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  پژوهشي مقاله

  
  مختلف کشت شيآرا با نخود يحفاظت کار پشته و يجو بذرکار يا مزرعه يابيارز

  
 *٢زادهيعل آقا يحاج نيحسو  ١سپهر بهنام

  
  

  چکيده
  
 کامالً يهابلوک با طرح کي قالب در ينوار يهاکرت از استفاده با يشيآزما نخود، کشت يبرا کارنده نوع شش يبررس منظور به

 نيا در درآمد. اجرا به همدان نايس يبوعل دانشگاه يقاتيتحق مزرعه در ١٤٠٠-٤٠١ يزراع سال در تکرار چهار با و يتصادف
 يريگ اندازه يا مزرعه مؤثر تيظرف و بذور شدن سبز درصد بذر، زشير ،عيتوز يکنواختي کاشت، عمق ،يشکستگ درصد طرح،
 يشرويپ سرعت گرفت. قرار يبررس مورد کارنده نوع و يشرويپ سرعت عامل دو با متر ٥/١ يکار عرض در کاشت نيماش .شد
 و يبيصل ،يبشقاب دو شکل V وارون، T شکل، U ،يقلم V سطح شش در کارنده نوع و ساعت بر لومتريک ٦ و ٤ سطح دو در
 کشت آالت نيماش يبرا نخود کشت يبرا کارنده نيبهتر يمعرف پژوهش، نيا انجام از يکل هدف شدند. شيآزما شکل ياالله

 دهديم کاهش را بذر شکست زانيم که ديجد موزع يمعرف ،کاشت يهاروش يبرخ کاربرد يفن دانش توسعه ران،يا در ميمستق
 ،هاکارنده ريسا به نسبت شده مطالعه پارامتر چهار در يبيصل کارنده که داد نشان جينتا .بود گذشته يسنت يهاروش حذف و

 عمق يکنواختي بيضر شيافزا موجب گريد کارنده نوع پنج با سهيمقا در يبيصل کارنده دارد. %٥ سطح در يمعنادار يبرتر
 شد. هاکارنده ريسا به نسبت %٣/٢ مقدار به شدن سبز درصد و %٢٣ مقدار به بذر يطول فواصل يکنواختي %،٧ زانيم به کاشت
 فواصل يکنواختي بيضر و کاشت عمق يکنواختي بيضر ،يشکستگ درصد بر معنادار ريتأث ،يشرويپ سرعت شيافزا نيهمچن
  شد. يامزرعه تيظرف معنادار شيافزا و بذور شدن سبز درصد معنادار کاهش موجب اما نداشت، بذر يطول

  
  نخود. ،زبديرا نيماش کارنده، بذر، کاشت، شيآرا :يديلک يها واژه

  
 مكانيك هاي پژوهش نشريه مختلف. کشت آرايش با نخود يحفاظت کار پشته و يجو بذرکار يا مزرعه ارزيابي ١٤٠١ ح. زادهيعل آقا يحاج و ب. سپهر ارجاع:
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  مقدمه
 سرشار نخود است. يخوراک حبوبات نوع  از يا دانه ١خودن
 توسط شده کشت حبوبات نيتر يميقد از يکي و نيئپروت از

 افتي انهيخاورم در آن ساله ۷۵۰۰ يايبقا و بوده انسان
 استقالل در يشاورزک بخش تياهم به تيعنا با .است شده

 بر همواره يريگ ميتصم و يزير برنامه شورها،ک تيامن و
 شيافزا و يشاورزک محصوالت ديتول يثرکحدا شيافزا هيپا

 استوار يشاورزک يديتول يها ستميس در يداريپا و ثبات
 بخصوص و يادولپه اهانيگ انيم نيا در است. بوده

 کي از نيپروتئ از سرشار ييغذا منابع عنوان به حبوبات،
 يداريپا و ياراض يزيخحاصل و حفظ در ها آن نقش و سو
 دارا را يخاص گاهيجا گريد يسو از يديتول يها ستميس

  .هستند
 ۵۰۸ ديتول و تارکه هزار ۸۷۰ شتک ريز سطح با حبوبات

 شورک يزراع داتيتول در را يتوجه قابل سهم ،تن هزار
 گروه نيدوم حبوبات ).Hoseinnejad et al., 2015( دارند
 عالوه .روند يم بشمار غالت از پس يزراع محصوالت مهم
 ليدل به تروژن،ين تيتثب در ها آن ييتوانا و ييغذا ارزش بر

 نقش خاک، يستيز و ييايميش ،يکيزيف خواص بهبود
 لذا و ندينما يم فايا يکشاورز يها نظام يداريپا در يمهم
 به دنيبخش تنوع يبرا يمحصوالت عنوان به ها آن از

 مردم ياصل يغذا که غالت بر يمبتن کشت يها نظام
 نيا درگذشته اگرچه .کننديم ادي است استوار آن بر جهان

 هم هنوز و شدند يم مصرف و ديتول ايآس در عمدتاً اهانيگ
 يول ،است ايآس در ها آن ديتول و کشت ريز سطح نيشتريب

 گذشته، دهه سه در که دهد يم نشان موجود اطالعات
 و قرارگرفته توجه مورد افتهي توسعه يکشورها در آن ديتول
 شيافزا تناسب  به و است داشته يشيافزا روند ها آن ديتول

 انجام يبرا ياديز اعتبارات د،يتول و کشت ريز سطح
 ديتول بهبود منظور  به اهانيگ نيا با مرتبط قاتيتحق

 نيا کشت رغميعل ران،يا در اما ؛است افتهي  اختصاص
 غالت ديتول يداريپا حفظ در آن تياهم و ربازيد از اهانيگ
 ديتول و قيتحق به توجه ،ها خانواده ييغذا سبد نيهمچن و

 نيا .است بودهن آن يخيتار گاهيجا با متناسب کشور در آن
 يها يژگيو از يخشک و يآب کم دهيپد که است يحال در

 يموضوع رانيا در آب کمبود و ما کشور ييايجغراف
 اديز يوابستگ رغميعل و است ريانکارناپذ و اجتناب رقابليغ

