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  جنگل و صنوبر ايران پژوهشي تحقيقات  -علمي فصلنامة 
  ) 1387( ، 354-367، صفحة  3 شمارة  16جلد 

  
  بر موتوري دستگاه علف و ارزيابي اوليه ساخت ،طراحي

   
  3زاده بهلول عباس و 3، رضا باقري2، محمدكاظم عراقي*1فرشيد مريخ

  merrikh@rifr-ac.ir: پست الكترونيك. ا و مراتع كشور، كارشناس ارشد مؤسسه تحقيقات جنگلهمسئولنويسنده  - *1
  .مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور مربي پژوهشي، -2
  .كارشناس ارشد، مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور -3

  ١٠/٧/٨٦ :تاريخ پذيرش  1/9/85: تاريخ دريافت   

  
  چكيده

باغها  و ، نهالستانهاشناسي گياهاي تحقيقاتي كشاورزي، باغهاي مبارزه با علفهاي هرز يكي از مشكالت عمده در ايستگاهه
بر موتوري  حل اين مشكل دستگاه علف براي. گردد زياد انجام مي زمان و هزينه با صرفصورت دستي  هب كه عموماً است

صوالت زراعي در سطوح امور ديگر مانند برداشت مح ،مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز عالوه برساخته شد كه طراحي و چرخدار 
انتخاب طراحي ماشين شامل مراحل . دهد زني را انجام مي و چمن داروييگياهان نهال، برداشت  قطعدرختچه و بوته،  قطعكم، 

هاي دو بعدي و  طراحي مكانيزم انتقال توان از موتور به عامل برش، تهيه نقشه، براي موتور محاسبه توان مورد نيازمكانيزم برش، 
عملكرد  سپس. دو دستگاه مونتاژ شه ساختطراحي، قطعات پس از  .باشد مي انتخاب مواد سازنده قطعات و ي قطعاتسه بعد
نتايج . با روشهاي متداول مورد مقايسه قرار گرفتويژه از نظر زماني  هبو تا حد امكان كارايي آن  مورد بررسي قرار گرفتدستگاه 

تلفيقي درخت و هاي متراكم و انبوه، برداشت يونجه در كشت  لفهاي هرز در عرصهعمليات وجين ع ه نشان داد كهمدآ دست به
زني  و همچنين عمليات چمن ، برداشت گياهان يكساله يا چندساله همچون بسياري از گياهان داروييمحصوالت زراعي

تري در مقايسه با ديگر  سبناپذير بوده و از ظرفيت كاري و عملكرد زماني م هاي ناهموار و نامنظم به سهولت امكان عرصه
نهالهاي جوان كه داراي جستهاي باريك و بلند  زياددر نهالستانهاي انبوه با تراكم  .ا و روشهاي متداول برخوردار استدستگاهه

ولي در  ،زنجيري از عملكرد مناسبي برخوردار است  با اين دستگاه انجام شد كه در مقايسه با اره قطع نهالهاانبوه است، 
در كل  .ارجحيت دارد اره زنجيري، كاربرد متر سانتي 5قطر نهالها بيش از  با كاشت بسيار منظم و والستانهاي با انبوهي كم نه

، سهولت نگهداري و تعمير، كاربري مناسبقيمت  با توجه به قابليت انجام عمليات مختلف، سادگي مكانيزم،موتوري  بر علف
قاتي كشاورزي، هاي تحقيعاليتهاي زراعي مختلف در ايستگاهبراي انجام فيك دستگاه مناسب و ايمني مناسب  زيادآسان، كارايي 

  . باشد فضاهاي سبز مي نهالستانها، باغها و
  

  .ييگياهان دارو ،برداشت نهال، ،بر علف ،هرز علف: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
 ،فضاهاي سبز ،مبارزه با علفهاي هرز در نهالستانها

باغها يكي از مهمترين و  و كاريهاي صنوبر عرصه
در كشورهاي پيشرفته از روشهاي . برترين امور است هزينه

شيميايي و مكانيكي براي كنترل علفهاي هرز استفاده 
حال توسعه،  كه در كشورهاي در صورتي در ،گردد مي

استفاده از  .دهد مي اين كار را انجامنيروي انساني  بيشتر
 كه گردد ي ميـمشكالتروشهاي شيميايي باعث بروز 

مفيد و ان ـبه گياهخسـاراتي است كه آنها ترين  دهـعم
روش ). 1369، همكارانرحيميان و ( شود اصلي وارد مـي

از وجين . ديگر كنترل علفهاي هرز، مبارزه مكانيكي است
علفهاي هرز با دست تا عمليات شخم و استفاده از 
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قلمداد اين روش  ءيي همچون كولتيواتورها جزماشينها
ي مبارزه با علفهاي ماشينهااز  در بسياري موارد. شوند مي

و داراي شود  هرز كه در بخش كشاورزي استفاده مي
در نهالستانها و باغهاي توان  نميافزاري هستند  تيرك
در سطوح مسطح  ماشينهااين  :استفاده كرد زيرا شناسي گياه

رت عرض كار آنها زياد است و قدزراعي كاربرد دارند، 
نياز ، كنند طور خطي يا رديفي عمل مي هب، مانور كمي دارند
ارتفاع گران هستند، دارند و در نهايت به يك تراكتور 

و نهالها و درختان در نهالستانها و باغها، عامل  ها بوته
   .ادوات استاين اي براي استفاده از  محدودكننده

