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  مقدمه
ن يااست و  ين مراحل زراعيتر از مهم يکيات کاشت يعمل

ت ياهم ،شکريمانند ن چندسالهاهان يدر مورد گامر 
برداشت  يط چندساله يرا سودآوريز کند يدا ميپ يشتريب

 ,Dowieاست ( وابسته ن راتون به کاشتيه تا آخرياول

). كاشت نيشكر به دو صورت كشت بذر و قلمه انجام 2009
. كاشت بذر براي توليد نژاد جديدي از نيشكر و دشو مي

انجام  كاشت قلمه با هدف تهيه شكر و محصوالت جانبي
ن کاشت يسه نوع ماش ،شکريبا توجه به ساقه ن شود. يم

کار  )، قلمهMohammadi, 2002بندکار ( تک :وجود دارد
)Taghinezhad et al., 2014 and Namjoo et al., 2015 (

(با دو کشت قلمه ). Salassi et al., 2004(کار  ساقه و تمام
به دو صورت متر)  يسانت ۵۰ يال ۳۰سه بند در حدود  يال

 يهاقلمه يزن جوانهو در  شود يانجام م ينيو ماش يدست
 ياختالف معنادار ينيو ماش يبه روش دست شده کشت

 يکاشت دست ي). از طرفStolf et al., 1984( وجود ندارد
کردن  دايبر است و پ نهيار هزيساقه بس ا تماميقلمه و 

به و  شود يمن عمل هرروز دشوارتر يا يکار الزم برا يروين
 يخوب زه بهياز به سامانه کاشت تمام مکانينل ين دليهم

بر بودن  ). زمانRipoli & Ripoli, 2010( شود يماحساس 
ر افتادن يباعث به تأخ ،از به کارگر فراوانيو ن يکاشت دست

 يدر بعض محصول آن کاهش عملکرد يکاشت و در پ
ن عامل باعث محدود شدن توان کشاورز يهم وده ش ينواح

در کشور هند،  ياست. از طرفده ششکر يشتر نيدر کاشت ب
 يدالر بر هکتار و کاشت دست ٦٧/٦ ينينه کاشت ماشيهز
تفاوت گر يکديدالر بر هکتار محاسبه شد که با  ٧٢/١٠

گسترش  ،ينيتر بودن سامانه ماش دارند و ارزان يريچشمگ
ن يبنابرا .)Bachche et al., 2007د (ينما يم هيتوجآن را 

از  ياقتصاد يايشکر عالوه بر مزايزه قلمه نيکاشت مکان
 يهانهيزات الزم، هزيو تجه ينه کارگريجمله کاهش هز

کاهش  زين شکر رايات کشت نيموقع انجام نشدن عمل به
نفر ساعت  ٣٣٠٠). از Johnson et al., 2011( دهد يم
نفر  ٢٣٨شکر در هر هکتار، يد نيتول يالزم برا يروين

 & Yadavاست (مربوط ات کاشت يساعت به عمل

Choudhuri, 2001٣٣/٧٣توان  يزه مي) و با کاشت مکان 
). از Bhal & Sharma, 2001داد (رو را کاهش ين نيدرصد ا

 يکارگر يرويکار، آموزش ن يعالوه بر کاهش سخت يطرف
تواند نرخ  يزه ميکشت مکان يمتخصص برا يرويعنوان ن به

  را کاهش دهد. يکاريب

 يها کارنده يکه به بررس ييها اکثر پژوهش ييگزارش نها 
از  ياند، حاک ها پرداخته کارنده-خصوص برنده شکر و بهين

 استار يع مناسب قلمه در شيعدم وجود سامانه توز
)Ripoli & Ripoli, 2010 ؛Patil et al., 2004 ؛Salassi et 

al., 2004شيافزا ،ها نين ماشياز ا يارين در بسي). همچن 
ار يدرون ش ها قلمهع مناسب يسبب توز يشرويسرعت پ
نه تجاوز ياز سرعت به ن سرعتياما اگر ا .شوديکشت م

کاشته شده، عدم  يها ن قلمهير فاصله بييتغ کند،
را به دنبال خواهد  کشت يختن الگويبه هم ر و يکنواختي

؛ Patil et al., 2004, Namjoo et al., 2015( داشت
Robotham & Chappell, 2002 ؛Dafa’alla & 

Hummeida, 1991سه  يشي، نمونه آزماي). در پژوهش
ف يرد ٤دار شامل استوانه با  مدل موزع استوانه دندانه

متر و موزع به شکل مکعب  يسانت ٤و  ٢دندانه به طول 
، ساخته و يشکر طراحيق نيکاشت دق يل، برايمستط

ه دستگاه، يت تغذيفيک يها . هر موزع با فاکتوردش يابيارز
 Miss( نکاشت ،)Multiple index( کاشت شيبشاخص 

index( و دقت کاشت )Precision( قرار  يمورد بررس
ف دندانه با طول يرد ٤با  يا موزع استوانه تينها در گرفت.
متر بر  ١٥ يشرويمتر و سرعت پ يسانت ٢ يها دندانه

