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مقدمه
 یکی از روش های رایج در کاشت گروهی از گیاهان زراعی و
 سـبزیجات، خطـی کاری اسـت. در ایـن روش گیاهـان روی
 خط های اغلب موازی کاشته  می شـوند. در روش خطی کاری،

بذرهـا به صـورت پشت سـرهم امـا بـه میـزان قابل تنظیم در 
 شـیارهای کاشـت، بـا دسـت یـا بـا ماشـین های خطـی کار، 
ریختـه می شـوند. فاصلـه بیـن بذرهـا در روش خطـی کاری 
 قابل تنظیم نیست، بلکه صرفاً مقدار بذر ریخته شده )برحسب
 واحد وزن، مثاًل گرم( در طول مسـیر )برحسـب واحد طول،

مثاًل متر( قابل تنظیم است. 
خطی کار ماشـینی اسـت که بذور را روی خطوط نزدیک 
بـه هـم و با فاصلـه کـم از یکدیگـر، در عمق مناسـب درون 
بسـتر بـذر قرار مي دهـد، به طوری کـه معمـوالً از فاصله بین 
خطـوط نمی تـوان برای انجام عملیات داشـت اسـتفاده کرد.
 برای دسـتیابی به عملکرد باالتـر و کیفیت بهتر محصول

بایـد هنـگام کاشـت از کاشته شـدن مقدار بذر مـورد نظر در 
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 واحـد سـطح اطمینان حاصل کـرد. براي کسـب اطمینان از 
 مقدار بذر خارج شده از موزع در واحد سطح، باید ماشین کارنده

را از نظـر میزان ریزش بذر بررسـی کنیـم. عملیاتي که براي 
 آزمایش کارنده انجام مي  گیرد، کالیبراسـیون نامیده مي شود.

اگـر کالیبراسـیون انجـام نشـود، ممکـن اسـت بـذر کم تر یا 
 بیش تر از مقدار توصیه شده کاشته شود. مصرف بذر به مقدار

نامناسب، افت عملکرد یا افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد. 










معرفیماشینهایخطیکار

فصلاول





معرفیماشینهایخطیکار
 خطي کارها دستگاه هایي هستند که بذور را در عمق مناسب و

به طـور یکنواخت در داخل شـیار ایجادشـده در داخل خاک 
 قـرار می دهنـد. اگر فاصله بین خطوط کشـت طـوری به هم
 نزدیک باشـد که نتوان عملیات وجین و سله شـکنی و سـایر

عملیات هـای ماشـینی را بیـن آن هـا انجـام داد، آنـگاه ایـن 
شـیوه کشـت را کشـت خطی می نامنـد )شـکل های 1 و 2(. 

 

شکل 1-  ماشین خطی کار
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شکل 2- کشت خطی

کشـت خطـی معمـوالً بـرای محصوالتی از قبیـل گندم، 
جـو، برنج، یـوالف، یونجه، کلزا، نخود و... اسـتفاده می شـود. 
بـذور در این نوع کشـت پشـت سـر هم بـر روي یک خط در 
عمـق مناسـب درون بسـتر بـذر قـرار مي گیرنـد. فاصله بین 
بـذور روی خطـوط کاشـت در ایـن حالـت غیرقابل تنظیـم 

اسـت )شکل 3(. 



فصلاول:معرفیماشینهایخطیکار
15

  

شکل 3- فاصله بین خطوط در کشت با خطی کار
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تقسیمبندیخطیکارها
براساسنوعکشت

الف( خطی کار مخصوص کشت آبی 
ایـن خطی کارهـا بـرای کشـت محصـوالت آبـی بـه کار 
 گرفته می شـوند. خطی کارهای کشت آبی ساختاری ظریف تر

نسبت به خطی کارهای کشت دیم دارند. در مناطق دیم کاری 
 بـا توجه بـه نـوع کار، میـزان بقایـای گیاهـی، ناهمواری ها و 
شـیب زمیـن، ضـروری اسـت کـه اجـزاء دسـتگاه خطـی کار 
 استحکام بیش تری داشته باشند. ولی در کشت آبی با توجه به
 نـوع خاک، درصد رطوبت، انجـام عملیات خاک ورزی اولیه و
 ثانویه، آنچنان نیازی به باالبودن اسـتحکام اجزاء سـاختمانی

خطی کار نیست )شکل 4(. 

 
شکل ۴- خطی کار مخصوص کشت آبی
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ب( خطی کار مخصوص کشت دیم 
 در اکثر مناطق کشور این خطی کار را عمیق کار می نامند،

درحالی کـه نـام صحیـح آن »خطی کار شـیار عمیق اسـت« 
 که مفهوم آن قراردادن بذر در شـیار عمیق ایجادشـده است.

ایـن دسـتگاه ها انـواع مختلفـی دارنـد و اغلـب آن هـا دارای 
شـیاربازکن بیلچه ای با چرخ های فشـاردهنده هسـتند )شکل 5(.

 
شکل 5- خطی کار مخصوص کشت دیم با چرخ های فشاردهنده 

 در بعضـی از انـواع، ایـن چرخ هـا تقریباً بیـش از نیمی از
 وزن دستگاه را تحمل می کنند و در برخی دیگر وزن دستگاه بر روی
 چرخ های حامل است و چرخ های فشار فقط برای فشرده کردن

خاک روی بذر و ایجاد جویچه به کار می روند )شکل 6(. 
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شکل 6- خطی کار مخصوص کشت دیم، از نوع چرخ انتقال نیرو مستقل از 
چرخ های فشاردهنده

 با توجه به شرایط منطقه ای و میزان بارندگی و نوع محصول،
 فاصله بین دو خط کاشـت می تواند بین 18 تا 40 سانتی متر

تغییـر کنـد. هـدف اصلـی از به کارگیـری ایـن خطی کارهـا، 
قـراردادن بـذر در عمقـی از خاک اسـت که احتمال داشـتن 

رطوبـت بیش تـر برای رشـد بـذر در آنجا وجـود دارد. 

براساسنوعچرخانتقالنیرو
الف( چرخ های فشاردهنده 

 در بعضی از خطی کارها چرخ های فشاردهنده وظیفه انتقال نیرو
 بـه جعبه دنده و مکانیزم مـوزع را بر عهده دارند. در ضمن در
 حالت حمل ونقل نیز مورد اسـتفاده قرار می گیرند. این سیستم

در خطی کارهای مخصوص مناطق دیم دیده می شود )شکل 7(. 
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شکل ۷- چرخ های فشاردهنده به عنوان چرخ انتقال نیرو

ب( چرخ های طرفین دستگاه 
 در خطی کارهـای مخصوص کشـت آبی و دیم در طرفین
 دستگاه دو چرخ وجود دارد که عالوه بر نگهداری و حمل ونقل

دسـتگاه، سیسـتم موزع بـذر و کود )در صـورت موجودبودن 
 مخـزن کود( را بـه کار می اندازند. در این حالت ممکن اسـت

در خطی کارهـای مخصـوص کشـت دیـم چرخ فشـاردهنده 
هـم وجـود داشـته باشـد، ولـی فقـط عمـل فشـردن خـاک را 

انجـام می دهـد )شـکل 8(. 
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شکل ۸- چرخ های طرفین به عنوان چرخ انتقال نیرو

براساسروشکاشت
الف( کشت بذر بر روی زمین مسطح

 در این روش بعد از عملیات کاشت، زمین به صورت مسطح
 باقی می ماند )شـکل 9(. این روش برای سیسـتم های آبیاری
 تحت فشـار یا در شـرایطی مناسب اسـت که عوامل محیطی

مانند شوری، باد و باران گیاه را تهدید نمی کند. 

شکل 9- کشت بذر بر روی زمین مسطح
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ب( کشت بذر روی پشته 
 در ایـن روش بعـد از عملیـات کاشـت زمیـن به صـورت
 جوی و پشته در می آید. در این حالت ممکن است یک تا چند خط

بر روی پشـته کاشـته شـود و مناسـب زمین هایی اسـت که 
بـرای آبیـاری به جـوی در داخل مزرعه نیاز دارند )شـکل 10(.

 

شکل 10- کشت بذر بر روی پشته
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ج( کشت بذر داخل جوی 
 در این روش بعد از کاشت، زمین به صورت جوی و پشته در می آید

با این تفاوت که بذر در داخل جوی کشت می شود )شکل 11(.

 
شکل 11- نحوه قرارگیری جوی و پشته

این حالت به دو صورت اتفاق می افتد: 
خطی کارهایـی کـه بـا اسـتفاده از چـرخ فشـاردهنده  _

خـود روی بـذر را فشـرده می کننـد و اطـراف آن را به صـورت 
جویچـه در می آورنـد. این نـوع در خطی کارهـای دیم متداول 

)شـکل 12(.  است 

 

شکل 12- خطی کار مخصوص دیم و نحوه کاشت در داخل جوی
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 خطی کارهایی که با اسـتفاده از فاروئر زمین را به صورت _
 جوی و پشته در می آورند و در ادامه شیاربازکن ها در داخل جوی

شیار ایجاد می کنند و بذر در داخل آن قرار می گیرد )شکل 13(.

شکل 13- خطی کار مخصوص کشت آبی و نحوه کاشت در داخل جوی

 از این دو روش در حالتی استفاده می شود که زمین زراعی
شـوری باالیـی دارد یـا بـرای کشـت در مناطـق دیـم کـه 
نگهـداری رطوبـت و حفظ گیـاه در مقابل فرسـایش بادی و 

آبـی اهمیـت دارد. 

براساسسیستمتقسیمبذر
الف( خطی کارهای مجهز به سیستم تقسیم بذر مکانیکی 
 در این خطی کارها بذور بعد از خروج از مخزن و جریان یافتن
 توسـط موزع هـا مسـتقیماً به داخـل لوله سـقوط می افتند و
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 با توجه به وزن آن ها، به سمت شیاربازکن ها هدایت می شوند.
 بـه همین دلیل به آن ها خطی کارهای مکانیکی گفته  می شـود

)شکل 14(. 

 
شکل 1۴- مسیر جریان بذر از مخزن تا شیار ایجادشده در زمین
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 در ایـن خطی کارهـا بـه ازای هـر خط کشـت یـک موزع 
 وجود دارد، به گونه ای که مخزن در عرض گسترش پیدا می کند و
 تمام موزع ها از لحاظ داشتن بذر در شرایط یکسانی قرار دارند

)شکل 15(. 
 

شکل 15- محل قرارگیری موزع

 بـه ازای هـر موزع دو دریچه وجـود دارد که دریچه باالیی
)دریچـه بیـن مخـزن و موزع( با حرکت کشـویی خـود میزان 
 خروج بذر را تنظیم می کند و دریچه پایینی )دریچه بین موزع و
 لوله سـقوط یـا دریچه اندازه بذر( توسـط یک اهـرم مرکزی

کنتـرل می شـود و فاصلـه آن تـا موزع متناسـب بـا ریزی و 
درشـتی بـذر تنظیم می شـود )شـکل 16(. 
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شکل 16- سیستم تقسیم بذر مکانیکی شامل موزع و دریچه های کنترل

ب( خطی کارهای مجهز به سیستم تقسیم بذر نیوماتیکی 
 در این خطی کارها انتقال بذر به درون خاک با استفاده از
 جریان هوا صورت می گیرد. ازاین  رو به خطی کارهای نیوماتیکی

معروف شده اند )شکل 17(. 
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شکل 1۷- سیستم تقسیم بذر در خطی کارهای نیوماتیک
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 بـرای تولیـد جریـان هـوا، در این دسـتگاه از یـک پروانه 
 استفاده می شود که توسط محور توان دهی به حرکت در می آید.
 ایـن جریـان توسـط کانال هـای مخصوصـی به سـمت محـل
 خروج بذر هدایت می شـود تا بذور را به سـمت شـیاربازکن ها

هدایت کند )شکل 18(. 

 
شکل 1۸- ساختمان و قطعات تشکیل دهنده یک خطی کار نیوماتیکی

اسـتفاده از جریـان هـوا باعـث می شـود کـه بـا توجه به 
بزرگـی دسـتگاه و طوالنی بـودن مسـیر انتقال، بـذور همواره 
ریـزش یکنواختی داشـته باشـند و در کم تریـن زمان ممکن 
در داخل شـیار ایجادشـده قرار گیرنـد و در ضمن پراکندگی 

ریـزش هم یکنواخت باشـد )شـکل 19(. 
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شکل 19- مسیر جریان هوا در خطی کار نیوماتیکی

در خطی کارهـای نیوماتیکـی عمدتـاً از یـک مـوزع مرکـزی 
 استفاده می شود، مخزن گسترش زیادی در عرض دستگاه ندارد و

بـه شـکل یک قیف ذوزنقـه ای طراحی می شـود تـا به راحتی 
 مـوزع مرکـزی را تغذیه کنـد. بذور بعد از خـروج از مخزن و
 انتخاب توسـط موزع به سـمت یک ونتوری هدایت می شوند.

