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  مقدمه
... توليد هر محصول زراعي از تلفيق منابع آب، خاك، بذر، كود، سم و

هاي بسـيار طـوالني از تـاريخ     در دوره. گيرد توسط عامل كار صورت مي
عامل كار منحصر به انسان و سپس توام با كار دامي بـوده اسـت امـا بـا     

بخش  ايج رضايتها و ادوات به كشاورزي و مشاهده آثار و نت ورود ماشين
ميـزان  ... جويي در زمان، آسـاني كـار و   مانند قدرت، سرعت، صرفه ها آن

روشـن اسـت كـه بعـد از     . استفاده از ماشين در كشاورزي افزايش يافت
درك اهميت ماشين در كشاورزي بتوان از آن استفاده صحيحي به عمل 

 در غيـر ايـن  . آورده و متناسب با طرز كـار مفيـدش از آن بهـره جسـت    
صورت ممكن است اين وسيله نه تنها سودي در بر نداشـته باشـد بلكـه    

  .هايي را نيز به بار آورد زيان
هر محصول كشاورزي با كاشت بذر، نشاء يا قلمه و تكيـه بـر انـرژي    

دهد بنابراين بـه منظـور    ذخيره شده خود جوانه زده و به رشد ادامه مي
ل، بايد هنگام كاشـت از  دستيابي به عملكرد باالتر و كيفيت بهتر محصو

. تعداد بذر الزم و قرار گيري بذر در محل مناسب اطمينان حاصل نمـود 
پس الزم است ماشين جهت عمليات كاشت بـه خـوبي تنظـيم و آمـاده     

ده با بياني ساده نحوه تنظيمات تراكتـور  شلذا در اين نشريه سعي . شود
  . ن تشريح گردداي براي كشاورزان و رانندگا كارهاي موزع صفحه و رديف
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  سازي تراكتور آماده
بـه تراكتـور، تراكتـور بايـد بـه طـور كامـل         كـار رديفقبل از اتصال 

هاي مختلف تراكتور بايد مـورد بازديـد فنـي قـرار      قسمت. سرويس شود
در عمليـات كاشـت از بـين     تأخيرتا  شوندگرفته و عيوب احتمالي رفع 

  .يري به عمل آيدرفته و از تلفات زماني در مراحل بعدي جلوگ
  :تنظيم شوند عبارتند از هايي از تراكتور كه بايد بازبيني وقسمت

  

 سيستم هيدروليك  
 ها فاصله چرخ  
  مالبند(اتصاالت مخصوص ادوات كششي(  
 اتصال سه نقطه  
 هاي تعادل وزنه  

  
  سيستم هيدروليك

انـدازي   هاي كنترل جهت راه معموالً در سيستم هيدروليك از سوپاپ
هـاي هيـدروليك بـه     قبل از اتصال شيلنگ. شود استفاده مي كارها رديف

محل اتصالشان در تراكتور، محل اتصال بايد كامالً تميز شده تـا از ورود  
زيرا مواد خارجي منجر به فاسد  شودمواد خارجي به سيستم جلوگيري 

شـود   ها مـي  بندها و اتصاالت، فرسودگي آنها و گرفتگي سوپاپ شدن آب
  ). 1شكل (
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كار را به تراكتور گره نزنيد زيرا اين امـر موجـب از    شيلنگ رديف هرگز
توانـد باعـث شكسـتگي     و مـي  شـده بين رفتن آزادي اتصال هيدروليك 

  .ها شود اتصاالت و شيلنگ
  

  
 تميز كردن اتصاالت هيدروليك - 1 شكل

 
  هاي تراكتور فاصله چرخ

هـا   رديفهاي تراكتور بايد طوري تنظيم شوند تا در فاصله بين  چرخ
ها از مركز يـك چـرخ تـا چـرخ ديگـر محاسـبه        فاصله چرخ. قرار گيرند

