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 مقدمه

رفزتن سز ز زنزدگی و تمایز       الکشزورهای مختفزف، بزا    رشد روز افزوون جمییزت در  

همزین خزا ر   بزه . به مصرف بیشتر، نیزاز بزه افزوایو مزواد یزرایی را تشزدید نمزود  اسزت        

در ایززن . شززودکشززاورزی افززوود  مززیت المحصززوتولیززد روز بززر اهمیززت افززوایو  بززه روز

هززای کاشززت بززر افززوایو  مف ززرد  خصززوم ماشززینماشززین، بززهصززحیز راسززتا کززاربرد 

هززای مصززرفی ماننززد کززود و بززرر،    ت کشززاورزی و کززاهو مصززرف نهززاد   المحصززو

هززا، ی نززواختی تززرین مییارهززای ارزیززابی  مف ززرد کارنززد ی ززی از مهزز . تأثیرگززرار اسززت

 . فاصفه بین برور است

بزا  هزای کاشزت، در  مزن مناسز  و      روی ردیزف بزرور را  کار ماشینی اسزت کزه   ردیف

بنزابراین فاصزفه  زولی بزین بزرور بزر       . دهزد ای ی سزان درون بسزتر بزرر رزرار مزی     فاصزفه 

بززرای کشززت گیاهززانی اسززتفاد   کارهززاردیززفاز . اسززت روی یززر ردیززف همززوار  ثابززت

 اسززت بززا ضززروریو  شززود کززه بززرای رشززد و نمززو بززه فيززای بیشززتری نیززاز دارنززد  مززی

 هززای مربو ززهای کشززت شززوند کززه انلززا   مفیززات داشززت و برداشززت بززا ماشززینفاصززفه

 مف زرد  منظزور دسزتیابی بزه   بزه  .پزریر باشزد  هزای کشزت ام زان   راحتزی در بزین ردیزف   به

مزورد نظزر   تیزداد بزرر   کاشزته شزدن   باالتر و کیفیت بهتر محصول، بایزد هنازا  کاشزت از    

تیزداد بزرر خزارد شزد      بززرای کسزز  ا مینززان از    . نمزود  ا مینان حاصز  در واحد س ز 

از نظزر میزوان و فواصز  ریزوش بززرر     ا ماشزین کارنزد  ر  بایزد   ،مززوزع در واحززد سزز ز    از

 گیزززرد، واسزززنلی مفیاتزززی کزززه بزززرای آزمایزززو کارنزززد  انلزززا  مززی. کنیززز  بررسززی

بزرر کمتزر یزا     ن اسزت ، مم ز در صزورت  زد  کالیبراسزیون   . شزودنامید  می (کالیبراسیون)

افزت  مف زرد یزا    مقزدار نامناسز    مصزرف بزرر بزه   . شزود کاشته  بیشتر از مقدار توصیه شد 

دسززتورالیم  در ایززن نوشززتار،  . دنبززال خواهززد داشززت  افززوایو هوینززه تولیززد را بززه   

کاشززت کارهززا جهززت اسززتفاد  کارشناسززان و کززاربران ماشززین هززای  کالیبراسززیون ردیززف

 . ودشارائه می( هاکارردیف)
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 هاکارردیفمعرفی 

 ،ی سزان  هزای کزه بزرور را بزا فاصزفه    هسزتند  کزاری  دریزن   هزای  ماشزین  ،هاکارردیف

بنززابراین فاصززفه . دهززددرون بسززتر بززرر رززرار مززیهززایی بززا فاصززفه مشززخ ، روی ردیززف

فاصززفه کارهززا، در ردیززف. اسززت ززولی بززین بززرور بززر روی یززر ردیززف همززوار  ثابززت   

داشزت و برداشزت    بزرای کزه   هزایی   ماشزین  وع محصزول و نز های کاشت با توجزه بزه   ردیف

کارهزا تیزداد بزرر در    ردیزف کشزت بزا   در . اسزت شود، رابز  تنظزی    آن محصول استفاد  می

 (. 8ش   )ه تار مه  است 
 

 
 کاربا ردیفمحصول کشت شده  -8شکل 

 

 بنزدی تقسزی   رابز   هردیفز  چنزد  یزا  و یزر  پنومزاتی ی  م زانی ی،  انواع به کارهاردیف

 دوبزه  مزوزع  صزفحه  بزه  مخزون  از بزرر  انتقزال  چازونای  اسزاس  بزر  کارهادیفر. باشندمی

 .شوندتقسی  می (9ش   ) م انی ی و (2ش   ) پنوماتی ی نوع

 
 کار مکانیکیردیف - 2شکل 
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 کار پنوماتیکیردیف - 9شکل 

 
 

 کارنزد   واحزد  هزر . اسزت  واحدکارنزد   چنزد  شزام   کزار هر ردیزف  کفی، ساختار نظر از

شز    ) شزود مزی  منتقز   مزوزع  صزفحه  روی بزه  آن از بزرر  کزه  بود  برر یر مخون دارای

4 .) 