در ایـن محـل جریـان هـوا نیـز وجـود دارد و بـا توجـه بـه 
 حالـت ونتوری بـودن آن شـرایط مناسـبی بـرای بـذر و هـوا 
 ایجاد می شـود تا با هم آمیخته شـوند و توسـط جریان هوای

ایجادشـده، بـذور جابه جـا شـوند. بعـد از ایـن مرحلـه بـذور 
وارد لولـه رابط انتقال می شـوند تا به سـمت کالهک تقسـیم 
فرسـتاده شـوند. موج داربـودن دیـواره این لوله کمک بسـیار 
مؤثـری بـه انتقال بذور می کند. کالهک تقسـیم که در باالی 
 مخزن قرار دارد دایره ای شکل اسـت و به تعداد شـیاربازکن ها
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سـوراخ های خروجـی دارد. در ایـن قسـمت بـذور به صـورت 
کاماًل یکنواخت تقسـیم می شـوند و توسـط لوله های سقوط 
به سـمت شـیاربازکن ها جریـان می یابنـد. شـیاربازکن ها در 
 این خطی کارها همانند سـایر بذرکارها اقسـام مختلفی دارند
که انواع کفشکی و دیسکی رواج بیش تری دارند )شکل 20(.   

 

 شکل 20- مخزن، موزع مرکز، مقسم، درپوش مقسم،
لوله سقوط و شیاربازکن در خطی کار نیوماتیکی
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 ادامه شکل 20- مخزن، موزع مرکز، مقسم، درپوش مقسم،
لوله سقوط و شیاربازکن در خطی کار نیوماتیکی

از ویژگی هـای مهـم خطی کارهـای نیوماتیکـی می تـوان 
بـه مـوارد زیر اشـاره کرد:

قابلیت اتصال و به کارگیری انواع خاک ورزها در هنگام کار؛ _
نشکستن بذور؛ _
دقت باال در انجام عملیات کشت؛ _
استفاده از فن آوری روز در طراحی و ساخت آن؛ _
 قابلیت اتصال در جلو و عقب تراکتور به منظور باالبردن _

ظرفیت مخزن بذر و اضافه کردن سیستم کودکاری )شکل 21(.
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شکل 21- نحوه قرارگیری خطی کار نیوماتیک در جلو و عقب تراکتور

 دستگاه های کمبینات خطی کار ترکیبی از ماشین های خاک ورز
 اولیه، ثانویه و نیز بذرکارها )خطی کارهای مکانیکی و نیوماتیکی(
 هسـتند کـه از مزایای آن ها افزایش سـرعت انجـام عملیات،
 تردد کم تر ماشین ها، کاهش هزینه و افزایش ظرفیت مزرعه ای

است )شکل 22(.

 

شکل 22 - خطی کارهای مرکب یا کمبینات )نیوماتیکی(
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ادامه شکل 22 - خطی کارهای مرکب یا کمبینات )مکانیکی(

نحوهقرارگیریشیاربازکنها

 عملیات کاشـت مطلوب  مسـتلزم عبور خاک، کلوخه ها و
 بقایای گیاهی از میان خطوط کشت است تا از تجمع و گرفتگی
 مسـیر شیاربازکن ها جلوگیری شود. برای این منظور شیاربازکن ها
 باید در دو یا سه ردیف قرار گیرند، به گونه ای که دو شیاربازکن

کنار هم در یک راستا و پشت سر هم نباشند )شکل 23(. 
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شکل 23- نحوه قرارگیری شیاربازکن ها در خطی کارها

اجزایخطیکارها
 به طـور کلی هر خطی کار دارای اجزای زیر اسـت: مخزن

بـذر و ضمائـم آن، نشـانگر میزان بذر در مخـزن، دریچه بین 
مخـزن و مـوزع، مـوزع، دریچـه زیر مـوزع )کپه زیـر موزع(، 
لوله سـقوط، شـیاربازکن ها، پوشـاننده، مارکر )عالمت گذار(، 
سسـت کننده ها، و سیسـتم انتقـال قـدرت. هرکـدام از ایـن 

اجـزا در زیر تشـریح شـده اند. 
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1.مخزنبذروضمائمآن

 مخـازن خطی کارهـا از ورق هـای فـوالدی )یـا گالوانیـزه( و 
 به صورت شیب دار ساخته شده اند تا هدایت بذر به جلوی دریچه
 خروج به آسانی صورت گیرد. دِر مخازن از جنس ورق های فوالدی

)یـا گالوانیـزه( اسـت و بازوبسته شـدن آن هـا نیـز به صـورت 
مفصـل لوالیی اسـت )شـکل 24(. 

 
شکل 2۴- مخزن بذر و کود خطی کار

2.همزن

 در داخـل مخزن یک همزن برای ایجاد جریان یکنواخت
بذور به جلوی دریچه های خروج تعبیه شده است )شکل 25(.
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شکل 25- همزن خطی کار

3.نشانگرمیزانبذردرمخزن

در داخل مخزن بعضی از خطی کارها از حسگرهای مکانیکی 
 یـا الکترونیکـی بـرای نشـان دادن میـزان بـذر داخـل مخـزن

استفاده می شود )شکل 26(.

 

شکل 26- انواع حسگر میزان بذر در داخل مخزن
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ادامه شکل 26- انواع حسگر میزان بذر در داخل مخزن

4.دریچهبینمخزنوموزع

بـه ازای هـر موزع یـک دریچه وجـود دارد کـه با حرکت 
کشـویی آن میـزان خروج بذر تنظیم می شـود )شـکل 27(. 

شکل 2۷- دریچه بین مخزن و موزع
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5.موزع

 در خطی کارها به ازای هر خط کشت یک موزع وجود دارد.
 موزع ها روی یک محور مشـترک سوار شده اند که با چرخش
 این محور توسـط سیسـتم انتقال قدرت، بذر به طور یکسان و
 یکنواخـت بـا تعـداد دور مشـخص و قابل تنظیـم، از مخـزن

گرفته می شود و داخل لوله سقوط زیر خود می ریزد )شکل 28(.

 
شکل 2۸- تصویری از یک نوع موزع

6.دریچهزیرموزع)کپهزیرموزع(

 در زیر هر موزع  زبانه ای قرار دارد که به وسیله یک اهرم عمل
تنظیم آن انجام می شود. بدین ترتیب فاصله مناسب از موزع 
 ایجاد می شـود و جریان بذر کنترل می شـود. شایان ذکر است

این تغییرات با توجه به اندازه بذر صورت می گیرد )شکل 29(.
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شکل 29- دریچه زیر موزع )کپه زیر موزع(

7.لولهسقوط

مجرایی اسـت که انتقال بذر از موزع به شـیاربازکن را به 
 عهـده دارد. لوله های سـقوط در انواع تلسـکوپی، خرطومی و
 پالستیکی موجود هستند. ویژگی این لوله ها باید طوری باشد که

جریان بذر در داخل آن ها دچار اختالل نشود )شکل 30(.
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شکل 30- انواع لوله های سقوط
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8.شیاربازکنها

 وظیفه اصلی آن ها ایجاد شـیار در عمق مناسبی از خاک
بسـته به نوع بذر و شـرایط مزرعه اسـت که در بعضی مواقع 
بـا توجه به شکل شـیاربازکن، کار هدایت بـذر و پخش کردن 
آن را نیـز انجـام می دهـد. بافـت خـاک و وضعیـت مزرعه از 
عوامـل مهـم در انتخاب شـیاربازکن هسـتند. در خطی کارها 
معمـوالً از شـیاربازکن های کفشـکی، بیلچـه ای و دیسـکی 
 اسـتفاده می شـود. در مزارعـی کـه آماده سـازی بسـتر بـذر 
 به خوبی انجام شده باشد و بدون کاه و کلش  باشد، از شیاربازکن

کفشـکی استفاده می شـود. شـیاربازکن بیلچه ای در مزارعی 
 کاربرد دارد که دارای بافت سخت و متراکم یا سنگالخی باشد.

شـیاربازکن دیسـکی )به صورت یک دیسک یا دو دیسک( در 
 مزارعی استفاده می شود که دارای بقایای گیاهی، کاه و کلش و

خاک های مرطوب یا چسبنده هستند )شکل 31(.

   

شکل 31- انواع شیاربازکن
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ادامه شکل 31- انواع شیاربازکن

9.پوشاننده

 وظیفه اصلی آن پوشاندن روی بذر با خاک است. در بعضی
 از خطی کارها هیچ گونه وسیله ای برای خاک ریختن روی بذر
 وجود ندارد و در این حالت شـیاربازکن ها عمل پوشاندن بذر
 درون شـیار را نیز انجام می دهد. در بعضی دیگر از حلقه های

زنجیری، چرخ فشاردهنده یا انگشتی های فنری برای این منظور 
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 اسـتفاده می شـود. در خطی کارهای دیم برای فشـردن خاک
روی بذر از چرخ های فشاردهنده استفاده می شود )شکل 32(.

شکل 32- انواع پوشاننده مورد استفاده در خطی کارها
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ادامه شکل 32- انواع پوشاننده مورد استفاده در خطی کارها

10.مارکر)عالمتگذار(

 وسیله ای برای جلوگیری از کاشت مجدد بر روی خطوط
 قبلی و ممانعت از ایجاد فاصله بیش از حد بین خطوط کشت
 است. به کارنگرفتن مارکر افزایش مصرف بذر و غیریکنواختی

کاشـت در مزرعـه را به  دنبال دارد. قسـمت خط انـداز مارکر 
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 انـواع مختلفـی از نظر شـکل ظاهری و نوع اسـتفاده دارد که
دو نوع دیسکی و بیلچه ای متداول ترین آن ها هستند )شکل 33(.

شکل 33- انواع مارکر
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11.سستکنندهها

 در جلوی خطی کارها و در پشت مسیر چرخ های تراکتور
 برای ازبین بردن فشردگی خاک ناشی از فشار چرخ های تراکتور

معمـوالً از سسـت کننده ها بـا خاصیـت فنـری و ارتعاشـی 
استفاده  می شود )شـکل 34(.

 
شکل 3۴- سست کننده

12.سیستمانتقالقدرت

وظیفـه ایـن سیسـتم در خطی کارها به حرکـت درآوردن 
همـزن بـذر داخـل مخزن، حرکـت موزع بـذر یا مـوزع کود 
)خطی کارهـای تـوأم( اسـت و نیـروی آن از چـرخ زمین گرد 

)محـرک( دسـتگاه خطـی کار تأمین می شـود )شـکل 35(.
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شکل 35- سیستم انتقال قدرت
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انواعموزعدر
ماشینهایخطیکار

فصلدوم





موزعدرماشینهایخطیکار
مـوزع وسـیله ای بـرای سـنجش میـزان بـذر )مقـدار( 
 خارج شده از مخزن است که با تنظیم آن مقدار بذر الزم برای
 کاشـت مشـخص می شـود. موزع ها ابزارهایی هستند که بذر

را به انـدازه معیـن از مخـزن دریافـت می کنند و به سیسـتم 
انتقال و قراردهی در بسـتر بذر هدایت می کنند )شـکل 36(. 

 
شکل 36- مسیر انتقال بذر از مخزن تا شیاربازکن
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وظایف اصلی موزع عبارت اند از: 
1. بـذر را بر اسـاس مقـدار از پیش تعیین شـده از مخزن 

دریافت کند )برحسـب کیلوگـرم در هکتار(.
2. بـذر را بـا دقـت مناسـب و کافـی بـر اسـاس الگـوی 

کشـت )خطـی( انتخابـی توزیـع کنـد.
3. در فرایند توزیع، حداقل خسارت به بذر وارد شود. 

بـرای دسـتیابی بـه وظایف اصلـی فوق الذکر، مـوزع باید 
بتوانـد الزامـات کاربردی زیـر را محقق کند: 

1. بتوانـد محـدوده ای از اندازه هـا و شـکل های مختلـف 
بـذر مـورد کشـت را سـنجش و توزیـع کنـد، بـرای مثـال 
محصوالتـی از قبیـل گنـدم، جـو، یونجـه، کلـزا، برنـج و... .

2. قـادر بـه توزیع مقادیر متفاوت بذر بـرای تأمین نیازها 
 یـا شـرایط محیطـی خاص هـر محصول باشـد. بـرای مثال،
 مقدار بذر غالت در واحد سطح عموماً از مقدار بذر حبوبات بیش تر

اسـت یـا اینکـه مقـدار بـذر در کشـت های آبـی بیش تـر از 
کشـت دیم اسـت. 

3. قادر باشـد در سـرعت های متفاوت پیشـروی تراکتور، 
 مقـدار بـذر خروجی از موزع را در شـرایطی که مقدار بذر در

مخـزن یـا بقایـای گیاهی بر سـطح خـاک کم یا زیاد باشـد، 
حفظ کند. 
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4. از سطح باالی اطمینان و عملکرد صحیح برخوردار باشد. 

انواعموزعدرخطیکارها
 موزع هـا انـواع مختلفـی دارند، اما اغلب آن هـا را می توان

بـر مبنـای نحوه کار و الگوی کشـت بـه دو گـروه موزع های 
دقیـق و جریـان پیوسـته تقسـیم کـرد. موزع هـای دقیـق 
بذرهـا را تک به تـک از مخـزن دریافـت می کنند و بر اسـاس 
روش انتخابـی )تغییر سـرعت یـا تعویض صفحه بـذر( آن ها 
را در فواصـل مسـاوی از یکدیگـر )الگوی کشـت ردیفی( در 

طـول شـیار کشـت می کنند )شـکل 37(. 

