابزار سندانی

ابزار های . که شاخه ها را در حالتی میبرند که پشت تیػ یک سندان وجود دارد و دسته ابزار ثابت است

برای اینکه به . شبیه به لیچی لرار دارد اتر انحنا دار دارند که در زیر آن یک تیؽه دیگر دوتیؽه تیؽه ک

راست دست و چپ دست آن . بافت درختان آسیب وارد نشود بهتر است که از کاتر دوتیؽه استفاده شود

 .ها موجود است

 لیچی سر شاخه زنی

 ۷شاخه های با لطر بزرگتر از )رش نیستند شاخه هایی که بزرگتر هستند و با ابزار هرس دستی لابل ب

. سر شاخه زنی با سطح ممطع بیشتر برش و لدرت نفوذ بیشتر بریده شوند لیچی باید با( سانتی متر

 .لیچی های سر شاخه زنی هم در دو نوع سندانی و دوتیؽه موجود هستند

 اره های هرس

لیچی سر شاخه  و ابزار دستی هرس ی شاخه هایی که به اندازه ای بزرگ هستند که لابل برش بابرا

از جمله دسته اره،  اره های هرس در لسمت های مختلؾ. نیستند اره های هرس باید به کار روند زنی

بیشتر این اره ها دارای تیؽه های . طول و شکل تیػ و نوع و شکل دندانه ها با یکدیگر متفاوت هستند
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برعکس بمیه اره ها، اره های هرس . فلزی تمپر شده هستند که برندگی و تیزی خود را حفظ میکنند

 .طوری طراحی شده است که در حالت کشیدن برش را انجام میدهیم

 ره های زنجیریا

. سانتی متر باشند ۱۰زمانی استفاده میشوند که شاخه های هرس با لطر باالتر از  اره های زنجیری

برای اینکه از نیاز به هرس کردن . اره های زنجیری فمط باید توسط افراد متخصص استفاده شود

این ابعاد جلوگیری شود بهتر است که هرس را زمانی انجام دهید که ابعاد شاخه ها شاخه هایی با 

 .کوچک است

 اره شاخه زن

اره شاخه زن   به طور کلی،.برای بریدن شاخه ها که دور از دسترس هستند به کار میرود اره شاخه زن

سانتی متر را ببرد که به دو صورت سندانی و دو تیؽه موجود  ۴.۴هایی با لطر باالتر از میتواند شاخه 

برای شاخه های بزرگتر اره، تیػ اره به طور مستمیم . باز هم مدل دوتیؽه ترجیح داده میشود. هستند

به دلیل خطر برق گرفتگی در کنار خطوط برق نباید از اره . شود نصب اره شاخه زن میتواند بر سر

 .شاخه زن استفاده شود مگر اینکه یک متخصص بر کار نظارت داشته باشد

 (تیز کردن)نگهداری از ابزار

برای اینکه مطمین شوید که یک برش رضایت بخش را دارید و همچنین برای کاهش خستگی بهتر 

ابزارهای دستی هرس کردن، لیچی . اری خود را تیز و برنده نگه داریداست که همواره ابزار هرس ک

تیؽه . سر شاخه زنی و اره شاخه زن خود را به طور منظم به وسیله سنگ تیز کننده تیز و برنده کنید

اره های هرس باید به طور حرفه ای تیز . های لابل تعویض برای بسیاری از ابزارها موجود است

برای کاهش هزینه ها بسیاری از اره ها دارای تیؽه های لابل . منظم عوض شوند شوند و یا به صورت

 .تعویض هستند

 (تمیز کردن)نگهداری از ابزار

اگرچه پاکسازی ابزار ممکن است کار راحتی . ابزارها باید در کنار تیز شدن، تمیز و پاکسازی نیز شوند

د از انتمال بیماری از درختان ناسالم به درختان سالم نباشد و به ندرت انجام شود اما انجام اینکار میتوان

ابزارها میتوانند در اثر تماس با لارچ ها، باکتری ها، . به وسیله ابزار استفاده شده جلوگیری شود

 بسیاری از پیتوژن ها. ویروس ها و دیگر میکروارگانیسم ها که باعث بیماری هستند آلوده شوند