مار ين تيدر ا. دشانتخاب  ن موزعيبهتر به عنوان قهيدق
درصد و  ٥/٧کاشت  شيدرصد، ب ٨٣/٠زان نکاشت يم
ن همان يدرصد گزارش شد. همچن ٦٧/٩١ه يت تغذيفيک

نه يگزبه عنوان قه يمتر بر دق ٣٠ يشرويموزع با سرعت پ
  ).Taghinezhad et al., 2014شد ( نييتع يبعدمناسب 

مناسب  ييو عدم توانا يبا توجه به مشکالت کشت دست
ع مناسب قلمه يزه در توزيموجود کشت مکان يها نيماش

)Ripoli & Ripoli, 2010(، ق ين دققراردادسم يمکان وجود
در  هر چند است. يضرورشکر در هنگام کاشت يقلمه ن

ن يتوز يها ستميران انجام و سيدر ا ينه مطالعاتين زميا
 Mohammadi, 2002(شده است ش يآزما يمختلف

Taghinezhad et al., 2014; Namjoo et al., 2015; 
Akbarnia, 2017(،  نه ادامه ين زميدر ا اما هنوز مطالعه

 يکارنده مناسبشکر کشور ين يها دارد و در کشت و صنعت
ن يبنابرا. )Mansouri et al., 2019(است نشده  يمعرف

افتن سامانه موزع مناسب ين پژوهش يا يهدف اصل
بتوان سامانه موزع که  يا به گونه است يکار قلمه

 يها ر داد که شاخصييتغ يطورموجود را  يها کارنده
نه يهز قلمه وتوان مصرف  يم .ابنديکشت قلمه بهبود 
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 يا ت مزرعهيسرعت کار و ظرف يکاشت را کاهش و از طرف
ق قلمه، يش داد. در صورت کشت دقيرا افزا دستگاه

توان با  يگر ميد  انيب به .دشخواهد  شتريبز ياه نيعملکرد گ
ع يسامانه توز يق در انتهايک موزع دقيکردن  اضافه

ق کار يدق يها به کارنده ،موجود يها نيماش يزشير
ادشده، پژوهش ين با توجه به موارد يبنابرا .افتي دست

ق قلمه يکشت دق يبرانه يافتن موزع بهيحاضر به دنبال 
 شکر است.ين

 
 ها مواد و روش
  نمونه قلمه

 يبه قلمه آماده کشت، برا ازيها و ن با توجه به زمان آزمون
استفاده  CP-70 شکرياز رقم نها  قلمه و انجام آزمون هيته
قطر  يکل نيانگيمعدد قلمه،  ۳۰ه با يش اوليآزما يط .دش

) CV=۵/۰متر ( يسانت ۱۰/۲برابر ب يترت ها به قلمه يو چگال
ه غلتش ين زاويهمچن بود. مترمکعبلوگرم بر يک ۶۵۰و 

  درجه بود. ۳۵ها در حدود  قلمه
  

  کار ساز قلمه هيدستگاه شب
از است ين يدستگاه به شکرين کار آزمون موزع قلمه يبرا

 .کند يساز هين کاشت را شبيمختلف ماش يط کاريشراکه 

ن يم ماشيقابل تنظ ياثر عوامل کار دبتوان نيهمچن
ت يفيک يها ن و قلمه را بر شاخصيط زميکاشت، شرا

 ،ن کار نخستيا يبرا .دهد قرار يکاشت مورد بررس
ساز  هيشکر به نام شبيکار ن دستگاه آزمون موزع قلمه

ساخته شد. سپس دو دستگاه آزمون)  اختصار به(کار  قلمه
ن يتوسط ا يآزمون کارگاهساخته و  موردنظرنوع موزع 

هاي اصلي  قسمت). ١(شکل شد دستگاه انجام 
، مخزن ياز: شاس عبارتنددستگاه آزمون   دهنده ليتشک

ن يها و دورب ، موزع، موتورزم انتقاليمکانقلمه، 
ه قرارداد خودمورد آزمون در محل  يها موزع. يبردار ريتصو

م يبا سرعت قابل تنظ يکيشده و به موتور الکتر
)Dazheng Model, China, 12V, Max1340T ( متصل

کسو شده و با طول يها درون مخزن قلمه  قلمه شدند.
ه شدند. سپس موزع با داد قرارمتر  يسانت ۳۰کسان ي

چرخانده شد که در  يا گونه بهمختلف،  يدوران يها سرعت
با در نظر ، ينظر صورت بهکامل موزع  يصورت بازده

 پوشاني هممتر  يسانت ١٠ ن قلمه،يانگيگرفتن طول م
ک سوم طول يمعادل  پوشاني همها حاصل شود. طول  قلمه

  قلمه است.
 