 منابع ،يآب يها زراعت ژهيو به يکشاورز به کشور اقتصاد
                                                           
1- Chickpea 

 نيا از و است کم اريبس ابيفار يها زراعت ازيموردن آب
 و شوند يم کشت ميد ياراض در عمدتاً که حبوبات نظر
 .کنند يم دايپ تياهم اريبس هستند يتوقع کم اهانيگ

 بر آن ياثرگذار و يجهان شيگرما مهم موضوع چنانچه
 در اهانيگ نيا ،ميده قرار توجه مورد زين را مياقل رييتغ

 Chokan( ابندي يم يا ژهيو تياهم ندهيآ يزراع يها نظام

& Ghanbari, 2011.(  
 کاشت مرحله محصوالت، زراعت در مهم مراحل از يکي

 بذر به کمتر بيآس با و کنواختي و مناسب عمق .است بذر
 درصد بذر، يزن جوانه در يمؤثر نقش کاشت، هنگام در

 عملکرد اساس نيا بر دارد. اهيگ استقرار و مزرعه سبز
 و زدن جوانه در که يعوامل از ياريبس کاشت، يهانيماش
 قرار ريتأث تحت را مؤثرند شده کشت يهادانه شدن سبز

 عملکرد به بسته توانديم محصوالت عملکرد لذا و دهديم
 يهاروش ).Smith et al., 1994( باشد متفاوت ها،کارنده
 يهانهيهز کاهش در ياديز سهم يحفاظت يورز خاک
 نفوذ شيافزا ،يکارگر يهانهيهز ،يسوخت يازهاين د،يتول
 ,.Chen et al( دارند هارواناب کاهش و خاک در آب

2004.(  
 گونه چيه بدون موردنظر زانيم با را بذرها يستيبا نيماش

 فيرد طول در قبول رقابليغ يکنواختيريغ و يپراکندگ
 سرعت اثر قيتحق جينتا ).Ivancan et al., 2004( بکارد

 کارنده کي در بذرها فاصله يکنواختي يرو بر يشرويپ
 در لومتريک ۵ يشرويپ سرعت در که داد نشان ک،يوماتين

  حاصل بذرها نيب فاصله نظر از يکنواختي نيبهتر ساعت،
  ).Khan et al., 1992( است شده

 سطح در ياهيگ يايبقا حفظ با ميمستق کشت يهاکارنده
 خاک رطوبت تلفات کاهش ،يآب شيفرسا کنترل در خاک،

 Chen et( دارند يتوجه قابل ليپتانس ،يآل ماده شيافزا و

al., 2004.( باز و کارنده يواحدها نيب از ايبقا عبور ييتوانا 
 کشت کارنده هر مهم يهامشخصه جمله از اريش کردن
 است شده  گزارش مناسب بذر بستر جاديا در ميمستق

)Wang et al., 2008.( نظر از مختلف يهاندهکار ييکارا 
 نيتأم در دقت کود، و بذر يريقرارگ عمق مانند يعوامل
 يبرا مختلف يهاشيآرا در شهير نفوذ مناسب، فاصله
 يطراح يپارامترها در هابذر يپراکندگ رطوبت، جذب
 مياقل ابتدا ديبا که داد نشان جينتا .شدند يبررس هاکارنده
 ساخت و يطراح به اقدام سپس و شود يبررس منطقه
 .(Murray et al., 2006) نمود منطقه آن مناسب کارنده



 ٨٥                                                         ١٤٠١/ تابستان ٢٣/ پياپی ٢/ شماره ١١هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 به خاک در بذر يريقرارگ منطقه اتيخصوص از ياريبس
 دارد يبستگ کارنده واحد منضمات ريسا و بازکن اريش نوع

)Vamerali et al., 2006.( عالوه يکارد يهابازکن اريش 
 و دارند شتريب سوخت و شتريب توان به ازين نکهيا بر

 هب باعث )Silva, 2003( است کمتر هاآن يامزرعه تيظرف
 فشرده هيال محدوده شکستن و خاک شتريب يخوردگ هم

 دو يابيارز در ).Conte et al., 2011( شونديم خاک شده 
 کاشت کارنده در ياغهيت يهابازکن اريش از ديجد نوع

 و کاشت عمق يکنواختي زانيم که شد گزارش م،يمستق
 ،يالچهيب بازکن اريش با سهيمقا در بوته، شدن سبز درصد

 ياتقيتحق در .(Rahimzadeh et al. 2014) است شتريب
 کاشته يهافيرد در خاک يچگال که شد هگرفت جهينت

 از کمتر يکارد بازکن اريش به مجهز يهاکارنده با شده
 در .(Reis et al. 2006) است يبشقاب دو بازکن اريش

 اريش با خاک يخوردگ هم هب که کردند مشاهده يشيآزما
 محدوده در نفوذ به مقاومت کاهش موجب يکارد بازکن
 Veiga et) است شده خاک يمتر يسانت ۱۲ تا صفر عمق

al. 2007). يبشقاب و يکارد بازکن اريش ياصل نوع دو 
 کنند جاديا بذر بستر در ياديز تفاوت است ممکن

)Chaudhuri, 2001.( اريش نامناسب يطراح صورت در 
 درون به تواننديم يسطح يايبقا ،يبشقاب يهابازکن
 بذر تماس سطح از کاستن با و شوند وارد بذر اريش شکاف

 کاشت، عمق در يکنواختيريغ جاديا و اريش خاک با
 کاشت ).Chen et al., 2004( دهند کاهش زين را يزن جوانه
 نکهيا ضمن اندازد،يم ريتأخ به را يزن جوانه بذر، قيعم

 زيناچ و فيضع يزن جوانه موجب زين يناکاف کاشت عمق
 يايبقا که شد مشاهده ).Janelle et al., 1993( شوديم

 فاصله يکنواختيريغ و کاشت عمق کاهش موجب يسطح
  .(Swan et al. 1994) شوديم بذرها نيب
 ريتأث يبررس قيتحق نيا ياجرا از هدف اساس، نيا بر

