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مقدمه

ــذر،  ــراردادن ب کاشــت محصــوالت زراعــی یعنــی ق
غــده یــا نشــا در عمــق معینــی از خــاك، توزیــع 
ــه  ــراردادن( بوت ــا اســتقرار )ق ــه ی ــذر در ســطح مزرع ب
ــبز  ــان س ــا زم ــت ت ــس از کاش ــا پ ــاك. بذره در خ
شــدن جوانــه بــا اســتفاده از انــرژی ذخیــره خــود بــه 
زندگــی ادامــه می دهنــد. ادامــه حیــات گیــاه بســتگی 
بــه شــرایط خــاك، وضعیــت رطوبــت، تغذیــه، درجــه 
ــتفاده  ــا دارد. اس ــات و بیماری ه ــود آف ــرارت و وج ح
مناســب از عوامــل مؤثــر موجــود در خــاك بــرای 
ــی و  ــه چگونگ ــادی ب ــتگی زی ــاه بس ــه گی ــد بهین رش
زمــان انجــام عملیــات کاشــت دارد. قــراردادن بــذر در 
ــدون  ــی خــوب و پابرجــای آن ب ــرای جوانه زن خــاك ب
ــت  ــانی اس ــه کس ــدف هم ــاره کاری ه ــه دوب ــاز ب نی
ــی  ــور کل ــد. به ط ــی را می کارن ــوالت زراع ــه محص ک
ــی  ــت مزایای ــت در زراع ــین های کاش ــتفاده از ماش اس
ــذر، تنظیــم مناســب عمــق  دارد: یکنواختــی کشــت ب
ــاِك  ــازی خ ــش و فشرده س ــی پوش ــت، یکنواخت کاش
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ــب و  ــی مناس ــت جوانه زن ــذر و درنهای ــراف ب رو و اط
ــطح  ــه. س ــول در مزرع ــبز محص ــت س ــطح یکنواخ س
ــین  ــتفاده از ماش ــگام اس ــه هن ــت مزرع ــبز یکنواخ س
در عملیــات کاشــت می توانــد ناشــی از کاشــته شــدن 
ــه  ــذر ب ــق مناســب و یکســان و کاشــت ب ــذر در عم ب
میــزان معیــن در واحــد ســطح باشــد. از مزایــای دیگــر 
ــاره  ــوارد اش ــن م ــه ای ــوان ب ــینی می ت ــت ماش کاش
ــذر  ــرف ب ــی در مص ــت، صرفه جوی ــرعت کاش ــرد: س ک
و تســهیل عملیــات داشــت )وجیــن، سله شــکنی و 
آبیــاری( و برداشــت و درکل اقتصادی تــر بــودن نســبت 

ــنتی.  ــه روش س ب
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انواع ماشین های کاشت

بســته بــه نحــوه کشــت و نــوع محصــول، ماشــین های 
کاشــت بــه ســه دســته سراســرپاش ها )بذرپاش هــا(، 
نــوع  می شــوند.  تقســیم  ردیف کارهــا  و  خطی کارهــا 
ــه کار  ــده ب ــا و غ ــرای کاشــت نش ــا ب خاصــی از ردیف کاره
بــه  معروف انــد.  خــاص  کارنده هــای  بــه  و  می رونــد 
ماشــین هایی کــه در آن هــا فاصلــه ردیف هــا و فاصلــه 
بــذور روی ردیف هــا تنظیــم شــود، ردیــف کار گفتــه 
ــذور را روی  ــه ب ــین هایی ک ــکل 1- ج(. ماش ــود )ش می ش
نمی تواننــد  امــا  ردیف هــای مجــزا کشــت می کننــد، 
ــی کار  ــد، خط ــم کنن ــوط را تنظی ــا روی خط ــه بذره فاصل
ــه  ــری ک ــین های دیگ ــد. در ماش ــام دارن ــکل 1- ب( ن )ش
بــه سراســرپاش ها معروف انــد، نمی تــوان هیچ کــدام از 
ــا فاصلــه بــذور روی ردیف هــا  فاصله هــای بیــن ردیف هــا ی

ــف(. ــکل 1- ال ــرد )ش ــت ک را مدیری
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شکل 1- تقسیم بندی ماشین های کاشت بر اساس آرایش کشت آن ها

الف: سراسرپاش ها، ب: خطی کارها و ج: ردیف کارها 
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سراسرپاش  )بذرپاش (

ــنتی ترین  ــن و س ــت قدیمی تری ــا دس ــی ب بذرپاش
روش کشــت بــذر اســت. ســرعت بذرپاشــی بــا ماشــین 
نســبت بــه دســت بیش تــر بــوده و دقــت بذرپاشــی نیــز 
بــه دلیــل یکنواختــی پاشــش در ماشــین های بذرپــاش 
ــا  ــر، ب ــذر مدنظ ــزان ب ــاش می ــر اســت. در بذرپ بیش ت
عــرض معیــن و یکنواختــی در مزرعــه پخــش می شــود. 
بذرهــا  پراکندگــی  تــا  می شــود  باعــث  کار  ایــن 
ــت  ــده، رقاب ــر ش ــتی یکنواخت ت ــه روش دس ــبت ب نس
بوته هــا بــرای جــذب آب و مــواد غذایــی کم تــر 
در  آیــد.  به دســت  قوی تــری  بوته هــای  و  شــود 
عملیــات بذرپاشــی بــا ماشــین، پوشــاندن بــذر ماننــد 
ــام  ــه انج ــور جداگان ــت، به ط ــا دس ــی ب روش بذرپاش
می پذیــرد. بذرپــاش، بــذر را در مزرعــه به صــورت 
ــد. از  ــش می کن ــت پخ ــاً یکنواخ ــی تقریب ــب ول نامرت
ایــن ماشــین ها بــرای پاشــیدن بــذر محصوالتــی ماننــد 
گنــدم، جو، چمــن و... و همچنین بــرای پخش کودهای 
شــیمیایی دانــه ای اســتفاده می شــود. در بعضــی مــوارد 
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کــه بــرای کاشــت بــذر محدودیــت زمانــی وجــود دارد، 
ــت  ــل از کاش ــن، قب ــل زمی ــازی کام ــای آماده س به ج
ــد از  ــود. بع ــام می ش ــک زنی انج ــات دیس ــذر، عملی ب
ــا  ــپس ب ــرد و س ــورت می گی ــت ص ــه کاش آن بالفاصل
ــود و  ــوط می ش ــاك مخل ــا خ ــذر ب ــری ب ــک دیگ دیس
در عمــق مناســبی قــرار می گیــرد. در ایــن حالــت بــه 
ــاز  ــده نی ــزان توصیه ش ــه می ــبت ب ــری نس ــذر بیش ت ب
خواهــد بــود. نیــروی مــورد نیــاز بذرپاش هــای کوچــک 
ــی بذرپاش هــای مزرعــه  را انســان تأمیــن می کنــد؛ ول
به صــورت ســوار یــا کششــی نیــروی خــود را از تراکتــور 

ــکل 2(.   ــد )ش ــت می کنن دریاف

شکل 2- بذرپاش در حال پاشش بذر
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بذرپاش هـای تراکتـوری از نظـر نـوع پخش کننده به 
بذرپاش هـای گریـز از مرکز دوار )سـانتریفوژ( و نوسـانی 
)پاندولـی( تقسـیم می شـوند. عـالوه بر ایـن در مواردی 

از بذرپـاش  های دسـتی نیز اسـتفاده می شـود.

بذرپاش دستی

ــرای  ــت و ب ــی اس ــزن کوچک ــین دارای مخ ــن ماش ای
چمــن کاری، پخــش بــذر علــف در مســاحت های کوچــک یا 
پخــش مــواد پــودری اســتفاده می شــود )شــکل 3(. وســیله 
ــده به صــورت  ــوع کارن ــن ن ــوزع( در ای ــذر )م ــری ب اندازه گی
اســتوانه چوبــی یــا پالســتیکی بوده که شــیارهایی به شــکل 
نــاودان در ســطح آن طراحــی شــده اســت. میــزان پخــش 
ــیله  ــی )وس ــردن موزع های ــا جایگزین ک ــوان ب ــذر را می ت ب
اندازه گیــری بــذر( بــا ناودانــی کوچک تــر یــا بزرگ تــر 
ــار پاشــش،  ــن ب ــا چندی ــاز ب ــرد و در صــورت نی ــم ک تنظی
تراکــم محصــول را افزایــش داد. همچنیــن می تــوان میــزان 
ــرد و تغییــر  ــا تغییــر ســرعت پیشــروی ف ــذر را ب ــزش ب ری

ســرعت چرخــش دســت تغییــر داد.  



شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین های کاشت 16

شکل 3- بذرپاش دستی 

بذرپاش های تراکتوری 

بذرپاش هـای گریـز از مرکز به بذرپاش هـای ته دریچه ای 
نیـز معـروف بـوده و بـرای پخـش انـواع بذرها بویـژه غالت، 
علوفـه، چمـن و کودهـای شـیمیایی دانـه ای کاربـرد دارند. 
ایـن ماشـین ها دارای عـرض مفیـد 6 تـا 26 متـر بسـته بـه 
انـدازه، شـکل و وزن بـذر هسـتند. ایـن بذرپاش هـا یـک 
مخـزن بـزرگ و سـاختار پخـش دارنـد. پخش کننده هـای 
ایـن ماشـین ها می توانـد به صـورت صفحـه دوار یـا لولـه ای 
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محـور  توسـط  پخش کننده هـا  حرکـت  باشـند.  نوسـانی 
توان دهـی تأمیـن می شـود )شـکل 4 و شـکل 5(. 

شکل 4 - بذرپاش گریز از مرکز مجهز به
 پخش کننده صفحه ای

شکل 5- بذرپاش مجهز به پخش کننده لوله ای نوسانی
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در پخش کننــده نــوع صفحــه ای دوار، بذرپــاش یــک 
یــا دو صفحــه دوار دارد کــه بذر را از مخــزن دریافت کرده 
و بــر اثــر حرکــت ســریع دورانــی به طــور یکنواخــت بــر 
روی زمیــن پخــش می کنــد. ســطح فوقانــی ایــن صفحه 
صــاف نیســت و دارای برجســتگی های پره ای شــکل 
ــات  ــه صفح ــزن ب ــذر از مخ ــان ب ــزان جری ــت. می اس
به منظــور تغییــر میــزان بــذر می توانــد بــا تنظیــم 
ــا  ــوان ب ــن می ت ــد. همچنی ــر کن دریچــه کشــویی تغیی
تغییــر ســرعت پیشــروی تراکتــور میــزان تراکــم بــذر در 

واحــد ســطح را تغییــر داد.

در پخش کن هــای لولــه ای نوســانی )شــکل 5(، 
یــک لولــه مخروطــی ناقــص در زیــر مخــزن قــرار دارد 
ــا  ــه شــده و ب ــن لول ــود از مخــزن وارد ای ــا ک ــذر ی و ب
حرکــت ســریع ایــن لولــه بــه راســت یــا چــپ، بــذر یــا 
ــن ماشــین ها  ــه اطــراف پخــش می شــود. در ای کــود ب
نیــز بــرای تنظیــم میــزان پخــش بــذر می تــوان میــزان 

جریــان خــروج بــذر از مخــزن را تنظیــم کــرد.                                                                                                                                               



19شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین های کاشت

تنظیمات این بذرپاش ها عبارت اند از:

• تنظیم عرض کار؛

• تنظیم ارتفاع از زمین؛

• ترازکردن بذرپاش؛

• تنظیم مقدار پاشش در هکتار.

تنظیمات بذرپاش ها

تنظیـم عـرض کار: یکی از مزایـای کار با ماشـین های 
کاشـت یکنواختـی کشـت آن اسـت. شـکل 6- الف پاشـش 
غلـط و کاشـت غیریکنواخـت را نشـان می دهـد کـه در آن، 
بـذر( کم تـر  تراکـم )میـزان  انتهـای دامنـه پاشـش ها،  در 
از قسـمت های دیگـر خواهـد بـود. بـرای جلوگیـری از کـم 
شـدن تراکـم در انتهـای دامنـه پاشـش ها، بایـد مقـداری از 
کار پاشـش دو مرحلـه روی  هـم بیفتد که به آن همپوشـانی 
می گوینـد )شـکل 6- ب(. میزان همپوشـانی بـه تجربه یا با 

به دسـت می آید. آزمایـش 
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الف

ب

شکل 6- تنظیم عرض کار بذرپاش )الف- روش غلط و

 ب- روش صحیح(

همپوشانی



21شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین های کاشت

تنظیــم ارتفــاع دســتگاه از زمیــن: ارتفــاع این 
بذرپاش هــا از ســطح زمیــن می توانــد روی فاصلــه 
ــش دهی  ــطح پوش ــه روی س ــذور و درنتیج ــاب ب پرت
بذرپــاش تأثیــر بگــذارد. هنگامــی کــه گاردان تراکتــور 
بــا ســطح زمیــن تقریبــاً افقــی باشــد، ارتفــاع بذرپــاش 

از ســطح زمیــن مطلــوب خواهــد بــود )شــکل 7(.

شکل 7- گاردان، بازوهای رابط و بازوی فوقانی تراکتور
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ترازکــردن دســتگاه: ترازکــردن دســتگاه توســط 
بازوهــای رابــط و فوقانــی انجــام می گیــرد )شــکل 7(.

تنظیــم مقــدار ریــزش بــذر در هکتــار 
)کالیبراســیون( بذرپــاش : ســرعت پیشــروی و 
ــر  ــم مؤث ــن تنظی ــا در ای ــودن دریچه ه ــاز ب ــزان ب می
هســتند. بــرای کالیبراســیون )تنظیــم( بذرپــاش  بایــد 
بــه جــدول راهنمــای کارخانــه ســازنده مراجعــه کــرد. 
ــماره  ــروی، ش ــرعت پیش ــامل س ــا ش ــدول راهنم ج
ــذر در  ــزش ب ــدار ری ــه و مق ــودن دریچ ــاز ب ــزان ب می
هکتــار اســت. در صــورت نبــود چنیــن جدولــی بــرای 
به دســت آوردن میــزان بــذر مصرفــی مدنظــر در هکتــار 
ابتــدا بــا توجــه بــه شــرایط مزرعــه، ســرعت پیشــروی 
مناســب بذرپاشــی را انتخــاب کنیــم و ســپس میــزان 
ــه  ــه ب ــا توج ــم. ب ــر دهی ــه را تغیی ــودن دریچ ــاز ب ب
ســرعت پیشــروی انتخاب شــده )V( برحســب متــر بــر 

ــم:   ــل می کنی ــر عم ــب زی ــه ترتی ــه ب دقیق

ــه  ــه ب ــا توج ــانی )ب ــردن همپوش ــا لحاظ ک ــدا ب ابت
ــد  ــوالً 25درص ــانی معم ــدگان همپوش ــات نگارن تجربی
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درنظــر گرفتــه مــی شــود کــه البتــه بــا توجــه بــه نــوع 
بــذر و رقــم آن، همپوشــانی ممکــن اســت از ایــن مقدار 
بیش تــر یــا کم تــر باشــد(، عــرض کار )D( بذرپــاش را 
ــذر را در  تعییــن می کنیــم و ســپس دریچــه ریــزش ب
یکــی از حــاالت موجــود تنظیــم می کنیــم. ســپس بــا 
نصــب کیســه ای در زیــر دریچــه خــروج بــذر ماشــین، 
ــه  ــک دقیق ــدت ی ــذر )M( را در م ــزش ب ــدار ری مق
برحســب کیلوگــرم وزن می کنیــم. مقــدار ریــزش بــذر 
برحســب کیلوگــرم بــر مترمربــع بــر اســاس رابطــه زیــر 

ــود: ــبه می ش محاس

ــزار  ــادل ده ه ــار مع ــک هکت ــن ی ــا درنظرگرفت ب
ــرم در  ــب کیلوگ ــذر برحس ــزش ب ــدار ری ــع مق مترمرب

هکتــار محاســبه می شــود.
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خطی کار

خطی کار )شـکل 8( ماشـینی اسـت که بـذور را روی 
خطـوط نزدیـک به هم و با فاصله کـم از یکدیگر می کارد، 
به طوری کـه معمـوالً از فاصله بین خطـوط نمی توان برای 
انجام عملیات داشـت اسـتفاده کرد. همچنیـن از آنجا که 
بذرهـا به صورت پیوسـته در حـال ریزش هسـتند، فاصله 

بـذور روی خطوط تنظیم نمی شـود. 

مهم تریـن اجـزاء یک خطـی کار عبارت انـد از مخزن 
بـذر، شـیاربازکن، پوشـاننده بذر، وسـایل تنظیـم میزان 
ریـزش بـذر، مال بنـد، چرخ حامل و سـکوی بازرسـی. 