هـا از مركـز تراكتـور بـه طـور       چرخ شدبايد مطمئن ). 2شكل (شود  مي
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 ارائـه  1هاي تراكتور در جـدول   فاصله چرخ. مساوي فاصله داشته باشند
كـار كـامالً خـارج از مسـير     هـاي رديـف   ترتيب چـرخ  به اين . شده است

ي تراكتور حركت خواهند كرد تا فشردگي بيش از انـدازه خـاك   ها چرخ
  .وجود نيايده ب

  
  ها هاي تراكتور با توجه به فاصله رديف فاصله چرخ - 1جدول 

  
  
  
  
  
  

  
  هاي تراكتور گيري فاصله چرخ نحوه اندازه -2شكل

  
 
 
 

  ها     فاصله چرخ
  ها فاصله رديف  فاصله چرخ تا چرخ

  مترسانتي 50و  25، 38  مترسانتي 150
  مترسانتي 90  مترسانتي 180
  مترسانتي 95  مترسانتي 190
  مترسانتي 100  مترسانتي 200
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  تنظيم مالبند
كارهاي كششي بـه تراكتـور از نقطـه اتصـال      براي اتصال انواع رديف

جهت تنظيم مالبند بهتر اسـت از  . شود كارها استفاده مي مالبند به رديف
هاي معمول براي ارتفاع  توصيه. شودكار استفاده فدفترچه راهنماي ردي

  . متر باالي زمين استسانتي 18 -43مالبند بين 
كـار   كار بر عملكرد  شيار بازكن رديف بايد توجه داشت كه ارتفاع رديف

  .دهدقرار  تأثيرگذاشته و يكنواختي عمق كاشت را تحت  تأثير
  

  تنظيم اتصال سه نقطه
يله اتصـال سـه نقطـه بـه تراكتـور متصـل       كارهاي سوار به وسرديف

هاي تنظيم بازوها بايـد    بودن بازوها، پيچ براي تنظيم هم سطح. شوند مي
  ).3 شكل(به نحوي چرخانده شوند تا اين بازوها هم سطح شوند 

  

  
  سطح بودن بازوهاي تراكتور  هم - 3 شكل
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هـاي تنظـيم ارتفـاع     كارها جهت كنترل ارتفاع به چـرخ  اغلب رديف
ترين موقعيـت قـرار    كار در پايينها هنگامي كه رديف مجهزند، اين چرخ

ايـن   عالوه بـر ). 4شكل (د كنن كار كمك مي دارد به تنظيم شاسي رديف
كـار در سـاير جهـات نيـز كمـك       هاي تنظيم ارتفاع در تراز رديـف  چرخ
  .كنند مي

  

  
  كار يم ارتفاع شاسي رديفچرخ تنظ - 4 شكل

  
  هاي تعادل وزنه

شـوند   نظور كاركرد بهتر ادواتي كه پشـت تراكتـور متصـل مـي    به م
هاي تعـادل در جلـوي تراكتـور يـا      ممكن است نياز به اضافه كردن وزنه

ها باشد تا كنترل فرمـان و پايـداري تراكتـور و ادوات بهتـر انجـام       چرخ
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 شـود،  نميهاي سنگين محسوب  كه بذركار جزء ماشين از آنجااما  .گيرد
  .ندارد يهاي تعادل اهميت زياد مودن وزنهاضافه ن معموالً

  

  كارسازي رديفآماده
براي رسيدن به تراكم مناسب كاشت و جمعيت مطلوب گياه سبز در 

كار و عملكرد آن به دقـت بايـد پيگيـري    مزرعه تنظيمات صحيح رديف
كار بايد بـه طـور كامـل و    راهنماي رديف  هاي دفترچه تمام توصيه. شود

  .رار گيردصحيح مورد توجه ق
  :كار بايد قبل از ورود به مزرعه با رعايت نكات زير آماده شود رديف

 هاي شكسته يا فرسوده بازرسي قسمت  
 اتصال به تراكتور  
 كار تراز رديف  
 ها تنظيم فاصله بين رديف  
  تنظيم ميزان بذر  
 ماركر(گذار  تنظيم نشانه(  

