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 اثز قیچی پىًماتیکی ي قیچی دستی ريی پاسخ درختان میًٌ بٍ َزسمقایسٍ : عىًان

 : اسامی وًیسىذگان

 (4)علی قزباوی  ( 3)حسه پیزمزادیان م (2)بُفز فزساوٍ  (1)امیذ جًاوی 

 ارضذ هٌْذسی هکبًیک هبضیي آالت کطبٍرزی)ـ داًطجَ 1

 ُ آزاد اقلیذـ استبد هکبًیک هبضیي آالت ٍ ػضَ ّیأت ػلوی داًطگب2

ـ استبد زراػت ػضَ ّیأت ػلوی داًطگبُ آزاد 4ـ ػضَ ّیأت ػلوی هرکس تحقیقبت کطبٍرزی ٍ هٌبثغ طجیؼی استبى اصفْبى 3

 .اقلیذ

 Javani_omid@yahoo.comاهیذ، : ًَیسٌذُ هسئَل

 یک، سٌتی، ثبؽهکبًیسُ، ّرس، قیچی، پٌَهبت: ٍاشگبى کلیذی

 چکیذٌ

َذف اس مکاویشٌ کزدن باغذاری امزی در جُت افشایص عملکزد محصًالت باغی ي صزفٍ جًیی در ویزيی اوساوی ي سمان اوجام 

کار ي اوجام عملیات بزاساس اصًل ي قًاعذ باغذاری است، بىابزایه در تمام کطًرَای پیطزفتٍ در امز کطايرسی، مکاویشٌ کزدن 

ت، داضت ي بزداضت امز جذاواپذیزی اس عملیات کطايرسی است ي ایه بیىص در وتیجٍ مقایسٍ َایی است کٍ بیه تمام مزاحل کاض

بٍ عمل آمذٌ است کٍ وتایج بذست آمذٌ اس گشارش تحقیقات ( قیچی دستی)ي سىتی ( ًماتیکیپىدستگاٌ قیچی )ريش مکاویشٌ 

بزای اوجام َزس در  ملکزد ي کارایی َز کذام اس ایه دستگاٌ َا،محققیه ي مطالعات کتابخاوٍ ای صًرت گزفتٍ ي بٍ بزرسی ع

کٍ می تًان صزفٍ جًیی در سمان اوجام کار ي ویزيی اوساوی . مکاویشٌ بًدن وسبت بٍ سىتی بًدن را وطان می دَذ تباغات ي اَمی

 .زی ومًدوتیجٍ گی (دستگاٌ قیچی َزس)ريش مکاویشٌ ي َمچىیه بُتزیه عملکزد محصًل را اس بکاربزدن 

 مقذمٍ

ّرس ػول ثریذى یب قطغ کردى قسوت ّبیی از اًذام گیبّبى ثراسبس فرهَل ٍ ّذف هؼیٌی است کِ ثب ایي ػول در رضذ 

قذرت رٍیطی، زایطی درختبى ٍ آرایص آى ّب دخبلت هی ًوبیذ کِ ًتیجتبً هقذار هحصَل افسایص یبفتِ ٍ گیبُ ثِ ًحَُ صحیح 

یبری از هَارد هطبّذُ هی گردد درختبى ثِ حبلت آزاد ٍ رّب ضذُ ثِ رضذ خَد اداهِ هی در ثس. ٍ دلخَاُ پرٍرش هی یبثذ
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در ایي حبل درختبى ثبرآٍری خَد را داضتِ ٍ ضبخِ . گیرددٌّذ، ثذٍى آى کِ کَچکتریي ػول ّرس ثر رٍی آى ّب صَرت 

ّبی تطکیل ضذُ در رٍی آى ضبخِ هیَُ . ّب ثِ حبلت طجیؼی ٍ ٍحطی تحت تأثیر ضرایط هحیطی ثِ ّر سَی سر هی کطٌذ

ایي ًَع درختبى ظبّراً از ًظر فیسیَلَشیکی ًَػی تؼبدل . ّستٌذ هٌبستّب هؼوَالً کَچک، پراکٌذُ، فبقذ ػطر ٍ طؼن ٍ رًگ 

ثیي ریطِ ٍ هحیط ثرقرار هی سبزد ٍ لیکي هقذار هحصَل ٍ هرغَثیت آى کبّص هی یبثذ ٍ ّوچٌیي سي ثبردّی آى ّب ثِ 