روی  خطــی کار  ماشــین  مختلــف  قســمت های 
ــکوی  ــو و س ــد در جل ــتند. مال بن ــوار هس ــی س شاس
بازرســی در عقــب قــرار دارنــد. مخــزن بــذر دارای وزنی 
معــادل 50 تــا 100 کیلوگــرم بــه ازای هــر متــر عــرض 
کار اســت. بعضــی خطی کارهــا دو مخــزن کــود و بــذر 
ــد کــه ذوزنقه ای شــکل اســت و ســطح باالیــی اش  دارن
ــی از  ــیب ناش ــت. ش ــی اس ــطح پایین ــر از س بزرگ ت
ــه  ــا ب ــت بذره ــی در هدای ــی و عقب ــای جلوی دیواره ه
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پاییــن به ســمت دریچه هــای خــروج مؤثــر اســت. بهتــر 
اســت مخــزن را در محــل کاشــت از بــذر پــر کــرد تــا 
وزن بــاالی کارنــده منجــر بــه فرســودگی آن در حیــن 
حمــل و نقــل بــه مزرعــه نشــود. شاســی خطی کارهــا 
ــه  ــرار گرفت ــل ق ــرخ حام ــام چ ــه ن ــی ب روی چرخ های
ــد،  ــر باش ــا بزرگ ت ــن چرخ ه ــر ای ــه قط ــت و هرچ اس
ــیار  ــای بس ــاً در زمین ه ــی کار مخصوص ــت خط حرک
مرطــوب راحت تــر و محــور موزع هــا و همزن هــای 
ــد. در  ــر کار می کنن ــود بهت ــذر و ک ــزن ب ــل مخ داخ
بعضــی از خطی کارهــا چرخ هــای فشــارنده بــذر وجــود 
ــرده  ــد و آن را فش ــاك می ریزن ــذر خ ــه روی ب دارد ک
ماشــین های  در  فشــاردهنده  چرخ هــای  می کننــد. 
ــت درآوردن  ــرای به حرک ــروی الزم ب ــه آن، نی ــز ب مجه
مــوزع را تأمیــن می کننــد. معمــوالً خطی کارهــا دارای 
دو چــرخ حامــل بــوده و تکیــه گاه ســوم آن هــا مال بنــد 
تراکتــور اســت. در خطی کارهــای دارای چرخ هــای 
ــده و  ــذف ش ــاری ح ــل کن ــای حام ــارنده، چرخ ه فش
یــک چــرخ بــه نــام چــرخ محمــل در جلــوی ماشــین 

ــکل 9(. ــود )ش ــه می ش تعبی
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شکل 8- خطی کار و اجزاء آن
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شکل 9- خطی کار مجهز به چرخ محمل
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بـرای تنظیـم خطـوط کاشـت می تـوان دریچه هـای 
مـوزع )پخش کننـده( را یک در میان یا دو در میان بسـت 
و مـوزع و شـیاربازکن های مربـوط به آن هـا را از خطی کار 
جـدا کـرد. بـرای جلوگیـری از تأثیـر ارتعاش هـا، پسـتی 
و بلنـدی و... بـر میـزان بـذر خروجـی از مـوزع اسـتفاده 
می شـود. مـوزع )پخش کننـده( مقـدار معینـی بـذر را از 
مخـزن تحویـل گرفته و به لوله سـقوط تحویـل می دهد. 
موزع هـا )پخش کننـده( انـواع مختلفـی دارنـد کـه موزع 
غلتکی شـیاردار )شـکل 10( پرکاربردترین آن هاسـت و از 
یک اسـتوانه شـیاردار کـه داخل یک محفظـه می چرخد، 
تشـکیل شـده اسـت. میـزان ریـزش بـذر توسـط تغییـر 
سـرعت چرخشـی مـوزع و اهرمی کـه اسـتوانه را به چپ 
یـا راسـت حرکـت می دهـد، تنظیم می شـود. هرچـه این 
اسـتوانه بیش تـر به سـمت داخـل محفظـه رانـده شـود، 
مقـدار ریـزش بـذر افزایـش می یابـد. همچنیـن میـزان 
بـذر بـا تغییـر سـرعت دورانـی مـوزع )پخش کننـده( که 
به وسـیله تعویـض چرخ دنده هـای دسـتگاه انتقـال نیـرو 

صـورت می گیـرد نیـز تغییـر می کند. 
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شکل 10- موزع استوانه ای 

جریــان بــذر از مــوزع )پخش کننــده( به شــیاربازکن 
توســط لولــه ســقوط انجــام می پذیــرد و بایــد تــا حــد 
ــی  ــت ارتجاع ــوده و خاصی ــاد ب ــاه و گش ــن کوت ممک
داشــته باشــد تــا کــج و شکســته نشــود. درنهایــت بــذر 
ــیاربازکن  ــه توســط ش ــیاری ک ــه ش ــقوط ب ــه س از لول
ــاننده  ــد و روی آن را پوش ــت می رس ــده اس ــاد ش ایج
می پوشــاند. در طــول مســیر حرکــت ماشــین از انبــار 
بــه مزرعــه ارتبــاط چرخ هــای حامــل و مــوزع توســط 

ــرِم شــروع و خاتمــه کار قطــع می شــود.  اه

بــرای جلوگیــری از دوبــاره کاری و به هم خــوردن 
فواصــل بیــن خطــوط کاشــت از مارکــر )عالمت گــذار( 
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ــم اســت  ــل تنظی اســتفاده می شــود. طــول مارکــر قاب
و در انتهــای آن وســیله ای بــرای قرارگرفتــن روی 
ــه  ــرار دارد. میل ــر( ق ــه ای مقع ــوالً صفح ــن )معم زمی
ــه  ــت و صفح ــده اس ــت کارن ــر حرک ــود ب ــر عم مارک
بــرای  اثــری  عالمت گــذار حــول آن می چرخــد و 
ــگام دورزدن  ــی آورد. در هن ــد م ــده پدی ــت رانن هدای
بایــد مارکــر را از زمیــن بلنــد کــرد تــا آســیب نبینــد. 
ــتم  ــتفاده از سیس ــا اس ــر ب ــین ها مارک ــی ماش در بعض

ــود. ــن می ش ــاال و پایی ــک ب هیدرولی

تنظیمات خطی کارها عبارت اند از:

• تراز طولی و عرضی؛

• تنظیم عمق؛

• تنظیم کفی موزع؛

• تنظیم عالمت گذار؛

• تنظیم مقدار ریزش بذر در هکتار.
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تنظیمات خطی کارها

تــراز طولــی: از کنــار دســتگاه بــه آن نــگاه 
ــوازی  ــن م ــطح زمی ــا س ــد ب ــتگاه بای ــم. دس می کنی
باشــد، در غیــر ایــن صــورت بــه کمــک تغییــر بــازوی 

ــت.  ــد گرف ــام خواه ــن کار انج ــور ای ــی تراکت فوقان

ــگاه  ــه آن ن ــتگاه ب ــت دس ــی: از پش ــراز عرض ت
ــر  ــیله تغیی ــود به وس ــراز نب ــتگاه ت ــر دس ــم. اگ می کنی
طــول بازوهــای رابــط تراکتــور آن را تنظیــم می کنیــم.

تنظیــم عمــق: تنظیــم عمــق همــه شــیاربازکن ها 
ــیاربازکن ها  ــور ش ــه روی مح ــرم ک ــک اه ــق ی از طری

ــرد. ــورت می گی ــرار دارد، ص ق

ــی  ــده(: کف ــوزع )پخش کنن ــی م ــم کف تنظی
زیــر مــوزع بــا توجــه بــه ریــزی و درشــتی بــذر تنظیــم 
ــدازه ای باشــد کــه موجــب خــرد  ــد به ان می شــود و بای

شــدن بــذر نشــود.

ــر را  ــای زی ــدا اندازه ه ــذار: ابت ــم عالمت گ تنظی
به دســت آوریــد. عــرض دســتگاه )B(، فاصلــه بیــن دو 
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خــط کشــت (C)، فاصلــه مرکــز بــه مرکز دو الســتیک 
ــور (A) بر حســب ســانتی متر اســت. ــوی تراکت جل

تنظیم عالمت گذار به دو روش امکان پذیر است:

الـف( تنظیـم طـول عالمت گـذار (L1) بـر اسـاس 
تطبیـق وسـط چـرخ جلوی تراکتور )سـمت کاشـت( بر 
خـط حاصـل از کار عالمت گـذار بـر حسـب سـانتی متر. 