 
شکل 3۷- کشت بذر با فاصله یکسان و از پیش تعیین شده

چغندرقنـد، ذرت، سـورگوم، آفتاب گـردان و انـواع لوبیـا 
از جملـه محصوالتـی هسـتند کـه معمـوالً بـا اسـتفاده از 
ردیف کارهـای مجهـز بـه موزع های دقیق کاشـته می شـوند. 
به طـور مرسـوم، سیسـتم های مـوزع دقیـق در کارنده هایـی 
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بـه کار می رونـد کـه عمومـاً برای کشـت محصـوالت ردیفی 
اسـتفاده می شـوند )شـکل 38(. 

شکل 3۸- کشت ردیفی
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 در موزع هـای جریان پیوسـته بذرها تک به تـک از مخزن
 دریافت نمی شـوند، بلکه بر اسـاس الگوی کشـت مورد نظر،

حجمـی ثابـت از بـذر در واحـد زمـان اخـذ و سـپس توزیع 
می شـود )شـکل 39(. 

   
شکل 39- نمایی از کشت خطی کاری

 در کل، موزع های نوع جریان پیوسته برای کشت محصوالتی
به کار می روند که:
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تـا  بـاال کشـت می شـوند )150  در تراکـم  1. معمـوالً 
مترمربـع(. در  1500 بـذر 

2. در خطـوط نسـبتاً کم عـرض کشـت می شـوند )80 تا 
350 میلی متـر(.

 3. بتواننـد تغییـرات شـدید در مقـدار بذر کشت شـده و
 یکنواختی فاصله بین بذرها را بدون تلفات معنادار در عملکرد

تحمل کنند. 
 بذور غالت نمونه هایی هستند که با موزع های جریان پیوسته
 کشت می شوند. معموالً موزع های جریان پیوسته در خطی کارهای

مکانیکی و نیوماتیکی به کار می روند )شکل 40(.

 
شکل ۴0- موزع جریان پیوسته 
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به طـور کلـی موزع های مـورد اسـتفاده در خطی کارها به 
دو نـوع مکانیکـی و نیوماتیکی تقسـیم می شـوند. توضیحات 

هـر یـک از موزع ها به شـرح زیر اسـت. 

موزعدرخطیکارهایمکانیکی
 موزع های جریان پیوسته رایج در خطی کارهای مکانیکی
 عمدتـاً از نـوع تغذیـه محیطـی هسـتند. این موزع هـا دارای
 یک عضو چرخان به شـکل غلتک شیاردار یا دارای برجستگی

)آج( به منظـور خروج منظم بذر از مخزن به سـمت سیسـتم 
 تحویل بذر )شـیار( هستند. در هر دو نوع، با چرخش غلتک،

بـذر حرکـت می کنـد و از طریـق سـطح خارجـی غلتـک 
 .)41 توزیع می شود )شـکل 

  
شکل ۴1- انواع موزع در خطی کارهای مکانیکی 
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ادامه شکل ۴1- انواع موزع در خطی کارهای مکانیکی 

1.موزعهایغلتکیشیاردار

 این نوع موزع ها بیش تر برای کشـت غالت به کار می روند.
 از نظر ظاهری شبیه به استوانه ای هستند که قسمت هایی از
 آن حذف شده  و دندانه هایی به صورت شیارهای طولی در بدنه

آن ها تعبیه شده  است )شکل 42(. 
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شکل ۴2- موزع غلتکی با شیار طولی
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 این موزع ها در داخل یک قاب و بر روی یک محور مرکزی
قرار گرفته انـد و بـا چرخـش خود بـذور را از مخزن به سـمت 
 لوله های سقوط با یک جریان نسبتاً یکنواخت توزیع می کنند

)شکل 43(.

 
شکل ۴3- موزع غلتکی شیاردار

 همچنین در این نوع از موزع ها می توان با حرکت کشویی
اسـتوانه شـیاردار میـزان بـذر خروجـی را کـم یا زیـاد کرد. 
ایـن کار از طریـق تغییـر اندازه سـطح قرارگیری اسـتوانه در 

مقابـل دریچـه خروجـی صـورت می پذیرد )شـکل 44(. 

 
شکل ۴۴- حاالت مختلف استوانه شیاردار کشویی موزع 
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ادامه شکل ۴۴- حاالت مختلف استوانه شیاردار کشویی موزع

در شـکل 45، نمـای کلـی مـوزع غلتکـی شـیاردار نشـان 
 داده شده است. این نوع موزع در اصل شامل یک غلتک شیاردار،

یـک قطع کـن لغزنـده و کپـه زیر مـوزع )زبانـه  قابل تنظیم( 
 اسـت. غلتک شـیاردار چرخان و قطع کن ثابت برای تغییر و

تنظیـم مقـدار تمـاس غلتـک بـا بـذر، به صـورت محـوری 
جابه جـا می شـوند. بـا تغییـر فاصله کپـه زیر مـوزع از غلتک 

می تـوان میـزان بـذر خروجـی از مخـزن را تغییـر داد. 

 
شکل ۴5- نمای کلی موزع غلتکی شیاردار
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ادامه شکل ۴5- نمای کلی موزع غلتکی شیاردار

مقـدار ریـزش بـذر در موزع غلتکـی شـیاردار را می توان 
به صـورت زیـر تنظیـم کرد:

1- بـا تنظیـم سـرعت چرخـش غلتک شـیاردار نسـبت 
بـه سـرعت خطی کارنـده. سـرعت محـور غلتک ها به وسـیله 
 جعبه دنـده ای تنظیم می شـود که بین محـور و چرخ محرک

قرار دارد )شکل 46(.
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شکل ۴6- نمای کلی انتقال قدرت از چرخ محرک به محور موزع



شناختخطیکارهاوکالیبراسیونآنها
6۴

 2- جابه جایی محور غلتک به منظور تغییر طول اسـتوانه
شیاردار )شکل 47(. 

 

شکل ۴۷- نحوه تغییر طول استوانه شیاردار

 معمـوالً خطی کارها بـه اهرمی بـرای جابه جاکردن محور
مشـترک تمـام موزع هـا مجهز هسـتند که در انتها یا وسـط 
 دستگاه تعبیه شده است و از طریق آن می توان طول استوانه

شیاردار را تغییر داد )شکل 48(.
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شکل ۴۸- اهرم تغییر طول  شیار موزع ها
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 3- با بازکردن یا بستن دریچه )کپه( زیر هر موزع می توان
میـزان بـذر خروجـی را تنظیم کـرد. مقدار باز یا بسـته بودن 

به اندازه بذور بسـتگی دارد )شـکل 49(. 

شکل ۴9- تنظیم موقعیت دریچه )کپه( 
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 در خطی کارهـا، بـرای هر خط کشـت یک مـوزع در نظر
گرفته شده اسـت؛ طـوری که تمامی اسـتوانه های شـیاردار 
 نصب شـده روی محور مشترک با چرخش آن به طور هم زمان

به گردش در می آیند )شکل 50(.

  

شکل 50- موزع ها با محور مشترک



شناختخطیکارهاوکالیبراسیونآنها
6۸

 در موزع هـای غلتـک شـیاردار، حجم جریان خـروج بذر
 از موزع به سرعت چرخش غلتک بستگی دارد. در سرعت های

چرخـش بـاال، بـذور به صورت مـداوم از موزع به لوله سـقوط 
 تحویل داده می شوند. در سرعت های چرخش پایین، احتمال
 پیوسته نبودن جریان افزایش می یابد. کاهش طول شیار موزع و
 هم زمان با آن افزایش سرعت چرخش محور می تواند راهی برای

بهبـود پیوسـتگی جریـان ریزش بـذر در سـرعت های پایین 
 باشـد. به عـالوه، انتخاب مـوزع با شـیارهای مارپیچی به جای

شـیارهای مسـتقیم نیـز می تواند راهـی دیگر بـرای بهبود و 
پیوسـتگی جریان ریزش بذر باشـد )شـکل 51(. 

 
شکل 51- موزع با شیارهای مارپیچی
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ادامه شکل 51- موزع با شیارهای مارپیچی

2-موزعهایغلتکیدندانهدار)آجدار(

سـطح بیرونـی استوانه ای شـکل موزع دارای دندانه هایـی 
اسـت کـه قرارگیری آن ها به صـورت یک درمیـان )زیگزاگی( 
 اسـت و می توانند بذور خارج شده از مخزن را دریافت کنند و
 آن ها را انتقال دهند. نحوه کار آن ها شـبیه به موزع شـیاردار
 اسـت، با این تفاوت که اسـتوانه موزع قابلیت حرکت افقی و

عرضـی در مقابـل دریچـه خروجی بـذر را ندارد. میـزان بذر 
بـر اسـاس تنظیـم دور موزع کنترل می شـود )شـکل 52(. 
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شکل 52- موزع غلتکی دندانه دار

به رغـم مشـابه بودن نحـوه کارکـرد ایـن نـوع موزع هـا، 
 موزع غلتکی دندانه دار در موارد زیر با موزع غلتکی شـیاردار

تفاوت دارد:
 1- به جای شیارهای مستقیم یا مارپیچ روی غلتک، استوانه

غلتک دارای برجستگی هایی به شکل دندانه است )شکل 53(. 

   
شکل 53- انواع موزع جریان پیوسته
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ادامه شکل 53- انواع موزع جریان پیوسته

 2- غلتک دندانه دار برخالف غلتک شـیاردار ثابت است و
در طول محور خود قابلیت جابه جایی ندارد )شکل 54(. 
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شکل 5۴- نحوه کار موزع شیاردار و دندانه دار

 روش های رایج تغییر میزان بذر خروجی در موزع های غلتکی
دندانه دار به صورت زیر است: 

 - تنظیم سرعت چرخش غلتک آجدار از طریق تغییر نسبت
سرعت خطی کارنده توسط جعبه دنده خطی کار )شکل 55(.
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شکل 55- تغییر سرعت چرخش موزع آجدار

- تغییـر وضعیـت دریچه زیر مـوزع به منظـور قرارگیری 
بذرهایـی بـا اندازه های متفاوت )شـکل 56(.

  
شکل 56- تنظیم موقعیت دریچه زیر موزع
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چ

ادامه شکل 56- تنظیم موقعیت دریچه زیر موزع

 - از روش هـای دیگر تغییر خروجی بذر می توان به تغییر
انـدازه دریچـه ورودی بـذر از مخـزن به موزع )شـکل 57( یا 
افزایـش قطـر غلتـک و کوچک کـردن آج هـا یـا اسـتفاده از 

غلتک هایـی بـا اندازه هـای مختلـف اشـاره کرد. 



فصلدوم:انواعموزعدرماشینهایخطیکار
۷5

 
شکل 5۷- تغییر اندازه دریچه ورودی بذر به موزع
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موزعدرخطیکارهاینیوماتیکی
 موزع های جریان پیوسته رایج در خطی کارهای نیوماتیکی
 از نـوع موزع هـای تغذیه محیطی هسـتند. این موزع ها دارای
یک غلتک شیاردار )تنظیمی یا تعویضی( هستند )شکل 58(. 

