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  مقدمه
براي کشـت بـذر به میزان دلخـواه، کارنده بايد تنظیم شـود. میزان 
بذری را که بايسـتی در هکتار کشـت شـود، کارشناسـان کشـاورزی 
مشـخص کرده اند. خطي کارهـا عمومـاً بـراي کاشـت غـات و بـذور 
دانه ريـز اسـتفاده مي شـوند. بـرای اينکـه بدانیـم دسـتگاه در اختیار 
مـا چـه مقـدار بذر يـا کـود در هر هکتـار مـی کارد، بايد بـه دفترچه 
راهنمـای بـذرکار و جداولـی کـه برای ايـن منظور تهیه شده اسـت، 
مراجعـه کـرد. اعداد نوشته شـده در دفترچه، بر اسـاس يـک رقم بذر 
بـوده و بهتر اسـت برای اطمینـان از عملکرد دسـتگاه و صحت ارقام 

نوشته شـده يک بـار ديگر بـذرکار را تنظیـم کنید.

اجزاء اصلی خطی کار و تنظیمات آن 
مخـزن خطی کار: خطـی کار معموالً دارای مخزن فلزی اسـت. در 
بعضـی از خطی کارهـا مخزن از نوع سـاده و در برخـی ديگر کود نیز 

همراه بذر در زمین کاشـته می شـود.
 دریچـه خـروج بـذر و همزن: در کـف مخـزن بـذر و گاهی در 
ديـواره آن نزديـک بـه کـف، سـوراخ هايی بـه اشـکال مختلـف برای 
خـروج بـذر وجـود دارد. دريچـه مقابـل هـر سـوراخ را می تـوان 
حرکـت داده و مقـدار بذر خروجـی را تغییر داد. بـرای تنظیم فاصله 
 خطـوط کشـت در بعضـی مواقع می تـوان دريچه هـا را يک  درمیان و

يـا دو درمیـان بسـت. داخـل مخـزن و در بـاالی دريچه هـای خروج، 
همزنـی به صـورت طولـی قـرار دارد کـه بـه خـروج بـذر از دريچه ها 
کمک کـرده و از تجمـع بذر پشـت دريچه خروجی کم می کند )شـکل 1(.
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شکل 1- شماتیک مسیر جريان بذر در خطی کار 

 کشویی خروج بذر: کشويی خروج بسته به تعداد رديف مورد نیاز و
همچنیـن انـدازه بـذر در چهار حالت قـرار می گیرد: 1- کامًا بسـته؛ 
2- يک سـوم باز برای بذرهای ريز مثل کلزا و يونجه؛ 3- دوسـوم باز 
 برای بذر متوسط مثل گندم و جو؛ ۴- کامًا باز برای بذرهای درشت

مثل نخود.
 مـوزع: مـوزع کار توزيـع بذرهـا را برعهـده دارد کـه در انـواع 
اسـتوانه ا ی شـیاردار، دوطرفـه و غلتکـی دندانـه دار موجود اسـت. در 
 اين بروشـور نوع اسـتوانه شـیاردار مورد بحث اسـت که بـه دو روش
 تنظیم می شـود: 1- تنظیم سـرعت چرخش غلتک شیاردار نسبت به

سـرعت خطـی کارنـده کـه بـا تغییـر حالـت اهـرم روی گیربکـس 
انجـام می شـود؛ 2- جابه جايـی محـور غلتـک به منظـور تغییر طول 
 شـیارهای بردارنـده بـذر کـه بسـته بـه پهنـای نـوار بـذر تحويلی از
 مخزن، در سـه حالت قابل تنظیم اسـت: 1- استفاده از تمام شیارهای
 اسـتوانه برای کشـت بذرهای درشت، 2- اسـتفاده از نصف استوانه و

3- اسـتفاده از يک چهـارم طـول شـیار اسـتوانه بـرای بذرهـای ريـز 
مثـل کلزا. 
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 قیفی و لوله های سـقوط: لوله های سـقوط در انواع خرطومی، فنری و
تلسکوپی است و بذر را از موزع به شیاربازکن ها منتقل می کنند.

 گیربکس تغییر سرعت چرخش موزع: ريزش مقدار معین بذر
در هکتـار از طريـق سـرعت چرخش مـوزع که با اسـتفاده از درجات 
مختلـف گیربکس قابل کنترل اسـت و در هنگام کالیبراسـیون به کار 

گرفته می شـود.
 شـیاربازکن ها: شیاربازکن ها در انواع کفشکی، بشقابی، خنجری و

بیلچـه ای اسـتفاده می شـود. برای تثبیـت و يکنواختی عمق کاشـت 
از فنـری اسـتفاده می شـود کـه مقـدار فشـار آن قابل تنظیـم اسـت 

)شکل 2(. 