ــاس  ــر اس ــذار (L2) ب ــول عالمت گ ــم ط ب( تنظی
ــر  ــر روی اث ــور ب ــط تراکت ــی وس ــور طول ــق مح تطبی

عالمت گــذار بــر حســب ســانتی متر. 

تذکـر: دقـت کنید طـول عالمت گـذار، فاصله 
افقـی لبـه بشـقاب عالمت گـذار از اولیـن خـط 

کشـت سـمت بشـقاب خواهد بود.
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تنظیم مقدار ریزش بذر در هکتار )کالیبراسیون( 
خطی کار

الف( روش کارگاهی

ــک  ــیله ج ــی کار را به وس ــور، خط ــن منظ ــرای ای ب
ــم و  ــد می کنی ــن بلن ــک از زمی ــتم هیدرولی ــا سیس ی
ــوزع  ــم م ــرم تنظی ــم. اه ــذر می ریزی ــزن آن ب در مخ
)پخش کننــده( یــا جعبه دنــده را در دنــده مدنظــر 
عالمتــی  را  محــرك  چــرخ  روی  می دهیــم.  قــرار 
ــم  ــد دور می چرخانی ــم. چــرخ محــرك را چن می گذاری
تــا پیالــه بــذر پــر شــود و از لولــه ســقوط بریــزد. بذرهــا 
را جمــع می کنیــم و داخــل مخــزن می ریزیــم. اکنــون 

ــرد.  ــره ک ــین را کالیب ــوان ماش می ت

به منظــور کالیبــره )تنظیــم( کــردن، محیــط چــرخ 
را انــدازه می گیریــم )L( و ســپس چــرخ را بــه تعــداد 
ــه  ــا توجــه ب ــاًل N دور می چرخانیــم. ب دور دلخــواه مث
ــه  ــف + 1( × )فاصل ــداد ردی ــتگاه ))تع ــرض کار دس ع
ــینی  ــده در س ــذر ریخته ش ــدار ب ــف(( مق ــن دو ردی بی
ــا  ــر موزع ه ــاًل زی ــد کام ــینی بای ــذر )س ــع آوری ب جم
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ــذر  ــدار ب ــر وزن مق ــم. اگ ــرد( را وزن می کنی ــرار گی ق
ــدار  ــد، مق ــرم باش ــینی M کیلوگ ــده در س ریخته ش
بــذر الزم در یــک مترمربــع )Q( برحســب کیلوگــرم بــر 
ــر محاســبه می شــود:  ــر اســاس رابطــه زی ــع ب مترمرب

  

بــا درنظرگرفتــن یــک هکتــار معــادل 10000 
ــار  ــرم در هکت ــب کیلوگ ــذر برحس ــدار ب ــع مق مترمرب
محاســبه خواهــد شــد. مقــدار بــذر برحســب کیلوگــرم 
ــر  ــا کم ت ــر ی ــار ممکــن اســت مســاوی، بیش ت در هکت
از درجــه اهــرم تنظیــم باشــد. بــه همیــن دلیــل اهــرم 
تنظیــم را به طــور مناســب تغییــر می دهیــم و اعمــال 
ــح  ــزش صحی ــدار ری ــا مق ــم ت ــرار می کنی ــوق را تک ف
ــود.  ــم( ش ــره )تنظی ــی کار کالیب ــد و خط ــت آی به دس
ــو،  ــدم، ج ــبدر، گن ــه، ش ــف )یونج ــذور مختل ــرای ب ب
نخــود، لوبیــا و...( بــا توجــه بــه جــداول پیوســت کتابچه 

ــم.  ــام می دهی ــات را انج ــتگاه، تنظیم ــای دس راهنم
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ب( روش مزرعه ای 

ــی کار  ــذر خط ــزن ب ــدا مخ ــور ابت ــن منظ ــرای ای ب
را پــر می کنیــم. ســپس بــا درنظرگرفتــن نــوع و 
رقــم بــذر و توصیــه کارشناســان زراعــت، از روی 
جــدول کالیبراســیون موجــود در بدنــه خطــی کار، 
ــت  ــده را در موقعی ــا جعبه دن ــوزع ی ــم م ــرم تنظی اه
مناســب قــرار می دهیــم )شــکل 11(. ســپس مســافت 
مشــخصی را )به طــور مثــال 100 متــر( در طــول 
مزرعــه عالمت گــذاری کــرده، لوله هــای ســقوط را 
به وســیله اهــرم مربوطــه از زیــر مــوزع به ســمت پاییــن 
هدایــت می کنیــم. ســینی مخصــوص جمــع آوری دانــه 
را در زیــر موزع هــا و جایــگاه درنظــر گرفته شــده 
ــی  ــای خروج ــال در انته ــن ح ــم. در عی ــرار می دهی ق
ــود،  ــته می ش ــتیکی بس ــه پالس ــک کیس ــوزع ی ــر م ه
ــرد  ــرار بگی ــینی ق ــل س ــه ها در داخ ــه کیس به نحوی ک
ــده در  ــافت تعیین ش ــی کار در مس ــد. خط ــت باش و ثاب
ــیر  ــام مس ــس از اتم ــود. پ ــت داده می ش ــه حرک مزرع
طی شــده )100 متــر( بذر هــای جمع آوری شــده در 
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ــرض کار  ــه ع ــه ب ــا توج ــم. ب ــه ها را وزن می کنی کیس
ــه بیــن دو  ــه عــالوه فاصل دســتگاه )عــرض دســتگاه ب
ــوان ســطح  ــده( و مســافت طی شــده، می ت واحــد کارن
ــبه  ــرای محاس ــت آورد. ب ــی کار را به دس ــط خط توس
مقــدار بــذر کاشته شــده در هکتــار، میــزان بــذر 
جمع آوری شــده در بــاال را در عــدد 100 ضــرب کــرده 

ــم. ــیم می کنی ــتگاه تقس ــرض کار دس ــه ع و ب

ــذر جمع آوری شــده  ــال: اگــر مجمــوع مقــدار ب مث
ــوده و  ــرم ب ــر، 600 گ ــول 100 مت ــه ها در ط از کیس
عــرض دســتگاه 3 متــر باشــد، مقــدار بــذر ریخته شــده 

در هکتــار عبــارت اســت از: 

  

گرم در هکتار )20 کیلوگرم در هکتار(

هنـگام کاشـت در مزرعه باد تایـر باید در حد 
توصیه دفترچه راهنمای کارخانه سـازنده باشـد. 
اگـر بـاد تایـر از حـد معمـول کم تـر باشـد، بـه 

افزایـش تراکـم کاشـت منجر می شـود.
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شکل 11- کالیبراسیون خطی کار در مزرعه

ردیف کار

ردیــف کار یــک یــا چنــد بــذر را روی یــک ردیــف با 
فاصلــه کنتــرل شــده قــرار می دهــد. ردیــف کار اجزایــی 
شــبیه بــه خطی کار دارد )شــکل 12(. همچنیــن در این 
ماشــین ها فاصلــه ردیف هــای کشــت نیــز قابــل تنظیــم 
اســت. فاصلــه ردیف هــا در ردیــف کار به گونــه ای اســت 
ــوان بیــن ردیف هــا  کــه عملیــات زراعــی داشــت را بت
ــده  ــق کنترل ش ــا عم ــیاری ب ــف کار، ش ــام داد. ردی انج
ــن و  ــه معی ــا فاصل ــذر را ب ــس از آن ب ــرده، پ ایجــاد ک
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ــاند  ــذر را می پوش ــد و روی ب ــع می کن ــت توزی یکنواخ
ــازد. ــرده می س و فش

شکل 12- ردیف کار و اجزاء آن

ردیف کارهـا را بر اسـاس نوع محصول کشت شـده یا 
بـر اسـاس روش کاشـت تقسـیم می کننـد. ردیف کارها 
بر اسـاس روش کاشـت این ماشـین ها بـه ردیف کارهای 
کشـت در زمین مسطح، کشـت روی پشته و کشت کف 
ردیف کارهایـی   .)13 )شـکل  می شـوند  تقسـیم  شـیار 
کـه در زمیـن مسـطح می کارنـد، معمـوالً در مناطقـی 
اسـتفاده می شـوند کـه میـزان بارندگـی بـرای رشـد و 
نمـو گیـاه از مرحلـه کاشـت تـا برداشـت کافـی باشـد. 
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درصورتی که الزم باشـد از آبیاری بین پشـته ها اسـتفاده 
شـود، ردیف کارهایی را کـه روی پشـته می کارند، به کار 
می برنـد. کاربـرد اصلـی ردیف کارهایـی کـه بـذر را در 
کـف شـیار می کارنـد، در شـرایط شـور اسـت تـا نمـک 
روی پشـته تجمـع کند و به رشـد گیاه آسـیبی نرسـد. 
همچنیـن روش کاشـت کـف شـیار، مناسـب مناطـق 
نـزوالت  وسـیله  بدیـن  تـا  بـوده  دیـم  و  نیمه خشـک 
آسـمانی )بـرف و بـاران( جمع آوری شـده در کف شـیار 

به طـور مؤثرتـری در اختیـار گیـاه قـرار گیرد. 