 

شکل 5۸- انواع موزع جریان پیوسته در خطی کارهای نیوماتیکی
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ادامه شکل 5۸- انواع موزع جریان پیوسته در خطی کارهای نیوماتیکی

 بذرهای خروجی از موزع در طی مسـیر خود به ناحیه ای
 می رسـند کـه در آنجـا سـطح مقطـع لولـه انتقـال کاهـش
 یافته اسـت )ونتوری(. درعین حال جریـان هوای تولیدی فن

نیـز هم زمـان بـا بذرهـا از ایـن ناحیـه گـذر می کند. سـپس 
مخلـوط جریـان هـوا و بذور بـا اسـتفاده از مجـرای عمودی 
رابـط به کالهک تقسـیم می رسـد و توسـط لوله هـای انتقال 

بـه کارنده هـا منتقل می شـوند )شـکل 59(. 
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شکل 59- مسیر انتقال بذر از مخزن به شیاربازکن

1.موزعاستوانهایشیاردارتنظیمی

 در بعضی از خطی کارها یک موزع مرکزی در زیر مخزن بذر
 تعبیه شده است که بذرها را بر اساس نوع بذر و کالیبراسیون

بذور توزیع می کند )شکل 60(. 
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شکل 60- موزع استوانه ای شیاردار قابل تنظیم

2.موزعاستوانهایشیاردارتعویضی)کارتریجی(

 در این موزع  ها غلتک های شیاردار بر اساس حجم و اندازه
 بذور در انواع متنوعی ارائه می شوند که کاربر می تواند بسته به

نیاز، موزع مورد نظر را انتخاب کند )شکل های 61 و 62(. 
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ض )کارتریجی(
شکل 61- انواع موزع استوانه ای شیاردار قابل تعوی
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ض )کارتریجی(
ادامه شکل 61- انواع موزع استوانه ای شیاردار قابل تعوی
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شکل 62- واحد موزع با غلتک های قابل تعویض 

 توزیع بذر در غلتک های شیاردار با دقت باالیی انجام می شود.
مسـیر عبـور بـذر از مخزن تا لوله انتقال در شـکل 63 نشـان 

داده شـده است. 
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ض 

شکل 63- مسیر عبور بذر در خطی کارهای نیوماتیکی با موزع استوانه ای شیاردار قابل تعوی
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فصلسوم

تنظیممقدارریزشبذر

درماشینهایخطیکار





تنظیممقدارریزشبذردرماشینهایخطیکار
 در هر خطی کار بسته به نوع دستگاه و موزع آن، روش خاصی

بـرای تنظیم میزان ریزش بذر در نظر گرفته شـده که در آن 
 عوامـل مختلفـی چـون اندازه بازبـودن دریچه بیـن مخزن و
 مـوزع، طول شـیار موزع، انـدازه بازبودن دریچـه زیر موزع و
 سـرعت چرخش موزع ها مؤثر هسـتند. کشت مطلوب زمانی
 حاصل می شـود که دسـتگاه بر اسـاس میزان بذر پیشنهادی
 تنظیم شـده باشـد. مقـدار ریزش بـذر در واحد سـطح برای
 انواع بذرها برحسب کیلوگرم در هکتار در جداول  جداگانه ای در
 کتابچه راهنمای خطی کار نشان داده شده است. پس از انتخاب
 میزان بذر مصرفی و انجام تنظیمات مذکور، الزم است مقدار

ریزش بذر در واحد سطح قبل از شروع عملیات بررسی شود. 
 سه عامل مؤثر بر مقدار ریزش بذر در خطی کارها عبارت اند از:
 تنظیم دریچه های بین مخزن و موزع، تنظیم دریچه های زیر

موزع بذر، و تنظیم طول شیار موزع. 

1.تنظیمدریچههایبینمخزنوموزع

 در پشت هر واحد خروجی بذر از مخزن یک دریچه کشویی
قـرار دارد کـه در حالت های مختلف، متناسـب بـا اندازه بذر، 
 می تـوان جریـان ریـزش بـذر را در هریک از خطوط کاشـت
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 تنظیم کرد. این تنظیم بسته به اندازه بذر در حالت های مختلف
به شرح زیر انجام می شود )شکل 64(: 

حالـت صفـر: در ایـن حالت دریچـه خروج مخـزن کاماًل 
بسـته است. 

حالت یک: برای بذور ریز از قبیل یونجه، شبدر، کلزا و... . 
حالت دو: برای بذور متوسط مانند گندم، جو و... .

حالت سه: برای بذور درشت مانند نخود، لوبیا و... . 

  
شکل 6۴- حالت های مختلف تنظیم دریچه خروجی بذر مخزن
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 برای تغییر فاصله بین خطوط کاشت می توان دریچه ها را
یک درمیـان یـا دودرمیـان بسـت و مـوزع و شـیاربازکن های 
مربـوط بـه آن هـا را از خطـی کار جـدا کـرد. بدیهـی اسـت 
تمـام دریچه هـا بایـد بـه یک انـدازه تنظیـم شـوند و مخزن 

نیـز خالـی از بذر باشـد. 

2.تنظیمدریچههای)کپه(زیرموزعبذر

بـرای ریـزش بهتر بذر و کاشـت صحیح، در زیـر موزع ها 
زبانه هایـی نصـب شده اسـت کـه به وسـیله یـک اهـرم در 

حالت هـای مختلـف قابل تنظیـم هسـتند )شـکل 65(. 

  
شکل 65- کپه زیر موزع و اهرم تنظیم آن
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ادامه شکل 65- کپه زیر موزع و اهرم تنظیم آن

 زبانه ها می بایسـتی به طور یکنواخت و یک اندازه و با فشار
مشـابه در مقابـل موزع ها قرار داده شـوند و این کار هنگامی 

انجام شـود که مخزن خالی اسـت )شـکل 66(. 
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شکل 66- تنظیم فاصله کپه زیر موزع با موزع
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 در بعضـی از خطی کارهـا اهـرم کپه هـای زیـر مـوزع در
چهار حالت قابل تنظیم هستند که عبارت اند از )شکل 67(: 

حالت اول: برای بذور ریز مثل یونجه، شبدر و... . 
 حالت دوم: براي بذور بزرگ تر از یونجه و شبدر و کوچک تر

از گندم و جو. 
حالت سوم: براي بذور متوسط مثل گندم و جو و... . 
حالت چهارم: براي بذور درشت مثل نخود، لوبیا و... . 

 
شکل 6۷- حالت های مختلف اهرم تنظیم فاصله کپه زیر موزع با موزع
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ادامه شکل 6۷- حالت های مختلف اهرم تنظیم فاصله کپه زیر موزع با موزع
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 بـراي تخلیه کامـل بذر از مخزن می بایسـت اهرم تنظیم
کپه را در پایین ترین حالت قرار داد )شکل 68(. 

 
شکل 6۸- تنظیم فاصله کپه زیر موزع برای تخلیه کامل بذر

در بعضـی از ماشـین های خطـی کار، دسـتگیره تنظیـم 
 بازبودن کپه زیر موزع در قسـمت وسـط دسـتگاه قرار دارد و

برای حالت های مختلف قابل تنظیم است )شکل 69(.
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شکل 69- محل قرارگیری دستگیره تنظیم کپه زیر موزع 
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شـایان ذکر اسـت کـه فاصلـه کپه هـا از موزع ها توسـط 
اهـرم مربـوط طـوری تنظیم شـود که: 

بذر خودبه خود نریزد؛ و   _
بذر در اثر چرخش موزع نشکند.  _

3.تنظیمطولشیارموزع
الف( موزع غلتکی شیاردار 

طول شـیار مـوزع جلـوی دریچه خـروج بذر توسـط اهرم 
تنظیـم قابل تغییـر اسـت و بدین ترتیـب ریـزش بـذر کم وزیاد 
 می شود. موزع استوانه ای با توجه به اندازه بذر )ریزی و درشتی(

می توانـد در 3 حالـت مختلـف قـرار گیـرد که بـا جابه جایی 
اهـرم مرکزی قابل تنظیم اسـت )شـکل 70(.

 حالت 1: شیار موزع با کم ترین طول )اهرم در سوراخ 1(،
برای بذور ریز مانند یونجه، کلزا، و... . 

 حالت 2: شیار موزع با طول متوسط )اهرم در سوراخ 2(،
برای بذور درشت مانند نخود، لوبیا، سویا و... . 

 حالت 3: شیار موزع با بیش ترین طول )اهرم در سوراخ 3(،
برای بذور متوسط با حجم کشت باال مانند گندم، جو و... . 
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شکل ۷0- تنظیم طول شیار موزع 
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 رعایت نکردن طول صحیح شـیار موزع برحسـب اندازه و
 شکل ظاهری بذر باعث شکستن بذور و در نهایت کاهش عملکرد
 محصول می شـود. جابه جایی طول شیار موزع را باید پیش از
 پرکردن مخزن بذر یا گشودن دریچه های پشت آن انجام داد.

تغییـر طـول شـیار موزع پـس از پرکـردن مخـزن و بازبودن 
 دریچه های پشت آن باعث اعمال فشار به موزع و قسمت های

مرتبط با آن می شود. 

ب( موزع آجدار )دندانه دار( 
ایـن مـوزع دارای دندانه هایـی بـا اندازه هـای مسـاوی یا 
دو انـدازه ریـز و درشـت اسـت. نـوع دندانـه درشـت بـرای 
 بـذور درشـت و نـوع دندانـه ریـز بـرای بـذور ریـز در نظـر
 گرفته شده اسـت. هنگام کاشـت بذرهای درشت، چرخ موزع

بـذر ریـز و اسـتاندارد بـه هـم متصـل می شـوند و هـر دو به 
چرخـش در می آینـد. به منظـور تنظیـم موزع هـای دسـتگاه 
 برای بذر ریز اهرم تنظیم جعبه دنده را چندین مرتبه به باال و
 پاییـن حرکـت دهید تا سـوراخ پین محور موزع دیده شـود.
 سپس پین را توسط آچار به بیرون فشار دهید تا چرخ استاندارد

 بتوانـد آزادانـه روی میلـه اندازه گیـری حرکـت کنـد. بایـد 
توجه شود که پیچ آلن مغزی هرگز نبایستی باز شود )شکل 71(. 
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شکل ۷1- تنظیم موزع های دستگاه برای بذور ریز

بـرای درگیرشـدن مجـدد چرخ هـای اسـتاندارد، ابتـدا 
 محـور مـوزع را به حالتـی درآوریـد کـه سـوراخ های پین در
 چرخ های موزع بذر ریز قابل رؤیت باشد. سپس چرخ های استاندارد

را اندکـی با دسـت بچرخانید و پین بسـت را بـه داخل موزع 
بذر ریز فشـار دهید )شـکل 72(. 
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شکل ۷2- تنظیم موزع های دستگاه برای بذور درشت 

ج( موزع استوانه ای شیاردار تنظیمی 
تنظیـم مـوزع بـرای میـزان دلخواه بـذر )کالیبراسـیون( 
 توسـط یـک هندل و صفحـه مدرج )خط کش( واقـع بر روی
 موزع و با توجه به دفترچه راهنمای هر دستگاه انجام می شود.

مقدار ریزش بذر را به دو روش می توان تنظیم کرد: 
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 1. تغییـر میزان ریزش بذر توسـط گیربکس مدرج تغییر
 صورت می پذیرد. هرچه اهرم روی درجه باالتری قرار داده شود،

سـرعت چرخـش محـور مـوزع بیش تـر می شـود و میـزان 
ریـزش بـذر نیـز بیش تـر می شـود. 

 2. میزان ریزش بذر را با جابه جایی طول غلتک شـیاردار
 در داخـل محفظـه بذر تغییر می دهند. هرچه طول بیش تری

از غلتـک شـیاردار در داخـل محفظه بذر قرار داشـته باشـد، 
را حمـل خواهند کـرد و میـزان  بـذر بیش تـری  غلتک هـا 
ریـزش بـذر نیـز بیش تـر می شـود، و بالعکـس )شـکل 73(.

شکل ۷3- نحوه تنظیم میزان ریزش بذر
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ادامه شکل ۷3- نحوه تنظیم میزان ریزش بذر

د( موزع استوانه ای شیاردار تعویضی )کارتریجی(
در ایـن نـوع مـوزع، کالیبراسـیون را می توان بـا تعویض 
غلتک و تغییر سـرعت چرخش غلتک انجام داد )شـکل 74(. 

شکل ۷۴- تعویض غلتک )کارتریج( با توجه به اندازه بذر
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ادامه شکل ۷۴- تعویض غلتک )کارتریج( با توجه به اندازه بذر

روشهایمختلفتنظیممقدارریزشبذر
روش هـای مختلفـی بـرای تنظیـم مقـدار ریـزش بـذر 
وجـود دارد کـه عبارت اند از: 1- بر اسـاس جـدول و دفترچه 
راهنمـای ماشـین، 2- بـدون اسـتفاده از جـدول و دفترچـه 

ماشـین. راهنمای 

1.براساسجدولودفترچهراهنمایماشین

معمـوالً خطـی کار در کارخانـه تنهـا بـرای یـک رقـم از 
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انـواع بـذور از قبیل گندم، جو، یونجه، نخود، کلزا و... توسـط 
دسـتگاه کالیبـره می شـود و به صـورت جـدول در دفترچـه 
 راهنمـا یا نصب شـده بـر روی دسـتگاه قابل اسـتفاده اسـت.

اما مواردی همچون تغییر رقم بذر یا افزایش سـاعت کارکرد 
 ماشـین گاهـی باعـث می شـود دسـتگاه از حالـت تنظیـم

خـارج شـود. در زیـر سـه نمونـه تنظیـم مقـدار ریـزش بذر 
در دسـتگاه های مختلـف خطی کار توضیح داده شـده اسـت: 

نمونـه 1: تنظیم مقـدار ریـزش بـذر در خطی کارهای 
شـیاردار موزع  با 

ماشـینی در اختیـار داریـم کـه در کارخانـه بـرای گندم 
رقـم زریـن )بـا میانگیـن وزن هـزار دانـه 39 گـرم( کالیبره 
 شده اسـت و می خواهیم مقدار ریزش بذر در دستگاه را برای
 گندم رقم الموت )با میانگین وزن هزار دانه 36 گرم( تنظیم کنیم.

برای این منظور مراحل زیر به ترتیب انجام می شوند:
 1- با توجه به بذر مصرفی، سه وضعیت اصلِی پیش گفته

بـرای تنظیمـات واحـد بـذرکار را تعییـن می کنیـم کـه بـه 
شـرح زیـر هسـتند )شـکل 75(:

1.1. تنظیم دریچه بین مخزن و موزع؛ 
2.1. تنظیم طول شیار موزع؛ 

3.1. تنظیم فاصله کپه زیر موزع؛ 
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شکل ۷5- تنظیمات قبل از کالیبره کردن ماشین
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ادامه شکل ۷5- تنظیمات قبل از کالیبره کردن ماشین

2- دریچه های بین مخزن و موزع را کاماًل ببندید )شکل 76(.

