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 فصل اول 
ماشین های کاشت )کارنده ها(





مقدمه

کاشــت1 عبــارت اســت از قــراردادن بــذر، غــده، گیاهچه 
ــه  ــی جوان و... در خــاك در عمقــی معیــن، طوری کــه بخوب
ــت  ــس از کاش ــاورد. پ ــود بی ــالمی به وج ــاه س ــد و گی بزن
ــت، اکســیژن، درجــه  ــل رطوب ــط از قبی ــر شــرایط محی اگ
حــرارت و نــور به انــدازه مناســب وجــود داشــته باشــد، بــذر 

ــد. ــد می کن ــی و رش ــه جوانه زن ــروع ب ش
تقریبــاً بــذر بیش تــر محصــوالت کشــاورزی بایــد درون 
ــد، محصــول  ــس از رش ــد پ ــا بتوان ــود ت ــته ش ــاك کاش خ
مناســبی تولیــد کنــد. محصــوالت کشــاورزی، ماننــد 
ــدس،  ــا، ع ــود، لوبی ــات )نخ ــو(، حبوب ــدم و ج ــالت )گن غ
ــویا  ــه ای، س ــی )ذرت دان ــای روغن ــاش و ارزن( و دانه ه م
ــول  ــد محص ــی و تولی ــرای جوانه زن ــز ب ــردان( نی و آفتابگ
مناســب، بایــد درون خــاك کاشــته شــوند. بنابرایــن 
ــتند  ــین هایی هس ــا(2، ماش ــت )کارنده ه ــین های کاش ماش

ــکل 1(. ــد )ش ــام می دهن ــذرکاری را انج ــل ب ــه عم ک

1. Seeding (Planting(
2. Seeding Machines (Planting Equipments or Planters(
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شکل 1- کاشت مکانیزه محصول

بذر و بذرکاری1

شــرط بــذرکاری خــوب ایــن اســت کــه تعــداد بذرهــای 
ــه ای باشــد. درصــد  ــار در حــد پذیرفت کاشته شــده در هکت
ــت.  ــاوت اس ــف متف ــان مختل ــرای گیاه ــذر ب ــه زدن ب جوان
ایــن درصــد بــرای ذرت حــدود 80 تــا 90 درصــد و بــرای 
ــه زدن  ــد جوان ــت. درص ــد اس ــا 60 درص ــن 50 ت ــه بی پنب
ــن اســاس  ــر ای ــه اســت. ب ــر از پنب ــد کم ت ــرای چغندرقن ب
بایــد مقــدار بیش تــری بــذر در واحــد ســطح کاشــته 
شــود و بعــد از ســبز شــدن بذرهــا، بایــد عمــل تُُنــک کاری 

ــوند. ــذف ش ــی ح ــای اضاف ــود و بوته ه انجام ش
1. Seed and Seeding
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عوامـل طبیعـی مؤثـر در جوانـه زدن بـذر و 

تولیـد میـزان محصـول

ــاز  ــی نی ــل اصل ــار عام ــه چه ــذر1 ب ــه زدن ب ــرای جوان ب
ــد از: ــه عبارت ان ــت ک اس

رطوبت؛2
اکسیژن؛3

درجه حرارت؛4
نور.5

عــالوه بــر چهــار عامــل اصلــی کــه در بــاال ذکــر شــد، 
عوامــل دیگــری نیــز هســتند کــه بــر روی جوانــه زدن بــذر 
و تعــداد بوتــه در واحــد ســطح اثــر می گذارنــد. مهم تریــن 

ــد از: ــا عبارت ان آن ه

1- عوامل مربوط به بذر

ــد  ــرای تولی ــر، ب ــای مدنظ ــداد بوته ه ــه تع ــرای اینک ب
ــذری  حداکثــر محصــول در واحــد ســطح به دســت آیــد، ب
کــه کاشــته می شــود، بایــد دارای خصوصیــات زیــر باشــد:

• اصالح شده باشد؛
1. Seed Germination
2. Moisture
3. Oxygen
4. Heat
5. Light
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• تمیز و خالص باشد؛
• سالم باشد؛

• دارای قوه نامیه باال باشد؛
• اندازه بذرها یکنواخت باشد؛

• میزان بذر در واحد سطح مناسب باشد؛
• عمق کاشت مناسب و یکنواخت باشد؛

• نــوع گیــاه بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی )آب وهــوا، 
دمــا، رطوبــت هــوا و خــاك و نــوع خــاك(، در هــر منطقــه 

انتخــاب شــود؛
• قبــل از کاشــت، بــذر بــا مــواد شــیمیایی ضدعفونــی 

شــود.

2- عوامل مربوط به ماشین 

اگــر بــذرکار از نظــر عمــق کاشــت و دادن خــاك 
ــای  ــد بذره ــد، درص ــم نباش ــده تنظی ــذر کاشته ش روی ب
سبزشــده کاهــش می یابــد. عوامــل ماشــینی دیگــری نیــز 
ــر  ــا تأثی ــدن بذره ــبز ش ــد س ــه زدن و درص ــر روی جوان ب

دارنــد کــه عبارت انــد از:
• نــوع و وضعیــت بــذرکار از لحــاظ نــو و کهنــه بــودن 

قطعــات بــذرکار؛
• نوع شیاربازکن؛
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• نوع دستگاه سنجش بذر؛
• نوع وسیله پوشاننده و نحوه پوشاندن روی بذر؛

• میزان فشردن و سفت کردن خاك اطراف و روی بذر.

3- عوامل مربوط به خاک

• نوع خاك و وضعیت آن از نظر حاصلخیزی؛
• وضعیت فیزیکی بستر بذر؛

• وضعیت تماس بذر با خاك؛
• تمیزی وضعیت بستر بذر؛

• نوع زهکش؛
• وضعیت سله های خاك.

4- سایر عوامل

• زمان و فصل بذرکاری؛
• جلوگیری از رفتن خاك ُسست به زیر بذر؛

• یکنواختی پوشش روی بذر )خاك روی بذر(؛
ــگام  ــت کننده در هن ــت کش ــارت و دق ــاوت، مه • قض

ــده(؛ ــارت رانن ــذر )مه کاشــت ب
• کنترل علف های هرز، آفات و بیماری های گیاهی.
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وظایف ماشین های کاشت1 )کارنده ها(2

ــی  ــه جــز آن های ــی کــه ماشــین های کاشــت )ب کارهای
انجــام می دهنــد،  را سراســری می پاشــند(  بــذر  کــه 

از: عبارت انــد 

1- بازکردن شیار3 در خاک برای استقرار بذر

ــه زدن  ــرای جوان ــاورزی ب ــوالت کش ــر محص ــذر اکث ب
بایــد در زیــر خــاك و در عمــق مناســب و مطلــوب کاشــته 
شــود. بنابرایــن ماشــین های کاشــت بایــد بــرای قــراردادن 
بــذر در خــاك، شــیاری در خــاك ایجــاد کننــد. ایــن کار را 
وســیله ای بــه نــام شــیاربازکن انجــام می دهــد )شــکل 2(. 
ــوع آن هرچــه  ــا ن ــد؛ ام ــواع مختلفــی دارن شــیاربازکن ها ان
ــن و حساب شــده  ــی معی ــد در عمق ــد بتوان ــه باشــد، بای ک
شــیاری در خــاك بــرای قــراردادن بــذر ایجــاد کنــد. اگــر 
ــد،  ــوب باش ــد مطل ــر از ح ــا کم ت ــر ی ــیار، بیش ت ــق ش عم
در جوانــه زدن و رشــد گیــاه و درنتیجــه عوامــل عملکــردی 

ــذارد. ــی می گ ــر منف ــول تأثی محص

1. Seeding Machine (Planting Equipments(
2. Planters
3. Opening the Furrow
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شکل 2- ایجاد شیار در بستر بذر توسط واحد شیاربازکن کارنده

2- سنجش و اندازه گیری بذر1

بــرای کاشــت بــذر انــواع محصــوالت کشــاورزی، بایــد 
ــن  ــذر در واحــد ســطح کاشــته شــود. ای ــی ب ــدار معین مق
مقــدار می توانــد بر حســب تعــداد بــذر در هکتــار یــا 
برحســب وزن بــذر در هکتــار )ماننــد کیلوگــرم در هکتــار( 
محاســبه شــود. همــه  ماشــین های کاشــت بــذر، بــه 
ــا  ــا مقســم ی ــذر ی ــری ب ــذر )اندازه گی دســتگاه ســنجش ب
مــوزع( مجهــز هســتند. بــا تنظیــم ایــن دســتگاه می تــوان 
ــطح  ــد س ــا وزن( را در واح ــداد ی ــر )تع ــذر مدنظ ــدار ب مق

1. Metering the Seed
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کشــت کــرد. سیســتم اندازه گیــری بــذر نیــز انــواع 
مختلفــی دارنــد کــه بــه نــوع بــذر و نــوع و شــرایط خــاك 

ــکل 3(. ــتگی دارد )ش بس

شکل 3- قسمت های مختلف یک کارنده

3- هدایت بذر از موزع تا شـیار محل اسـتقرار 
بـذر و قراردادن بذر در داخل شـیار1

و  می شــوند  کاشــته  آن  در  بذرهــا  کــه  عمقــی 
ــزان محصــول  ــر روی می ــا از یکدیگــر ب ــه بیــن بذره فاصل
ــا در  ــن بذره ــد. قرارگرفت ــادی دارن ــر زی ــده تأثی تولیدش
1. Placing of Seed

چرخ
 فشاردهنده

پوشاننده 
روی بذر

مقسم 
موزع

شیار بازکن بذر

جویچه ساز

لوله مکش هوا

مخزن بذر



17 فصل اول: ماشین های کاشت )کارنده ها(

شــیار ایجادشــده بایــد بــه شــکل یکنواخــت صــورت گیــرد. 
ــام لوله هــای ســقوط یــا وســایل  ــه ن ایــن کار را وســایلی ب
ــف  ــد در ک ــا بای ــن رو بذره ــد. ازای ــام می دهن ــری انج دیگ
ــد.  ــرار  گیرن ــیاربازکن ها ق ــیله ش ــده به وس ــیار ایجادش ش
ــنجش  ــتگاه س ــذر را از دس ــقوط، ب ــای س ــن لوله ه بنابرای
ــه  ــا ب ــد و از آنج ــل می کنن ــیاربازکن ها منتق ــه ش ــذر ب ب
کــف شــیار ایجادشــده می ریزنــد. برخــی ماشــین های 
کاشــت می تواننــد کودهــای شــیمیایی و بــذر را بــا هــم و 
همزمــان در داخــل خــاك بکارنــد. بنابرایــن بایــد توجه کرد 
کــه کــود روی بــذر ریختــه نشــود و بــا هــم تمــاس پیــدا 
نکننــد؛ زیــرا بعضــی از بذرهــا، اگــر بــا کودهــای شــیمیایی 
تمــاس پیــدا کننــد، صدمــه می بیننــد و ســبز نمی شــوند.

4- پوشاندن روی بذر با خاک1

پــس از قرارگرفتــن بــذر در داخــل شــیار، بایــد روی آن 
ــن کار از دســتگاه های  ــرای ای ــا خــاك پوشــانده شــود. ب ب
ایــن دســتگاه ها پشــت  مختلفــی اســتفاده می شــود. 
ــذر  ــن ب ــس از قرارگرفت ــد و پ ــرار می گیرن ــیاربازکن ها ق ش
در داخــل شــیار، روی آن خــاك می ریزنــد. اگــر بــذر 
به طــور سراســری یــا دســتپاش در مزرعــه پاشــیده شــود، 

1. Covering the Seed
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بــرای زیــر خاك کــردن آن هــا معمــوالً از وســایل مکانیکــی 
دیگــری اســتفاده می شــود، نظیــر انــواع هرس هــا از 
ــه میخــی  ــرس دندان ــرس بشــقابی )دیســک(، ه ــل ه قبی
ــیده  ــاك کش ــر روی خ ــه ب ــی ک ــا و میله های ــا زنجیره ی
ــد  ــه بتوان ــری ک ــیله دیگ ــر وس ــا و ه ــا بیلچه ه می شــود ی
بذرهــا را زیــر خــاك و در عمــق مناســب تری قــرار دهنــد 

ــکل 3(. )ش

5- صاف کردن و فشردن محل کاشته شده1

بــرای اینکــه بــذر بتوانــد رشــد کنــد و از عملکــرد خوبی 
برخــوردار باشــد، بایــد بخوبــی بــه خــاك بچســبد تــا بتواند 
ــت کافــی از خــاك جــذب کنــد.  ــرای ســبز شــدن رطوب ب
ــت  ــای کاش ــوط و محل ه ــد خط ــور بای ــن منظ ــرای ای ب
بــذر، صــاف شــده و اطــراف یــا روی بــذر به انــدازه معینــی 
فشــرده شــود. وســایلی ایــن کار را انجــام می دهنــد. یکــی 
ــام  ــا چــرخ فشــاردهنده ن ــرس2 ی ــن وســایل چــرخ پ از ای
ــا الســتیکی ســاخته  ــزی ی دارد کــه معمــوالً به صــورت فل

ــکل 3(. ــود )ش می ش

1. Firming the Seedbed
2. Press Wheel
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انواع ماشین های کاشت )کارنده ها(1

ــوع  ــت و ن ــاس روش کاش ــر اس ــت ب ــین های کاش ماش
ــر تقســیم می شــود: ــواع زی ــه ان ــال ب ــا نه ــده  ی ــذر، غ ب

1- بذرکارها2
ردیف کارها؛3

کپه کارها؛
دقیق کارها؛

خطی کارها )دانه کارها(؛4
عمیق کارها )دیم کارها(.

2- سراسرپاش ها )بذرپاش ها(5
3- کارنده های مخصوص6

غده کارها7 )سیب زمینی کار8، سیرکار9(؛
نشاکارها.10

1. Seeding Machines (Planting Equipments or Planters or 
Sowing Machines(
2. Drills (Seeders(
3. Row Crop Planters
4. Grain Drills
5. Broadcat Seeders
6. Specialized Planters
7. Tuber Planters
8. Potato Planter
9. Garlic Planter
10. Transplanters
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در اینجــا فقــط ماشــین های کاشــت غــالت و دانه هــای 
روغنــی )خطی کارهــا و ردیف کارهــا( توضیــح داده خواهــد 
ــور الزم  ــت مذک ــین های کاش ــریح ماش ــل از تش ــد. قب ش
اســت دو نــوع کشــت خطــی و غیرخطــی شــرح داده شــود.

انواع کشت

1- کشت خطی )کشت ردیفی(

اگــر بــذور روی خطــوط جــدا از هــم کاشــته شــوند، آن 
ــین های  ــه ماش ــد. ب ــی می نامن ــا ردیف ــی ی ــت خط را کش
ــه  ــز گفت ــذرکار نی ــا ب ــت ی ــین کاش ــی، ماش ــت خط کش
ــوع ماشــین کاشــت  ــرای کشــت خطــی از دو ن می شــود. ب

ــود: ــتفاده می ش ــذرکار( اس )ب
الــف( خطــی کار: بــرای کشــت محصوالتــی نظیــر گنــدم 
و جــو اســتفاده می شــود کــه فاصلــه خطــوط کشــت آن هــا 
کــم باشــد، طــوری کــه بــرای عملیــات داشــت نیــازی بــه 
اســتفاده از تراکتــور و ماشــین های کشــاورزی بــرای وجیــن 
ــه  ــذرکاری، فاصل ــن روش ب و سله شــکنی و... نباشــد. در ای
ــزان  ــم نیســت، بلکــه می ــر روی خطــوط مه ــذور ب ــن ب بی
ــذر کاشته شــده در واحــد ســطح مهــم اســت کــه  جــرم ب
معمــوالً برحســب کیلوگــرم در هکتــار محاســبه می شــود. 
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بــه ایــن ماشــین ها اصطالحــاً ماشــین کشــت جرمــی نیــز 
ــود )شــکل 4(. ــه می ش گفت

شکل 4- خطی کار

ب( ردیـف کار: بـرای کشـت محصوالتـی نظیـر ذرت و 
چغندرقند اسـتفاده می شـود که فاصله خطوط کشـت آن ها 
بایـد به انـدازه ای باشـد کـه بتـوان بـرای عملیـات داشـت از 
تراکتـور و ماشـین های کشـاورزی برای وجین و سله شـکنی 
اسـتفاده کـرد. در ایـن روش بـذرکاری، فاصلـه بیـن بذور بر 
روی خطـوط مهـم اسـت. گاهـی اوقـات بـرای رسـیدن بـه 
فاصلـه مناسـب بین بـذور، آن هـا را تُُنک می کننـد. بنابراین 
در ایـن روش کاشـت، تعـداد بـذور کاشته شـده در واحـد 

سـطح در نظـر گرفتـه می شـود )شـکل 5(.
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شکل 5- ردیف کار ذرت و چغندر

2- کشـت غیرخطـی )کشـت درهم یا کشـت 
سراسـری یا بذرپاشـی( 

ــه پخــش شــوند  ــذور به صــورت درهــم در مزرع ــر ب اگ
انــواع هرس هــا(  و ســپس به وســیله ماشــین )ماننــد 
ــدان  ــرده شــود، ب ــر خــاك ب ــری زی ــزار دســتی دیگ ــا اب ی
کشــت غیرخطــی یــا بذرپاشــی گوینــد. بــرای انجــام 
بذرپــاش  ماشــین های  از  می تــوان  غیرخطــی  کشــت 
نظیــر ماشــین های ســانتریفیوژ یــا ماشــین های پــران 
ــه  ــذر را در مزرع ــز ب ــز از مرک ــروی گری ــق نی ــه از طری ک
پخــش می کننــد و بــه ماشــین های کشــت سراســری نیــز 
ــوان  ــک می ت ــطوح کوچ ــرد. در س ــتفاده ک ــد، اس معروف ان
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ــت  ــرای کش ــرد. ب ــتفاده ک ــز اس ــتپاش نی ــت دس از کش
سراســری، گاهــی از ماشــین های کودپــاش و همچنیــن از 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــر نی ــا و هلیکوپت هواپیم



ماشین های کاشت غالت و دانه های روغنی24



 فصل دوم 
ردیف کارها
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مقدمه

قادرنــد  کــه  هســتند  ماشــین هایی  ردیف کارهــا1 
ــای  ــن و فاصله ه ــه معی ــا فاصل ــی ب ــا را در ردیف های بذره
ــکل 6(.  ــد )ش ــف بکارن ــر روی ردی ــا ب ــن بذره ــان بی یکس
کــه  اســت  ردیف هــا طــوری  بیــن  فاصلــه  بنابرایــن 
عملیــات داشــت )سم پاشــی، کوددهــی، کنتــرل مکانیکــی 
ــای  ــی پ ــور، خاك ده ــیله کولتیوات ــرز به وس ــای ه علف ه
ــی انجــام  ــه و سله شــکنی( و برداشــت محصــول براحت بوت
ــف  ــا در روی ردی ــن بذره ــه بی ــن فاصل ــرد. همچنی می گی
ــم  ــزان تراک ــه می ــه ب ــا توج ــا ب ــه بوته ه ــت ک ــوری اس ط
بوتــه در هکتــار بــا فاصلــه معیــن از هــم قــرار گرفته انــد تــا 
ــرد  ــن عملک ــود و بیش تری ــر ش ــا کم ت ــن بوته ه ــت بی رقاب
را داشــته باشــد. همچنیــن عملیــات تُُنــک محصــول )مانند 
ــر  ــی امکان پذی ــان داشــت براحت ــد( در زم ــک چغندرقن تُُن
اســت. بعضــی از محصوالتــی کــه بــذر آن هــا بــا ردیــف کار 
ــد،  ــواع ذرت، چغندرقن ــد از ان ــود، عبارت ان ــته می ش کاش

ــه و آفتابگــردان. پنب

1. Row Crop Planters
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شکل 6- فاصله بذرها در کشت ردیفی در شیار ایجادشده در داخل خاک

انواع ردیف کارها

دســته بندی  مختلــف  جنبه هــای  از  ردیف کارهــا 
داده می شــوند. ادامــه شــرح  در  کــه  می شــوند 

1- انــواع ردیف کارهــا از نظــر نــوع محصــول 
ــده کشت ش

ــامعموالً ردیف کارها را طوری می سازند که با  ــه ب ــازند ک ــوری می س ــا را ط ــف کاره ــوالً ردی      معم



29 فصل دوم: ردیف کارها

ــر  ــف )نظی ــذور محصــوالت مختل ــوان ب ــف کار بت ــک ردی ی
کــه  بــذوری  همــه  و  آفتابگــردان  چغندرقنــد،  ذرت، 
ــرد. در  ــت ک ــوند( را کش ــت می ش ــی کش ــورت ردیف به ص
ــط  ــف فق ــای مختل ــرای کاشــت بذره ــا، ب ــن ردیف  کاره ای
کافــی اســت صفحــه بــذر آن تعویــض شــود. همچنیــن بــا 
ــر  ــف کار، نظی انجــام تنظیمــات برخــی از قســمت های ردی
تنظیــم ســرعت چرخشــی صفحــه بــذر از طریــق تعویــض 
ــت  ــرای کاش ــب، آن را ب ــای مناس ــاب چرخ  دنده ه و انتخ
ــرای  بــذور مختلــف آمــاده می کننــد. در برخــی شــرایط، ب
ــی  ــف کار مخصوص ــاص، ردی ــای خ ــا ویژگی ه ــای ب بذره

