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آشنایی با ماشین آالت کشاورزی  : عنوان مماله 

 

 نوع از پرکاربردترین ماشین آالت و ادوات کشاورزی مدرن   4

در به طور کلی مهمترین ماشین آالت و ادوات کشاورزی مدرن که همزمان با سایت های معتبر دنیا 

ایران نیز عرضه شده اند و با ارتماء این نوع ماشین آالت تولید کنندگان به رلابت فشرده ای در این 

 :زمینه دست می زنند، عبارتند از

تراکتور 

کمباین 

ماشین پنبه پاک کن 

اورزی هواگردهای کش

مدرن را به ترتیب و به منظور آشنایی  ماشین آالت کشاورزیاکنون سعی می کنیم تا هر یک از این 

.  خوانندگان عزیز با کاربردهایشان معرفی نماییم

تراکتور  -1

امروزه به منظور . به منظور یدک کردن یا کشیدن بارهای اضافی و سنگین است تراکتورکاربرد اصلی 

استفاده از انواع تجهیزات و وسایل کشاورزی مختلف از تراکتورهای مخصوصی که به همین منظور 

. تولید شده اند، بهره گرفته می شود

تبریز یکی از تولیدکنندگان عمده این نوع ماشین پرکاربرد در ایران به شمار کارخانه تراکتورسازی   

. می رود

  

 

 

 

https://vitrinnet.com/c/agricultur-industry-machinery
https://vitrinnet.com/c/tractors


: انواع تراکتور

: از آن جمله هستنددر ایران نیز انواع تراکتور تولید شده و مورد استفاده لرار می گیرد که انواع زیر 

تراکتور شاسی بلند 

تراکتور زنجیری 

تراکتور شخم زنی   

تراکتور باغبانی   

  

 

  

کمباین  -2

یک ماشین کشاورزی چند منظوره به شمار می رود که غیر از عمل درو، کوبیدن و جدا کردن  کمباین

این نوع از ادوات کشاورزی مدرن ابتدا . دانه ها را از ساله گیاه یا غالت مختلف را نیز انجام می دهد 

رزی به توسط چهارپایان یدک می شد که به تدریج و با اختراع موتور احترالی و سایر وسایل کشاو

. زمره ماشین آالت پر مصرف کشاورزی پیوست

https://vitrinnet.com/c/combine-harvester
https://vitrinnet.com/c/combine-harvester


کمباین ها دارای لطعات مختلفی هستند که با توجه به نوع استفاده از آنها شکل و نوع این لطعات نیز 

کمباین هزینه های جانبی از لبیل هزینه نیروی انسانی را به حدالل می رساند و . در آنها متفاوت است

. ن نوع ماشین آالت بسیار ممرون به صرفه می باشداز این نظر استفاده از ای

  

 

  

در ایران نیز کارخانه کمباین سازی در شهر اراک والع شده که توانسته است در طول دوران فعالیت 

را با کیفیت بسیار مطلوب به بازار این نوع ادوات کشاورزی مدرن تا کنون   1348خود یعنی از سال 

. عرضه نماید

  

ماشین پنبه پاک کن  -3

مدرن به شمار می رود که می تواند با سرعت فوق العاده ای  ادوات کشاورزییکی از ماشین آالت و 

این دستگاه در والع یک نوع کمباین می باشد که کمباین کششی پنبه . دانه پنبه را از الیاف آن جدا کند

. پاک کن نیز نامیده می شود

نوان تولید شده و به مرور زمان به شکل امروزی و به ع این ماشین ابتدا به شکل دستی و سنتی 

. ماشین سیار در آمد که می تواند در مولعیت های گوناگون جابجا شود

http://vitrinnet.com/c/agriculture-equipment


انواع کمباین کششی چغندر لند نیز از جمله ماشین آالت پرکاربرد در کشاورزی می باشند که در همین 

سرعت و کیفیت بهره وری با توجه به این نوع ادوات کشاورزی . گروه ماشین آالت لرار می گیرد

زیادی افزایش پیدا کرده است و موجب شده است تا شاهد ورود انواع کمباین با مصارف  مدرن تا حدود

. گوناگون در بازار ادوات کشاورزی باشیم

  

 

  

هواگردهای کشاورزی  -4

یکی دیگر از ماشین آالت و ادوات کشاورزی که در سالیان اخیر به کار گرفته می شود وجود پهباد ها 

که می تواند مراتع و منابع وسیعی را پوشش داده و در زمینه این نوع  . یا جت های سمپاشی می باشد

و  2از جمله جت آنتونوف ای ان . به مزارع پهناور به کار می رودیا پاشش کود   مبارزه با آفاتدفع و 

. که توسط روسیه و آمریکا تولید شده اند 188یا سسنای 

  

https://vitrinnet.com/c/Pest-Control


 

  

الزم به ذکر است در کنار این محصوالت ماشین آالت دیگری نیز وجود دارند که بسیار پر کاربرد بوده 

با  انواع تیلرهامزارع گوناگون کشاورزی به کار می روند از جمله می توان به  و در مناطك مختلف و

امروزه کشاورزان به طور مستمل نسبت به خرید انواع وسایل . ظرفیت های مخصوص اشاره کرد

 .ند که از هر نظر ممرون به صرفه می باشدکشاورزی و ادوات مختلف الدام می کن

 

 دستگاه نشاکار و پر کاربردترین انواع آن

گیاهان در کاشت نشاء  است که کشاورزی مکانیزهدستگاه نشاکار از ادوات و تجهیزات مورد نیاز 

ای از مزرعه و در پروسه نشاکاری، ابتدا گیاهان را در نواحی ویژه. گیرد مختلف مورد استفاده لرار می

دهند و هنگامی که جوانه ها به گیاهان کوچک یا نشا تبدیل شدند،  یا در ظروف کشت خاص پرورش می

با دست انجام شود بسیار زمانگیر و پر  پروسه نشاکاری اگر. به مکان کاشت اصلی منتمل می شوند

دهند با خرید  های وسیعی دارند ترجیح می زحمت است و به همین دلیل بسیاری از کشاورزانی که زمین

دو نوع نشاکار ماشینی و نشاکار دستی . دستگاه نشاکار، راندمان و سرعت کار خود را افزایش دهند

