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 مقدمه

رفتن سطح زندگی و تمایل به مصرف  الرشد روز افزون جمعیت درکشورهای مختلف، با

همیت روز بر ا مواد غذایی را تشدید نموده است. به همین خاطر روزبهفزایش بیشتر، نیاز به ا

ای هشود. در این راستا کاربرد ماشین، به خصوص ماشینکشاورزی افزوده میت المحصوتولید 

 های مصرفی مانند کودت کشاورزی و کاهش مصرف نهادهالکاشت بر افزایش عملکرد محصو

فاصله  ها، یکنواختیو بذر، تأثیرگذار است. یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد کارنده

 باشد. کاری یا نکاشت در سطح مزرعه میوجود دوباره ها و عدمخطوط یا ردیفبین 

 اییژهو اهمیت از ماشین اجزاء کلیه از صحیح ادهاستف کاشت، مکانیزه عملیات انجام در

 تگاهدس روی گردیده نصب اجزاء بعضی از استفاده بدون مربوطه عملیات اگر است. برخوردار

 تأثیر جزاءا از ییک گذارد.می ثیرتأ کار کیفیت روی و هنشد انجام درستی به کشت د،گرد اجرا

 مارکر .باشدمی (کشخط یا گذار)عالمت مارکر ،کارردیف هایماشین در کشت کیفیت بر گذار

 .(9 )شکل دارد وجود ثقلی و پنوماتیکی کارردیف هایماشین انواع روی
 

  
 ثقلی کارردیف ب( پنوماتیکی کارردیف الف(

  کارردیفانواع مارکر )عالمت گذار( در  -9شکل 

 آن از ارکرم تنظیم نحوه با آشنایی عدم بدلیل تراکتور راننده ،گردیده مشاهده مواقع اکثر

  .(2 )شکل کندمی باز دستگاه روی از آنرا یا ،کندنمی استفاده
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 عدم استفاده از مارکر در زمان اجرای عملیات کاشت -1شکل 

 

 مزایای استفاده از مارکر عبارتند از:  

  .دنگردکشت می با فاصله یکسانه صورت موازی و ها بردیف ،کل مزرعهدر  -

 کند.جلوگیری میماندن از نکاشت  -

 کند.از دوبار کشت نمودن جلوگیری می -

 دهد. را کاهش می هزینه اجرای عملیات -

 دهد.را کاهش می مصرف انرژی -

 شود.می کاشت و داشت راننده تراکتور در حین اجرای عملیاتراحتی کار برای باعث  -

اجرای عملیات داشت بدون له شدن و های کشت، با توجه به مستقیم بودن ردیف -

  (.9)شکل  شودانجام می های تراکتورآسیب دیدن محصول توسط چرخ
 

 

 
 

 

 

 کشت هایبین ردیفدر های تراکتور قرارگیری چرخ  -9شکل 
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 کارهادر ردیف مارکرمعرفی 

ان، روی ای یکسکاری هستند که بذور را با فاصلههای دقیقهدستگا کار،های ردیفماشین

ذور بنابراین فاصله طولی بین بدهند. هایی با فاصله مشخص، درون بستر بذر قرار میردیف

 به نوعهای کاشت با توجه کارها، فاصله ردیف. در ردیفاست روی یک ردیف همواره ثابت

یم شود، قابل تنظهایی که برای داشت و برداشت آن محصول استفاده میمحصول و دستگاه

 کار نشان داده شده است. کلی ردیف ساختار 4در شکل  .باشدمی
 

 

 
 کار پنوماتیکیاجزاء ردیف -3شکل 

که در زمان اجرای عملیات روی کیفیت کار  باشدمارکر می ،کاریکی از اجزاء مهم ردیف

به ند و ککاری و نکاشت جلوگیری میای است که از دوبارهوسیله مارکر. استبسیار تاثیر گذار 

طح تمام سخطوط کشت در شود. برای اینکه مستقیم انجام می هایردیفکشت در کمک آن 

استفاده  مارکراز کاری و نکاشت جلوگیری گردد، باشد و از دوباره صورت موازیمزرعه به 

که در انتهای آن برای ایجاد شیار یا خط روی زمین ای قابل تنظیم است میله مارکرشود. می