  

  
  شکرين يکار قلمه يساز هيشب يساخته شده برا دستگاه - ۱شکل 

  
 کيسقوط دو قلمه از  نيماب يزمان  نشان دادن فاصله يبرا

استفاده شد. علت عدم استفاده از  يبردار لميف نيدورب
آزمون  برايدستگاه  نينامناسب بودن ا اندود، سيگرتسمه 

سقوط  ،يا دانه يبا بذرها سهيدر مقا رايز .باشد يکار م قلمه
بوده و امکان  راهبا ضربه و تکانه هم اديقلمه به علت وزن ز

وجود  اندود سيگرتسمه  ياز رو هاافتادن آن ايو  ييجابجا
 کيها از  قلمه هيشکل است که تغذ نيدارد. آزمون بد

. رديگ يمتصل به موزع انجام ممکانيزم انتقال مجرا به 
ها از موزع عبور کرده و پس از گذشتن از مقابل  قلمه
. سرعت چرخش موزع قابل زندير يم نيزم روي نيدورب

 موزع مورد آزمون محورمحرك تسمه نقاله

 مخزن قلمه

 برداريفیلمدوربین محل نصب 
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شده در  عيآن تعداد قلمه توز ريياست که با تغ ميتنظ
دستگاه در  يخط يشرويواحد زمان مشخص و سرعت پ

سرعت پيشروي يا همان سرعت کار  .دشو يم نييمزرعه تع
دستگاه، با سرعت چرخش دوراني موزع رابطه مستقيم 

  دارد.
  

  مکانيزم انتقال قلمه
مکانيزم انتقال اجباري يا تسمه مکانيزم انتقال قلمه شامل 

نقاله متحرک و مکانيزم انتقال آزاد تحت وزن يا سطح 
حرکت دوراني درجه) است.  ۴۰دار (زاويه حدود  شيب

ها  مکانيزم انتقال اجباري (تسمه نقاله) همانند موزع
. )۲(شکل شود  وسيله موتورهاي الکتريکي تامين مي به

 ،متر يليم ۲با قطر  کينوار الستجنس تسمه نقاله از 
  است. متر يسانت ۱۱۵طول و  ۳۰عرض 

  

 
  دار انتقال قلمه به موزع بيشسطح  - ۲شکل 

  
  ها موزع

  دار دندانه يا موزع استوانه
ج پژوهش ين نوع موزع براساس نتاياز ا يا انهيابتدا مدل را

 ٣(شکل شد  ايجاد )Taghinezhad et al., 2014(ن يشيپ
ش و يمورد آزما يها ط قلمهيسپس با توجه به شرا ن).ييپا

جاد شد. يدر آن ا يراتييتغن ساخت يدر ح ،زم انتقاليمکان
ف عمود يرد ۴در  ييها دار، دندانه دندانه يا در موزع استوانه

 يف بعديف با ردياند. هر رد استوانه قرار گرفته يبرهم رو
قرار  ک قلمهيف ين هر دو رديه دارد و در بيدرجه زاو ۹۰

متر بوده و ارتفاع  يسانت ٤ يرد. قطر استوانه مرکزيگ يم
  .)٣(شکل  متر است يسانت ٢ها  دندانه

 

  
 

 
 هياول يا انهيدار: مدل را دندانه يا موزع استوانه - ۳شکل 

  )باال( دارنده نگه يها اتاقاني) و ساخته شده به همراه نييپا(
 

 يا موزع چرخ ستاره
قات و يسسه تحقؤکارشناسان مسفارش شنهاد و يپبه 

موزع خوزستان،  يع جانبيشکر و صنايآموزش توسعه ن
ک يشامل  يا موزع چرخ ستارهساخته شد.  يا چرخ ستاره

آن  يبررو پر شش يا چرخ ستاره يله است که تعداديم
 ياچرخ ستاره يها ان پرهيها در فاصله م قلمه و دارندقرار 
ار سقوط رها يبا چرخش موزع به درون ش وگرفته قرار 

الهام  يبذر يا ن موزع از موزع چرخ ستارهيشوند. ا يم
در آن  يراتييتغ ،قلمهمتناسب ع يتوز يکه براگرفته 

  ).۴است (شکل اعمال شده 
 

  
 

 
) و باال( يا انهير مدل راي: تصويا موزع چرخ ستاره - ۴شکل 

  )نييپاساخته شده (
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  شيروش آزما
به تعداد چرخش موزع  يبراقه يدور الزم در دقتعداد 

دارد.  يبستگه شده در هر دور موزع يتغذ يها قلمه
و  پوشاني همزان يگر، با داشتن طول قلمه، ميد عبارت به

توان تعداد دور  يم ،ه شده در هر دور موزعيتعداد قلمه تغذ
 موردنظرمسافت کاشت  يرا براآن چرخش  يالزم برا

  ارائهت کاشت از روش يفيک يابيارز يبرامحاسبه کرد. 
چهار استفاده شد. ) ١٩٩٤(ت يتوسط کاچمن و اسم شده

)، نکاشت پوشاني هم بيشکاشت ( شيپارامتر با عنوان ب
کاشت  و دقت )QFI( ه موزعيت تغذيفي)، کپوشاني هم(کم 