 : یای تولید نشا عبارتند ازمزابه طور کلی . پرکاربرد این وسیله هستند

کاهش چشمگیر مصرف آب کشاورزی 

ها از آفات و امراض  مصون ماندن جوانه

کاهش زمان تولید 

امکان تولید دو یا چند بار محصول در بازه یک فصل رشد 

https://vitrinnet.com/c/Tyler-Kultivator
https://vitrinnet.com/blog/article/167/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-(%D8%A8%D8%AE%D8%B4-2)


 

انواع دستگاه نشاکار 

که کشاورزان یا مزرعه داران بر اساس متفاوتی دارند های  و ویژگی  انواع نشا کارهای زیر، لیمت

. کنندتوانند آنها را خریداری  هزینه های پیش بینی شده خود، می

نشاکار دستی 

ترین ادوات کشاورزی باغداران است، به دلیل لیمت پایین، کاربرد راحت  نشاکار دستی یکی از محبوب

در این نوع نشاکار که به شکل یک . گویند رونده نیز میبه نشاکار دستی، نشاکار راه. و جابجایی آسان

دستی از درون لوله  نشاها را به صورترود در یک ردیف  لوله بلند است، کشاورز همانطور که راه می

نماید و دستگاه نشاکار آن را در عمك مورد نظر لرار داده و تثبیت  نشاکار به مکان کاشت هدایت می

نشاکار دستی کوچک و سبک بوده و امکان . رساند کند و در نهایت کاشت نشا را به پایان می می

. اربردترین نوع این وسیله استاز پرکدستگاه نشاکار دستی گوجه فرنگی . جابجایی راحت تری دارد

 

 

 

 

 



انواع نشاکار دستی  

( چهار ردیفهنشا دستگاه یا )چهار ردیفه نشاکار دستی 

( شش ردیفهنشا دستگاه یا )شش ردیفه نشاکار دستی 

  

نشاکار ماشینی 

کارگر نشاکار موتوری، در . گویند به نشاکار ماشینی، نشاکار موتوری یا نشاکار سوار شونده هم می

.  شود سوار دستگاه شده و آن را روشن می نماید و با حرکت دستگاه عمل کاشت نشا انجام می

  

: نشاکار دو ردیفه آترانس

که در آن عملیات نشاکاری با دستگاه های معمولی )از نشاکار دو ردیفه آترانس در کاشت های متراکم 

بین پشته ها کمتر از پنجاه سانتی متر است؛  در کاشت متراکم فاصله. شود استفاده می( سخت است

. مانند کاشت نشای گوجه فرنگی و فلفل

  

: دستگاه نشاکار عمیك کار

را گویند، نشاکار عمیك کار امکان اتصال به تراکتور به نشاکار عمیك کار، نشاکار ردیف کار هم می 

ها است و برای کاشت  فهای آن امکان کاشت نشاها به صورت یکنواخت در ردی از ویژگی. دارد

. شود نشاهای حبوبات مثل نخود و لوبیا استفاده می

  

: دستگاه انتمال نشا

بیشتر جهت کاشت گیاهانی با دستگاه انتمال نشا  . گویند ربات انتمال نشا نیز میبه دستگاه انتمال نشا  

. رودای به کار می  رشد دو مرحله

  



 

مزایای استفاده از دستگاه نشاکار 

به توان  میمزایای استفاده از دستگاه نشاکار بسیار زیاد است، از جمله  صنعت کشاورزی و باغبانیدر 

: موارد زیر اشاره کرد

 

نشاکاری از جمله کارهای کشاورزی است که بسیار خسته کننده است، استفاده از این دستگاه در   -

. کاهش فشار کاری کارگران بسیار موثر است

. شود استفاده از نشا کار به کاشت نشا سرعت بیشتری بخشیده و در نتیجه بازدهی محصول بیشتر می -

. ر بیشتر از دلت کار انسانی استدلت انجام کار با دستگاه مکانیزه بسیا -

در صورت استفاده از دستگاه نشا کار، نیاز به تعداد کارگر کمتری در کاشت نشا وجود دارد به همین  -

. یابد های منابع انسانی کاهش می دلیل هزینه

- عمك کاشت نشا بسیار مهم است و کاشت نشا توسط نیروی انسانی باعث خطا در عمك کاشت می -

در صورت استفاده از این دستگاه، عمك کاشت به اندازه استاندارد از پیش تعریف شده و برای شود، 

. همه نشاها کامال یکنواخت خواهد بود

  

https://vitrinnet.com/c/agriculture-and-gardening-industry-and-equipments


 

توان از دستگاه نشاکار استفاده کرد؟  در کاشت چه محصوالتی می

توان از جهت کاشت انواع مختلف للمه ها و نشاها می . طرز کار دستگاه نشاکار بسیار راحت است

کاشت نشای برنج در شالیزارها . یکی از مهمترین محصوالت برنج است. دستگاه نشا کار استفاده کرد

های کامال منظم کاشته شود و  از کاشت دیگر نشاها سخت تر است و هم چنین نشاها باید در ردیف

. بسیار پرکاربرد است دستگاه نشاکار شالی و برنجبراین بنا. سرعت کاشت هم بسیار مهم است

دستگاه . شودمکانیزه کردن کاشت نشاها باعث سود دهی بیشتر و باال رفتن کیفیت این محصول می 

از جمله فلفل، گوجه فرنگی، بادمجان و هم چنین  جات و سبزیجات نشاکار، در کاشت انواع صیفی

. می گویند دستگاه نشاکار صیفیکاشت نشاهای حبوبات از جمله نخود ولوبیا هم کاربرد دارد که به آن 

 

 دستگاه چاله کن و نهرکن

انجام  دستگاه ها و ماشین آالت صنعت کشاورزی و باغبانییکی از له و نهر معموال توسط حفر چا

برای . است و از بخش های جدایی ناپذیر کشاورزی است که با صرف انرژی بسیاری همراهگیرد  می

ایجاد گودال های با عمك های . جلوگیری از هدر رفتن انرژی به تجهیزات چاله کن و نهرکن نیاز است