 . (5گردد )شکل ای( استفاده می)صاف یا گنگره یبشقابای یا گذار بیلچهاز عالمت



 اله یوسفیروح
 

4 

 

 

 

 

  

 ایگذار بیلچهالف( عالمت
گذار ب( عالمت

 ی(ابشقابی )لبه کنگره

گذار بشقابی )لبه ج( عالمت

 صاف(

 گذار در مارکرانواع عالمت  -5شکل 

مچنین باشد و هدر بسترهای بذر آماده شده که دارای بقایای گیاهی می شود کهمیتوصیه 

 .گردد ای استفادهگذار بشقابی لبه کنگرهکار کشت مستقیم از عالمتهای ردیفدر ماشین

از  ،جهت دور زدن تراکتوراساس وجود دارد که بر  مارکریک  ماشین کاشتدر هر طرف 

کر جهت ایجاد در صورتی که کشت از وسط قطعه آغاز گردد، هر دو مار. شودآنها استفاده می

شروع شود، از طرفین مزرعه کشت  و در صورتی که (6)شکل  گیرندروی زمین قرار می شیار

 گیردقرار میباال  قرار دارد روی زمین و مارکر سمت مخالفسمت مزرعه ی که در مارکر

 (.7)شکل 
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  ر از وسط قطعهنحوه شروع کار با مارک  -6شکل 

 

 
 نحوه شروع کار با مارکر از کنار قطعه  -7شکل 
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و مارکر سمت مخالف روی زمین قرار  شدهمارکری که پایین بوده، باال برده در دور دوم 

 (.8)شکل گیرد می
 

 
 نحوه قرارگیری مارکرها در دور دوم   -8شکل 

 

(نسبت به چرخ جلو تراکتور 9توان به سه روش، های کاشت، طول مارکر را میدر ماشین

(نسبت به چرخ جلو تراکتور سمت 9( و L2(نسبت به وسط تراکتور )2(، L1سمت کاشت )

 . (1)شکل (، تنظیم نمود L3نکاشت )

 
 تنظیم طول مارکر   -1شکل 
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در زمان انجام عملیات کاشت، مارکر با ایجاد شیار روی زمین به راننده در هدایت تراکتور 

 (. 91کند )شکل در دور برگشت کمک می
 

 
 ایجاد شیار بوسیله مارکر  -91شکل 

شده  طراحیتغییر وضعیت های مختلفی جهت های کاشت با مکانیزمروی ماشینمارکرها 

 عبارتند از:  اند. انواع تعویض کننده مارکر 

مارکرهای  ،دستی مارکر: در این سیستم به صورت مکانیکی و دستی کنندۀعویض ت -9

ستگیره ه، از یک دکند. در این نوع از سیستم تعویض کنندکارنده در انتهای زمین تغییر می

 و مارکر سمت چپ باال نگه داشته برای اینکه مارکر سمت راست عمل کند استفاده گردیده و

شکل ) و بالعکس دهیدو در فرو رفتگی طراحی شده قرار برده شود، دستگیره را به طرف راست 

99) . 
 

 

 
 سیستم تعویض کننده دستی مارکر   -99شکل 
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توماتیک بطور اتوسط این سیستم مارکرهای بذرکار  :عویض کنندۀ اتوماتیک مارکرت -2

دن قبل از دور ز ،ماشینباال بردن گردند، نحوۀ عمل بدین صورت است که موقع  تعویض می

کانیزم و در نتیجه م اتصال به تراکتور باال آورده شدهتراکتور در انتهای زمین، محور پائینی 

شوند. شود، هر دو مارکر از زمین بلند میباال برده میماشین افتد. در وضعیتی که اتصال بکار می

حله باال در این مربه طور اتوماتیک ، مارکری که در مرحله قبل پائین بوده، ائین آوردنپس از پ

 . (92)شکل  خواهد رفت و مارکر دیگر پائین خواهد آمد
 

 

 

 
 

 

 