شکل 13- انواع روش کاشت توسط ردیف کارها
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انــدازه ردیف کارهــا براســاس تعــداد ردیف هــای 
کشــت و فاصلــه بیــن ردیف هــا تعییــن می شــود. 
چرخ هــای  از  خطی کارهــا  ماننــد  ردیف  کارهــا  در 
ــای  ــا چرخ ه ــم عمــق ی ــای تنظی ــده، چرخ ه حمل کنن
مــوزع  آوردن  به  حرکــت  در  بــرای  فشــاردهنده  
اســتفاده می شــود. در ردیف کارهــا  )پخش کننــده( 
ــا دســته جمعی  ــرادی ی ــا را به صــورت انف ــوزع، بذره م
ــه  ــد. فاصل ــل می کن ــه ســقوط منتق ــه لول انتخــاب و ب
بیــن بذرهــا روی ردیــف کاشــت بــا تغییر نســبت تعداد 
ــده  ــیله کارن ــده به وس ــافت طی ش ــه مس ــوزع ب دور م
ــد در  ــه می توان ــری ک ــل دیگ ــد. عام ــت می آی به دس
ــر  ــاد تای ــدار ب ــد، مق ــر باش ــذر مؤث ــت ب ــزان کاش می
ــرك در  ــرخ مح ــرخوردن چ ــت. ُس ــرك اس ــرخ مح چ
خاك هــای نــرم باعــث کم تــر شــدن تراکــم بــذر 
در واحــد ســطح می شــود. درنتیجــه مقــدار بــذر 
کاشته شــده در هکتــار کاهــش پیــدا کــرده و عملکــرد 

ــود. ــم می ش ــز ک نی
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 موزع های ردیف کارها 

مــوزع ردیف کارهــا در حالــت کلــی بــه دو صــورت 
مکانیکــی و نیوماتیکــی هســتند. 

الـف( ردیف کارهـای بـا مـوزع مکانیکـی: بـه دو نـوع 

صفحـه ای )شـکل 14- الـف( و انگشـتی )شـکل 14- ب( 
تقسـیم بندی می شـود. ردیف کارهـای نـوع مـوزع  صفحـه ای 
بـه انـواع کنارریـز، سـطح ریز و کپه ریز تقسـیم می شـوند. در 
موزع هـای کنارریـز، بذرهـا از کنـار حفـره بیـرون می ریزنـد 
بیـرون  از زیـر حفره هـا  و در موزع هـای سـطح ریز، بذرهـا 
اسـتفاده  کپه کارهـا  در  کپـه ای  موزع هـای  از  می ریزنـد. 
می شـود و حفـره به انـدازه کافی بزرگ اسـت تـا چندین بذر 
مـورد لـزوم یـک کپـه را در خـود جـای دهـد. در موزع های 
انگشـتی تعدادی انگشـتی روی یک صفحه در حال چرخش 
قـرار گرفته انـد. با حرکت انگشـتی داخل توده یـا مخزن بذر 
یـک دانـه بذر داخل انگشـتی جـا گرفته و پس از رها شـدن 

داخـل سـوراخ بـذر درون لولـه سـقوط می افتد. 
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   الف                                                                                                 

ب

شکل 14- موزع صفحه ای )الف( و موزع انگشتی )ب(
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ــی: در  ــوزع نیوماتیک ــا م ــا ب ب( ردیف کاره
ــرای  ــوا ب ــأ ه ــا خ ــار ی ــا از فش ــوع ردیف کاره ــن ن ای
دســته  دو  بــه  و  می شــود  اســتفاده  بــذر  توزیــع 
ــود  ــیم می ش ــکی تقس ــتوانه ای و دیس ــای اس موزع ه
اســتوانه ای،  موزع هــای  در   .)16 و   15 )شــکل های 
یــک اســتوانه به وســیله چــرخ زمینــی ردیــف کار 
دوران پیــدا می کنــد و بــذور از مخــزن مرکــزی توســط 
نیــروی ثقــل بــه داخــل ایــن اســتوانه جریــان می یابــد 
ــذر در اســتوانه چرخــان به وجــود  و الیــه ســطحی از ب
می آیــد. هــر اســتوانه چرخــان بــرای 4، 6 یــا 8 ردیــف 
محیــط  روی  ایجادشــده  ســوراخ های  بــه  بســته 
ــوا  ــار ه ــت فش ــذور تح ــود. ب ــی می ش ــتوانه طراح اس
ــس از  ــه ســوراخ های داخــل اســتوانه می چســبد و پ ب
عبــور از مقابــل چــرخ رهاکننــده بــذر، بــه داخــل لولــه 
ــر  ــا تغیی ــذر ب ــزش ب ــدار ری ســقوط رهــا می شــود. مق
ــده  ــرخ کارن ــوزع و چ ــتوانه م ــای اس ــبت دنده ه نس
ــوالً  ــکی، معم ــوع دیس ــای ن ــود. موزع ه ــم می ش تنظی
ــکی  ــی و دیس ــکی مکش ــای دیس ــوع موزع ه ــه دو ن ب
فشــاری تقســیم می شــوند کــه مشــابه یکدیگــر 
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ــذور  ــی، ب ــکی مکش ــوع دیس ــای ن ــتند. در موزع ه هس
از داخــل مخــزن وارد دیســک چرخــان شــده و توســط 
مکــش ایجادشــده در حفره هــای کنــاری دیســک نگــه 
داشــته می شــوند. ایــن دیســک بــا چرخــش خــود بــذور 
را بــه ورودی لولــه ســقوط و مجــرای خــروج می رســاند و 
در آنجــا بــا بســته شــدن دهانــه مکــش، اختــالف فشــار 
قطــع و بــذر بــر اثــر نیــروی وزن خــود ســقوط می کنــد.

      

شکل 15- موزع های نیوماتیکی استوانه ای
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شکل 16- موزع دیسکی

شاســی،  از  عبارتانــد  ردیف کارهــا  اجــزاء  ســایر 
مخــزن بــذر و مارکــر. به علــت آنکــه در خطی کارهــا 
ــاره  ــح درب ــن بخــش از توضی ــد، در ای ــاره ش ــا اش ــه آن ه ب
ــور  ــف کاری، به منظ ــود. در ردی ــودداری می ش ــا خ آن                                            ه
ــا  ــن بوته ه ــده بی ــن و حساب ش ــه معی ــول فاصل حص

ــود: ــت ش ــورد رعای ــد م ــد چن ــوط بای روی خط
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ــند.  ــدازه یکنواخــت باش ــا از نظــر شــکل و ان بذره
ــا انــدازه بــذر و  ســوراخ های صفحــه مــوزع متناســب ب
کمــی بزرگ تــر از انــدازه بــذر باشــند. به انــدازه کافــی 
ــذر  ــوراخ ب ــل س ــا داخ ــود ت ــت داده ش ــذر فرص ــه ب ب
قــرار گیــرد. بنابرایــن بایــد ســرعت پیشــروی و ســرعت 
ــی  ــیله دقیق ــد. وس ــب باش ــوراخ  ها مناس ــش س چرخ
ــه ســوراخ در نظــر گرفتــه  ــذر ب ــان ب ــرای قطــع جری ب
شــده باشــد و مانــع ورود بیــش از یــک بــذر بــه ســوراخ 
شــود. ماشــین مجهــز بــه ضربــه زن بــرای خارج کــردن 
بــذر از ســوراخ باشــد تــا بــذر در ســوراخ گیــر نکنــد. 