. متفاوت در زمین های خاکی سخت، از جمله فواید استفاده از این وسیله پرکاربرد است

که این کار نیاز به کردند،  در گذشته بسیاری از کشاورزان با بیل و کلنگ، الدام به حفر چاله و نهر می

اما با روی کار آمدن تجهیزات چاله کن و نهرکن با تیغه های . نیروی انسانی لوی و ولت کافی داشت

. تیز، می توانید در مدت زمان کمی به حفر چاله، در هر خاکی بپردازید

https://vitrinnet.com/c/rice-transplant-machine
https://vitrinnet.com/c/Vegetable-seedling-transplant-machine
https://vitrinnet.com/c/agriculture-and-gardening-industry-and-equipments


 

  انواع نهرکن و ویژگی های آن

مثال برای زمین . نهرکن ها انواع مختلفی دارند که بر اساس نیاز می توان نوع متناسب را انتخاب کرد

یاز به حفرهای عمیك دارند، باید از چاله کن و یا نهرکنی استفاده کنیم هایی که بسیار سخت هستند و ن

. شود، تا بتواند عمك بیشتری را حفاری کند تراکتورکه متصل به 

که با یکدیگر دارند،  از طرفی نهرکن ها نیز، با توجه به عمك شیاری که مد نظر است و فاصله عرضی

   از این نهر کن ها برای کاشت محصول و یا شخم زدن زمین استفاده . به چند دسته تمسیم می گردند

در برخی از موارد برای برداشت محصوالت ریشه ای مانند سیب زمینی و هویج نیز، میتوان . می گردد

. از نهرکن استفاده کرد

  

نهرکن تیلر و مزایای استفاده از آن 

همیشه بعد از پایان برداشت محصول، با زمینی سخت رو به رو میشویم که برای کاشت دوباره 

در زمین های . بتواند به راحتی رشد کند بذرمحصوالت، نیاز است حتما این الیه سخت شکسته شود تا 

اما زمین های با کشت وسیع باید حتما توسط . گ صورت می گیردکوچک این کار توسط بیل و کلن

. نهرکن تیلر حفاری شوند

می تواند در سطح وسیع به کار رفته و وظیفه اصلی آن، خرد کردن ذرات خاک و یا نرم نهرکن تیلر 

. است بستر کشتکردن 

https://vitrinnet.com/c/tractors
https://vitrinnet.com/c/Seed
https://vitrinnet.com/c/seedbed


  

  له کن و ویژگی های آنانواع چا

چاله کن ها انواع مختلفی دارند که هر کدام بسته به نوع مصرف و ویژگی هایی که دارند، در امور 

در ادامه به معرفی انواع چاله کن میپردازیم و ویژگی های چاله . مختلف مورد استفاده لرار می گیرند

. کنها را بررسی میکنیم

چاله کن هیدرولیکی 

معموال . هیدرولیکی لطرهای مختلفی دارند و برای موارد گوناگونی استفاده می شوندچاله کن های 

. تا به این صورت لدرت آن را افزایش می دهندچاله کن هیدرولیکی را بر روی تراکتور نصب میکنند 

. این چاله کن توانایی حفر تونل هایی با عمك بیش از ده ها متر را دارد

  

چاله کن هیدرولیکی انواع 

: تمسیم بندی می شوندچاله کن های هیدرولیکی به انواع مختلفی دارند و به صورت زیر 

هیدرولیکی تک بازو چاله کن 

چهار بازو هیدرولیکی چاله کن 

چهار بازو هیدرولیک هیدرولیکی چاله کن 

  



 

چاله کن دستی 

، چاله کن دستی است که در آن از نیروی انسانی برای حفر ادوات و لوازم باغبانییکی از انواع 

با این تفسیر چاله کن های دستی برای خاک های نرم و چاله هایی مناسب است که . استفاده می شود

. نیاز به عمك زیاد نداشته باشد

وزن چاله کن دستی معموال کمتر از نوع برلی و دیزلی است، اما از لحاظ جنس تیغه، از همان کیفیت 

.  برخوردار است

. لیمت چاله کن دستی در سایت ویترین نت موجود می باشدانواع مختلف 

  

  

https://vitrinnet.com/c/Gardening-tools


 

چاله کن برلی 

چاله کن برلی یکی از انواع تجهیزات چاله کن و نهرکن می باشد که نیروی محرکه آن از طریك سیم 

معموال از چاله کن های برلی برای ایجاد گودال هایی برای کاشت درخت، پایه های . برق تامین می شود

. استفاده می شود... حصار و

داشتن لدرت باال . این نوع از چاله کن ها، یکی از پرکاربردترین دستگاه های حفاری درون شهر هستند

و سرعت انجام کار در کمترین زمان ممکن، چاله کن های برلی را به یکی از پر لدرت ترین وسایل در 

هرکن است که به چاله کن برلی، جزء آن دسته از تجهیزات چاله کن و ن. این زمینه تبدیل کرده است

عده ای این دستگاه را به الزم به زکر است که . و دو نفره می توان از آن استفاده کردتک نفره صورت 

. نام دستگاه زمین کن نیز می شناسند

 

 

 

 

 

 



 تجهیزات بذرپاش و کودپاش 

تواند ممدار  این دستگاه ها می. است ماشین آالت پرکاربرد کشاورزیدستگاه بذرپاش و کودپاش در رده 

کند، سپس آنها را در داخل زمین در عمك مناسب جایگذاری کرده و با بذر و یا ممدار کود را کنترل 

دستگاه لابل تنظیم میزان پاشش و عمك برداری خاک توسط اپراتور . پوشاند خاک روی آنها را می

. است

پاشش ناموزون بذر . پاشش بیش از حد کود شیمیایی باعث تخریب زمین حاصلخیز کشاورزی می گردد

توزیع یكنواخت . گردد، محصول در یک نمطه انبوه و در نمطه دیگر تُنُْک و کم پشت باشد نیز باعث می

، پاشش و پخش ممدار مناسب كود و بذر در خان، عوامل موثری در کود شیمیاییکود و کنترل ممدار 

. تولید محصول با حدالل هزینه و با بهترین کیفیت هستند

 

  

