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چکیده
به منظور بررسیی دو نو بذرکار برای کشت کلزا ،ززمایشی با استااده از کر های نواری در قالب طرح
بلوکهای کامل تصییادفی با سییه تکرار در سییال زراعی  7939-39در مزرعه تحقیقاتی دانشییهاه ززاد
اسیممی واحد شوشتر به اررا درزمد کر نواری عمودی برای عامل اول یننی نو ماشی بذرکار در دو
سییط

 :a7ریز دانه کار نیوماتیکی گاسییراردو مدل  :a2 ،V5بذرکار مکانیکی برزگر همدان (خطیکار)،

کر نواری افقی برای عامل دوم یننی سیرعت پیشروی در دو سط  :b7سرعت  9کیلومتر بر ساعت و
 :b2سیرعت  6کیلومتر بر سیاعت پارامترهای اندازه گیری شیامل :دردید شیکسیتهی ،عمش کاشت،
یکنواختی توزیع و ریزش بذر ،دردد سبز شدن بذر و ظرفیت مزرعه ای بود نتایج نشان داد که ریز دانه
کار نیوماتیکی گاسراردو در پنج پارامتر مطالنه شده در ای طرح نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر همدان
برتری مننیدار در سط  %5دارد ریزدانهکار نیوماتیکی نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر مورب کاهش
دردید شیکستهی به میزان  % 9/39و افزایش ضریب یکنواختی عمش کاشت به میزان  ،% 77/9ضریب
یکنواختی فوادل طولی بذر به میزان  ،% 93/9دردد سبز به میزان  % 29/2و ظرفیت مزرعهای به میزان
 0/93هکتار در ساعت گردید افزایش سرعت پیشروی تاثیر مننیداری بر پارامترهای دردد شکستهی،
ضریب یکنواختی عمش کاشت و ضریب یکنواختی فوادل طولی بذر نداشت ،ولی مورب کاهش مننیدار
دردد سبز و افزایش مننیدار ظرفیت مزرعهای شد
واژههای کلیدی :ریز دانهکار نیوماتیکی ،خطیکار ،بذرکار ،کشت مکانیزه
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مقدمه
کلزا به عنوان دانه روغنی مناطق معتدل شماالی شناتته می شود و نندی است که به عنوان گیاه مناس
روغنی برای کاشت در شرایط آب و هوایی کشور ایران مورد توجه قرار گرفته است (.)1
یکی از مراحل مهم در زراعت کلزا ،مرحله کاشممت بذر میباشممد .کاشممت در عاق مناسمم و یکنواتت با
آسی کاتر به بذر در هنگام کاشت ،نقش موثری در جوانهزنی بذر و درصد سبز مزرعه و استقرار گیاه دارد .بر
این اسما عالکرد ماشینهای کاشت ،بسیاری از عواملی را که در جوانه زدن و سبز شدن دانههای کشت شده
موثرند را تحت تاثیر قرار میدهد و لذا عالکرد محصوالت می تواند بسته به عالکرد ماشینهای کارنده متفاوت
باشد (.)9
واحدی ( )1کارآیی سممه نوک کارنده در کاشممت کلزا را از نظر عوامل مختلفی مانند دقت در عاق کاشممت،
دقت در تامین فاصممله مناسم بین بذرکارها ،پراکندگی جانبی بذرها ،درصممد شممکسممتگی بذر در آزمایشممگاه و
مزرعه مقایسه ناود در این مطالعه یک نوک تطیکار با نام تجاری برزگر هادان و یک نوک ردیفکار پنوماتیکی
با نام تجاری اگریفارم و یک نوک ردیفکار مکانیکی با نام تجاری نادری اسمتفاده شد .نتایج ایشان نشان داد که
کارندههای مختلف از نظر درصد تسارت به بذر اتتالف معنیداری دارند.
ماشممین بایسممتی بذرها را با میزان مورد نظر بدون هی گونه پراکندگی و غیر یکنواتتی غیر قابل قبول در
طول ردیف بکارد ( .)3آزمایش یکنواتتی توزیع بذر در اسممتفاده از بذرکار نیوماتیک برای محصمموالتی از قبیل
کلزا ،جو ،گندم و یوالف نشمان داد که توزیع بذر بوسمیله بذرکار نیوماتیک یکنواتتتر و دقیقتر می باشد (.)5
نتایج تحقیق اثر سمرعت پیشروی بر روی یکنواتتی فاصله بذرها در یک کارنده نیوماتیک گاسااردو ،نشان داد
که در سمرعت پیشمروی  5کیلومتر در سماعت ،بهترین یکنواتتی از نظر فاصممله بین بذرها حاصممل شده است
( .)19نوروزی و هاکاران ( )6اظهار داشممته اند که ردیفکار مکانیکی بدلیل نوک شممیار بازکن ،پوشمماننده و لوله
سمقو مناسم نسبت به سایرین برتری دارد .و بعد از آن به ترتی بذرکار رفورم و هادان و در نهایت بذرریز
قرار دارند.در روش کشممت مکانیزه هم می توان با تطیکار غالت و هم بذرکار نیوماتیک عال کشممت را انجام
داد ،در هنگام استفاده از تطی کارها باید تنظیم دستگاه را با توجه به عاق مناس کاشت و میزان بذر مطلوب
تغییر داد .دقت در یکنواتتی عاق کاشمت در تطیکارها بسمیار کم بوده و کشمت در عاق سطحی تقریباغ غیر
ماکن است مگر اینکه کشش فنر تنثی گردد (.)8
یاسمر1و هاکاران ( )11عاکرد بهتر بذرکار نیوماتیک را از لحاظ صدمات مکانیکی وارده به بذر و یکنواتتی
توزیع بذر را بررسمی ناودند ،نتایج آنها نشمان داد که سرعت نرتش صفحه موزک بذر و فشار منفی (مکش) و
برهاکنش این دو تاثیر قابل توجهی بر متغیرهای مورد مطالعه داشمته اسمت .احادی و هاکاران ( )2مشاهده
کردند که یکنواتتی توزیع بذر در طول ردیف ،عدم پراکندگی بذرها و کاشت دقیق آنها در ردیفکار نیوماتیکی
مطلوب و مناسم تر از تطیکار می باشمد ،ردیفکار نیوماتیکی با نرخ فشار مخصوص بذور ریز در این زمینه
عالکرد مناسمم تری نسممبت به تیاار دوم ردیفکار نیوماتیکی داشممت با توجه به حسمما بودن کلزا به عدم
یکنواتتی توزیع بذرها در واحد سطح کاشت با بذرکار علف نای تواند کاشت مکانیزه مطلوبی باشد.
کارایل2و هاکاران ( )11طی آزمایشممات اثرات سممرعت پیشممروی را بر روی جریان بذر ،فاصممله بذرها روی
ردیف و توزیع آنها در تطی کار با موزک دندانه ای مورد مطالعه قرار دادند .نتایج نشان داد که با افزایش سرعت
پیشروی غیر یکنواتتی توزیع بذرها افزایش و ضری تغییرات جریان بذر افزایش مییابد .کارایل ( )11مشاهده
1-Yasir
2-Karayel
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کرد که با افزایش سممرعت پیشممروی دقیقکار نیوماتیکی باعث کاهش شمماتک کاشممت نندتایی بذر و افزایش
میزان شاتک بذر کاشته نشده میگردد.
نتایج تحقیقات تقینژاد ( )4نشممان داد که تطیکار اگرمسممتر با میانگین  83/45درصممد سممبز نسممبت به
تطیکارهای آمازون ،گاسمااردو و هادان بیشترین مقدار را داشته است .تطیکار اگرمستر از لحاظ یکنواتتی
توزیع عاودی و عرضممی به ترتی با  12/62و  84/25درصممد بیشممترین مقدار را داشممت ،از نظر عالکرد دانه و
اسممتقرار بذر اتتالف معنیدار بین دسممتگاهها وجود داشممت و حداکثر عالکرد را تطیکار اگرمسممتر به مقدار
 2612کیلو گرم در هکتار داشمته است .واحدی ( )1نشان داد که تطیکار دانه نسبت به ردیفکار مکانیکی در
منطقه شاال ایران در کشت محصول کلزا مطلوبتر است.
در ایران برای کشمت کلزا از کارندههای مختلفی استفاده می شود و پیشرفت تکنولوژی روزانه نسل جدیدی
از ماشین ها را به بازار معرفی میکند با توجه به اینکه دستگاه دقیقکار گاسااردو جزء جدید ترین دستگاه های
وارد شمده می باشمد و تاکنون در تصموص کشمت محصول کلزا با دیگر کارنده های رایج مقایسه و ارزیابی فنی
نشمده است لذا الزم است عالوه بر انجام تحقیقات مقایسهای بین دستگاه های رایج در منطقه ،این دستگاه ها با
دسمتگاه های جدید نیز مقایسه و ارزیابی شود تا عالوه بر معرفی دستگاه های جدید مناس ترین دستگاه کشت
نیز با توجه به شرایط اقلیای کشور و منطقه انتخاب گردد.