(pathogens) برای ورود به درخت و آلوده کردن آن دارند و لسمت های بریده شده  نیاز به یک راهی

میکروارگانیسم ها بر روی سطح ابزار به راحتی . تازه مکان های مناسبی برای انتمال بیماری هستند

نیاز به پاکسازی ابزار . میتواند بر روی درختان مستعد پس از برش های پی در پی انتمال پیدا کنند

 .ر لابل توجهی با هرس کاری در فصل خواب درختان کاهش پیدا کندمیتواند به طو
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لبل از هرگونه برشکاری و بریدن یک : در صورتی که الزم باشد عملیات باید به ترتیب زیر انجام شود

درصد و یا محلول سفید کننده رلیك شده منازل با ترکیب  ۷۰شاخه، پاکسازی ابزار باید به وسیله الکل 

دلیمه به صورت  ۲تا  ۱ابزار باید در محلول برای . لسمت آب انجام گیرد ۹ننده و لسمت سفید ک ۱

و تیکه های چوب بالیمانده بر روی ابزار به طور کامل از روی سطح ابزار پاک . کامل لوطه ور شوند

سفید کننده ماهیت خورنده بر روی لممست های فلزی ابزار دارد لذا باید بعد پاک سازی به طور . شود

 .کامل با آب و صابون شسته شود تا از خوردگی ابزار جلوگیری شود

اگر در منزل خود درخت و درختچه یا باغ و چمن دارید برایتان پیش آمده که به فکر هرس و نگهداری 

ما در این مماله سعی داریم انواع ابزارهایی که میتواند به شما کمک کند را معرفی و در . آن بیافتید

 .یک ابزار کارآمد همراهی کنیمچگونگی خرید 

این موضوع روی نوع . پیش از خرید دستگاه و ابزار باید مشخص کنید مساحت کاری شما چمدر است

کلیه ابزارهای دستی صرفا برای کاربری محدود و خانگی کاربرد دارند . ابزار شما تاثیر مستمیمی دارد

ابتدا به . و برای مساحت های بزرگ ابزارهای تخصصی تری نیاز است که ما به آن نخواهیم پرداخت

.  ابزارهای باؼبانی دستی و سپس نوع موتوری به تناسب نیاز میپردازیم

ابزارهای باؼبانی که برای هرس درختان و درختچه ها استفاده میشوند در دو نوع موتوری و دستی 

. لابل تمسیم هستند

چالوی لیچی باؼبانی، لیچی هرس، : ابزراهای دستی باؼبانی مورد نیاز برای هرس عبارتند از

. زن که هر یک را به تناسب معرفی میکنیم باؼبانی و لیچی شمشاد  باؼبانی، اره

لیچی باؼبانی §       

این ابزار کاربردهای گسترده ای . لیچی باؼبانی یکی از ابزارهای روزمره باؼداری و کشاورزی است

دو دسته، تیؽه های برشی  از. در زمینه باؼبانی شامل لطع ساله های میوه، هرس گلها و درختان دارد

. تیز و مکانیزم فنر تشکیل شده است



 

  

فنر به منظور بازگشت اهرم ها به حالت باز میباشد و یکی از نکات اساسی در زمینه نرمی کار با لیچی 

همچنین ضامنی روی لیچی . سفت بودن بیش از حد این فنر منجر به سختی کار با آن میشود. است

. وجود دارد که وظیفه آن بسته نگه داشتن لیچی در هنگام عدم کار است

لیچی هرس §       

لیچی هرس همانگونه که از نامش بر می آید برای لطع کردن و هرس شاخه های درختانی کخ امکان 

دسته بلند این نوع لیچی با دو . لطع آنها با لیچی های معمولی باؼبانی وجود ندارد بکار برده میشود

اخه هایی که نخست افزایش نیروی برش در لبه های برنده و دوم امکان هرس ش: هدؾ میباشند

. دسترسی به آنها مشکل است

  



 

همچنین انواع پنوماتیک نیز وجود دارد که نیروهای الزم برای برش توسط مکانیزم بادی تامین میشود 