اكنون در نهالستانها و فضاهاي سبز از دو روش  هم
در . گردد انيكي براي مبارزه با علفهاي هرز استفاده ميمك

مانند داس  اي كارگر با ابزار ساده وجين دستيروش 
در صورت وسيع بودن . كند ميوجين  لفهاي هرز راع

عرصه و وجود محدوديت زماني، اين روش نياز به تعداد 
ها  هزينه كه اين امر سبب افزايش شديدزيادي كارگر دارد 

   بر بوته استفاده از دستگاه ،ديگروش ر. گردد مي

)Hand-held trimmer( دستگاه توسط كاربر اين  .باشد مي
قطع علفهاي نايلوني عمل  وسيله تيغه نخ هحمل شده و ب

دليل حمل توسط  هب بر بوته .)1شكل ( دهد انجام ميرا  هرز
برخوردار است، با اين وجود  زياديقدرت مانور از كارگر 

  .باشد شته و ظرفيت كاري آن محدود ميقدرت كمي دا
  

  
  

  )www.stihl.com( بر دستگاه بوته -1 شكل
  

داراي موتور  )wheel trimmer( موتوري بر علف
هاي  نصب تيغهو با  شود و روي چرخ حمل مي بوده قويتر

اي را  ختچهرد گياهان علفي وبرش انواع  يتقابل ،مختلف
  .)2شكل ( داراست

  

  

     
 نايلونی غه نختي ‐ الف

)www.allenpower.com( 

  تيغه بشقابی ‐ب

)www.drpower.com( 

   گرد هار ‐ج 

)www.drpower.com(  

  هاي مختلف موتوري با تيغه بر دستگاه علف -2 شكل
  

هاي و قابليت يادشدهاي با توجه به كاربردهاي دستگاهه
بر موتوري، طراحي و ساخت يك دستگاه  بيشتر علف

براي مبارزه مكانيكي با علفهاي  وري چرخدارموت رب علف
مدنظر قرار هرز در نهالستانها، فضاهاي سبز و باغها 

تيغه ، تيغه بشقابيقابليت نصب  دبايدستگاه اين  .گرفت
با توجه . باشدرا دارا  زن تيغه چمنو  گرد اره ،نايلوني نخ

نظر طراحي و ساخت دستگاهي مد ،به اهداف اين بررسي
  :هاي زير باشدقابليت است كه داراي

هاي هرز در مبارزه با علفهاي هرز، وجين و حذف علف -1
 .ها ها و درختچه الي درختان، بوته البه

همچون ( اي جواننهالهاي باريك در نهالستانهقطع  -2
مدت صنوبر يا توليد انبوه قلمه  برداري كوتاه روش بهره

  ).از جستهاي يكساله
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ت و درخ( هاي تلفيقيبرداشت يونجه در كشت -3
در اين روشها يونجه و ديگر  .)محصوالت زراعي
 صورت بهاي در حد فاصل درختان  محصوالت علوفه

 .شود منظم يا نامنظم كاشته مي
يكساله همچون گياهان دارويي، چمن برداشت گياهان  -4

 .كاريهاي نامنظم و سطوح كوچك در چمن
    

  مواد و روشها
 انتخاب مكانيزم -

 و هاي خشبي ياهان، ساقهگ قطعروشهاي مختلفي براي 
ي كشاورزي و صنايع چوب ماشينهاچوبي و چوب در 

اي و مكانيزم  ضربه دو روش برشاز  عمدتاً. وجود دارد
ي برداشت كشاورزي استفاده ماشينهادر  رفت و برگشتي

رفت و برگشتي مكانيزم . )1377راد،  منصوري( ددگر مي
ه ثابت و يك تيغوسيله  هبكه شامل شانه برش بوده و برش 

براي قطع گياهان چمني و شود  يك تيغه متحرك انجام مي
گياهان با ساقه قطور و چوبي و درختان با قطر كم مناسب 

 تيغه يك صفحه گرد اي، ضربهدر روش . باشد نمي
روي آن دو تا سه تيغه فوالدي  كه استفلزي ) بيضوي(

با  و اند صورت مفصلي نصب شده هدر امتداد شعاع ب
با . چرخد دور در دقيقه مي 4000تا  3000د سرعت حدو

هاي فوالدي با گياه برخورد  كه تيغه اين سرعت هنگامي
از حالت خشبي يا چمني قطع  نظر  صرفكنند، گياه  مي
اي تيغه فوالدي از ج  بهتوان  در اين مكانيزم مي .گردد مي

سرعت زياد در اثر  دليل به. نايلوني استفاده كرد تيغه نخ
ديسك  نايلون در امتداد شعاع  ز از مركز، نخنيروي گري

مكانيزم  .كند ميرا قطع گياه  ،قرار گرفته و هنگام برخورد
و خصوصيات علفهاي هرز با توجه به اي  برش ضربه

براي اين گياهان ناخواسته همچون ساقة باريك و نازك، 
ها و گياهان با  بوته قطعمشكل  و شد انتخابدستگاه 

عنوان تيغه  هگرد ب از ارهر نيز با استفاده هاي چوبي قطو ساقه
 براساسبر موتوري  دستگاه علف .گرديدبرش، برطرف 

از موتور، شاسي، چرخهاي حامل،  دهد كاري كه انجام مي

تيغه، سيستم انتقال قدرت و اجزاي ديگر از قبيل دسته 
  .گاز، سيم گاز، بدنه و پوشش ايمني تشكيل شده است