مطرح  يا دانه يبذرها يه کاچمن برايف شدند. نظريتعر
آن در نظر  يشده است و اندازه بذر با توجه به کوچک

 يها در شاخص يراتييقلمه به تغ يشود. لذا برا يگرفته نم
. بر طبق شود يماست که در ادامه ذکر از ين يريگ اندازه

است که فاصله دو بذر  يتيموقعکاشت  شيبف کاچمن يتعر
است که  ينجا زمانيباشد و در اکمتر  ياز نصف فاصله نظر

کشت از  ينوار فرض يفاصله مرکز دو قلمه قرار گرفته بررو
معادله باشد (کمتر ذکر شده  پوشاني همنصف فاصله با 

)۱(.(  
)۱(  

2
Y X>  

Xمرکز دو قلمه نيب ي= فاصله واقع  
Yمرکز دو قلمه ني= فاصله مطلوب ب  

که در آن فاصله دو بذر  دشو يماطالق  ينکاشت به حالت
باشد و  شتريب يبرابر فاصله تئور ميو ن کيکاشته شده، از 

که فاصله  شود يگفته م يبه حالت پوشاني هم كم نجايدر ا
 پوشاني همبرابر فاصله با  ميو ن کيمرکز دو قلمه از  نيب

 ).)۲( معادلهباشد ( شتريباستاندارد 

)۲(  ( )
2
Y Y X+ <  

X =ن مرکز دو قلمهيب يواقع فاصله 
Y= ن مرکز دو قلمهيفاصله مطلوب ب  

ت يفيکنشان داده شده است  )۳(ه معادلگونه که در  همان
شتر از نصف ياست که دو بذر ب ييها تيدرصد موقعه، يتغذ

را  يم برابر فاصله تئوريک و نيو کمتر از  يفاصله تئور
 ۲۰ يستيداشته باشند. اگر فاصله مرکز دو قلمه با

 ۳۰تا  ۱۰ن يبا فاصله ب يها قلمهباشد، تعداد  متر يسانت
  .نديآ يم حساب بهه يت تغذيفيجزو شاخص ک متر يسانت

)۳(  QFI = 100 - (Miss index + Multiple index)  

نشان  موردنظرک بودن فواصل کاشت بذر به فاصله ينزد
محاسبه  ي. برارات) استييب تغيدهنده دقت کاشت (ضر

ار فاصله يکه انحراف معشود  يماستفاده  )۴(ه معادلآن از 
کاشت قرار  شينکاشت و ب يها که در بخش ييبذرها

 ,Kachman(شود  يمم ياند بر فاصله مطلوب تقس نگرفته

1995  &Smith.(  

)۴(  2 100
ref

SC
X

= ×  

S2نکاشت  يها که در بخش ييرهابذفاصله  اري= انحراف مع
 = فاصله مطلوبXrefاند  نگرفتهکاشت قرار  شيو ب

  است. راتييب تغي= ضرCو  ن)يانگي(م
ها و در  ماريانتخاب سطوح مناسب ت يبرا يار اصليدو مع

ت يفيک يها شاخص ،ط مناسب کاشتيکل انتخاب شرا
ت يفيکنکه ي. با توجه به اه و دقت کاشت هستنديتغذ
د، يآ يدست م بهکاشت و نکاشت  شياز دو شاخص به يتغذ

الزم به ذکر دهد.  ين دو شاخص را پوشش ميا ينوع به
ش آن ياست و افزا يه شاخص مثبتيت تغذيفيکه کاست 

معادل شاخص دقت کاشت  يشود. ول يمطلوب شناخته م
با  آزمون .استش آن نامطلوب يو افزارات بوده ييب تغيضر

سرعت  ،ر اولي. متغشدر مستقل انجام ياستفاده از سه متغ
لومتر بر ساعت يک ۳و  ۲، ۱سه سطح  يکه دارا يشرويپ

به درون قلمه ه يتغذا يانتقال  سميمکان ،ر دومي. متغاست
 نقاله  تسمه( يدو سطح انتقال اجبار يموزع است که دارا

ر يثابت) است. متغ نقاله  تسمهمتحرک) و انتقال آزاد (
دار  از دو موزع چرخ ستارهدر آن نوع موزع است که  ،سوم

استفاده از طرح با . شود يمدار استفاده  و استوانه دندانه
و سه  يتصادف کامالً يها ه کرتيل بر پايآزمون فاکتور

  .انجام شدش يآزما ۳۶کل در تکرار، 
 يها، از آزمون دانکن استفاده شد. برا نيانگيسه ميمقا يبرا

، ها آنل يها و تحل داده يبررو يطرح آمار يساز ادهيپ
مورد استفاده قرار گرفت. با  )Mstatc( يس استت ام افزار نرم

ر در مشاهده و يتوجه به استفاده از روش پردازش تصو
ن يدر ا عمالً ،ها زش قلمهين ريب يفاصله زمان يريگ اندازه

ن روش يدر ان يبنابرا .ديآ ينم به وجود يخط کاشتروش 
ار يها در ش قرارگرفتن قلمه يچگونگا مشاهده ي يريگ اندازه