  
  كار بازرسي رديف

كار را از نظر شكسـتگي   در ابتداي فصل كاشت اجزاي مختلف رديف
يا فرسودگي بازرسي كرده و اجزايـي كـه نيـاز بـه جـايگزيني دارنـد را       

هـا   هاي به موقع ماشين، بسياري از هزينه با انجام بازرسي. جايگزين نماييد
  . و تلفات زماني از بين خواهند رفت
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  كار به تراكتور اتصال رديف
اي اسـت ولـي در عـين     كارها به تراكتور كار نسبتاً ساده اتصال رديف

. اي به كسي وارد نشـود  حال بايد مراقب بود كه در انجام اين كار صدمه
   .كار آورده شده است در زير نحوه اتصال سه نوع رديف

  
  )اتصال يك نقطه(هاي كششي كاررديفنحوه اتصال 

كار براي  كارهاي كششي به تراكتور از جك رديفهنگام اتصال رديف
  ).5شكل (شود كار استفاده مي ع مناسب رديفبه دست آوردن ارتفا

تراكتور را به آرامي به عقب رانده تا سوراخ مالبند تراكتـور و سـوراخ   
قبـل از اتصـال پـين در ايـن     . كار در يك راستا قرار گيرنـد اتصال رديف

ها، تراكتـور را درحالـت ترمـز پـارك و جعبـه دنـده را در حالـت         سوراخ
كار به  اگر هنگام اتصال رديف. خاموش كنيدخالص قرار داده و موتور را 

كند مطمئن شـويد كـه آن شـخص در     تراكتور، كسي به شما كمك مي
قبـل از آنكـه آن شـخص بخواهـد پـين را در      . مسير حركت شما نباشد

اگـر  . محل خود قرار دهد تراكتور را متوقف و در حالت پارك قرار دهيد
است آن را محكم ببنديـد و   پين مورد استفاده از نوع اتصال پيچ و مهره

. اگر از نوع قفلي است مطمئن شويد قفل در جاي خود قرار گرفته است
زيرا ايـن   .نكنيد جهت اتصال استفاده... هرگز از پين فرسوده يا سوپاپ يا 

كـار  ها ممكن است از جاي خود خارج شده و منجر به صدمات به رديف پين
بـه تراكتـور جـك را در راسـتاي      كارپس از اتصال رديف. شوديا تراكتور 
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كـار و تراكتـور   را در محل خود قرار دهيد تا رديف افق حركت داده و آن
  .بتوانند آزادانه حركت كنند

  

  
  نحوه استفاده از جك به منظور  - 5 شكل

  به دست آوردن ارتفاع مناسب
  

  )اتصال سه نقطه(كارهاي سوار  نحوه اتصال رديف
كـار عمـل    توجه به دفترچه راهنماي رديـف  كارها نيز بادر اين رديف

كار، تراكتور را به عقب برانيد تا ميلـه رابـط    منظور اتصال رديف  به. كنيد
ابتدا بـازوي سـمت چـپ    . وسط در موقعيت اتصال به تراكتور قرار گيرد

كار اتصال داده و به وسيله تغيير طول بـازوي سـمت    تراكتور را به رديف
كرده و پين آن را جا بيندازيد سپس بازوي  راست موقعيت آن را تنظيم

در بعضـي از  . پـين آن را ببنديـد   سمت راست تراكتور را متصل كرده و
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تراكتورها طول هر دو بازو قابل تغيير است كـه در ايـن صـورت تفـاوتي     
  .ندارد ابتدا كداميك از بازوها را متصل نماييد

. ظـيم كنيـد  بعد از اتصال بازوهاي كششي بازوي وسط را متصل و تن
براي تنظيم اين ميله از چرخاندن پوسته بيروني آن اسـتفاده كنيـد بـه    

هاي خاردار داخل پوسته بيرونـي بـه يـك انـدازه بـاز       اين ترتيب شافت
. كننـد  شوند و بيشترين تنظيمات را براي راننده هنگام كار فراهم مي مي