 اب موتورانتخمحاسبه توان و  -
كه براي اين دستگاه يك موتور چهار زمانه بنزيني 

 عمود بر زمين باشد )لنگ محور ميل(محور خروجي آن 
 4000تا  3000دور اين نوع موتورها  .در نظر گرفته شد

حدي  بهقدرت موتور انتخابي بايد  و دور در دقيقه است
ي هرز، يونجه، چمن، علفهابرش راحتي بتواند  بهباشد كه 

را  متر سانتي 5چوبي، درختچه و نهال تا قطر  ةته با ساقبو
 متر سانتي 5ا قطر نهال ببرش  ،در موارد فوق .انجام دهد

برش  براساستوان موتور . نياز به بيشترين قدرت را دارد
گرد با قطر  ارهيك  توسط متر سانتي 5صنوبر با قطر  چوب

 .رديدگمحاسبه  متر ميلي 15و گام دندانه  متر سانتي 45
 & Avallone( شد استفاده  )1( رابطهبراي محاسبه توان از 

Baumeister, 1997:(  

ρ
ν )( atBAbk

P
×+

= )۱(رابطه           

  :كه در آن
P:  توان)W(  
k:  ارتفاع شكاف برش)m(  
ν: هاي تيغه  سرعت دندانه)m/s(  
Ρ: هاي تيغه  گام دندانه)m(  
A: صنوبر  عدد ثابت بر حسب نوع چوب كه براي
  .باشد مي 3257
B: عدد ثابت بر حسب نوع چوب كه براي صنوبر  

  .باشد مي 68/22 × 106 
ta :رابطه  متوسط طول خرده چوب برحسب متر كه از

  :گرديد زير محاسبه  )2(

b
df

t t
a

×
=
γ )2(رابطه        

ft:  دندانه(پيشروي بر دندانه/m(  
d:  عمق برش)m(  
b: شود وب وارد ميطول تيغه كه به چ  
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γ :  1عدد ثابت بر حسب نوع چوب كه براي صنوبر 
  .باشد مي
 سيستم انتقال قدرت -

چرخ  از ،ها براي انتقال گشتاور چرخشي موتور به تيغه
ز موتور به احركت . )3شكل ( استفاده شد تسمهو  تسمه

چرخ تسمه محرك و از طريق تسمه به چرخ تسمه 
  .شود منتقل مي به تيغه در نهايتك و محور تيغه و متحر

  

  

  
  شماي سيستم انتقال قدرت ‐۳شكل 

  
با توجه به توان و دور موتور انتخاب نوع تسمه 

تسمه  تعداد شيارهاي چرخ). 1378شيگلي، ( گردد مي
  متناسب با دور و توان موتور مطابق با استانداردهاي

 DIN 7753-1  وDIN 7753-2  )Anon., 1976  ؛Anon., 

تسمه متحرك از  حركت چرخشي چرخ .شد تعيين ) 1988
كه تيغه  جايي از آن. گردد منتقل مي  طريق يك محور به تيغه

هنگام كار با دور زياد ممكن است دچار شوك شود، اين 
. محور بايد از استحكام قابل قبولي برخوردار باشد

ا شماره محورهاي انتقال گشتاور دوراني از فوالدي ب
در  VCN 200با نام ( 30CrNiMo8 علميبا نام  6580

كه داراي مقاومت برشـي حـدود  )هلرـسيستم قديمي ب
N/mm²450 1376نژاد،  ولي( شوند باشد، ساخته مي مي.( 

  Oberg( زير محاسبه شد رابطهاز  هاطر اين محورـق
 et al., 1996:(  

3
1

)
10000007.48

(
S

t

SN
Pk

D
×

×××
=     )۳         (  

  :در آنكه 

D:  قطر محور)mm(  
P:  توان)kwatt(  
N:  دور)rpm( 
SS:  تنش برشي مجاز)N/mm²(  
kt:  3مطابق جدول مربوط به رابطه ضريب شوك كه 

  .باشد مي  3 عدد ،براي شوكهاي ناگهاني و سنگين
براي انتقال حركت چرخشي از چرخ تسمه به محور و 

ابعاد آنها  كه شداستفاده  خار تخت از به پايه تيغه آناز 
 DIN 6885-2متناسب با قطر محور و منطبق با استاندارد 

)Anon., 1967( تسمه  براي استقرار محور چرخ .است
  دو ياتاقان بلبرينگي با پوسته شاسيمحرك روي 

دور و  ،با توجه به قطر محورشود كه  انجام مي چهارپيچه
  .)SKF, 1992( شدندانتخاب توان انتقالي 

  

  ، انتخاب مواد اجزاو بعدي و سه بعديي دها نقشه -
هاي فني تمام اجزا با  نقشه ،پس از پايان محاسبات

سپس مواد مورد نياز هر . تهيه شد ACAD2000 افزار نرم
شرايط كار و  ،قطعه با توجه به محاسبات انجام شده

موتور

محور موتور     

چرخ تسمه محرك    
تسمه

تيغه

شاسي

 چرخ تسمه متحرك

 ياتاقانها
 محور تيغه
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پس از تكميل طراحي . تعيين شد DIN الزامات استاندارد
افزار  ، با استفاده از نرمتو قبل از ساخ ها و تهيه نقشه

ACAD2000 بعدي ترسيم شده  سه صورت به تمام قطعات
 صورت بهماشين و با مونتاژ قطعات رسم شده، شكل كل 