 يخط فرض يها بررو فاصله قلمه صرفاًو ست يممکن ن
 . شود يم يريگ کاشت اندازه

موزع قرار گرفته است  نييدر پا يبردار لميف نيدورب کي
. دينما يم يبردار رياز حرکت قلمه تصو ياپيصورت پ که به
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مقابل و  ريکه قلمه در مرکز تصو يريدو تصو يزمان  فاصله
 يزمان  فاصله  دهنده دستگاه قرار دارد، نشان هيپا ينشانه رو

کاشت  يفرض فيها در رد سقوط دو قلمه است. فاصله قلمه
 سپس فاصلهد شو يمشخص مبا استفاده از طول قلمه 

 ريميپر يادوب افزار نرم  لهيوس بهها،  سقوط قلمه يزمان
)Adobe Premiere Pro CC v12 (  استخراج شد. در گام

 کروسافت اکسليافزار ما ها در نرم ن دادهيا ،بعد
)Microsoft Excel 2013( يه شده و به فاصله مکانقرارداد 

 يها . شاخصشدل يتبد يخط کاشت فرض يها بررو قلمه
با استفاده از ت و دقت کاشت، يفينکاشت، ککاشت،  بيش

  محاسبه شدند. )۴) تا (۱معادالت (
  

 بحثنتايج و 
  ها مار نوع موزع بر شاخصيت ريتأث

شاخص ن مربعات) يانگي(م انسيوار هيتجز ،١جدول 
را نشان  ه و دقت کاشتيت تغذيفيکاشت، ک شي، بنکاشت

   .دهد يم
سرعت، نوع سامانه انتقال و نوع موزع بر  يپارامترها ريتأث 

ن يهمچن.  دار بود معنا %١در سطح احتمال شاخص نکاشت 
ز در سطح يسرعت و سامانه انتقال ن يها ماريمتقابل ت ريتأث

 موقع بهل يتحو ريتأثگر  انيمعنادار است که ب %١احتمال 
 يشرويپ سرعت  بهآن  يقلمه در شاخص نکاشت و وابستگ

. احتمال نشدمتقابل سرعت و موزع معنادار  ريتأثاما  .است
تطابق مناسب موزع  دليل به ين عدم معناداريرود که ا يم

. ش سرعت چرخش باشديق افزاياز طر يشرويبا سرعت پ

کاشت،  شيمارها بر شاخص بيت ريتأثانس يه واريج تجزينتا
انتقال، بر  سميمکانمار سرعت و نوع يدهد که ت ينشان م

دار در سطح احتمال  معنا ريتأثکاشت  شيشاخص ب يرو
 ريتأثکاشت  شياما نوع موزع بر شاخص ب .داشته است%  ١

مارها بر يت ريتأثانس يه واريج تجزينتا نداشت. يدار معنا
 ريتأثد که سرعت کار ينما يان ميه بيت تغذيفيشاخص ک

 يها افتهيدارد که با  %١احتمال  سطحدر  يدار معنا
Taghinezhad et al. (2014)  وKhani (2007)  مطابق

 نقاله  تسمهانتقال قلمه که شامل دو حالت  سميمکان. است
 ريتأثه يت تغذيفيشاخص ک يبر رودار است،  بيو سطح ش

نوع  ريتأثدهد.  ينشان مرا  %١احتمال دار با سطح  معنا
براساس . ستيندار  ه معنايت تغذيفيموزع بر شاخص ک

 يفرض يشرويسرعت پ ،انس شاخص دقتيه واريتجزج ينتا
دار با  معنا ريتأثشاخص دقت،  يبر رو (سرعت کار)کارنده 
انتقال قلمه  سميمکاننوع ن ي. همچندارد %١احتمال سطح 

 %١احتمال دار با سطح  معنا ريتأث ،شاخص دقت يبررو
بر شاخص دقت  يدار معنا ريتأثمار نوع موزع ي. تدارد

مارها بر دو يت ريتأثبهتر  يبررس يبرا کاشت نداشته است.
اثرات  ،ه و دقت کاشتيت تغذيفيک يعني يشاخص اصل

ان ين ميشد. در ا ين دو شاخص بررسيمارها در ايمتقابل ت
 يبرروانتقال قلمه  سميمکاناثر متقابل سرعت کار و  صرفاً

مار ي). در ت٥(شکل است معنادار ه يت تغذيفيشاخص ک
هر سه سطح سرعت بدون اختالف معنادار  ،نقاله  تسمه

 ،سرعت ٣و  ١سطح  ،دار بيمار سطح شيدر ت يهستند ول
 .گر دارنديکديبا  ياختالف معنادار

  
  ها ها بر شاخص انتقال قلمه، نوع موزع و اثرات متقابل آن زمير سرعت کار، مکانيتأث (مجموع مربعات) تجزيه واريانس -١جدول 