 
 تعویض کننده اتوماتیک مارکر -91شکل 

جک و دتعویض کننده ممکن است از  نوع این در :عویض کننده هیدرولیکی مارکرت -9

بر روی مارکرهای سمت دو جک دوطرفه طرفه در وسط ماشین و یا رفه، یک جک دوطیک 

 . (99)شکل  گرددچپ و راست استفاده 
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 الف( دو عدد جک یکطرفه

  
 ج( دو عدد جک دو طرفه ب( یک عدد جک دوطرفه در وسط ماشین

 تعویض کننده هیدرولیکی مارکر -99شکل 

 ها:برای راه اندازی جک

های هیدرولیک تراکتور های جک هر مارکر را به داخل کوپلر خروجیسرشیلنگ -9

های یکطرفه دارای های دوطرفه دارای دو عدد شیلنگ و جک)جک متصل نمائید

 . (94باشند( )شکل یک عدد شیلنگ می
 

 

 

 

 های یدکی تراکتورها به کوپلر خروجیاتصال شیلنگ -93شکل 
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)به عنوان مثال در تراکتور های تراکتور هیدرولیک خروجیهای کنترل شیر از اهرم -2

در سمت راست صندلی راننده در جلوی سیستم هیدرولیک  911مسی فرگوسن مدل 

 .  (95)شکل  گردداندازی جک ها استفاده ( برای راهقرار گرفته
 

 
 

  های تراکتورهای کنترل شیر هیدرولیک خروجیاهرم -95شکل 

 

 طول مارکرهای تنظیم روش

مستقیم باشد، شروع کار در دور اول به دو  ،دور دوم به بعداز برای اینکه خطوط کشت 

 شود:روش انجام می

 قرار استای که قطعهدر حرکت تراکتور بدون ماشین کاشت در مزرعه: در این روش  -9

ان عالمت ( به عنوهایی )ژالنمتر شاخص 51تا  91د، با توجه به طول قطعه به فاصله شوکشت 

گردد، راننده، با نگاه کردن به شاخص، تراکتور را به انتهای روی زمین نصب میبرای راننده 

روی زمین به عنوان عالمتی برای راننده جهت شروع کشت در ها راند، جای چرخقطعه می

 (.  96گردد )شکل دور اول محسوب می
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 حرکت تراکتور در مزرعه مورد کشت -96شکل 

قرار ای که قطعهدر رکت تراکتور به همراه ماشین کاشت در مزرعه: در این روش ح -2

( به عنوان هایی )ژالنمتر شاخص 51تا  91، با توجه به طول قطعه به فاصله شودکشت است 

گردد، راننده، با نگاه کردن به شاخص، کشت را آغاز روی زمین نصب میعالمت برای راننده 

 (.  97رود )شکل ه مینموده و به انتهای قطع
 

 

 
 

 حرکت تراکتور به همراه ماشین کاشت در مزرعه  -97شکل 
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ی جلوی هابا توجه به فاصله چرختنظیم گردد. باید طول مارکر  ،کاربرای کاشت با ردیف

م تنظیرا طول مارکر  توانبه دو روش میهای کشت، ها و فاصله ردیفتراکتور، تعداد ردیف

 :نمود

 از فرمول با استفاده -

 بدون استفاده از فرمول -

 فرمولبا استفاده از  هاتنظیم طول مارکر

د انحی و ساخته شدهاهای کاشت مختلف طرهای مختلف کشت، ماشینبر اساس روش

 که عبارتند از: 

 روی پشتههای کاشت بذر ماشین -

 روی زمین مسطح های کاشت بذر ماشین -

 های کاشت بذر در کف شیار ماشین -

 (: 98شکل فرمول عبارتند از )از لوازم مورد نیاز در تنظیم طول مارکر با استفاده 

 متر  -

 ماشین حساب -

 دفترچه یادداشت -

 میله یا ژالن -

 

 

 
 

 

 

 

 

 لوازم مورد نیاز در تنظیم طول مارکر  -98شکل 
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گردد، هایی که در هر روش استفاده میهای مختلف کشت و ماشینبا توجه به روش

 های مورد استفاده جهت تعیین طول مارکر عبارتند از: فرمول
 
 

 

 
 

 

 