ير اين اگر بازوي وسط مجهز به قفل فنري باشد آن را محكم كنيد در غ
كار قـرار  صورت پين مربوطه را داخل سوراخ بازوي وسط و سوراخ رديف

  ).6شكل (آن را محكم كنيد  داده و
  

  )نقطه اتصال دو(كارهاي نيمه سوار نحوه اتصال رديف
كارهاي بزرگتر، آنها را فقط از دو  به علت اندازه و وزن بعضي از رديف

كارهـايي   كارها را مانند رديفاين رديف. كنندنقطه به تراكتور متصل مي
  .شوند به تراكتور متصل كنيد كه از سه نقطه به تراكتور متصل مي
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  ي و ميله رابط اتصال وسطتنظيم بازوهاي كشش - 6 شكل

  
  دهي اتصال محور توان

دهـي بـراي    كارها ممكن است از توان محـور تـوان  در بعضي از رديف
  540توانـد   ت اين محور در تراكتورهـا مـي  سرع. شودتوزيع بذر استفاده 

 دهي داراي شيارهايي بـه  انتهاي محور توان. دور بر دقيقه باشد 1000يا 
محورهـاي بـا سـرعت    . كار اسـت منظور اتصال محور از تراكتور به رديف 

دور  1000هـاي  شيار و محورهاي با سـرعت  6دور بر دقيقه داراي  540
كارهـاي  ترتيب رديف به اين). 7شكل (شيار هستند  21بر دقيقه داراي 

توانند به تراكتورهاي بـا محـور    دور بر دقيقه نمي 540مخصوص سرعت 
قبـل از اتصـال   . دور بر دقيقه متصل شـوند و بـرعكس   1000دهي  توان
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. هـاي اتصـال مطمـئن شـويد     دهي از تميز و آزاد بـودن محـل   محور توان
  .ش چك كنيدهمچنين پوسته شافت رابط را از نظر آزادي چرخ

  
  

  
  دهي انواع محورهاي توان - 7 كلش

  

  كار تراز رديف
 باعـث كار و عمق غير يكنواخت كاشـت   تنظيم نامناسب اجزاء رديف

بـه همـين    .شـود  مـي زني ضعيف و كم يا زياد بودن تراكم گياهي جوانه
كـار   دليل قبل از شروع عمليات كاشت بايد نسبت به تراز كـردن رديـف  

  .شوداقدام 
  
  



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

  )هاي اتصال يك نقطهكاررديف(كارهاي كششي ز رديفترا
كارهاي اتصـال يـك نقطـه، قـالب محـل      به منظور تراز كردن رديف

از دفترچه راهنمـا جهـت تنظـيم    (تنظيم كنيد  8شكل  مطابقاتصال را 
كار را در يك  عالوه بر اين رديف). فاصله زيرقالب تا زمين استفاده كنيد

پهلو و عقب به آن نگـاه كـرده و تنظيمـات     زمين سيماني قرار داده و از
  .آن را از نظر تراز بودن چك كنيد

  

  
  كار اتصال يك نقطه م ارتفاع رديفاستفاده از قالب براي تنظي - 8شكل 

  
  )اتصال دو نقطه(ارهاي نيمه سوار كتراز رديف

كارهـايي كـه از دو نقطـه بـه تراكتـور       به منظور جهت تنظيم رديـف 
كـار   دار رديـف  وسـيله اهـرم لنـگ    هشوند، چرخ تنظيم آن را ب متصل مي



  شهركي و افضلي  آزاد
 

 

كـار فاصـله مناسـب را از زمـين خواهـد       بنابراين ته رديف .تنظيم كنيد
شـود   كار از زمين بلند مـي  همچنين هنگامي كه رديف). 9شكل (داشت 

غيـر ايـن صـورت     نيـد در را كنتـرل ك   از نظر عرضي نيز تراز بـودن آن 
  .بازوهاي باالبر را تنظيم كنيد