 
 کار پنوماتیکیردیف یاجزا - 4شکل 

 

بزا   بزررهایی  بزرای . اسزت  ی سزان ، ی بزرر هزا  حفزر  ر زر  تیزداد و  ه، صزفح  هزر  در

متفزاوتی نیزاز اسزت و بزرای هزر نزوع بزرر بایسزتی          هزای صزفحه بزه   مختفزف  هزای  انداز 

زمزین  )کارنزد    چزر   حرکزت  اثزر  در مزوزع  صزفحه  .مناسز  آن انتخزاش شزود   ی صزفحه 

. آیزد مزی  در حرکزت  بزه  مختفزف  هزای دنزد   و چزر   زنلیزر  توسط آن نیروی انتقال و( گرد



 

 اله یوسفیروح
 

 

4 

 

 وارز  شزد    بزرر  خروجزی ی رهاسزازی و  نق زه  مزوزع،  صزفحه  دورانزی  حرکزت  مسزیر  در

 آن از ،حفزر   آن خز  دا بزرر  نق زه،  ایزن  بزه  مزوزع  هزای حفزر   از هریزر  رسزیدن  با. است

 م زانی ی،  انزواع  در. افتزد مزی  شزیاربازکن  توسزط  شزد   بزاز  شزیار درون  بزه  و شزد   خزارد 

 در کزه حزالی  در. دشزون  منتقز  مزی   افقزی  مزوزع  صزفحه  روی بزه  م انی ی صورت به بررها

شزد  و  م یزد    مزوزع  هزای حفزر   داخز   بزه در اثزر نیزروی م زو     بزررها  پنوماتی ی، انواع

  (.5ش   ) ندگیر میررار  برر حفر در دهانه 
 

 
 کار پنوماتیکییک واحد ردیف یاجزا - 5شکل 

 

 هابذر کارنده( موزع)گیری اندازهواحد اجزای 

 از  ریززنهززا ابوارهززایی هسززتند کززه بززرر را بززه انززداز  میززین از مخززون جززدا و مززوزع

اک داخزز  شززیار ایلززاد شززد  در داخزز  خزز، بززرر را بززه(ماننززد لولززه سززقو )سیسززت  انتقززال 

 . (5ش   ) کنندهدایت می

 : اند ازاصفی سیست  توزی  برر  بارت وظایف

بزر حسز  تیزداد بزرر در واحزد      )از پزیو تییزین شزد     یا تیزداد  برر را بر اساس مقدار  -

  .از مخون بردارد (های کشت و یا در واحد س ز ول ردیف
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ر دانتخززابی ( ردیفززی)بززرر را بززا درززت مناسزز  و کززافی بززر اسززاس الاززوی کشززت    -

 .کند لحظه مناس  برای سقو  در شیار کاشت رها

 . در فرآیند توزی ، حدار  خسارت به برر وارد شود -

 کارهادر ردیفموزع انواع 

ای زمزانی آن را  دارنزد و بزا ورفزه   های درین، برر را تزر تزر از مخزون بزر مزی     موزع

بسزتر نیزو   اگزر ایزن ورفزۀ زمزانی در هنازا  تحویز  و رراردهزی بزرر در         . توزی  مزی کننزد  

در  ززول ( الاززوی کشزت ردیفززی )هززای مسزاوی از ی ززدیار  حفز  شززود، بززررها بزا فاصززفه  

 . (6 ش  ) شوندشیار کاشته می
 

 
 یکسان و از پیش تعیین شده کشت بذر با فاصله - 1شکل 

 

محصززوالتی هسززتند  از جمفززهانززواع لوبیززا سززورگو ، آفتززاباردان و چغندررنززد، ذرت، 

 .شزوند هزای دریزن کاشزته مزی    مزوزع کارهزای ملهزو بزه    ردیزف  که میموالً بزا اسزتفاد  از  

بزرای  رونزد کزه  مومزاً    کزار مزی  هزایی بزه  های موزع درین در کارند  ور مرسو ، سیست به

 . شوندمی استفاد محصوالت ردیفی کشت 

تززوان بززه تززرین آنهززا را مززیهززای دریززن وجززود دارد امززا رایززجعزاز مززو انززواع زیززادی

 ، صزززفحه ای م شزززی و اناشزززتی دار(م زززانی ی)مزززولی می صزززفحه ایهزززای مزززوزع

 (.7ش   )بندی کرد دسته
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 کارهامرسوم در ردیفانواع موزع  - 7شکل 

 

  :ایهای صفحهموزع -8

هززایی م زز  ای متحززرک حززاوی تززورفتایای اصززوالً صززفحههززای صززفحهدر مززوزع

هزا  سزفول ابیزاد ایزن   شزود و  حفر ، سفول یا گودی وارز  در محزیط آن بزه کزار گرفتزه مزی      

بزه انزواع صزفحه افقزی، صزفحه مایز  و       ای هزای صزفحه  مزوزع . داردبه انداز  برر بسزتای  

  (.1ش   )شوند صفحه  مودی تقسی  می
 

 
 ایهای صفحهانواع موزع - 1شکل 

 

 صزفحه شزان داد  شزد  اسزت،    فقزی ن هزای صزفحه ا  مزوزع ی از یاهز نمونه ،3ش   در 

بزرای پزر   ل اسزت و تنهزا رسزمتی از صزفحه     ا سزفو در محیط خود دارای تیزدادی حفزر  یز   

 داخزز بززا چززرخو صززفحه بززرر، بززررها بززه . در تمززاس اسززت هابززا بززررهززا  حفززر شززدن 

صزفحه بزرر صزحیز    هزای  حفزر  کزه انزداز    در صزورتی . افتنزد صزفحه بزرر مزی   های حفر 

در ایزن نزوع مزوزع، وسزیفه کنزار زن بزرر       . افتزد مزی  حفزر  داخ  هزر  باشد، فقط یر برر به
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ی کزه  بزرر از تحت فشار فنر وجزود دارد تزا از سزقو  بزررهای اضزافی بزه ییزر        ( تر کن)

همچنزین، اگزر بزه  فزت اخزت ف در      . فزوگیری نمایزد  صزفحه بزرر اسزت، ج    حفر در داخ  

رززرار گیززرد، کنززار زن، بززرر اضززافی را از  حفززر انززداز  بززررها، بززیو از یززر بززرر در داخزز  

حزاوی بزرر از روی سزورا  خزرود     ورتزی کزه یزر سزفول     . داخ  سفول بیرون مزی انزدازد  