 صحتبررسي  ،اين كارهدف از . آمد دست بهسه بعدي 
بررسي نحوه ، انطباق اجزاي مختلف نسبت به يكديگر

با عدم برخورد آنها (هم  بهقرارگيري قطعات نسبت 
فاصله بين قطعات متحرك و ثابت و  ، بررسي)يكديگر

  .باشد مي رفع اشكاالت احتمالي قبل از ساخت
  

  ارزيابي عملكرد دستگاه -
يك ساخت،  زپس ابراي ارزيابي عملكرد اين دستگاه 

مدت مورد نياز است كه بايد در بلندبرنامه و طرح مدون 
سعي با اين وجود . قالب يك طرح تحقيقاتي اجرا گردد

شد تا يك ارزيابي و مقايسه اوليه بين عملكرد اين دستگاه 
از نظر عملكرد  ويژه هببا روشهاي معمول دستي يا ماشيني 

اين بررسي گام مقدماتي براي طرحهاي . زماني انجام شود
براي انجام اين كار، عمليات زير . باشد ميتكميلي آينده 

  :مدنظر قرار گرفت
اي مبارزه با علفهاي هرز از بر :مبارزه با علفهاي هرز

تيغه بشقابي از . نايلوني استفاده شد تيغه بشقابي و تيغه نخ
يك ديسك فوالدي تشكيل شده است كه روي آن سه 

نصب شده و عدد تيغه مخصوص دروگرهاي بشقابي 
نايلوني   تيغه نخ. باشد مي متر سانتي 45 آنعرض كار 

كالف  شامل يك هد آلومينيومي است كه درون آن يك
هد روي محور تيغه نصب شده و دو . نايلون قرار دارد نخ

  .آيد نايلون از آن بيرون مي  شاخه نخ
در مزرعه  :كشت تلفيقيبرداشت يونجه در مزرعه 

فاصله  ،)با زيركشت يونجه صنوبر درخت( كشت تلفيقي
اي براي استفاده از تراكتور  بين درختان عامل محدودكننده

براي برداشت  )mowerbinder( بند هدست دروبا دروگر يا 
توان  براي برداشت مي دروگر تيلـرياز . باشد مييونجه 

معمول نيست و  روشاستفاده نمود كه در كشور ما اين 

صورت دستي توسط كارگر  هدر حال حاضر برداشت ب
در عرصه مورد آزمون درختان با فواصل . گردد ميانجام 

همين دليل استفاده  به ،هم كاشته شده بود بهمتر نسبت  3×4
برداشت يونجه به دو . از دروگر تراكتوري ميسر نبود

بر موتوري انجام  روش دستي و با استفاده از علف
  .گردد مي

برداشت نهال در مزارع توليد صنوبر به  :برداشت نهال
اره . شود انجام مي زنجيري  ارهوسيله  همدت، ب روش كوتاه

 قطعو  بودهطر زياد مناسب براي قطع درختان با ق زنجيري
 بر علفبراي اين كار  .بر است و زماننهال با آن دشوار 

و از نظر عملكرد زماني  كار برده شد بهگرد  موتوري با اره
  .شدمقايسه  اره زنجيريبا 

: يكساله و چند ساله داروييبرداشت گياهان 
دستي و  صورت بهدر حال حاضر  داروييبرداشت گياهان 
بر موتوري براي  علف. گردد انجام مي توسط كارگر

منظور  هي آنها بكه از اندام هواي داروييبرداشت گياهان 
  .شود ميكار گرفته  هشود، ب استفاده مي داروييمصارف 

  
 نتايج

  طراحي و ساخت 
توان مورد نياز براي موتور  ،2و  1با توجه به روابط 

 8/4ن به ميزا متر سانتي 5منظور برش چوبهاي با قطر  به
اسب  5/5كه تواني بيشتر معادل  آيد مي بدستاسب بخار 

 تسمه ،با توجه به توان و دور موتور .بخار انتخاب شد
 ،DIN و مطابق استاندارد Aنوع  )شكل V(اي شكل  گوه

قطر محور تيغه با . چرخ تسمه دو شياره انتخاب شد
و با در نظر گرفتن  3رابطه هاي موجود در  مشخصهاعمال 

در محاسبه شد و  متر ميلي 21 ،3ايمني معــادل ضريب 
با تعيين قطر محور تيغه . تعيين گشت متر ميلي 25 نهايت

با پوسته  Y-205بلبرينگي و توان و دور موتور، ياتاقان 
FY455  انتخاب شدروي شاسي محور تيغه استقرار براي .

پس از انجام محاسبات و تعيين ابعاد و مشخصات قطعات 
شخصات ولها مهاي تفكيكي و مونتاژي و جد اصلي، نقشه
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صورت  هب قطعات كلدر مرحله بعد . اجزا تهيه گشت
نهايت با مونتاژ قطعات رسم در بعدي ترسيم شده و  سه

 آمد بدستبعدي  سه صورت به دستگاهشده، شكل كل 
  .)4شكل (

   
  دستگاه با محافظ ايمني ‐ب  پس از مونتاژ قطعات اصلي دستگاه ‐ الف

  دستگاهشكل سه بعدي  -4 شكل
  

  پس از پايان طراحي، ساخت دستگاه در يك شركت 
ي ماشينهاكه داراي تجربه كافي در زمينه توليد خصوصي 