 فاروئر )کشت روی پشته( 5ردیف کار چهار ردیفه با  -91شکل 
 

 روی پشتهبذر بر  کاشتبرای حالت  کارهاردیفتنظیم طول مارکر 
دهند، تعداد واحدهای کاشت روی پشته انجام میکاری که کشت را های ردیفماشیندر 

 (. 91گیرد )شکل شت بین دو فاروئر قرار میتعداد فاروئرها بوده و هر واحد کیکی کمتر از 

  د:نشو، فاکتورهای زیر اندازه گیری می9تا  9 روابطبه کمک برای تعیین طول مارکر 

 Aمتر()سانتیکار = عرض کار ردیف 

 (nهای کاشت )تعداد واحد( × Cکاشت )کار = فاصله دو واحد عرض کار ردیف

Bمتر()سانتیهای جلو تراکتور = فاصله چرخ 

C متر()سانتی= فاصله دو واحد کاشت یا فاصله دو فاروئر از هم 

 (سمت کاشت( بر اساس تطبیق وسط چرخ جلوی تراکتور )L1)طول مارکر تنظیم الف( 

 (:9)رابطه  بر خط حاصل از کار مارکر

 (9)                                                                                      
2

1

BA
L


 

                                                        که در آن:
1L متر(  )سانتی سمت کاشتتراکتور چرخ جلو وسط = طول مارکر نسبت به  

 (:21شکل ) را اندازه گیری نمائید رذی، فاکتورهای 9تعیین رابطه برای 
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 ( 5( تا وسط فاروئر آخر )9گیری عرض کار دستگاه: از وسط فاروئر اولی )اندازه -9

های جلو تراکتور: از وسط الستیک سمت چپ تا وسط گیری فاصله چرخاندازه -2

 الستیک سمت راست 

( تا واحد 4) کاشت )یا دو فاروئر( از هم: از وسط یک واحد اندازه گیری دو واحد کاشت -9

 ( 9) کناریکاشت 

 
 تسمت کاشتراکتور اندازه گیری های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به چرخ جلو  -11شکل 

 

اندازه طول مارکر ( 5وسط فاروئر آخر ) ازمتر با ن اندازه طول مارکر، بعد از مشخص شد

 باز نموده و تا جایی کهمارکر را نمائید. روی زمین ایجاد  ، عالمتیمیلهبا و  ا مشخص نمودهر

م تنظی روشهمین  . برای مارکر سمت مخالف بهکنید، طول مارکر را تنظیم دایعالمت زده

 .  الزم را انجام دهید
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ط ، وسنمائیدبعد از تنظیم طول مارکر، پس از دور اول، زمانی که دور دوم را شروع می توجه:

 ار داده و چند مترقره توسط مارکر روی عالمت یا شیار ایجاد شدچرخ جلو سمت کاشت را 

تراکتور را متوقف نموده و محل قرارگیری فاروئر را مشاهده  ،برانیدتراکتور را به سمت جلو 

( در جای خودش قرار گرفته باشد، 5) رتی که فاروئر آخردر صو، 21شکل . با توجه به نمائید

 باشد.  تنظیم طول مارکر صحیح می

بطه )را  روی اثر مارکرتطبیق محور طولی وسط تراکتور  بر اساس( L2)طول مارکر ب( تنظیم 

1:) 

 (2)                                                                                             
2

2

A
L  

                                                             که در آن:
2L(92)شکل  = طول مارکر نسبت به وسط تراکتور. 

 

 
 های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به وسط تراکتوراندازه گیری -19شکل 
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کاشت( بر ن( بر اساس تطبیق وسط چرخ جلوی تراکتور )سمت L3تنظیم طول مارکر )ج( 

  :(9)رابطه خط حاصل از کار مارکر 

(9)                                                                                        
2

3

BA
L


 

                                                              که در آن:
3L (22)شکل  کاشتن= طول مارکر نسبت به چرخ جلو سمت. 