مواد و روشها
این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشمکده کشماورزی دانشمگاه آزاد اسمالمی واحد شموشمتر به صورت طر
کرتهای نواری در قال طر بلوکهای کامل تصمممادفی با سمممه تکرار به اجرا درآمد (شمممکل  .)1کرت نواری
عاودی برای عامل اول یعنی نوک ماشممین بذرکار در دو سممطح  :a1ریز دانهکار نیوماتیکی گاسممااردو مدل ،V5
 :a2بذرکار مکانیکی برزگر هادان (تطیکار) و کرت نواری افقی برای عامل دوم یعنی سممرعت پیشممروی در دو
سمطح  :b1سمرعت  4کیلومتر بر سماعت و  :b2سمرعت  6کیلومتر بر ساعت .پارامترهای اندازه گیری شده در
این طر عبارتند از :درصمد شمکسمتگی ،عاق کاشمت ،یکنواتتی توزیع و ریزش بذر ،درصد سبز شدن بذور و
ظرفیت موثر مزرعه ای.

شکل  :7عملیا کاشت و انجام ززمون مزرعهای با هدف ارزیابی مقایسهای دو نو کارنده از نو نسل ردید ریز
دانهکار نیوماتیکی گاسراردو مدل وی  5و بذرکار مکانیکی برزگر همدان (خطیکار)
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روشهای اندازه گیری :
دردد شکستهی و ددما مکانیکی وارده به بذور :
درصمد شمکسمتگی و صمدمات مکانیکی وارده به بذر یکی از پارامترهای مهم ارزیابی سیستم موزک و انتقال
بذر در بذرکار میباشمد .نرا که کیفیت بذر کاشته ارتبا مستقیم روی تراکم بوته و درصد بذر سبز شده دارد.
درصد شکستگی طبق معادله  1اندازه گیری شد (.)14
𝑛

𝐴 = 𝑁 × 111

معادله 1

که در آن:
 :Aدرصد شکستگی بذر
 :nتعداد بذر شکسته شده تروجی از موزک
 :Nتعداد کل بذر های تروجی
پس از قرار دادن هر دسمتگاه در شمرایط کاشمت و بستن کیسه هایی زیر لوله سقو  ،عالیات کاشت انجام
شد و با جاعآوری مقداری از بذور تروجی از موزک و جدا سازی بذور سالم و شکسته برای هر دستگاه از رابطه
باال ،درصد شکستگی هر دستگاه محاسبه گردید.
یکنواختی عمش قرارگیری بذر
پس از کاشمت و سمبز شمدن تاام بذرهای کاشمته شده در  91نقطه از هر کرت بوته هایی را بطور تصادفی
بیرون آورده و عاق کاشمت را از محل قرارگیری بذر تا آن قسمات از ساقه که در اثر فقدان نور سبز نگردیده و
فاقد کلروفیل و دارای رنگ روشمن اسمت اندازه گیری گردید .با استفاده از فرمول سناپاتی 9و هاکاران ( )15و
کاریل و اوزمرزی )12( 4ضری یکنواتتی توزیع عاودی یا عاق قرارگیری بذر محاسبه گردید.
معادله 2