  .)5شكل ( انجام شد ،باشد كشاورزي مي

   
  زني  بر موتوري با محافظ ايمني براي چمنعلف‐ب گردارهبر موتوري باعلف ‐ الف

  بر موتوري پس از ساخت فدستگاه عل -5 شكل
  

  مشخصات فني دستگاه
 1 بر موتوري در جدول مشخصات فني دستگاه علف

  .آمده است
  

  بر موتوري مشخصات فني دستگاه علف -1جدول 
 )واحد(ابعاد  مشخصه

  متر سانتي ۱۷۵  طول

 مترسانتي۸۰ عرض

 اسب بخار۵/۵  توان موتور

  عدد ۳  تعداد چرخها

  متر سانتي ۴۵  عرض كار

    

ارتفاع برش با باال يا پايين بردن چرخها نسبت تنظيم  
از مراه محورهايشان ه بهچرخها . شود به شاسي انجام مي

اند كه  يك مكانيزم كشويي روي شاسي نصب شده طريق
و در ارتفاع مناسب قفل جا  هبراحتي درون كشويي جاب

چهار نوع تيغه براي نصب روي دستگاه . شوند مي
  .اند مشخص شده 6 شكلشده است كه در  بيني پيش
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علفهاي  برايتيغه بشقابي  ‐ الف

  علوفه مانند يونجه و هرز

 براينايلوني  تيغه نخ ‐ب

  علفهاي هرز 

هاي  بوتهبراي گرد  اره ‐پ

 ۵خشبي و نهال تا قطر 

  مترسانتي

  زن تيغه چمن ‐ت

  هاي قابل نصب روي دستگاه تيغه -6 شكل
  

  بر موتوري تگاه علفعملكرد دس
براي ارزيابي عملكرد دستگاه و مقايسه زماني آن با 

ي ديگر، پنج عمليات ماشينهاو ) كارگري( روشهاي دستي
  .هاي مناسب روي دستگاه انجام شد مختلف با نصب تيغه

  

  

  مبارزه با علفهاي هرز ‐
كه داراي انواع مختلف   اي در عرصه ة بشقابياز تيغ

روي دستگاه بود، ) و غيرخشبيخشبي ( علفهاي هرز
براي تيغه،  متر سانتي 5استفاده شد و با انتخاب ارتفاع 
  .)7شكل ( علفهاي هرز از ريشه جدا شدند

 
  

   
  در حال كار ‐ب  قبل از وجين  ‐ الف

  

  مبارزه با علفهاي هرز با تيغه بشقابي -7شكل 
  

ي هرز علفهانايلوني در مبارزه با  استفاده از تيغة نخ
بسيار اين تيغه تگاه با عملكرد و كنترل دس شان داد كهن

ترين نقطه قطع  ز از پايينو علفهاي هراست  مطلوب
مشكل اين تيغه در برخورد با . )8شكل ( شوند مي

هاي چوبي است كه خود نخهاي نايلوني قطع  ساقه
قطع علفهاي هرز كنار درختان  ،مزيت اين تيغه .شوند مي

علفهاي نزديك قطع دن به درخت و بدون آسيب رسان
  .باشد مي ساير موانعها و  نرده

  

     
  پس از وجين ‐پ  در حال كار ‐ب  قبل از وجين  ‐ الف

  نايلوني  مبارزه با علفهاي هرز با تيغه نخ -8شكل 
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اي از  اي و درختچه براي مبارزه با علفهاي هرز بوته
با ). 9لشك(متر استفاده شد  سانتي 45گرد با قطر  اره

اي يا  برخورد تيغه در حال چرخش به علفهاي هرز بوته

نتايج . گرديد اي اندام هوايي آنها براحتي قطع مي درختچه
مقايسه عملكرد زماني دستگاه با روشهاي دستي، دستگاه 

 .بر و روتيواتور در جدول زير آورده شده است بوته

      

  گرد  اي با اره قطع علفهاي هرز بوته -9شكل 
  

  مقايسه عملكرد زماني روشهاي مختلف وجين ‐۲جدول 
 روش كار

  
 عرض كار دستگاه

  )متر سانتي( 
 سطح عرصه

  )متر مربع(
  متوسط زمان صرف شده

  )ساعت( 
  ۸ ۲۴۰۰ ۴۵ بر موتوريدستگاه علف

  ۸  ۴۰۰  ‐‐‐   )كارگر ماهر( دستي

  ۸  ۱۴۵۰  ‐‐‐   بر دستگاه بوته

  ۸  ۱۰۰۰۰   ۱۲۰  روتيواتور با تراكتور باغي
  

  
  كشت تلفيقيبرداشت يونجه در مزرعه  -

برداشت بشقابي براي  موتوري با تيغه بر علف دستگاه
 مورد بررسي قرار گرفت نوع كشتاين يونجه در 

عملكرد دستگاه با روش دستي نتايج مقايسه  .)10شكل(
  .آورده شده است  3در جدول 

  

 
  يونجه در مزرعه كشت تلفيقيمقايسه عملكرد زماني روشهاي برداشت  -3جدول 

  روش برداشت
   مساحت عرصه

  )متر مربع(
  متوسط زمان صرف شده

  )ساعت(
  ۸ ۴۰۰۰ بر موتوريعلف

  ۸  ۱۰۰۰  )كارگر ماهر(دستي 
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  پس از برداشت ‐پ  در حال برداشت  ‐ب  قبل از برداشت ‐ الف