ای بزه  تحزت فشزار فنزر ضزربه    ( بزرر انزداز  )ته مخون  بور کند، یزر وسزیفه بیزرون انزداز     

 .اندازدمیلوله سقو  زند و آن را از  رین این سورا  به داخ  برر می
 

 
 انواع موزع صفحه افقی - 3شکل 

 

 بزه نسزبت  بزرر  بزا تغییزر نسزبت سزر ت چرخشزی صزفحه        ها روی ردیزف بزرر  ۀفاصف

هززای یززا بززا جززایاوین کززردن صززفحاتی حززاوی حفززر  یززا سززفولو سززر ت خ ززی کارنززد  

هزا بزه اسزتفاد  از بزررهای      مف زرد دریزن ایزن مزوزع    . شزود کمتر یا بیشتر تغییزر داد  مزی  

 . (81ش   ) ای متناس  با انداز  بررها بستای داردیر انداز  و انتخاش صفحه
 

 
 وی تغییر مقدار توزع بذرعوامل تاثیرگذار بر ر - 81شکل 
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  :ای مکشیهای صفحهموزع -2

دار، یززر ای م شززی اساسززاً شززام  مخززون بززرر، پوسززتۀ شزز اف هززای صززفحهمززوزع

هززایی بززا فواصزز  میززین روی محززیط آن و یززر   صززفحۀ مززدور چرخززان دارای سززورا  

 . (88 ش  ) برای ایلاد م و هستند م انیو 
 

 
 موزع صفحه مکشی - 88شکل 

 

بزه کزار    بزرر  بزه دو دلیز  بزا صزفحۀ     ی م شزی هزا مزوزع  ار رفتزه در کز بهبرر صفحۀ 

جزای رزرار   هبز کزه بزرر انتخزاش شزد      ی زی ایزن   .ای تفزاوت دارد های صزفحه رفته در موزع

بزه  کزه  و دیازر ایزن  گیزرد  هزای صزفحه رزرار مزی    هزا روی سزورا   داخز  حفزر   گرفتن در 

. نیزاز ندارنزد  ن م زانیو   بزه ایز  هزای صزفحه ای   مزوزع  در حالی کهم انیو  م و نیاز دارد 

هززا از کززوچ ترین بیززد بززرر در مق زز   رضززی آن  ر ززر سززورا  ی م شززی،هززامززوزعدر 

ر ززر حفززر  تززا آن انززداز  کوچزر اسززت کززه ا مینززان حاصزز  شززود بززرر  . کزوچ تر اسززت 

 . (82 ش  )  بور کندشد  و از آن حفر   واردتواند نمی
 

 
 شکل صفحه بذر -82 شکل
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، صزفحۀ مزوزع بزین دو نیمزۀ پوسزتۀ      ن داد  شزد  شزا ن، 89 همان  زور کزه در شز     

و از  ززرف دیاززر در ( خزز  )و از یززر  ززرف تحززت فشززار منفززی  چرخززدناهدارنززد  مززی

همومززان بززا چززرخو صززفحه، بززررها بززر اثززر اخززت ف فشززار در دو . تمززاس بززا بززرر اسززت

چسزبید  و تزا رسزیدن بزه     هزا  حفزر  ی بزه دهانزه  و م زو ایلزاد شزد ،     بزرر   رف صفحه

 . ناه داشته می شوندهای صفحه برر  بر روی حفر هاسازی زمان ر

 

 
 محل قرار گیری صفحه موزع - 89 شکل

 

بزه تزر کزن یزا جداکننزد        نوبزت ی روی صزفحه بزه  هزا ، حفر برر ۀبا چرخو صفح 

بزر  اگر تزر کزن درسزت تنظزی  شزد  باشزد، تنهزا یزر بزرر در          . رسندبررهای اضافی می

 در پزایین صزفحه، رسزمتی بزدون    . شزود حمز  مزی  و  بزاری مانزد   هزر حفزر    های  روی لبه

خ   نسبی وجزود دارد کزه کزه بزرر بزا رسزیدن بزه ایزن رسزمت، از حفزر             فشار م شی یا

مقزدار م زو بایزد بزه     . افتزد داخز  لولزۀ سزقو  مزی    شود و در اثر نیزروی ثقز  بزه   جدا می

حفزر  بزه   ی هزا  لبزه روی بزر  ای باشد که اخت ف فشار کافی بزرای نازه داشزتن بزرر     انداز 

بزرای  . وجود آید و ام ان جداسازی بزررهای اضزافی بزا تزر کزن نیزو وجزود داشزته باشزد         

  (.84ش   ) تر، اخت ف فشار بیشتری الز  استبررهای سناین



 

 اله یوسفیروح
 

 

11 

 

 
 عملکرد موزع مکشی - 84شکل 

 

تزر کزن   . ، در  مف زرد صزحیز مزوزع بسزیار مهز  اسزت      تنظی  مورییزت تزر کزن   

چنزد بزرر بزه لولزۀ      ، دو یزا جزای یزر بزرر   م زن اسزت بزه   اگر درست تنظی  نشد  باشزد، م 

سزر ت بزیو از حزد    . کزه اصز ً بزرری روی حفزر  بزاری نمانزد      سقو  تحوی  شود یا ایزن 

 زیززرا زمززان تمززاس هززر یززر از  ،دهززدمززوزع را کززاهو مززی کززارایی نیززو  بززرر صززفحه

و در اثزر نیزروی گریزو از مرکزو ام زان جزدا        شزود هزای صزفحه بزا بزرر محزدود مزی      حفر 

 (.85 ش  ) ن برر از صفحه وجود داردشد
 

 
 تنظیم موقعیت تک کن -85 شکل



 کارها و روش کالیبراسیون آنهاردیف    
 

 

11 

 