ــود.  ــاخته می ش ــی و س طراح

2- انواع ردیف کارها از نظر روش کاشت

ــوع محصــول، میــزان بارندگــی،  ــه اینکــه ن ــا توجــه ب ب
درجــه حــرارت، نــوع خــاك و... در مناطــق مختلــف 
متفــاوت اســت، ردیــف کاری را بــه ســه روش مختلــف زیــر 

)شــکل 7( می تــوان انجــام داد:
• کاشــت بــر روی زمیــن مســطح1: ایــن نــوع کاشــت در 
مناطقــی بــه کار مــی رود کــه بارندگــی در حــدی اســت کــه 
از زمــان کاشــت تــا برداشــت، نیــاز بــه هیــچ گونــه آبیــاری 

1. Planting on Flat Land
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ــی اســتفاده  ــن در مناطق ــف(. همچنی نیســت )شــکل 7- ال
می شــود کــه دارای کشــت های آبــی اســت و آبیــاری آن هــا 
بــه شــیوه آبیــاری بارانــی انجــام می شــود. بنابرایــن بــذور در 
ایــن مناطــق در زمیــن مســطح و بــدون ایجــاد جوی و پشــته 
ــود. در  ــری می ش ــی جلوگی ــه اضاف ــده و از هزین ــته ش کاش
ایــن روش امــکان ایجــاد ســله بــر روی بذرهــا وجــود دارد که 
ایــن مشــکل بــا سله شــکنی به وســیله وســایل مکانیکــی یــا 
ــا  ــه جوانه ه ــی ک ــا زمان ــذر ت ــتر ب ــتن بس ــوب نگه داش مرط

ــد، رفــع می شــود. ســر از خــاك بیــرون آورن
• کاشــت بــر روی پشــته1: بیش تــر محصــوالت زراعــی 
کــه به طــور ردیفــی کشــت می شــوند، روی پشــته کاشــته 
مناطقــی  در  روش  ایــن  از  ب(.   -7 )شــکل  می شــوند 
اســتفاده می شــود کــه قبــل از کاشــت بــذر، رطوبــت 
ــت  ــن روش کش ــد. ای ــته باش ــود داش ــد وج ــش از ح بی
همچنیــن در مناطقــی کــه از آبیــاری در داخــل جویچه هــا 
ــی(  ــا فاروی ــیاری ی ــا ش ــیفونی ی ــتی )س ــورت نش و به ص
یــا آبیــاری قطــره ای نــواری کــه به وســیله لوله هایــی 
موســوم بــه تیــپ2 روی خــاك و گاهــی اوقــات زیــر خــاك 
ــذاری می شــوند،  ــر ســطحی( جای گ ــاری زی ــوان آبی )به عن

اســتفاده می شــود. 
1. Planting on Bed
2. Tape
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نـواری(  )قطـره ای  آبیـاری  لوله هـای  ایـن  همچنیـن 
می تواننـد به وسـیله ماشـین های کاشـت، همزمان با کاشـت 
بـذر بـر روی پشـته ها یـا زیـر خـاك جای گـذاری شـوند. از 
آنجایی که پشـته ها نسـبت به زمین مسـطح، زودتر خشـک 
می شـوند، می تـوان بذرهـا را زودتـر کشـت کـرد. همچنین 
بـا توجـه به سـریع تر خشـک شـدن پشـته ها، محل کاشـت 
بذرهـا سـریع تر گـرم می شـود و بذرهـا بهتر جوانـه می زنند 
گاهـی  می آینـد.  بیـرون  خـاك  از  سـریع تر  جوانه هـا  و 
پشـته ها را پهن تـر می گیرنـد و روی هـر پشـته دو یـا سـه 
پشـته های  روی  کشـت  آن  بـه  و  می کارنـد  بـذر  ردیـف1 
عریـض گفتـه می شـود )شـکل 7- ج(. درضمـن، برداشـت 
محصـول در ایـن روش راحت تـر انجام می شـود. بـرای مثال 
بـرای برداشـت چغندرقند، به جـای کندن خـاك کل زمین، 
کافـی اسـت فقـط خـاك پشـته ها کنده شـود. با ایـن عمل 
ضمـن کم تـر به هـم زدن خاك مزرعـه، میزان مصـرف انرژی 

کاهـش می یابـد و از آلودگـی هـوا نیـز  کاسـته می شـود.
• کاشــت در کــف جویچــه )شــیار(2: در ایــن روش 
بذرهــا در کــف شــیارهای )جویچه هــا( بیــن پشــته ها کــه 
رطوبــت بیش تــری دارنــد، کاشــته می شــوند )شــکل 7- د(. 
ایــن روش در مناطــق نیمه خشــک یــا در مناطقــی کــه آب، 
1. Two or Three Rows per Bed
2. Planting  in Lister (Furrow)
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ــزان  ــا می ــی نیســت ی ــدازه کاف ــان فصــل رشــد به ان در زم
بارندگــی کــم اســت و همچنیــن در زمین هــای شــور 
ــتفاده  ــد، اس ــاال می آی ــته ب ــوك پش ــرف ن ــک به ط ــه نم ک
ــل وزش  ــوان در مقاب ــان ج ــن روش، گیاه ــود. در ای می ش
ــل  ــده در داخ ــد و از آب جمع آوری ش ــون می مانن ــاد مص ب
ــاز  ــاِن نی ــن در زم ــد. همچنی ــتفاده می کنن ــا اس جویچه ه
گیــاه بــه آب می تــوان از طریــق آبیــاری نشــتی، محصوالت 
ــز  ــن روش نی ــده ای ــکال عم ــرد. اش ــی ک ــاری تکمیل را آبی
ماننــد روش کاشــت روی ســطح پشــته ها، ایجــاد ســله بــر 

روی بذرهاســت کــه بایــد بــرای رفــع آن اقــدام کــرد.
بنابرایــن بــر اســاس روش هــای مختلــف کاشــت، 
ــه  ــده اند ک ــاخته ش ــی و س ــی طراح ــای مختلف ردیف کاره

از: عبارت انــد 
1- ردیف کارهای کاشت بذر در زمین مسطح؛1

2- ردیف کارهـای کاشـت بذر بر روی پشـته2 )الف- یک 
ردیف روی پشـته،3 ب- دو یا چند ردیف روی پشـته4(؛

4- ردیف کارهای کاشت بذر در کف جویچه.5

1. Flat-Land Planters
2. Bed Planters
3. Bed Planters, One Row per Bed
4. Bed Planters, Two or Multiple Rows per Bed
5. Lister Planters (Furrow Planters)
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الف- کشت ردیفی بر روی زمین مسطح

ب- کشت ردیفی بر روی پشته )یک ردیف بر روی پشته(

ج- کشت ردیفی بر روی پشته )دو یا چند ردیف بر روی پشته(

د- کشت ردیفی در کف جویچه )شیار(

شکل 7- انواع مختلف روش های کشت ردیفی
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3- انواع ردیف کارها از نظر اتصال به تراکتور
1- ردیف کارهای کششی؛1

2- ردیف کارهای سوار؛2
3- ردیف کارهای تیرك افزار3 )تولبار(.

4- انواع ردیف کارها از نظر ساختمان

ردیف کارهایــی  مکانیکــی4:  ردیف کارهــای  الــف- 
ــد. ــی باش ــا مکانیک ــوزع آن ه ــتم م ــه سیس ــتند ک هس

ب- ردیف کارهــای بــادی )پنوماتیکــی(5: ردیف کارهایــی 
ــادی )فشــار مثبــت  ــا ب ــوزع آن ه هســتند کــه سیســتم م
ــا فشــار منفــی یــا مکشــی( باشــد. سیســتم مــوزع ایــن  ی
ــا  ــرده ی ــوای فش ــذر از ه ــنجش ب ــرای س ــا ب ردیف کاره

ــد. ــتفاده می کن ــش( اس ــأ )مک ــاد خ ایج

اندازه ردیف کارها

ردیف کارهــا بــر اســاس تعــداد ردیف هــای کاشــت 
و فاصلــه بیــن آن هــا معرفــی می شــوند. متداول تریــن 
هســتند  کاشــت  ردیــف   6 تــا   4 دارای  ردیف کارهــا، 
1. Drawn Planters (Trailing Planters(
2. Integral Planters (Mounted  Planters( 
3. Toolbar Planters
4. Mechanical Planters
5. Air Planters (Pneumatic Planters(



35 فصل دوم: ردیف کارها

)شــکل 8 و شــکل 9(. امــا ردیف کارهــای تــا 24 ردیــف نیــز 
ــوری  ــا ط ــوالً ردیف کاره ــکل 10(. معم ــد )ش ــود دارن وج
ــذور  ــی از ب ــواع مختلف ــد ان ــه بتوانن ــوند ک ــاخته می ش س
بــا فاصلــه کشــت متفــاوت را بکارنــد؛ بــرای مثــال فاصلــه 
ــرای  ــانتی متر، ب ــوالً 75 س ــت ذرت معم ــای کاش ردیف ه
ــر  ــرای آفتابگــردان یــک مت چغندرقنــد 65 ســانتی متر و ب
اســت. گاهــی اوقــات چغندرقنــد را در فواصــل ردیــف 40 
ــرای  ــن ب ــد. بنابرای ــز کشــت می کنن ــانتی متر نی ــا 50 س ی
اینکــه ردیف کارهــا بتواننــد بــرای کشــِت طیــف وســیعی از 
ــا را طــوری می ســازند  ــرد داشــته باشــند، آن ه ــذور کارب ب
ــه ردیف هــای آن هــا تنظیــم شــوند و معمــوالً از  کــه فاصل
ــوان آن هــا را  تنظیــم کــرد. ــا 102 ســانتی متر می ت 30 ت

شکل 8- ردیف کار پنوماتیکی )بادی( چهار ردیفه
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شکل 9- ردیفکار شش ردیفه پنوماتیکی

شکل 10- ردیفکار پنوماتیکی )بادی( هجده ردیفه
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ساختمان ردیف کارها

ردیف کارهــای مختلفــی بــرای کاشــت انــواع محصــوالت 
کشــاورزی ســاخته شــده اســت. بااین حــال قطعات ســازنده 
ــا هــم دارنــد.  ردیف کارهــا در نحــوه کار شــباهت زیــادی ب
به طــور کلــی قطعــات و قســمت های مختلــف ردیف کارهــا 
به ترتیبــی هســتند کــه در ادامــه خواهــد آمــد )شــکل 11(.

شکل 11- قسمت های مختلف یک واحد کارنده )ردیف کار( مرکب
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1- شاسی )قاب(1 

ــه  ــوع و نحــوه اتصــال آن هــا ب ــه ن ــا توجــه ب معمــوالً ب
ــاخته  ــا س ــرای ردیف کاره ــی ب ــوع شاس ــه ن ــور، س تراکت

ــد از: ــه عبارت ان ــت ک ــده اس ش
ــوع  ــن ن ــی2: شاســی ای ــای کشش ــی ردیف کاره شاس
ــور متصــل می شــود. شاســی  ــد تراکت ــه مالبن ــا، ب کارنده ه
و قطعــات مختلــف ایــن کارنده هــا در زمــان کاشــت بــذر و 
همچنیــن در زمــان حمل ونقــل بــر روی چرخ هایــی بــه نــام 
ــوری  ــد، ط ــه دارن ــده( تکی ــل )حمل کنن ــای محم چرخ ه
ــتم  ــط سیس ــا توس ــی ی ــه روش مکانیک ــد ب ــه می توانن ک
هیدرولیــک تراکتــور کــه بــا شــلینگ های مخصوصــی 
می کننــد،  منتقــل  کارنــده  جک هــای  بــه  را  روغــن 
ــر  ــت نظی ــف کاش ــات مختل ــل، قطع ــور حمل ونق به منظ
شــیاربازکن ها را بــاال  برنــد یــا بــرای کاشــت پاییــن  آورنــد و 
داخــل خــاك قــرار  دهنــد. در ایــن نــوع کارنده هــا، نیــروی 
ــذر  ــوزع ب ــتم های م ــت درآوردن سیس ــرای به حرک الزم ب
ــده از قبیــل  ــم کارن ــا سیســتم های مختلــف دیگــر ضمائ ی
مــوزع کــود شــیمیایی یــا آفت کش هــا، از چرخ هــای 

ــود. ــل می ش ــل حاص محم

1. Frame
2. Drawn Planter Frame (Trailing Planter Frame(
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الـف - شاسـی ردیف کارهای نیمه سوارشـونده1: شاسـی 
ایـن نـوع کارنده هـا، بـه دو بـازوی هیدرولیـک )دو بـازوی 
پایینـی( تراکتـور متصـل می شـود. در ایـن نـوع کارنده هـا 
نیـز شـبیه کارنده هـای کششـی، شاسـی و قطعـات مختلف 
آن هـا در زمان کاشـت بـذر و همچنین در زمـان حمل ونقل 
بـر روی چرخ هایـی بـه نام چرخ هـای محمـل )حمل کننده( 
تکیـه دارنـد، طـوری کـه می تواننـد بـه روش مکانیکـی یـا 
به وسـیله سیسـتم هیدرولیـک تراکتـور کـه با شـلینگ های 
مخصوصـی روغـن را بـه جک هـای کارنده منتقـل می کنند، 
نظیـر  کاشـت  مختلـف  قطعـات  حمل ونقـل،  به منظـور 
شـیاربازکن ها را بـاال  برنـد یـا بـرای کاشـت پاییـن  آورنـد و 
داخـل خاك قـرار  دهند. در این نـوع کارنده هـا، نیروی الزم 
بـرای به حرکـت درآوردن سیسـتم های موزع بذر یـا کود، از 

چرخ هـای محمـل تأمیـن می شـود.
ــوع  ــن ن ــونده2: ای ــای سوارش ــی ردیف کاره ب - شاس
ــی  ــیله پین های ــه به وس ــد ک ــازو دارن ــه ب ــا، س ردیف کاره
ــل  ــور متص ــک تراکت ــای هیدرولی ــه بازو ه ــه نقط ــه س ب
نیــز  موزع هــا  بــرای حرکــت  نیــروی الزم  می شــوند. 
ــل  ــاردهنده، حاص ــرخ فش ــا چ ــق ی ــم عم ــرخ تنظی از چ
1. Semi-Integral Planter Frame )Semi-Mounred Planter 
Frame(
2. Integral Planter Frame )Mounred Planter Frame( 
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می شــود. بــرای کاشــت بــذر در ایــن نــوع کارنده هــا، 
ــد و  ــازوی هیدرولیــک پاییــن می آی ــده توســط ســه ب کارن
ــان حمل ونقــل  ــات کاشــت را انجــام می دهــد. در زم عملی
ــازوی  ــه ب ــن س ــا باالرفت ــن، ب ــای زمی و دور زدن در انته
ــاال قــرار گرفتــه و در وضعیــت  ــده نیــز ب هیدرولیــک، کارن

قــرار می گیــرد. حمل ونقــل 
ج - شاســی کارنــده تیرك افــزار1 )شاســی کارنــده 
ــوع  ــن ن ــی ای ــده2(: شاس ــد کارن ــی واح ــا شاس ــار ی تولب
کارنده هــا از یــک اســکلت فلــزی بــه نــام تولبــار3 ســاخته 
شــده اســت کــه واحدهــای کارنده4 ردیــف کار )شــکل 12(، 
ــوند و  ــوار می ش ــار س ــن تولب ــر روی ای ــتقل ب ــور مس به ط
بدیــن ترتیــب می تــوان تعــداد واحدهــای کارنــده و فاصلــه 
ــف کار  ــر ردی ــن ه ــر داد. بنابرای ــواه تغیی ــه دلخ ــا را ب آن ه
ــود  ــا خ ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــده دارد ک ــد کارن ــد واح چن
یــک کارنــده کامــل هســتند کــه از قســمت های مختلفــی 
تشــکیل شــده اند: مخــزن بــذر، شــیاربازکن، سیســتم 
اندازه گیــری بــذر )مــوزع(، سیســتم انتقــال بــذر بــه داخــل 
ــن در  ــاردهنده. همچنی ــای فش ــاننده و چرخ ه ــیار، پوش ش
ایــن نــوع کارنــده، چرخ هــای زمینــی )چــرخ تنظیــم عمــق 
1. Toolbar Planter Frame
2. Unit Type Planter Frame
3. Tool Bar
4. Planter Units
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یــا چــرخ فشــاردهنده(، نیــروی الزم بــرای حرکــت موزع هــا 
به صــورت  کارنده هــا  نــوع  ایــن  می کننــد.  تأمیــن  را 

ــوند. ــاخته می ش ــز س ــوار نی ــوار و س ــی، نیمه س کشش

شکل 12- یک واحد کارنده در ردیف کارها

2- دستگاه انتقال نیروی محرکه1

بــرای کاشــت بــذر بــر روی ردیــف و بــا فاصله مناســب، 
بایــد بذرهــا یکی یکــی توســط سیســتم اندازه گیــری بــذر، 
انتخــاب شــده و داخــل شــیار ایجادشــده قــرار داده شــوند. 
همچنیــن بــرای هــر نــوع بــذری تعــداد بــذر کاشته شــده 
در واحــد ســطح بایــد یــک عــدد ثابــت باشــد. بــرای ایــن 

1. Drives
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ــری  ــت درآوردن سیســتم اندازه گی ــرای به حرک منظــور و ب
ــرای  ــی ب ــت. از طرف ــاز اس ــه نی ــروی محرک ــه نی ــذر، ب ب
اینکــه میــزان کاشــت بــذر بــا ســرعت پیشــروی هماهنــگ 
و متناســب شــود، الزم اســت کــه نیــروی محرکــه در 
ردیف کارهــا از چــرخ زمینــی خــود آن هــا گرفتــه شــود. در 
ایــن صــورت ســرعت پیشــروی تأثیــر چندانــی روی میــزان 

ــد داشــت. ــار نخواه ــذر کاشته شــده در هکت ب
نیـروی چـرخ زمینـی به وسـیله چـرخ دندانـه1 و زنجیر2 
بـه سیسـتم اندازه گیـری بذر و سـایر قسـمت های متحرك، 
منتقل می شـود )شـکل 13، شـکل 14 و شـکل 15(. تغییر 
فاصلـه بـذر روی خطـوط و درنتیجـه مقـدار بـذر در واحـد 
سـطح بـا تغییـر صفحه بـذر )کـه دارای تعـداد سـوراخ های 
بـذر متفاوتـی هسـتند( یـا تغییر سـرعت چرخشـی صفحه 
بـذر از طریـق تعویـض چـرخ دندانه ها بـا تعـداد دندانه های 

انجـام می گیرد. متفـاوت 

1. Sprockets
2. Chain
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شکل 13- سیستم انتقال نیرو از چرخ زمینی در یک نوع ردیف کار

شکل 14- جعبه دنده )گیربکس( در یک نوع ردیف کار

شکل 15- سیستم انتقال نیرو از جعبه دنده به موزع
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ــف کار،  ــده ردی ــای کارن ــروی واحده ــن نی ــرای تأمی ب
ــود  ــتفاده می ش ــرد اس ــرخ زمین گ ــوع چ ــه ن ــوالً از س معم

کــه عبارت انــد از:
الــف- چرخ  هــای حامــل محــرك1: در کارنده هــای 
ــای  ــراً از چرخ ه ــده، اکث ــل کارن ــرای حمل ونق ــی ب کشش
حامــل )حمل کننــده( محــرك اســتفاده می شــود، به طــوری 
کــه ضمــن اســتفاده از آن به منظــور حمل ونقــل ماشــین، 
ــذر  ــری ب ــروی محرکــه سیســتم اندازه گی ــن نی ــرای تأمی ب
ــن صــورت  ــه ای ــا اســتفاده می شــود. ب ــن چرخ ه ــز از ای نی
کــه نیــروی چرخشــی چرخ هــای حامــل از طریــق زنجیــر 
و چرخ دنده هــای خاصــی بــه یــک جعبه دنــده منتقــل 
ــذر  ــده سیســتم اندازه گیــری ب ــه چرخ دن شــده و از آنجــا ب
ــذر در واحــد  ــزان ب ــر می ــل می شــود. به منظــور تغیی منتق
ســطح، بایــد ســرعت سیســتم اندازه گیــری بــذر را طــوری 
ــر  ــی توســط تغیی ــوان براحت ــن کار را بت ــه ای ــر داد ک تغیی

ــام داد. ــرو انج ــال نی ــتم انتق ــای سیس چرخ دنده ه
ب - چرخ  هــای تنظیــم عمــق محــرك2: در کارنده هایــی 
ــم  ــای تنظی ــوالً از چرخ ه ــد، معم ــل ندارن ــرخ حام ــه چ ک
عمــق اســتفاده می شــود. از ایــن چرخ هــا هــم بــرای 
تنظیــم ارتفــاع قرارگیــری شاســی نســبت بــه ســطح خــاك 
1. Carrying Wheel Drives
2. Gauge Wheel Drives
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ــده اســتفاده می شــود و هــم  به منظــور تنظیــم عمــق کارن
ــذر  ــری ب ــروی محرکــه سیســتم اندازه گی ــن نی ــرای تأمی ب
ــای  ــر در کارنده ه ــا بیش ت ــن چرخ ه ــد. ای ــره می گیرن به