Y

SH = (1 − D ) × 111
𝐻

که در آن:
 : SHضری یکنواتتی توزیع عاق کاشت
 : Yمیانگین قدر مطلق تفاضل داده ها از میانگین یا میزان عاق تنظیای ()cm
 : DHعاق تنظیای یا میانگین عاق اندازه گیری شده ()cm
یکنواختی توزیع و ریزش بذر
پس از سمبز شمدن تاام بذرهای کاشمته شده ،در  91نقطه تصادفی از تطو میانی هر کرت فاصله بوتهها
روی دو ردیف موازی را بوسممیله کولیس اندازه گیری کرده و از معادله  9برای محاسممبه یکنواتتی توزیع بذرها
استفاده گردید.
معادله 9

𝑌

𝑆𝐿 = (1 − 𝐷 ) × 111
𝐿

که در آن:
𝐿𝑆  :ضری یکنواتتی توزیع بذر بر حس درصد
1-Senapati
2-Karayel and Ozmerzi
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𝑌  :میانگین قدر مطلق تفاضل دادهها از میانگین آنها یا میزان فاصله تنظیای ()cm
𝐿𝐷  :میانگین فاصله تنظیای بین بذرها بر روی ردیف ()cm
دردد سبز گیاه
جهت تعیین درصد سبز گیاه ،پس از سبز شدن بوته ها ،بطور تصادفی تعداد بوته سبز شده در هر متر طول
ردیف ها شماارش گردید .و با داشتن قوه نامیه و درصد تلوص و تعداد بذور کاشته شده در مساحت مورد نظر
با توجه به مقدار بذر در هکتار از رابطه زیر استفاده گردید و درصد سبز گیاه محاسبه گردید.
معادله 4

𝑛
𝑝×𝑣×𝑁

=𝐸

که در آن:
 : Eدرصد سبز شدن
 : nتعداد بوته سبز شده
 : Nتعداد بذر کاشته شده
 : vقوه نامیه بذر
 : pدرصد تلوص
ظرفیت مؤثر مزرعهای( )Ce
از آنجائیکه اندازه گیری پارامترهای موثر در محاسمممبه ظرفیت مزرعه ای در کرت های آزمایش با طول 21
متر عاالغ غیر ماکن اسمت ،لذا در قطعه زمینی از مزرعه آزمایشی ،بطول  211متر و در شرایط کاری یکسان با
کرت های آزمایش ،زمان های رفت و برگشمت و دور زدن ها و لنگی در کار را اندازه گیری و در نهایت با استفاده
از معادله زیر ظرفیت مؤثر مزرعهای محاسبه گردید (.)16
معادله 5
که در آن:
 : Ceظرفیت موثر مزرعهای بر حس هکتار در ساعت
 : Wعرض کار ماشین بر حس متر
 : Sسرعت پیشروی بر حس کیلومتر بر ساعت
𝑓𝜂  :بازده مزرعهای بر حس درصد که طبق معادله  6بدست میآید.
معادله 6