 : از است ٍ اّویت ّرس کِ ػجبرت. ثِ ثبر هی ًطیٌذثِ تبخیر هی افتذ ٍ ػوالً دیرتر از درختبى ّرس ضذُ ًحَُ ثبرزی 

ـ 6ـ افسایص کیفیت هیَُ 5ـ جَاى کردى درختبى هسي 4ـ ایجبد فرم 3ـ افسًٍی هیساى هحصَل 2ـ افسایص ػور درخت 1

تگبُ قیچی ّرس از لحبظ دسترسی ثِ ضبخِ ّبی ثلٌذ ٍ ثٌبثرایي اّویت ایي هقبیسِ هؼرفی ثْتریي دس. جلَگیری از ریسش

 ( 1375حکوتی، . )صرفِ جَیی در زهبى ٍ ًیرٍی کبر ٍ دقت در اًجبم ّرس ثرای رسیذى ثِ اّذاف ػبلی ّرس هی ثبضذ

 مًاد ي ريش َا

ٍ ایي تحقیقبت هقبیسِ ّب ثراسبس گسارش ًتبیج تحقیقبت صَرت گرفتِ تَسط هحققیي ٍ هطبلؼبت کتبثخبًِ ای هی ثبضذ ٍ 

ٍ صرفِ جَیی کِ در زهبى اًجبم کبر ٍ تؼذاد ًیرٍی کبر هی ضَد ٍ از استفبدُ از ّر کذام از دستگبّب  یثراسبس ّسیٌِ ّب

تب  12تب  6ًوًَِ هقبیسِ ّسیٌِ ّب کِ هی تَاى اضبرُ کرد ثراسبس هیبًگیي ایي ثررسی ثب تؼذاد کبرگرّب ثرای ّر هبضیي کِ از 

 . هتغیر هی ثبضذ

 وتایج ي بحث

ثرای ثریذى ثبالی ضبخِ ّب ثِ ّوراُ ( سٌتی)، ثِ دلیل ایوٌی کن استفبدُ از قیچی دستی ثررسی هٌبثغ ػلوی ًطبى هی دٌّذ کِ

: از است هطکالت ػجبرت ایي ًردثبى سیبر چَثی ٍ فلسی ثبػث ایجبد هطکالت در اجرای ػولیبت ّرس هی گردد از جولِ

ٍ ریسش جَاًِ ّب گل ٍ هیَُ هی ضَد، در صَرتی کِ ثب استفبدُ از قیچی ّبی پٌَهبتیکی  هَجت ضکستِ ضذى ضبخِ ّب ثبردُ

 َهبتیکی دستوسد کبرپًٌذارین ٍ ثب ثِ کبرثردى قیچی ( سٌتی)دیگر هطکالت اجرای ػولیبت ّرس را هبًٌذ قیچی دستی 
3

1 

هیلیوتر هی ثبضذ، فقط  50تب  40ثیيَهبتیکی هی تَاى ثرش داد پٌی یل هی یبثذ ٍ ّوچٌیي قطر ضبخِ ّبیی کِ تَسط قیچقلت

 .در استفبدُ از قیچی پٌَهبتیکی ًیبز ثِ توریي کبفی هی ثبضذ
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ثبػث صرفِ جَیی در تؼذاد ثب استفبدُ از قیچی پٌَهبتیکی ثیطتر ثَدُ ٍ ّوچٌیي  ٍ کبرایی ػولکردهیساى تَلیذ  در تحقیقی

ثبؽ اًگَر ثی داًِ تبهسَى ـ ثبؽ  5)گسارش دیگر کِ تحقیق ثر رٍی ًِ ثبؽ هَ صَرت گرفتِ کبرگراى هی ضَد ٍ ّوچٌیي در 

ضص دستگبُ خَدکبر ٍ سِ دستگبُ )ٍ ّرس پٌَهبتیکی تَسط ( سٌتی)اًگَر اهپرز ثرای هقبیسِ ّسیٌِ کل ثیي ّرس دستی 

سبػت ّبی کبر هبضیي ـ سبػت ّبی کبر کبرگر )از جولِ  ػَاهلکِ ثب در ًظر گرفتي یک سری ّسیٌِ ّب ٍ ( سَار ضًَذُ

ختبى هَ در ّر جریت ـ درختبى هَ ثرای ّر سبػت کبر کبرگر ـ ّسیٌِ ّبی اصلی در ـ ثرای ّر جریت ـ هیساى دستوسد