 

 
 تسمت نکاشتراکتور های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به چرخ جلو اندازه گیری -11شکل 

 روی زمین مسطحکاشت بذر برای حالت ردیف کارها تنظیم طول مارکر 

 ، فاقد فاروئردهندروی زمین مسطح انجام میکاری که کشت را های ردیفماشین

 باشند.می
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 شود: گیری میبرای تعیین طول مارکر در روابط زیر، فاکتورهای زیر اندازه

 A متر()سانتی= عرض کار ردیف کار 

  C  ×nعرض کار ردیف کار = 

C متر()سانتی= فاصله دو واحد کاشت از هم 

Nتعداد واحدهای کاشت = 

n  =N-1 

B متر()سانتی= فاصله چرخ های جلو تراکتور 

 

( بر اساس تطبیق وسط چرخ جلوی تراکتور )سمت کاشت( بر L1تنظیم طول مارکر )الف( 

 (:3)رابطه خط حاصل از کار مارکر 

(4)                                                                                 C
BA

L 



2

1
 

                                                  که در آن:
1Lمتر(  )سانتی = طول مارکر نسبت به چرخ جلو سمت کاشت  

 

 (:29م )شکل ینمایگیری میرا اندازه فاکتورهای زیر ،4برای تعیین رابطه 

 گیری عرض کار دستگاه: از وسط واحد کاشت اولی تا وسط واحد کاشت آخر اندازه -4

های جلو تراکتور: از وسط الستیک سمت چپ تا وسط گیری فاصله چرخاندازه -5

 الستیک سمت راست 

  حد کناریتا وا کاشتگیری دو واحد کاشت از هم: از وسط یک واحد اندازه -6
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 سمت کاشتتراکتور های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به چرخ جلو اندازه گیری -19شکل 

( اندازه طول 6) آخر بعد از مشخص شدن اندازه طول مارکر، با متر از وسط واحد کشت

ا نموده و ت. مارکر را باز نمائیدروی زمین ایجاد  عالمتیمارکر را مشخص نموده و با میله 

ن همی . برای مارکر سمت مخالف بهکنید، طول مارکر را تنظیم ایدجایی که عالمت زده

 .  تنظیم الزم را انجام دهید روش

ئید، وسط چرخ جلو سمت نمابعد از تنظیم طول مارکر، زمانی که دور دوم را شروع می توجه:

را کشت نمائید، سپس  توسط مارکر قرار داده و چند متر روی عالمت ایجاد شدهکاشت را 

دقت گردد، همانطوری  6لیات کاشت را متوقف و به نحوه قرارگیری واحد کاشت شماره مع

کاری و نکاشت کاری حفظ گردد و از دوبارهبرای این که نظم ،نشان داده شده 29که در شکل 

د به اندازه فاصله دو واحد کاشت با واحد ( در برگشت بای6جلوگیری گردد، واحد کاشت اولی )

(، در صورتی که این فاصله رعایت شده باشد، C( فاصله داشته باشد )6کاشت آخری در رفت )

 باشد. تنظیم طول مارکر صحیح می
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  بر اساس تطبیق محور طولی وسط تراکتور بر روی اثر مارکر( L2تنظیم طول مارکر )ب( 

 : (5)رابطه 

(5 )                                                                                      C
A

L 
2

2
 

                                                             که در آن:
2L(42)شکل  = طول مارکر نسبت به وسط تراکتور. 

 

 
 اندازه گیری های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به وسط تراکتور -13شکل 

کاشت( بر ن( بر اساس تطبیق وسط چرخ جلوی تراکتور )سمت L3تنظیم طول مارکر )ج( 

 :(6)رابطه خط حاصل از کار مارکر 

(6)                                                                                C
BA

L 



2

3 
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                                                              که در آن:
3L(52)شکل  = طول مارکر نسبت به چرخ جلو سمت نکاشت. 

 

 
 شتسمت نکاتراکتور اندازه گیری های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به چرخ جلو  -15شکل 

 کاشت بذر در کف شیاربرای حالت  کارهاردیفتنظیم طول مارکر 

تعداد فاروئرها با در آنها دهند، کاری که کشت را در کف شیار انجام میهای ردیفماشین

 (. 26باشد )شکل تعداد واحدهای کاشت برابر می
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 کاشت بذر در کف شیارردیفه  3 کارردیف  -16شکل 

ای هکار کاشت بذر در کف شیار همانند ماشینهای ردیفماشینتنظیم طول مارکر در  توجه:

های باشد، در این قسمت روابط مورد استفاده و شکلکار در روی زمین مسطح میردیف

 کاربردی آورده شده است.