... و بیشتر برای باؼبانی حرفه ای و استفاده در باؼات بزرگ کاربرد دارد و نیازمند پمپ هوا و 

. شدمیبا

  

چالوی باؼبانی §       

کاربردهای مختلفی برای آن میتوان . چالوی باؼبانی یکی از ابزارهای کارآمد در حوزه باؼبانی است

تعریؾ کرد که شامل بریدن شاخه های نازک، علؾ های هرز و نوع تخصصی تر آن که بعنوان چالوی 

. پیوند شناخته میشود برای پیوند زدن استفاده میشود



 

. این وسیله کاربردهای گسترده ای دارد که به تدریج و در هنگام کار به آن پی خواهید برد

لیچی شاخه زن و شمشاد زن§       

 



و بخصوص همانطور که از ( در ممیاس کوچک)این لیچی در انواع فرم مختلؾ برای کوتاه کردن چمن

در دو فرم دو لبه و سه لبه در بازار یافت . اه و مرتب کردن شمشاد استنامش پیداست برای کوت

. میشود

 

به علت دسته های بلند نیاز به زور بازوی زیادی ندارد و این موضوعی است که شما باید در هنگام 

لبه های برش . هر چمدر دسته ها بلندتر باشند نیاز به فشار کمتر خواهد بود. خرید به آن توجه کنید

. بلند و نیز صرفا برای نفوذ به الیه های متراکم شمشاد و افزایش میزان برش است

باؼبانی   اره§       

اره ابزاری است که برای بریدن و لطع کردن شاخه های بسیار ضخیم که لطر آنها بیش از لبه های 

البته هر چه که باشد برای بریدن و دو نیم کردن شاخه های خشک و بسیاری . لیچی است کاربرد دارد

. از کارهای دیگر به اره نیاز خواهید داشت

 

شکل اره نیز برای کاربری . طول اره نباید بیش از حد بلند باشد که در این صورت گرفتار خواهید شد

. ه باشد به نفع شما خواهد بودهر لدر دسته بلند و طول خود اره کوتا. های مختلؾ متفاوت است

اما به چه ابزارهایی نیاز خواهیم داشت؟  . تا به اینجا با ابزارهای دستی آشنا شدیم



پیش آمده شاخه های پوسیده و خشک را لطع کنیم و . همه ما کمابیش در خانه گل و درخت داریم

لیچی حتما در خرید انواع  . شداینجاست که لیچی باؼبانی بعنوان یک نیاز اساسی باید در دسترسمان با

: به موارد ذیل دلت کنید

چنانچه جنس نامطلوب تهیه کنید باید منتظر زنگ . جنس و آلیاژ خوب اولین معیار خرید ابزارآالت است

موضوع دیگر طراحی مناسب لیچی است، لبه . زدن، کند شدن و تؽییر فرم لبه های تیز لیچی باشید

بسته شدن بصورت مناسب روی هم لرار بگیرند، فراموش نکنید هر گونه های لیچی باید هنگام باز و 

فاصله بیش از اندازه این لبه ها از هم موجب کندی برش و سفتی بیش از حد موجب سایش لبه های 

لیچی . فرم دسته ها موضوع مهمی است که نباید از آن ؼافل شد. برش و کندی کار با آن خواهد شد

. ی شما به راحتی جای گرفته و موجب آزار دستان شما نشودتهیه کنید که در دستها

اره کاربردهای فراوانی دارد و برای بریدن شاخه های بزرگ که امکان . ابزار کارآمد دیگر اره است

. پس یک ابزار چندمنظوره مفید است. استفاده از لیچی در آن نیست میتواند به کار گرفته شود

اگر یک باغ پر از درخت دارید حتما در زمان هرس باید . شما دارد ابزارهای دیگر بستگی به وضعیت

. حجم عظیمی ار شاخه ها هرس کنید که نیاز ابزارهای جدی تری مثل لیچی هرس هستید

همچنین اگر در حیاط یا محل مورد نظر علؾ یا شمشاد دارید نیازمند رسیدگی و کوتاه کردن دوره ای 