طرز کار دستگاه بذرپاش و کودپاش چگونه است؟ 

یه شده را از کود و بذر پر اپراتور باید پس از انجام تنظیمات الزم، محفظه ای که در زیر دستگاه تعب

این محفظه دارای سوراخ هایی است که . ها انجام پذیر است یا کود توسط پاشنده بذرریزش . نماید

در نتیجه تراکم . شودبه صورت یکنواخت در سطح خاک مزرعه انجام  کودشود پاشش بذر یا باعث می

سطح کشت، یکنواخت می شود و جوانه های گیاهان در فواصل یکنواخت رشد کرده و کیفیت محصول 

. گردد مطلوب می

https://vitrinnet.com/c/agricultur-industry-machinery
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تجهیزات کودپاش و بذرپاش  انواع 

که کشاورز بر حسب ابعاد دارند مختلفی به صورت زیر وجود  در انواع تجهیزات کودپاش و بذرپاش 

. محل والع شدن زمین و هزینه مورد نظر خود، آن را انتخاب می نمایدزمین خود، 

تجهیزات کودپاش و بذرپاش دستی 

تجهیزات کودپاش و بذرپاش چرخ دار 

تجهیزات کودپاش و بذرپاش پشتی   

تجهیزات کودپاش و بذرپاش تراکتوری   

دستی در دو نوع پشتی و چرخ دار وجود دارد که نوع پشتی بر پشت اپراتور حمل تجهیزات کودپاش 

های چمن لابل استفاده  نوع دستی چرخ داربرای زمین های مسطح و به طور معمول زمین. شود می

شود و اپراتور در لسمت راننده  نوع تراکتوری دستگاه در پشت تراکتور و یا تیلر نصب می. است

. و پاشش بذر یا کود را به کمک ماشین انجام می دهدماشین نشسته 

  

تراکتوری و دستگاه کودپاش تراکتوری چگونه کار می کنند؟ دستگاه بذرپاش 

دستگاه بذرپاش و کودپاش تراکتوری، به لسمتی در پشت تراکتور وصل می شود و با حرکت ماشین، 

 این تجهیزات در ابعاد و اندازه. گردد می عمل پاشیدن بذر یا کود به صورت یکنواخت و به آسانی انجام

بزرگ نصب می گردد و  تراکتور و کمرشکنهای های مختلفی وجود دارند که انواع بزرگتر آن بر روی 

این ماشین آالت کار حرکت دادن تجهیزات کودپاش و . نصب می شود تیلرانواع کوچکتر آن ها بر روی 

. دهندبذرپاش را انجام می 

  

https://vitrinnet.com/c/tractors
https://vitrinnet.com/c/Tyler-Kultivator


 

  

بذرپاش دستی و کودپاش دستی چگونه کار می کنند؟ 

برای مزارع کوچکتر لابل استفاده است که در آن اپراتور و بذرپاش دستی دستی تجهیزات کودپاش 

دستگاه بذر پاش دستی . کند تواند دستگاه بذرپاش پشتی را با خود حمل می دستگاه یا کشاورز، می

شود که دستگاه بر روی پشت شخص لرار گرفته و سپس بند  دارای دو بند دوشی است که باعث می

پاشش بذر کند و   اپراتور یا کشاورز، به راحتی در منطمه حرکت می.  شودکمری آن از جلو بسته می 

مخزن دستگاه بذرپاش دستی و کودپاش دستی دارای ظرفیت کمی، به طور . دهد یا کود را انجام می

. شودتغذیه مخزن با اهرم مکانیکی و یا با موتور بنزینی انجام می. کیلوگرم، است 20تا  5معمول بین 

  



 

  

دستگاه کودپاش دوار یا سانتریفیوژ چگونه کار می کند؟ دستگاه بذرپاش و 

مزرعه داران و کشاورزان پس از چند بار برداشت محصول برای تمویت خاک و  صنعت کشاورزیدر 

ده کود بر جهت پاشش یکنواخت و توزیع ش. مغذی ساختن آن به عممی از خاک کود اضافه می کنند

در . شودروی خاک از دو نوع کلی کودپاش نوسانی و کود پاش دوار یا بذر پاش دوار استفاده می 

به این نوع دستگاه کودپاش سانتریفیوژ و . گردد مزارع ایران بیشتر از نوع کودپاش دوار استفاده می

ودپاش سانتریفیوژ باید ک -برای کاربرد دستگاه بذرپاش . شودکودپاش گریز از مرکز هم گفته می 

در این صورت گذشته از آنکه ممدار . عرض کار موثر دستگاه و ممدار پاشش بذر یا کود را تنظیم نمود

شود، بلکه توزیع آن در عممی از خاک هم  بذر یا کود در حد مطلوب و به صورت بهینه استفاده می

. یکنواخت و متعادل است

  

اش چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ در انتخاب تجهیزات کودپاش و بذرپ

مساحت مزرعه یا زمین . کودپاش به چند نکته توجه نمایند -کشاورزان باید در انتخاب دستگاه بذرپاش 

ضمن آنکه . کشاورزی خود را در نظر داشته باشند و دستگاهی متناسب با محل کار خود تهیه کنند

ه دستگاه را از تولید کنندگان و یا وارد کنندگان لیمت دستگاه باید برایشان مناسب باشد، الزم است ک

. معتبر خریداری نمایند تا دارای خدمات پشتیبانی باشد

اندازه و ابعاد لسمت توری که بخش ریزش و توزیع بذر یا کود را برعهده دارد، باید مناسب انتخاب 

https://vitrinnet.com/c/agriculture-and-gardening-industry-and-equipments


ته شده اند و با تعویض این توری ها دارای ابعاد استانداردی هستند که بر اساس ابعاد بذرها ساخ. شود

در هنگام خرید بایستی به این نکته . توری ها می توان برای توزیع چند نمونه بذر از آنها استفاده کرد

لطعات و لوازم جانبی توجه کرد که دستگاه دارای خدمات پشتیبانی فنی باشد و بتوان در هنگام نیاز 

. آن را به راحتی تهیه نمود کشاورزی

 

 انواع کمرشکن و کاربردهای آن

و باربری همراه بوده  صنعت کشاورزی و باغبانیپیشرفت علم و تکنولوژی با پیشرفت های عظیمی در 