  دقت کاشت هيتغذ تيفيک  كاشت شيب  نكاشت  يدرجه آزاد  راتييمنبع تغ
  V(  ۲  **۷۱۰/۱۱۸۴  **۲۴۷/۲۱۵  **۰۹۶/۲۴۰۹ **۲۴۷/۱۷۵۹( سرعت کار

  M(  ۱  **۹۰۱/۵۸۲  **۱۵۲/۶۱  **۷۴۱/۲۶۸ **۹۱۷/۷۲( زم انتقال قلمهيمکان
  S(  ۱  **۲۱۱/۸۴  n.s ۳۶۴/۹  n.s ۸۴۵/۳۶ n.s ۰۷۵/۰( نوع موزع

  V.M(  ۲  **۶۸۴/۱۱۴  *۶۸۶/۳۷  **۰۸۷/۸۱ n.s ۰۶۲/۴( زم انتقال قلمهيمکان ×سرعت کار 
  V.S(  ۲  n.s ۷۴۷/۲  n.s ۸۵۵/۴  n.s ۵۹۱/۱۲ n.s ۵۹۷/۵( نوع موزع × سرعت کار

  M.S(  ۱  **۱۹۳/۷۲  n.s ۳۶۴/۹  n.s ۱۴۰/۳۰ **۲۳۹/۱۱( نوع موزع ×زم انتقال قلمه يمکان
  V.M.S(  ۲  n.s ۵۶۷/۱۷  n.s ۵۰۲/۲۱  n.s ۹۰۹/۲۱ **۶۵۶/۱۳( نوع موزع ×زم انتقال قلمه يمکان × سرعت کار

  ۷۳۱/۲۵  ۸۸۷/۲۳۸  ۲۰۲/۱۰۸  ۶۰۰/۶۶  ۲۴  خطا
  ۵۲۶/۱۸۹۲  ۲۹۷/۳۰۹۹  ۳۷۱/۴۶۷  ۶۱۳/۲۱۲۵  ۳۵  کل

 دار عدم وجود اختالف معنا n.s% و ١دار در سطح احتمال  اختالف معنا **
  
دار  بيسطح ش عملکرد نامناسب دليل بهتواند  ين امر ميا

 يا گونه بهباال باشد.  يها قلمه در سرعت موقع بهه يدر تغذ
ت يفيد کيکاهش شد ،لومتر بر ساعتيکه در سرعت سه ک

  د.يآ يد ميه پديتغذ
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و دقت  هيتغذ تيفيکاشت، ک شينکاشت، ب نيانگيمقدار م
 ۲نوع موزع در جدول  ماريکاشت با توجه به دو سطح ت

ر نوع موزع بر شاخص ياز آنجا که تأث آورده شده است.
ه يت تغذيفير کيتأث توان ي، مستينه معنادار يت تغذيفيک

دهد  يمافته نشان ين يکسان دانست. ايدر هر دو موزع را 
 ،کاشت شين نکاشت و بيکه هر دو موزع در محدوده ماب

گر با در نظر يد عبارت به .دهند يقرار مقلمه  يکسانيمقدار 
ار يم برابر فاصله معيک و نيم تا ين نيباال (ب يگرفتن خطا

 يدر خطا يدارند. ول يد مشابههر دو موزع کارکر ،ها) قلمه
دهد، متفاوت  يق را نشان ميدق يگذار کم که اختالف قلمه

ده ين مهم با شاخص دقت کاشت سنجيکنند. ا يعمل م
  شود. يم
 
 ها بر شاخص يشرويمار سرعت پيت ريتأث
در  يدار معنا اختالف دو و کي سطوح سرعت، ماريت در

 بر لومتريک ٣ سرعت در ينداشتند ولکيفيت تغذيه 
شود  يم مشاهده هيتغذ تيفيک ديشد کاهش ساعت،

 کشت نوع نيا بودن نامناسب احتمال امر نيا. )٣(جدول 
 نيماش هر يبرا که چرا. دهد يم شيافزا را باال سرعت در

 کاهش و است مهم اريبس يشاخص هيتغذ تيفيک کارنده
 جينتا با ها افتهي نيا. شود يم کاشت تيفيکافت  باعث آن

  ).Taghinezhad et al., 2014(است  مطابق نيشيق پيتحق
 دقت کاهش سرعت شيافزا با ،يشرويپ سرعت ماريت در

 با سرعت سطح سه هر که يا گونه به. شود يم مشاهده
 ١ سرعت در دقت نيبهتر. دارند يمعنادار اختالف گريکدي

دقت بهتر در  لذا. است افتاده اتفاق ساعت بر لومتريک
ن در يشيپ يها پژوهش جينتا با کهاست  سرعت کمتر

 ؛Bozorgi, 2015 ؛Khani, 2007( يکار مورد قلمه
Taghinezhad et al., 2014( يو بذرکار )ZakiDizaji, et 

al., 2010( است هماهنگ.   
لومتر بر ساعت، يک ٣ يشرويدر سرعت پکه شد مشاهده 

ه و دقت کاشت مقدار يت تغذيفيهر دو شاخص ک

 ين سرعت را برايتوان ا يرو م نيدارند. از ا ينامطلوب
شکر به روش ذکرشده نامناسب قلمداد کرد. يکاشت قلمه ن