  
  )اتصال سه نقطه(كارهاي سوار ديفتراز ر

را در  كار را پايين آورده و بـه وسـيله چـرخ تنظـيم ارتفـاع، آن      رديف
براي تنظـيم از اهـرم تنظـيم ارتفـاع اسـتفاده      . ارتفاع مناسب قرار دهيد

كـار  را ماننـد    رديـف  تراز عرضي و تنظيمات ايـن نـوع  ). 9شكل (كنيد 
  .كار اتصال دو نقطه انجام دهيد رديف
  

  
  نقطه و سه نقطهكارهاي اتصال دو  تراز رديف - 9 شكل

  
  
  



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

  ها تنظيم فاصله بين رديف
هـاي كاشـت بـا فواصـل      كارها قادر بـه ايجـاد رديـف   بعضي از رديف

كـار را پـايين آورده و   ها، رديف جهت تغيير فاصله رديف. مختلف هستند
هاي نگهدارنده واحدهاي كارنده را شل كرده و واحدهاي كارنـده را   رهمه

  ). 10شكل(به موقعيت مناسب حركت دهيد 
هـا را چـك    هاي اتصال را محكم كرده و فاصله بين شيار بازكن مهره

اساس دفترچه راهنما  هاي كودكار را نيز بر فاصله بين شيار بازكن. كنيد
اي كودكار تا شيار بازكن واحد كارنـده  ه فاصله شيار بازكن. تنظيم كنيد

متر بيشتر از عمق كاشت سانتي 5/2 -5متر و عمق كاشت كود سانتي 5
  .بذر است

  

   
  ها هاي نگهدارنده جهت تنظيم فاصله رديف شل كردن مهره -10 شكل

  
  



  شهركي و افضلي  آزاد
 

 

  تنظيم ميزان بذر
تـوان قبـل از وارد شـدن بـه مزرعـه       تراكم تقريبي كاشت بذر را مي

. تنظيم تراكم نهايي بذر را بهتر اسـت در مزرعـه انجـام داد   . كردتنظيم 
براي به ) چرخ محرك موزع(معموال به دليل استفاده از چرخ زمين گرد 

، تنظـيم ميـزان بـذر    )كننـده بـذر   سيستم توزيع(حركت درآوردن موزع 
  . باشد مورد نظر از سرعت پيشروي تراكتور مستقل مي

ا و زنجيرهـا در محورهـاي گرداننـده و    هـ  كارها داراي چرخاغلب رديف
گردنده هستند كه نسبت بين سرعت چرخ محرك موزع و سرعت توزيـع  

كــار   نــوعي رديــف 12در شــكل ). 11شــكل (كننــد  بــذر را تعيــين مــي
روي درب . هاي تغيير سرعت نشان داده شده است دنده چغندرقند و چرخ

هـاي محورهـاي    دنـده  دنده جدولي به عنوان راهنمـاي تغييـر چـرخ    جعبه
  . گرداننده و گردنده براي رسيدن به تراكم مطلوب آورده شده است

  

  
  هاي مختلف  دنده استفاده از چرخ -11 شكل

  تراكم مناسب جهت دستيابي به



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

  

 
كار چغندرقند و جدول تغيير ميزان تراكم با استفاده از  نوعي رديف -12 شكل     

  ها دنده تغيير چرخ
  

هـا بهتـر اسـت از     دنـده  آوردن بهترين تركيـب چـرخ   دسته براي ب
  .كار استفاده كرددفترچه راهنماي رديف

  
  )ماركر(گذار  تنظيم نشانه

 هــاي كاشــت و گيري از تغييــر فاصــله بــين رديــفبــه منظــور جلــو
اي بـه   كار از وسيله جلوگيري از كاشت مجدد به هنگام استفاده از رديف

 شود مير با طول قابل تنظيم استفاده كا گذار در دو طرف رديف نام نشانه
افزايش مصـرف بـذر    باعثتواند  گذار مي نشانه به كار نبردن). 13شكل (