تنظیمات ردیف کارها عبارتاند از: 

• تنظیم فاصله بین خطوط کشت؛

• تنظیــم دســتگاه بــرای بــذور بــا قطرهــای 
؛ مختلــف

• تنظیم عمق کار؛

• تنظیم عالمت گذار؛

• تنظیم تعداد ریزش بذر در هکتار. 



47شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین های کاشت

تنظیم ردیف کارها

تنظیــم فاصلــه بیــن خطــوط کشــت: بــا تغییر 
فاصلــه بیــن واحدهــای کارنــده روی شاســی یــا حــذف 
یــک یــا چنــد واحــد از روی شاســی انجــام می گیــرد. 
ــب  ــای عق ــن چرخ ه ــه بی ــد فاصل ــن کار بای ــرای ای ب
تراکتــور را در نظــر داشــت کــه روی خــط کشــت قــرار 
نگیــرد تــا بتــوان بــا همــان تراکتــور عملیــات داشــت 

را انجــام داد.

ــای  ــا قطره ــذور ب ــرای ب ــتگاه ب ــم دس تنظی
مختلــف: بــرای ایــن کار بایــد مــوزع دســتگاه کارنــده 

تعویــض و متناســب بــا بــذر انتخــاب شــود.

تنظیم عمق: این کار به روش های زیر انجام می شود: 

ــا  ــن، ت ــل از زمی ــای حام ــه چرخ ه ــر فاصل • تغیی
ــود؛ ــر ش ــن نزدیک ت ــه زمی ــتگاه ب ــی دس شاس

• ازدیاد فشار فنرهای هر واحد کارنده؛

• تنظیم عمق کار شـیاربازکن توسـط پیچ مخصوص 
صـورت می گیرد. 
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تنظیـم  کلـی  به طـور  عالمت گـذار:  تنظیـم 
عالمت گـذار ردیف کارهـای مختلـف بـا توجـه بـه اینکه 
چرخ هـای تراکتـور حامـل ردیف کار پس از کاشـت یک 
ردیـف چگونـه بایـد برگـردد و کارش را ادامـه دهـد، به 

یکـی از سـه حالـت زیـر انجـام می گیـرد:

1- بــرای اینکــه چــرخ ســمت راســت جلــوی 
ــق  ــد، مطاب ــذار باش ــط عالمت گ ــر روی خ ــور ب تراکت

فرمــول مقابــل عمــل می کنیــم:                                               

کــه در ایــن فرمــول، B عــرض دســتگاه، C فاصلــه 
ــز  ــه مرک ــز ب ــه مرک ــده، A فاصل ــد کارن ــن دو واح بی
ــذار  ــول عالمت گ ــور و   ط ــوی تراکت ــتیک جل دو الس
تــا خــط  کارنــده  واحــد  آخریــن  بیــن  )فاصلــه 

اســت. ســانتی متر  برحســب  عالمت گــذار( 

2- اگــر بخواهیــم چــرخ ســمت چــپ تراکتــور بــر 
روی خــط عالمت گــذار باشــد، مطابــق فرمــول مقابــل 

ــم:                                                                ــل می کنی عم

ــت در  ــذار درس ــط عالمت گ ــم خ ــر بخواهی 3- اگ
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خــط میانــی تراکتــور باشــد، بــر اســاس فرمــول  مقابل 
ــم:                   ــل می کنی عم

تنظیم مقدار ریزش بذر در هکتار )کالیبراسیون( 
ردیف کارها

برخـالف خطی کارهـا کـه مقـدار یـا جـرم بـذر در 
هکتـار اهمیت داشـت، در ردیف کارها نکته حائز اهمیت 
تعـداد بـذر در هکتـار اسـت. قبـل از بردن ردیـف کار به 
مزرعـه باید ماشـین از نظـر تعداد بذر مدنظـر در هکتار 
تنظیـم شـود. در ردیف کارهایـی کـه موزع آن هـا از نوع 
صفحه ای اسـت، تنظیم ردیف کارها از نظر میزان کاشت 
در هکتـار توسـط انتخـاب صفحـه بـذر برحسـب تعداد 
حفره هـای صفحـه بـذر محاسـبه می شـود. اگـر تعـداد 
حفره هـای صفحـه بـذر موجـود بـا تعـداد حفره هـای 
محاسبه شـده برابـر باشـد، بایـد ردیـف کار را بـا تعویض 
چرخ دنده هـای دسـتگاه انتقـال نیـرو تنظیم کـرد. پس 
از انجـام ایـن دو مرحلـه از عملیـات، بایـد ردیـف کار را 
آزمایـش کـرد و مطمئن شـد که مقـدار بـذر مدنظر در 
هکتـار کاشـته می شـود. ردیـف کاری را در نظـر بگیرید 
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کـه نسـبت دور چـرخ زمینی بـه صفحه بـذر دو به یک 
باشـد )یعنـی اگـر چـرخ زمینـی دو دور بزنـد، صفحـه 
بـذر یـک دور بزنـد(، درصورتی کـه انـدازه محیـط چرخ 
زمینـی 120سـانتی متر باشـد، بـرای ایجـاد فاصلـه 15 
سـانتی متری بذرهـا روی خطـوط، تعـداد سـوراخ های 

صفحـه بـذر به صـورت زیر محاسـبه می شـود:

240 ســانتی متر = 2 × 120 = مقــدار مســافتی کــه 
چــرخ طــی می کنــد تــا صفحــه بــذر یــک دور بزنــد

16= 15÷ 240 = تعداد سوراخ های صفحه بذر

اگــر ایــن ماشــین دارای مــوزع 20 حفــره ای باشــد، 
فاصلــه بذرهــا روی خطــوط به صــورت زیــر اســت:

ــوط در  ــا روی خط ــه بذره 12= 20÷ 240 = فاصل
ــوزع  ــودن م ــره  ای ب صــورت 20 حف

در ردیف کارهــا معمــوالً نیروی الزم بــرای چرخاندن 
مــوزع توســط چــرخ زمینــی تأمیــن می شــود. حرکــت 
چــرخ زمینــی توســط چرخ دندانــه، زنجیــر، کرانویــل و 
ــه  ــود و صفح ــذر منتقل می ش ــه ب ــه صفح ــون ب پینی
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مــوزع بــذر را داخــل صنــدوق بــذر می چرخانــد. 
ــی  ــرخ زمین ــردش چ ــبت گ ــر نس ــا تغیی ــن ب بنابرای
بــه صفحــه بــذر نیــز می تــوان فاصلــه بــذر روی 
خطــوط و میــزان بــذر کاشته شــده را تغییــر داد. 
ســنجش  سیســتم  بــه  مجهــز  ردیف کارهــای  در 
نیوماتیکــی بــذر نیــز تنظیــم ردیــف کار از نظــر میــزان 
کشــت در هکتــار بــا تغییــر نســبت دور چــرخ زمینــی 
ــرو می دهــد(  ــذر نی ــه صفحــه ب ــه ب ــوزع )ک ــه دور م ب
ــر  ــرای تغیی ــت. ب ــر اس ــوزع امکان پذی ــض م ــا تعوی ی
چرخــش  نســبت  به دســت آوردن  و  چرخ دنده هــا 
مــوزع بــه چــرخ زمینــی از جــدول درج شــده روی بدنــه 

ــود.  ــتفاده می ش ــا اس ــه راهنم ــا دفترچ ــین ی ماش
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ف کارها

ت بذر ردی
شرویمهم ترین عوامل تأثیرگذار در میزان کاش

ت پی
سرع

ش از حد توصیه شده باشد، می تواند به 
شروی تراکتور بی

ت پی
درصورتی که سرع

ت شده در واحد سطح از 
ش

ث می شود میزان بذر ک
ت منجر شود که باع

انجام نکاش
میزان مورد انتظار کم تر باشد.

باد تایر
ت منجر 

ش تراکم کاش
درصورتی که باد تایر کم تر از حد معمول باشد، به افزای

می شود.

ش
سر

ت حاصل 
ت یا ناهمواری سر بخورند، نکاش

اگر چرخ ها به عللی مانند وجود رطوب
ب خواهد شد.