 لومتر بر ساعتيک ٣با سرعت  يها مارين اکثر تيهمچن
 که دارند يدقت کاشت باالترخود  يها گروه نسبت به هم

است که و همکاران نژاد  يج تقيدر تطابق با نتاامر ن يا
 Taghinezhad et( اند باال را مطلوب ندانسته يها سرعت

al., 2014.(  
  
  ها انتقال قلمه بر شاخص سميمکانمار نوع يت ريتأث

ت يفيکاشت، ک شين نکاشت، بيانگيمقدار م ٤در جدول 
مار نوع يه و دقت کاشت با توجه به دو سطح تيتغذ
ن دو سطح شامل يسم انتقال قلمه آورده شده است. ايمکان

 رفعال و تسمهيسم انتقال غيعنوان مکان دار به بيسطح ش
هنگام  .هستندسم فعال انتقال قلمه يعنوان مکان نقاله به 

 ،سرعت شيافزا با متناسب دار، بيش سطح از استفاده
 حاصل دهيپد نيا. شود يم مشاهدهه يتغذ تيفيک کاهش
 به. است دار بيش سطح در قلمه ليتحو نرخ يبيتقر ثبات

 هيتغذ سميمکان کل در و دار بيش سطح که ليدل نيا
 نخواهد را موزع گردش سرعت با تطابق ييتوانا ،رفعاليغ

  .داشت
نقاله، در کيفيت تغذيه مابين  در هنگام اعمال تيمار تسمه 

شود.  داري مشاهده نمي سطوح مختلف سرعت اختالف معنا
موقع قلمه به موزع بدون توجه به  علت اين امر، تحويل به

در  Bozorgi (2015)هاي  سرعت است. اين نتيجه، يافته 
نمايد.  مي تاييدآزمون با تغذيه مثبت قلمه به نقاله را 

 دقت بر نامطلوبي بسيار تأثير دار شيب سطح از استفاده
 در که فعال انتقال مکانيسم از استفاده. گذارد مي کاشت

قلمه را  هاي کاشت شاخص باشد، مي نقاله تسمه  اينجا
  بخشد. بهبود مي

  

  

  موزع ها در دو نوع شاخص نيانگيمقدار م -٢جدول 

  نوع موزع
  ن شاخصيانگير ميمقاد

  (%) نکاشت  (%) کاشت شيب  (%) هيت تغذيفيک  (%) دقت کاشت
  ۵/۹b  ۴/۶  ۱/۸۴  ۲/۱۷  يا استوانه

  ۶/۱۲a  ۳/۵  ۱/۸۲  ۳/۱۷  يا چرخ ستاره
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  مختلف موزع يها سرعتها در  ن شاخصيانگير ميمقاد - ٣جدول 

  )km/hسرعت حرکت (
  ن شاخصيانگير ميمقاد

  (%) نکاشت  (%) کاشت شيب  (%) هيت تغذيفيک  (%) دقت کاشت
۱  ۸/۹c  ۹۲a  ۴/۳b  ۶/۴c  
۲  ۵/۱۶b  ۸۵a  ۹/۴ab  ۱۰b  
۳  ۱/۲۶a  ۳/۷۲b  ۲/۹a  ۵/۱۸a  

  

  انتقال قلمه سميمکانها در دو نوع  شاخص نيانگيمقدار م - ٤جدول 

  انتقال قلمه سميمکان
  ن شاخصيانگير ميمقاد

  (%) نکاشت  (%) کاشت شيب  (%) هيت تغذيفيک  (%) دقت کاشت
  ۸/۱۵a  ۷/۸۵a  ۱/۷b  ۷b  نقاله  تسمه

  ۷/۱۸b  ۴/۸۰a  ۵/۴a  ۱/۱۵a  دار بيش
  

 
  هيتغذ بر كيفيت )V( سرعتو  بدار)ي: سطح شM2: تسمه نقاله، M1م انتقال (زيمکانمقايسه ميانگين اثر متقابل متغير  - ۵ شکل

  
در بررسي اثر متقابل تيمارها بر شاخص دقت، نتايج قابل 

که اثر تيمار  ). با وجود اين٦شود (شکل  تأملي مشاهده مي
نوع موزع معنادار نشده ولي اثر متقابل دوگانه سرعت کار و 

گانه  مکانيسم انتقال موزع و همچنين اثر متقابل سه
سرعت کار، مکانيسم انتقال قلمه و نوع موزع معنادار شده 

آن است که نوع موزع در   دهنده است. اين مهم نشان
بر شاخص دقت، تأثير قابل معناداري تيمار سرعت کار 

تنهايي فاقد تأثير  اي دارد. هر چند که خود به مالحظه
معنادار است. همين تأثير باعث معنادار شدن اثر متقابل 