 
شکل ۷6- بستن دریچه های بین مخزن و موزع

 3- مخزن بذر را به اندازه گنجایش آن پر کنید. تا حد امکان
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 سـعی شود از بذور اصالح شده و بدون ناخالصی استفاده شود
)شکل 77(. 

 
شکل ۷۷- ریختن بذر داخل مخزن

4- دریچه هـای بیـن مخـزن و موزع را با توجـه به اینکه 
آزمایـش بـرای بـذر گندم اسـت تـا پلـه دوم باز کنیـد و در 
محل خود توسـط مهره خروسـکی محکم کنید )شـکل 78(. 
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شکل ۷۸- بازکردن دریچه بین مخزن و موزع تا پله دوم )برای بذر گندم(
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ادامه شکل ۷۸- بازکردن دریچه بین مخزن و موزع تا پله دوم )برای بذر گندم(

5- دو ضامـن واقـع بـر روی شاسـی قیفی ها را به سـمت 
خارج بکشـید و سـپس آن را به سـمت پاییـن جابه جا کنید. 
سـپس سـینی جمـع آوری بـذر را دقیقـاً زیـر خروجـی بذر 
 به گونـه ای قرار دهیـد کـه در هنـگام کالیبراسـیون، بـذور از

دهانه خروجی موزع به خارج از سینی ریخته نشوند )شکل 79(.
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شکل ۷9- نحوه جاگذاری سینی جمع آوری بذر

 6- هندل گیربکس را در محل مخصوص آن روی گیربکس
 قرار دهید و درجه گیربکس را از حالت صفر بر روی عدد دلخواه

)مثـاًل عـدد 45( تنظیـم کنیـد و مهـره آن را محکـم کنید. 
سـپس چند دور هندل )5 تـا 10 دور( را می چرخانیم. انجام 
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 ایـن کار به منظـور ورود بـذر به درون شـیار اسـتوانه موزع و
 کنتـرل خروجـی یکنواخت از تمامی دریچه هـای مخزن بذر

اسـت. چنانچـه میـزان بـذر خارج شـده از هـر خروجـی در 
داخـل سـینی بذر در مقایسـه با سـایر دریچه ها کـم یا زیاد 
باشـد، در ابتـدا موقعیـت دریچـه بیـن مخـزن و مـوزع آن و 
سـپس دهانـه کپـه مـوزع را با توجه بـه میـزان خروجی آن 

بـاز یا بسـته کنید )شـکل 80(. 

 

شکل ۸0- محل قرارگیری هندل و تنظیم اهرم درجه گیربکس
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 7- فرض کنید تعداد خطوط کشـت خطی کار 20 عدد و
فاصلـه بیـن خطـوط 13 سـانتی متر باشـد و نیـز قرار اسـت 
 215 کیلوگرم بذر در هکتار کاشته شود. با توجه به مقدار بذر

مـورد نظـر بـرای کاشـت، از روی جـدول کالیبراسـیون بذر 
 )جـدول 1( درجه مناسـب گیربکس را تعییـن می کنیم )که

در اینجا 50 است(. 
 8- در ایـن مرحلـه هندل گیربکس را به تعداد 36/5 دور

متوالـی )نـه خیلـی تنـد، نـه خیلـی کنـد( و بـدون توقـف 
.)81 می چرخانیم )شـکل 

 
شکل ۸1 - چرخاندن هندل به تعداد 36/5 دور
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ادامه شکل ۸1 - چرخاندن هندل به تعداد 36/5 دور

 9- پس از اتمام چرخاندن، بذر ریخته شده در داخل سینی
 را در داخل کیسـه ای جمع آوری کنید و سـپس با ترازو آن را

وزن کنید. 
 10- وزن به دسـت آمده را در عـدد 100 ضـرب می کنیم.
 عـدد به دسـت آمده را بـا مقدار بـذری که در ابتـدا مورد نظر

بوده اسـت، مقایسـه می کنیم )215 کیلوگـرم(. درصورتی که 
ایـن عـدد بـه مقدار مـورد نظـر خیلـی نزدیک باشـد، مقدار 
 ریـزش بـذر صحیـح اسـت و دسـتگاه کالیبـره اسـت. اما در
 صورتی که عدد به دسـت آمده کم تر از مقدار مورد نظر باشـد،

برای رسـیدن به عـدد مورد نظر، ابتدا اهـرم درجه گیربکس 
را به سـمت عـدد بزرگ تـری می بریـم. درصورتی کـه عـدد 
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 به دسـت آمده بیش تر از مقدار مورد نظر باشـد، در این حالت
اهـرم درجه گیربکس را به سـمت عدد کوچک تـری می بریم 
تـا بـذر کم تـری ریـزش کنـد و سـپس مجـدداً دسـتگاه را 
کالیبـره می کنیـم تـا میـزان ریـزش بـه میـزان مـورد نظـر 

نزدیک شـود )شـکل 82(. 

 
شکل ۸2- توزین بذر جمع آوری شده 
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جدول 1- کالیبراسیون بذر گندم آبی

ک
سایز الستی

اهرم کپه زیر موزع
دریچه بین

مخزن و موزع
اهرم تنظیم طول شیار موزع

ف16×600
ردی

درجه 
س

گیربک
تعداد دور
س 
اهرم گیربک

تعداد دور 
ک

چرخ محر
گرم در
ک خط 

ی
کیلوگرم در هکتار برای تعداد خطوط

5
10

15
20

1
20

36/5
15

۴۷/۸
23

۴۷
۷0

9۴
2

25
36/5

15
60/۴

29
59

۸9
11۸

3
30

36/5
15

6۷/2
33

66
99

131
۴

35
36/5

15
۷۸/6

3۸
۷۷

115
15۴
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ک
سایز الستی

اهرم کپه زیر موزع
دریچه بین

مخزن و موزع
اهرم تنظیم طول شیار موزع

ف16×600
ردی

درجه 
س

گیربک
تعداد دور
س 
اهرم گیربک

تعداد دور 
ک

چرخ محر
گرم در
ک خط 

ی
کیلوگرم در هکتار برای تعداد خطوط

5
۴0

36/5
15

۸۷/2
۴3

۸5
12۸

1۷1
6

۴5
36/5

15
9۸/۴

۴۸
96

1۴5
193

۷
50

36/5
15

110/3
5۴

10۸
162

216
۸

55
36/5

15
120/۷

59
11۸

1۷۷
236

9
60

36/5
15

12۷/3
62

125
1۸۷

2۴9
10

65
36/5

15
13۸/3

6۷
135

203
2۷1

ادامه جدول 1- کالیبراسیون بذر گندم آبی
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 نمونـه 2: تنظیم مقـدار ریزش بـذر در خطی کارهای با
موزع آجدار

 برای تنظیم مقدار ریزش بذر گندم در این نوع خطی کارها
مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم:

 1- مخزن بذر را به اندازه گنجایش آن پر می کنیم. حتی االمکان
سعی شود از بذور اصالح شده و بدون ناخالصی استفاده شود.

2- دریچه هـای بیـن مخـزن و مـوزع را تـا شـماره 2 باز 
می کنیـم )شـکل 83(. 

 
شکل ۸3- دریچه بین مخزن و موزع در حالت 2
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3- موزع استاندارد )نرمال( را انتخاب می کنیم )شکل 84(. 

 
شکل ۸۴- انتخاب موزع نرمال )استاندارد(

 4- اهرم کپه زیر موزع را بر روی شـماره یک قرار می دهیم
)شکل 85(. 

 
شکل ۸5- اهرم کپه زیر موزع در وضعیت 1
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 5- ضامن های مربوط به سینی بذر را آزاد کنید و سینی
 جمع آوری بذر را خارج کنید و آن را دقیقاً در زیر خروجی بذر
 به گونـه ای قـرار دهیـد کـه در هنگام کالیبراسـیون، بـذور از
دهانه خروجی موزع به خارج از سینی ریخته نشوند )شکل 86(. 

 

 شکل ۸6- مراحل جداسازی لوله های سقوط و
قراردادن سینی بذر در زیر کپه های زیر موزع
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 ادامه شکل ۸6- مراحل جداسازی لوله های سقوط و
قراردادن سینی بذر در زیر کپه های زیر موزع

 6- هندل گیربکس را در محل مخصوص بر روی گیربکس
 قـرار دهیـد و درجه گیربکـس را از حالت صفر بـر روی عدد
 دلخواه )مثاًل عدد 50( تنظیم کنید. سـپس چند دور هندل
 را می چرخانیم )شـکل 87(. انجام این کار به سبب ریزش بذر
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 به زیر موزع و کنترل خروجی یکنواخت از تمامی دریچه های
 مخزن بذر اسـت. چنانچه میزان بذر خارج شـده از هر دریچه

بـه داخـل سـینی بـذر در مقایسـه با سـایر دریچه هـا کم یا 
زیـاد باشـد، در ابتـدا موقعیت دریچه بین مخـزن و موزع آن 
 را تنظیـم کنیـد و سـپس دهانـه کپـه مـوزع را بـا توجـه به

میـزان خروجـی آن بـاز یـا بسـته کنیـد. انجـام ایـن عمـل 
توسـط پیـچ واقـع بـر روی هـر کپـه صـورت می گیـرد. 

 7- با توجه به مقدار بذر مورد نیاز برای کاشت )فرض کنید
 دستگاه دارای 20 خط کشت است، فاصله بین خطوط 15 سانتی متر
 اسـت و در نظر اسـت 170 کیلوگرم در هکتار کشت کنیم(،
 از روی جدول کالیبراسـیون بذر، درجه مناسـب گیربکس را

تعیین می کنیم که در اینجا درجه مناسب آن 63 است )جدول 2(.
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س

شکل ۸۷- تنظیم اهرم درجه گیربک
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ش بذر در هکتار
 جدول 2- تعیین مقدار ریز

موزع
کپه زیر موزع

دریچه بین مخزن و موزع
بذر

فاصله خطوط )سانتی متر(

16/۷
16

15/۷
15

1۴/3
1۴

13/6
13

12/5
12

س  
درجه گیربک

ش 
مقدار ریز

بذر در هکتار
)کیلوگرم در 

هکتار(

56
5۴

53
51

۴۸
۴۷

۴6
۴۴

۴3
۴1

130
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س
درجه گیربک

59
5۷

56
5۴

52
51

۴9
۴۷

۴6
۴۴

1۴0
63

60
60

5۷
55

5۴
53

51
۴9

۴۷
150

66
6۴

63
60

5۸
5۷

56
5۴

52
50

160
69

6۷
66

63
61

60
59

56
55

53
1۷0

۷2
۷0

69
66

6۴
63

61
59

5۷
55

1۸0
۷5

۷2
۷2

69
6۷

66
6۴

62
60

5۸
190

۷۸
۷5

۷۴
۷2

69
6۸

6۷
6۴

62
60

200
۸0

۷۸
۷۷

۷۴
۷2

۷1
69

6۷
65

63
210

۸3
۸1

۷9
۷۷

۷۴
۷3

۷2
69

6۷
65

220
۸3

۸2
۷9

۷۷
۷6

۷۴
۷2

۷0
6۷

230
۸5

۸2
۷9

۷۸
۷6

۷۴
۷2

۷0
2۴0

۸۴
۸1

۸0
۷9

۷6
۷۴

۷2
250

۸۴
۸3

۸1
۷۸

۷6
۷۴

260

ش بذر در هکتار
ادامه جدول 2- تعیین مقدار ریز
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 8- با استفاده از جدول 3 تعداد دور الزم برای چرخاندن
 هندل در مقیـاس  یک چهلم هکتار )250 مترمربع( به منظور
 تنظیـم ریـزش بذر 50 دور اسـت. ابتـدا هنـدل را در جهت
 عقربه های سـاعت با سـرعت یکنواخت به تعداد دور ذکرشده
 می چرخانیم. سپس بذرهای جمع شده در سینی بذر را توسط
 تـرازو وزن می کنیم. مقدار بذر جمع آوری شـده برای مقیاس
 یک چهلم هکتار )250 مترمربع( است. برای تعیین مقدار بذر

برحسـب کیلوگـرم در هکتـار، بذرهـای وزن شـده را در 40 
ضـرب می کنیـم. 