 : های انگشتی دارموزع -9

هززای ناشززی از تغییززر انززداز  و بززه تبزز  آن بززه منظززور حززرف دشززواری هززاایززن مززوزع

. هنازا  تغییزر انزداز  بزرر، توسزیه پیزدا کردنزد       تیویض صفحۀ موزع برر یا استوانۀ موزع بزه 

شززود کززه در آن از مخززون بززه محفظززۀ برداشززت بززرر وارد مززی  بززرر در اثززر نیززروی ثقزز 

ای های بفندکن وجزود دارنزد کزه تحزت فشزار فنزری رزرار دارنزد و بزه دور صزفحه          اناشتی

همچنزان کزه اناشزتی بزه سزمت پزایین محفظزۀ برداشزت بزرر حرکزت           . چرخند مود می

ثابززت پشززت  چرخانززد و در نتیلزه لبززۀ بردارنززد  آن از صزفحۀ  کنززد، بادامزر آن را مززی مزی 

هزا از درون تزود  بزرر  بزور     ورتزی اناشزتی  . شزود دهانۀ آن بزاز مزی  و گیرد خود فاصفه می

بنزدد و یزر یزا چنزد بزرر بزین لبزۀ بردارنزد          ها را می کنند، بادامر لبۀ بردارند  اناشتیمی

ای کززه بززا ادامززه چززرخو اناشززتی، بززررهای اضززافه. گیززردو صززفحۀ پشززت آن رززرار مززی

شزتی رزرار گرفتزه باشزند، در هنازا   بزور از دو رسزمت تزو رفتازی          مم ن اسزت زیزر انا  

برر بزه جزا مانزد  کزه در اثزر فشزار فنزر مح ز  نازه          . افتندوار  بر صفحۀ ثابت، بیرون می

داشته شد  است، به  رف دهانۀ خزرود حمز  و بزه محزض رسزیدن بزه نق زۀ خزرود، بزه          

واصز  زمزانی میزین بزه     شزود و در وارز  بزررها بزا ف     رف بخزو انتقزال بزرر پرتزاش مزی     

 (. 86 ش  ) یابندانتقال می ،سیست  تحوی  موزع
 

 
 موزع انگشتی دار -81 شکل
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 کاشت تعیین فاصله بذرها بر روی ردیف

                  صزورت تیزداد در    ه                         مقزدار بزرر مصزرفی بز       ،                        کزار بزا مزوزع دریزن                هزای ردیزف          در ماشین

                  فزوش بزا توجزه                                    کزار و دسترسزی بزه تزراک  م                          تنظزی  بزودن ردیزف     .    شود               ه تار محاسبه می

کزار بزرای کاشزتن بزرر در مور زه      ربز  از بزردن ردیزف                                       به نوع بزرر و شزرایط خزاک بایزد     

هزا  ردیزف بزین  و فاصزفه  ( روی ردیزف )فاصزفۀ بزرور از هز      ،کارهزا  در ردیزف . کنترل شزود 

هزای داشزت و   هزا بزا توجزه بزه ماشزین     فاصزفه ردیزف   ،برای هزر بزرری  . استراب  تنظی  

شزود، ثابزت اسزت، ولزی بزرای رسزیدن بزه        اسزتفاد  مزی  برداشتی کزه بزرای آن محصزول    

کزار و  تفزاوت اصزفی ردیزف   . تزوان فاصزفه بزررها را روی ردیزف تغییزر داد     تراک  مناس  می

 (. 87ش   ) های سنلو و استقرار برر استکار در م انیو خ ی

 
 تفاوت خطی کار و ردیف کار -87شکل 
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پززریر از دو  ریززن ام ززان روی ردیززف کشززت فاصززفۀ بززررها از ی ززدیار بززر  تییززین

 : است

ی زی از  : تیویض صزفحه بزرر بزا تیزداد بیشزتر یزا کمتزر حفزر  روی محزیط آن          -8

در ه تزار از  ریزن   کاشزته شزد    کارهزا از نق زه نظزر تیزداد بزرر      های تنظی  ردیزف روش

بزرای هزر    8در جزدول  . گیزرد  هزا انلزا  مزی    انتخاش صفحه بزرر بزر حسز  تیزداد حفزر      

صززفحه بززرر بززا تیززداد سززوراخهای مختفززف  5کارخانززه سززازند   کززار، ردیززف واحززد کاشززت

کزه نسزبت چزرخو چزر  محزرک بزه صزفحه بزرر ثابزت          ارائه نمود  است، با فرض ایزن 

هزای صزفحه بزرر    بررها بر روی ردیزف بزا کز  یزا زیزاد شزدن تیزداد سزورا          ۀباشد، فاصف

  تیزداد بزرر   تزوانی مزی روی ردیزف،  ها بزرر  ۀبا داشتن فاصزفه ردیزف و فاصزف   . کندتغییر می

 . در ه تار را محاسبه نمایی 

 (تعداد بذر در هکتار)کارها انتخاب صفحه بذر جهت تنظیم ردیف -8جدول 

 تیداد سورا  های روی صفحه برر چر  زنلیرهای مسیر انتقال ردرت

A B C D      
 (متر سانتی)فاصفۀ بررها بر روی ردیف 

29 21 29 21 2/82 4/3 1/6 7/4 4/9 

  بزرر، فاصزفه بزین بزررها کمتزر، در نتیلزه تیزداد بزرر در ه تزار بیشزتر مزی              ۀ           هزای صزفح                       با افوایو تیداد سورا                                                                                     -

   .    شود
   بزرر، فاصزفه بزین بزررها بیشزتر، در نتیلزه تیزداد بزرر در ه تزار کمتزر مزی              ۀ           هزای صزفح                       با کاهو تیداد سزورا                                                                                     -