از این رو ادوات و تجهیزات بسیار زیادی در این زمینه تولید شده اند که استفاده از این تجهیزات . است

انجام کارهایی از جمله حمل بارهای سنگین و اجرای کارهای کشاورزی را برای ما آسان تر ساخته 

 .است

  

در صنعت کشاورزی و حمل و نمل  ها  کمرشکن

در طرح ها و مدل های مختلف تولید های باربری  های باغی و کمرشکن کمرشکنکلی انواع  به طور

اگر لصد دارید به کار کشاورزی مشغول شوید، بهتر است که با تکنولوژی های لابل توجه در . شده اند

ا همچنین اگر لصد حمل و نمل بارهای سنگین ر. این زمینه از جمله کمرشکن باغی بیشتر آشنا شوید

دارید و در این زمینه با مشکل مواجه شده اید تنها کافیست به انواع کمرشکن های باربری اعتماد 

. کنید
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کمرشکن باغی 

در حمیمت کمرشکن باغی نوعی تراکتور مجهز به لابلیت اجرای کارهای عمرانی در باغ ها و شهرهای 

برخی از انواع . می شناسندتور باغی کمرشکن ادوات تراکبه طوری که عده ای آن را به نام . است

کمرشکن باغی که اندازه کوچکی دارند، کاربردهای مختلفی همچون شهرسازی، معابر کوچک و باریک 

کمرشکن باغی در صنعت کشاورزی، باغ ها و گلخانه ها نیز کاربردهای لابل توجهی دارد و لادر . دارند

. است کیلوگرم 350به جابه جایی اجسام با وزن 

، روتیواتور، موور بشمابی، صاف کن، مته چاله گاو آهنهمچون  تجهیزات و ادوات کشاورزیبرخی از 

بند عمب انواع کمرشکن باغی نصب  توان به مالرا می ... و  کمباین، سمپاش، تریلی، کولتیواتورکن، 

. نمود

  

 

  

محور  4کمرشکن 

امروزه برای . هستندمحور لادر به جابه جایی بارهایی با طول و عرض زیاد  4انواع کمرشکن های 

همچنین از آنجا که . ره گرفته شده استمحور از روش های جدید جوشکاری به 4ساخت کمرشکن 

https://vitrinnet.com/c/agriculture-equipment
https://vitrinnet.com/c/Plow
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محور  4استحکام فلزات به کار رفته در ساخت این دستگاه ها باالست، این لابلیت ها در کمرشکن 

. تعبیه شده است

  

کمرشکن باربری 

جابه جایی برخی از وسایل با وزن و حجم زیاد از جمله خودروها باید با استفاده از وسایل نملیه 

کمرشکن باربری که به آن تریلر کمرشکن نیز می گویند، نوعی کامیون است که . یردمخصوص انجام گ

این کمرشکن ها برای جابه جایی بارهای . در وزن های مختلف تولید و وارد عرصه بازار شده اند

. سنگین جاده ای مورد استفاده لرار می گیرند

ویژگی های مختلفی دارند که برای اینکه بهترین خرید کمرشکن را  ماشین آالت کشاورزیاین نوع از 

: بررسی کنیمهر کمر شکن بهتر است که موارد زیر را لبل از خرید داشته باشیم، 

  

: ویژگی های تریلر کمر شکن

چند محور بودن 

شاسی 

کل  طول و عرض 

کف بارگیر طول عرشه یا همان 

ظرفیت 

وزن  

سایز و تعداد رینگ و الستیک ها 

سیستم ترمزبندی 

سیستم برق 

پایه تولف 

میل ریش 

  

https://vitrinnet.com/c/agricultur-industry-machinery


 مرزکش و ریک خورشیدی

صنعت کشاورزی و باغبانی می توان به پرکاربرد در  تجهیزات و ادوات کشاورزیاز جمله 

.  در مکانیزه کردن کشاورزی نمش موثری دارنداشاره کرد که مرزکش و ریک خورشیدی دستگاه 

انواع  در کاشت. ، الزم است که سطح کشت، کرت بندی شودکودجهت جلوگیری از شسته شدن خاک و 

های کشاورزی و یا کاشت برنج در شالیزارها یکی از کارهایی که باید  جات و سبزیجات در زمین صیفی

وسایل و امکانات مورد نیاز . و لطعه بندي استانجام شود، آماده کردن سطح کاشت توسط کرت بندی 

تواند در  ، میتراکتورپس از اتصال مرزکش به . جهت كرت بندي مكانیزه تراكتور و مرزکش هستند

استفاده از مرزکش نه تنها . کندها و مزارع کشاورزی، کرت بندی هنگام حرکت، روی سطح زمین

. شود  برد، بلکه باعث ایجاد نظم در کاشت میسرعت کار را باال می

کند، که الزم  های هرز نیز در بین محصوالت رشد می، همزمان با رشد محصول، علفبذرپس از کاشت 

ریک خورشیدی ابزاری است که برای جمع آوری علوفه و علف های هرز . است جمع آوری شوند

آوری آن را هم انجام می  کار جمعها عالوه بر ردیف کردن علوفه، ریک. مورد استفاده لرار می گیرد

ای شکل و شبیه به خورشید بوده و با علت نامگذاری این ابزار به این دلیل است که دایره. دهندی

حرکت در بخش های مختلف زمین مزرعه، همزمان با درآوردن علف های هرز از ریشه، آنها را جمع 

. آوری می کند
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و ریک کشاورزی مرزکش مختلف ابعاد 

های مرزکش  به همین دلیل عده ای آنها را به نام. و تراکتور هستند تیلراین ادوات لابل نصب بر روی  

صنعت در استفاده از مرزکش و ریک خورشیدی . نیز می شناسند... و تراکتور و مرزکش تیلر 

این ابزارها با متصل شدن به . کشاورزی و باغبانی و تولید محصوالت علوفه ای از ضروریات است

ها جدا کرد و  توان آنها را از ماشین پس از انجام کار می. دهند تراکتور و تیلر کارآیی خود را نشان می