ضذُ ٍلی در  کِ در پبیبى از ثیي ًِ ثبؽ هَ فقط در یکی از ثبؽ ّب ّسیٌِ ّب ّرس پٌَهبتیکی زیبد...( هبضیي ثرای ّر جریت ٍ 

ثرآٍرد کلی ّسیٌِ ّبی  جذٍل ٍ ًوَدارکِ . سبیر ثبؽ ّبی هَ صرفِ جَیی ّسیٌِ قیچی ّرس پٌَهبتیکی هطبّذُ ضذُ است

 . ایي تحقیق ثِ صَرت زیر ثَدُ است

 (سىتی در وٍ باغ مً)ـ َشیىٍ َای صزف ضذٌ بزای َز دي دستگاٌ َزس پىًماتیکی ي دستی 1جذيل 

 ضوبرُ سری 1ٍ  2 &3 ثبؽ ثی داًِ تبهسَى  4ٍ 5ٍ 7 &8اًَاع اًگَر ضراة گیری  1ـ 5ٍ  7ـ9  توبم تٌَع

 ّرس پٌَهبتیکی

 (ّرس پٌَهبتیکی)ّسیٌِ ّر درخت هَ  سٌت  68/5 سٌت  36/5 سٌت  67/5

 (ّرس پٌَهبتیکی)ّسیٌِ ّر جریت  دالر  41/28 دالر  97/24 دالر  78/26

 ّرس دستی

 ( ّرس دستی)ّسیٌِ ّر درخت هَ  ٌت س 50/6 سٌت  88/6 سٌت  80/6

 (ّرس دستی)ّسیٌِ ّر جریت  دالر  51/32 دالر  56/30 دالر  37/31

 

 جریب/ ساعت/ کارگر 7/21هرس پنوماتیکی 
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 (سىتی)دستگاٌ َزس پىًماتیکی ي َزس دستی  2ـ مقایسٍ َشیىٍ َا در 1ومًدار 

در ّسیٌِ ّب صرفِ جَیی دالری ٍ ( سٌتی)ّرس دستی  ٍ ًتیجِ ای کِ از ایي تحقیق گرفتِ ضذُ در ّرس پٌَهبتیکی ًسجت ثِ

 .هطبّذُ هی ضَد( جریت/ سبػت/کبرگر7/12)ثب صرفِ ثَدى ّرس پٌَهبتیکی را طجق ًوَدار 

 وتیجٍ گیزی

استفبدُ از دستگبُ قیچی ّرس پٌَهبتیکی در ثبغبت ثرای ّرس درختبى ػالٍُ ثر صرفِ جَیی در ًیرٍی اًسبًی ٍ زهبى اًجبم 

قیچی ثرای ضبخِ ّبی  عًَ 2افسایص سرػت اًجبم کبر ثذلیل ػذم خستگی ٍ استفبدُ ثْیٌِ از ایي دستگبُ ثب داضتي کبر ثبػث 

ثبالیی ٍ ضبخِ ّبی هتَسط ٍ افسایص ػولکرد هحصَل ثِ دلیل ثرش ثْتر در اثر کٌترل ثْتر ٍ دقت ثبال را دارا هی ثبضذ ٍ هی 

 .ثرای ثبال ثردى راًذهبى کبری ٍ ػولکرد هحصَالت ثبغی ثبضذ( سٌتی)تَاًذ جبیگسیي هٌبسجی ثرای قیچی دستی 
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The Difference Between Pruning With Penomatic Shear and With Hand 

Shear and their Difference Effects on the Fruit Trees. 
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Abstract 

The purpose of mechanizing the garden practice is to increase the orchard production , the 

saving human labor , working time , doing the garden operations based an gardening 

principles , basis, therefore, the mechanizing all agriculture steps such as planting , harvesting 
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is the inevitable subject of agriculture action in all over the world and this insight has been 

resulted from the differences between the mechanization way (pneumatic shear) , traditianal 

way hand shear according to reaserchers investigation , library studies that analyzing the 

applications , efficiency of each machines for pruning in the orchard which shows the 

importance of mechanization is more than traditional ways. These difference has been 

resulted that the mechanization ways (pneumatic pruning shears) cause to the saving the 

working , pruning time , human labor , the best production of the garden.  

Keywords: mechanizing , shear , pruning , pneumatic , traditional , garden  