   .    شود
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ی ززی دیاززر از : تغییززر سززر ت صززفحه بززرر نسززبت بززه سززر ت خ ززی کارنززد   -2

از  ریزن   ،در ه تزار کاشزته شزد    کارهزا از نق زه نظزر تیزداد بزرر      های تنظی  ردیزف روش

 در. گیززرد ت خ ززی کارنززد  انلززا  مززی  تغییززر سززر ت صززفحه بززرر نسززبت بززه سززر    

هزایی بزا تیزداد    کارها برای تغییزر سزر ت صزفحه بزرر از جیبزه دنزد  بزا چزر  دنزد          دیفر

کزه بزا ثابزت بزودن صزفحه       دهزد  مزی نشزان   2جدول . های مختفف استفاد  شد  استدند 

سزر ت  ( بینزوان ورودی و خروجزی  )هزای مختفزف   تزوانی  بزا درگیزر نمزودن دنزد      مزی  برر

در نهایزت بزا تغییزر سزر ت چزرخو صزفحه بزرر        . کنزی  فحه برر را ک  یا زیزاد  چرخو ص

 .توانی  فاصفۀ بررها بر روی ردیف را تغییر دهی  می

 (تعداد بذر در هکتار)کارها انتخاب چرخ دنده جهت تنظیم ردیف - 2جدول 

 چر  زنلیرهای مسیر انتقال ردرت

تیداد سورا  

های صفحه 

 21=  برر

A B C D  درگیری چر  دند  های در مسیر انتقال ردرتآرایو 
فاصفه بررها 

 (متر سانتی)

29   86   29   87   

 

4/81 

29   86   29   81   

 

1/88 
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29   86   29   83   

 

7/88 

29   86   29   21   

 

2/82 

29   86   29   28   

 

3/82 

2 9  86   29   22   

 

5/89 

29   86   29   29   

 

1/84 
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   در صززورتی ه چززر  دنززد  ورودی ثابززت باشززد                                               ( C)  هززر چززه چززر  دنززد  خروجززی ،                                 ( D )   ،بورگتززر انتخززاش گززردد                          
   .                                                                                             سر ت دوران صفحه برر کمتر شد ، فاصفه بین بررها بیشتر، در نتیله تیداد برر در ه تار کمتر می شود

 ر صززورتی ه چززر  دنززد  ورودی ثابززت باشززد   د                                              ( C)  هززر چززه چززر  دنززد  خروجززی ،                                 ( D )   ،کززوچ تر انتخززاش گززردد                          
   .                                                                                              سر ت دوران صفحه برر بیشتر شد ، فاصفه بین بررها کمتر، در نتیله تیداد برر در ه تار بیشتر می شود

 

 

 (ونکالیبراسی)کارها های تنظیم مقدار ریزش بذر در ردیفروش

ی بزرای کاشزت بزرر بزا فاصزفه      کزار  ردیزف کزار بزه مینزای تنظزی      کالیبراسیون ردیف

را جهززت  کززار ردیززفتززوانی  بززه دو روش مززی. اسززتبززین ردیززف و روی ردیززف مشززخ  

 : نمایی  (کالیبر )تنظی  کاشت تیداد مشخصی برر در ه تار 

 ابا استفاده از جدول و دفترچه راهنم

                                          سززازند  کارنززد  بززرای کاشززت بززررهای             کارخانززه  :                       انتخززاش صززفحه بززرر   (  8         مرحفززه

                      هزای مختفزف تحویز                       بزا ر زر سزورا           بزرر        هزای                                     گوناگون برای هر واحزد کاشزت صزفحه   

      یزا              هزای ثقفزی                                   سزورا  صزفحه بزرر در کارنزد               و تیزداد        ر زر        است،             الز  به توضیز   .    دهد  می

               مناسزز  بززرای              هززای بززرر        صززفحه   9          در جززدول   .      اسززت         متفززاوت         بززرر،                        پنومززاتی ی بززرای هززر 

         خزواهی          اگزر ب               ب زور م زال     .                                   های پنومزاتی ی مشزخ  شزد  اسزت                    هر برر در کارند       کاشت

     بززا        بززرر       صززفحه    9                   بززا توجززه جززدول   .         ب ززاری        متززر         سززانتی    71                                 بززرر ذرت را بززا فاصززفه ردیززف 

  .      نمایی               را انتخاش می    26            تیداد سورا  
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 انتخاب صفحه بذر - 9جدول 

 وزعتیداد سورا  صفحه م (میفی متر)ر ر سورا  صفحه موزع  برر

 26 5/4 ذرت

 96 5/4 ذرت

 26 5/2 آفتاباردان

 96 8/2 چغندر رند

 72 7/8 چغندر رند

 96 9 پنبه

 52 5/9 لوبیا

 4در صززورت مشززخ  بززودن تیززداد بوتززه در ه تززار، از روی جززدول     ( 2        مرحفززه

ردیزف افقزی بیزانار فواصز  مختفزف       4 در جزدول . گزردد فاصفه بین بررها مشزخ  مزی  

مقزادیر  . اسزت ون  مزودی بیزانار فاصزفه بزین بزررها بزر روی ردیزف        ها و سزت بین ردیف

بززا توجززه بززه این ززه فاصززفه . اسززتموجززود در جززدول بیززان کننززد  تیززداد بززرر در ه تززار 

بززرر در ه تززار  78111خززواهی  حززدود ، مززیبایززری سززانتی متززر در نظززر  71ردیفهززا را 

دد بززه آن را در یززا نودیززر تززرین  زز  78111سززانتی متززر ،  ززدد  71در ردیززف . ب ززاری 

سززتون )را پیززدا کززرد  و بززه سززمت چزز  آن   71111 ززدد .  کنززی جززدول انتخززاش مززی

 بزر بزرور  بزین  یینزی فاصزفه   . رسزی  مزی  85/21رویز ، بزه  زدد    مزی ( مربو  بزه فواصز    