 کار پشته و يجو بذرکار -  Raised bed( زبديرا نيماش
 آن يرو بر شده سوار بازکن اريش مدل شش با )يحفاظت

 بذر، يريقرارگ عمق يکنواختي ،يشکستگ زانيم بر
 تيظرف و اهيگ سبز درصد بذر، زشير و عيتوز يکنواختي

 از نخود کشت يبرا رانيا در است. يامزرعه مؤثر
 شرفتيپ ساالنه و شوديم استفاده يمختلف يها کارنده

 يمعرف بازار به را هاکارنده از يديجد نسل ،يتکنولوژ
 نيدتريجد جزء يبيصل کارنده نکهيا به توجه با کند. يم

 و (Murray et al., 2006) شوديم محسوب هاکارنده

 و سهيمقا هاکارنده گريد با کشت، خصوص در تاکنون
 نيا در الزم اقدامات است الزم است، نشده يفن يابيارز

 نيدتريجد يمعرف بر عالوه تا رديپذ صورت خصوص
 يمياقل طيشرا يبرا زين ها کارنده نيتر مناسب کارنده،
  گردد. انتخاب منطقه و کشور
 مخزن از بذور ميتقس فهيوظ کاشت يهانيماش در هاموزع

 يهانيماش اکثر در قطعه نيا دارند. عهده بر را کارنده به
 لوله به انتقال هنگام در بذور نشکست ياصل نقطه کاشت
 توانيم موزع نيا در کوچک رييتغ کي با است. سقوط
 کاهش يامالحظه قابل طور به را بذور يشکستگ درصد
 تر مهم اريبس بذر قسمت در موزع نيا جنس و شکل .داد

 نيا لذا است؛ تر مهم کود از بذر يشکستگ که چرا است
 نخواهد کار جهينت بر يريتأث کود موزع يرو بر شکل رييتغ

  .(Murray et al., 2006) داشت
  

  هاروش و مواد
 نايس يبوعل دانشگاه يقاتيتحق مزرعه در قيتحق نيا

 ،يشمال قهيدق ۴۷ و درجه ۳۴ ييايجغراف عرض با همدان
 از ارتفاع و يشرق قهيدق ٢٨ و درجه ٤٨ ييايجغراف طول
 ينوار يها کرت طرح صورت به متر ١٨٤٤ ايدر سطح

 شد. اجرا يتصادف کامالً يها بلوک طرح قالب در )١ شکل(
 بذر عنوان به نخود بذر کاشت نديفرآ ،شيآزما نيا در

 با کارنده نوع و يشرويپ سرعت عامل دو با و دانه درشت
 دو در يشرويپ سرعت گرفت. قرار يبررس مورد تکرار چهار
 ساعت، بر لومتريک a2٦: و ساعت بر لومتريک ٤ a1:سطح
 :b2 ،يقلم شکل b1: V مار)ي(ت سطح شش در کارنده نوع
U ،شکل b3: T ،وارون b4: يبيصل، b5: V يبشقاب دو شکل 
  شدند. شيآزما شکل ياالله :b6 و

 ،يشکستگ درصد طرح نيا در شده يريگ اندازه يپارامترها
 سبز درصد بذر، زشير و عيتوز يکنواختي کاشت، عمق
 ها کرت اندازه است. يا مزرعه مؤثر تيظرف و بذور شدن
 نيزم مساحت و عرض متر يسانت ٢٠ و طول متر ١٠٠
 استفاده مورد دستگاه ساز پشته بود. هکتار ١ شده کشت
 را چهيجو سه با يمتر يسانت ٦٠ دوپشته ساخت تيقابل

 داشت.
 يک و بذر براي مخزن يک از متشکل شده ساخته ماشين
 آرايش با کارنده مدل شش کود، براي ديگر مجزاي مخزن
 و تلسکوپي خرطومي، سقوط لوله مدل سه متفاوت، کاشت
   بذر، براي پالستيکي شياردار مورب موزع مدل سه فنري،
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 است. چدني ساده موزع و کود براي ساده موزع
  

  
 يها کرت در يامزرعه آزمون انجام و کاشت اتيعمل - ١ شکل

  هدف مزرعه ينوار
 

  يريگ اندازه يهاروش
 بذور به وارده يکيمکان صدمات و يشکستگ درصد
 از يکي بذر به وارده يکيمکان صدمات و يشکستگ درصد

 در بذر انتقال و موزع ستميس يابيارز مهم يپارامترها
 ارتباط شده کاشته بذر تيفيک چراکه ؛است بذرکار

 دارد بذر شدن سبز درصد و بوته تراکم يرو ميمستق
)Mohammad Qasem Nejad Maleki, 2018.( درصد 

  :شوديم يريگ اندازه ١ معادله طبق يشکستگ
)١٠٠                                               )١A=  ×  

 شکسته بذر تعداد :n ،بذر يشکستگ درصد :A آن: در که
 يخروج يبذرها کل تعداد :N و موزع از شده خارج شده

  است.
 بستن و کاشت طيشرا در دستگاه دادن قرار از پس
 شد انجام يابيارز اتيعمل سقوط، لوله ريز ييها سهيک

معادله  از و شدند جدا هم از شکسته و سالم بذور سپس
 نيهمچن د.يگرد محاسبه دستگاه هر يشکستگ درصد باال،
 شده يطراح مورب يکيپالست و يچدن موزع مرحله نيا در
 (شکل شدند سهيمقا باهم يشکستگ درصد کاهش يبرا
٢(.  