ــار اســتفاده می شــود. ــا در تولب هیدرولیکــی ی
چرخ هــای  محــرك1:  فشــاردهنده  چرخ هــای  ج- 
ــده  ــذر کاشته ش ــاك روی ب ــردن خ ــرای فش ــاردهنده ب فش
کاربــرد دارد. همچنیــن در کارنده هــای تک واحــدی و دارای 
شاســی تولبــار نیــز بــرای تأمیــن نیــروی محرکــه سیســتم 

ــود. ــتفاده می ش ــا اس ــن چرخ ه ــذر از ای ــری ب اندازه گی
بایــد توجــه کــرد کــه دو عامــل میــزان بــاد الســتیک2 
لغــزش3  میــزان  همچنیــن  و  ردیف کارهــا  چرخ هــای 
)ُســرش( چرخ هــای محــرك ردیف کارهــا، روی میــزان 
بــذر کاشته شــده در واحــد ســطح تأثیــر دارنــد. از آنجایــی 
ــتیک  ــاد الس ــار ب ــر فش ــا تغیی ــا ب ــر چرخ ه ــر مؤث ــه قط ک
ــط آن و  ــرخ، محی ــر چ ــر قط ــا تغیی ــد و ب ــر می کن تغیی
مســافت طی شــده بــه ازای هــر دور چــرخ تغییــر می کنــد، 
توســط  ســطح،  واحــد  در  کاشته شــده  بــذر  میــزان 
ــر  ــاد کم ت ــار ب ــر فش ــد. اگ ــر می کن ــز تغیی ــا نی ردیف کاره
از حــد توصیه شــده باشــد، قطــر مؤثــر چرخ هــا کــم 

1. Press Wheel Drives
2. Tyre (Tire(
3. Slippage
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ــه  ــت ب ــه ثاب ــک فاصل ــی ی ــرای ط ــا ب ــود و چرخ ه می ش
ــذر در  ــزان ب ــه می ــد. درنتیج ــری می چرخن ــداد بیش ت تع
واحــد ســطح افزایــش می یابــد. اگــر میــزان بــاد الســتیک 
ــش  ــر افزای ــر مؤث ــد، قط ــده باش ــدازه توصیه ش ــش از ان بی
می یابــد و چرخ هــا بــرای طــی یــک فاصلــه ثابــت بــه تعــداد 
کم تــری می چرخنــد. درنتیجــه میــزان بــذر در واحــد 
ســطح کاهــش می یابــد. همچنیــن لغــزش چرخ هــای 
محــرك ماشــین های کارنــده نیــز در زمین هــای ناهمــوار و 
ــاد می شــود کــه باعــث کاهــش میــزان  ــرم زی خاك هــای ن

ــود. ــطح می ش ــد س ــده در واح ــذر کاشته ش ب

3-شیاربازکن1

کار شـیاربازکن، بازکردن یک شـیار2 با عمق معین برای 
قـراردادن بـذر در داخل خاك اسـت. عرض شـیار نیـز نباید 
بیش تـر یـا کم تـر از حد الزم باشـد. انـواع شـیاربازکن ها که 

در ردیف کارهـا اسـتفاده می شـوند، عبارت اند از:
الــف- شــیاربازکن کفشــکی )کاردی(3: تیغــه آن در جلو 
ــا دوشــاخه  ــر می شــود و در انته ــج ضخیم ت ــازك و بتدری ن
ــاك  ــیار در خ ــک ش ــره، ی ــک حف ــکیل ی ــا تش ــده و ب ش

1. Furrow Opener
2. Groove
3. Runner Opener
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ــره در  ــن حف ــق ای ــذر از طری ــکل 16(. ب ــود )ش ــاز می ش ب
ــوع  ــن ن ــرد. ای ــرار می گی ــیار ق ــف ش ــاك و ک ــل خ داخ
ــبک و  ــرم، س ــای ن ــرای خاك ه ــر ب ــیاربازکن ها بیش ت ش
غیرکلوخــه ای مناســب اســت. عمــق تورفتگــی در قســمت 
ــد  ــه شــرایط خــاك می توان ــا توجــه ب عقــب شــیاربازکن ب
بــه دو صــورت متفــاوت باشــد. از شــیاربازکن بــا تورفتگــی 
ــنی و  ــد ش ــبک مانن ــای س ــوان در خاك ه ــطحی1 می ت س
شــنی-لومی و از شــیاربازکن بــا تورفتگــی عمیــق2 می تــوان 
و  لومــی  خاك هــای  ماننــد  ســنگین تر  خاك هــای  در 
رســی-لومی اســتفاده کــرد )شــکل 71(. اگــر در خاك هــای 
ــود،  ــتفاده ش ــق اس ــی عمی ــا تورفتگ ــیاربازکن ب ــرم از ش ن
ــیار ایجادشــده  ــه داخــل ش ــرم ب ــث می شــود خــاك ن باع
ــاك  ــل خ ــذر در داخ ــری ب ــق قرارگی ــود و عم ــه ش ریخت

ــود. ــت ش غیریکنواخ

1. Shallow Notched Opener
2. Deep Notched Opener
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شکل 16- شیاربازکن کفشکی )کاردی(

شکل 17- عمق تورفتگی در شیاربازکن کفشکی )کاردی(
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ب- شــیاربازکن بشــقابی )دیســکی(1: معمــوالً ایــن 
ــم  ــه ه ــه قرین ــک( ک ــقاب )دیس ــیاربازکن ها از دو بش ش
قــرار گرفته انــد، تشــکیل شــده اند )شــکل 18(. ایــن 
بقایــای  کــه  زمین هایــی  بــرای  شــیاربازکن ها  نــوع 
گیاهــی2 ماننــد بقایــای گنــدم، جــو، ذرت، کلــزا و... 
دارنــد و همچنیــن بــرای زمین هایــی کــه شــخم ســطحی 
ــث  ــیاربازکن ها باع ــن ش ــتند. ای ــب هس ــد، مناس خورده ان
ــا در  ــای گیاهــی می شــوند و از جمع شــدن بقای ــرش بقای بُ
جلــوی شــیاربازکن و اختــالل در کار کاشــت بــذر جلوگیری 
کم خــاك ورزی4  حفاظتــی3،  کشــاورزی  در  می کننــد. 
ــاك  ــطح خ ــی در س ــای گیاه ــه بقای ــاك ورزی5 ک و بی خ
ــا  ــرای ردیف کاره ــیله ب ــب ترین وس ــد، مناس ــی می مان باق
هســتند. ایــن دیســک ها می تواننــد لبــه صــاف، لبــه 

ــند. ــره ای باش ــه کنگ ــا لب ــه ای( ی مضــرس )دندان

1. Disk Opener
2. Residue
3. Conservation Tillage
4. Minimum Tillage
5. No Tillage (Zero Tillage(
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شکل 18- شیاربازکن بشقابی )دیسکی(

ج- شــیاربازکن بیلچــه ای1: ایــن شــیاربازکن ها بــه 
شــکل نهرکــن هســتند و بــرای خاك هــای چســبنده 

.)19 )شــکل  مناســب ترند 

شکل 19- شیاربازکن بیلچه ای

1. Shovel Opener
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د- شــیاربازکن تلفیقــی )تلفیــق شــیاربازکن کفشــکی و 
بشــقابی(1: از ترکیــب دو بشــقاب در طرفیــن و شــیاربازکن 
 .)20 )شــکل  می شــود  اســتفاده  وســط  در  کفشــکی 
بنابرایــن مزایــای هــر دو شــیاربازکن مذکــور را دارنــد. ایــن 
ــای  ــرم دارای بقای ــای ن ــرای خاك ه ــیاربازکن ها ب ــوع ش ن
گیاهــی مناســب هســتند. بدیــن طریــق بشــقاب ها بقایــای 
ــزش خــاك ُسســت در  ــد و از ری ــرش می دهن ــی را بُ گیاه

ــد. ــری می کنن ــز جلوگی ــذور نی ــر ب زی

شکل 20- شیاربازکن تلفیقی )تلفیق شیاربازکن کفشکی و بشقابی(

1. Combination Runner and Disk Opener
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4- مخزن )صندوق( بذر1

در ردیف کارهــا بــرای هــر واحــد کارنــده، مخــزن بــذر 
ــذرکاری، بایــد صنــدوق  ــه ای وجــود دارد. هنــگام ب جداگان
بــذر پیوســته بازدیــد شــود و تــا آنجــا کــه ممکــن اســت پُر 
نگــه داشــته شــود. چــون اگــر ارتفــاع بــذر در صنــدوق کــم 
شــود، روی بــازده دســتگاه ســنجش بــذر اثــر می گــذارد و 
ــا  ــذر ردیف کاره ــری کاشــته می شــود. مخــزن ب ــذر کم ت ب

معمــوالً از فلــز یــا فایبــرگالس2 ســاخته می شــوند.

بـذر3  )سـنجش(  اندازه گیـری  دسـتگاه   -  5
)مقسـم یـا مـوزع4(

ــن اســت کــه مقــدار  ــذر ای کار دســتگاه اندازه گیــری ب
معینــی بــذر )یــک یــا چنــد عدد بــه ازای هــر نقطه  کاشــت( 
را جــدا کنــد و در لولــه ســقوط بریــزد تــا داخــل شــیار بــاز 
شــده، قــرار بگیــرد و کاشــته شــود )شــکل 21(. در داخــل 
مــوزع، قطعه هایــی بــه نــام تک کــن وجــود دارد تــا بذرهــا 
از بیــن آن هــا عبــور کنــد، بذرهــای اضافــی چســبیده بــه 
ــذر  ــک ب ــط ی ــود و فق ــدا ش ــذر ج ــه ب ــوراخ های صفح س

1. Seed Box (Seed Hopper(
2. Fiber Glass
3. Seed Metering System
4. Metering Mechanism
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اجــازه عبــور پیــدا  کنــد و از چنــد کاشــتی جلوگیــری شــود 
)شــکل 22(. همچنیــن در کارنده هــای پنوماتیکــی، مکــش 
هــوا به وســیله یــک قطعــه دیوارماننــد قطــع شــده و بــذر 

بــه داخــل لولــه ســقوط رهــا می شــود )شــکل 22(.

شکل 21- دستگاه اندازه گیری )سنجش( بذر )مقسم یا موزع(
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شکل 22- قسمت های داخلی یک موزع پنوماتیکی

دســتگاه ســنجش بــذر در ردیف کارهــای مختلــف 
متفــاوت اســت. روش هــای معمــول ســنجش بــذر در 
ــرد: ــه ک ــر خالص ــب زی ــه ترتی ــوان ب ــا را می ت ردیف کاره

الــف - مــوزع صفحــه ای1: ایــن نــوع مــوزع دارای صفحه 
بــذر2 اســت کــه در ردیف کارهــای مکانیکــی در تــه صندوق 
ــی  ــای پنوماتیک ــا در ردیف کاره ــرد؛ ام ــرار می گی ــذر ق ب
به صــورت عمــودی در داخــل مــوزع  قــرار می گیــرد 
)شــکل 23(. در محیــط صفحــه بــذر، تعــداد معینــی 

1. Seed Plate Metering
2. Seed Plate
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ســوراخ یــا حفــره1 بــا قطرهــای  مشــخصی قرار گرفتــه کــه 
ــرد و صفحــه در  ــا می گی ــا ج ــن حفره ه ــل ای ــذر در داخ ب
حیــن چرخــش، آن را در محــل معینــی در ردیف کارهــای 
ردیف کارهــای  در  و  ضربــه زن2  کمــک  بــا  مکانیکــی 
ــه  ــل لول ــش، داخ ــدن مک ــک قطع ش ــه کم ــی ب پنوماتیک
ســقوط رهــا می کنــد. در یــک ســرعت َدوران ثابــت بــرای 
صفحــه  بــذر، هرچــه تعــداد حفره هــا بیش تــر باشــد، 
فاصلــه بذرهــا روی خطــوط کم تــر و مقــدار بــذر در 
ــا  ــف، ب ــوالت مختل ــرای محص ــد. ب ــش می یاب ــار افزای هکت
توجــه بــه انــدازه بــذر آن هــا، صفحــات مختلفــی بــا قطــر 
ــرای  ــوند. ب ــاخته می ش ــاوت س ــای متف ــداد حفره ه و تع
اینکــه در هــر حفــره یــک بــذر قــرار گیــرد از وســیله ای بــه 
نــام تک کــن3 اســتفاده می شــود. معمــوالً ردیف کارهــا 
ــذر،  ــه ب ــر صفح ــا تغیی ــوان ب ــه بت ــازند ک ــوری می س را ط

ــرد. ــا آن کشــت ک ــی را ب محصــوالت مختلف

1. Hole (Cell(
2. Knocker (Knockout Pawl(
3. Cut Off Pawl
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شکل 23- صفحه بذر در ردیف کارهای پنوتیکی

انــواع  مکانیکــی،  ردیف کارهــای  در  بــذر  صفحــه 
:)24 )شــکل  از  عبارت انــد  کــه  دارد  مختلفــی 

ــه  ــا ب ــره ای(: حفره ه ــز1 )کنگ ــار ری ــه کن - صفح
ــذور  شــکل کنگــره در محیــط صفحــه تعبیــه شــده اند و ب

از کنــار حفره هــا بیــرون می ریزنــد.
- صفحه مسـطح ریـز2: حفره هـا در یک طـرف صفحه 

تعبیـه شـده اند و بـذور از زیـر حفره هـا بیـرون می ریزند.
ــه کار  ــه ای ب ــرای کشــت کپ ــز3: ب ــه ری ــه ُکپ - صفح
ــد.  ــه ای می کارن ــورت کپ ــذور را به ص ــود و ب ــرده می ش ب
1. Edge Drop Plate
2. Flat Drop Plate
3. Hill Drop Plate
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ایــن نــوع صفحــه بــذر مثــل نــوع کنگــره ای هســتند. ولــی 
حفــره آن بزرگ تــر اســت، طــوری کــه چندیــن بــذر 

ــرد. ــا می گی ــدد( در آن ج ــا 3 ع )2 ت

الف- صفحه کنار ریز )کنگره ای(

ب- صفحه مسطح ریز

ج- صفحه ُکپه ریز

شکل 24- انواع صفحه بذر در ردیف کارهای مکانیکی
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ب -  مــوزع انگشــتی یــا گیــره ای1: در مــوزع صفحــه ای 
بــا تغییــر بــذر، صفحــه بــذر نیــز متناســب بــا انــدازه بــذر و 
فاصلــه بذرهــا در روی ردیــف، بایــد تغییــر کنــد. امــا مــوزع 
ــک  ــده روی ی ــا زائ ــتی ی ــدادی انگش ــتی دارای تع انگش
صفحــه در حــال چرخــش اســت کــه بــرای بــذور مختلــف 

ثابــت بــوده و تغییرناپذیــر اســت )شــکل 25(.
ایــن نــوع مــوزع بیش تــر مناســب بــذور ذرت اســت کــه 
ــا شــکل ها و اندازه هــای مختلــف به صــورت  بــذور ذرت را ب
ــکان  ــا ام ــد. ام ــت می کن ــاد کش ــت زی ــا دق ــک و ب تک ت
کاشــت همــه نــوع بــذر به وســیله ایــن ماشــین وجــود دارد. 
هــر انگشــتی یــک فنــر دارد کــه توســط مکانیــزم بادامک و 
برخــالف نیــروی فنــر خــود، بــاز اســت و وقتــی انگشــتی ها 
ــور  ــذر عب ــوده ب ــای ســاعت از داخــل ت ــت عقربه ه در جه
می کننــد، یــک دانــه بــذر ذرت در داخــل هــر انگشــتی جــا 
ــوند.  ــته می ش ــر بس ــروی فن ــا نی ــتی ها ب ــرد و انگش می گی
ســپس در ادامــه حرکــت آن هــا، مقابــل یــک ســوراخ، بــذر 
ــرای  ــد. ب ــقوط می افت ــه س ــل لول ــود و در داخ ــا می ش ره
ــتی  ــط انگش ــذر توس ــک ب ــط ی ــره فق ــر حف ــه در ه اینک
ــن دو  ــت از بی ــیر حرک ــذور در مس ــود، ب ــته ش ــه داش نگ
دندانه هایــی هســتند،  دارای  کــه  زائده ماننــد  قســمت 

1. Finger Pickup Metering
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ــذر  ــزن ب ــل مخ ــه داخ ــی ب ــذور اضاف ــد و ب ــور می کنن عب
رهــا می شــوند. در ایــن روش، ضمــن ســنجش بــذر، بــذور 

ــوند. ــت می ش ــیار کش ــف ش ــه ای در ک ــورت دان به ص

شکل 25- موزع انگشتی )گیره ای(
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ج- مــوزع هوایــی )بــادی(1:  جریــان هــوا بــرای 
ســنجش بــذر، بــا اســتفاده از فشــار هــوای مثبــت2 در نــوع 
اســتوانه ای و بشــقابی و اســتفاده از خــأ یــا مکــش3 )فشــار 
ــوع بشــقابی( کــه ایــن دو روش عکــس هــم،  منفــی4 در ن

ــد. ــل می کنن ــه روش عم ــه س ب
1- اسـتوانه موزع با فشـار هوا5: هوا به وسـیله یک پنکه 
کـه از محـور توان دهـی6 تراکتـور نیـرو می گیـرد، با فشـار به 
داخـل اسـتوانه ای کـه در حـال چرخش اسـت و سـوراخ هایی 
روی بدنـه آن تعبیـه شـده، وارد می شـود )شـکل 26(. بـرای 
هـر خـط کشـت یـک ردیـف سـوراخ وجـود دارد. داخـل این 
اسـتوانه، توسـط سـطح شـیب داری از مخـزن بـذر، همـواره 
مقداری بذر وارد می شـود و چون فشـار هوا در داخل اسـتوانه 
کمـی بیش تـر از جـّو اسـت، بذرها در حین حرکت چرخشـی 
اسـتوانه از داخل اسـتوانه به سـوراخ ها می چسـبند و به همان 
حـال باقـی می ماننـد. اسـتوانه در حین چرخش، بذرهـا را باال 
می بـرد و در نقطـه معینـی و در بـاالی لولـه سـقوط به کمک 
چرخی که بیرون اسـتوانه قـرار دارد، با مسـدودکردن حفره ها 
و کاهـش اختـالف فشـار، بذرهـا را آزاد کـرده و در داخل لوله 
1. Air Metering Device
2. Pressure
3. Vaccum
4. Negative Pressure
5. Negative Pressurized Metering Drum
6. Power Take Off Shaft (PTO)
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سـقوط رهـا می کند )شـکل 27(. می تـوان با تعویض اسـتوانه 
و تغییـر سـرعت چرخشـی اسـتوانه از طریـق تغییـر نسـبت 
چرخ دنده هـای بیـن چـرخ محرك ردیـف کار و اسـتوانه موزع، 

بذرهـای مختلفی را کشـت کرد.