 . است متر سانتی 85/21روی هر ردیف 
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 تعداد بذر مصرفی در هکتارتعیین  - 4 جدول

اصفه برر ف های کاشت بررفاصفه ردیف

روی ردیف 

 (متر سانتی)

15 11 75 71 65 51 45 

 تیداد برر در ه تار

64111 61111 79411 71711 14711 881811 822411 85/81 

69711 67711 72211 77411 19911 811411 821411 45/81 

69511 67511 72111 77211 19811 811811 821811 51/81 

68411 65211 63611 74511 11911 814411 886111 85/83 

61711 64511 61111 79111 73511 819911 884111 95/83 

61611 64411 61711 79611 73211 819111 884511 41/83 

51911 62111 66811 71111 76911 33211 881211 85/21 

51111 68711 65111 71511 75311 31711 813711 25/21 

57611 68211 65911 71111 75411 31111 811311 41/21 

55611 53811 69111 67511 72711 34511 815111 85/28 
 

را کزه   بزرری ابتزدا شزمار  صزفحه     5 در جزدول : بزرر تییین سر ت صزفحه  ( 9مرحفه 

در ایزن سزتون  زدد مربزو  بزه       و( سزوراخه  26مزوزع  )ا پیزدا کزرد    انتخاش کرد  بزودی  ر 

، سزسس در کنزار ایزن    ( سزانتی متزر   85/21)فاصفه برر روی هزر ردیزف را پیزدا مزی کنزی       

ا زداد مربزو  بزه شزمار  دنزد  هزای چزر         ( سمت چز  ، سزتونهای اول تزا چهزار     ) دد 

محرک کارند ، چر  دند  اکسز  و نیزو شزمار  چزر  دنزد  هزای درگیزر در جیبزه دنزد  را          

بزا انتخزاش چزر  دنزد  هزای چزر  محزرک، دنزد  هزای جیبزه دنزد  و نیزو             . کنی  پیدا می

 .، بررکار را تنظی  کرد  ای  صفحه موزع
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 تعیین سرعت صفحه موزع - 5 جدول

 تعداد سوراخ های روی صفحه بذر زنجیرهای مسیر انتقال قدرتچرخ 

A B C D      

 (متر سانتی)دیف فاصلۀ بذرها بر روی ر
29 86 29 87 4/81 1/1 1/5 1/4 3/2 

29 86 29 81 1/88 5/1 8/6 2/4 1/9 

29 86 29 83 7/88 1/3 5/6 5/4 2/9 

29 86 29 21 2/82 4/3 1/6 7/4 4/9 

29 86 29 28 3/82 3/3 8/7 3/4 5/9 

29 86 29 22 5/89 9/81 5/7 8/5 7/9 

29 86 29 29 1/84 1/81 1/7 4/5 3/9 

29 86 86 87 1/85 5/88 9/1 7/5 8/4 

29 86 86 81 1/85 2/82 1/1 8/6 4/4 

29 86 86 83 7/86 3/82 9/3 4/6 6/4 

29 86 86 21 6/87 5/89 1/3 7/6 3/4 

29 86 86 28 5/81 2/84 9/81 8/7 8/5 

29 86 86 22 4/83 3/84 1/81 4/7 4/5 

29 86 86 29 2/21 5/85 9/88 7/7 6/5 

29 29 29 87 3/84 5/88 9/1 7/5 2/4 

29 29 29 81 1/85 2/82 1/1 8/6 4/4 

29 29 29 83 7/86 1/82 3/9 4/6 7/4 

29 29 29 21 6/87 5/89 1/3 7/6 3/4 

29 29 29 28 4/81 2/84 2/81 8/7 8/5 

29 29 29 22 9/83 3/84 7/81 4/7 4/5 

29 29 29 29 2/21 5/85 2/88 7/7 6/5 

29 29 86 87 4/28 5/86 3/88 2/1 1/6 

29 29 86 81 7/22 5/87 6/82 7/1 9/6 

29 29 86 83 1/24 5/81 9/89 2/3 7/6 

29 29 86 21 2/25 4/83 1/84 7/3 1/7 

29 29 86 28 5/26 4/21 7/84 2/81 4/7 

29 29 86 22 1/27 4/28 4/85 7/81 7/7 

29 29 86 29 8/23 5/22 8/86 2/88 8/1 
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 بدون استفاده از جدول و دفترچه راهنما

   :        روش اول  (    الف

       بززرر             هززای صززفحه        سززورا         و ر ززر         تیززداد   :        مناسزز        بززرر   ۀ     صززفح         انتخززاش   (  8        مرحفززه 

       زور   ه   بز  )         نمزایی                              رزرار دارد، را مشزخ  مزی             کارنزد                                         مناس  با برر مزورد نظزر کزه بزرروی     

    .   ( 1 8     ش   )   (     سورا     21  :                 های صفحه برر ذرت                م ال تیداد سورا 

 
 تعیین تعداد سوراخ های صفحه بذر -81 کلش

بززا اسززتفاد  از نززوار                        محززیط چززر  محزرک را    :             چزر  محززرک        محززیط         تییززین   (  2        مرحفزه  

    روش نمزایی ، یزا   گیزری مزی  گیری پیچیزد  شزد  حزول رسزمت بیرونزی چزر  انزداز        انداز 

                             سزسس محزیط چزر  از  ریزن                      گیزری کزرد  و                                               دیار این است که ابتدا ر زر چزر  را انزداز    
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- ه   بز  )        آوریز              بدسزت مزی     را    {      چزر            محزیط   =       84/9 × (             برحسز  متزر   )          ر ر چزر    }   :     فرمول

  . ( 3 8     ش   )   (   متر   8 / 5  :                        ور م ال محیط چر  محرک