ت آمده کم تر از تراکم مطلو
می شود و تراکم به دس

اندازه حفره های 
صفحه بذر

گ تر 
ک میلی متر از آن بزر

ب با بذر بوده و ی
حفره های صفحه بذر باید متناس

باشند.
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کارنده های مخصوص

سیب زمینی کارها )غده کارها( 

ایــن ماشــین  نوعــی ردیــف کار اســت؛ ولــی سیســتم 
ــوع پشته ســاز( آن  ــوزع و شــیاربازکن )شــیاربازکن ن م
بــا ردیــف                            کار متفــاوت اســت. غــده کار ماشــینی اســت 
ــه دار  ــا تکه هــای جوان ــد غده هــای ســالم ی کــه می توان
ــف  ــا را در روی ردی ــد و آن ه ــمارش کن ــع و ش را توزی
بــا فواصــل معیــن و در عمــق مطلوبــی از خــاك قــرار 
ــا خــاك  ــا را خــاك دهــد و ب دهــد. ســپس روی آن ه
فشــرده کنــد. حجــم مخــزن غده کارهــا معمــوالً 
ــاً دو  ــوده و غالب ــی ب ــای معمول ــر از ردیف کاره بزرگ ت

ردیفــه هســتند )شــکل 17- الــف(. 

نشاکارها 

به وســیله ایــن ماشــین ها می تــوان گیاهانــی را 
ــد، در زمیــن اصلــی  ــه بیــرون آمده ان ــازه از خزان کــه ت
ــج،  ــر برن ــی نظی ــرای گیاهان ــن ماشــین ها ب کاشــت. ای
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توتــون، گوجه فرنگــی و ســایر ســبزیجات کاربــرد 
ــکل 17- ب(. ــد )ش دارن

                    

     الف                                                                                  

                           

      ب
شکل 17- تصویر غده کار سیب زمینی )الف( و نشاکار )ب(
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تنظیمات غده کارها

تنظیــم عمــق: بــا تغییــر فاصلــه دســتگاه از زمین 
از طریــق چرخ هــای کنتــرل عمــق انجــام می شــود. 

ــده کار  ــا: در غ ــن غده ه ــه بی ــم فاصل تنظی
خــودکار، تنظیــم فاصلــه بیــن غده هــا به وســیله 
ــذف  ــا ح ــده ی ــده غ ــتی های گیرن ــردن انگش خارج ک
در  می شــود.  انجــام  دســتگاه  غده گیــر  پیاله هــای 
ــا  ــن غده ه ــه بی ــم فاصل ــودکار تنظی ــده کار نیمه خ غ
ــرد.  ــام می گی ــوزع انج ــای م ــم خانه ه ــذف منظ ــا ح ب
ــردش  ــرو ســرعت گ ــال نی ــردن چــرخ انتق ــا بزرگ ک ب

ــد. ــر می کن ــوزع تغیی م

تنظیــم ارتفــاع و عــرض پشــته ها:عرض 
ــای  ــی نهرکن ه ــل افق ــر مح ــیله تغیی ــته ها به وس پش
بشــقاب های  نزدیک کــردن  و  دور  یــا  دســتگاه 
ــه  ــته ها ب ــاع پش ــود و ارتف ــام می ش ــده انج خاك دهن

ــتگی دارد.  ــت بس ــق کاش عم

ــا  ــت: ب ــوط کش ــن خط ــه بی ــم فاصل تنظی



شناخت، کاربرد و تنظیمات ماشین های کاشت 56

ــده روی  ــای کارن ــن واحده ــی بی ــه افق ــر فاصل تغیی
ــر اســت.  ــوع کشــت امکان پذی ــا ن شاســی متناســب ب

عالمت گــذار  تنظیــم  عالمت گــذار:  تنظیــم 
خطی کارهاســت.   ماننــد 

کمبینات  ها )ماشین های چند کاره(

بـا توجـه بـه قرارگیـری کشـور ایـران در موقعیـت 
جغرافیایی خشـک و نیمه خشـک اسـتفاده از ماشـین ها 
و تکنولـوژی مناسـبی کـه منجر به حفـظ رطوبت خاك 
و کاهـش مصرف آب شـود، الزامی اسـت. در این راسـتا 
یکـی از راه هـای کاهـش مصـرف آب و انرژی، اسـتفاده 
از تلفیـق ماشـین های خـاك ورزی اولیـه، خـاك ورزی 
ثانویـه، تسـطیح و کاشـت، ایجـاد فـارو )جـوی( و انجام 
آن هـا در یـک مرحله حرکتی اسـت. به چنین ماشـینی 
در اصطـالح کمبینـات گفتـه می شـود که برای کاشـت 
از سیسـتم های مکانیکـی و  بـذر توسـط آن هـا غالبـاً 
نیوماتیکـی )به کاربـردن جریـان هوا( اسـتفاده می شـود 

 .)18 )شکل 
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ــروج  ــد از خ ــذر بع ــی، ب ــای مکانیک در کمبینات ه
ــان  ــوزع جری ــط م ــزن توس ــت مخ ــای پش از دریچه ه
ــاع  ــقوط از ارتف ــای س ــتفاده از لوله ه ــا اس ــد و ب می یاب
ــاب می شــود و داخــل  ــه داخــل خــاك پرت مناســب ب
ــاك ورز در  ــتم خ ــط سیس ــه توس ــی ک ــای خاک الیه ه
ــه  ــرد. هرچ ــرار می گی ــتند، ق ــی هس ــال جابه جای ح
ــو  ــمت جل ــیاربازکن به س ــقوط و ش ــه س ــه لول مجموع
)خــاك ورز( متمایــل باشــد، عمــق کار بیش تــر و 
هرچــه به ســمت عقــب )غلتــک( متمایــل باشــد، عمــق 
کاشــت کم تــر می شــود. همــه اجــزاء مربــوط بــه 
نحــوه اتصــال و تنظیمــات کارنــده کمبینــات مکانیکــی 
مشــابه خطی کارهاســت. در کمبینات هــای نیوماتیکــی 
بــا اســتفاده از جریــان هــوای ایجادشــده توســط پنکــه، 
ــند.  ــا می رس ــه کارنده ه ــوزع، ب ــده از م ــذور توزیع ش ب
ــش  ــذرکار و بخ ــی ب ــمت اصل ــا از دو قس کمبینات ه
خــاك ورز تشــکیل شــده اند و بــا اتصــال ســه نقطــه بــه 
ــات  ــی عملی ــمت جلوی ــوند. قس ــل می ش ــور وص تراکت
تهیــه بســتر و خــاك ورزی را انجــام می دهــد و قســمت 
عقبــی عملیــات مربــوط بــه کاشــت را انجــام می دهــد. 
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ــی چــون  ــواع گیاهان ــن دســتگاه مناســب کاشــت ان ای
گنــدم، چــاودار، جــو، کلــزا، شــبدر، یونجــه، ســویا و... 
ــاك ورز  ــش خ ــال بخ ــه دنب ــت ب ــمت کاش ــت. قس اس
را  خطــی  به صــورت  کاشــت  امــکان  و  دارد  قــرار 
ــرار دارد. در  ــر مخــزن ق ــوزع در زی ــد. م فراهــم می کن
ــود را از  ــروی خ ــده نی ــی دمن ــای نیوماتیک کمبینات ه

ــد.  ــت می کن ــی دریاف ــور توان ده مح

شکل 17- تصویر کمبینات
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قســمت خــاک ورز کمبینات هــا معمــوالً ســه 
طــرح متفــاوت هســتند کــه عبارت انــد از: 

الــف( ســیکلو تیلــر و  پکــر رولــر: از ســیکلو تیلــر 

بــرای به هــم زدن خــاك و از پکــر رولــر به منظــور 
کلوخ هــا  خردکــردن  و  خــاك  یکنواخت کــردن 
اســتفاده می شــود. ســیکلو تیلــر دارای تیغه هــای 
عمــودی بــوده کــه هــر جفــت خــالف جهــت همدیگــر 
می چرخــد. در زمین هایــی کــه خــاك آن ســنگین 
ــل از  ــی قب ــن قلم ــتفاده از گاوآه ــت، اس ــی اس و رس
اســتفاده از ســیکلوتیلر توصیــه می شــود؛ ولــی در 
ــوان از ســیکلوتیلر  ــا بافــت ســبک تر می ت خاك هــای ب

ــرد.  ــتفاده ک ــخم نخورده اس ــن ش در زمی

ب( هرس هـای دندانـه فنـری: این هرس ها بـه همراه 

غلتـک سـبدی یـا پکر رولـر یا هرس هـای نوع بشـقابی 
کنگـره دار )ویژه زمین های شـخم نخورده( هسـتند.