( بر اساس تطبیق وسط چرخ جلوی تراکتور )سمت کاشت( بر L1تنظیم طول مارکر )الف( 

 (:7)رابطه خط حاصل از کار مارکر 

 (7)                                                                                C
BA

L 



2

1
 

                                                  که در آن:
1L(72)شکل متر( )سانتی = طول مارکر نسبت به چرخ جلو سمت کاشت.  
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 تسمت کاشتراکتور اندازه گیری های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به چرخ جلو  -17شکل 

 

  بر اساس تطبیق محور طولی وسط تراکتور بر روی اثر مارکر( L2تنظیم طول مارکر )ب( 

 :(8)رابطه 

(8 )                                                                                      C
A

L 
2

2

 
                                                             که در آن:

2L(82)سانتیمتر( )شکل  = طول مارکر نسبت به وسط تراکتور. 

 
 اندازه گیری های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به وسط تراکتور -18شکل 
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کاشت( بر ن( بر اساس تطبیق وسط چرخ جلوی تراکتور )سمت L3تنظیم طول مارکر )ج( 

 (: 1)رابطه خط حاصل از کار مارکر 

(1  )                                                                               C
BA

L 



2

3

 
                                                        که در آن:

3L(12متر()شکل )سانتی = طول مارکر نسبت به چرخ جلو سمت نکاشت. 

 
 شتسمت نکاتراکتور اندازه گیری های الزم برای تعیین طول مارکر نسبت به چرخ جلو  -11شکل 

 

 بدون استفاده از فرمولتنطیم طول مارکرها 

 کاشت بذر بر روی پشته ردیف کارها برای حالتتنظیم طول مارکر 

  د:دهیرا به ترتیب انجام  مراحل زیرتنظیم طول مارکر بدون استفاده از فرمول جهت 

 بذر در داخل مخازن اشین ردیف کار را به تراکتور متصل نموده و در شرایطی که م -9

 روی زمین، ماشین را در مزرعه ایدنیست یا انتقال قدرت به صفحه بذر را قطع نمودهبذر 

، به صورتی که هر یک از نمائیدمتر به سمت جلو حرکت  5گذاشته و در مسیر مستقیم حدود 

  (.91)شکل  جاد نمایندای را فاروئرها، فارو
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 ایجاد شیارهای )فارو( اولیه در دور اول )مسیر رفت( -91شکل 

، در دور نیدبزر حین حرکت، ردیف کار را بوسیله سیستم هیدرولیک بلند نموده و دور د -2

 در جای خودش قرار بگیرد( 21در شکل  5شماره ) آخرکه فاروئر  نمائیددوم طوری حرکت 

 .(99)شکل 

 
در مسیر قبلی خودش در دور  5ایجاد شیارهای دور برگشت با استقرار فاروئر شماره  -99شکل 

 اول
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 ، با توجه به محلمتوقف کردهر دور دوم بعد از چند متر حرکت به جلو، تراکتور را د -9

قرارگیری تراکتور، در روی زمین نسبت به هریک از نقاط تراکتور )چرخ جلو سمت کاشت، 

مین روی زوسط تراکتور و چرخ جلو سمت نکاشت( که برای تنظیم طول مارکر مد نظر است، 

  .(92)شکل  شیار باریکی ایجاد نمائید
 

 
 جلو تراکتور سمت کاشت چرخگذاری محل وسط تراکتور و مرکز عالمت -91شکل 

 

کار را با استفاده از سیستم هیدرولیک از روی زمین بلند نموده، با حرکت به ردیف -4

روی زمین قرار کار را طوری ، ردیفگردیدسمت عقب به مکان شروع حرکت در دور اول بر 

 .(99)شکل  گیردفاروئر دقیقاً در جای خودش قرار که هر  دهید
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تراکتور به نقطه شروع و استقرار دوباره فاروئرها در شیارهای ایجاد شده در  برگشت -99شکل 