  بر موتوري دستگاه علف هوسيل بهصنوبر با  كشت تلفيقيبرداشت يونجه در مزرعه   -10شكل 
  

  نهال داشتبر -
 قطعبر موتوري مناسب  گرد، دستگاه علف ارهبا نصب 

ه قابليت تنظيم ارتفاع برش ب. )11شكل( گردد نهال مي

اي است كه امكان برش نهالها بدون برخورد تيغه با  گونه
  . نمايد كنده را فراهم مي

 
  قطعس از پ ‐پ قطعدر حال‐ب قطعقبل از  ‐ الف

   گرد ارهبر موتوري با  علف وسيله بهنهال  قطع -11 شكل
  

را  متر سانتي 5نهال تا قطر  قطعطراحي دستگاه امكان 
 10برش نهال با قطر  ،كند، با وجود اين فراهم مي

منظور  هب .)12شكل( نيز با موفقيت انجام شد متر سانتي
ورد م اره زنجيريارزيابي، عملكرد زماني دستگاه با 

اين كار روي نهالهاي صنوبر دوساله . مقايسه قرار گرفت

 4/10و حداكثر قطر متر  سانتي 8/7با متوسط قطر 
يك طرفه روي پشته در مجتمع  صورت بهكه متر  سانتي

نتايج آن در  كه تحقيقاتي البرز كاشته شده بود، انجام شد
  .آمده است 4جدول 

  
  متر سانتي 10قطع نهال با قطر  -12شكل
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  مقايسه عملكرد زماني دو روش برش نهال -4جدول 

  قطعدستگاه 
  طول خط كاشت

 )متر(

  نهال در تعداد

 خط كاشت

  متوسط زمان صرف شده

  )دقيقه( 

  ۲۷  ۱۷۶  ۴۴  بر موتوري دستگاه علف

  ۲۲ ۱۷۶ ۴۴ اره زنجيري

  

  يكساله و چند ساله داروييبرداشت گياهان  -
   .)۱۳شكل ( گرد روي دستگاه استفاده شد اره از هستنداي يا خشبي  بوته ،داروييكه گياهان  از آنجايي

  

    
  

  پس از برداشت  ‐ب  قبل از برداشت  ‐ الف

  بر موتوري برداشت اسطوخدوس با دستگاه علف -13شكل 
  

دستگاه نسبت به برداشت زماني براي ارزيابي عملكرد 
محصول با دست نيز چند دستي توسط كارگر، برداشت 

مشخص شده  6و  5شد كه نتايج آن در جدولهاي انجام 
  .است
  

مقايسه عملكرد زماني برداشت اسطوخدوس و رزماري  -5جدول 
  در دو روش دستي و ماشيني

  روش برداشت
   مساحت

  )متر مربع(

  زمان صرف شده

  )ساعت( 

 ۸ ۳۴۵  بر موتوري دستگاه علف

 ۸ ۴۵  )كارگر ماهر(دستي

  

برداشت رازيانه در دو روش  مقايسه عملكرد زماني -6دول ج
  دستي و ماشيني

  روش برداشت

  

  مساحت

  )متر مربع( 

  زمان صرف شده

  )ساعت( 

  ۸  ۵۴۵  بر موتوري دستگاه علف

  ۸  ۱۰۰  )كارگر ماهر( دستي

  

  زني چمن -
اين كار توسط  ،زني روي دستگاه با نصب تيغه چمن

دستگاه در يك عرصه با چمن يكنواخت انجام شد كه 
اهموار بودن زمين چمنها پس از عمليات از ن دليل به

كه اين  از آنجايي. يكنواختي مناسب برخوردار نبودند
باشد عملكرد  زن مي ي چمنماشينهادستگاه بسيار شبيه به 

  .زماني اين دو دستگاه يكسان است
  
  بحث

دستگاه ساخته شده يك تجربه، آزمون و تالش در 
وه بر مبارزه جهت ساخت ماشيني بوده است كه بتواند عال

ي ديگري از قبيل قطع پاجوشهاي  با علفهاي هرز، فعاليتها
نهال، برداشت محصوالت زراعي در  قطعناخواسته، 

هاي مناسب  زني را با نصب تيغه سطوح كوچك و چمن
توجه داشت كه همين عامل  دجا باي البته همين. انجام دهد
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ن در شود تا استفاده از اين ماشي چندكاره بودن باعث مي
كارهاي تخصصي و در سطوح وسيع قابليت رقابت با 

هاي  هزينه .ي بزرگ و تخصصي را نداشته باشدماشينها
مورد نياز كاربرد اين ماشين در مقايسه با استفاده از نيروي 
انساني در الگوهاي مختلف كاري بيانگر آن است كه اين 

توان با اطمينان و آسودگي خاطر در  ماشين را مي
سازي نوارهاي بين رديفهاي  منظور پاك هنها بنهالستا

ها و پاجوشهاي  درختان در كشت انبوه، حذف پايه
هاي  ها، پاكسازي پوشش علفي و بوته ناخواسته در عرصه

از  .هاي درختي بكار برد خشبي اطراف نهالها و پايه
هاي مختلف و مقايسه زماني  بررسي كاركرد دستگاه با تيغه

  :آيد كه تداول چنين بر ميآن با ديگر روشهاي م
در عمليات مبارزه با علفهاي هرز، كاربرد اين ماشين  -

بر داراي عملكرد  نسبت به روشهاي دستي و دستگاه بوته
زماني بهتر و نسبت به روتيواتور از عملكرد زماني كمتري 