. آن هستید پس لیچی شمشاد بر یک ابزار حیاتی است

. پس لیچی و اره باؼبانی یک الزام است و سایر ابزارها باید به تناسب نیاز خریداری شود

. تا اینجا ابزارهای ما همگی بی صدا بودند

. در ادامه به بررسی ابزار باؼبانی خانگی موتوری برای هرس علؾ میپردازیم

ابزاری که . اگر شما در باؼچه خود علؾ و چمن دارید نیازمند ابزاری برای هرس دوره ای آن هستید

اما چمن زن یک ابزار پیچیده، گران و صرفا برای چمن . همه ما در این مورد میشناسیم چمن زن است

. اشد که هزینه باالیی برای شما خواهد داشتزنی میب

  

به جای این ابزار میتوان ما علفزن را پیشنهاد میکنیم که عالوه بر هرس علؾ ها و بوته های گیاهان 

. بعنوان چمن زن هم از آن استفاده کرد

علؾ زن 

کاربرد این . علؾ زن ابزاری موتوری است که محرکه آن از طریك برق یا موتور دوزمانه تامین میشود

. ابزار برای هرس کردن علفها و همچنین چمن است

  



. چند شاخصه مهم در زمینه خرید این ابزارهای وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است

میزان مساحت سطح مورد نظر  .     1

ا افزایش وسعت کار و مساحت مورد نظر ابزار مورد نیاز برای کار نیز تؽییر کرد و برای سطوح ب

. بزرگتر نیاز به ابزارهای لوی تر و بزرگتر وجود دارد

میزان کارایی دستگاه  .     2

یی هر لدر لدرت دستگاه باالتر باشد میتوان برای کاربرد های مختلؾ از آن استفاده کرد و بالطبع کارا

ابزارهای مختلؾ لابل نصب روی علؾ زن از دیگر شاخصه های کارآیی . دستگاه باالتر خواهد بود

. دستگاه است که میتواند کاربری دستگاه را از یک حالت صرؾ به یک ابزار چندمنظوره تبدیل کند

سهولت تعمیرات و تامین لطعات یدکی  .     3

. بزاری بخصوص ابزارهای برلی وی موتوری استخدمات پس فروش یکی از شاخصه های خرید هر ا

این شاخصه یک موضوع تاثیر گذار است به طوری که باید دستگاه دارای پشتیبانی و امکان تامین 

بخشی از لطعات مصرفی هستند و در هنگام خرید باید لحاظ شوند تا هزینه . مناسب لطعات یدکی باشد

! ارزان پشتیبانی مناسبی ندارنداکثر ابزارهای . نگهداری دستگاه باال نرود

میزان انتشار صدای دستگاه  .     4

. اگر تراکم منازل در اطراؾ شما باالست حتما باید وسیله ای تهیه کنید که صدای کار آن پایین باشد

موتورهای دو و چهار زمانه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان انتشار صدا را در میان وسایل 

بته اگر سطح کاری شما کم باشد میتوانید نوع برلی را انتخاب کنید تا صدای دستگاه ال. موتوری دارند

. آزار دهنده نباشد

لیمت  .     5

در صورتی که تمام فاکتورهای فوق را لحاظ کردید باید دستگاهی . اما فاکتور نهایی لیمت است

زانی بی علت نیست و ابزارهای توجه کنید ار. خریداری نمایید که با بودجه شما سازگاری داشته باشد

. همچنین هزینه کرد بیش از حد اتالؾ پول خواهد بود. خیلی ارزان پشتیبانی مناسبی ندارند

  

های مفرح برای گذران اولات فراؼت است و ما را از دنیای ماشینی و مجازی  باؼبانی یکی از فعالیت

در این جا لصد . داریم ابزار نیاز به یک سری اما برای این کار. کند تر می جدا کرده و به طبیعت نزدیک

توانید کارهای باؼبانی  می ابزار با استفاده از این. به شما معرفی کنیمضروری باؼبانی را  ابزار داریم

 .خانه یا ویالی خود را انجام دهید و از حاصل کار خود لذت ببرید
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 بیل و چنگال باؼبانی