𝑓𝜂×𝑆×𝑊
11

𝑡𝑇
𝑇𝑒 +𝑇𝑎 +𝑇ℎ

= 𝑒𝐶

= 𝑓𝜂

 : Ttزمان تالک یا موثر انجام کار بر حس دقیقه
) :To=( Te+Ta+Thکل زمان صرف شده جهت انجام عالیات بر حس دقیقه
هاچنین برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار  MSTAT-Cو برای مقایسه میانگین ها از آزمون دانکن نند
دامنهای دانکن در سطح احتاال پنج درصد استفاده شد.
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نتایج و بحث
دردد شکستهی و ددما مکانیکی وارده به بذر
نتایج تجزیه واریانس دادهها (جدول  ،)1نشمان داد که بین بذرکارها از نظر درصمد شمکستگی بذر در سطح
 %1اتتالف معنیدار وجود دارد .بهطوریکه در مقایسمه میانگینها ،ریزدانهکار نیوماتیکی گاسااردو با کاترین
میزان شمکسمتگی در حدود  1/91درصمد نسمبت به بذرکار برزگر هادان با  4/2درصمد شمکستگی بذر از نظر
صمدمات مکانیکی وارده به بذر برتری دارد (جدول  .)2عاوماغ صمدمات مکانیکی بذر در کشت مکانیزه در مسیر
انتقال و توزیع بذر رخ می دهد .هازن داتل مخزن ،مکانیسم موزک و مسیر حرکت بذر از موزک به سطح تاک
از عوامل ایجاد کننده صمدمات مکانیکی به بذر میباشمد .بذرکار برزگر هادان دارای موزک اسمتوانهای شیاردار
اسمت .موزک اسمتوانهای شیاردار هاانگونه که از نامش پیداست ،استوانهای است که شیارهای ناودانی شکل در
سمممطح جانبی آن درآورده شمممده اسمممت .این نوک موزک ها در داتل یک قاب و بر روی یک محور مرکزی قرار
میگیرنمد .این نوک موزکها میزان بذر را بر حسممم حجم آن تنظیم و انتقال میدهند .هنگامی که اسمممتوانه
شممیاردار ،مینرتد مقداری بذر به صممورت حجای در بین شممیارهای اسممتوانه و پیاله محا و در اثر نرتش
اسمتوانه شمیاردار بین دانهها بذر و هاچنین بین بذر و سمطح تاا اصمطکاک ایجاد میشود و یا ماکن است
تعدادی از بذرها بین اسمتوانه شمیاردار و پیاله گیر کرده و بشکند .بذر پس از تروج از موزک در اثر نیروی ثقل
به درون لوله سقو میافتد ،ارتفاک زیاد موزک از سطح زمین و برتورد بذر در هنگام سقو به بدنه لوله سقو
از علل دیگر صممدمات مکانیکی این نوک بذرکار میتواند باشممد .اما در ریزدانهکار نیوماتیکی گاسممااردو ،مکانیزم
تقسمیم بذر با اسمتفاده از صمفحات دیسمکی تحت مکش هوا میباشمد .موزک این دسمتگاه از نوک تالئی (فشار
منفی) میباشمد .بذر از مخزن اصملی وارد ظرفی میشمود که صمفحه موزک در آن میگردد .تالیی توسط یک
پاپ در پشممت این صممفحه ایجاد که بذر را در حفرههای محیطی آن نگه میدارد .با رس میدن بذر به باالی لوله
سمقو  ،مکش پشمت حفره یا سوراخ قطع شده و بذر در اثر وزن تود و فشار باد پایین میافتد .بنظر میرسد
در مسیر انتقال بذر از مخزن به لوله سقو نیروهای ضربهای وارده به بذر و اصطکاک سایشی بین دانههای بذر
و سطح تاا در موزکهای تالئی در مقایسه با موزکهای حجای بسیار کم است و احتااالغ به این دلیل درصد
شکستگی و صدمات مکانیکی بذر در موزکهای تالئی پایین است ،این نتیجه توسط واحدی ( )1و تسروانی و
هاکاران ( )5نیز بهدست آمده بود.
مقایسمه میانگین درصد شکستگی در سرعت پیشرویهای مختلف ،نشان داد که با افزایش سرعت پیشروی
از  4کیلومتر در سمماعت به  6کیلومتر در سمماعت ،افزایش معنیدار در میزان شممکسممتگی بذر ایجاد نای شممود
(جدول  .)9بعبارتی افزایش سمرعت گردش موزکها در محدوده سرعت پیشروی  4تا  6کیلومتر در ساعت تاثیر
معنیدار روی درصمد شمکسمتگی بذر نداشته است ،ولی برهاکنش سرعت پیشروی و نوک بذرکار در سطح %1
معنی دار می باشد (جدول  .)4بهطوریکه از جدول فوق مشاهده میشود کاترین درصد شکستگی بذر مربو
به ریز دانهکار گاسمااردو با سمرعت پیشمروی  4کیلومتر بر ساعت و با درصد شکستگی  1/94درصد میباشد و
بعد از آن ریزدانه کار گاسمااردو با  6کیلومتر بر سماعت و بعد از آن بذرکار برزگر هادان با سمرعت پیشروی 4
کیلومتر بر سمماعت و بذرکار برزگر هادان با سممرعت پیشممروی  6کیلومتر بر سمماعت به ترتی با  4/15 ،1/4و
 4/95درصد شکستگی قرار گرفتهاند.
ضریب یکنواختی عمش کاشت
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جدول تجزیه واریانس دادهها نشممان داد که اثر نوک بذرکار بر یکنواتتی عاق کاشممت ،در سممطح احتاال 5
درصممد معنیدار می باشممد (جدول  .)1ریزدانهکار نیوماتیکی گاسممااردو با میانگین شمماتک یکنواتتی 83/16
درصد نسبت به بذرکار برزگر هادان با میانگین شاتک یکنواتتی  18/96درصد ،برتری دارد (جدول  .)2علت
آن ماکن اسمت به طراحی درست کفشکهای کارنده ،نرخهای فشار و مکانیسم تنظیم دقیق عاق شیاربازکن
در ریزدانهکار نیوماتیکی گاسمااردو بسمتگی داشته باشد .در بذرکار برزگر هادان تاام شیاربازکنها بر روی یک
شماسمی اصملی نصم شمده اسمت و با استفاده از یک رابط مرکزی متصل به یک پی تنظیم ،باال و پایین برده
میش مود تا عاق کاشممت تنظیم گردد .در این دسممتگاه برای اینکه در هنگام برتورد با ناهاواری شممیاربازکنها
نوسمان زیادی نداشمته باشمند ،از یک فنر قابل تنظیم برای کنترل نوسانی هر کدام استفاده شده است .این فنر
می تواند حالت کشمشمی و یا فشماری نسمبت به شمیار بازکن داشمته باشمد و در هر دوصورت با توجه به تنظیم
کشممش و یا فشممار آن بعد از رفع ناهاواری ،واحد کارنده را به سممر جای قبلی باز میگرداند .بنابر این اگر آماده
سمازی بسمتر بذر توب نباشمد و ناهاواری در سطح مزرعه زیاد باشد یکنواتتی توزیع عاق بخصوص در کشت
محصوالت کم عاق کاتر تواهد بود .هاچنی ن نوک شیاربازکن در این ماشین کفشکی است این نوک شیاربازکن
در زمین شمیار مختصمری ایجاد مینااید لذا در زمین های که بستر بذر ،بخوبی تهیه نشده باشد و زمین دارای
تاشماک باشمد ،مناس نخواهد بود .در این دستگاه لوله سقو بذر به لوله پشت شیاربازکن بسته شده است و
بذر از طریق این لوله به داتل شمیار ایجاد شمده توسمط شمیار باز کن کفشمکی میریزد و وسیله جداگانه برای
تاک دادن روی بذر ندارد و فقط به تاطر نوک عال شممیاربازکن تاک شممکاف داده شممده ،به درون شممیار ایجاد
شمده ،ریخته و روی بذر را میپوشماند و اگر بسمتر بذر توب آماده نشمده باشمد شیارهای ایجاد شده عاقهای
متفاوتی را تواهند داشمت و نون بعد از ریزش بذر وسمیله برای پوشاندن و فشردن تاک روی بذر وجود ندارد
بنابر فقط بر اثر برگشممت تاک بعد از عبور شممیاربازکن ،پوشممش الیهای از تاک روی بذر قرار میگیرد در این
حالت بهنظر میرسد شرایط رطوبتی تاک ،نوک بافت تاک و سرعت پیشروی ماشین می تواند در مقدار پوشش
الیه ای تاثیرگذار باشممد و شمماید به این علت یکنواتتی توزیع عاق قرارگیری بذر در این دسممتگاه کاتر شممده
است .اما در ریزدانه کار نیوماتیکی گاسااردو ،ابتدا کلوتهها و مواد درشت روی ردیف بوسیله کنارریز کلوته که
در قسمات جلو هر کارنده نصم شمده اسمت ،کنار زده میشمود ساس بستر بذر بوسیله یک نرخ فشاردهنده
السمتیکی که در پشمت کنارریز کلوته و جلوی شیاربازکن قرار دارد ،تاک را فشرده میکند .به عبارتی قبل از
اینکه شمیاربازکن زمین را شممکاف دهد عال مالهکشممی و غلتکزنی بوسممیله کنارریز و نرخ فشمماردهنده انجام
میشمود و بسمتر بذر را آماده کشمت میکند .بدنبال آن بستر بذر بوسیله شیاربازکن ماشین که از نوک کفشکی
(تیغهای) اسمت ،شمکافته میشمود .این نوک شمیاربازکن از دو قطعه زوزنقهای شکل که از جلو به یک تیغه پرچ
شمدهاند ،تشمکیل شمده اسمت .در این شیاربازکن قسات عق دارای ضخامت بیشتر بوده و به دو قطعه تقسیم
شمده که بذر از وسمط آنها به داتل شمیار ایجاد شده ،میافتد .ساس بوسیله یک پوشاننده زنجیری تاک روی
بذر ریخته میشممود و در مرحله آتر یک نرخ فشمماردهنده السممتیکی تاک روی بذر را فشممرده میکند .نتیجه
کلی عاق شمخم کاتر بذرها و یکنواتتتر بذرها حاصمل میشود در ریزدانهکار نیوماتیکی گاسااردو وجود یک
فنر قابل تنظیم در قسمات جلوی هر کارنده برای تامین فشمار روی شمیاربازکن طراحی شمده است که کارآیی
شممیاربازکن را مناسمم تر می کند .عالوه بر آن داشممتن یک درجه زیر دسممتگیره دوار تنظیم عاق در باالی هر
نرخ فشاردهنده ،این امکان را ایجاد میکند که هاه واحدهای کارنده بهطور یکسان تنظیم شوند و وجود سایر
تنظیاات عاق در این دسممتگاه باعث میشممود عاق کاشممت در این دسممتگاه یکنواتتتر باشممد .این نتیجه با
یافتههای نوروزی و هاکاران ( )6و آدامسن و هاکاران ( )8هم راستا است.
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ردول :7تجزیه واریانس پارامترهای مورد ارزیابی (دردد شکستهی دانه ،یکنواختی عمش کاشت ،یکنواختی فوادل
طولی بذر ،دردد سبز و ظرفیت مزرعهای) در ارزیابی مزرعهای ریزدانهکار نیوماتیکی گاسراردو با بذرکار برزگر
میانگین مربعات