شکل 2- مهم ترين اجزاء خطی کار
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تـراز طـول: از کنار دسـتگاه بـه آن نـگاه کنیـد. دسـتگاه بايد با 
سـطح زمیـن مـوازی باشـد، در غیـر ايـن صـورت بـه کمـک تغییر 
طـول بـازوی فوقانـی تراکتـور و اسـتفاده از تـراز آن را تنظیـم کنید.

تـراز عرضی: از پشـت دسـتگاه بـه آن نگاه کنیـد. اگر تـراز نبود 
به وسـیله تغییـر طـول بازوهـای رابـط تراکتور و اسـتفاده از تـراز آن 

را تنظیـم کنید.
 تنظیم عمق کاشـت: با تغییر موقعیت شیاربازکن ها عمق کاشت

را می تـوان تنظیـم کـرد. تنظیـم عمـق شـیاربازکن ها از طريـق يک 
اهـرم کـه روی محـور شـیاربازکن ها قـرار دارد، صورت می گیـرد. در 
برخـی از خطی کارها شـیاربازکن ها بـه کمک جک جابه جا می شـود. 
 تنظیم فاصله خطوط کشت: با بستن دريچه خروج بذر به صورت

متنـاوب، يک  درمیـان و دو درمیان، فاصله خطـوط به صورت مضربی 
از فاصله شـیاربازکن ها قابل تنظیم اسـت.

 تنظیـم میزان ریزش بذر: با تغییر دور موزع از طريق جعبه دنده
انجـام می شـود. ايـن کار بـا اسـتفاده از اهرمـی کـه بـه جعبه دنـده 
متصـل و در مقابـل آن جدولـی درج شـده اسـت، امکان پذير اسـت.
 تنظیم مارکـر یا عالمت گذار: ابتدا اندازه های زير را به دسـت آوريد:

عـرض دسـتگاه )B( ، فاصلـه بیـن دو خـط کشـت )C(، فاصلـه مرکز به 
مرکز دو السـتیک جلوی تراکتور )A(  برحسـب سـانتی متر. آنگاه طول 
مارکـر )L( بر اسـاس تطبیق وسـط چـرخ جلوی تراکتور بـر خط حاصل 

از کار عامت گـذار از رابطـه زيـر به دسـت خواهد آمد )شـکل 3(.

L1=
B-A

2 + C
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شکل 3- شماتیک تنظیم مارکر )عامت گذار(

کالیبراسیون 
منظـور از کالیبراسـیون تنظیم دسـتگاه بذرکار برای کاشـت مقدار 

معینـی بذر در هکتار اسـت.
از چـرخ زمیـن يـا محـور  حرکـت کارنـده خطی کارهـا معمـوالً 
توان دهـی تراکتـور تأمیـن می شـود. در ايـن نشـريه کالیبراسـیون 

بـرای کارنـده چـرخ زمین گـرد بـه شـرح زيـر ارائـه می شـود.

روش کارگاهی 
قبل از اجرای کالیبراسیون تنظیمات اولیه زير را انجام دهید:

اندازه گیـری يـا محاسـبه عـرض کار مفیـد خطی کار: به وسـیله  �
متـر فاصلـه بیـن اولیـن و آخريـن شـیاربازکن را اندازه گیـری کنید 
يـا فاصلـه بیـن دو شـیاربازکن را اندازه گیـری کـرده و در تعـداد 

شـیاربازکن ها ضـرب کنید.
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ريختن مقدار مناسب بذر در مخزن و کنترل کارکرد همزن آن.  �
بازکـردن يکـی از کشـويی های پشـت مخـزن بـذر باتوجه بـه  �

انـدازه و نـوع بـذر و به میـزان توصیه شـده.
 قراردادن سـینی مخصوص بذر يا ظرف مناسب برای جمع آوری �

بذر زير موزع. 
بلندکردن چرخ خطی کار از زمین به وسیله جک يا سیستم هیدرولیک.  �
محیـط چرخ زمین گـرد را اندازه گیري کنید: بـراي اندازه گیري  �

محیـط چرخ با يک متـر منعطـف دور آن را اندازه گیری کنید. روش 
ديگـر ايـن اسـت که ابتـدا قطـر چـرخ را اندازه گیري کنید و سـپس 