 
 تعیین محیط چرخ محرک - 83 شکل

                          بزا توجزه بزه درگیزری       :                                             تییین نسبت چرخو چر  محزرک بزه صزفحه بزرر      (  9      مرحفه 

               دنزد ، نسزبت                                                                 هزای مختفزف در رسزمت چزر  محزرک، اکسز  و داخز  جیبزه                    چر  دندانه

                   دسزت آوردن نسزبت    ه          بزرای بز    .        آوریز            دسزت مزی   ه                                  چرخو چر  محرک به صفحه بزرر را بز  

                      چرخزانی  تزا صزفحه                                                                           چرخو، کارنزد  را از زمزین بفنزد کزرد ، آنقزدر چزر  محزرک را مزی        

                                             نسزبت چزرخو چزر  محزرک بزه صزفحه بزرر               اگزر              ور م زال  ه ب )     بوند      کام         یر دور    ،   برر

   (.   زند                      وند صفحه برر یر دور می ب    دور    2         چر  محرک       ورتی     یینی      باشد    8   به    2

  و     21      شز     )      شزود                                از راب زۀ زیزر محاسزبه مزی                                   محاسبه فاصزفه بزین دو بزرر     (  4      مرحفه 

28  )  :   

 b ×a = L  = 5/8×2=  9متر  = 9متر ×  811 = 911 متر سانتی

 در این راب ه 

a =  گیززریدر شززرایط انززداز  تیززداد دور چززر  محززرک بززه صززفحه بززررنسززبت بززین ،b = 

کززه مسززافت  ززی شززد  توسززط چززر  محززرک بززرای ایززن  = Lو  چززر  محززرکمحززیط 

 .باشند، میبوندکام  صفحه برر یر دور 

برابززر اسززت بززا ( C) بززرر ریختززه شززد  در یززر دور چززرخو صززفحه بززررهمچنززین تیززداد 

 . شودسورا  در نظر گرفته می 21 ور م ال که به( N)های صفحۀ برر تیداد سورا 



 

 اله یوسفیروح
 

 

22 

 

                               N= C  = 21 دد 

 
 صفحه بذر -جعبه دنده -چرخ محرک - 21 شکل

 :شودصورت زیر محاسبه میبه فاصفه بین دو برر بر روی ردیف کشتکه 

 = متر سانتی 85
911 

= 
L 

 فاصفه بین دو برر بر روی ردیف کشت =
21 C 

 

 
 فاصله بین دو بذر بر روی ردیف کشت - 28 شکل

بزا مشزخ  بزودن فاصزفه بزین دو بزرر بزر        : ه تیزداد بزرر در ه تزار   محاسزب ( 5مرحفه 

                        تزوان تیزداد بزرر در        مزی  زیزر، بزا اسزتفاد  از راب زۀ    هزا  روی ردیف کشزت و فاصزفه ردیزف   

    .                    ه تار را محاسبه نمود
81111 

 تیداد برر در ه تار= 
 (متر)فاصفه بررها × ( متر)فاصفه ردیف ها 
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    :   است     متر       سانتی   1 /  75   ها   یف                    برای ذرت که فاصفه رد          ور م ال  ه ب

11113 = 
81111 

 تیداد برر برای کاشت در هر ه تار= 
 (متر) 85/1× ( متر) 75/1

بززا تیززداد توصززیه شززد ، دو  حاسززبه شززد مدر صززورت  ززد  ت ززابن تیززداد ( 6مرحفززه 

 :حالت داری 

در داخزز  جیبززه : بیشززتر از تیزداد توصززیه شززد  باشززد  بززرر محاسززبه شززد تیززداد : الزف 

، چر  دنزد  خروجزی را یزر چزر  دنزد  بورگتزر انتخزاش نمزود  تزا سزر ت صزفحه            دند 

در صززورت . بززرر کمتززر و در نهایززت فاصززفه بززررها بززر روی ردیززف از هزز  بیشززتر شززود   

سزر ت صزفحه بزرر،     کزاهو هزای مختفزف، بلزای    داشتن صفحات برر بزا تیزداد سزورا    

  .را انتخاش می نمایی  21صفحه برر با تیداد سورا  کمتر از 

در داخز  جیبزه دنزد ،    : باشزد کمتزر از تیزداد توصزیه شزد       برر محاسبه شد تیداد : ش

چر  دنزد  خروجزی را یزر چزر  دنزد  کزوچ تر انتخزاش نمزود  تزا سزر ت صزفحه بزرر             

در صززورت داشززتن . بیشززتر و در نهایززت فاصززفه بززررها بززر روی ردیززف از هزز  کمتززر شززود

سزر ت صزفحه بزرر، صزفحه      فزوایو اهزای مختفزف، بلزای    صفحات برر با تیزداد سزورا   

 .را انتخاش می نمایی  21برر با تیداد سورا  بیشتر از 

کنززی  کززه بززه تیززداد در هززر دو حالززت ذکززر گردیززد ، آزمززایو را تززا آنلززا ت ززرار مززی

 .   دلخوا  برر در ه تار نودیر شوی 

 

 :روش دوم( ب

 . کنیدکار را به تراکتور متص  نمود  و از زمین بفند ردیف -8

 . هایی در زیر واحدهای کاشت ررار دهیدیا کیسه ظروف -2

 . مخازن برر را حدار  تا نیمه پر نمایید -9
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  :                                  ب زور م زال محزیط چزر  محزرک      )گیزری نماییزد   محیط چر  محرک را انزداز   -4

   (.   متر   8 / 5

تیززداد چززرخو چززر  محززرک بززرای کاشززت  ماشززین،بززا توجززه بززه  ززرض کززار  -5