منابع تغییرات
درجه
آزادی

درصد
شکستگی

یکنواتتی
فواصل طولی بذر

یکنواتتی عاق
کاشت

ظرفیت مزرعهای
(هکتار در ساعت)

درصد سبز
شدن

بلوک

2

3/083ns

452/18ns

*916/3

*211/61

*1/556

نوک بذرکار
تطا
سرعت پیشروی کارنده
نوک کارنده*سرعت پیشروی
تطا

1
2
1
1
4

**

*

**

**

**

11/89
1/111
1/911ns
*1/951
1/145

9111/39
111/15
131/23ns
144/6ns
45/2

2481
15/5
55/185ns
**15/64
8/43

1431/6
12/8
*62/19
**258/13
5/1

9/89
1/123
**1/932
*1/136
1/115

15

12

13

15

11

درصد ضری تغییرات

 * ،nsو ** :به ترتی غیر معنیدار و معنیدار در سطح یک و پنج درصد

ردول  :2مقایسه میانهی پارامترهای مورد ارزیابی (دردد شکستهی دانه ،یکنواختی عمش کاشت ،یکنواختی فوادل
طولی بذر ،دردد سبز و ظرفیت مزرعهای) در ارزیابی مزرعهای ریزدانهکار نیوماتیکی گاسراردو با بذرکار برزگر
تیاار ها

درصد
شکستگی

یکنواتتی عاق
کاشت ()%

یکنواتتی فواصل
طولی بذر ()%

درصد سبز
شدن

ظرفیت مزرعهای
(هکتار در ساعت)

ریز دانه کار نیوماتیکی (گاسااردو)

1/91b

83/16a

85/9a

81/8a

1/2a

تطی کار (برزگر هادان)

4/2a

18/96b

46b

69/6b

1/82b

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری فاقد تفاوت معنیداری در سطح  %5میباشند.

ردول  :9مقایسه میانهی پارامترهای مورد ارزیابی (دردد شکستهی دانه ،یکنواختی عمش کاشت ،یکنواختی
فوادل طولی بذر ،دردد سبز و ظرفیت مزرعهای)در دو سرعت پیشروی
تیاار ها

درصد
شکستگی

یکنواتتی
عاق کاشت
()%

یکنواتتی فواصل
طولی بذر ()%

درصد سبز
شدن

ظرفیت مزرعهای
(هکتاردر ساعت)

 4کیلومتر در ساعت

1/38a

84/85a

61/19a

13/9a

1/89b

 6کیلومتر در ساعت

2/9a

89/21a

64/56a

12/69b

1/25a

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف می باشند از نظر آماری فاقد تفاوت معنی داری در سطح  %5می باشند.