    

  
 ج  ب  الف

  کود يبرا ساده موزع - ج يچدن موزع - ب يکيپالست مورب موزع - الف - ۲ شکل
  

 بذر يريقرارگ عمق يکنواختي
 به سقوط لوله دوباره و شده جدا دستگاه از هاسهيک

 وارد عملکرد يابيارز يبرا دستگاه و شدند متصل هاکارنده
 کاشته يبذرها تمام شدن سبز و کاشت از پس شد. مزرعه
 يتصادف طور به را ييهابوته ،کرت هر از ينقاط در ،شده

 آن تا بذر يريقرارگ محل از کاشت عمق و آورده رونيب
 فاقد و دهينگرد سبز نور، فقدان اثر در که ساقه از قسمت
 با .شد يريگ اندازه است روشن رنگ يدارا و ليکلروف

 اي يعمود عيتوز يکنواختي بيضر )٢( معادله از استفاده
 ,.Senapati et al( ديگرد محاسبه بذر يريقرارگ عمق

  .)Karayel & Ozmerzi. (2002) ؛(1988)
)٢(                                                  )-    ١( = SH  

 :Y ،کاشت عمق عيتوز يکنواختي بيضر :SH :آن در که
 زانيم اي نيانگيم از هاداده تفاضل مطلق قدر نيانگيم

 عمق نيانگيم اي يميتنظ عمق :DH و )cm( يميتنظ عمق
 است. )cm( شده يريگ اندازه

  
 بذر زشير و عيتوز يکنواختي

 نقطه ٣٠ در شده، کاشته يبذرها تمام شدن سبز از پس
 ها بوته فاصله ،کرت هر يانيم خطوط از ،يتصادف صورتبه
 کرده يريگ اندازه سيکول لهيوس  به را يمواز فيرد دو يرو
 بذرها عيتوز يکنواختي محاسبه يبرا )٣( معادله از و

 ,Mohammad Qasem Nejad Maleki( ديگرد استفاده

2018.(  
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)٣(                                                  )-    ١( = SL 
 ،درصد برحسب بذر عيتوز يکنواختي بيضر :SL آن: در که
Y: اي ها آن نيانگيم از هاداده تفاضل مطلق قدر نيانگيم 
 يميتنظ فاصله نيانگيم :DL و )cm( يميتنظ فاصله زانيم
 است. )cm( فيرد يرو بر بذرها نيب

  
 اهيگ سبز درصد
 ،ها بوته شدن سبز از پس اه،يگ سبز درصد نييتع جهت

 طول از متر هر در شده سبز بوته تعداد يتصادف طور به
 درصد و هينام قوه داشتن با و ديگرد شمارش ها فيرد

 با و موردنظر مساحت در شده کاشته بذور تعداد و خلوص
 )٤( معادله از استفاده با ،هکتار در بذر مقدار به توجه
 Mohammad Qasem( ديگرد محاسبه اهيگ سبز درصد

Nejad Maleki, 2018.(  
)٤(                                                       E=   ×ʋ×  

 :N ،شده سبز بوته تعداد :n ،شدن سبز درصد :E آن: در که
 با مطابق که بذر هينام قوه :v ،شده کاشته بذر تعداد
 درصد ٩٠ شده  هيته بذر بسته يرو بر شده نوشته يراهنما
 است. خلوص درصد :p و شد فرض

  
 يامزرعه مؤثر تيظرف
 محاسبه در مؤثر يپارامترها يريگ اندازه که ييآنجا از

 متر ١٠٠ طول با شيآزما يها کرت در يا مزرعه تيظرف
 مزرعه از ينيزم قطعه در لذا است، رممکنيغ عمالً
 با کساني يکار طيشرا در و متر ٢٠٠ طول به ،يشيآزما
 و ها زدن دور و برگشت و  رفت يها زمان ش،يآزما يها کرت
 معادله از استفاده با تيدرنها و يريگ اندازه را کار در يلنگ

 ,Srivastava et al( شد محاسبه يامزرعه مؤثر تيظرف )۵(

2006.(  
)٥(                                                    Ce=

 × ×     

 در هکتار برحسب يامزرعه مؤثر تيظرف :Ce آن: در که
  ساعت

W: نيماش کار عرض )m(، S: يشرويپ سرعت )km/h( و 
ηf: ٦( معادله طبق که درصد برحسب يامزرعه بازده( 

  د:يآيم بدست
)٦(                                                          =  ηf   

 قهيدق برحسب کار انجام مؤثر اي خالص زمان :Tt آن: در که
+ To=T و T + T : انجام جهت شده صرف زمان کل 

 است. قهيدق برحسب اتيعمل
Te: رفت زمان  
Ta: برگشت زمان  
Th: توقف زمان 
 
  بحث و جينتا

  بذر به وارده يکيمکان صدمات و يشکستگ درصد
 که داد نشان )،۱ (جدول هاداده انسيوار هيتجز جينتا

 مورد زين يچدن موزع با که ۶ و ۴ کارنده  يشکستگ درصد
 يشکستگ درصد و است نشده معنادار ،گرفتند قرار يبررس
 در اندنموده استفاده مورب موزع از که هاکارنده ريسا در

 به مربوط فيرد در (که است شده معنادار درصد ۱ سطح
 در که يطور به است)؛ شده  داده نشان ۲ جدول در بلوک
 زانيم نيکمتر با مورب يهاموزع ها،نيانگيم سهيمقا

 با يچدن موزع به نسبت درصد ۲۵/۰ حدود در يشکستگ
 يبرتر بذر به وارده يکيمکان صدمات نظر از درصد ۱۳/۳
 کشت در بذر يکيمکان صدمات عموماً ).۳ (جدول دارد
 همزن .دهديم رخ بذر عيتوز و انتقال ريمس در زهيمکان

 به موزع از بذر حرکت ريمس و موزع زميمکان مخزن، داخل
 است بذر به يکيمکان صدمات عوامل از خاک سطح

)Mohammad Qasem Nejad Maleki, 2018.(  

  
  يامزرعه يابيارز در يابيارز مورد يپارامترها انسيوار هيتجز جينتا -۱ جدول

  )R( يهمبستگ ضريب  )۲R( شده تعديل يهمبستگ ضريب  خطا معيار انحراف  واتسون دوربين  تيمار
٦٨٩/٠  ٧٥/١  ١  ۲۳۰/۰  ١٥٢/٠  
٢٦٠/٠  ٣٥٠/٠  ٧٤٣/٠  ٥٥/١  ٢  
٢٤٣/٠  ٦٩٠/٠  ٦١٨/٠  ٨٧/١  ٣  
٤٦٥/٠  ٦٣١/٠  ٩٦٧/٠  ٢١/٢  ٤  
٣٤٦/٠  ٩٦٥/٠  ٩٨٦/٠  ٩٥/١  ٥  
٣٩٨/٠  ٥٦٨/٠  ٢١٨/٠  ١٨/٢  ٦  
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  ANOVA جدول -۲ جدول