در انجام اين عمليات راحتي كار با اين . باشد برخوردار مي
اين . به روش دستي است ماشين مزيت ديگري نسبت

بر از قدرت بيشتري  ماشين نسبت به دستگاه بوته
همين دليل حذف گياهان قطور يا  به ،برخوردار است

باشد با اين دستگاه  پذير نمي بر امكان چوبي كه با بوته
روتيواتور داراي عملكرد زماني بهتري نسبت . عملي است

آن نياز به يك با ولي براي كار  ،بر موتوري است به علف
بر موتوري  كه از نظر هزينه نسبت به علف باشد تراكتور مي

 متر سانتي 120عرض كار روتيواتور . بسيار گرانتر است
ي براي كار متر سانتي 140باشد و حداقل به يك عرض  مي

بر موتوري انجام عمليات وجين در  ولي علف ،نياز دارد
  . دهد تي انجام ميراح هب را متر سانتي 90فواصل كمتر تا 

هاي زراعي و باغي  اوليه در عرصه بررسيهاي -
دهد كه تيغه بشقابي اين دستگاه براي  مختلف نشان مي

 و قطع بسياري از گياهان علفي مناسب و كاربردي است
براي انجام عملياتي مانند دروي يونجه در سطوح كوچك 

باشد و وجين علفهاي  مشجر كه امكان كاربرد دروگر نمي
  . گردد هرز توصيه مي

علفهاي هرز  نايلوني براي مبارزه با انواع تيغه نخ  -
استفاده از آن در اطراف نهالهاي جوان و  .مناسب است

كه باعث  شود چرا حساس با پوست نازك توصيه نمي
استفاده  .گردد ميصدمه زدن به پوست تنه نهالهاي جوان 

ي و ا از اين تيغه براي قطع پوششهاي علفي، بوته
تميز كردن عرصه توصيه  منظور بهخشبي جوان  نيمه
استفاده از آن در  ،همچنين از محدوديتهاي ديگر. شود مي

زمينهاي داراي موانع بلند سخت مانند تخته سنگهاي 
  .باشد مينايلون  بريدن نخ، هاي بلند خشبي كوچك و بوته

منظور توليد قلمه احداث  بهدر نهالستانهايي كه  -
بري  و يا كف) مانند نهالستانهاي صنوبر و بيد( اند شده
بسيار  گرد ارهاستفاده از  ،هاي جوان موجود در عرصه پايه

تواند در زمان كوتاهي يك عرصه وسيع  مناسب بوده و مي
نشان داد كه  گرد ارهبررسي عملكرد دستگاه با . را قطع كند

 ادزيدر نهالستانهاي انبوه و با تراكم  ويژه هاين دستگاه ب
منظور توليد جستهاي باريك،  بهنهالهاي جوان كه بيشتر 

اند از كارايي  منظور تهيه قلمه احداث شده بهبلند و انبوه 
حتي تا  5نهالها تا قطر  قطع. بسيار خوبي برخوردار است

ي اين تيغه مشكلي ايجاد در مقطع برش برا متر سانتي 7
اره ستگاه و مقايسه زماني انجام گرفته ميان اين د .كند نمي

كاشت بسيار  و كم كه در يك نهالستان با انبوهي زنجيري
منظم و ابعاد قطري مناسب صورت گرفته است نشان 

 ،براي قطع اين پايه ارجحيت دارد اره زنجيريدهد كه  مي
دهد  ولي همين بررسي در مورد يك توده انبوه نشان مي

گاه  بسيار طاقت فرسا و اره زنجيرياستفاده از  كه عمالً
كه  توان گفت در صورتي در كل مي. غيرممكن بوده است

مسطح و بدون جوي و پشته  كامالً ويژه هعرصه انبوه و ب
از  اره زنجيريباشد استفاده از اين دستگاه در مقايسه با 

  .استارجحيت بسياري برخوردار 
استفاده از دروگر تراكتوري براي برداشت يونجه در  -
كه فاصله درختان  درصورتي كشت تلفيقيهاي  مزرعه

 ،صرفه است بهامكان تردد تراكتور و دروگر را مهيا كند، 
صرفه  بهتهيه تراكتور و دروگر كه  مزارع كوچكدر  ولي
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. بر موتوري قابل توصيه است دستگاه علف ،باشد نمي
باشد و  همچنين در مزارعي كه فاصله درختان كم مي

بر  استفاده از علف، گردد برداشت يونجه با دست انجام مي
  .استتر  صرفه بهموتوري مقرون 

دستي و  صورت بهي هم اكنون يبرداشت گياهان دارو -
براي  شود و تاكنون ماشيني ويژه ر انجام ميتوسط كارگ

بر موتوري  استفاده از علف. اين منظور ساخته نشده است
بسياري از گياهان دارويي متداول در كشور براي برداشت 

ون قرار گرفته كه در مقايسه با روش دستي از مورد آزم
جوانب مختلف همچون سرعت كار، راحتي كار و عدم 

   .تر است نياز به نيروي انساني زياد مطلوب
ي ماشينهازن در مقايسه با  اين دستگاه با تيغه چمن -
ولي براي  ،زن از كارايي چنداني برخوردار نيست چمن
يركالسيك كه كاري شده قديمي و غ هاي چمن عرصه

هاي  هاي بوته ها و باقيمانده داراي ناهمواريها و يا پايه
قابليت كاربري داشته تواند  خشبي و يا سنگالخي است مي

 .كار گرفته شود بهو 
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه گرچه  پاياندر 