شکل 26- موزع استوانه ای تحت فشار هوا در ردیف کارهای پنوماتیکی

شکل 27- مکانیزم رهاکننده بذر )ضربه زن( و برس جداکننده بذر )تک کن( 
در موزع استوانه ای تحت فشار هوا در ردیف کارهای پنوماتیکی
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2- صفحــه مــوزع تحــت فشــار هــوا1: در ایــن روش 
به جــای یــک اســتوانه بــرای همــه واحدهــای کارنــده، برای 
هــر واحــد کارنــده یــک صفحــه مــدور )بشــقاب( عمــودی 
ــی  ــط خــود حفره های ــه در محی ــذر2، ک ــام صفحــه ب ــه ن ب

دارد، قــرار گرفتــه اســت )شــکل 28(.
 بــذر از مخــزن بــه پیالــه ای کــه در یــک طــرف صفحــه 
ســوراخ دار وجــود دارد، ریختــه می شــود. فشــار هــوا 
ــا را در  ــود، بذره ــاد می ش ــه ایج ــک پنک ــیله ی ــه به وس ک
ــا  حفره هــای محیطــی صفحــه ســوراخ دار نگــه مــی دارد. ب
حرکــت صفحــه، زمانــی  کــه بذرهــا در بــاالی لولــه ســقوط 
قــرار گرفتنــد، توســط چــرخ آزادکــن بــا نیــروی وزن خــود 
داخــل لوله هــای ســقوط رهــا می شــوند و در داخــل 
شــیار ایجادشــده توســط شــیاربازکن قــرار می گیرنــد. 
ــار،  ــت فش ــوزع تح ــتوانه م ــبیه اس ــز ش ــن روش نی در ای
علــت قرارگرفتــن بذرهــا در حفره هــا، اختــالف فشــار 
ــت  ــرای کاش ــن ب ــت. همچنی ــه اس ــن صفح ــن طرفی بی
ــا  ــذور مختلــف از طریــق تعویــض صفحــه ســوراخ دار و ب ب
تغییــر ســرعت چرخشــی صفحــه از طریــق تغییــر نســبت 
ــه  ــف کار و صفح ــرك ردی ــرخ مح ــن چ ــای بی چرخ دنده ه

ــرد. ــدام ک ــوان اق ــوزع می ت م
1. Pressurized Metering Disk
2. Seed Plate
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شکل 28- موزع صفحه ای تحت فشار )مثبت( در ردیف کارهای پنوماتیکی

ــی2  ــار منف ــت فش ــی1 )تح ــوزع مکش ــه م 3- صفح
ــا خــأ(: در ایــن نــوع مــوزع، هــوا از داخــل محفظــه ای  ی
ــود و  ــده می ش ــرار دارد، مکی ــذر ق ــه ب ــت صفح ــه پش ک
نوعــی خــأ نســبی بــرای نگهــداری بــذر بــر روی ســوراخ 

ــکل 29(. ــود )ش ــاد می ش ــه ایج صفح

1. Vacuume Metering Disk
2. Vacuume Metering Disk
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بــر روی محفظــه مــوزع، یــک بشــقاب )صفحــه( 
ــبیه  ــت )ش ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــت قائ ــه حال ــوراخ دار ب س
ــه  ــه صفح ــه ک ــن صفح ــار(. ای ــت فش ــوزع تح ــقاب م بش
ــت  ــش اس ــال چرخ ــاً در ح ــود، دائم ــده می ش ــذر1 نامی ب
ــور،  ــن عب ــد. در حی ــور می کن ــذر عب ــوده ب ــل ت و از داخ
چــون داخــل محفظــه، فشــار کم تــر از جــّو اســت، بذرهــا 
ــش در  ــع مک ــا قط ــبند و ب ــوراخ ها می چس ــوی س ــه جل ب
نقطــه ای معیــن و در بــاالی لولــه ســقوط عمــل رهاســازی 
بــذر انجــام می شــود و چــون در ایــن نقطــه مکــش وجــود 
ــد. در  ــقوط می افت ــه س ــل لول ــده داخ ــذر آزادش ــدارد، ب ن
ــا  ــوراخ دار ب ــه س ــض صفح ــق تعوی ــز از طری ــن روش نی ای
تعــداد ســوراخ بــذر متفــاوت و بــا تغییــر ســرعت چرخشــی 
ــرخ  ــن چ ــای بی ــبت چرخ دنده ه ــر نس ــق تغیی آن از طری
محــرك ردیــف کار و صفحــه بــذر، می تــوان بــذور مختلفــی 
را بــا فاصلــه  مناســب کشــت کــرد. در ایــن روش نیــز بــرای 
ــا  ــرد ت ــتفاده ک ــن اس ــوان از تک ک ــا می ت ــردن بذره تک ک
ــتی  ــد کاش ــی، از چن ــای اضاف ــردن بذره ــق جداک از طری

جلوگیــری شــود.

1. Seed Plate
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شکل 29- موزع صفحه ای تحت فشار منفی )مکش( در ردیف کارهای 
پنوماتیکی
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6- دستگاه قراردادن بذر در داخل خاک1

وظیفــه ایــن دســتگاه ایــن اســت کــه بــذر را از 
دســتگاه ســنجش بــذر بگیــرد و بــه زمیــن منتقــل کنــد. 
ســاده ترین نــوع آن هــا لوله هــای ســقوط2 هســتند کــه بــا 
ــذر در  ــی ب ــد )شــکل 30(. یعن ــه کار می کنن ــروی جاذب نی
اثــر وزن خــود از طــول لولــه ســقوط می گــذرد و در شــیار 
ایجادشــده توســط شــیاربازکن می افتــد )لوله هــای ســقوط، 
ــا  ــد و در ردیف کاره ــرد دارن ــا کارب ــر در خطی کاره بیش ت
لولــه  انتهــای  در  گاهــی  اســتفاده می شــوند(.  کم تــر 
ســقوط، کفشــکی قــرار دارد کــه بــذر از لولــه ســقوط، ابتــدا 
وارد کفشــک می شــود، ســپس بــه داخــل شــیار می افتــد. 
ــر برخــورد  ــه در اث ــن اســت ک ــای ســقوط ای ــب لوله ه عی
ــی از  ــادن بعض ــری در افت ــه، تأخی ــواره لول ــه دی ــا ب بذره
ــه   آن هــا ایجــاد می شــود و درنتیجــه ناهماهنگــی در فاصل
ــد )شــکل 31(.  کاشــت بذرهــا روی ردیــف به وجــود می آی
بنابرایــن هرچــه طــول لولــه ســقوط بیش تــر باشــد، دقــت 
ــذرکاری،  ــرای افزایــش دقــت ب ــد. ب کاشــت کاهــش می یاب
ــن  ــد، بدی ــه ســقوط را کاهــش می دهن ــوالً طــول لول معم
ــا جایــی کــه بتواننــد سیســتم اندازه گیــری  صــورت کــه ت

1. Seed Placement
2. Seed Delivery Tube (Seed Tube or Gravity Tube(
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بــذر را بــه ســطح زمیــن نزدیک تــر می کننــد )ماننــد 
ــی  ــن در برخ ــی(. همچنی ــوزع مکش ــا م ــای ب ردیف کاره
ــرخ  ــک چ ــا کم ــا ب ــر، بذره ــوع دیگ ــا در ن ــا ی ردیف کاره
ــکل 32(. ــد )ش ــرار می گیرن ــاك ق ــل خ ــر در داخ و زنجی

شکل 30- لوله سقوط به منظور قرارگیری بذر در داخل خاک
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شکل 31- لوله سقوط مستقیم

الف- سیستم سقوط تسمه ای     

شکل 32- روش های مختلف قرارگیری بذر در داخل خاک در ردیف کارها
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 ب- سیستم سقوط موتوری توسط سوپاپ دوار    

 ج- سیستم سقوط زنجیری

ادامه شکل 32- روش های مختلف قرارگیری بذر در داخل خاک در 
ردیف کارها
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7- وسایل پوشاندن روی بذر1

ــا  ــاًل ب ــذر کام ــد ب ــذر، بای ــب ب ــی مناس ــرای جوانه زن ب
ــت الزم را  ــد رطوب ــا بتوان ــد ت ــته باش ــاس داش ــاك تم خ
ــذور در  ــر ب ــد. اگ ــت کن ــاك دریاف ــی از خ ــرای جوانه زن ب
فضاهــای خالــی در داخــل خــاك قــرار گیرنــد، نمی  تواننــد 
ــان از  ــرای اطمین ــن ب ــد. بنابرای ــد و رشــد کنن ــه بزنن جوان
ــذر  ــا خــاك، پــس از قرارگرفتــن ب ــذر ب تمــاس مناســب ب
ــاك  ــا خ ــی روی آن ب ــایل مکانیک ــا وس ــد ب ــیار، بای در ش
پوشــانده شــود؛ زیــرا بــذر بــرای ســبز شــدن بایــد کامــاًل در 
داخــل خــاك قــرار گیــرد و از عوامــل جــّوی مثــل آفتــاب 
و بــاد محفــوظ باشــد. بــرای پوشــاندن روی بــذر از وســایل 
مختلفــی کــه پشــت شــیاربازکن بســته می شــود، اســتفاده 

می شــود کــه عبارت انــد از:
الــف - پوشــاننده بیلچــه ای2: بیش تــر بــرای خاك هــای 
ــه در شــیار کشــت  ــی ک ــا کارنده های ــراه ب چســبنده و هم

ــکل 33(. ــود )ش ــتفاده می ش ــوند، اس می ش
ب - پوشـاننده کاردی3: معمـوالً در خاك هایـی کـه خوب 
تهیه شـده اسـت و نرم هستند، استفاده می شـود )شکل 34(.

1. Seed Covering Devices
2. Shovel Cover
3. Knife Cover
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شکل 33- پوشاننده بیلچه ای و چرخ فشاردهنده بذر

ج- پوشــاننده بشــقابی )دیســکی(1: گاهــی از دو چــرخ 
ــکل 35(.  ــود )ش ــتفاده می ش ــک اس ــای دیس ــازك به ج ن
ــای  ــه دارای بقای ــی ک ــر در خاك های ــیله بیش ت ــن وس ای
گیاهــی هســتند، اســتفاده می شــود. بنابرایــن در کشــاورزی 
حفاظتــی، کم خــاك ورزی و بی خــاك ورزی، مناســب اســت.

د-  پوشــاننده زنجیــری2: در ایــن نــوع پوشــاننده، بــرای 
ــه  ــک قطع ــیاربازکن ی ــب ش ــذر، در عق ــاندن روی ب پوش

1. Disk Cover
2. Chain Cover
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ــرم  ــای ن ــرای خاك ه ــر ب ــود و بیش ت ــب می ش ــر نص زنجی
ــکل 36(. ــود )ش ــتفاده می ش اس

شکل 34- پوشاننده کاردی
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شکل 35- پوشاننده بشقابی )دیسکی(
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شکل 36- پوشاننده زنجیری و چرخ محکم کننده بذر و بستر بذر و 
مسدودکننده شیار

8- چرخ های فشاردهنده روی بذر )چرخ پرس(1

به منظــور تمــاس مطلــوب بــذر بــا خــاك از چرخ هــای 
ــذر اســتفاده می شــود.  ــا روی ب ــن ی فشــردن خــاك طرفی
از  بعضــی  در  بــذر  روی  خــاك دادن  عمــل  بنابرایــن 
ــط  ــذرکاری توس ــد از ب ــاك بع ــردن خ ــا و فش ردیف کاره
چــرخ فشــاردهنده انجــام می گیــرد. معمــوالً نیــروی 
ــات  ــایر قطع ــذر و س ــه ب ــدن صفح ــرای گردان ــه ب محرک
متحــرك نیــز از چــرخ پــرس گرفتــه می شــود. در بعضــی 

1. Press Wheel
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از ردیف کارهــا عمــل تنظیــم و کنتــرل عمــق کاشــت 
ــای  ــود. چرخ ه ــام می ش ــرخ انج ــن چ ــک ای ــا کم ــز ب نی

ــد از: ــه عبارت ان ــد ک ــی دارن ــواع مختلف ــاردهنده ان فش
الــف - چــرخ فشــاردهنده بــذر1: بــذر را قبــل از 
ــیار  ــف ش ــه ک ــذر ب ــا ب ــد ت ــانده شــدن فشــار می ده پوش
ــذر  ــدازه باعــث می شــود کــه ب بچســبد. فشــار بیــش از ان
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــرد. بنابرای ــرار گی ــری ق ــق بیش ت در عم
نــوع خــاك بایــد میــزان فشــار تنظیــم شــود. عــرض ایــن 
ــر  ــر و قط ــا 25 میلی مت ــن 19 ت ــوالً بی ــا معم ــوع چرخ ه ن
ــا  ــس آن ه ــت. جن ــانتی متر اس ــا 30 س ــن 15 ت ــا بی آن ه
فلــزی اســت و بیش ترشــان پوشــش الســتیکی دارنــد. ایــن 
ــد  ــی ندارن ــی خوب ــبنده کارآی ــای چس ــا در خاك ه چرخ ه

ــکل 33(. )ش
به منظـور  بـذر2:  روی  خـاك  فشـاردهنده  چـرخ   - ب 
فشـرده کردن خـاك طرفیـن یا روی بذر اسـتفاده می شـود 
فشـاردهنده  الـف- چـرخ  دارد )شـکل 37(:  نـوع  دو  کـه 
میان بـاز3 )فـوالدی یـا السـتیکی( کـه در بـذور حسـاس 
بـه سـله، فقـط خـاك دو طـرف بـذر را فشـرده می کنـد؛ 
ب- چـرخ فشـاردهنده السـتیکی میـان برامـده4 به منظـور 
1. Seed Packer Wheel
2. Press Wheel
3. Open Center Steel Wheel
4. Center Rib Press Wheel
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فشـرده کردن بیش تـر خـاك روی بـذر اسـتفاده می شـود.
مسـدودکننده  )چـرخ  بـذر1  محکم کننـده  چـرخ  ـ  ج 
شـیار(2: چرخ هـای دو قلـوی کم عرضـی هسـتند کـه بـه دو 
منظـور به کار برده می شـوند )شـکل 38(: الـف- این چرخ ها 

شـیار بـذر را می بندنـد؛ ب- بسـتر بـذر را می فشـارند.

الف- چرخ فشاردهنده فوالدی

ب- چرخ فشاردهنده الستیکی
شکل 37- انواع چرخ های فشاردهنده خاک روی بذر

1. Seed Firming Wheel
2. Closing Wheel
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شکل 38- چرخ محکم کننده بذر )چرخ مسدودکننده شیار بذر(

9- وسایل تنظیم عمق کاشت1

ــرخ  ــا چ ــی ی ــرخ زمین ــا از چ ــر ردیف کاره در بیش ت
ــق کاشــت  ــم عم ــرای تنظی ــرس( ب ــرخ پ ــاردهنده )چ فش
ــتفاده  ــت، اس ــیار اس ــق ش ــم عم ــت تنظی ــه درحقیق ک
می شــود. در ردیف کارهــای سوارشــونده عمــق کاشــت بــذر 
ــز  ــور نی ــک تراکت ــتگاه هیدرولی ــیله دس ــوان به وس را می ت
تغییــر داد. بنابرایــن عــالوه بــر دســتگاه هیدرولیــک، بــرای 
ــتگاه های  ــرل آن از دس ــذر و کنت ــت ب ــق کاش ــم عم تنظی

1. Seed Depth-Control Devices

1
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مختلفــی اســتفاده می شــود کــه عبارت انــد از: 1- چــرخ 
ــک های  ــق؛ 3- کفش ــم عم ــرخ تنظی ــاردهنده؛ 2- چ فش

تنظیــم عمــق.

تنظیــم فاصلــه بیــن بذرهــا و میــزان بــذر در 
ــا ــطح در ردیف کاره ــد س واح

نیــروی الزم بــرای به حرکت درآوردن دســتگاه ســنجش 
ــا  ــود ردیف کاره ــی خ ــرخ زمین ــا از چ ــذر در ردیف کاره ب
ــده در  ــروی کارن ــرعت پیش ــن س ــد. بنابرای ــت می آی به دس
ــر روی  ــی ب ــر محسوس ــده تأثی ــدوده توصیه ش یــک مح
ــا  ــه آن ه ــن فاصل ــطح و همچنی ــد س ــذر در واح ــزان ب می
از هــم نــدارد. امــا بــا تغییــر نســبت دور چــرخ زمینــی بــه 
صفحــه بــذر کــه از طریــق تغییــر چرخ دنده هــای قرارگرفته 
ــه  ــوان فاصل ــرو انجــام می شــود، می ت ــال نی در مســیر انتق
ــذر در واحــد ســطح را تغییــر داد.  بیــن بذرهــا و میــزان ب
ــا  ــر ی ــای بیش ت ــداد حفره ه ــا تع ــذر ب ــر صفحــه ب ــا تغیی ب
ــر در  ــا کم ت ــر ی ــذر بیش ت ــداد ب ــوان تع ــز می ت ــر نی کم ت
ــش  ــا افزای ــش ی ــث کاه ــه باع ــت را ک ــطح کاش ــد س واح
ــد،  ــد ش ــت خواه ــف کاش ــذور در روی ردی ــن ب ــه بی فاصل

تنظیــم کــرد.
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کاربرد صحیح بذرکارها

ــرد صحیــح ردیف کارهــا بایــد هــم تراکتــور  ــرای کارب ب
و هــم ردیــف کار را بــرای کار آمــاده کنیــد.

1- آماده کردن تراکتور:

 قبـاًل بایـد تراکتـور را سـرویس کامل کنیـد و تعمیرات 
الزم را انجـام دهیـد. در غیـر ایـن صـورت ممکـن اسـت در 
وقـت بـذرکاری، تراکتـور از کار بیفتـد. عالوه بر سـرویس و 
تعمیـرات مـورد نیـاز، کارهـای زیر را نیـز باید انجـام دهید:

دســتگاه  از  بــذرکاری  فعالیــت  در  درصورتی کــه   *
و  آزمایــش  بایــد  می شــود،  اســتفاده  آن  هیدرولیــک 
ســرویس شــود. دو بــازوی چــپ و راســت را در اتصــال ســه 
نقطــه، بایــد بــا زنجیــر بــه بدنــه ببندیــد تــا ردیــف کار در 
ــود. ــل نش ــت متمای ــا راس ــپ ی ــه چ ــردن، ب ــگام کارک هن

* فاصلــه چرخ هــای عقــب و جلــو را بایــد طــوری 
ــا  ــن ردیف ه ــذرکاری، بی ــع ب ــه در موق ــد ک ــم کنی تنظی
یعنــی در داخــل جویچه هــا قــرار گیــرد تــا باعــث فشــردگی 

خــاك پشــته ها و ردیف هــا نشــود.
* ارتفــاع مالبنــد تــا ســطح زمیــن بــرای ردیف کارهــای 

کششــی بایــد حــدود 40 ســانتی متر باشــد.
ــدن* ردیف کارهای سوارشونده در هنگام بلند شدن  ــد ش ــگام بلن ــونده در هن ــای سوارش ردیف کاره
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بــه  از چرخ هــای جلــو  وزن  انتقــال  باعــث  زمیــن  از 
ــورت  ــن در ص ــود. بنابرای ــور می ش ــب تراکت ــای عق چرخ ه
نیــاز بایــد روی چرخ هــای جلــو یــا جلــوی تراکتــور وزنــه 

ــد. ــه کنی اضاف

2- آماده کردن ردیف کارها:

 بــرای آماده کــردن ردیف کارهــا بایــد فعالیت هــای 
ــد: ــر را انجــام دهی زی

الــف - تعمیــر یــا تعویــض قطعــات معیــوب و فرســوده: 
ــت،  ــل کاش ــیدن فص ــرا رس ــل از ف ــد قب ــف کار را بای ردی
ســرویس کامــل کــرده و قطعــات معیــوب و شکسته شــده 

را تعمیــر یــا تعویــض کنیــد.
فاصلــه واحدهــای  فاصلــه ردیف هــا:  تنظیــم  ب - 
ردیف کارهــا نســبت بــه هــم قابــل تنظیــم هســتند. بدیــن 
ترتیــب بایــد فاصلــه ردیف هــا را به دلخــواه تنظیــم کنیــد. 
ــز  ــا مرک ــک واحــد ت ــز جویچــه ی ــا از مرک ــه ردیف ه فاصل

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــدی در نظ ــد بع ــه واح جویچ
یــا  )عالمت گــذار  نشــان گذار  طــول  تنظیــم   - ج 
ــد،  ــن می کش ــر روی زمی ــر ب ــه مارک ــی ک ــر1(: خط مارک
راهنمایــی اســت بــرای بازگشــت ردیــف کار و معمــوالً 

1. Marker
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یکــی از چرخ هــای جلــوی تراکتــور در بازگشــت روی 
ــری  ــا فاروئ ــن ی ــرد. جویچه بازک ــرار می گی ــط ق ــن خ ای
کــه در ســطح زمیــِن کاشته نشــده قــرار می گیــرد، در 
ــی  ــد؛ یعن ــی می کن ــی را ط ــیر قبل ــان مس ــت هم بازگش
در داخــل همــان جویچــه ای کــه در رفــت درســت کــرده 
ــه  ــازوی مارکــر بایــد ب ــود، واقــع می شــود. پــس طــول ب ب
ــر،  ــیله مارک ــداث آن به وس ــط اح ــه خ ــد ک ــدازه ای باش ان
ــای  ــط پهن ــا وس ــن ت ــن جویچه بازک ــه ای ــا فاصل ــر ب براب
ــکل 39 و  ــد )ش ــور باش ــوی تراکت ــای جل ــی از چرخ ه یک
ــه جویچه بازکــن  ــارت دیگــر اگــر فاصل ــه عب شــکل 40(. ب
ــای  ــا وســط پهن ــن کاشته نشــده ت ــی در ســطح زمی انتهای
ــرار  ــر ق ــط مارک ــت روی خ ــه در بازگش ــی ک ــرخ جلوی چ
ــد از  ــر بای ــا d باشــد، طــول مارک ــر ب ــت، براب ــد گرف خواه
نــوك تــا مرکــز شــیاربازکن ســمت راســت خــودش، برابــر 
بــا d باشــد کهــدر شــکل صفحــه بعــد محاســبه می شــود 

ــکل 40(: )ش
که در
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شکل 39- نشان گذار )عالمت گذار یا مارکر(

شکل 40- تنظیم طول مارکر
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ــی در  ــه یک ــر دارد ک ــوالً دو مارک ــف کار معم ــر ردی ه
ــود. ــرده می ش ــه کار ب ــت ب ــری در بازگش ــت و دیگ رف

طــول ماركــر درصورتي كــه چــرخ جلــو ســمت چــپ 
تراكتــور روي خــط ماركــر بيفتــد:

طــول ماركــر درصورتي كــه چــرخ جلــو ســمت 
راســت تراكتــور روي خــط ماركــر بيفتــد:

که در آن:
M1 = طــول مارکــر نســبت بــه چــرخ ســمت چــپ تراکتور، 

برحســب ســانتی متر
M2 = طــول مارکــر نســبت بــه چــرخ ســمت راســت 

ســانتی متر برحســب  تراکتــور، 
ــه وســط تراکتــور، برحســب  M3 = طــول مارکــر نســبت ب

ســانتی متر
d = فاصلــه بیــن دو واحــد کاشــت کنــار هــم، 

ســانتی متر برحســب 
A = فاصله بین دو شیاربازکن کناری )عرض کار 
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مفید کارنده(، برحسب سانتی متر
ــب  ــده، برحس ــر( کارن ــد )مؤث ــرض کار مفی W = ع

نتی متر ســا
بیــن مراکــز الســتیک های چــرخ  = فاصلــه   Tr
ــانتی متر  ــب س ــف کار، برحس ــنده ردی ــور کش تراکت

)Tread (
m =تعداد واحدهای کارنده

مثال 1
ردیـف کاری بـرای کاشـت ذرت اسـتفاده می شـود کـه 
دارای چهـار واحـد کاشـت اسـت. فاصله ردیف هـای ذرت از 
یکدیگـر 75 سـانتی متر اسـت. اگـر چرخ های عقـب تراکتور 
در مسـیر جویچه بازکن هـای دوم و چهـارم قـرار بگیرنـد، 
فاصلـه چرخ هـای تراکتـور و طول مارکـر را محاسـبه کنید.