ردول  :9مقایسه میانهی برهمکنش سرعت پیشروی و نو بذرکار
منبع تغییرات

درصد
شکستگی

یکنواتتی عاق
کاشت ()%

یکنواتتی فواصل
طولی بذر ()%

درصد سبز
شدن

ظرفیت مزرعهای
(هکتاردر ساعت)

a1b1

1/94b

31/11a

86/5a

83/8a

1/36c

a1b2
a2b1

1/41b
4/15a

88/42a
13/61b

84a
48/41b

85/8a
66b

1/44a
1/11d

a2b2

4/95a

11/12b

49/59b

61/2c

1/15b

در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک میباشند از نظر آماری فاقد تفاوت معنیداری در سطح و  %5می باشند.
 :a1ریزدانهکار نیوماتیکی (گاسااردو)؛  :a2تطیکار (برزگر هادان)
 :b1سرعت پیشروی  4کیلومتر بر ساعت؛  :b2سرعت پیشروی  6کیلومتر بر ساعت
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نتایج جدول  9نشمان داد که افزایش سمرعت پیشروی از  4کیلومتر به  6کیلومتر در ساعت ،تاثیر معنیدار
بر یکنواتتی عاق کاشمت نداشته است .اما مقایسه میانگین برهاکنش سرعت پیشروی و نوک بذرکار بر ضری
یکنواتتی عاق کاشمت نشمان داد که ریزدانهکار نیوماتیکی گاسااردو با سرعت پیشروی  4کیلومتر بر ساعت با
 31/11درصمد باالترین ضری یکنواتتی را دارد و بعد از آن ریزدانهکار نیوماتیکی گاسااردو با سرعت پیشروی
 6کیلومتر بر سماعت با  88/42درصمد قرار گرفته اسمت .بهعبارتی با افزایش سرعت پیشروی ضری یکنواتتی
عاق کاهش داشمته اما این کاهش معنیدار نبوده اسمت (جدول  .)4هاچنان که مالحظه میشود میانگین هر
دو سممطح ریزدانهکار گاسممااردو با میانگین هر دو سممطح بذرکار برزگر هادان از نظر ضممری یکنواتتی عاق
اتتالف معنیداری دارد .و از نظر یکنواتتی عاق قرار گیری بذر ،ریزدانهکار نیوماتیکی گاسمممااردو نسمممبت به
بذرکار برزگر هادان برتری دارد.
ضریب یکنواختی فوادل طولی بذر
تجزیه وتحلیل دادههای آزمایش نشمممان داد که اثر نوک بذرکار بر یکنواتتی فواصمممل طولی بذر در سمممطح
احتاال  %1معنیدار میباشممد (جدول  .)1مطابق جدول  2ریزدانهکار نیوماتیکی گاسممااردو از نظر یکنواتتی
فواصمل بوتههای سمبز شمده با  85/9درصمد نسمبت به بذرکار برزگر هادان با  46درصد ،برتری مطلق داشته
اسمت ،که این امر ماکن اسمت به طراحی مناسم صمفحه بذر ،قرارگیری مناس بذر تککن و سیستم مکش
مناسمم ریزدانهکار نیوماتیکی بسممتگی داشممته باشممد .در بذرکار برزگر هادان با موزک حجای ،اگر نه میزان
متوسمط ریزش بذر مشخک است ،بذر بیشتر به صورت کاه در طول ردیف کاشته می شود و فاصله بین بذرها
روی ردیف مشمخک نیست نون بذرها به طور درهم از محفظه به لوله سقو و داتل شیار ریخته میشود .اما
ریزدانهکار نیوماتیکی گاسممااردو با سممیسممتم موزک تالئی دارای یک صممفحه موزک که حفرههای (سمموراخهای
محیطی) آن بر اسما اندازه بذرها تعبیه شمده است .در صورتیکه اندازه سوراخهای صفحه بذر صحیح انتخاب
شمده باشمد ،فقط یک بذر کلزا به داتل هر حفره مینسبد و با نرتش صفحه و قرارگیری مقابل لوله سقو ،
بذرها بصممورت تکی و با فاصممله معین که تنظیم شممده ،روی تاک قرار میگیرد ،هاچنین ،اگر به علت اتتالف
در اندازه بذرها ،بیش از یک بذر در داتل حفره قرار گیرد ،وسمممیله ای بنام سممملکتور ( تککن) وجود دارد که
دارای دو زبانه در دو طرف مسمیر حرکت سوراخهای صفحه موزک میباشد که در صورت نسبیدن دو بذر روی
سموراخ باعث افتادن بذر میشمود .سملکتور برای هر نوک بذر جداگانه تنظیم میشود .این نتایج با نتایج مطالعه
احادی و هاکاران ( )2در یک راستا می باشد.
جدول  9مقایسمه میانگین یکنواتتی فواصل طولی بذر در دو سرعت پیشروی مختلف نشان داد که افزایش
سمرعت از  4کیلومتر به  6کیلومتر در ساعت ،کاهش معنیدار در ضری یکنواتتی فواصل طولی بذرها نداشته
اسممت .نرا که در هردو ماسممین موزک نیروی محرکه تود را از نرخ زمین گرد میگیرد و سممرعت دورانی نرخ
زمینگرد با سمرعت پیشمروی بذرکار متناسم میباشمد و هرنه سرعت زیاد میشود سرعت گردش موزک نیز
زیادتر میشممود .البته با افزایش سممرعت پیشممروی ماکن اسممت دو حالت پیش بیاید ،اول آن که متناسمم با
افزایش سرعت پیشروی ،سرعت گردش موزک زیادتر میشود و با افزایش سرعت گردش موزک ،امکان دارد بازده
پر شمدن کاتر شود (در برزگر هادان با توجه به ساتتار حجای بودن موزک می توان این دلیل را زکر کرد که
با افزایش سممرعت ،بذر فرصممت کافی برای پر شممدن به داتل محفظه را پیدا نکند و در ریزدانهکار گاسممااردو،
سرعت زاویهای زیاد صفحه موزک و زمان بسیار کم بارگیری میتواند دالیل بروز ننیین حالتی شود) و دوم این
که با افزایش سمرعت ،ماکن اسمت سرش نرخ زمینگرد زیادتر شود که هر دو حالت در میزان بذرکاری تاثیر
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میگذارد .نتایج جدول  4موید این موضموک میباشمد که با افزایش سرعت پیشروی از  4کیلومتر به  6کیلومتر
بر سمماعت میزان یکنواتتی فواصممل طولی بذر در ریزدانهکار نیوماتیک گاسممااردو از  86/5به  84درصممد و در
بذرکار برزگر هادان از  48/41به  49/59کاهش پیدا کرده اما این کاهش از لحاظ آماری معنیدار نبوده است.
مقایسمه میانگین برهاکنش سمرعت پیشمروی و نوک بذرکار از لحاظ یکنواتتی فواصل طولی بذر نشان داد که
ریزدانهکار گاسااردو با سرعت پیشروی  4کیلومتر با  86/5درصد یکنواتتی طول بذر از بقیه تیاارها مطلوبتر
است.
دردد سبز شدن
نتایج جدول  1نشمان داد که نوک بذرکار و برهاکنش نوک بذرکار و سرعت پیشروی بر درصد بوته های سبز
شمده در سطح احتاال  %1تاثیر معنیدار دارد .با توجه به جدول  2ریز دانهکار نیوماتیکی گاسااردو با میانگین
درصممد سممبز  81/8نسممبت به بذرکار برزگر هادان با میانگین درصممد سممبز  69/6برتری دارد .برای جوانهزدن