  راتييتغ منابع
  مربعات نيانگيم

 درجه
  يآزاد

 درصد
  يشکستگ

 عمق يکنواختي
  کاشت

 فواصل يکنواختي
  بذر يطول

 سبز درصد
  شدن

 يامزرعه تيظرف
  ساعت) در (هکتار

  ٦١٨/٠**  ٨٠*  ٤/٢١١* ns٩٦/٣٦٨  ٤٥/٩** ٣  بلوک
  ٥١٦/٠*  ٦٠  ١١/٤٥* ٨٤/٣*  ٤٥/٩** ١  ١ کارنده: نوع

٤٣٦/٠*  ٧٠*  ٩٦/٧٤* ٩٣/٦  ٤٥/٩** ٢  ٢  
٢٤٦/٠*  ٨٠*  ٤٥/٨٤* ١٥/٤  ٤٥/٩** ١  ٣  
٥٢٦/٠*  ٨٣*  ٤٥/٩٦* ٦٣/١**  ٤٥/٩** ١  ٤  
١١٦/٠*  ٦٥*  ١٣/٦٨* ٥٦/٦*  ٤٥/٩** ١  ٥  
٣٢٦/٠*  ٨٠*  ٩٥/٥٩* ١٤/٣*  ٤٥/٩** ١  ٦  

  ١٣/١  ٦/٩  ٧/١٨  ٤٥/٦٣  ٤٥/٩**  ٢  خطا
  ٤٥/٤  ١٣/٥٨*  ١٨٦/٤٥ ns  ns١٦٨/٤٦  ns٣٥٠/٠  ١  کارنده يشرويپ سرعت

  ١٨/٢  ١٥/١٦٣*  ٦٣/٧١*  ns٢٩/٩٠  ٣٧٨/٠*  ١  يشرويپ سرعت×کارنده نوع
  ١٦/١  ٣/٤  ٦٣/٦  ٤٥  ٠١٥/٠  ٤  خطا

  ١٨  ١٣  ١٧  ٩  ١٠    راتييتغ بيضر درصد
ns، * درصد پنج و کي سطح در معنادار و معنادار ريغ بيترت به :** و.  

  
 شکل V يهاکارنده عملکرد نيبهتر ٣ شکل نمودار طبق
 و بود يمتريسانت ٧ ارتفاع تا شکل U و يبشقاب دو ،يقلم
 شده گرفته نظر در کشت شيآرا چون ارتفاع نيا از پس
 شدن سبز درصد ،نبود شهير رشد ازين يجوابگو ها آن يبرا

 متر يسانت ٨ به وارون T کارنده يبرا عدد نيا شد. يکاهش
 در را بذر که يبيصل و شکل يا الله يهاکارنده يبرا د.يرس

 فراهم شهير نفوذ يبرا را طيشرا و کارنديم شتريب عمق

 در يول نييپا شدن سبز درصد ،کم يهاعمق در کردند،
 اريبس شدن سبز درصد ،متر يسانت ١٢ تا شتريب يها عمق

 و يبيصل کارنده يسبز درصد شدن اديز علت بود. شتريب
 سطح در ميمستق کشت روش در شهير که بود نيا ياالله

 با جينتا نيا رفت. نيب از کمتر بذر و نشد پخش خاک
   داشت. يهمخوان Murray et al. (2006) ي گفته

 

  
 نخود محصول يبرا يمتر يسانت ١٢ تا صفر  کاشت عمق در هاکارنده شدن سبز درصد - ٣ شکل
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 عمق کاشت

 کارنده وي شکل
 کارنده وي شکل دو بشقابی
 کارنده یو شکل
 کارنده تی وارون
 کارنده صلیبی
 کارنده الله اي شکل
Linear ( )کارنده صلیبی  



 ٨٩                                                         ١٤٠١/ تابستان ٢٣/ پياپی ٢/ شماره ١١هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 يبرا ساده موزع و بذر يبرا يکيپالست مورب موزع (با يامزرعه يابيارز در يابيارز مورد يپارامترها نيانگيم سهيمقا جينتا - ۳ جدول
  ها)کارنده يتمام در کود

  ساعت) در (هکتار ايمزرعه ظرفيت  شدن سبز درصد  بذر طولي فواصل يکنواختي  کاشت عمق يکنواختي  شکستگي درصد  تيمار
۱  ۲۵/۰  ۹۱۶/۰  ۷۶۳/۰  ۸/۸۰  ۲/۱  
۲  ۲۵/۰  ۹۲۵/۰  ۷۴۳/۰  ۳/۸۲  ۲/۱  
۳  ۲۵/۰  ۹۱۶/۰  ۷۵۸/۰  ۳/۸۵  ۲/۱  
۴  ۲۵/۰  ۹۹۳/۰  ۸۱۷/۰  ۶/۸۷  ۲/۱  
۵  ۲۵/۰  ۹۱۹/۰  ۷۶۳/۰  ۳/۸۱  ۲/۱  
۶  ۲۵/۰  ۹۸۶/۰  ۷۹۴/۰  ۸۵  ۲/۱  

  
 ارداريش يا استوانه موزع با ،قيتحق نيا در مورب موزع

 ارداريش موزع .داشت تفاوت رانيا بازار در موجود يبذرکارها
 که است يااستوانه داست،يپ نامش از که گونه همان

 است. شده جاديا آن يجانب سطح در شکل يناودان يارهايش
 محور کي يرو بر و قاب کي داخل در هاموزع نوع نيا

 آن حجم برحسب را بذر زانيم و رنديگ يم قرار يمرکز
 ارداريش استوانه که يهنگام دهند.يم انتقال و کرده ميتنظ
 يارهايش نيب در يحجم صورت  به بذر يمقدار چرخد،يم

 استوانه چرخش اثر در و گرفته قرار محاط الهيپ و استوانه
 سطح و بذر نيب نيهمچن و بذر يهادانه نيب ،ارداريش