جدول 3- تعیین تعداد دور چرخش هندل

۴ متر3 متر2/5 مترعرض کار دستگاه

تعداد دورهای چرخش هندل
برای 250 مترمربع

3۷/5 دور50 دور60 دور

ضریب تبدیل برای کاشت
در یک هکتار

۴0۴0۴0

9- عـدد به دسـت آمده را بـا مقـدار بـذری کـه در ابتـدا 
مـورد نظـر بـوده مقایسـه می کنیـم. درصورتی که ایـن عدد 
بـه مقـدار مورد نظـر خیلـی نزدیک باشـد، ماشـین کالیبره 
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اسـت. امـا درصورتی کـه عـدد به دسـت آمده کم تـر از مقـدار 
مـورد نظـر باشـد، بـرای رسـیدن به عـدد مـورد نظـر، ابتدا 
اهـرم درجه گیربکـس را به سـمت عدد بزرگ تـری می بریم. 
 درصورتی کـه عـدد به دسـت آمده بیش تر از مقـدار مورد نظر

باشـد، در ایـن حالت اهـرم درجه گیربکس را به سـمت عدد 
کوچک تـری می بریـم تـا بـذر کم تـری ریزش کند و سـپس 
 مجدداً دسـتگاه را کالیبره می کنیم تا میزان ریزش به میزان

مورد نظر نزدیک شود. 
در شـکل 88، ترتیـب انجـام تنظیـم مقـدار ریـزش بـذر 

)کالیبراسـیون( در یـک نـگاه نشـان داده شده اسـت.
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شکل ۸۸- مراحل تنظیم مقدار ریزش بذر در یک نگاه 
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ادامه شکل ۸۸- مراحل تنظیم مقدار ریزش بذر در یک نگاه 
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نمونـه 3: تنظیـم مقـدار ریـزش بـذر در خطی کارهـا 
به وسـیله چـرخ محـرک و خط کـش محاسـبه دیسـکی

برای کالیبراسـیون خطی کار، ابتدا از جدول تنظیم مقدار 
ریـزش بـذر کـه در دفترچـه راهنمـای کاربرد دسـتگاه یا بر 
 روی خـود دسـتگاه قـرار دارد، درجه  تنظیـم اهرم گیربکس،
 حالـت قرارگیـری دریچـه بین مـوزع و مخزن، مـوزع و کپه
 زیر موزع را به دست می آوریم. سپس با انجام تنظیمات فوق و
درنظرگرفتـن عرض بذرکاری )فاصله خطوط × تعداد خطوط 
 کشـت = عـرض بـذرکاری( در مقیـاس  یک چهلـم هکتار

)250 مترمربـع(، تعداد دور الزم چـرخ بذرکار برای آزمایش 
کالیبراسـیون به دسـت می آید )شکل 89(. 
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شکل ۸9- نمونه برچسب اندازه چرخ و عرض کار دستگاه

 با اسـتفاده از دسـته هندل و در جهت عقربه های سـاعت
 با سرعت یکنواخت به تعداد دور به دست آمده آن را می چرخانیم

)بـرای چرخانـدن چرخ محرک با هندل، دسـتگاه را توسـط 
 سیستم هیدرولیک تراکتور بلند می کنیم یا زیر چرخ محرک

جک می زنیم( )شکل 90(. 
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شکل 90- محل قرارگیری هندل روی چرخ

سـپس بذرهای جمع شـده در سـینی بذر را توسط ترازو 
 وزن می کنیـم. مقدار بذر جمع شـده بیانگر میزان ریزش بذر

در مقیـاس  یک چهلـم هکتـار )250 مترمربـع( اسـت. بـرای 
تعییـن مقـدار بـذر برحسـب کیلوگـرم در هکتـار، وزن بـذر 

به دسـت آمده را در عـدد 40 ضـرب می کنیـم. 
 مقدار ریزش بذر برحسب کیلوگرم در هکتار = 40 × مقدار بذر

کالیبره شده برای یک چهلم هکتار
 مقدار ریزش بذر برحسب کیلوگرم در هکتار = 10 × مقدار بذر

کالیبره شده برای یک دهم هکتار
 توجـه: اگـر مقدار ریزش بذر محاسبه شـده بـا مقدار بذر
 درخواستی تفاوت داشته باشد، تنظیم مجدد اهرم درجه گیربکس

با استفاده از دیسک محاسبه ای امکان پذیر است. 
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 تذکـر: تعـداد دور الزم بـه مقیـاس یک چهلـم هکتـار 
 )250 مترمربع( یا یک دهم هکتار )1,000 مترمربع( به اندازه

الستیک و عرض کار بستگی دارد. 
در جـدول 4 بـرای نمونـه تعـداد دور چـرخ بـر اسـاس 
 اندازه های مختلف السـتیک چرخ ذکر شده اسـت. برای سایر
 دسـتگاه ها با توجه به عرض کار دسـتگاه، مسـاحت آزمایش
 )یک چهلـم هکتـار )250 متـر مربـع( یـا یک دهـم هکتـار
 )1,000 مترمربع(( و اندازه الستیک چرخ، تعداد دور چرخ محرک

به قرار زیر محاسبه می شود. 

جدول ۴- تعیین تعداد دور چرخ محرک

سایز الستیک
500-16

)محیط چرخ ͌ 2/12 متر(
600-16

)محیط چرخ ͌ 2/38 متر(

یک چهلم 
هکتار

یک دهم 
هکتار

یک چهلم 
هکتار

یک دهم 
هکتار

تعداد دور
چرخ محرک

تعداد دور
چرخ محرک

25923652/5210 متر*
2/5۴۷/21۸9۴216۸ متر
339/315۷351۴0 متر

11۸۴۷2105۴20فاکتور تبدیل **
 * اگـر عـرض کار 2 متـر در نظـر گرفتـه شـود، بـرای اینکه مسـاحت

250 مترمربعـی را کشـت کنیـم، بایـد طـول زمیـن 125 متـر باشـد. 

عرض کار

مساحت



فصلسوم:تنظیممقدارریزشبذردرماشینهایخطیکار
133

چنانچـه 125 را بـر محیـط چـرخ محـرک )2/12 متـر( تقسـیم کنیم، 
تعـداد دور چـرخ محـرک تقریبـاً عـدد 59 بـه دسـت می آید. 

** اگـر مسـاحت آزمایـش را بـر محیـط چـرخ تقسـیم نماییـد، 
فاکتـور تبدیـل به دسـت می آیـد. از فاکتـور تبدیـل بـرای محاسـبه 

تعـداد دور چـرخ محـرک اسـتفاده می گـردد.
عـرض کار )متـر( ÷ فاکتـور تبدیـل = تعـداد دور چـرخ محـرک در 

مترمربـع(  250( هکتـار  یک چهلـم 

عـرض کار )متـر( ÷ فاکتور تبدیل = تعـداد دور چرخ محرک 
در یک دهم هکتـار )1,000مترمربع(

تعیین مقدار ریزش بذر با استفاده از صفحه مدرج محاسبه ای:
 اگر هنگام کالیبراسیون دستگاه، مقدار صحیح ریزش بذر
 به وسـیله تنظیم اهرم درجه گیربکس به دست نیاید، در این

صورت از دیسـک محاسـبه ای استفاده می شـود. این دیسک 
دارای سـه شـاخص به شرح زیر اسـت )شکل 91(:

 - شاخص بیرونی، برای مقادیر بذر بیش تر از 30 کیلوگرم
در هکتار؛ 

 - شاخص مفید داخلی، برای مقادیر بذر کم تر از 30 کیلوگرم
در هکتار؛ 

- شاخص وسطی، شماره درجه اهرم گیربکس از 1 تا 100. 
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شکل 91- تصویری از شاخص های دیسک مدرج

طرز استفاده از دیسک مدرج:
 با ذکر یک مثال نحوه اسـتفاده از دیسـک مدرج توضیح

داده می شود. 
 مثـال: اگر میـزان بذر مورد نیـاز 125 کیلوگرم در هکتار

باشـد، درجـه گیربکـس با اسـتفاده از دیسـک مـدرج، چند 
باید باشـد؟ 

در کالیبراسـیون یک خطـی کار درجه 70 گیربکس برای 
مقدار بذر 125 کیلوگرم در هکتار به دسـت آمده اسـت. حال 
 آن کـه در آزمایش عملی مقدار بـذر 175 کیلوگرم در هکتار

 بـه دسـت آمـده اسـت. بـرای حـل ایـن تفـاوت به وسـیله 
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 دیسک مدرج، صفحه داخلی را آن قدر می چرخانیم که درجه
 70 گیربکس با 175 کیلوگرم در هکتار در یک امتدادقرار گیرد.

سـپس از روی دیسـک می توانیم درجه گیربکـس الزم برای 
125 کیلوگـرم در هکتـار را پیـدا کنیـم که طبق شـکل 92، 

عدد 50 اسـت. 

 

شکل 92- نحوه کار با دیسک مدرج و چگونگی تنظیم درجه گیربکس

بـرای اطمینـان بیش تر مجـدداً آزمایش کالیبراسـیون را 
بـر اسـاس عـدد به دسـت آمده تکـرار می کنیم. 
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نمونـه 4: تنظیـم مقدار ریـزش بـذر در خطی کارهای 
نیوماتیکـی با مـوزع تنظیمی

بـرای تنظیـم مقـدار ریـزش بـذر گنـدم مراحـل زیـر را 
می دهیـم: انجـام  به ترتیـب 

 1- تنظیـم موزع: برای تنظیم درسـت مقـدار ریزش بذر
در ابتـدا اقدامـات اصلی در تنظیمات مـوزع را - که بر مقدار 

خروجـی انـواع بذر اثرگذار هسـتند - تعیین می کنیم:
- بـا جابه جایـی چرخ دنده نشان داده شـده در شـکل 93، 
مـوزع شـیاردار می توانـد بـا دو سـرعت متفـاوت بسـته بـه 

انـدازه بـذر چرخـش کند. 

 
شکل 93- تنظیم چرخ دنده با توجه به اندازه بذر
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 - با دسـته تنظیم طول شیار موزع را که ارتباط مستقیم
با میزان بذر خروجی دارد، تنظیم می کنیم )شکل 94(. 

 
شکل 9۴- تنظیم طول شیار موزع با دسته تنظیم

- بـا توجـه به بـذر انتخابی برای کاشـت، ضامـن انتخاب 
موقعیـت مـوزع را در حالـت N قرار می دهیم )شـکل 95(.

 
شکل 95- ضامن انتخاب موقعیت موزع
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 2- دسـتگاه را روی زمین و به طور ثابت مسـتقر کنید و
موتور تراکتور را خاموش کنید. 

3- دستگیره دریچه باد را در حالت N قرار دهید )شکل 96(.

 
شکل 96- تنظیم دریچه باد با توجه به اندازه بذر

4- چرخ دنـده قرمـز را به سـمت داخـل ببرید تا قسـمت 
بـذور معمولی آماده به کار شـود )شـکل 93(. 

5- دریچـه تخلیـه زیـر مخـزن را بـاز کنیـد تـا بـذور 
ازقبل مانـده در مخـزن و ناخالصی هـا به صـورت کامـل از آن 
خـارج شـوند. سـپس دریچـه تخلیـه را ببندید )شـکل 97(. 
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شکل 9۷- دریچه تخلیه زیر مخزن

6- از روی جـدول 5، مقـدار ریـزش بـذر در هکتـار را 
انتخـاب کنیـد )210 کیلوگـرم در هکتـار(. نشـانگر مـوزع 
قابلیـت تغییـر طـول از صفـر تـا 110 درجـه را دارد )بـرای 

بـذور ریـز تـا 25 درجـه( )شـکل 98(.
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جدول 5- ریزش بذر برای بذور معمولی و ریز

بذور ریز
Zحالت دریچه فن

نوع بذرکلزایونجه

0/390/65
وزن مخصوص

)kg/dm³( )کیلوگرم بر 
دسی مترمکعب(

مقدار بذر: کیلوگرم در هکتار

--1/12/5

درجه موزع

--2/35

1/۴3/۴۷/5

2/6۴/510

3/65/۷12/5

۴/66/915

5/6۸1۷/5

6/69/120

۷/510/222/5

۸/111/۴25
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بذور معمولی )متوسط(
Aحالت دریچه فن

نوع بذرگندمجونخود

0/810/680/77
وزن مخصوص

 (kg/dm³) )کیلوگرم بر 
دسی مترمکعب(

مقدار بذر: کیلوگرم در هکتار
21323۴10

درجه موزع

۴0۴۸5115
596۴6920
۷۸۷9۸625
9۷9510۴30
11۷11112235
13612۷1۴0۴0
1551۴315۷۴5
1۷۴1591۷۴50
19۴1۷۴19255
21319021060
23220622۸65
2512222۴6۷0
2۷023۸26۴۷5
2۸92532۸1۸0
30926۸29۸۸5
32۸2۸۴31690
3۴۷30033595
366316352100
3۸53323۷0105
۴0۴3۴۸3۸۷110

ادامه جدول 5- ریزش بذر برای بذور معمولی و ریز
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شکل 9۸- نشانگر موزع

7- دسـته تنظیـم را آن قـدر بچرخانیـد تـا درجـه روی 
عـدد به دسـت آمده )60 درجـه( از جـدول 5 در لبه محفظه 

دیده شـود )شـکل 99(. 

 
شکل 99- چرخاندن دسته تنظیم
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ادامه شکل 99- چرخاندن دسته تنظیم

 احتیاط مهم: برای جلوگیری از صدمه دیدن موزع، زمانی
طول موزع را کم کنید که داخل مخزن بذری نباشد. 

8- مخزن را از بذر گندم پر کنید. 
 9- ونتوری را باز کنید و یک عدد سطل یا ظرف مناسب

در زیر آن قرار دهید )شکل 100(. 