بایستی بذر را در عاق مناس و یکنواتت قرار داد و مهم ترین معیار ارزیابی عالکرد موزک (فاکتورهای موثر بر
پر شمدگی سملول و صمدمه رسمیدن بذر) ،شیار بازکن و پوشاننده ،درصد سبز شدنبذر هایی است که در شیار
کاشمته شمدهاند .بذر کلزا ،بذری ریز و بسیار حسا به عدم عاق کاشت یکنواتت است ( .)2هاانطوریکه قبالغ
اشمماره شممد بین دو تیاار بذرکار از لحاظ یکنواتتی عاق اتتالف معنیدار وجود دارد .برای کاشممت با بذرکار
برزگر هادان بهاجبار می بایست نیروی کشش فنر را روی شیاربازکن حذف کرد .این مسئله باعث شد تا بذرها
در سمطح تاک رها شموند و شمیارهای ایجاد شده توسط شیاربازکن ،قابل تایز کردن نشود و به علت نداشتن
پوشمماننده ،نون در عاق سممطحی کار میکرد در نتیجه بعد از عبور شممیاربازکن ،تنها بر اثر برگشممت الیهای از
تاک ،بذر پوشیده میشد .به این علت بذرها روی بسترهایی با ارتفاک تیلی کم کاشته شدند و احتااالغ بسیاری
از بذرها بعلت عدم دقت ناکافی در اولین دوره آبیاری از بین رفتهاند .اما درصمممد سمممبز باالتر در ریزدانهکار ،به
دلیل درصمد پایین شمکسمتگی بذر و عاق مناس کاشت و ایجاد تاا مناس بین بذر و تاک می باشد .که
در تصوص آنها قبالغ بهطور مفصل بحث شده است.
سمرعت پیشمروی نیز تاثیر معنیدار در میزان درصمد سبز داشته است .به طوریکه با افزایش سرعت از 4
کیلومتر به  6کیلومتر درساعت میانگین درصد سبز بذرکارها از  % 13/9به  % 12/69کاهش معنیدار در سطح
احتاال  5درصمد داشته است (جدول  .)9علت این امر اثرات جزیی سرعت پیشروی بر عالکرد شیاربازکنها و
پوشانندهها در ایجاد یک عاق یکنواتت و پوشش تاک یکنواتت روی بذر میباشد .جدول  4مقایسه میانگین
برهاکنش سممرعت پیشممروی و نوک بذرکار از نظر درصممد سممبز ،نشممان داد که تغییرات سممرعت پیشممروی در
ریزدانهکار نیوماتیکی گاسممااردو اثر معنیدار نداشممته ولی با افزایش سممرعت پیشممروی ،بذرکار برزگر هادان،
کاهش معنیدار در سمطح احتاال  %5داشمته اسمت .بیشترین درصد سبز شدن بذر مربو به تیاار ریزدانهکار
گاسمااردو با سمرعت پیشمروی  4کیلومتر در سماعت با  83/8درصمد سمبز میباشمد که با افزایش سرعت به 6
کیلومتر در سمماعت این مقدار به  85/8درصممد کاهش پیدا کرده اسممت اما از لحاظ آماری تفاضممل دو میانگین
معنیدار نایباشممد .هاچنین کاترین درصممد سممبز در بین تیاارها مربو به بذرکار مکانیکی برزگر هادان با
سمرعت پیشمروی  6کیلومتر بر ساعت میباشد و این به طراحی و مکانیسم موزک ،شیاربازکنها و پوشانندههای
بذرکارها ،که قبالغ راجع به آنها بحث شد ،بستگی دارد.
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ظرفیت مزرعهای
بر اسما جدول تجزیه واریانس ،بین تیاارها در سطح  %1اتتالف معنیدار وجود دارد (جدول  .)1عواملی
که در ظرفیت مزرعهای یک ماشمین تاثیرگذار اسمت شمامل :سمرعت ،عرضکار و بازده مزرعهای است .در این
آزمون ،عامل سرعت در دو سطح  4و  6کیلومتر بر ساعت برای هر دو ماشین یکسان در نظر گرفته شد .عرض
کار ریز دانهکار نیوماتیکی گاسمااردو  9متر و عرض کار بذر کار مکانیکی برزگر هادان  2/5متر است ،بنابر این
یکی از دالیل معنیدار شممدن ظرفیت مزرعه ای بین دو تیاار اتتالف عرضکار دو ماشممین میتواند باشممد .از
طرفی شمکل و اندازه مزرعه و مهارت راننده که در بازده ماشمین تاثیرگذارند برای هر دو ماشین یکسان بود .از
دیگر عوامل تاثیرگذار روی بازده ماشممین می توان به هااوشممانی ،تلفات زمانی برای تنظیم و پر کردن مخزن
بذر و لنگی کار بخاطر گیر کردن اشمماره کرد .که در این آزمون با توجه به الگوی کاشممت ردیفی ،هر دو بذرکار
بدون هااوشمانی و با عرضکار کامل تود ،کار کردند .هی تلفات زمانی برای پر کردن مخازن و تنظیم ماشین
ها در هنگام آزمون وجود نداشت و تنها تلفات زمانی ثبت شده ،مربو به رفع انسداد لوله های سقو بذر بود.
به طوریکه در محاسبه بازده مزرعهای برای تیاارها ،مقادیر  1/81 ،1/11 ،1/11و  1/81به ترتی برای بذرکار
مکانیکی هادان با سمرعت  6کیلومتر بر ساعت ،بذرکار برزگر هادان با سرعت  4کیلومتر بر ساعت ،ریزدانهکار
گاسمااردو با  6کیلومتر بر ساعت و ریزدانهکار گاسااردو با  4کیلومتر بر ساعت بدست آمده است .بطور تالصه
می توان گفت که در مقایسه میانگین ظرفیت مزرعهای در دو تیاار ماشین ،ریز دانهکار نیوماتیکی گاسااردو با
 1/2هکتار بر سمماعت نسممبت به بذرکار برزگر هادان با  1/82هکتار بر سمماعت ،بدلیل عرضکار بیشممتر و لنگی
کاتر در عالیات کاشمت (جهت رفع انسمداد لوله سقو بذر) ،دارای ظرفیت مزرعهای بهتری میباشد (جدول
 .)2نتایج جدول 9نشممان داد که با افزایش سممرعت پیشممروی ،ظرفیت مزرعهای بهطور معنیدار افزایش یافته
است .البته این موضوک می تواند به شکل و ابعاد ،طول و عرض مزرعه و زمانهای توقف جهت تنظیم ماشین و
دورزدنها در سمر و ته مزرعه و غیره بسمتگی داشته باشد .اما با توجه به ثابت بودن عرضکار و بازده مزرعهای
سمطو مختلف تیاارها که در باال به آن اشماره شد ،بنظر می رسد عامل افزایش سرعت ،علت تفاضل معنیدار
ظرفیت مزرعهای در دو سرعت پیشروی  4و  6کیلومتر برساعت شده است.
نتایج جدول  4نشمان داد که ریز دانهکار نیوماتیکی گاسمااردو با سمرعت پیشروی  6کیلومتر بر ساعت و با
 1/44هکتار بر سمماعت نسممبت به بقیه تیاارها بیشممترین ظرفیت مزرعهای را دارد و بعد از آن بذرکار مکانیکی
برزگر با سرعت پیشروی  6کیلومتر بر ساعت ،ریزدانه کار نیوماتیگی گاسااردو با سرعت پیشروی  4کیلومتر بر
سمماعت و در آتر بذرکار مکانیکی برزگر هادان با سممرعت پیشممروی  4کیلومتر بر سمماعت ،به ترتی با ،1/15
 1/36و  1/11هکتار بر ساعت قرار دارند.