 از يتعداد است ممکن و شوديم جاديا اصطکاک ،تماس
 بذر د.نبشکن و کرده ريگ الهيپ و ارداريش استوانه نيب بذرها
 سقوط لوله درون به ثقل يروين اثر در موزع از خروج از پس

 به  بذر برخورد و نيزم سطح از موزع اديز ارتفاع .افتديم
 يکيمکان صدمات گريد علل از سقوط هنگام در لوله بدنه

 درصد آمدن نييپا علت .است بازار در موجود يبذرکارها
 از سقوط لوله رييتغ خاطر به زين نجايا در يشکستگ
 يارهيدا فيق کي يطراح و )۴ (شکل يتلسکوپ به يخرطوم
 نيا .)۵ شکل( است موزع از بذر خروج هنگام در شکل

 Vahedi et al. (2006) توسط ،زميمکان رييتغ از يناش جهينت
  .بود هشد دييتأ زين Khosravani et al. (2006) و

  
  يتلسکوپ سقوط لوله - ۴ شکل

  

  
 شکل ايدايره قيفي - ۵ شکل

  
 يهايشرويپ سرعت در يشکستگ درصد نيانگيم سهيمقا

 ۶ به ۴ از يشرويپ سرعت شيافزا با که داد نشان مختلف،
 بذر يشکستگ زانيم در  معنادار شيافزا ساعت، در لومتريک
 گردش سرعت شيافزا يعبارت به ).۴ (جدول شودينم جاديا

 در لومتريک ۶ تا ۴ يشرويپ سرعت محدوده در هاموزع
 است، نداشته بذر يشکستگ درصد يرو معنادار ريتأث ساعت

 %۱ سطح در کارنده نوع و يشرويپ سرعت کنشبرهم اما
 بذر يشکستگ درصد نيکمتر ).۵ (جدول است معنادار
 نوع بود. ساعت بر لومتريک ۴ يشرويپ سرعت  به مربوط
 و ستين گذارريتأث يشکستگ درصد در نجايا در هاکارنده

 انتقال ياجزا ريسا و يفيق سقوط، لوله همزن، موزع، فقط
 .بودند ليدخ نجايا در بذر

 

  
  يشرويپ سرعت دو در يابيارز مورد يپارامترها نيانگيم سهيمقا جينتا - ۴ جدول

  يامزرعه تيظرف  شدن سبز درصد  بذر يطول فواصل يکنواختي  کاشت عمق يکنواختي  يشکستگ درصد  سرعت
  ساعت) در (هکتار

  ۲۵/۱  ۸/۸۷  ۶۱۳/۰  ۶۳۲/۰  ۹۸/۱  ساعت در لومتريک ۴
  ۸۳/۱  ۳/۸۲  ۶۲۳/۰  ۵۹۵/۰  ۲/۲  ساعت در لومتريک ۶
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  کارنده نوع و يشرويپ سرعت کنشبرهم نيانگيم سهيمقا جينتا - ۵ جدول

  کاشت عمق يکنواختي  يشکستگ درصد  راتييتغ منبع
 يطول فواصل يکنواختي

  بذر
  شدن سبز درصد

 در (هکتار يامزرعه تيظرف
  ساعت)

a1b1  ۱۲/۱  ۸۰۲/۰  ۷۵۵/۰  ۱۲/۸۱  ۱۲/۱  
a1b2 ۸/۱  ۷۶۷/۰  ۷۴۷/۰  ۱۳/۸۴  ۱۸/۱  
a2b1 ۱۲/۱  ۷۹۱/۰  ۷۸۲/۰  ۱۲/۸۰  ۱۸/۱  
a2b2 ۸/۱  ۷۶۲/۰  ۷۶۴/۰  ۴۵/۷۹  ۱۹/۱  
a3b1 ۱۲/۱  ۸۱۱/۰  ۷۶۲/۰  ۶۳/۸۰  ۲۵/۱  
a3b2 ۸/۱  ۸۰۲/۰  ۷۴۱/۰  ۱۰/۸۰  ۲۹/۱  
a4b1 ۱۲/۱  ۸۴۴/۰  ۷۹۴/۰  ۷۸/۸۳  ۱/۲  
a4b2 ۸/۱  ۷۷۱/۰  ۷۷۴/۰  ۲۲/۸۱  ۹/۲  
a5b1 ۱۲/۱  ۷۸۱/۰  ۷۳۴/۰  ۱۴/۷۸  ۴/۱  
a5b2 ۸/۱  ۷۵۲/۰  ۷۰۵/۰  ۱۶/۷۷  ۷/۱  
a6b1 ۱۲/۱  ۸۰۳/۰  ۷۸۴/۰  ۱۵/۸۰  ۲/۱  
a6b2  ۸/۱  ۷۸۳/۰  ۷۶۷/۰  ۱۴/۷۹  ۳/۱  

a1: کارنده V يقلم، a2: کارنده U ،شکل a3: کارنده T ،وارون a4: يبيصل کارنده، a5: کارنده V يبشقاب، a6: ياالله کارنده.:b1 بر لومتريک ٤ يشرويپ سرعت 
  .ساعت بر لومتريک ٦ يشرويپ سرعت :b2 ساعت؛

  
 سرعت در ،يشکستگ درصد نيانگيم سهيمقا جينتا
 يشرويپ سرعت شيافزا با داد نشان مختلف يها يشرويپ
 بذر يشکستگ زانيم در ساعت، در لومتريک ۶ به ۴ از

 يعبارت به ).۳ (جدول شودينم جاديا معنادار شيافزا
 يشرويپ سرعت محدوده در هاموزع گردش سرعت شيافزا
 درصد بر يمعنادار ريتأث ساعت در لومتريک ۶ تا ۴

 است. نداشته بذر يشکستگ
  

  کاشت عمق يکنواختي بيضر
 نوع اثر که داد نشان ها داده انسيوار هيتجز جينتا جدول
 در ۶ و ۵ ،۱ ماريت در کاشت، عمق يکنواختي بر کارنده،
 است معنادار %۱ سطح در نخود ۴ ماريت و %۵ سطح