در حـين عمليـات كاشـت    . يا عدم يكنواختي كاشـت در مزرعـه گـردد   



  شهركي و افضلي  آزاد
 

 

گــذار در روي زمــين قــرار گرفتــه و در طــول مســيرهاي رفــت و  نشــانه
  .يدنما برگشت عالمتي به صورت شيار در خاك ايجاد مي

  

  
  كار رديف گذار نوعي نشانه  - 13شكل

  
له گـذار، محاسـبه فاصـ    تـرين روش بـراي تعيـين طـول نشـانه      ساده

كـار،   در ايـن روش عـرض رديـف   . كن استگذار از آخرين شيار باز نشانه
دو (هاي جلو تراكتور و فاصله بـين دو شـيار بـازكن مجـاور      فاصله چرخ
گـذار را محاسـبه    زير طول نشانهرا اندازه گرفته و از رابطه ) رديف كشت

  ).14شكل (نموده و نسبت به تنظيم آن اقدام مينماييم 
  

  +فاصله بين دو شيار باز كن مجاور
  كار عرض رديف - هاي جلو تراكتور فاصله بين چرخ

  گذار طول نشانه= 
2  

  



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

  

  
  گذار تنظيم نشانه -14شكل 

  
  گذار بر تراكم بذرتأثيرعوامل 
توانـد ناشـي از سـرعت پيشـروي      م مطلـوب مـي  هم خوردن تراك به 

سر خوردن چرخ محرك رديـف   نامناسب، نامناسب بودن باد الستيك و
  .باشد ) نوع صفحه توزيع كننده بذر(كار، اندازه سوراخ صفحه موزع بذر 

  
  سرعت پيشروي

كنـد عمليـات كاشـت خـود را در كمتـرين زمـان        كشاورز تالش مي
در بهترين زمان و آب و هواي مناسـب  ممكن انجام دهد تا اين عمليات 



  شهركي و افضلي  آزاد
 

 

اگـر  . بـرد  انجام گيرد به همين دليل او اغلب سرعت انجام كار را باال مي
سرعت پيشروي در محدوده توصيه شده باشد ميـزان تـراكم كاشـت در    

افـزايش سـرعت   . سرعت پيشروي نخواهد بـود  تأثيرمزرعه تقريبا تحت 
و  شـود  ميراكم گياهي كاشت از ميزان توصيه شده منجر به كم شدن ت

علت است كه سرعت صفحه موزع بيشتر از آن است كـه   به ايناين امر 
  .هاي موزع قرار گيرد بذر بتواند داخل سوراخ

  

شـود از   توصـيه مـي  . شـود كـاهش تـراكم كاشـت     باعـث توانـد   باال مي  سرعت
 كارهاي كوچكتر براي باال بردن ميزان مسـاحت  جاي رديف كارهاي بزرگتر به رديف

  . كشت شده استفاده كرد
  

  باد الستيك و سر خوردن چرخ محرك
به منظور دستيابي به تراكم صـحيح كاشـت، بـاد السـتيك محـرك      

السـتيك داراي بـاد كمتـر نسـبت بـه      . بايـد مناسـب باشـد   ) گرداننده(
الستيك داراي باد مناسب شعاع چرخش كمتـري داشـته و بـراي طـي     

ند و نهايتاً منجـر بـه كاشـت    مسافت مشخص بايد تعداد دور بيشتري بز
و الستيك داراي بـاد   شود ميتعداد بذر بيشتري در يك مساحت معين 

  .كارد بيشتر بذر كمتري نسبت به الستيك با باد مناسب مي
گيـري   كار به شرايط خاك، ابزار اندازهسر خوردن چرخ محرك رديف

يكي و شـرايط مكـان  ...) وزن كود، سم، منضـمات و  (بذر، وزن رديف كار 
سـر  . باشـد  درصـد مـي   20تـا   0بـين   كار وابسته است و معمـوالً  رديف



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

خوردن منجر بـه كاشـته نشـدن بـذر و كـاهش تعـداد بـذر در هكتـار         
  . گردد مي