40

   4 / 5  :      کزار         ردیزف                           ب زور م زال  زرض کزار      )          نماییزد             را محاسزبه    (             متزر مربز        251 )      ه تار   1

    (.    متر

 کار ردیف رض کار = تیداد واحدهای کاشت × ( متر)فاصفه دو واحد کاشت از ه  =  6×  75/1= 5/4متر 

      متززر      251                                                       متززر در نظززر گرفتززه شززود، بززرای این ززه مسززاحت      4 / 5                  اگززر  ززرض کززار 

                     را بززر محززیط چززر      55 / 5         چنانچززه   .             متززر باشززد    55 / 5                                        مربیززی را کشززت نمززایی ،  ززول بایززد 

  (   97      ً         تقریبززاً  ززدد  )                                                   تقسززی  نمززایی ، تیززداد دور چززرخو چززر  محززرک    (      متززر   8 / 5 )       محززرک 

    .             بدست می آید

بززه  ،(دور 97)را بززه تیززداد دور محاسززبه گردیززد     کززار ردیززفچززر  محززرک   -6

 . بچرخانیدصورت پیوسته و ی نواخت موافن  قربه های سا ت 

وزن حاصززفه را در . نماییززدهززا را وزن یسززهبززرور ریختززه شززد  در ظززروف یززا ک  -7

ب زور م زال بزرر ریختزه شزد  از هزر       )ضرش نمود  تا مقدار بزرر در ه تزار بدسزت آیزد      41

در صززورتی کززه (. گززر  611: هززابززرر جمزز  آوری شززد  از کزز  ردیززف)، (گززر  811: ردیززف

تقسززی  نماییززد، ( مترمربزز  251)بززرور جمزز  آوری شززد  را بززر مسززاحت محاسززبه شززد    

 ( .  گر  4/2: در این م ال)آید ک  برر در هر مترمرب  بدست میترا

تزوانی  تیزداد بزرر در ه تزار را محاسزبه      هزوار دانزه مزی    وزندر صورت داشزتن   :ن ته

بزا  (. گزر   911: بزا  ال وزن هوار دانه بزرر در نظزر گرفتزه شزد  برابزر اسزت       مب ور )نمایی  

 : برابر است با دانه تراک  برر در هر مترمرب داشتن وزن هوار 

 = 1دانه 
 8111دانه ×  4/2گر  

 تیداد برر در هر متر مرب = 
 911گر  
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تزوانی  تیزداد بزرر در ه تزار و فاصزفه      با داشتن تیداد برر در هزر متزر مربز ، مزی     :ن ته

 : بیاوری دست صورت زیر بهبهبررها را 

 

 = 11111تیداد برر در ه تار 
 81111مترمرب  ×  1تیداد برر 

 تیداد برر در هر متر مرب = 
 8مترمرب  

 

 = 866/1متر =6/86 متر سانتی
 81111مترمرب  ×  8تیداد برر 

 فاصفه بررها روی ردیف  =
 75/1متر ×  11111تیداد برر 

 

تراک  محاسبه شزد  بزا تزراک  توصزیه شزد  بزرای بزرر مزورد نظزر           در صورتی ه -1

هزا  بزا اسزتفاد  از تیزویض چزر  دنزد       رربز مساوی نبود، نسزبت بزه تغییزر سزر ت صزفحه      

مناسز   بزا تیزداد سزورا  متفزاوت، از آن       بزرر اردا  نمود ، یزا در صزورت داشزتن صزفحه     

 . استفاد  نمایید

 

 منابع

کززانون انتشززارات . ورزی و کاشززتهززای خززاکماشززین. 8915. ،  میززر آفتززابی.  آسززودار، 

 .صفحه 292 .یادمان هنر اندیشه

. راسززمی،  .  روجفززو،  . داودی،  . خززانی رززوا ، فحسززن. مززد، عحززاجی اح. بیرجنززدی،  

هززای کززاربرد و سززرویس ماشززین . 8935 . مززری ، ف. سززرداربند ، هززز . کفاشززان،  

 216 .هززای درسززی ایززرانشززرکت چززان و نشززر کتززاش  انتشززارات. کاشززت و داشززت

 .صفحه



 

 اله یوسفیروح
 

 

26 

 

کزار، درشزت   انزه کزار، ریزو د  کزار پنوماتیزرد درشزت دانزه    دفترچه راهنمای استفاد  از ردیزف 

کززار بززا کودکززار، دو ردیززف روی یززر پشززته، کشززت کززار بززا کودکززار، ریززو دانززهدانززه

 . شرکت تراش د . مستقی 

مزدل  )دفترچه راهنمزای اسزتفاد  از دسزتاا  کشزت مسزتقی  ردیفزی پنومزاتی ی گاسزساردو         

REGINA .) 

مززدل ) دفترچززه راهنمززای اسززتفاد  از دسززتاا  کشززت مسززتقی  ردیفززی پنومززاتی ی بالززدان 

SEHA 3000 .) 

انتشزززارات  هزززای کشزززاورزی، جفزززد اول،تراکتورهزززا و ماشزززین. 8914 .دمنصزززوری راد، 

 صفحه 159 .دانشاا  بو فی سینا

دسززتورالیم  فنززی کشززاورزی   . 8939 .، میاونززت امززور زرا ززت  وزارت جهززاد کشززاورزی 

 حفاظتی

. بهبزد  مؤسسزه فرهنازی هنزری دانزو    انتشزارات  . شزت هزای کا ماشزین . 8916. یوسفی، ر

 صفحه 266

( ورزیبززی خززاک)شززناخت و کززاربری ماشززین هززای کشززت مسززتقی    . 8937. یوسززفی، ر

انتشززارات مؤسسززه آمززوزش  ززالی  فمززی کززاربردی و مهززارتی  . کشززاورزی حفززاظتی

 .صفحه883. جهاد کشاورزی