 شاخص نيانگيم با ياالله و يبيصل کارنده ).۱ (جدول
 دارند يبرتر هاکارنده ريسا به نسبت درصد، ۹۹ يکنواختي

 شهير نفوذ يبرا يمحل درست يطراح آن علت ).۲ (جدول
 کي از کارنده هر يرو بر نجايا در است. رطوبت حفظ و
 شده استفاده کارنده ينوسان کنترل و عمق ميتنظ يبرا رفن

 .)۶ (شکل است تودرتو و ييتا  سه نوع از فنر است.
 شيار به نسبت فشاري يا و کششي حالت تواندمي فنر اين

 تنظيم به توجه با صورت دو هر در و باشد داشته بازکن
 را کارنده واحد ناهمواري، رفع از بعد آن فشار يا و کشش

 بستر يساز آماده اگر بنابراين ؛گرداندباز قبلي جاي سر به
 باشد، زياد مزرعه سطح در ناهمواري و نباشد خوب بذر

 ۳ جدول نتايج دارد. وجود عمق توزيع يکنواختي بازهم

 در کيلومتر ۶ به ۴ از پيشروي سرعت افزايش که داد نشان
 نداشته کاشت عمق يکنواختي بر يمعنادار تأثير ساعت،
  است.

  

  

  
  تودرتو ييتا سه فنر - ۶ شکل

  
 نوع و يشرويپ سرعت کنش برهم نيانگيم سهيمقا جينتا

 که داد نشان کاشت عمق يکنواختي بيضر بر کارنده
 با ساعت بر لومتريک ۴ يشرويپ سرعت در يبيصل کارنده

 آن از بعد و دارد را يکنواختي بيضر نيباالتر درصد، ۸۴
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 با ساعت بر لومتريک ۴ يشرويپ سرعت در ياالله کارنده
 سرعت شيافزا با يعبارت به است. گرفته قرار درصد ۸۰
 نيا اما افته،ي کاهش عمق يکنواختي بيضر ،يشرويپ

 ).۴ (جدول است نبوده معنادار کاهش
  

  بذر يطول فواصل يکنواختي بيضر
 نوع اثر که داد نشان شيآزما يهاداده ليتحل و  هيتجز

 احتمال سطح در بذر يطول فواصل يکنواختي بر کارنده
 نظر از ۲ جدول با مطابق ).۱ (جدول است معنادار ۱%
 شکل V کارنده شده، سبز يهابوته فواصل يکنواختي

 ۷۶ با وارون T درصد، ۷۴ با شکل U درصد، ۷۶ با يقلم
 درصد ۷۶ با يبشقاب شکل V درصد، ۸۲ با يبيصل درصد،

 دست به کاشت فاصله شاخص درصد ۷۹ با شکل ياالله و
 موزع، مناسب يطراح به مربوط اعداد نيا بودن باال آمدند.
 است مناسب سقوط لوله و کن تک بذر مناسب يريقرارگ

)Mohammad Qasem Nejad Maleki, 2018.( در 
 بذر زشير متوسط زانيم اگرچه ساده، موزع با يبذرکارها
 فيرد طول در ياکپه صورت  به شتريب بذر است، مشخص
 مشخص فيرد يرو بذرها نيب فاصله و شوديم کاشته

 سقوط لوله به محفظه از هم در طور  به بذرها چون .ستين
 مطالعات با جينتا نيا شود.يم ختهير اريش داخل و

Ahmadi et al. (2008) است راستا کي در.  
 در بذر يطول فواصل نيانگيم سهيمقا جينتا ،۳ جدول در
 از سرعت شيافزا که داد نشان مختلف يشرويپ سرعت دو
 بيضر در معنادار کاهش ساعت، در لومتريک ۶ به ۴
 ،موزع چراکه است. نداشته بذرها يطول فواصل يکنواختي
 رديگ يم گردنيزم  چرخ از مدل نيا در را خود محرکه روين
 نيماش يشرويپ سرعت با گردنيزم  چرخ يدوران سرعت و

 گردش سرعت شود،يم اديز سرعت هرچه و است متناسب
 يشرويپ سرعت شيافزا با البته شود.يم ادتريز زين موزع
 با متناسب آنکه اول د،يايب شيپ حالت دو است ممکن

 ادتريز موزع گردش سرعت ،يشرويپ سرعت شيافزا
 بازده دارد امکان موزع، گردش سرعت شيافزا با و شود يم
 سرعت، شيافزا با نکهيا دوم و شود کمتر موزع شدن پر

 دو هر که شود ادتريز گردنيزم  چرخ رشس است ممکن
 ۴ جدول جينتا گذارد.يم ريتأث بذر کاشت زانيم در حالت

 ۴ از يشرويپ سرعت شيافزا با که است موضوع نيا ديمؤ
 بذر يطول فواصل يکنواختي زانيم ساعت بر لومتريک ۶ به

 يآمار نظر از کاهش نيا اما ،است کرده دايپ کاهش

 سرعت کنش برهم نيانگيم سهيمقا .ستين معنادار
 بذر طول فواصل يکنواختي لحاظ از کارنده نوع و يشرويپ

 لومتريک ۴ يشرويپ سرعت با يبيصل کارنده که داد نشان
 نسبت يبهتر بذر طول ،يکنواختي درصد ۷۹ با ،ساعت بر
 دارد. مارهايت ريسا به
  

  شدن سبز درصد
 نوع برهمکنش کارنده، نوع که داد نشان ۱ جدول جينتا

 در شده سبز يهابوته درصد بر ،يشرويپ سرعت و کارنده
 ،۲ جدول به توجه با دارد. معنادار ريتأث %۱ احتمال سطح
 به نسبت درصد ۸۸ سبز درصد نيانگيم با يبيصل کارنده

 را بذر يستيبا زدن جوانه يبرا دارد. يبرتر هاکارنده ريسا
 اريمع نيتر مهم و داد قرار کنواختي و مناسب عمق در
 سلول يپرشدگ بر مؤثر ي(فاکتورها موزع عملکرد يابيارز
 سبز درصد پوشاننده، و بازکن اريش بذر)، دنيرس صدمه و