عرض كار مفيد كارنده:

فاصله مراكز دو چرخ تراكتور:

طول ماركر درصورتي كه چرخ جلو سمت چپ تراكتور 
روي خط ماركر بيفتد.



85 فصل دوم: ردیف کارها

cm 225
2

150300
212 =

+
=

+
=+=

TrWTrMM TrTr cm

مفید کارنده(، برحسب سانتی متر
ــب  ــده، برحس ــر( کارن ــد )مؤث ــرض کار مفی W = ع

نتی متر ســا
بیــن مراکــز الســتیک های چــرخ  = فاصلــه   Tr
ــانتی متر  ــب س ــف کار، برحس ــنده ردی ــور کش تراکت

)Tread (
m =تعداد واحدهای کارنده

مثال 1
ردیـف کاری بـرای کاشـت ذرت اسـتفاده می شـود کـه 
دارای چهـار واحـد کاشـت اسـت. فاصله ردیف هـای ذرت از 
یکدیگـر 75 سـانتی متر اسـت. اگـر چرخ های عقـب تراکتور 
در مسـیر جویچه بازکن هـای دوم و چهـارم قـرار بگیرنـد، 
فاصلـه چرخ هـای تراکتـور و طول مارکـر را محاسـبه کنید.

عرض كار مفيد كارنده:

فاصله مراكز دو چرخ تراكتور:

طول ماركر درصورتي كه چرخ جلو سمت چپ تراكتور 
روي خط ماركر بيفتد.

طــول ماركــر درصورتي كــه چــرخ جلــو ســمت راســت 
تراكتــور روي خــط ماركــر بيفتــد.

ــه  ــف کار ب ــال ردی ــل از انتق ــذر: قب ــدار ب ــم مق د: تنظی
مزرعــه بــرای کاشــت بــذر، بایــد ردیــف کار از نظــر میــزان 
بــذر در هکتــار تنظیــم شــود. در ردیف کارهایــی کــه 
ــم  ــت، تنظی ــه ای اس ــا صفح ــذر آن ه ــنجش ب ــتگاه س دس
ردیــف کار از نظــر میــزان کاشــت بــذر در هکتــار از طریــق 
ــام  ــا انج ــداد حفره ه ــاس تع ــر اس ــذر ب ــه ب ــاب صفح انتخ
می گیــرد. بدیــن ترتیــب کــه بــا در دســت داشــتن فاصلــه 
ــه بذرهــا روی خطــوط، تعــداد حفره هــای  خطــوط و فاصل
ــای  ــداد حفره ه ــر تع ــود. اگ ــبه می ش ــذر محاس ــه ب صفح
ــای محاسبه شــده  ــداد حفره ه ــا تع ــود ب ــذر موج صفحــه ب
ــر چــرخ دندانه هــای دســتگاه  ــا تغیی ــد ب ــر نباشــد، بای براب
انتقــال نیــرو، ردیــف کار را تنظیــم کــرد. پــس از انتخــاب 
بایــد  تغییــر چرخ دنده هــا،  یــا  بــذر مدنظــر  صفحــه 
ردیــف کار آزمایــش شــود و مطمئــن شــد کــه مقــدار بــذر 

ــود. ــته می ش ــار کاش ــر در هکت مدنظ
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مثال 2
در یک کشت خطی فاصله ردیف ها 80 سانتی متر است.

ــا  ــر ب ــار براب ــود در هکت ــای موج ــداد بوته ه ــر تع - اگ
50000 عــدد باشــد، میانگیــن فاصلــه بوته هــا را روی 

ــد. ــاب کنی ــوط حس خط
- اگــر میــزان جوانــه زدن و ســبز شــدن بــذر 80 درصــد 

باشــد، فاصلــه بذرهــا را روی خطــوط محاســبه کنیــد.
- اگــر وزن 1000 دانــه بــذر gr 100 باشــد، مقــدار بــذر 

را برحســب kg/ha حســاب کنید.
- اگــر تعــداد بوته هــا در هکتــار برابــر بــا 50000 عــدد 

باشــد، فاصلــه بوته هــا را روی خطــوط حســاب کنیــد.
فاصله بوته ها باید cm 25 باشد.

- اگــر میــزان جوانــه زدن و ســبز شــدن بــذر 80 درصــد 
باشــد، فاصلــه بذرهــا را روی خطــوط محاســبه کنیــد.

بایــد 62500 بــذر در هکتــار کاشــته شــود تــا 50000 
بوتــه داشــته باشــیم.
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فاصله بذرها cm 20 باشد.

- اگــر وزن 1000 دانــه بــذر gr 100 باشــد، مقــدار بــذر 
را برحســب kg/ha حســاب کنید.

وزن بذر در هکتار كه باید كاشته شود.

ردیف کارهــا معمــوالً نیــروی الزمــه را از چــرخ زمینــی 
خــود دریافــت می کننــد. حرکــت چــرخ زمینــی به وســیله 
ــه صفحــه  ــون ب ــل و پینی ــر و کرانوی ــه و زنجی چــرخ دندان
بــذر منتقــل شــده و باعــث چرخــش آن در داخــل مخــزن 
ــر نســبت گــردش چــرخ  ــا تغیی ــن ب ــذر می شــود. بنابرای ب
ــذر روی  ــه ب ــوان فاصل ــز می ت ــذر نی ــه صفحــه ب ــی ب زمین

ــر داد. ــده را تغیی ــذر کاشته ش ــزان ب ــوط و می خط

فصل دوم: ردیف کارها
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عوامل مؤثر بر فاصله بین بذرها و میزان بذر در هکتار

ــر  ــار اث ــذر در هکت ــر روی میــزان ب عوامــل متعــددی ب
می گــذارد کــه مهم تریــن آن هــا عبارت انــد از:

1- سرعت پیشروی؛
2- باد تایر؛

3- لغزش چرخ ها؛
4- وضعیت سالمت دستگاه سنجش بذر؛

5- اندازه حفره های صفحه بذر.

1- سرعت پیشروی

ســرعت پیشــروی روی دســتگاه های ســنجش بــذر 
ــتفاده  ــذر اس ــه از صفحــه ب ــی ک ــر دارد. در ردیف کارهای اث
می شــود، اگــر ســرعت پیشــروی از حــد توصیه شــده 
بیش تــر شــود، میــزان بــذر در واحــد ســطح کم تــر 
ــاد  ــر ســرعت زی ــا در اث ــرا دانه ه می شــود )شــکل 41(؛ زی
صفحــه بــذر، فرصــت قرارگرفتــن در حفره هــا را پیــدا 
ــد. ــذر می مانن ــی از ب ــا خال ــی از حفره ه ــد و بعض نمی کنن
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شکل 41- رابطه سرعت چرخشی صفحه بذر با درصد پر شدن حفره ها

ــز  ــد نی ــوا کار می کنن ــا ه ــه ب ــتگاه هایی ک ــرای دس ب
ــدن  ــر ش ــد پُ ــی درص ــود دارد. یعن ــئله وج ــن مس همی
حفره هــا بــا ازدیــاد ســرعت پیشــروی کاهــش می یابــد. در 
ردیف کارهایــی کــه دســتگاه ســنجش بــذر آن هــا انگشــتی 
ــذر در  ــش ب ــاد ســرعت پیشــروی، باعــث افزای اســت، ازدی
ــاد،  ــرعت زی ــر س ــتی ها در اث ــرا انگش ــود؛ زی ــار می ش هکت
به جــای یــک بــذر گاهــی دو بــذر بــر می دارنــد و بــذر دوم 
قبــل از رســیدن بــه محــل ســقوط، فرصــت افتــادن پیــدا 

ــد. ــقوط می افتن ــه س ــر دو در لول ــد و ه نمی کن

 2- باد تایر1

اگــر بــاد تایــر در ردیــف کار کم تــر از حــد توصیه شــده 

1. Inflated Tire (Inflated Tyre)
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ــود و  ــر می ش ــر تای ــر مؤث ــدن قط ــم ش ــث ک ــد، باع باش
ســرعت چرخشــی افزایــش می یابــد. درنتیجــه مقــدار بــذر 
کاشته شــده در واحــد ســطح افزایــش می یابــد و همچنیــن 
فاصلــه  بیــن بذرهــا در روی ردیــف کاهــش می یابــد؛ زیــرا 
ــاد  ــر فشــار ب ــا تغیی ــا ب ــر چرخ ه ــی کــه قطــر مؤث از آنجای
الســتیک تغییــر می کنــد، بــا کاهــش قطــر چــرخ، محیــط 
ــش  ــرخ کاه ــر دور چ ــه ازای ه ــده ب ــافت طی ش آن و مس
ــی  ــه ارتبــاط مســتقیم ســرعت دوران ــا توجــه ب ــد. ب می یاب
ــه  ــر صفح ــاًل اگ ــذر، مث ــه  ب ــرك و دوران صفح ــرخ مح چ
بــذر دارای 20 ســوراخ بــذر باشــد و بــه ازای هــر دور چــرخ 
ــداد 20  ــد، تع ــک دور بزن ــز ی ــذر نی ــه ب ــرك، صفح مح
ــده کاشــته  ــری از مســیر حرکــت کارن ــذر در طــول کم ت ب
ــدار  ــد و مق ــا کاهــش می یاب ــن بذره ــه  بی می شــود و فاصل
بــذر کاشته شــده افزایــش می یابــد )شــکل 42(. همچنیــن 
اگــر بــاد تایــر بیــش از حــد الزم باشــد، قطــر تایــر افزایــش 
ــد.  ــش می یاب ــز کاه ــی آن نی ــرعت چرخش ــد و س می یاب

ــد. ــار کاهــش می یاب ــذر در هکت ــزان ب ــن می بنابرای
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شکل 42- تأثیر باد تایر بر میزان فاصله پیموده شده در یک دور چرخش

3- لغزش چرخ ها1

اگــر چــرخ ردیــف کار بــه عللی مثــل ناهمــوار بودن ســطح 
ــی  ــکاك درون ــش اصط ــاك، افزای ــودن خ ــت ب ــن، ُسس زمی
اجــزای واحــد کارنــده و... لغــزش پیــدا کنــد، باعــث کم شــدن 
ــه  ــمت هایی ک ــرا در قس ــود؛ زی ــار می ش ــذر در هکت ــدار ب مق
چــرخ محــرك به جــای چرخیــدن، روی زمیــن کشــیده شــود، 
دســتگاه ســنجش بــذر کار نمی کنــد و عمــل بــذرکاری انجــام 
ــرایط  ــه ش ــته ب ــف کار بس ــای ردی ــزش چرخ ه ــود. لغ نمی ش

1. Slippage
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زمیــن و وضعیــت ردیــف کار از لحــاظ نــو یــا کهنگــی قطعــات 
از 0 تــا 20 درصــد تغییــر می کنــد.

4- وضعیت سالمت دستگاه سنجش بذر

اگــر صفحــه بــذر یا اجــزای دیگــر ردیــف کار، ســاییدگی 
پیــدا کــرده باشــند، در کار آن هــا اختالالتــی ایجــاد شــده 
ــتفاده  ــل از اس ــود. قب ــذر می ش ــزان ب ــر می ــث تغیی و باع
ــرد و در  ــد ک ــات آن را بازدی ــام قطع ــد تم ــف کار بای از ردی
صــورت مشــاهده خوردگــی یــا شکســتگی، آن هــا را تعمیــر 

یــا تعویــض کــرد.

5- اندازه حفره های صفحه بذر

ــا انــدازه بــذر متناســب باشــند. یعنــی  حفره هــا بایــد ب
انــدازه آن هــا طــوری باشــد که یــک بــذر براحتــی در آن جا 
ــذر جــا نباشــد )شــکل 43- الف(.  ــرای دو ب ــی ب بگیــرد، ول
اگــر حفــره کوچک تــر از بــذر باشــد، یــا بــذر در داخــل آن 
ــل  ــذر به طــور کام ــا ب ــد ی ــی می مان ــرد و خال ــرار نمی گی ق
ــش  ــگام چرخ ــرد و در هن ــرار نمی گی ــره ق ــل حف در داخ
صفحــه بــذر بــه اطــراف برخــورد می کنــد و آســیب 
می بینــد )شــکل 43- ب(. اگــر حفــره زیــاد بــزرگ باشــد، 
ــذر در داخــل آن ــذر، دو ب ــک ب ممکــن اســت به جــای ی
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قـرار بگیـرد )شـکل 43- ج( و در ردیف کارهـای پنوماتیـک 
ممکـن اسـت بـه خاطـر بـزرگ بـودن حفره هـا، بذرهـا از 
حفـره عبـور کنند. در ایـن حالت هـا میزان بذر کاشته شـده 
در هکتـار تغییـر خواهـد کـرد. بنابرایـن مـوارد زیـر باید در 

نظـر گرفته شـود:
ــاب  ــل از انتخ ــت. قب ــم اس ــذر مه ــوع ب ــاب ن 1- انتخ
ــذر در نظــر گرفتــه  ــذر، بایــد بزرگــی و شــکل ب صفحــه ب
ــذر  ــدازه ب ــا ان ــذر ب ــره صفحــه ب ــه حف شــود، به طــوری ک

متناســب باشــد.
2- اگــر عمــل کودپاشــی همزمــان بــا بــذرکاری انجــام 
می گیــرد، کودپــاش نیــز بایــد از نظــر ریــزش مقــدار کــود 

در هکتــار تنظیــم شــود.
3- در زمــان شــروع بــذرکاری بــرای اینکــه اولیــن خــط 
ــن  ــرد، معمــوالً از ژال کاشــت در خــط مســتقیم انجــام گی
ــیله ای  ــن وس ــر زمی ــه در آخ ــا اینک ــود ی ــتفاده می ش اس
ــا  ــرار می دهنــد و تراکتــور را ب مثــل درخــت را شــاخص ق
ــد. ــام می دهن ــل کاشــت را انج ــد و عم ــزان می کنن آن می
ــی  ــته بررس ــد پیوس ــف کار بای ــگام کار، ردی 4- در هن
ــه  ــب ریخت ــت و مرت ــور یکنواخ ــذر از آن به ط ــا ب ــود ت ش
شــود. ایــن کار بــا کنــار زدن خــاك از روی بذرهــای 

کاشته شــده و مشــاهده آن هــا انجــام می گیــرد.
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5- ردیف کار باید از نظر عمق کاشت آزمایش شود.
6- بذرکارهایــی کــه عــرض کار آن هــا بزرگ تــر از 
ــد.  ــه مارکــر نیــاز دارن عــرض تراکتــور کشــنده هســتند، ب
ــر  معمــوالً عــرض اکثــر خطی کارهــا و ردیف کارهــا بزرگ ت
از عــرض تراکتورهــای متــداول هســتند. بنابرایــن نیــاز بــه 
ــذرکاری،  ــات ب ــام عملی ــل از انج ــد قب ــد و بای ــر دارن مارک
ــرخ  ــردن چ ــرای منطبق ک ــود. ب ــم ش ــا تنظی ــر آن ه مارک
جلــوی تراکتــور بــا خــط مارکــر،  بایــد 5 تــا 10 متــر جلــو 

را نــگاه کــرد. 
در مزرعــه بایــد بــذرکار از لحــاظ ریختــن بــذر کنتــرل 
ــت  ــذرکار حرک ــال ب ــر دنب ــک نف ــد ی ــن بای ــود. بنابرای ش
کــرده و چرخــش مقســم ها را به منظــور کاشــت بــذر 
کنتــرل کنــد. اگــر تنهــا کار می کنیــد، ناچاریــد کــه 
ــد.  ــرل کنی ــز کنت ــذر نی ــن ب ــر ریخت ــف کار را از نظ ردی
ــف  ــور را متوق ــی تراکت ــر از گاه ــت ه ــر اس ــن بهت بنابرای
ــای  ــا چرخ ه ــی ی ــای زمین ــدن چرخ ه ــا گردان ــرده و ب ک
فشــار، ردیــف کار را امتحــان کنیــد کــه آیــا بــذر می ریــزد 
ــار زدن  ــا کن ــد ب ــد، می توانی ــه ش ــه گفت ــه. چنان ک ــا ن ی
خــاك روی بذرهــا، آن هــا را از نظــر فاصلــه بذرهــا و عمــق 
کاشــت بررســی کنیــد. اگــر بــذرکار دارای سیســتم کنتــرل 
ــده  ــرل آن توســط رانن ــذر باشــد، کنت هوشــمند کاشــت ب
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ــود. ــد ب ــان تر خواه ــور آس تراکت
و  پاییــن آوردن  و  کار  بــه  شــروع  زمــان  در   -7
ــرف  ــی به ط ــد کم ــور بای ــف کار، تراکت ــن ردی به کارانداخت
ــر  ــیاربازکن ها بهت ــن صــورت ش ــد. در ای ــت کن ــو حرک جل
عمــل می کننــد و جلــوی ورود خــاك بــه لوله هــای 

خــروج بــذر را می گیرنــد.