های فلزی از  دسته. شود های گوناگونی ساخته می بیل و چنگال باؼبانی از مواد مختلؾ و با اندازه  دسته

ها و  بیل. الستیکی هستندتر بوده و برخی از انواع آن دارای روکش پ محکم ابزار های چوبی این دسته

تر  ها در فضاهای کوچک تری دارند و کار کردن با آن های کوچک های دسته تلسکوپی تیؽه چنگال

 .تر است راحت

 

 شن کش

با نوع برگ جمع . شود مع کردن سنگ ریزه و زباله استفاده میبرای صاؾ کردن خاک و ج ابزار از این

 .های ریخته شده روی چمن را جمع آوری کنید توانید برگ می ابزار کن این

 

 بیلچه و چنگال دستی

. های کوچک است ضروری برای وجین کردن، کاشتن نهال و نشاء و کندن چاله ابزار ی دستی بیلچه

شوند پس بهتر  کوچک به راحتی در باغ گم می ابزار .آل است های رسی ایده چنگال دستی برای خاک

طور به ابزاری  همین. را روشن انتخاب کنید که به راحتی لابل رویت باشد  است هنگام خرید رنگ دسته

 .ها را پیدا کنید ی چوبی دارند رنگ بزنید تا در صورت گم شدن به راحتی بتوانید آن که دسته
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 لیچی هرس

لبل از خرید لیچی هرس، آن را در دست بگیرید و . ضروری باؼبانی لیچی هرس است ابزار یکی از

  .توانید به راحتی با آن کار کنید یا خیر ببینید می

 

 کج بیل

ی بلند کج بیل هنگام وجین  دسته. بسیار مفید برای وجین کردن یک زمین وسیع است ابزار کج بیل

 .زیاد خم شوید ابزار کند چون مجبور نیستید هنگام استفاده از این کردن از کمر درد جلوگیری می

 

 اره هرس

های هرس  های اره برخی از نمونه. ودش های کوچک درختان استفاده می برای بریدن شاخه ابزار از این

تاشو هستند اما اگر لرار است تعداد زیادی درختچه را هرس کنید، بهتر است از نوع تیؽه ثابت 

 .استفاده کنید ابزار این

 

 شاد زنلیچی باؼبانی یا شم

لبل . گیرد ها و شمشادها مورد استفاده لرار می های بلند و پرچین لیچی باؼبانی برای کوتاه کردن چمن

 .را انتخاب کنید ابزار از خرید آن را در دست بگیرید و اگر برای شما سنگین بود نوع دیگری از این

 

 شلنگ

یک شلنگ سبک با جنس مرؼوب بخرید که به راحتی لابل . برای خرید شلنگ خساست به خرج ندهید

 .حمل باشد و سالیان سال کار کند
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 چمن زن

. اید، پس حتما نیاز به یک ماشین چمن زن دارید کاری کرده چمن ی جلوی خانه را اگر حیاط یا محوط

باید طوری باشد که بتوانید به راحتی روی چمن با آن کار کنید و ولتی خواستید آن   ابزار ی این اندازه

 .را به انبار ببرید به راحتی از درب انبار عبور کند

 

 فرؼون

فرؼون یا گاری باؼچه کار جابه جایی چمن رول، کود باؼچه و بسیاری دیگر از چیزهایی را که برای 

 .کند الزم است را راحت میباؼچه 

 

 ای چالوی اره

توان هنگام پیوند زدن، وجین کردن، کندن خاک و بسیاری از کارهای دیگر استفاده  می ابزار از این

چنده کاره است و الزم  ابزار و را همراه داشته باشید چون اینهنگام سر زدن به باؼچه این چاق. کرد

 .را با خود حمل کنید رابزا نیست تمام
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 ضلمبرس یا لیچی شاخه زن

توانید از  شان ر ا ندارد، می های ضخیم که لیچی هرس لدرت لطع کردن برای هرس کردن شاخه

ی دور  هنگام خرید نوع دسته بلند آن را انتخاب کنید تا برای هرس کردن شاخه. ضلمبرس استفاده کنید

 .از دسترس به مشکل بر نخورید

 