  

هاي نرم احتمال سر خوردن و نكاشت  بيشـتر  كه در خاك توجه داشته باشيد
  .است
  

  اندازه سوراخ صفحه موزع بذر 
. بايـد بـا نـوع بـذر متناسـب باشـد      اندازه سوراخ صـفحه مـوزع بـذر    

هاي صفحه موزع بذر بايد كمي از بذر بزرگتر بوده تا به بذر اجازه  سوراخ
 5/1معموالً بين بـذر و سـوراخ صـفحه    ( دهندخروج از سوراخ صفحه را 

دهد تا حتـي در   متر فاصله وجود دارد و اين فاصله به بذر اجازه ميميلي
در موقع مناسب جهت ورود بـه لولـه   هاي باال وارد سوراخ شده و  سرعت

  ).سقوط از سوراخ خارج شود
كـه   شـده اسـت  نشـان داده   15چندين نوع صفحه موزع در شـكل  

هـاي صـفحه    سـوراخ . باشـند  هاي مختلف مي هايي با اندازه داراي سوراخ
انـدازه  . بااليي نشـان داده شـده در شـكل مناسـب انـدازه بـذر هسـتند       

زه بذرها كوچكتر هستند در ايـن صـورت   صفحه مياني از اندا هاي سوراخ
بسياري از بذرها آسيب ديده يا اينكه لبه آنهـا بريـده شـده و در موقـع     

در صورت بروز اين مشكل تراكم گيـاهي  . شوند لزوم از سوراخ خارج نمي
  .كاهش خواهد يافت

هـاي آن بـراي    اي است كه سـوراخ صفحه پايين نشان دهنده صفحه
كه در اين صفحات بذور شكسـته شـده، يـا    واضح است . بذر بزرگ است
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گـردد در ايـن صـورت بـيش از      ها مي اينكه بيش از يك بذر وارد سوراخ
  .يابد يك بذر در هر نقطه كاشته شده و تراكم گياهي افزايش مي

توانـد   اجزاء شكسته شده و ساييده شده در سيستم توزيـع بـذر مـي   
وجـود نقـص در    در صورت. موجب تغييرات در ميزان تراكم كاشت شود

كـاري  بذر، ممكن است بعد از كاشت نياز بـه دوبـاره   گيري اندازه سيستم
  . باشد 

  

  
  ها در مقايسه با اندازه بذرها هاي موزع اندازه مختلف سوراخ -15 شكل



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

  كار كاليبره كردن رديف
كار و دسترسي به تراكم مطلوب با توجـه بـه نـوع     تنظيم بودن رديف

كنترل ميزان بـذري  . شودقبل از كاشت كنترل بذر و شرايط خاك بايد 
آسان است و روش زير براي آن پيشـنهاد   كاشت نمايدكار بايد  كه رديف

  :شود مي
كـار   كار قرار داده و رديـف  يك جك زير محور هر چرخ محرك رديف -1

  .كنيدرا از زمين بلند
  .اي در زير يكي از واحدهاي كاشت قرار دهيد ظرف يا كيسه -2
  . بذر را حداقل تا نيمه پر كنيد مخزن  -3
با توجه به نوع بذر، تراكم مورد نظر و استفاده از جدول تغيير ميزان  -4

هـاي   دنـده  تراكم بذر در هر واحد كارنده، صفحه بذر مناسب و چـرخ 
  ).12شكل(مورد نظر را انتخاب نماييد 

  محـــــيط چـــــرخ  محـــــرك را بـــــا اســـــتفاده از رابطـــــه    -5
  .محاسبه نماييد )محيط چرخ)متر= (قطر چرخ ×  14/3(

به طـور مثـال   (كار را به تعداد دور دلخواه  چرخ محرك موزع رديف  -6
چرخانده و در محيط چرخ ضرب نماييـد تـا طـول معـادل     ) دور 20

  .دست آيد  طي شده در مزرعه به
طول محاسبه شده را در فاصله بين دو رديف كاشت بر حسب متـر    -7