الف- اندازه حفره ها کمی بزرگ تر از اندازه بذر است 
)اندازه حفره ها مناسب است(

ب-  اندازه حفره ها خیلی کوچک تر از اندازه بذر است
 )اندازه حفره ها نامناسب است(

ج- اندازه حفره ها خیلی بزرگ تر از اندازه بذر است
 )اندازه حفره ها نامناسب است(

شکل 43- اندازه حفره صفحه بذر با توجه به اندازه بذر
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سرویس ردیف کار

ســرویس قبــل از شــروع فصــل بــذرکاری: واحدهای 
ردیــف کار را یکی یکــی بــاز کــرده و تمیــز کنیــد. صفحــات 
بــذر، ضربــه زن )ناکــر(، شــیاربازکن ها و... را بررســی کنیــد 

و در صــورت معیــوب بــودن، تعمیــر یــا تعویــض کنیــد.
ــا و  ــردن واحده ــت: تمیزک ــل کاش ــرویس در فص س
روغــن کاری دســتگاه های انتقــال نیــرو بایــد مرتــب انجــام 
گیــرد. اگــر گریس خــور دارد، بایــد روزانــه یــا یــک روز در 
میــان گریــس کاری شــده و زیــادی روغــن یــا گریــس پــاك 

شــود تــا خــاك روی آن هــا جمــع نشــود.
ــدن  ــام ش ــا تم ــت: ب ــل کاش ــد از فص ــرویس بع س
فصــل کاشــت، ردیــف کار بایــد تمیــز و روغــن کاری شــده 
ــیاربازکن ها و  ــود. روی ش ــداری ش ــز نگه ــی تمی و در جای
ــگ نشــده اســت،  ــه رن دیســک ها و ســایر قســمت هایی ک
بایــد گریــس مالیــده شــود تــا از زنگ زدگــی آن هــا 
ــز  ــد تمی ــا بای ــی بلبرینگ ه ــد. تمام ــری به عمــل آی جلوگی
ــا  ــه ی ــف کار روی تخت ــپس ردی ــوند. س ــن کاری ش و روغ
ــرار داده شــود کــه الســتیک های  وســایل دیگــر طــوری ق

ــند. ــوند و آزاد باش ــد ش ــن بلن آن از زمی
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مقدمه

ــد  ــات در تولی ــن عملی ــالت یکــی از مهم تری کاشــت غ
آن هاســت و به منظــور جوانه زنــی و اســتقرار مطلــوب 

ــرد. ــرار گی ــذر در عمــق مناســب خــاك ق ــد ب ــاه، بای گی
در  دسـت پاش،  به صـورت  گنـدم  بـذر  گذشـته  در 
سـطح مزرعـه پاشـیده می شـد و بـا روش هـای مکانیکـی 
نظیـر دیسـک بـه زیـر خـاك بـرده می شـد. امـا امـروزه در 
کشـت مکانیـزه، بـذر بـه میـزان توصیه شـده بـا اسـتفاده 
از خطـی کار غـالت1 و در عمـق مناسـب کشـت می شـود. 
به صـورت  را  بـذر  کـه  هسـتند  ماشـین هایی  خطی کارهـا 
حجمـی اندازه گیـری کـرده و روی ردیـف یـا خط بـا فاصله 
کـم می کارنـد، به طـوری کـه نمی توان یـا نیازی نیسـت که 
در فعالیت هـای داشـت محصـول، از ماشـین های کشـاورزی 
اسـتفاده کـرد. همچنیـن در خطـی کاری فاصلـه بذرها روی 

خطـوط نیـز مدنظر نیسـت.
ــر کشــت  ــا( ب ــا )بذرکار ه ــا خطی کاره ــت کشــت ب مزی
دســت پاش ایــن اســت: 1- خطی کارهــا، بذرهــا را در 
ــد  ــاك می دهن ــا خ ــد و روی آن ه ــاك می کارن ــق خ عم
ــذب  ــری ج ــت بیش ت ــد رطوب ــا می توانن ــه بذره و درنتیج
ــور  ــه به ط ــا در مزرع ــیله خطی کاره ــذر به وس ــد؛ 2- ب کنن
1 .Grain Drill
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روش  در  درصورتی کــه  می شــود،  کاشــته  یکنواخــت 
ــه کاشــته نمی شــود، بلکــه روی  ــذر در مزرع دســت پاش ب

ــود. ــیده می ش ــم پاش ــور نامنظ ــن به ط ــطح زمی س

انواع خطی کارها

خطی کارهــای غــالت را می تــوان بــه ســه دســته 
اصلــی تقســیم بندی کــرد:

1- خطی کارهای معمولی )ساده(؛
2- خطی کارهای مرکب؛

3- خطی کارهای کشت مستقیم.1

1- خطی کارهای معمولی )ساده(

ــذر بتنهایــی  ــوع خطی کارهــا، توانایــی کاشــت ب ایــن ن
ــاده  ــی آم ــه بخوب ــی ک ــود را در خاك های ــا ک ــوأم ب ــا ت ی
ــای  ــزرگ و بقای ــه ب ــه کلوخ ــد هرگون ــند و فاق ــده باش ش
ــا توجــه  ــا ب ــوع خطی کاره ــن ن ــد. ای ــی باشــند، دارن گیاه
بــه توانایــی ماشــین و شــرایط خــاك و نــوع آبیــاری، قــادر 
بــه کاشــت بــذور غــالت به صــورت مســطح، روی پشــته یــا 
ــه ســه شــکل  ــن غــالت ب داخــل جویچــه هســتند. بنابرای

ــوند: ــت می ش کش

1. Direct Drills
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الــف( کشــت مســطح: در ایــن روش، عملیــات کاشــت 
در یــک ســطح صــاف انجــام می شــود. ایــن روش بیش تــر 
در مناطــق پربــاران یــا دارای سیســتم آبیــاری تحــت فشــار 

مرســوم هســتند.
روی  بــذر  روش،  ایــن  در  پشــته:  روی  کشــت  ب( 
معمــوالً  می شــوند.  کشــت  ایجادشــده  پشــته های 
ــف روی  ــار ردی ــا چه ــه کشــت ســه ی ــادر ب ــا ق خطی کاره
ــاه از  ــت گی ــن حفاظ ــن روش ضم ــتند. در ای ــته هس پش
ــد ســبزی  ــاب شــدن، از سله بســتن ســطح خــاك و ب غرق
هــم جلوگیــری می شــود. ماشــین  های مخصــوص کاشــت 
روی پشــته، در دو نــوِع ســه و چهــار ردیفــه ســاخته شــده 
ــن،  ــیب زمی ــاك و ش ــت خ ــه باف ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــه می شــود. ب ماشــین مناســب توصی
ــه  ــوع س ــد، ن ــیب تن ــا دارای ش ــبک ی ــای س در خاك ه
ردیفــه کــه پهنــای پشــته کم تــر اســت، توصیــه می شــود 
ــه  ــار ردیف ــوع چه ــطح، ن ــنگین و مس ــای س و در خاك ه

مناســب تر هســتند.
ج( کشــت داخــل جویچــه: در مناطــق خشــک و 
ــد آب  ــا بتوان ــد ت ــاه را داخــل جویچــه می کارن کــم آب، گی
ــه  ــی ک ــن در مناطق ــد. همچنی ــذب کن ــری را ج بیش ت
ــن نمــک از پشــته ها،  ــل باالرفت ــن شــور اســت، به دلی زمی
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ــود. ــته ش ــه کاش ــل جویچ ــاه در داخ ــت گی ــر اس بهت
ــوع  ــه ن ــت، س ــوع روش کش ــه ن ــن س ــاس ای ــر اس ب
اســتفاده  ســاده(  )خطی کارهــای  معمولــی  خطــی کار 

از: عبارت انــد  کــه  می شــود 
1-  خطی کارهای کشت مسطح؛

2-  خطی کارهای کشت روی پشته؛
3-  خطی کارهای کشت داخل جویچه.

ــه  ــوع خطی کارهــا در بســیاری از اجــزا شــبیه ب ــن ن ای
هــم هســتند؛ امــا از برخــی جهــات نیــز اختــالف دارنــد.

الف - خطی کارهای کشت مسطح )مسطح کار(

ایــن نــوع خطی کارهــا، عملیــات کاشــت غــالت را 
به صــورت مســطح و بــدون ایجــاد هیچ گونــه جــوی و 
ــوع  ــن ن پشــته در خــاك انجــام می دهنــد )شــکل 44(. ای

ــت. ــی اس ــاری باران ــب آبی ــت مناس روش کاش
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سطح کار(
سطح )م

ت م
ش

شکل 44- خطی کار ک
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ب - خطی کارهای کشت روی پشته )پشته کار(

یکــی از روش هــای رایــج در زراعــت محصوالتــی مثــل 
غــالت )کــه در مزارعــی کــه شــیوه آبیــاری آن هــا به شــکل 
نشــتی انجــام می شــود( اســتفاده از بذرکارهایــی اســت کــه 
بــا ایجــاد همزمــان جــوی و پشــته، اقــدام بــه کاشــت بــذر 
ــر  ــر روی ه ــف ب ــا 4 ردی ــوازی 3 ت ــوط م ــورت خط به ص
پشــته و بــا تراکــم یکنواخــت می کننــد )شــکل 45(. ایــن 
ــازها(  ــا )جویچه س ــه فاروئره ــز ب ــا مجه ــوع خطی کاره ن
ــرای  ــی ب ــاری و اتویی های ــای آبی ــاد جویچه ه ــرای ایج ب
ــت  ــت جویچه  هاس ــته ها و تثبی ــزش پش ــری از ری جلوگی

)شــکل 46(.

 شکل 45- خطی کار کشت روی پشته )پشته کار(
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شکل 46- فاروئرها و اتویی ها
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ج - خطی کارهای کشت داخل جویچه

این نوع خطی کارها دو نوع دارند:
1- خطی کارهای اراضی دیم )عمیق کارها(؛ 

2- خطی کارهای اراضی شور.
ــا  ــا ی ــه دیم کاره ــه ب ــم ک ــی دی ــای اراض خطی کاره
عمیق کارهــا نیــز معــروف هســتند، ســاختاری مشــابه 
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــی دارن ــی آب ــای اراض خطی کاره
ســاختار شیاربازکنشــان، شــیارهای کوچــک و نســبتاً 
ــیارها  ــذر را در ش ــد و ب ــاد می کنن ــاك ایج ــی در خ عمیق

قــرار می دهنــد )شــکل 47(.

شکل 47- یک نوع خطی کار مخصوص اراضی دیم

دیگـر  مشـابه  سـاختاری  شـور  اراضـی  خطی کارهـای 
خطی کارهـای غـالت دارنـد؛ امـا با توجـه به خاصیـت تجمع 
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نمـک و امـالح خاك در هنگام تبخیر رطوبـت در باالترین 
نقطه از خاك، سـبب بروز مشـکل و کاهـش بازدهی محصول 
در اراضـی دیـم می شـود. در کشـت آبـی به دلیـل آبیـاری و 
شست وشـوی نمـک، ایـن مشـکل کم تـر اسـت؛ امـا در دیـم 
به دلیـل میـزان کـم بارندگـی و پراکنـش نامناسـب آن، ایـن 
مشـکل بیش تر وجود دارد. بنابرایـن در این نوع از خطی کارها 
بـا نصب فاروئرهای مخصوص در جلوی ماشـین )شـکل 48(، 
جویچه هایـی عریـض به عـرض 40 تا 80 سـانتی متر در خاك 
ایجـاد شـده و بـذر و کـود به صـورت خطـی در ایـن منطقـه 
کشـت می شـوند. همزمـان بـا این عمـل، پشـته های کوچکی 
نیـز ایجـاد می شـوند تـا نمـک و امـالح درون خـاك در اثـر 

تبخیـر رطوبت بـه بـاالی آن ها انتقـال یابد. 

شکل 48- خطی کار مخصوص اراضی شور
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اندازه خطی کارهای معمولی غالت

انــدازه خطی کارهــای غــالت، معمــوالً بــر اســاس تعــداد 
شــیاربازکن ها و فاصلــه بیــن آن هــا مشــخص می شــود. 
همچنیــن انــدازه خطی کارهــا ممکــن اســت برحســب عرض 
آن هــا بــه متــر نیــز مشــخص شــود. در بعضــی از خطی کارهــا 
ــه بیــن ردیف هــای کاشــت در آن هــا کــم اســت،  کــه فاصل
ــاك و  ــل خاش ــر از داخ ــور بهت ــور عب ــیاربازکن ها به منظ ش
ــد. ــرار می گیرن ــزاك ق ــورت زیگ ــزرگ، به ص ــای ب کلوخه ه

تنظیم عمق کاشت

عمـق کاشـت خطـی کار یـا نفـوذ شـیاربازکن ها معموالً 
به وسـیله یـک سـیلندر هیدرولیـک یـا فشـار فنـر میلـه ای 
فنـردار کـه شـیاربازکن را بـه خطـی کار متصـل می کنـد، 
تنظیـم می شـود. در بعضـی خطی کارهـا عمـق کاشـت را 
انجـام می دهـد.  اهـرم مربوطـه  نیـرو و  انتقـال  چرخ هـای 
درصورتی کـه خطـی کار دارای سـیلندر هیدرولیکـی باشـد، 
ابتـدا باید سـیلندر هیدرولیکی به منظـور محدودکردن نفوذ 
شـیاربازکن ها تنظیم شـود و سـپس میـزان فشـار فنر میله 
فنـردار تنظیـم شـود. تنظیم مناسـب فشـار فنرهـا، موجب 

نفـوذ یکسـان شـیاربازکن ها بـه خـاك می شـود.
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ساختمان خطی کارهای معمولی غالت

اجزاء اصلی تشکیل دهنده خطی کارها عبارت اند از:
1- شاسی؛

2- مخزن بذر و کود؛
3- مکانیزم سنجش بذر1 و کود )موزع(؛

4- لوله های سقوط؛2
5- شیاربازکن ها؛3

6- وسایل پوشاننده روی بذر؛
مــوزع  سیســتم  محــرك  )وســایل  چرخ هــا   -7

؛ ) هــا ر خطی کا
8- عالمت گذارها؛4

9- وسایل انتقال قدرت.

1- شاسی

ــزی جوشکاری شــده تشــکیل  ــاب فل ــک ق شاســی از ی
شــده اســت کــه از یک ســو، اجــزا و قطعــات بــه آن 
ــراه  ــه هم ــر ماشــین را ب ــود و از ســوی دیگ متصــل می ش
ــد  ــا مالبن ــق اتصــال ســه نقطــه ی ــات از طری ــی قطع تمام

1. Seed Metering System
2. Seed Delivery Tube (Seed Tube( 
3. Furrow Opener
4. Marker
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بــه تراکتــور متصــل می ســازد. اجــزای متصــل بــه شاســی 
ــت.  ــیاربازکن ها و... اس ــود، ش ــذر و ک ــزن ب ــامل مخ ش

2- مخزن بذر و کود

مخــزن بــذر خطی کارهــا فلــزی اســت و معمــوالً از دو 
مخــزن مجــزای بــذر و کــود تشــکیل شــده اند )شــکل 49(. 
ــده  ــم چسبیده ش ــای به ه ــری از ورود کوده ــرای جلوگی ب
)کلوخه شــده( بــه قســمت مــوزع کــود، مخــزن کــود 
ــی  ــن در بعض ــود. همچنی ــزی می ش ــوری فل ــه ت ــز ب مجه
ــا  ــا در کــف مخــزن، همزن هــای مکانیکــی ی از خطی کاره
ــا  ــود ت ــرار داده می ش ــکل ق ــزی استوانه ای ش ــای فل زائده ه
ــروج  ــل آورد و خ ــت به عم ــود ممانع ــذر و ک ــل زدن ب از پُ

بــذر را تســهیل کنــد.

شکل 49- مخزن بذر و کود
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3- مکانیزم سنجش بذر و کود )موزع(

ــه  ــود از مخــزن ب ــا ک ــذر ی ــال ب ــرای ســنجش و انتق ب
لوله هــای ســقوط، بــر روی خطــی کار یــک سیســتم مــوزع 
بــذر و کــود تعبیــه شــده اســت. دو نــوع مهــم از موزع هایــی 
ــد  ــد، عبارت ان ــه کار می رون ــالت ب ــای غ ــه در خطی کاره ک

ــه ای. ــای دندان ــیاردار و )2( موزع ه ــای ش از )1( موزع ه
الف-  موزع های شیاردار1

در  بــذر  مــوزع  نــوع  متداول تریــن  نــوع  ایــن 
خطی کارهاســت )شــکل 50(. ایــن مــوزع از یــک اســتوانه 
ــده  ــکیل ش ــورب دارد، تش ــا م ــتقیم ی ــیارهای مس ــه ش ک
ــد.  ــرار دارد و می چرخ ــه ای ق ــل پیال ــوزع در داخ ــت. م اس
ــوزع  ــک م ــذر و ی ــوزع ب ــک م ــت ی ــط کاش ــر خ ــرای ه ب
کــود وجــود دارد. بــا حرکــت خطــی کار در مزرعــه، حرکــت 
ــا  ــور موزع ه ــه مح ــی کار ب ــرك خط ــرخ مح ــی چ چرخش
منتقــل شــده، باعــث چرخــش تمــام اســتوانه های شــیاردار 
ــذر و  ــزش ب ــبب ری ــود و س ــود می ش ــذر و ک ــای ب موزع ه

ــود. ــقوط می ش ــای س ــل لوله ه ــه داخ ــود ب ک

1. Fluted Feeds
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شکل 50- موزع شیاردار

میــزان ریــزش بــذر در موزع هــای شــیاردار بــه دو روش 
ــل تغییر اســت: قاب

1- تغییر مکان طولی استوانه شیاردار؛
2- تغییر سرعت محور موزع.
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1- تغییر مکان طولی استوانه شیاردار
تغییــر مــکان طولــی اســتوانه شــیاردار در داخــل پیالــه 
به وســیله اهرمــی کــه روی خطــی کار تعبیــه شــده اســت، 
تنظیــم می شــود. هنگامــی کــه تمــام طــول اســتوانه 
شــیاربازکن داخــل پیالــه شــود، بیش تریــن مقــدار ریــزش 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــن قطع ــن ای ــود. درضم ــل می ش ــذر حاص ب
تغییــر میــزان ریــزش، بــر اســاس انــدازه بــذر نیــز تنظیــم 
می شــود )بــرای بــذور ریــز، طــول اســتوانه شــیاردار کمــی 
ــرای  ــر و ب ــه درگی ــا نیم ــط، ت ــذور متوس ــرای ب ــر، ب درگی
بــذور درشــت کامــاًل درگیــر اســت(. معمــوالً ایــن تنظیــم 
ــت  ــه مــدل خطــی کار در ســه حال ــا توجــه ب ــوان ب را می ت
ــاد، )2( ریــزش متوســط و )3( ریــزش کــم  )1( ریــزش زی

انجــام داد.
2- تغییر سرعت محور موزع

ــا  ــا ب ــی از خطی کاره ــوزع در بعض ــور م ــرعت مح س
ــا  ــا جابه ج ــر ب ــی دیگ ــس و در بعض ــه گیربک ــر درج تغیی
ــود.  ــام می ش ــا انج ــرخ زنجیره ــا چ ــا ی ــردن چرخ دنده ه ک
ــر  ــوزع بیش ت ــور م ــرعت مح ــه س ــه هرچ ــت ک ــح اس واض
ــد. ــذر خارج شــده از مــوزع افزایــش می یاب باشــد، مقــدار ب
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ب - موزع های دندانه ای

ــده  ــه چرخ دن ــه شــکلی شــبیه ب ــوزع ک ــوع م ــن ن از ای
ــذر اســتفاد می شــود  دارد )شــکل 51(، در مــوزع کــود و ب
و جنــس آن می توانــد از فلــز یــا پالســتیک باشــد. میــزان 
ــور  ــرعت مح ــر س ــا تغیی ــا ب ــن موزع ه ــذر در ای ــزش ب ری
موزع هــا  نــوع  ایــن  می کنــد.  پیــدا  تغییــر  موزع هــا 
ــن  ــد. همچنی ــه کار می رون ــود ب ــرای ســنجش ک ــر ب بیش ت
بــا توجــه بــه شــرکت ســازنده خطــی کار، ممکــن اســت از 

ــکل 52(. ــود )ش ــتفاده ش ــز اس ــا نی ــر موزع ه ــواع دیگ ان

شکل 51- موزع دندانه ای
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شکل 52- موزع ماردم )سنجش کود(

4- لوله های سقوط

ــزن  ــود از مخ ــذر و ک ــال ب ــه انتق ــا وظیف ــن لوله ه ای
ــوع  ــه از ن ــد ک ــده دارن ــیاربازکن ها را برعه ــه ش ــوزع ب و م
خرطومــی و جنــس پالســتیک مقــاوم هســتند. بهتــر اســت 
ــا نســبتاً صــاف  ــواره  داخلــی لوله هــای ســقوط صــاف ی دی
ــه  ــدد لول ــک ع ــود ی ــذر و ک ــوزع ب ــر م ــه ازای ه ــد. ب باش

ــکل 53(. ــود دارد )ش ــقوط وج س

شکل 53- لوله های سقوط
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5-شیاربازکن ها

وظیفــه شــیاربازکن ها، ایجــاد شــکاف در خــاك و 
قــراردادن بــذر در عمــق مدنظــر اســت. ســه نــوع مهــم و 

از: عبارت انــد  شــیاربازکن ها  معمــول 
1- شیاربازکن های کفشکی؛

2- شیاربازکن های بشقابی )دیسکی(؛
3- شیاربازکن های بیلچه ای.

الف -  شیاربازکن های کفشکی

کشـت  بـرای  معمـوالً  کفشـکی  شـیاربازکن های  از 
یـا  گیاهـی  بقایـای  هرگونـه  فاقـد  کـه  زمین هایـی  در 
کلوخ هـای بـزرگ باشـند، اسـتفاده می شـود )شـکل 54(. 
ایـن نـوع شـیاربازکن ها را نمی تـوان در زمین هایـی کـه بـا 
خاك ورزهـای حفاظتـی تهیـه شـده اند، بـه کار بـرد. بـرای 
تثبیـت عمـق کاشـت بـذر از اسـکی های مخصـوص موجود 

می شـود )شـکل 55(. اسـتفاده  شـیاربازکن ها  روی  بـر 

شکل 54- شیاربازکن کفشکی
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شکل 55- شیاربازکن کفشکی مجهز به اسکی های کنترل عمق بذر

ب -  شیاربازکن های بشقابی )دیسکی(

در  پذیرفتــه ای  کارآیــی  شــیاربازکن ها  نــوع  ایــن 
ــنگین  ــاك س ــا خ ــی ی ــای گیاه ــاوی بقای ــای ح زمین ه
ــا دوبشــقابی  ــوع یک بشــقابی ی ــد و ممکــن اســت از ن دارن
باشــند. در خطی کارهــای کشــت مســتقیم، معمــوالً از 

می شــود. اســتفاده  بشــقابی  شــیاربازکن های 
در   )56 )شــکل  یک بشــقابی  شــیاربازکن های 
خاك هایــی کــه دارای بقایــای گیاهــی هســتند، بخوبــی کار 
ــای  ــن بشــقاب ها کــه خــاك و بقای ــد. در پشــت ای می کنن
گیاهــی را قطــع می کننــد، لوله هــای چکمه ای شــکلی 
نصــب شــده اســت کــه بــذر را بــه داخــل خــاك هدایــت 
بشــقاب  زیــر  تــا  چکمه ای شــکل  لوله هــای  می کنــد. 
ــای  ــور لوله ه ــس از عب ــه پ ــت. بالفاصل ــه اس ــه یافت ادام
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داخــل  بــه  آن هــا  پشــت  از  خــاك  چکمه ای شــکل، 
ــانند  ــذر را می پوش ــود و روی ب ــه می ش ــذر ریخت ــیار ب ش

)شــکل 57(.