ج( روتوتیلـر بـه همـراه شـل کننده ها: در ایـن نـوع 

کمبینـات یـک بـذرکار پنوماتیـک )اسـتفاده از گاز یـا 
هـوا بـرای ایجاد نیـروی مکانیکی( بالفاصله بـه روتوتیلر 
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متصل شـده اسـت. خاکی که از پشـت تیغه هـای روتور 
پرتـاب می شـود، روی بـذر قـرار می گیـرد.   

مهم تریــن تنظیمــات طــرح ســیکلوتیلر و پکــر 
رولــر، تنظیــم دور گردش ســیکلوتیلر اســت کــه در آن، 
ــخم  ــل ش ــا عم ــش تیغه ه ــن چرخ ــرعت های پایی س
و به هــم زدن خــاك را بیش تــر انجــام می دهنــد و 
خــرد  را  بیش تــری  کلوخ هــای  بــاال  ســرعت های 
ــیکلوتیلر  ــق س ــم عم ــدی تنظی ــم بع ــد. تنظی می کنن
اســت. تعییــن عمــق نفــوذ بــه داخــل خــاك بســتگی 

ــر دارد. ــط و تشــخیص کارب ــت محی ــه وضعی ب

برخی مزایای استفاده از کمبینات ها

ثانویـه،  خـاك ورزی  عملیـات  تمامـی  انجـام   -
بسترسـازی و کاشـت بـذر در یـک مرحلـه در مزرعه ای 
کـه شـخم نخورده یـا فقط یـک بار شـخم خورده اسـت.

- مخلوط کــردن بقایــای گیاهــی بــا خــاك در 
مناطقــی کــه زمیــن از لحــاظ مــواد آلــی فقیــر اســت.
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- به طــور متوســط 59 درصــد صرفه جویــی در 
ــه ادوات، 52  ــی در هزین ــد صرفه جوی ــان، 56 درص زم
ــور و 55 درصــد  ــه تراکت ــی در هزین درصــد صرفه جوی

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــه کل ــی در هزین صرفه جوی

- کاهــش تــردد تراکتــور و به تأخیرانداختــن ایجــاد 
الیــه ســخت زیریــن در خــاك.

نکات مهم در کمبینات ها

- ســرعت حرکــت کم تــر از 5 کیلومتــر بــر ســاعت 
انتقــال  شــیلنگ های  در  گرفتگــی  ایجــاد  باعــث 

می شــود و دقــت بــذرکاری را کــم می کنــد.

- بایــد دقــت شــود کــه از تمامــی واحدهــای کارنده 
بــذر خارج شــود.

توســط  آن  پوشــش  و  بــذر  مناســب  عمــق   -
کارنده هــای ردیــف عقــب و جلــو بایــد تنظیــم شــود.

- بــرای جلوگیــری از صدمه دیــدن مــوزع بایــد 
ــد.  ــی باش ــذر خال ــزن ب ــول آن مخ ــر ط ــگام تغیی هن
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ــا،  ــذار در بذرپاش ه ــود عالمت گ ــه نب ــه ب ــا توج ب
رعایــت همپوشــانی مهــم اســت و بــه مهــارت راننــده 
بســتگی دارد. بهتــر اســت مخــزن کارنــده را در محــل 
ــه  ــده ب ــاالی کارن ــا وزن ب ــرد ت ــر ک ــذر پ ــت از ب کاش
ــه  ــه مزرع ــل ب ــل و نق ــن حم ــودگی آن در حی فرس
منجــر نشــود. هرچــه لولــه ســقوط کمبینات                 هــا 
ــل باشــد، عمــق کار  ــو )خــاك ورز( متمای به ســمت جل
ــل  ــک( متمای ــب )غلت ــمت عق ــه به س ــر و هرچ بیش ت
ــوزع  ــود م ــود. نب ــر می ش ــت کم ت ــق کاش ــد، عم باش
مناســب، ســرش، تنظیــم نبــودن بــاد چــرخ محــرك و 
ســرعت پیشــروی کارنــده می توانــد در تراکــم مطلــوب 

ــذار باشــد. کاشــت اثرگ

تنظیم مقدار ریزش بذر در هکتار )کالیبراسیون( 
کمبینات ها

در کمبینات هــا نیــز از دفترچــه راهنمــا بــرای 
کالیبراســیون اســتفاده می شــود. در غیــر ایــن  صــورت 
ــود  ــده ش ــک دور چرخان ــرك ی ــرخ مح ــت چ الزم اس
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ــخص  ــده مش ــده جعبه دن ــش چرخ دن ــدار چرخ ــا مق ت
ــا مشــخص شــدن تعــداد دور گــردش محــور  شــود. ب
ــا محیــط چــرخ محــرك و  ــده و تناســب آن ب جعبه دن
درنظرگرفتــن عــرض کار می تــوان بــه مســاحت کار در 
یــک دور چرخــش کارنــده دســت یافــت. به طــور مثــال 
بــا یــک دور چرخــش چــرخ محــرك )چــرخ الســتیک 
یــا خــاك ورز( دســتگاه دو متــر پیش مــی رود و بــه ازای 
ــرض  ــا ف ــد. ب ــک دوم دور می چرخ ــده ی ــه دن آن جعب
ــر باشــد، مســاحت  ــده ســه مت اینکــه عــرض کار کارن

ــت: ــر اس ــورت زی ــده به ص بذرکاری ش

6  متر مربع = 3 × 2= )محیط چرخ × عرض دستگاه( = 

مساحت بذرکاری شده در یک دور چرخ

ــر  ــرخ در 6 مت ــداد دور چ ــه تع ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مربــع یــک دور اســت. تعــداد دور چــرخ در1000 
مترمربــع برابــر 166/6= 6 ÷ 1000 خواهــد بــود و 
تعــداد دور جعبه دنــده برابــر 83/3= 2÷ 166/6 خواهــد 
ــدازه  ــوزع به ان ــدن م ــا چرخان ــب ب ــن ترتی ــه ای ــود. ب ب
ــار  ــم هکت ــادل یک ده ــده مع ــذر ریخته ش 83/3 دور، ب
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خواهــد بــود. در ایــن مثــال فــرض می شــود کــه مقــدار 
بــذر ریخته شــده 180 کیلوگــرم در هکتــار باشــد. اگــر 
ــه  ــد ب ــد، بای ــرم باش ــر 210 کیلوگ ــذر مدنظ ــدار ب مق
خط کــش دســتگاه مراجعــه کــرده و ایــن درجــه را بــا 
تناســب بیــن عــدد و مقــدار بــذر ریخته شــده اصــالح 
کــرد. بــه ایــن ترتیــب کــه اگــر شــاخص دســتگاه روی 
عــدد 60 باشــد، بــا اعمــال تناســب مشــخص می شــود 
کــه الزم اســت شــاخص خط کــش روی عــدد 70 
قــرار گیــرد و بعــد از آن اقــدام بــه کاشــت بــذر شــود. 

)60×210(  ÷180=70
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خالصه مطالب

ــول،  ــدات محص ــاورزی و تولی ــت کش ــروزه در صنع ام
ــت  ــد. کاش ــرف اول را می زن ــت ح ــژه کیفی ــرعت و بوی س
ــت  ــین های کاش ــتفاده از ماش ــا اس ــی ب ــوالت زراع محص
ــق  ــب عم ــم مناس ــذر، تنظی ــت ب ــی کش ــث یکنواخت باع
کاشــت، یکنواختــی پوشــش و فشرده ســازی خــاک رو 
ــطح  ــب و س ــی مناس ــت جوانه زن ــذر و درنهای ــراف ب و اط
ــتفاده  ــود. اس ــه می ش ــول در مزرع ــبز محص ــت س یکنواخ
از ماشــین های کاشــت می توانــد بــه افزایــش ســرعت 
ــات  ــذر و تســهیل عملی ــی در مصــرف ب کاشــت، صرفه جوی
داشــت و برداشــت کمــک کنــد. درکل روش کاشــت مکانیزه 
)بــا اســتفاده از ماشــین های کاشــت( نســبت به روش ســنتی 
ــوان  ــواع ماشــین های کاشــت می ت ــر اســت. از ان اقتصادی ت
بــه بذرپــاش، خطــی کار، ردیــف کار، کارنده هــای مخصــوص 
و ماشــین های چنــدکاره اشــاره کــرد. هــدف از تدویــن ایــن 
ــواع ماشــین های کاشــت  ــن ان ــر مهم تری نشــریه مــروری ب
و آشــنایی بــا نحــوه تنظیمــات آن هــا بویــژه تنظیــم میــزان 

ــار اســت.   ــذر در هکت ب
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