نسبت به نيروي كارگري يا  ياستفاده از اين دستگاه گاه
ترجيح و برتري قابل توجهي ندارد،  رياره زنجياستفاده از 

هاي نيروي كارگري،  توجه به افزايش سريع هزينهباولي 
كار با وسايلي  زيادپذيري  خطرناك بودن و ريسك

هاي جانبي آن، استفاده از اين  و هزينه اره زنجيريهمچون 
خاطر ايمني مناسب و كاستن از خطرات و  هدستگاه ب

همچنين نكته . باشد تر مي مشكالت حين كار، مطلوب
پذيري  بسيار مناسب و درخور توجه اين دستگاه، انعطاف

كارگيري آن براي فعاليتهاي متنوع، در يك  هو امكان ب
 عرصه مجتمع تحقيقاتي يا مزرعه زراعي با فضاي مشجر

  .باغها است و
با توجه به محدوديتهاي زماني و مطابق با اهداف 

ي، ساخت و تعيين شده طرح، مراحل مختلف طراح
با اين . ماشين به انجام رسيده است اين ارزيابيهاي اوليه

تكميل،  منظور بههاي بسياري  پيشنهادها و توصيه ،وجود

سازي و توسعه قابليتهاي اين ماشين موجود است كه  بهينه
. شود در مراحل بعدي مورد توجه قرار بگيرد توصيه مي

 :مهمترين اين پيشنهادها عبارتند از
هنگام كار ضمن كنترل و هدايت  ،ر دستگاهكارب -

جا كردن  هدستگاه مجبور است تا انرژي زيادي براي جاب
در صورت خودرو بودن دستگاه، . دستگاه صرف كند

جايي دستگاه نشده و كار با  هانرژي كاربر صرف جاب
بايد نيروي الزم براي  بنابراين. گردد تر مي دستگاه راحت

 براي اين كه تور تأمين شودپيشروي چرخهاي حامل از مو
توان دو سرعت كم و زياد را براي دو وضعيت كار  كار مي

  .و تردد در نظر گرفت
تر و بهتر  كاهش لغزش و انتقال يكنواخت منظور به -

توان از يك تسمه پهن بجاي دو تسمه  ها مي نيرو به تيغه
  .استفاده كرد) شكل V( اي شكل گوه

ر مشابه فاقد شاسي ب ي علفماشينهازنها و  چمن -
مجزا هستند و موتور و ديگر اجزا روي بدنه فلزي نصب 

 دليل بهشاسي ساخته شده براي اين دستگاه تنها . شوند مي
صرفه نبودن ساخت قالب براي توليد يك بدنه  همقرون ب

رو بايد بجاي شاسي و بدنه، يك بدنه   از اين. باشد مي
الزم . ب تهيه شوددهي مناس مناسب از ورقه فوالد با فرم

اي باشد  گونهه است كه شكل و فرم بدنه بايد ب يادآوريبه 
كه تحمل وزن تمامي اجزا، نيروهاي اعمالي و شوكها را 

ترتيب وزن دستگاه و هزينه توليد آن   بدين. دارا باشد
  .يابد كاهش مي

ياتاقانهاي استفاده شده در اين دستگاه از نوع  -
با . باشد وجود در بازار ميساخته و م ياتاقانهاي پيش

توان ياتاقانهاي مناسبي نيز روي بدنه  طراحي بدنه مي
  .يابد ترتيب هزينه توليد كاهش مي طراحي كرد كه بدين

دار معمول  كار رفته در دستگاه از نوع آج هتايرهاي ب -
منظور كنترل و هدايت بهتر و  به. در كشاورزي است

اده از تايرهاي مختلف توان استف راحتي كار با دستگاه مي
  .از نظر نوع، اندازه و آج را مورد بررسي قرار داد
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با پيشنهاد طرحهاي تكميلي جوانب مختلف دستگاه  -
مانند كاربري دستگاه در شرايط مختلف، مقايسه با كليه 

ي مرسوم و عملكردهاي مختلف از نظر ماشينهاروشها و 
  .شوندها، استهالك و غيره بررسي  هزينه
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Abstract 
 

     Control of weed is one of the most important problems in the botanic gardens, tree nurseries and plant 
research centers which generally are man made with high cost and time investment. In this investigation a 
wheel trimmer (brush cutter) was designed and manufactured which not only is used for weed controlling 
but also is applicable for seedling and bush cutting, harvesting medicinal plants and lawn mowering. The 
process of design and manufacturing of this machine consist mechanism selection, calculation of required 
power, design of the power transmission mechanism, parts design, preparing 2nd and 3rd dimensional 
drafts, parts manufacturing and assembling. After manufacturing, investigation on application and 
comparing with other methods and machines especially for time efficiency has been done. Results 
showed that cultivating, forage harvesting in agroforestry field, medicinal plants harvesting and 
mowering of old, bushy and uneven lawn are applicable and has better time efficiency compare to manual 
and other general methods. In bushy nurseries with high density of narrow and high young seedlings, 
using of this machine with circular saw blade has more efficiency in comparison to chain saw. However, 
in low density nurseries with thick seedlings (diameter more than 5 cm), chain saw is applicable. This 
wheel trimmer is a multi purpose machine with four kind knives. It is cheap, high efficient, safe and 
suitable for gardens, plant research centers and nurseries with low maintenance and repairing costs.  
 
Key words: weed, wheel trimmer, seedling, harvest, medicinal plants.    
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