شکل 56- شیاربازکن یک بشقابی )دیسکی(
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شکل 57- دیاگرام کاشت بذر در شیاربازکن های بشقابی )دیسکی(

شـیاربازکن های دوبشـقابی )شـکل 58( بذر را در عمقی 
یکنواخـت در داخـل خاك هـای خاشـاك دار قـرار می دهند. 
بـا  کـه  در خطی کارهایـی  اغلـب  نـوع شـیاربازکن ها  ایـن 
سـرعت زیـاد حرکـت می کننـد، اسـتفاده می شـود و بـرای 
کاشـت بـذر در وسـعت زیـاد ترجیـح داده می شـوند. از این 
شـیاربازکن ها بـر روی خطی کارهـای کشـت مسـتقیم نیـز 
اسـتفاده می شـود. شـکل شـیاربازکن و زاویـه اعمالـی بـه 
بشـقاب های آن بـه ایجـاد شـیاری بـا مقطـع V شـکل بـر 
روی بسـتر بـذر منجـر خواهـد شـد. لوله های سـقوط، بذر و 
کود را از قسـمت باالی شـیاربازکن وارد محفظه دو بشـقاب 
می کنـد و به دلیـل قرارگیـری کـود در زیـر بـذر در درون 
خـاك، خروجی کـود در جلـوی خروجی بذر قـرار می گیرد.
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شکل 58- شیاربازکن دو دیسکی
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ج -  شیاربازکن های بیلچه ای

از شــیاربازکن های بیلچــه ای معمــوالً در خاك هــای 
نــوع  ایــن  می شــود.  اســتفاده  ســنگالخی  و  ســخت 
ــم(  ــرایط دی ــوص ش ــا )مخص ــیاربازکن ها در عمیق کاره ش

و خطی کارهــا نیــز کاربــرد دارنــد )شــکل 59(.

شکل 59- انواع مختلف شیاربازکن بیلچه ای

6- وسایل پوشاننده روی بذر

تمــاس کافــی بــذر بــا خــاك بــرای جوانه زنــی بــذر مهم 
اســت. بــه ایــن دلیــل در خطی کارهــا در انتهای آن وســایلی 
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ــا خــاك در نظــر می گیرنــد. در  ــرای تمــاس بهتــر بــذر ب ب
بعضــی از خطی کارهــا، طــرح ســاخت شــیاربازکن بــه 
ــاره  ــا دوب ــد ت ــه خــاك اجــازه می ده ــه ب شــکلی اســت ک
در داخــل شــیار ریختــه شــوند و روی بــذر را بپوشــاند. در 
خطی کارهــای بــا چرخ هــای انتهایــی از پوشــاننده های 
زنجیــری، میله هــای فنــری و چرخ هــای فشــاردهنده 

ــکل 62(. ــا ش ــکل 60 ت ــد )ش ــتفاده می کنن اس
ــدازه  ــا ان ــزی ب ــای فل ــری از حلقه ه ــاننده زنجی  پوش
ــیاربازکن  ــال ش ــه دنب ــت و ب ــده اس ــاخته ش ــف س مختل
به وســیله  سســت  و  نــرم  خــاك  می شــود.  کشــیده 
ــذر کشــیده می شــود. چرخ  هــای  حلقه هــای زنجیــر روی ب
ــای خشــک و  ــه ای در خاك ه ــی پذیرفت فشــاردهنده کارآی

ــد. ــی دارن ــاك ورزی حفاظت ــرایط خ در ش
ــد  ــاردهنده می توانن ــای فش ــا چرخ ه ــای ب خطی کاره
ــوند  ــز ش ــاردهنده مجه ــای فش ــف چرخ ه ــواع مختل ــه ان ب
ــی  ــف آب وهوای ــف و شــرایط مختل ــا در خاك هــای مختل ت

بــه کار رونــد.
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شکل 60- پوشاننده زنجیری

شکل 61- پوشاننده فنری
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شکل 62- انواع مختلف چرخ فشاردهنده

7- چرخ هـا )وسـایل محـرک سیسـتم موزع 
خطی کارهـا(

در خطی کارهــا شــامل چرخ هــا،  وســایل محــرك 
ــت  ــس اس ــر و گیربک ــر و زنجی ــرخ زنجی ــا، چ چرخ دنده ه
ــال  ــزم انتق ــا، مکانی ــوع خطی کاره ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ک
حرکــت در آن هــا ممکــن اســت اختــالف داشــته باشــند. 
ــالوه  ــا ع ــی، چرخ ه ــرخ انتهای ــا دو چ ــای ب در خطی کاره
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بــر حمــل ماشــین، نیــروی الزم بــرای به حرکــت درآوردن 
محــور مــوزع را نیــز تأمیــن می کننــد )شــکل 63(. در 
ــن  ــرای تأمی ــزی ب ــرخ فل ــک چ ــا از ی ــی خطی کاره برخ
از  بعضــی  در   .)64 می شــود )شــکل  اســتفاده  نیــرو 
ــی کار  ــت خط ــه راس ــای نیم ــا، موزع ه ــواع خطی کاره ان
ــپ  ــه چ ــای نیم ــت و موزع ه ــمت راس ــرخ س ــیله چ به وس
ــد. در  ــت می کنن ــپ حرک ــمت چ ــرخ س ــیله چ آن به وس
ــک  ــا از ی ــی موزع ه ــت تمام ــزرگ، حرک ــای ب خطی کاره
طــرف خطــی کار تأمیــن می شــود. حرکــت از طریــق ایــن 
ــس  ــه گیربک ــر ب ــرخ زنجی ــر و چ ــطه زنجی ــا به واس چرخ ه
منتقــل می شــود و درنتیجــه محــور مــوزع بــه چرخــش در 
می آیــد. در بعضــی از خطی کارهــا، گیربکــس حــذف شــده 
ــده اســتفاده می شــود. ــرای تغییــر ســرعت از چــرخ دن و ب

شکل 63- خطی کار مجهز به دو چرخ انتهایی
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شکل 64- خطی کار مجهز به چرخ فلزی انتقال نیرو

فشــاردهنده  چرخ هــای  بــا  خطی کارهــای  در 
)شــکل 65(، انتقــال نیــرو از طریــق تعــدادی چــرخ زنجیــر 
ــوزع  ــزم م ــه مکانی ــده ب ــا چرخ دن ــس ی ــر و گیربک و زنجی
ــوالً دو  ــا، معم ــوع خطی کاره ــن ن ــد. در ای ــال می یاب انتق
ــای  ــدام نیمــی از موزع ه ــر ک ــن ه ــای طرفی ــروه چرخ ه گ

درمی آورنــد. به حرکــت  را  خطــی کار 
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شکل 65- خطی کار با چرخ های فشاردهنده
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ــدی(  ــه به صــورت کششــی )مالبن ــی ک در خطی کارهای
ــان  ــاز اســت کــه در زم ــور متصــل می شــوند، نی ــه تراکت ب
ــوزع  ــور م ــه مح ــا ب ــرو از چرخ ه ــال نی ــل، انتق حمل ونق
ــا،  ــن چرخ دنده ه ــه کالچ بی ــا تعبی ــن ب قطــع شــود. بنابرای
ــان  ــده و در زم ــام ش ــرو انج ــال نی ــگام کاشــت انتق در هن

ــکل 66(. ــود )ش ــع می ش ــرو قط ــال نی ــل انتق حمل ونق

شکل 66- کالچ قطع کننده نیرو

چرخ دنده چرخ حامل

سیستم کالچ ) انگشتی / چرخ دنده(

ت کن
زنجیر سف
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8- عالمت گذار )نشانه گذار یا مارکر(

عالمت گــذار )شــکل 67( در خطی کارهــا، معمــوالً 
در  بشــقاب  کــه  شــده  تشــکیل  بشــقاب  و  میلــه  از 
ــردن  ــزم جابه جاک ــود. مکانی ــب می ش ــه نص ــای میل انته
ــت.  ــی اس ــا هیدرولیک ــی ی ــورت مکانیک ــذار به ص عالمت گ
ــا  ــیاری در خــاك اســت ت ــذار، ایجــاد ش ــه عالمت گ وظیف
ــور روی آن در  ــرخ تراکت ــراردادن چ ــا ق ــد ب ــده بتوان رانن
ــه مناســب بیــن خطــوط کشــت را  مســیر برگشــت، فاصل

ــد. ــم کن تنظی

شکل 67- عالمت گذار )مارکر(
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طول عالمت گذار )مارکر( از رابطه زیر به دست می آید:

كه در آن:
     M= طول بازوی عالمت گذار، برحسب سانتی متر

ــر( خطــی كار، برحســب  ــد )مؤث      W= عــرض كار مفي
ســانتی متر

     Tr= فاصلــه بيــن مراكــز الســتيک های چــرخ تراكتــور 
كشــنده خطــی كار، برحســب ســانتی متر

     m= تعداد كل شياربازكن های بذر
     d= فاصلــه بيــن دو شــياربازكن كنــار هــم، برحســب 

ســانتی متر

مثال 3
ــذار  ــازوی عالمت  گ ــول ب ــبه ط ــت محاس ــوب اس مطل
خطــی کار 17 ردیفــه بــا فاصلــه خطــوط کشــت 15 
ــور را  ــوی تراکت ــای جل ــن چرخ ه ــه بی ــانتی متر. فاصل س

150 ســانتی متر در نظــر بگیریــد.
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9- خطی کارهای مرکب

از  مختلفــی  انــواع  خطی کارهــا،  نــوع  ایــن  در 
ماشــین های خــاك ورز بــه ماشــین کارنــده وصــل می شــود. 
بنابرایــن بــا یــک بــار عبــور تراکتــور، عملیــات خــاك ورزی 
ــن  ــواع دیگــر، ای ــان انجــام می شــود. در ان و کاشــت همزم
ــه خــاك ورز ثانویــه  هســتند. یعنــی  خطی کارهــا مجهــز ب
ــن ماشــین،  ــا ای ــن را شــخم زد. ســپس ب ــدا زمی ــد ابت بای
ــام  ــان انج ــت همزم ــه و کاش ــاك ورزی ثانوی ــات خ عملی
می شــود. ایــن خطی کارهــا بیش تــر به صــورت هوایــی 
ــوع  ــن ن ــه ای ــه در ادام ــوند ک ــاخته می ش ــی( س )پنوماتیک

را بررســی می کنیــم. خطی کارهــا 

 خطی کارهای هوایی )پنوماتیکی(

ــامل خــاك ورز و  ــا، دو قســمت مجــزا ش ــن بذرکاره ای
مخــزن مرکــزی بــذر دارنــد )شــکل 68(. خــاك ورز ممکــن 
اســت گاوآهــن قلمــی، کولتیواتــور مزرعــه ای یــا خــاك ورز 

بشــقابی باشــد.
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شکل 68- بذرکار هوایی
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ایــن نــوع بذرکارهــا معمــوالً از قســمت های زیــر 
می شــود: تشــکیل 

1- مخزن مرکزی بذر و کود؛
2- بادبزن )فن(؛
3- واحد موزع؛

4- گاوآهن قلمی یا کولتیواتور مزرعه ای؛
5- پخش کن اولیه و ثانویه؛

6- لوله های چکمه مانند بذر و کود؛
7- مانیتور الکترونیکی بذر.

مخــزن مرکــزی بــذر ظرفیــت زیــادی دارد و درنتیجــه 
دوبــاره  پُرکــردن  بــرای  توقف هــای کم تــری  موجــب 
ــذر و  ــال ب ــرای انتق ــا ب ــن بذرکاره ــود. در ای مخــزن می ش
ــه در پشــت ســاق های  ــد ک ــای چکمه مانن ــه لوله ه ــود ب ک
گاوآهــن قلمــی متصــل هســتند، از سیســتم انتقــال هــوا 
ــا  ــه ب ــزن ک ــک بادب ــیله ی ــوا به وس ــود. ه ــتفاده می ش اس
ــد،  ــه کار می کن ــور جداگان ــک موت ــا ی ــور ی ــی او تراکت پی ت
تأمیــن می شــود. در ایــن نــوع خطی کارهــا، گاوآهــن 
ــد  ــل می کن ــیاربازکن عم ــاك ورز و ش ــوان خ ــی به عن قلم

ــکل 69(. )ش
واحــد مــوزع در زیــر مخــزن قــرار گرفتــه اســت و حجم 

مشــخصی از بــذر و کــود را پیوســته و بــا کمــک هوای 
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تولیدشــده به وســیله بادبــزن بــه داخــل پخش کننــده 
اولیــه تزریــق می کنــد. ســپس بــذر و کــود از طریــق لوله ای 
منعطــف بــه پخش کن هــای ثانویــه مــی رود و از آنجــا 
ــال  ــی انتق ــن قلم ــاق های گاوآه ــت س ــای پش ــه لوله ه ب
می یابــد و در داخــل شــیاری کــه به وســیله تیغــه گاوآهــن 
قلمــی در خــاك ایجــاد شــده، ریختــه می شــوند. در انــواع 
ــرای جای گــذاری بــذر  دیگــری از ایــن نــوع خطی کارهــا ب
و کــود از شــیاربازکن های مجزایــی اســتفاده می شــود کــه 

توانایــی ایجــاد شــیار در خــاك را دارنــد. 
ایـن بذرکارهـا به حسـگرهایی مجهزند که مسـدود شـدن 
لوله هـا، کـم شـدن سـطح بـذر در مخـزن و میـزان سـطح 
کشت شـده را بر روی یک مانیتور الکترونیکی نشـان می دهند.

شکل 69- شیاربازکن کود و بذر
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ــین  ــک ماش ــب، ی ــر خطــی کار مرک ــوع دیگ ــک ن در ی
خطــی کار معمولــی بــه یــک ســیکلوتیلر و غلطــک منضــم 
شــده اســت )شــکل 70(، به طــوری کــه واحــد ســیکلوتیلر 
ــن  ــردن کلوخــه و تســطیح زمی ــات خردک و غلطــک عملی
ــام  ــت را انج ــات کاش ــده عملی ــد کارن ــام داده و واح را انج
ــای  ــی کار در زمین ه ــوع خطــی کار توانای ــن ن ــد. ای می ده
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــخم را ب ــدون ش ــخم خورده و ب ش

خــاك داراســت.

شکل 70- خطی کار مرکب
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10- خطی کارهای کشت مستقیم1

کاشــت  توانایــی  مســتقیم  کشــت  خطی کارهــای 
بــذر و کــود را در زمیــن شــخم نخورده و دارای بقایــای 
گیاهــی دارنــد. ایــن نــوع خطی کارهــا )شــکل 71( از نظــر 
ســاختمان شــبیه بــه خطی کارهــای معمولــی هســتند، بــا 
ــیاربازکن ها  ــه ش ــوده و ب ــنگین تر ب ــه س ــاوت ک ــن تف ای
و چرخ هــای فشــار مناســب کار در زمین هــای ســفت 
و شــخم نخورده مجهــز هســتند. همچنیــن ایــن نــوع 
معمولــی  خطی کارهــای  بــه  نســبت  خطی کارهــا 
ــی  ــای گیاه ــرش بقای ــرای ب ــا ب ــد پیش بره ــی مانن ضمائم
بقایــای گیاهــی  بــرای جابه جاکــردن  و تمیزکننده هــا 
دارنــد. هــر واحــد کارنــده در ایــن نــوع خطی کارهــا شــامل 
ــذر و  ــای ورودی ب ــیاربازکن، لوله ه ــکی، ش ــر دیس پیش ب
کــود و چــرخ فشــار اســت )شــکل 72(. معمــوالً ایــن نــوع 
خطی کارهــا بــا ایــن ضمائــم بیش تــر در زراعت هــای 
ــای کشــت مســتقیم  ــوند. خطی کاره ــتفاده می ش ــی اس آب
ــای  ــا تراکتوره ــب ب ــران، متناس ــم ای ــرایط دی ــب ش مناس
ــاخته  ــی س ــای معمول ــا عمیق کاره ــدازه ب ــود و هم ان موج
شــده اند و شــامل شــیاربازکن مخصــوص و پوشــاننده 

ــکل 73(. ــتند )ش هس

1. Direct Drills



137 فصل سوم: خطی کارهای غالت

ستقیم
ت م

ش
شکل 71- خطی کار ک
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شکل 72- کارنده و اجزای تشکیل دهنده خطی کار کشت مستقیم



139 فصل سوم: خطی کارهای غالت

ستقیم دیم
ت م

ش
ک نوع خطی کار ک

شکل 73- ی
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الف - شیاربازکن ها

انـواع مختلفـی از شـیاربازکن ها در خطی کارهـای کشـت 
مستقیم اسـتفاده می شود؛ اما شـیاربازکن های دیسکی )ساده 
یـا کنگـره ای( به دلیـل نفـوذ بهتـر در خـاك و بـرش بقایـای 
گیاهـی بیش تریـن کاربـرد را دارنـد. ایـن نـوع شـیاربازکن ها 

بیش تـر در شـرایط آبـی بـه کار می رونـد )شـکل 74(.
شـرایط  در  بیش تـر  بیلچـه ای  نـوع  شـیاربازکن های  از 
دیم اسـتفاده می شـود )شـکل 75(. بـر روی هر شـیاربازکن 
یـک فنـر قـوی به منظـور نفـوذ بهتـر شـیاربازکن بـه داخل 
خـاك تعبیه شـده اسـت. در برخی خطی کارها تأمین فشـار 
بـا  و  به وسـیله جک هـای هیدرولیکـی  روی شـیاربازکن ها 
پشـتیبانی فنرهای تقویت شـده انجام می شـود )شـکل 76(.

شکل 74- شیاربازکن دو دیسکی ساده
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شکل 75- انواع شیاربازکن بیلچه ای

شکل 76- جک های هیدرولیک تنظیم کننده فشار روی شیاربازکن ها
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ب - پیش بُرها

ــی کــه خطــی کار کشــت مســتقیم در زمیــن   از آنجای
شــخم نخورده اســتفاده می شــود، الزم اســت کــه پیــش از 
قــرار دادن بــذر و کــود در داخــل شــیار خــاك، یــک بــرش 
عمــودی در بقایــای گیاهــی و خــاك دســت نخورده در 
ــوی  ــن در جل ــود. بنابرای ــال ش ــیاربازکن ها اعم ــیر ش مس
ــت  ــده اس ــه ش ــر تعبی ــدد پیش ب ــک ع ــیاربازکن ی ــر ش ه
ــاده  ــکی )س ــوع دیس ــوالً از ن ــا معم ــکل 77(. پیش بره )ش
یــا مــواج( هســتند. بــرای تنظیــم عمــق بــرش پیش برهــا 
از یــک صفحــه مــدرج بــا پیــچ تنظیــم اســتفاده می شــود 

ــکل 78(. )ش
ــا،  ــوع بقای ــه ن ــه ب ــا توج ــر ب ــری پیش ب ــق قرارگی عم
ــدار  ــه مق ــر اســت. هرچ ــذر متغی ــوع ب ــاك و ن ــرایط خ ش
ــر باشــد و بافــت خــاك ســنگین تر  ــای گیاهــی بیش ت بقای
ــق  ــر باشــد، عم ــعه ریشــه بیش ت ــرای توس ــاه ب ــاز گی و نی
ــا  ــی پیش بره ــند. برخ ــر باش ــد زیادت ــا بای ــوذ پیش بره نف
بــه پیــن ایمنــی مجهزنــد کــه در صــورت برخــورد بــا موانع 
ــر  ــه پیش ب ــه ب ــده شــده و از صدم ــن بری ــن پی ســخت، ای

ــود. ــت می ش ممانع
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شکل 77- پیش بر مضرس )مواج یا دندانه دار(

شکل 78- نحوه تنظیم عمق دیسک پیش بر

پیچ تنظیم
 ارتفاع دیسک



ماشین های کاشت غالت و دانه های روغنی144

ج - تمیزکننده ها

در بعضــی از خطی کارهــای کشــت مســتقیم، بیــن 
ــرای  ــده ب ــد تمیزکنن ــک واح ــیاربازکن، از ی ــر و ش پیش ب
ــه،  ــود. درنتیج ــتفاده می ش ــی اس ــای گیاه ــارزدن بقای کن
ــاك و  ــیاربازکن در خ ــر ش ــوذ بهت ــث نف ــل باع ــن عم ای

کاشــت بــذر در عمــق مناســب می شــود.

د - چرخ فشاردهنده

ــه به وســیله  ــای فشــار از روی شــیاری ک ــور چرخ ه عب
شــیاربازکن ها به وجــود آمــده اســت، موجــب ریختــه 
شــدن خــاك روی بــذر و فشــردن خــاك روی بــذر و 
حفــظ رطوبــت می شــود. از انــواع مختلــف چرخ هــای 
فشــاری  تکــی و دوتایــی، فلــزی یــا الســتیکی در ایــن نــوع 
خطی کارهــا اســتفاده می شــود. در برخــی انــواع چرخ هــای 
فشــار، بخصــوص الســتیکی، میــزان فشــار چــرخ را 
ــکل 79(. ــرد )ش ــم ک ــر تنظی ــک فن ــیله ی ــوان به وس می ت
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شکل 79- انواع چرخ فشار
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تنظیمات خطی کارها

بـذر  کاشـت  توانایـی  غـالت،  خطی کارهـای  اکثـر 
و  روغنـی  دانه هـای  و  حبوبـات  ماننـد  دیگـر  محصـوالت 
همچنیـن کودهـای شـیمیایی متفـاوت را دارنـد. بنابرایـن 
مکانیسـم های مختلفی بر روی خطی کار تعبیه شـده اسـت.