محیـط چـرخ را از رابطه زير به دسـت آوريد:   
3/1۴ × قطر چرخ = محیط چرخ

 فرض کنید محیط چرخ 2/30 متر باشد و مي خواهیم 170 کیلوگرم
گنـدم در هکتار کشـت کنیم. مقـداری بذر داخل مخـزن می ريزيم، 
اهـرم را روي تنظیـم مربوطـه قـرار مي دهیـم )جـدول دسـتگاه(. با 
زدن عامتـي روي چـرخ آن را 20 دور مي چرخانیـم. در ايـن صورت 

طـول پیموده شـده ۴6 متر خواهد شـد.
متر ۴6= 20 × 2/30 = طول پیموده شده

عـرض کار دسـتگاه را انـدازه مي گیريـم. به وسـیله متـر فاصلـه بین 
اولیـن و آخريـن شـیاربازکن )کارنـده( را اندازه گیری کنیـد يا فاصله 
بیـن دو شـیاربازکن را اندازه گیـری کـرده و در تعـداد شـیاربازکن ها 

ضـرب کنید.
 فـرض مي کنیـم يـک ماشـین خطـي کار داراي 15 واحـد کارنـده 
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باشـد. اگـر فاصله بین شـیاربازکن ها 20 سـانتي متر باشـد، عرض کار 
دسـتگاه 300 سـانتي متر يـا 3 متر خواهد بـود. 

سانتی متر 300= 20 × 15 = عرض دستگاه
 بنابراين مسـاحت کشت شـده توسـط کارنده ای با عـرض کار 3 متر 

است. 138 مترمربع 
مترمربع 138 =3× ۴6= عرض کار × طول پیموده = مساحت 

بـا چرخش چـرخ محرک بـه تعـداد دور معین، بذرها روي سـیني 
 خطـی کار يا ظروف مخصـوص که قبًا آماده کرديم ريخته مي شـود.

بذرهـا را جمع آوري کـرده و وزن مي کنیـم. چـون در هکتـار بايـد 
170 کیلوگـرم بذر کشـت شـود، مقـدار بـذر ريخته شـده در20 دور 

طبـق تناسـب زيـر 2/3 کیلوگـرم خواهـد بود.           
       170 کیلوگرم                          10,000 مترمربع 
          X=2/3                                  138 مترمربع  

حـال در صورتـی کـه بـذر مصرفـی بـا مقـدار دلخـواه هم خوانـی 
 نداشـت، بـا اهرم کنار بـذرکار مقدار ريزش بذر را کـم يا زياد کنید و

دوبـاره عملیـات کالیبراسـیون را تکـرار کنید تا مقـدار 2/3 کیلوگرم 
بـذر در سـیني يـا مقـدار 170 کیلوگرم بـذر در هکتار حاصل شـود.

 روش مزرعه ای 
بـرای ايـن منظور ابتدا مخـزن بذر خطی کار را پر می کنیم. سـپس 
بـا درنظرگرفتن نـوع و رقم بذر و توصیه کارشناسـان زراعت، از روی 
 جـدول کالیبراسـیون موجـود در بدنه خطـی کار، اهـرم تنظیم موزع 



آموزش گام به گام تنظیم کاشت بذر در خطی کارها )کالیبراسیون( 10

 يا جعبه دنده را در موقعیت مناسب قرار می دهیم. سپس مسافت مشخصی
 را در طـول مزرعه عامت گـذاری کرده )100 متر(، لوله های سـقوط

را به وسـیله اهـرم مربوطـه از زيـر مـوزع به سـمت پايیـن هدايـت 
 می کنیـم، سـینی مخصـوص جمـع آوری دانـه را در زيـر موزع هـا و
 جايـگاه درنظرگرفته قرار می دهیم. در عیـن حال در انتهای خروجی
 هر موزع يک کیسـه پاسـتیکی بسته می شـود، به نحوی  که کیسه ها

در داخـل سـینی قـرار بگیـرد و ثابـت باشـد. خطـی کار در مسـافت 
تعیین شـده در مزرعـه حرکـت داده می شـود. پـس از اتمـام مسـیر 
طی شـده بذرهـای جمع آوری شـده در کیسـه ها را وزن می کنیـم. 
باتوجه بـه عـرض کار دسـتگاه کارنده )2/5 متر( و مسـافت طی شـده 
)100 متر( مسـاحت کشت شـده توسـط کارنده  250 مترمربع است.
 مترمربع 250 =100× 2/5= عرض کار × مسافت پیموده = مساحت 

 اگـر مجموع بذر جمع شـده در مسـاحت 250 مترمربـع 500 گرم 
باشـد، آنـگاه مقـدار بذر ريخته شـده در هکتار 20 کیلوگـرم خواهد بود.

500 × 10000  = مقدار بذر 1×
250 1000

کیلوگرم 20= 