. ابزارهای دیگر را به آنها متصل ساخت

بستگی به . مرزکش کشاورزی و ریک کشاورزی در بازار وجود داردابعاد و اندازه های مختلفی از 

از مرزکش و ریک . شود های مختلف این ابزار استفاده می، از اندازه بستر کشتوسعت سطح زیرین 

انواع بزرگتر برای وسعت بیشتر استفاده  خورشیدی با ابعاد کوچک تر برای کاربری های محدود و از

. گرددمی

  

انواع مرزکش 

-ماله مرزکش مرزکش ها به شکل . رود دستگاه مرزکش ابزاری است که جهت کرت بندی به کار می

اند  های آنها به شکل بشماب هایی است که ممابل هم والع شدهپره . وجود دارنددیسکی مرزکش یا ای 

https://vitrinnet.com/c/Tyler-Kultivator
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شود و از سمت  ر به سمت جلو، از یک سمت خاک به داخل بشماب ها وارد میو ضمن حرکت تراکتو

. شود شود که در نتیجه به صورت مرزی روی هم جمع می دیگر در وسط ریخته می

. شود که پهنای مرزها به هم دور یا نزدیک گردند فاصله دو بشماب را می توان تغییر داد که باعث می

-ه مختلف است که بسته به وسعت زمین از اندازه های گوناگون استفاده میلطر بشماب ها در چند انداز

. شود 

: ها عبارتند از به طور کلی انواع مرزکش

اینچ با گل تراش  26مرزکش با پره 

سانتی متر  175و با عرض کار اینچ  28-26-26مرزکش بشمابی با پره 

سانتی متر  120اینچ و با عرض کار  26مرزکش هندی با پره 

  

انواع ریک خورشیدی 

اسپک ها به شکل . اندهای خورشیدی از تعدادی چرخ اسپک دار مانند چرخ دوچرخه تشکیل شده  ریک

با حرکت ماشین به . گیرد میله های فنری سر کجی هستند که نوک آن ها در تماس با زمین لرار می

ها روی زمین های ناصاف  این ریک. را وارد ردیف می نمایند  سمت جلو، چرخ ها می گردند و علوفه

چون گردش هر چرخ مستمل از دیگری است، بنابراین هر چرخ متناسب با . خیلی خوب کار می کنند

. تواند بچرخد شکل زمین می

: های خورشیدی عبارتند از به طور کلی انواع ریک

پره خورشیدی تک فنر  4ریک 

پره خورشیدی جفت فنر  4ریک 

سانتیمتر   330ریک های کوپتری 

سانتیمتر   700ریک های کوپتری 

سانتیمتر نشان دهنده عرض سطح کاری است که پوشش  700و  330در نظر داشته باشید که اعداد "

." می دهند

  



 

 

 

 :کمباینمعرفی 

اما . با آغاز فصل برداشت، برخی از کشاورزان با استفاده از کمباین به برداشت برنج می پردازند

با استفاده از کمباین شما لادر خواهید بود . دهند دیگران ممکن است استفاده از نیروی دست را ترجیح

به صورت دستی لطعاً به تعدادی برای برداشت برنج . تا تمامی مزرعه را در طول یک روز درو کنید

از آنجا که برداشت برنج با استفاده از . کارگر و زمان بیشتری برای برداشت برنج نیاز خواهید داشت

. ام می گیرد، امروزه استفاده از کمباین ها گسترش یافته استکمباین ساده تر و راحت تر انج

انواع کمباین برداشت برنج تولید شده و  صنعت کشاورزی و باغبانیبا پیشرفت علم و تکنولوژی در 

اگر لصد خرید یکی از این کمباین ها را دارید بهتر است که ابتدا با انواع . وارد عرصه بازار شده است

. آن آشنا شوید

یکی از روش های نوین و تکنولوژی های جدید در امر کشاورزی به ویژه برداشت برنج کشت مکانیزه 

از آنجا که کشور ما در تولید برنج به خود کفایی رسیده است، مکانیزه شدن مزارع شالیزار . می باشد

ری و دوام کاشت برنج به صورت مکانیزه بهتر است که برای حفظ پایدا. افزایش یافته است

. تمامی نکات مهم را با توجه به شرایط مورد نظر رعایت نمایید  کشاورزی مدرندر 
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باین هد استریپر مخصوص برداشت برنج کم

ماشین آالت کمباین هد استریپر برای برش محصوالت دروگر وجود ندارد و این نوع از 

کمباین هد استریپر مجهز به جسمی دوار در بخش جلویی است . محصوالت را درو نمی کنند کشاورزی

تسمه . که پس از برخورد با خوشه ها، دانه ها جدا شده و محصوالت به داخل کمباین پرت می شوند

. هایی فلزی در اطراف این جسم دوار لرار گرفته اند که شباهت زیادی به شانه دارند

  

د کمباین هد فی

در بخش جلویی این نوع کمباین نیز . یکی از انواع کمباین برداشت برنج ، کمباین هد فید می باشد

ابتدا محصوالت به وسیله شانه برشی درو می . همانند کمباین هد استریپر شانه برشی والع شده است

در کمباین هد . هدایت می شوند خرمن کوبشوند و با استفاده از نماله های زنجیری و انگشتی ها به 

. فید فمط خوشه وارد بخش تمیز این دستگاه می شود
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کمباین هول کراپ 

خرمن کوب . در کمباین هول کراپ تمام لسمت های محصول درو می شوند و به دستگاه انتمال می یابند

دانه های میخی تشکیل شده است و در فاصله های مشخص این نوع کمباین از استوانه ای کوبنده با دن

. انگشتی های کوچک نصب شده است

  

مزایا و معایب استفاده از انواع کمباین برداشت برنج 

از مزایای استفاده از انواع کمباین برداشت برنج ، راحت تر انجام گرفتن کار درو و ارزان تر بودن آن 

. نسبت به روش دستی است

اما یکی از معایب استفاده از کمباین برای برداشت برنج این است که در این روش خشک و تر با هم 

. می سوزند و کیفیت محصوالت در روش برداشت برنج با استفاده از کمباین کاهش پیدا می کند

نیز با  از آنجا که در برداشت برنج با استفاده از کمباین سرعت افزایش می یابد باید برنج درو شده