 
شکل 100- بازکردن ونتوری
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10- محـور انتقـال نیـرو از چرخ محرک به مـوزع بذر را 
بیـرون بکشـید و هنـدل را در جـای تعیین شـده قرار دهید. 
هنـدل را به تعداد دور ذکرشـده در جدول دفترچه راهنمای 
کاربـرد ماشـین و در جهـت تعیین شـده با سـرعت چرخش 
یکنواخـت )تقریبـاً یک دور در ثانیـه( بگردانید )85 دور(. در 
صـورت اسـتفاده از چـرخ محـرک مـوزع، چـرخ را 114 دور 
بچرخانیـد. در ایـن حالت مقدار بـذر به دسـت آمده برابر بذر 
 مـورد نیـاز برای یک دهـم هکتار اسـت. بذر به دسـت آمده را
 وزن کنید و در صورت تناسب با اندازه مورد نظر، کالیبراسیون

خاتمـه می یابـد. در غیـر ایـن صـورت درجـه خط کـش را 
تغییر دهیـد و عملیـات قبـل را انجـام دهیـد )شـکل 101(. 

 
شکل 101- مراحل کالیبراسیون در خطی کارهای موزع تنظیمی
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ادامه شکل 101- مراحل کالیبراسیون در خطی کارهای موزع تنظیمی
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 توجـه: قبـل از کاشـت، تمامـی لوله های سـقوط بـذر را
 کنترل کنید. برای این منظور فن را مطابق حالتی که در مزرعه
 می خواهید کار کنید به کار اندازید. چرخ محرک سیستم موزع

را بـا دسـت بگردانیـد تـا بـذر از تمامـی لوله هـای کارنـده 
خـارج شـود. 

نمونـه 5: تنظیـم مقدار ریـزش بـذر در خطی کارهای 
نیوماتیکـی با مـوزع تعویضی

 در خطی کارهای نیوماتیکی با موزع تعویضی به دو روش
مقدار ریزش بذر را کنترل می کنند: 

1-محرکمکانیکی

 - بـا توجه به نـوع بذر، غلتک موزع مـورد نظر را انتخاب
می کنیم )شکل 102(. 
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ک موزع با توجه به نوع بذر

شکل 102- انتخاب غلت
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- بـا توجـه بـه مقدار ریزش بـذر، از روی جـداول 6، 7 و 
8 درجـه گیربکس را مشـخص می کنیم )شـکل 103(.

 
شکل 103- انتخاب درجه گیربکس با توجه به مقدار ریزش بذر

 - بر روی گیربکس، پیچ تنظیمی را بر روی عدد به دست آمده
از روی جدول قرار می دهیم )شکل 103(. 

 - هندل را بر روی گیربکس یا روی چرخ محرک قرار می هیم و
 در جهت فلش به تعداد دور تعیین شده در دفترچه راهنمای

دستگاه می چرخانیم )شکل 104(.
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شکل 10۴- محل قرارگیری هندل بر روی گیربکس یا چرخ محرک 

و  قرار دهیـد  زیـر دریچـه مـوزع  را  - ظـرف مناسـبی 
 بعـد از چرخانـدن هنـدل بـه تعـداد دور تعیین شـده، بـذر 
 به دست آمده را وزن کنید. در صورت تناسب با اندازه مورد نظر،
 کالیبراسـیون خاتمه می یابد. درصورتی که عدد به دسـت آمده
 کم تر از مقدار مورد نظر باشد، برای رسیدن به عدد مورد نظر،

ابتـدا اهـرم درجـه گیربکـس را به سـمت عـدد بزرگ تـری 
می بریـم. درصورتی کـه عـدد به دسـت آمده بیش تـر از مقدار 
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مورد نظر باشد، در این حالت اهرم درجه گیربکس را به سمت 
 عـدد کوچک تـری می بریـم تـا بـذر کم تـری ریـزش کنـد و

سـپس مجـدداً دسـتگاه را کالیبره می کنیم تـا میزان ریزش 
بـه میزان مورد نظر نزدیک شـود )شـکل 105(. 

 
شکل 105- محل قرارگیری ظرف زیر دریچه موزع



فصلسوم:تنظیممقدارریزشبذردرماشینهایخطیکار
151

جدول 6- ریزش بذر برای بذور درشت با تراکم باال

 N1000 موزع شیاردار قرمز
برای توزیع مقدار زیاد بذر تا 

400 کیلوگرم در هکتار

بذرگندمجونخود

0/830/750/85)kg/dm³( وزن مخصوص
)کیلوگرم بر دسی مترمکعب(

حالت دریچه فنAمقدار بذر: کیلوگرم در هکتار
۴136۴16

وضعیت پوسته 
واحد موزع

)درجه گیربکس(

51۴552۸
62556310
۷۴65۷512
۸5۷5۸61۴
96۸59۸16

109961101۸
12110612220
13311۷13۴22
1۴612۸1۴۸2۴
1601۴116226
1۷515۴1۷۷2۸
1۸۸16519030
20۴1۷920632
2201932223۴
23۸2092۴136
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 N1000 موزع شیاردار قرمز
برای توزیع مقدار زیاد بذر تا 

400 کیلوگرم در هکتار

بذرگندمجونخود

0/830/750/85)kg/dm³( وزن مخصوص
)کیلوگرم بر دسی مترمکعب(

حالت دریچه فنAمقدار بذر: کیلوگرم در هکتار

25522۴25۸3۸

وضعیت پوسته 
واحد موزع

)درجه گیربکس(

2۷52۴12۷۸۴0

296260299۴2

3202۸1323۴۴

3۴33013۴۷۴6

3۷032۴3۷۴۴۸

399350۴0350

ادامه جدول 6- ریزش بذر برای بذور درشت با تراکم باال
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جدول ۷- ریزش بذر برای بذور متوسط با تراکم متوسط

 N500 موزع شیاردار سبز
برای توزیع مقدار زیاد بذر تا 

250 کیلوگرم در هکتار

بذرگندمچاودارسویا

0/770/770/85)kg/dm³( وزن مخصوص

حالت دریچه فنAمقدار بذر: کیلوگرم در هکتار

22212۴6

وضعیت پوسته 
واحد موزع

2۷2630۸

33313۷10

393۷۴۴12

۴5۴3501۴

51۴95۷16

5۷55651۸

6۴61۷220

۷06۷۷922

۷۷۷۴۸62۴

۸5۸19526

92۸۸1032۸

999511130
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 N500 موزع شیاردار سبز
برای توزیع مقدار زیاد بذر تا 

250 کیلوگرم در هکتار

بذرگندمچاودارسویا

0/770/770/85)kg/dm³( وزن مخصوص

حالت دریچه فنAمقدار بذر: کیلوگرم در هکتار

10۷10312132

وضعیت پوسته 
واحد موزع

1161111303۴

1251201۴136

13۴1291513۸

1۴5139163۴0

1561۴91۷5۴2

16۸1611۸9۴۴

1۸11۷3203۴6

1951۸6219۴۸

21020123650

ادامه جدول ۷- ریزش بذر برای بذور متوسط با تراکم متوسط
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ش بذر برای بذور ریز 
موزع شیاردار زرد F25-125 برای توزیع جدول ۸- ریز

بذور ریز با مقدار کم، حتی کم تر از
 

3 کیلوگرم در هکتار
ش هایی از موزع

امکان حذف بخ

یونجه
شبدر

کلزا
بذر

0/86
0/77

0/67
)kg/dm

ص)³
وزن مخصو

مقدار بذر: کیلوگرم در هکتار
Z

ت دریچه فن
حال

55
35

15
55

35
15

55
35

15

ت پوسته 
وضعی

واحد موزع

9/۷
5/1

1/6
۸/9

۴/9
1/5

۸/0
۴/6

1/۴
6

12/2
6/۴

2/0
11/2

6/2
1/9

10/0
5/۸

1/۸
۸

1۴/۸
۷/۸

2/۴
13/6

۷/5
2/3

12/1
۷/0

2/1
10

1۷/5
9/2

2/9
16/1

۸/9
2/۷

1۴/۴
۸/3

2/5
12

20/2
10/6

3/3
1۸/6

10/2
3/1

16/6
9/6

2/9
1۴

22/9
12/0

3/۸
21/1

11/6
3/6

1۸/۸
10/9

3/3
16

26/0
13/6

۴/3
23/9

13/1
۴/0

21/3
12/3

3/۷
1۸

2۸/۸
15/1

۴/۷
26/۴

1۴/6
۴/5

23/6
13/۷

۴/1
20



شناختخطیکارهاوکالیبراسیونآنها
156

موزع شیاردار زرد F25-125 برای توزیع 
بذور ریز با مقدار کم، حتی کم تر از 3 

کیلوگرم در هکتار
ش هایی از موزع

امکان حذف بخ

یونجه
شبدر

کلزا
بذر

0/86
0/77

0/67
)kg/dm

ص)³
وزن مخصو

مقدار بذر: کیلوگرم در هکتار
Z

ت دریچه فن
حال

55
35

15
55

35
15

55
35

15

ت پوسته 
وضعی

واحد موزع

31/6
16/6

5/2
29/0

16/0
۴/9

25/9
15/0

۴/5
22

3۴/۷
1۸/2

5/۷
31/9

1۷/6
5/۴

2۸/5
16/5

5/0
2۴

3۸/2
20/0

6/3
35/1

19/3
5/9

31/3
1۸/1

5/5
26

۴1/6
21/۸

6/9
3۸/2

21/1
6/5

3۴/1
19/۸

6/0
2۸

۴۴/۷
23/۴

۷/۴
۴1/1

22/6
۷/0

36/۷
21/2

6/۴
30

۴۸/5
25/۴

۸/0
۴۴/5

2۴/5
۷/5

39/۸
23/0

۷/0
32

52/2
2۷/۴

۸/6
۴۸/0

26/۴
۸/1

۴2/۸
2۴/۸

۷/5
3۴

ش بذر برای بذور ریز 
ادامه جدول ۸- ریز
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موزع شیاردار زرد F25-125 برای توزیع 
بذور ریز با مقدار کم، حتی کم تر از

3 کیلوگرم در هکتار
ش هایی از موزع

امکان حذف بخ

یونجه
شبدر

کلزا
بذر

0/86
0/77

0/67
)kg/dm

ص)³
وزن مخصو

مقدار بذر: کیلوگرم در هکتار
Z

ت دریچه فن
حال

55
35

15
55

35
15

55
35

15

ت پوسته 
وضعی

واحد موزع

56/6
29/۷

9/3
52/0

2۸/۷
۸/۸

۴6/۴
26/9

۸/1
36

60/۷
31/۸

10/0
55/۸

30/۷
9/۴

۴9/۸
2۸/۸

۸/۷
3۸

65/۴
3۴/3

10/۸
60/1

33/1
10/2

53/6
31/0

9/۴
۴0

۷0/۴
36/9

11/6
6۴/۷

35/6
10/9

5۷/۷
33/۴

10/1
۴2

۷6/0
39/۸

12/5
69/۸

3۸/5
11/۸

62/3
36/1

10/9
۴۴

۸1/6
۴2/۸

13/5
۷5/0

۴1/3
12/۷

6۷/0
3۸/۸

11/۷
۴6

۸۷/9
۴6/1

1۴/5
۸0/۸

۴۴/5
13/۷

۷2/1
۴1/۷

12/6
۴۸

9۴/۸
۴9/۷

15/6
۸۷/1

۴۸/0
1۴/۷

۷۷/۷
۴5/0

13/6
50

ش بذر برای بذور ریز 
ادامه جدول ۸- ریز
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2-محرکالکتریکی

 - مـوزع در زیـر مخزن قـرار دارد. شـبکه غربالی در روی
 مـوزع و در داخل مخزن به منظور جلوگیری از ورود ضایعاتی
 که باعث آسـیب دیدگی به موزع می شـوند، نصب شده است.

بـر روی مـوزع یـک سنسـور سـیگنال خالـی بـرای کنتـرل 
 سـطح بذر در داخل مخزن وجود دارد. زمانی که سـطح بذر
 به سنسور رسید، یک پیام هشداردهنده برای راننده در داخل

کابین ارسال می کند. تنظیم ارتفاع سنسور به نوع بذر داخل 
 مخزن بستگی دارد، برای بذور ریز مانند کلزا نصب سنسور در
 قسمت پایین تر و برای بذور متوسط و درشت در قسمت فوقانی

نصب می شود )شکل 106(. 

 
شکل 106- محل قرارگیری موزع، سنسور و شبکه غربالی
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 - بذر توسط غلتک موزع در سیستم موزع ارسال می شود.

 با توجه به نوع بذر غلتک موزع قابل تعویض است )شکل 107(.
 انتخـاب موزع بـه اندازه بذر )جدول 9( و مقدار بذر در هکتار

بستگی دارد.

شکل 10۷- جاگذاری غلتک مناسب موزع
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جدول 9- انتخاب موزع با توجه به نوع بذر

سانتی مترمکعب

۷/520۴0120210350600660۸۸0

***کلزا
****یونجه
****گندم
****جو

***نخود

 - موزع توسـط یک موتور الکتریکـی می چرخد و بذور را
 بـه داخل ونتوری هدایت می کنـد. زمانی که موتور الکتریکی
 خامـوش می شـود، موزع نیز متوقف می شـود. سـرعت موزع
 با سـرعت موتور الکتریکی تنظیم می شـود. با افزایش سرعت موتور،

سرعت موزع نیز افزایش می یابد )شکل 108(. 