1- تنظیم طول شیار موزع بذر

ــیاردار  ــوع ش ــا از ن ــوزع آن ه ــه م ــی ک در خطی کارهای
اســت، ســه نــوع تنظیــم بــا توجــه بــه انــدازه بــذر می تــوان 

انجــام داد )شــکل 80(.
ــرای کاشــت بــذور ریــز ماننــد یونجــه، شــبدر و جــو  ب

ــر باشــد. ــد درگی ــوزع  بای ــیار م ــن طــول ش کم تری
ــو،  ــدم و ج ــد گن ــط مانن ــذور متوس ــت ب ــرای کاش ب

ــود. ــر ش ــد درگی ــوزع بای ــیار م ــول ش ــی از ط نیم
بــرای کاشــت بــذور درشــت ماننــد نخــود و لوبیــا، تمــام 

طــول شــیار مــوزع بایــد درگیــر باشــد.



147 فصل سوم: خطی کارهای غالت

شکل 80- تنظیم طول شیار موزع
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2- تنظیم دریچه های کشویی پشت مخزن بذر

دریچه هایــی به صــورت کشــویی در پشــت مخــزن بــذر 
نصــب شــده اســت کــه بــا بــاال و پایین بــردن آن بــا توجــه 
بــه نــوع و انــدازه بــذور، روی میــزان خروجــی بــذر تأثیــر 
می گــذارد )شــکل 81(. ایــن دریچــه در وضعیت هــای 
ــتورالعمل و  ــه دس ــه دفترچ ــود )ب ــم می ش ــف تنظی مختل

راهنمــای اســتفاده از خطــی کار مراجعــه شــود(.

شکل 81- دریچه های پشت مخزن

3- تنظیم دریچه های زیر موزع بذر

ــه  ــا توج ــذر ب ــی ب ــم خروج ــردن حج ــرای کنترل ک ب
ــزن  ــواره مخ ــی در روی دی ــذور، اهرم ــدازه ب ــوع و ان ــه ن ب
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ــای  ــم در حالت ه ــی تنظی ــه توانای ــود ک ــذر نصــب می ش ب
ــوزع  ــر م ــا( زی ــا کپه ه ــا ی ــای )پیاله ه ــف دریچه ه مختل
بــذر را بــا توجــه به نــوع بــذر و انــدازه آن دارد )شــکل 82(، 
)بــه دفترچــه دســتورالعمل و راهنمای اســتفاده از خطی کار 

مراجعــه شــود(.

شکل 82- دریچه های پشت مخزن

4- تنظیم سرعت دورانی محور موزع بذر و کود

ــود  ــذر و ک ــوزع ب ــور م ــی مح ــرعت دوران ــوالً س معم
چرخ دنده هــای  یــا   )83 )شــکل  گیربکــس  به وســیله 
ــه  ــز ب ــای مجه ــود. در خطی کاره ــم می ش ــر تنظی درگی
گیربکــس، صفحــه مدرجــی روبــه روی اهــرم گیربکــس قرار 
دارد کــه بــا تغییــر اهــرم، ســرعت دورانــی محــور موزع هــا 
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تغییــر و مقــدار خروجــی بــذر یــا کــود افزایــش یــا کاهــش 
می یابــد. ایــن صفحــه مــدرج معمــوالً مقــدار بــذر یــا کــود 
ــم  ــرای تنظی ــه ب ــد ک ــار را نشــان می ده ــی در هکت مصرف
دقیــق بــذر، بــه دفترچــه راهنمــای ماشــین مراجعــه شــود.

شکل 83- گیربکس از نوع بادامکی

5- تنظیم میزان بـذر در هکتار )کالیبره کردن 
بذرکار ها(1

ــل  ــا، عوام ــذر در بذرکار ه ــزان ب ــم می ــگام تنظی در هن
زیــر در میــزان کاشــت بــذر در هکتــار اثــر دارنــد کــه بایــد 

ــرد: ــه ک ــا توج بدان ه

1. Calibration of Grain Drill
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1- مقــدار بــذر در مخــزن )صنــدوق( بــذر: مقــدار بــذر 
ــر از نصــف باشــد. کــم شــدن  ــد کم ت ــذر نبای در مخــزن ب
ارتفــاع بــذر در مخــزن، باعــث کاهــش فشــار روی بذرهایــی 
می شــود کــه وارد مــوزع )مقســم( شــده اند. درنتیجــه 

ــود. ــته می ش ــذر کاش ــری ب ــدار کم ت مق
2- به هــم زدن بــذر: معمــوالً در مخــزن بــذر، وســیله ای 
ــا  ــب بذره ــه مرت ــم  زن نصــب شــده اســت ک ــام به ه ــه ن ب
ــام  ــذر روی تم ــاع ب ــه ارتف ــوری ک ــد، به ط ــم می زن را به ه
ــد توجــه کــرد کــه به هــم زن  مقســم ها یکســان باشــد. بای

در داخــل مخــزن، پیوســته کار کنــد.
3- وضعیــت بــذر: شــکل ظاهــری بــذر، وزن مخصــوص، 
انــدازه و درصــد رطوبــت بــذر روی مقــدار بــذر کاشته شــده 
ــذرکار  ــر می گــذارد. پیشــنهاد می شــود کــه ب ــار اث در هکت
ــم  ــرار اســت کاشــته شــود، تنظی ــه ق ــذری ک ــا همــان ب ب

کّمــی شــود.
قبــل از شــروع بــذرکاری، بایــد بــذرکار از نظــر مقــدار 

بــذر در هکتــار نیــز تنظیــم و آزمایــش شــود.
بذرکار هــا از نظــر نیــرو محرکــه بــه دو دســته تقســیم 
ــرخ  ــود را از چ ــه خ ــروی محرک ــته اول نی ــوند: دس می ش
pto زمینــی می گیرنــد و دســته دوم نیــروی محرکــه را از

ــد. ــت می کنن ــور دریاف ــا محــور تواندهــی تراکت ی
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الـف- تنظیـم میـزان بـذر در بذرکار هایـی که از 
چـرخ زمینـی نیـرو می گیرند

اندازه گیــری  ابتــدا عــرض کار مفیــد خطــی کار را 
ــین،  ــد ماش ــرض کار مفی ــري ع ــراي اندازه گی ــم. ب می کنی
تعــداد واحدهــاي کارنــده )شــیاربازکن( را در فاصلــه بیــن 
ــرای مثــال  ــده همجــوار ضــرب مي کنیــم. ب دو واحــد کارن
یــک ماشــین خطــي کار بــا 17 واحــد شــیاربازکن و فاصلــه 
کار  عــرض  دارای  ســانتي متر،   15 شــیاربازکن ها  بیــن 

17×15یعنــی 255 ســانتی متر اســت.
ســپس محیــط چــرخ محــرك یــا زمین گــرد را انــدازه 
ــوان  ــرخ، می ت ــط چ ــری محی ــرای اندازه گی ــم. ب می گیری
مســتقیماً محیــط چــرخ را بــا یــک متــر پارچــه ای منعطــف 
انــدازه گرفــت یــا قطــر چــرخ را انــدازه گرفــت. ســپس بــا 
اســتفاده از رابطــه زیــر محیــط چــرخ را محاســبه می کنیــم:

قطر چرخ × 3/14 = محیط چرخ
ســپس بــرای تنظیــم میــزان ریــزش بــذر، مراحــل زیــر 

ــم: ــام می دهی ــب انج را به ترتی
دســتگاه مقســم بــذرکار دارای اهرمــی اســت کــه روی 
ــا  ــد. ب ــت می کن ــدرج حرک ــکل م ــه کمانی ش ــک صفح ی
ــر روی صفحــه مــدرج، مقــدار  ــن اهــرم ب جابه جاکــردن ای
ــذرکار،  ــا ب ــد. معمــوالً همــراه ب ــر می کن ــذر تغیی ــزش ب ری
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ــرم  ــن اه ــکان ای ــر م ــه رابطــه تغیی ــی هســت ک جدول
بــر روی صفحــه مــدرج را بــا میــزان ریــزش بــذر در هکتــار 

ــد. ــن می کن ــف تعیی ــرای محصــوالت مختل ب
از روی ایــن جــدول می تــوان دریافــت کــه بــرای 
ــار،  ــک محصــول در هکت ــذر ی ــی از ب ــدار معین کاشــِت مق
بایــد اهــرم مقســم را روی چــه درجــه ای قــرار داد. بنابرایــن 
پــس از آماده کــردن بــذرکار، اهــرم مقســم را طبــق جــدول 

ــم. ــرار می دهی ــر ق ــماره مدنظ ــر روی ش ــور ب مذک
ــد  ــزن، بای ــل مخ ــه داخ ــذر ب ــن ب ــش از ریخت 1- پی
ــی  ــواد خارج ــا م ــم ت ــرل کنی ــی آن را کنت ــای داخل فض
)گونــی، پالســتیک، چــوب و...( در آن وجــود نداشــته 

ــند. باش
2- همــه تنظیمــات ذکرشــده در قســمت قبــل به جــز 
ــه  ــا توج ــای کشــویی پشــت مخــزن، ب ــردن دریچه ه بازک

ــم. ــذر را انجــام می دهی ــدازه ب ــه ان ب
3- یکــی از کشــویی های پشــت مخــزن بــذر را انتخــاب 
ــزان  ــه می ــذر ب ــوع ب ــدازه و ن ــه ان ــه ب ــا توج ــرده و ب ک

بــاز می کنیــم. توصیه شــده 
4- ســینی مخصــوص بــذر یــا ظرف هــای مربــوط را در 

جــای مشــخص قــرار می دهیــم.
ــم و  ــذرکار، جــک می زنی ــر یکــی از چرخ هــای ب 5- زی
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آن را از زمیــن بلنــد می کنیــم و چــرخ را حــدود 50 
ــت  ــته در جه ــت و پیوس ــورت یکنواخ ــا 100 دور به ص ت
عقربه هــای ســاعت می چرخانیــم یــا دســته هنــدل را 
ــزان  ــم می ــم و درجــه تنظی ــه گیربکــس متصــل می کنی ب
ریــزش را بــر روی یکــی از اعــداد قــرار می دهیــم و 
ــذر  ــا مقــداری ب ــدن هنــدل می کنیــم ت ــه چرخان شــروع ب
ــه  از دســتگاه خــارج شــود. اجــرای ایــن کار موجــب تغذی
مطلوب تــر و اندازه گیــری دقیق تــر واحــد انتخاب شــده 

ــد شــد.  خواه
روی  را  ســقوط  لوله هــای  از  ریخته شــده  بذرهــای 
ــا روی یــک پارچــه جمــع آوری می کنیــم و  ــذر ی ســینی ب
پــس از اتمــام کار، مقــدار بــذر جمع آوری شــده را بــا تــرازو 

می کنیــم. وزن 
ــار  ــک هکت ــه در ی ــذری ک ــدار ب ــب مق ــن ترتی 6- بدی
مقــدار  بــا  و  می شــود  محاســبه  می شــود،  کاشــته 
توصیه شــده مقایســه می کنیــم. چنانچــه مقــدار بــذر 
محاسبه شــده کم تــر یــا بیش تــر از رقــم توصیه شــده 
باشــد، اهــرم دســتگاه مقســم را جابه جــا می کنــد تــا 
بــذر کم تــر یــا بیش تــری بریــزد. ســپس آزمایــش را 
ــذر  ــدار ب ــدن مق ــر ش ــا براب ــن کار ت ــم. ای ــرار می کنی تک
محاسبه شــده بــا میــزان توصیه شــده ادامــه خواهــد داشــت.
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(2/34 m × 20( × (17 × 0.15 m(    1.6 kg

1000 m2                                x= ?            x= 134 kg/ha 

مثال 4
بـا 17 واحـد شـیاربازکن،  در یـک ماشـین خطـي کار 
فاصلـه بیـن شـیاربازکن ها 15 سـانتي متر اسـت. اگـر مقدار 
بـذر گنـدم به دسـت آمده از 17 واحـد کارنده هـا در 20 دور 
چـرخ محـرك )زمینـي( برابر بـا 1600 گرم باشـد و محیط 
چـرخ محـرك 2/34 متـر باشـد، میـزان بذر کاشته شـده در 

هکتـار به صـورت زیـر به دسـت مي آیـد:
طــول طی شــده در 20 دور چــرخ محــرك = 46/8 متــر 

)20 × 2/43 = 46/8(
)طــول  مربــع  متــر   119/3  = کشت شــده  ســطح 

کارنــده( ماشــین  مفیــد  کار  عــرض   × طی شــده 
ــع، 1600 گــرم   بنابرایــن در ســطح 119/34 متــر مرب
ــذا  ــذر گنــدم کشــت می شــود. ل )معــادل 1/6 کیلوگــرم( ب
در ســطح یــک هکتــار )10000 متــر مربــع(، حــدود 134 

کیلوگــرم بــذر کشــت خواهــد شــد.
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مثال 5
ــرم در  ــزان 150 کیلوگ ــه می ــدم ب ــت گن ــرای کاش ب
ــده  ــکیل ش ــد تش ــه از دو واح ــذرکار ک ــک ب ــار، از ی هکت
ــرخ آن 60  ــر چ ــر و قط ــد آن 3 مت ــرض مفی ــت و ع اس
ســانتی متر اســت، اســتفاده می شــود. بــرای آزمایــش، 
صنــدوق ســمت راســت را تــا نصفــه از بــذر پــر می کننــد 
و بعــد از زدن جــک، چــرخ را 50 دور می گرداننــد. مقــدار 
ــوده اســت.  ــرم ب ــذر جمع آوری شــده در 50 دور 2 کیلوگ ب

ــد. ــبه کنی ــار را محاس ــده در هکت ــذر کاشته ش ــدار ب مق
راه اول:

محیط چرخ

مســافتی کــه در 50 دور چرخــش چــرخ زمینــی، 
می شــود: بــذرکاری 

مســاحتی کــه در 50 دور چرخــش چــرخ زمینــی، 
بــذرکاری می شــود:
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راه دوم: از راه فرمول

ــا ســرعتی  ــد ب ــذرکار بای ــش، چــرخ ب ــگام آزمای در هن
حــدود ســرعت بــذرکاری در مزرعــه چرخانــده شــود. 
بنابرایــن بایــد ســرعت دورانــی چــرخ بــذرکار قباًل محاســبه 
و ســعی شــود کــه در هنــگام آزمایــش، ســرعت چــرخ در 

ــد. ــده باش ــد حساب ش ح
ــر  ــار از رابطــه زی ــذر در هکت ــزان ب ــرای محاســبه می ب

ــرد. ــتفاده ک ــوان اس ــم می ت ه

که در آن:

= Q ــرم ــب كيلوگ ــده، برحس ــذر كاشته ش ــدار ب مق
)km/ha( ــار در هکت

= q دور چــرخ n مقــدار بــذر به دســت آمده در
)kg( ــرم ــب كيلوگ ــول L(، برحس )در ط
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π

= A ،مســاحت یــا ســطح زميــن بذركاری شــده
)m2( ــع ــر مرب ــب مت برحس

= L)m( طول زمين بذركاری شده، برحسب متر

= W)m( عرض مفيد بذركار، برحسب متر

= D)m( قطر چرخ بذركار، برحسب متر

= n سرعت چرخشی چرخ بذركار، برحسب دور
RPM یا )rev/min( در دقيقه

بذرکارهــا را می تــوان در شــرایط مزرعــه نیــز آزمایــش 
ــد و  ــرای ایــن کار لوله هــای ســقوط آن را برمی دارن کــرد. ب
زیــر هــر مقســم یــک کیســه آویــزان می کننــد تــا بذرهــا در 
کیســه جمــع آوری شــوند. ســپس یــک فاصلــه تعیین شــده 
را بــذرکاری می کننــد. مقــدار بــذری کــه در کیســه ها 

ــد: ــر به دســت می آی ــد جمــع شــوند، از رابطــه زی بای

که در آن:

= Q مقدار بذر كاشته شده، برحسب كيلوگرم در
)km/ha( هکتار

(
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= q دور چــرخ n مقــدار بــذر به دســت آمده در
)kg( ــرم ــب كيلوگ ــول L(، برحس )در ط

= A ،مســاحت یــا ســطح زميــن بذركاری شــده
)m2( برحســب مترمربــع

= L)m( طول زمين بذركاری شده، برحسب متر

= W)m( عرض مؤثر بذركار، برحسب متر

= D)m( قطر چرخ بذركار، برحسب متر

= n ــذركار، برحســب ســرعت چرخشــی چــرخ ب
RPM ــا ــه )rev/min( ی دور در دقيق

مثال 6
ــرای تنظیــم یــک ماشــین بــذرکار کــه عــرض مؤثــر  ب
ــت،  ــانتی متر اس ــای آن 75 س ــر چرخ ه ــر و قط آن 3 مت
ــم و آن را 50  ــرخ ســمت راســت آن جــک می زنی ــر چ زی
ــذر توصیه شــده 120 کیلوگــرم  دور می چرخانیــم. مقــدار ب
ــر در  ــروی 6 کیلومت ــرعت پیش ــر س ــت. اگ ــار اس در هکت
ــذر بایــد  ــذر در 50 دور ب ســاعت باشــد، چنــد کیلوگــرم ب

جمــع آوری شــود.
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راه اول: روش تحلیلی
محيط چرخ بذركار:

مساحتی كه در 50 دور چرخ، بذركاری می شود:

راه دوم: از راه فرمول
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ب- تنظیـم میـزان بـذر در بذرکار هایـی کـه از 
محـور تواندهـی تراکتـور نیـرو می گیرنـد

- روش استاتیکی
صنــدوق بــذر را تــا نصفــه از بــذر پـُـر کنید و زیــر بذرکار 
را بــرای جمــع آوری بــذر، پارچــه یــا پالســتیک قــرار دهید. 
بــذرکار را بــا اهــرم محــور تواندهــی تراکتــور بــه کار  اندازید. 
مــدت یــک دقیقــه بــا ســرعت 540 دور در دقیقــه توســط 
ــس  ــرد. پ ــام می گی ــذرکاری انج ــل ب ــی عم ــور توانده مح
ــد  ــا را وزن کنی ــده آن ه ــای ریخته ش ــع آوری بذره از جم

و مقــدار بــذر پاشیده شــده در هکتــار را محاســبه  کنیــد.

مثال 7
از یــک ماشــین بــذرکار بــه عــرض 3 متــر کــه بــا محور 
تواندهــی تراکتــور کار می کنــد، بــرای کاشــت بــذر اســتفاده 
می شــود. در مراحــل آزمایــش، میــزان بــذر جمع آوری شــده 
در یــک دقیقــه برابــر بــا 3 کیلوگــرم اســت، ســرعت 
پیشــروی 5 کیلومتــر در ســاعت پیش بینــی می شــود. 

ــد. ــبه کنی ــار را محاس ــده در هکت ــذر کاشته ش ــدار ب مق
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راه اول: روش تحلیلی
سرعت پيشروی تراكتور در دقيقه )مسافت طي شده 

در دقيقه(:

مساحت طي شده در دقیقه

راه دوم: از راه فرمول
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كه در آن:

= Q مقدار بذر كاشته شده، برحسب كيلوگرم در
)km/ha( هکتار

= q ،مقدار بذر جمع آوری شده در یک دقيقه
)kg( برحسب كيلوگرم

= A مساحت یا سطح زمين بذركاری شده، برحسب
)m2/min( مترمربع در یک دقيقه

= S سرعت پيشروی ماشين، برحسب كيلومتر در
)km/hr( ساعت

= W)m( عرض ماشين، برحسب متر

= Ct
ظرفيت تئوری ماشين، برحسب هکتار در 

)ha/hr( ساعت
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سرویس و نگهداری

افزایــش طــول عمــر مفیــد دســتگاه در کنــار اســتفاده 
صحیــح از آن بــا انجــام ســرویس و نگهــداری بموقــع 

تضمیــن می شــود.
پس از انجام هر دوره عملیات کاشـت با دسـتگاه، مخازن 

کود و بذر را کاماًل تخلیه کنید و آن را با آب بشـویید.
ــای ماشــین  ــی گریس خوره ــر فصــل کاری، تمام در ه

را بــا دســتگاه گریــس پمــپ، گریــس کاری کنیــد.
ــان  ــس اطمین ــن گیربک ــطح روغ ــزان س ــواره از می هم
حاصــل کــرده و در صــورت کمبــود روغــن، آن را بــا روغــن 

ــد. ــر کنی ــه پ ــا ســطح اولی توصیه شــده ت
پیــش از شــروع کار در هــر فصــل زراعــی، همــه 

کنیــد. آچارکشــی  را  قســمت ها 
پــس از اســتفاده از دســتگاه، همــه قطعات قابل ســایش 
را بــا مــواد ضدزنــگ ماننــد گازوئیــل آغشــته و دســتگاه را 

در انبــار سرپوشــیده و بــه دور از رطوبــت نگهــداری کنیــد.
چنانچـه قطعـه ای از دسـتگاه معیوب شـد، سـعی کنید 

عیـب ایجادشـده را پیـش از شـروع کار برطرف سـازید.
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