 دور اول

، افزایش داده و باشدارکر را باز نموده و طول آن را نسبت به جایی که مد نظر میم -5

لند باز زمین . در نهایت پیچ تنظیم را سفت نموده و مارکر را دهیدروی شیار ایجاد شده قرار 

   .(94)شکل  نمائید

 
 نسبت به جایی که مد نظر است تنظیم طول مارکر -93شکل 

 .  راحل ذکر گردیده را انجام دهیدبرای تنظیم مارکر سمت مخالف دقیقاً م -6

 کاشت بذر بر روی زمین مسطح کارها در حالتردیفتنظیم طول مارکر 

 دهیدجهت تنظیم طول مارکر بدون استفاده از فرمول مراحل ذیل را به ترتیب انجام 

 : (95)شکل 
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ذر در داخل مخازن ببذر کار را به تراکتور متصل نموده و در شرایطی که اشین ردیفم -9

ه ، ماشین را در مزرعه بر روی زمین گذاشتداینیست یا انتقال قدرت به صفحه بذر را قطع نموده

، به صورتی که هر یک از نمائیدمتر به سمت جلو حرکت  5و در مسیر مستقیم حدود 

  .ها، شیاری ایجاد نمایندشیاربازکن

در دور  .یدبزنکار را بوسیله سیستم هیدرولیک بلند نموده و دور ر حین حرکت، ردیفد -2

در جای خودش قرار ( 95در شکل  6)شماره  آخر کاشت که واحد نمائیددوم طوری حرکت 

 .بگیرد

د واحدر راستای حرکت شیاربازکن به سمت جلو حرکت کرده و  چند متر ر دور دومد -9

کار را با سیستم هیدرولیک ردیف نموده،شیاری ایجاد ( 95در شکل  5شماره کناری واحد آخر )

 .ند کرده و به سمت عقب حرکت نمائیدر بلتراکتو

 آخر که واحد کشت اییدنمراکتور را نگه داشته، به سمت دور دوم طوری حرکت ت -4

در دور دوم قرار ( 95در شکل  5 کناری )شماره روی واحد کاشت( 95در شکل  6 )شماره

 .بگیرید

حل ، با توجه به ماییدنممتوقف راکتور را به جلو برده و بعد از چند متر حرکت آن را ت -5

ور، در روی زمین نسبت به هریک از نقاط تراکتور )چرخ جلو سمت کاشت، قرار گیری تراکت

وی بر روسط تراکتور و چرخ جلو سمت نکاشت( که برای تنظیم طول مارکر مد نظر است، 

 زمین شیار باریکی ایجاد نمائید.

سیستم هیدرولیک از روی زمین بلند نموده، با حرکت به سمت  بوسیلهکار را دیفر -6

که دهید روی زمین قرار را طوری  ماشین، گردیدان شروع حرکت در دور اول بر عقب به مک

  .هر واحد کاشت دقیقاً در جای خودش قرار بگیرد

، افزایش داده و باشدارکر را باز نموده و طول آن را نسبت به جایی که مد نظر میم -7

و مارکر را از روی زمین  تنظیم را سفت نموده. در نهایت پیچ دهیدروی شیار ایجاد شده قرار 

  بلند نمائید.

 برای تنظیم مارکر سمت مخالف دقیقاً مراحل ذکر گردیده را انجام دهید.   -8
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7 

 مراحل تنظیم مارکر در ردیف کارهای کاشت بذر روی زمین مسطح -95شکل  
 

 کاشت بذر در کف شیار کارها برای حالتردیفتنظیم طول مارکر 

 دقیقاً مراحل ذکر گردیده ،کف شیارکارها کاشت بذر در ردیفجهت تنظیم طول مارکر در 

مراحل دهید. روی زمین مسطح را انجام  کاشت بذرکاری برای ردیفدر تنظیم طول مارکر 

 نشان داده شده است.به ترتیب  96شکل در انجام کار 
 

  
9 
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 مراحل تنظیم مارکر در ردیف کارهای کاشت بذر در کف شیار -96شکل 
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