 اند.شده کاشته اريش در که است ييبذرها شدن
)Mohammad Qasem Nejad Maleki, 2018.(  

 داشته سبز درصد زانيم در معنادار ريتأث يشرويپ سرعت
 در لومتريک ۶ به ۴ از سرعت شيافزا با که يطور به است.
 ۵ احتمال سطح در ها،کارنده سبز درصد نيانگيم ،ساعت
 امر نيا علت ).۴ (جدول است داشته معنادار کاهش درصد
 و هابازکن اريش عملکرد بر يشرويپ سرعت يئجز اثرات

 کنواختي خاک پوشش و عمق کي جاديا در هاپوشاننده
 سرعت برهمکنش نيانگيم سهيمقا جينتا .است بذر يرو
 جدول در شدن سبز درصد نظر از کارنده نوع و يشرويپ
 ۵ سطح در يشرويپ سرعت راتييتغ که داد نشان ،۴

 شدن سبز درصد نيشتريب دارد. معنادار کاهش درصد
 بر لومتريک ۴ يشرويپ سرعت در يبيصل کارنده به مربوط
 ۶ به سرعت نيا شيافزا با که است درصد ۸۴ با ساعت

 کاهش درصد ۸۱ به شدن سبز درصد ساعت بر لومتريک
 .نبود معنادار نيانگيم دو تفاضل يآمار نظر از اما ؛افتي

 کارنده به مربوط هم شدن سبز درصد نيکمتر نيهمچن
V دست هب ساعت بر لومتريک ۶ سرعت در يبشقاب شکل 

 اريش نوع نيا يطراح نامناسب زميمکان خاطر به نيا و آمد
 .بود بازکن

  
  يامزرعه تيظرف
 در مارهايت نيب انس،يوار هيتجز جينتا جدول اساس بر

 يعوامل ).۱ (جدول دارد وجود معنادار اختالف %۱ سطح
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 شامل است، گذارريتأث نيماش کي يامزرعه تيظرف در که
 آزمون، نيا در است. يامزرعه بازده و کار عرض سرعت،
 يبرا ساعت بر لومتريک ۶ و ۴ سطح دو در سرعت عامل
 عوامل گريد از شد. گرفته نظر در کساني هاکارنده يتمام
 تلفات ،يهمپوشان به توانيم نيماش بازده يرو گذارريتأث
 به کار يلنگ و بذر مخزن کردن پر و ميتنظ يبرا يزمان

 به توجه با آزمون نيا در کرد. اشاره چرخ  رکردنيگ خاطر
 خود کامل کار عرض با نيماش ،ياپشته کاشت يالگو

 و مخازن کردن پر يبرا يزمان تلفات چيه شد. استفاده
 که يطور به نداشت. وجود آزمون نيح در نيماش ميتنظ
 ۴ جدول ريمقاد مارها،يت يبرا يامزرعه بازده محاسبه در
 جدول در جينتا است. آمده دست به يشرويپ سرعت دو در
- مزرعه تيظرف ،يشرويپ سرعت شيافزا با که داد نشان ۳
 شتريپ که کرد دايپ شيافزا يمعنادار طور به يا

Mohammad Qasem Nejad Maleki. (2018) نيا زين 
 به توانديم موضوع نيا البته .است هنمود دييتأ را جينتا

 جهت توقف يهازمان و مزرعه عرض و طول ابعاد، و شکل
 يبستگ ... و مزرعه ته و سر در ها زدن دور و نيماش ميتنظ

 بازده و کار عرض بودن ثابت به توجه با اما ؛باشد داشته
 اشاره آن به شتريپ که مارهايت مختلف سطوح يامزرعه
 تفاضل علت سرعت، شيافزا عامل رسديم نظر به شد،

 ۶ و ۴ يشرويپ سرعت دو در يامزرعه تيظرف معنادار
 که داد نشان ۴ جدول جينتا است. شده ساعت بر لومتريک

 و ساعت بر لومتريک ۶ يشرويپ سرعت در يبيصل کارنده
 نيشتريب مارهايت هيبق به نسبت ساعت بر هکتار ۹/۲ با

 در يقلم شکل V کارنده و دارد را يامزرعه تيظرف
 ساعت بر هکتار ۱۲/۱ با ساعت بر لومتريک ۴ سرعت
 است. داده اختصاص خود به را يامزرعه تيظرف نيکمتر

  
  يريگجهينت

 در يبيصل کارنده که داد نشان قيتحق جينتا يکل يبررس
 ع،يتوز يکنواختي کاشت، عمق( شده مطالعه پارامتر چهار

 مؤثر تيظرف و بذور شدن سبز درصد بذر، زشير
 دارد. يمعنادار يبرتر هاکارنده ريسا به نسبت )يا مزرعه
 نسبت و گريد کارنده نوع پنج با سهيمقا در يبيصل کارنده

 شيافزا موجب مارهايت از آمده دست به اعداد نيباالتر به
 يکنواختي %،۷ زانيم به کاشت عمق يکنواختي بيضر

 %۳/۲ مقدار به شدن سبز درصد و %۲۳ بذر يطول فواصل
 يچدن از موزع رييتغ با بذور يشکستگ درصد است. شده

 جينتا نيا افت.ي کاهش %۲۵/۱ يکيپالست مورب به
 مختلف ماتيتنظ و هاکارنده موزع، برتر زميمکان و يطراح

 دهد.يم نشان دانه درشت محصوالت کشت در را دستگاه
 درصد يپارامترها بر معنادار ريتأث يشرويپ سرعت شيافزا

 بيضر و کاشت عمق يکنواختي بيضر ،يشکستگ
 موجب يول است. نداشته بذر يطول فواصل يکنواختي

 تيظرف معنادار شيافزا و سبز درصد معنادار کاهش
 يبيصل کارنده داد نشان جينتا کل در است. شده يامزرعه

 کاشت در يتلسکوپ سقوط لوله و يکيپالست مورب موزع با
  .است تر مناسب دانه درشت بذر
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