منظور عملیات خشک شدن فوری و سرعتی مورد استفاده لرار برای این  . سرعت بیشتری سفید شود

. می گیرد که عطر و کیفیت برنج را کاهش می دهد

  



 :روتیواتور

های کشاورزی  است که برای خاک ورزی زمین تجهیزات و ادوات کشاورزیروتیواتور از جمله 

به این دستگاه . اختراع شده ولی امروزه کاربرد آن بیشتر شده است ۱۹۴۶از سال کاربرد دارد که 

.  پشت تراکتور متصل می شود

اتصال پس از . شوندکه روی یک محور نصب می شکل تشکیل شده است  Lرتیواتور از تعدادی تیغه 

شوند، به به تراکتور، این تیغه ها توسط شافت نیرودهنده تراکتور که به محور این دستگاه متصل می

تراکتور به جلو، تیغه ها به سطح خاک در حین حرکت . دور محور خود با سرعت زیاد می چرخند

دارند، خرد  سانتی متری زمین وجود 15تا  8هایی که در سطح زمین و در عمك کشیده شده و کلوخه 

. کند می

. متر متغیر است 3سانتی متر تا  90عرض دستگاه بسته به نوع محل استفاده بین 

کاربرد روتیواتور در کجاست؟ 

چون حرکت تیغه های آن چرخشی است، آب در . شوداز روتیواتور برای شخم زدن خاک استفاده می -

. شودماند که تاحدودی از هدر رفتن آب جلوگیری میالبالی خاک بالی می

ستی کامال با خاک مخلوط شود، به همین دلیل از ای بسیار ریز است و بایگیاهان علوفه ه بذرچون  -

. شودای استفاده میدستگاه روتیواتور برای نرم کردن خاک در مزارع کاشت گیاهان علوفه

در روش کاشت جوی و پشته، اگر سطح کاشت بذر نرم نبوده و کلوخه داشته باشد از روتیواتور  -

. شودبذر استفاده می بستر کاشتبرای نرم کردن خاک 

پس از برداشت محصول، به طور معمول بمایایی از گیاهان و نیز علفهای هرز در سطح کشت بالی  -

. شودماند، از این ابزار جهت خردکردن آنها و از بین بردن علفها استفاده میمی

کند و بنابراین روند فرسایش خاک را به صورت پودری تبدیل می دستگاه رتیواتور در حین کار، خاک -

. به همین دلیل الزم است که از آن فمط در شرایط الزم و موارد ضروری استفاده کرد. شودزیاد می
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انواع روتیواتور از نظر نوع کاربرد 

از آن . انواع رتیواتور بسته به نوع کاربرد، مکان استفاده و نوع خاک دارای مدل های مختلفی است

: های زیر میتوان اشاره نمود جمله به انواع رتیواتور

رتیواتور کشویی دستی  -

رتیواتور سنسوردار  -

رتیواتور بازویی سنسوردار  -

رتیواتور سنسوردار باغی  -

  

روتیواتور کشویی دستی 

رتیواتور کشویی دستی یک ابزار شخم زنی تراکتوری است که برای باغات و شخم پای درختان مناسب 

به صورت دستی از کنار تراکتور  تراکتوردر هنگام حرکت ن لابلیت است که این دستگاه دارای ای. است

سانتیمتر زیر و رو  25به طرف پای درخت برود و خاک منطمه نزدیک به درخت را با عمك شخم تا 

این نوع . سانتیمتر است 160ستگاه می تواند کار کند این دعرضی که  . کند و کلوخه ها را نرم نماید

در . عدد است 42تیغه متصل باشد که تعداد کل تیغه ها  6دستگاه لابلیت آن را دارد که در هر ردیف آن 

https://vitrinnet.com/c/tractors


به هر ردیف . های هرز و شخم زنی را به طور کامل دارا استاینصورت توانایی از بین بردن علف

. یغه متصل استعدد ت 4رتیواتور های معمولی 

  

 

  

روتیواتور سنسوردار 

زنی شود و کاربرد آن در باغات و مزارع برای شخمه پشت تراکتور متصل میرتیواتور سنسوردار ب

این دستگاه دارای سنسور الکتریکی است که در حین . های بین درختان و سطح مزارع استردیف

حرکت در فضای کاری، اگر به درخت یا مانعی برخورد کند، برمی گردد و در مسیر بدون مانع پیش 

تور سنسوردار با ابعاد کوچکتر و با کاربرد در باغات و فضاهای تنگ تر را می انواع رتیوا. رودمی

متصل کرد و برای زمینهای وسیع کشاورزی و مزارع به پشت تراکتورهای بزرگ متصل  تیلرتوان به 

. می شوند

  

روتیواتور بازویی سنسوردار 

-روتیواتور بازویی سنسوردار، یک ابزار شخم زنی مدرن است که برای خردکردن و ازبین بردن علف

به ابزار روتیواتور بازویی سنسوردار ها، به دلیل فضای پردرخت باغ. شودهای هرز استفاده می

رخت به عمب برگشته و درخت را شناسایی و سنسور الکتریکی مجهز شده که در هنگام برخورد به د

دارای بازوهای روتیواتور بازویی سنسوردار هم چنین . گردددور زده و به سطح بدون درخت برمی

https://vitrinnet.com/c/Tyler-Kultivator


تواند از تراکتور فاصله گرفته و عمل شخم زنی سانتی متر می 30متر و  2الکتریکی است که تا فاصله 

به  hp 35ه را به انواع تراکتورهایی که توان این دستگا. را در فاصله نزدیک به پای درخت انجام دهد

. باال دارند، می توان متصل نمود

رتیواتور بازویی سنسوردار در باغهای مختلف لابل استفاده است ولی در باغاتی که کاشت منظم و 

سانتیمتر باشد، امکان استفاده بیشتر است و سرعت  75ردیفی دارند و عرض ردیف شخم زنی حدود 

. رودمی کار باالتر

  

روتیواتور سنسوردار باغی 

کاربرد این نوع از ابزار . باغی در طول بهار استسنسوردار روتیواتور بهترین زمان برای استفاده از 

باغی لبل از کاشت بوده و برای زیر و رو کردن خاک و نابود کردن علف های هرز استفاده می 