 
شکل 10۸- موتور الکتریکی، ونتوری و موزع 

موزع

بذر
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ادامه شکل 10۸- موتور الکتریکی، ونتوری و موزع 

 - برای کالیبراسـیون، سرعت موزع را با توجه به مساحت
 تعیین شـده )به عنوان مثـال 1/40 هکتار( و مقدار ریزش بذر

تنظیم می کنند. 
 - عملیـات کالیبراسـیون بعـد از تنظیمـات بـا فشـردن
 یک دکمه در ترمینال اپراتور در داخل کابین یا ترمینال دوقلو

آغـاز می شـود و تـا متوقف شـدن مـوزع ادامـه دارد. بـذور 
ریخته شـده در داخـل سـطل را وزن می کنیـم. درصورتی که 
مقـدار ریـزش بـذر کم تـر یـا بیش تـر از انـدازه مدنظـر بود، 
حجـم موزع انتخاب شـده را بررسـی می کنیم )شـکل  109(. 
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شکل 109- عملیات کالیبراسیون به وسیله ترمینال اپراتور 

- یک فن که توسط موتور هیدرولیکی کار می کند، بذور 
 را بـه شـیاربازکن ها منتقـل می کنـد. میـزان سـرعت باد فن

به بذر بستگی دارد )شکل 110(. 



فصلسوم:تنظیممقدارریزشبذردرماشینهایخطیکار
163

 
ت فن 

شکل 110 - تنظیم سرع
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 - دستگاه های کارنده دارای ترمینال )سوکت( سیستم واحد
دوتایـی سـازمان بین المللی اسـتاندارد ISOBUS1  هسـتند 
کـه بایـد بـه تراکتـوری متصـل شـوند کـه دارای ترمینـال 
 مذکور اسـت. سیستم ISOBUS سـیلندرهای هیدرولیک و
 موتورهـای الکتریکـی را از طریـق یـک ترمینـال کنتـرل در
 کابین تراکتور کنترل می کند. ترمینال اپراتور به کامپیوتر کاری
 ISOBUS متصل شده است که دستورها را دریافت می کند و

یـا  را کنتـرل می کنـد  نیـاز  شـیرهای هیدرولیکـی مـورد 
 موتورهای الکتریکی دسـتگاه را فعال می کند. راننده می تواند
 بعد از آماده سازی دستگاه برای کالیبراسیون، از داخل کابین

برنامه ریزی الزم برای ریزش مقدار مشخص بذر را انجام دهد.

2.تنظیـممقـدارریـزشبذربـدوناسـتفادهاز
جـدولودفترچـهراهنمایماشـین

 برای ریزش دقیق مقدار بذر مورد نظر باید سیستم اندازه گیری
یـا پیمایـش، تنظیـم )کالیبره( شـود. جداول تنظیـم بذرکار 
ارائه شـده به وسـیله کارخانـه سـازنده می توانـد کامـاًل مفید 
 باشـد؛ اما میزان ریزش بذر بسـتگی زیادی دارد به توده بذر،

رطوبـت انبـار، تیمـار بذر، سـرعت حرکت دسـتگاه، شـرایط 
مزرعـه و عوامـل دیگـری همچـون مقـدار لـرزش در طـی 

فعالیـت دسـتگاه و مقـدار بـذر موجـود در مخـزن. 
1. International Standardization Organization Binary Unit System 
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 باید مطمئن شـوید که بذر از تکه چوب، سـنگ و سـایر
 مواد زائدی که موجب گرفتگی لوله سـقوط بذرکار می شـود،
 عاری باشد. تمیزکردن بذر باید قبل از تنظیم دستگاه بذرکار

انجام گیرد. 
 بر اساس تراکم بوته مورد نیاز برای رسیدن به عملکرد مطلوب

)تراکـم بوتـه مـورد نظـر(، قـوه نامیـه تـوده بـذری )آزمون 
 جوانه زنـی( و هدررفتـن احتمالـی بـذر در مزرعـه بعـد از
 کاشت به علت خسارت حشرات و سایر آفات، مشکل بدسبزی و...
 )هدررفت هـای سـر مزرعـه( می تـوان مقـدار بذر مـورد نظر

برای کاشت را با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد. 

= مقدار بذر
× 100  )کیلوگرم در هکتار( ) ) × 1-

تراکم مورد نظر )گیاه در مترمربع(
×

وزن هزار دانه )گرم(

درصد تلفات بذر درصد
قوه نامیه

 به عنوان مثال در کشـت گندم اگر می خواهید 400 بوته
در مترمربـع داشـته باشـید و یـک توده بـذری با قـوه نامیه 
90 درصـد، میانگیـن وزن هـزار دانـه 40/5 گـرم و هدررفت 
10 درصدی در سـر مزرعـه در اختیار داریـد، در این صورت 
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از فرمـول زیر اسـتفاده کنید. 

 
= مقدار بذر

× 100  )کیلوگرم در هکتار( ×) ) 1-

 40/5 400×
10
100

90
100

=200kg
ha

 تراکـم بوتـه مطلوب برای هـر گیاه زراعی بسـتگی دارد 
بـه رقـم مورد اسـتفاده، شـرایط محلی مانند بـارش فصلی و 
نـوع خـاک، علف هـای هـرز و اینکـه آیا گیـاه زراعـی عمدتاً 
بـرای بیومـاس )علوفـه( برداشـت می شـود یا عملکـرد دانه. 
 ایـن مقادیـر مطلوب را باید با انجـام آزمایش های مزرعه ای و

تجربه کشاورزی در طی چندین فصل تعیین کرد. 
 برای تنظیم سیستم پیمایش بذر توصیه می کنیم خروجی
 همه لوله های سقوط در حین کار دستگاه در مساحتی معادل

یک درصد هکتار یعنی 100 مترمربع اندازه گیری شود.
در شـکل 111، مقـدار بـذر را می تـوان از روی مسـافت 
 طی شده برای کاشت 100 مترمربع مساحت توسط بذرکاری

کـه بـه 16 شـیاربازکن مسـتقر در فاصلـه خطـوط معیـن 
مجهـز اسـت، تخمیـن زد.
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ت در 100 مترمربع

شکل 111- تخمین مقدار بذر برای کاش
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فاصلـه ای کـه بـذرکار باید طـی کند تـا 100 مترمربع را 
 بکارد، به عرض کاشـت بسـتگی دارد کـه حاصل ضرب تعداد

شـیاربازکن در فاصلـه دو خط کشـت اسـت. بـرای مثال، اگر 
 بذرکاری دارای 16 شیاربازکن با فاصله خطوط 12/5 سانتی متر

)0/125 متـر( باشـد، در ایـن صورت فاصله مسـاوی 50 متر 
خواهـد بود. 

= L )مسافتی که باید بذرکار طی کند
تا یک صد مترمربع را بکارد(

فاصله ردیف )متر(
×

تعداد ردیف کاشت

100

= L )مسافتی که باید بذرکار طی کند
تا یک صد مترمربع را بکارد(

 16× 0/125
100

=50m

 زمانی که بذرکار روی زمین حرکت می کند، تعداد دفعاتی
 کـه الزم اسـت چرخ محرک بچرخد تا مسـافت مـورد نیاز را

طـی کند، بـه محیط مؤثر چـرخ محرک بسـتگی دارد که با 
 اسـتفاده از نوار اندازه گیری پیچیده شده حول قسمت بیرونی
 چـرخ می تـوان آن را تخمیـن زد. روش دیگـر این اسـت که
 ابتـدا قطر چرخ را اندازه گیري کنید و سـپس محیط چرخ را
 از طریق فرمول }قطر چرخ )برحسب متر(×3/14 = محیط چرخ{
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 به دسـت آوریـد. تعـداد دفعاتـی کـه چـرخ باید طـی کند تا
 )L( 100 مترمربـع را بـکارد، برابـر اسـت با فاصله مـورد نیاز
تقسـیم بر محیط چرخ برحسـب متر. برای مثال، اگر محیط 
چـرخ 2 متـر باشـد، در این صـورت این چـرخ بایـد 25 دور 
 بزنـد تـا مسـافت 50 متـری را طـی کنـد و 100 مترمربـع

را به کارد، یعنی 50 تقسیم بر 2. 
بـرای انـدازه گیـری خروجی، ابتـدا تنظیمات اولیـه را با 
توجـه بـه بذر مورد آزمایـش انجام می دهیـم )تنظیم دریچه 
بیـن مخـزن و مـوزع، تنظیم مـوزع، تنظیم کپه زیـر موزع(. 
سـپس در داخل مخزن بذر بریزیـد و در صورت موجودبودن 
 سـینی بـذر، سـینی را زیـر کپه هـای زیر مـوزع قـرار دهید. 
 در غیر این صورت توصیه می شود بذرکار را از زمین بلند کنید و

ورقـه پالسـتیکی بزرگـی را در زیـر آن قـرار دهیـد تـا بـذر 
خارج شـده از همـه خروجی هـا به صورتـی که در شـکل 112 
 نشان داده شده است، جمع آوری شود. سپس چند دور هندل
 )5 تـا 10 دور( را بچرخانیـد. انجـام این کار بـرای تغذیه بذر
 به زیر موزع و کنترل خروجی یکنواخت از تمامی دریچه های

مخـزن بـذر اسـت. برای تنظیـم اولیـه اهرم گیربکـس را در 
 درجه مشـخصی قرار می دهیم )مثـاًل در اولین آزمایش روی
 عدد 50 قرار می دهیم(. چرخ محرک دستگاه را به تعداد دور
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 محاسبه شده به صورت پیوسته و یکنواخت موافق عقربه های ساعت
می چرخانیـم )در مثالـی کـه در بـاال ذکر شـد، چرخ محرک 
را دقیقـاً 25 دور بایـد بچرخانیم تـا 100 مترمربع را بکارد(. 

 
شکل 112- کنترل یکنواختی خروجی لوله های سقوط بذرکار

بـذر جمع آوری شـده از همـه لوله هـای سـقوط را باید با 
 اسـتفاده از یـک ترازوی دقیق اندازه گیـری کرد و عدد نهایی

به دسـت آمده را در 100 ضـرب کـرد. در مثـال مـا خروجـی 
 1/75 کیلوگرم از 25 دور چرخش چرخ محرک معادل 175 کیلوگرم

در هکتـار اسـت. تناسـب الزم بـرای به دسـت آوردن مقـدار 
ریـزش بـذر در یـک هکتـار بـه شـرح زیر اسـت:
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کیلوگرم بذر ریخته شده در آزمایش دوم 1/75: 100 مترمربع
)مقـدار بـذر ریخته شـده در هکتـار( X: 10,000 مترمربـع 

هکتار(  )یـک 

 =X )مقدار بذر ریخته شده
100      در هکتار(

کیلوگرم در هکتار 175= 1/75 ×1000

 بـا توجه به اینکـه مقدار خروجی 25 کیلوگـرم از مقدار 
مـورد نظر کم تر اسـت، آزمایـش را با تغییـر درجه گیربکس 

تکـرار می کنیم. 
 در آزمایش دوم اهرم گیربکس را روی عدد 60 قرار می دهیم و

آزمایش را طبق موارد تشـریحی فوق انجام می دهیم. در این 
 آزمایـش مقدار بذر ریخته شـده 2 کیلوگرم به دسـت می آید.
 تناسب الزم برای به دست آوردن مقدار ریزش بذر در یک هکتار

به شرح زیر است:
کیلوگرم بذر ریخته شده در آزمایش دوم 2: 100 مترمربع

)مقـدار بـذر ریخته شـده در هکتـار( X: 10,000 مترمربـع 
هکتار(  )یـک 

 =X )مقدار بذر ریخته شده
100       در هکتار(

1000× 2 کیلوگرم در هکتار 200= 

 این مقدار با مقدار مورد نظر کشت در منطقه )200 کیلوگرم
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در هکتـار( برابـر اسـت و آزمایش مقدار ریزش بـذر، به پایان 
می رسـد. اگـر مقـدار خروجـی تفاوت داشـته باشـد، در این 
 صـورت بایـد تنظیمـات جعبه دنـده یا اهـرم را به سـمت باال

یـا پاییـن تغییـر داد و خروجـی را مجـدداً اندازه گیـری کرد 
تـا بـه عـدد مورد نظـر دسـت یافت. 

 زمانـی که مقـدار خروجی مورد نظر حاصل شـد )کنترل
نهایـی را تکرار کنید(، بهتر اسـت خروجی هر تیغه را به طور 
 جداگانـه اندازه گیـری کنیـد تـا بتـوان یکنواختـی ریـزش

بـذر در تمـام بـذرکار را کنتـرل کـرد. ایـن کار را به راحتـی 
می تـوان با قراردادن یک سـطل، ظرف یا کیسـه پالسـتیکی 

در زیـر هر خروجی انجـام داد. 
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