 گانه تيمارها نيز شده است. سه
 

 
بر دقت  )يا : استوانهS2، يا : ستارهS1بدار) و موزع (ي: سطح شM2: تسمه نقاله، M1زم انتقال (يمکانمقايسه ميانگين اثر متقابل  - ۶شکل 

 كاشت
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 کيفيت تغذيه
 )درصد(
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  ٩                                                               ١٣٩٨/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 

هنگام استفاده شود دو نوع موزع  يمگونه که مشاهده  همان
 يدار تفاوت معنادار در شاخص دقت از خود  بياز سطح ش

 يا موزع استوانه ،نقاله  با کاربرد تسمه يدهند. ول ينشان نم
دهد.  ينشان م يتفاوت معنادار يا نسبت به موزع ستاره

چنانچه  يا در موزع استوانهانگر آن است که يبامر ن يا

افت و انتقال يشاهد در ،رديموقع انجام پذ ل قلمه بهيتحو
اثرات متقابل هر سه  ٧توان بود. شکل  يها م بهتر قلمه

د ين نکته مفيدهد. ذکر ا يمار بر شاخص دقت را نشان ميت
رات متقابل هر سه يتأث ،است که صرفاً در شاخص دقت

 است.شده مار معنادار يت
  

 
 

: S2، يا : ستارهS1( و موزع دار) بي: سطح شM2: تسمه نقاله، M1( م انتقالزيمکان، )V(مقايسه ميانگين اثر متقابل سرعت - ۷شکل 
  بر دقت كاشت )يا استوانه

 
 ،باال يها سرعتدار و  بيب سطح شيکه ترکشد مشاهده 

گر يآورد. از طرف د يبه بار م يشه دقت کاشت نامطلوبيهم
نقاله استفاده   ها از تسمه که در آن ييمارهايت يباً تماميتقر

دار استفاده  بيکه از سطح ش ييمارهاينسبت به تشده 
) يکمتر( يبهتردقت کاشت شده، با اختالف معنادار 

سم يمکان يحالت کلنقاله و در   توان تسمه يدارند. لذا م
انتخاب  ،ل قلمه به موزعيسم تحويمکان يبراانتقال فعال را 

  دانست. يبهتر
مشترک  يژگيوشود که  يگر نمودار مشاهده ميدر طرف د

زان شاخص دقت کاشت را ين ميکه کمتر يماريسه ت
استفاده از   ،شوند يشمرده م يبهتر يمارهايداشته و ت

ب ين ترکيتوان ا يباشد. م ينقاله م  و تسمه يا موزع ستاره
ق يدق کشت يبراب آزمون شده ين ترکيعنوان بهتر به را

  نمود. يشکر معرفيقلمه ن
  

  گيرينتيجه
نسبت به سطح نقاله   ، تسمهقلمه سم انتقاليمار مکانيدر ت

مار سرعت ين در تي. همچنداشت يجه بهترينتدار  بيش

 تر هستند. لومتر مناسبيک ٢و  ١ يها ، سرعتيشرويپ
در  يا که موزع ستارهشود  يمج مشاهده ينتا يحال با بررس

درصد  ٩/٥برابر  يدقت کاشت ،لومتر بر ساعتيک ٢سرعت 
 ٥/٨برابر  يدقت کاشت ،لومتر بر ساعتيک ١و در سرعت 

ن شاخص دقت ين دو حالت بهتري. ااستدارا  را درصد
توان  يها دارند. م حالت ين تماميکاشت را در ب

نقاله   ع قلمه را مربوط به استفاده از تسمهين توزيتر مطلوب
 ٢ يفرض يشرويدر سرعت پ يا و موزع چرخ ستاره

 ،آمده دست ج بهيلومتر بر ساعت دانست. با توجه به نتايک
 يا موزع چرخ ستارهشکر، يق قلمه نيع دقيتوز يبرا

شنهاد يشود. پ يمعرفبه عنوان موزع مطلوب تواند  يم
ه مجهز به يتغذ ينيهمراه سن موزع به يکه اشود  يم

کارنده  يها نيه در ماشيعنوان موزع ثانو نقاله، به  تسمه
ه شود. قراردادکنواخت کننده قلمه ي يپس از ناودان يزشير

ن يا ،شکريکارنده قلمه ن-برنده يها نيدر ماش ياز طرف
رد تا دقت کار يپس از واحد برش قرار گتواند  يموزع م

کاهش  زيه نياشت به اپراتور تغذک يافته و وابستگيش يافزا
هر نوع  ين موزع بررويپس از استقرار ا يستيابد. باي
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ه و دقت کاشت يت تغذيفيک يها ن کارنده، شاخصيماش
نان حاصل يد تا از عملکرد مناسب آن اطمناستخراج شو

 .شود
  

  گزاري سپاس
قات و يسسه تحقؤکارشناسان منويسندگان مقاله از 

ژه مهندس يو به يمحصوالت جانبشکر و يآموزش توسعه ن
و کمک در ساخت موزع  يهمفکر ينژاد برا ينادر بهبهان

  . ندينما يم يگزار سپاسها تشکر و  ه نمونهيته
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