تواند و هوادهی می کند، دراین صورت گیاه میباغی خاک را نرم کرده سنسوردار روتیواتور . شود

های کوچک و باغ ها، آنها جهت به حرکت درآوردن رتیواتور باغی در زمین. رشد بهتری داشته باشد

باغیبرای افزایش سنسوردار در باغاتی که کشت ردیفی دارند از روتیواتور . کنندرا به تیلرها متصل می

. فاده نمودتوان استسرعت و کیفیت شخم زنی می

این دستگاه سنسور دار در باغهای پسته در استانهای مختلف ایران مورد استمبال و استفاده باغداران 

. لرار گرفته است

  

 

  



تعداد تیغه ها  انواع روتیواتور از نظر 

: از لحاظ تعداد تیغه ها و ردیفها نیز روتیواتورها دارای تنوع هستند که عبارتند از

پر  ۸تیغه هیدرولیک  ۳۲ -

پر  6تیغه ثابت سبک  24 -

تیغه معمولی  4 -

تیغه کشویی دستی  6 -

: شکل تیغه ها نیز متفاوت است و به صورتهای زیر وجود دارد

تیغه ال  -

تیغه سی  -

تیغه گلدونی  -

تیغه بادله ای  -

  

 :دستگاه خرمن کوب

در . است که از لدیم کاربردهای لابل توجهی داشته است اورزیکشماشین آالت دستگاه خرمن کوب از 

گذشته خرمن کوب ها روی حیواناتی همچون خر و گاو بسته می شدند و با حرکت این حیوانات روی 

خرمن کوب های لدیمی در والع از چندین استوانه . مزرعه، گندم ها از ساله هایشان جدا می شدند

پیشرفت آن تیغه هایی وجود داشت؛ اما با گذشت زمان و متحرک تشکیل شده بودند که در اطراف 

تولید شده اند که به تراکتور  کشاورزی مدرندر خرمن کوب های پیشرفته ای امروزه کشاورزی، 

. متصل می شوند و یا با برق کار می کنند

در ادامه مماله با کاربرد و مزایا دستگاه خرمن کوب، کاه کوب و علوفه خورد کن بیشتر آشنا خواهیم 

. شد

خرمن چیست؟ 

به محوطه ای که با استفاده از غلطک صاف، مسطح و محکم شده باشد و گندم ها برای خشک شدن و 

خرمن با استفاده . کوبیده شدن با استفاده از دستگاه در آنجا جمع آوری می شوند، خرمن گفته می شود

. از گل مخصوص تنورسازی محکم می شد تا از ترکیب خاک و گندم جلوگیری به عمل آید

. که نیازی به محوطه مخصوص برای کوبیدن گندم ندارداست  کمبایناز دستگاه های خرمن کوب یکی 
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: خرمن کوبکاربردهای 

با استفاده از خرمن کوب ساله غالت خرد شده به کاه تبدیل می شوند و پس از دانه بندی مناسب به 

. عنوان خوراک دام مورد استفاده لرار می گیرند

در کیسه مورد استفاده لرار  این دستگاه جهت جدا نمودن دانه از سنبله غالت، غبارگیری و بسته بندی

. می گیرد

. توسط خرمن کوب خرد می شوند بیلربسته های پرس شده و بسته بندی شده با استفاده از دستگاه 

انواع ساله های علفی خشک شده که به عنوان ماده خوراکی دام مورد استفاده لرار می گیرد، را خرد 

. می کند
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دستگاه پرس و علوفه خرد کن چیست؟ 

دی همچون کاه بیده، چوب گل، ساله آفتاب گردان دستگاه پرس و علوفه خرد کن جهت خرد کردن موا

این دستگاه برای خرد کردن همچنین . و آسیاب گندم، جو، ذرت، بلوط مورد استفاده لرار می گیرد

. چغندر لند، سیب زمینی، هویج و انواع ریشه های لده ای مورد استفاده لرار می گیرد

از آنجا که این دستگاه . بلیت حمل آسان آن استیکی از مزایای استفاده از دستگاه علوفه خرد کن لا

دستگاه علوفه . دارای دریچه تعویض است با توجه به محصول مورد نظر می توان آن را تعویض کرد

. رطوبت هستند% 20خرد کن لادر به خرد کردن علوفه های دارای 

  

دستگاه کاه کوب 

ده از ماشین های برداشت با استفاده از دستگاه کاه کوب اغلب برای جمع آوری علوفه های بالی مان

پس از جمع . پیک آپ و غلتک مخصوص نصب شده در جلوی دستگاه مورد استفاده لرار می گیرد

آوری علوفه ها وارد محفظه کوبنده می شوند، در نهایت کاه خرد شده پس از دانه بندی و عبور کردن 

. از سرند به وسیله فن وارد محفظه فیلتراسیون می شود

است و از طریك هدر که شباهت بسیار زیادی به  تراکتوردستگاه کاه کوب لابل اتصال به لسمت پشت 

بیلر دارد ساله های گندم، یونجه و یا هر علوفه دیگر را از زمین جمع کرده و پس از خرد شدن با 

https://vitrinnet.com/c/tractors


که به عنوان مخزن به پشت دستگاه کاه کوب متصل استفاده از لوله تخلیه ، کاه خرد شده را به تریلر 

. شده است، منتمل می کند

  

 

  

مزایای استفاده از دستگاه خرمن کوب یا کاه کوب 

. میزان صدمه وارد شده به دانه ها با استفاده از دستگاه خرمن کوب و کاه کوب به حدود صفر می رسد

. بازدهی این دستگاه ها بسیار باالست

و هزینه نگاه داری و تعمیر آن ها ، بسیار کم استفاده از دستگاه خرمن کوب و کاه کوب بسیار آسان  

. است

کرده و از این طریك در زمان و هزینه صرفه جویی می  بسته بندیهمزمان با عمل خرمن کوبی کاه را 

. شود

لبل از بسته بندی دانه ها در کیسه ، دستگاه خرمن کوب گرد و غبار و تخم های هرز را از آن ها جدا 

. می کند

. از آنجا که خرمن کوب مجهز به چرخ است جا به جایی آن بسیار ساده است
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