ادل كشت در مزرعـه بـراي يـك رديـف     ضرب نماييد تا مساحت مع
  .كاشت به دست آيد
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  .هاي ريخته شده در ظرف يا كيسه را وزن نماييد بذر  -8
  7وزن بذر داخل كيسه يا ظرف را بر مساحت محاسبه شده در بنـد   -9

  . شودرا تقسيم نماييد تا تراكم بذر در هر متر مربع حاصل 
تـراكم بـذر در هـر متـر     براي محاسبه تراكم گياهي در هر هكتار،  -10

  .ضرب نماييد 10000مربع را در 
كه تراكم محاسبه شده با تـراكم توصـيه شـده بـراي بـذر      صورتيدر  

مساوي نبود ابتدا نسبت بـه تغييـر سـرعت صـفحه مـوزع بـا        مورد نظر
درصورت به دسـت نيامـدن   . ها اقدام نماييد  دنده استفاده از تعويض چرخ

فحه موزع مناسب بذر بـا تعـداد سـوراخ    تراكم مطلوب در اين مرحله ص
  .متفاوت را جايگزين نماييد

  
  گيري نتيجه

كار به تراكتور و در پايان هر فصل كار يـا شـروع    قبل از اتصال رديف - 1
كـار را بازرسـي و سـرويس كـرده و قطعـات       فصل كـار جديـد رديـف   

  . شكسته و فرسوده را جايگزين نماييد
زيرا اين امر موجـب  . گره نزنيد كار را به تراكتور هرگز شيلنگ رديف - 2

تواند باعث شكستگي  و مي شدهاز بين رفتن آزادي اتصال هيدروليك 
  .ها شود اتصاالت و شيلنگ

هاي تراكتور را طوري تنظـيم كنيـد تـا در مركـز فاصـله بـين        چرخ - 3
 .ها قرار گيرند رديف



  اي در عمليات كاشت كارهاي موزع صفحه تنظيمات تراكتور و رديف 
  

 

هـاي   هاي تعـادل از اضـافه كـردن وزنـه     در صورت عدم نياز به وزنه - 4
 .داري كنيدتراكتور خود هتعادل ب

به منظور جلوگيري از به هم خوردن تراكم گيـاهي، بـاد السـتيك،     - 5
سر خوردن چرخ محرك، وضعيت سيستم توزيع بذر و انـدازه سـوراخ   

  .صفحه موزع را به طور مناسب انتخاب كنيد
به منظور افزايش طول عمر ماشـين و جلـوگيري از فرسـودگي زود     - 6

  .در انبار مناسب نگهداري كنيد ا حتماًماشين ر شودميهنگام توصيه 
از آنجا كه مقدار ريزش بذر در واحد سطح براي انواع بذرهايي كه با  - 7

كار قابل كشت هستند متفاوت است هنگام استفاده از بـذر   يك رديف
  .كاليبره كنيد جديد ماشين را مجدداً

كار را از زمين بلنـد كـرده و زيـر آن     در طول فصل استراحت، رديف - 8
هـا   كـار از روي چـرخ   سه پايه فلـزي قـرار دهيـد تـا وزن رديـف      چند

هرگـز بـاد   . شـود برداشته شود و منجر به افزايش طول عمـر ماشـين   
  .ها را خالي نكنيد چرخ

هاي توصيه شده اسـتفاده كنيـد تـا صـفحه      هنگام كاشت از سرعت - 9
پر شده و تراكم گيـاهي از يكنـواختي مناسـبي برخـوردار      موزع كامالً

صورت نبود زمان كافي براي اتمام عمليات به جاي افـزايش   در. گردد
  .كاري با عرض بيشتر استفاده كنيد سرعت كاشت از رديف
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كار همه زنجيرهاي محورهـاي گردنـده و    هنگام استراحت رديف -10
سته و پس از ش) بنزين(كرده و آنها را با حالل مناسب  گرداننده را باز

  .سنگين شودكاري  خشك شدن روي آن روغن
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