نتیجهگیری نهایی
بررسی کلی نتایج تحقیق نشان داد که ریز دانهکار نیوماتیکی گاسااردو در پنج پارامتر مطالعه شده در این
طر  ،نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر هادان (تطیکار) ،برتری معنیدار دارد .ریزدانه کار نیوماتیکی نسبت به
بذرکار مکانیکی برزگر موج کاهش درصد شکستگی به میزان  % 9/89و افزایش ضری یکنواتتی عاق کاشت
به میزان  ،% 11/4ضری یکنواتتی فواصل طولی بذر به میزان ، % 93/9درصد سبز به میزان  % 24/2و ظرفیت
مزرعه ای به میزان  1/98هکتار در ساعت ،شده است .این نتایج طراحی و مکانیسم برتر موزک ،شیاربازکنها و
پوشانندههای و تنظیاات مختلف ریزدانه کار نیوماتیکی گاسااردو نسبت به بذرکار مکانیکی برزگر هادان در
کشت محصول کلزا را نشان می دهد .افزایش سرعت پیشروی تاثیر معنیدار بر پارامترهای درصد شکستگی،
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ضری یکنواتتی عاق کاشت و ضری یکنواتتی فواصل طولی بذر ،نداشته است .ولی موج کاهش معنی دار
درصد سبز و افزایش معنی دار ظرفیت مزرعهای شده است .در کل نتایج نشان داد که ریزدانهکار نیوماتیکی
گاسااردو مدل  V5از نظر پارامترهای مورد بررسی در کاشت بذر کلزا نسبت به بذرکار برزگر هادان مناس تر
میباشد.
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Abstract
In order to evaluation of two types of planter for mechanized rapeseed sowing, an experiment was
conducted in Agriculture Faculty of Islamic Azad University, Shoushtar Branch during 2114 and 2115.
A strip plot in the form of randomized complete blocks design was applied with three replications.
Main Plots were including planter types: a1; precision pneumatic Planter (mod. V5 Gaspardo - Italy),
a2; grain driller (made by Barzegar Hamedan). Subplots were two levels of forward speed including:
b1; 4 Km/hr and b2; 6 Km/hr. Rate of damaged seed in seed metering device, uniformity of planting
depth, uniformity of seed distance on row, seed emergence and field capacity were measured for each
machine. Results showed that in five parameters Gaspardo precision pneumatic planter had better
result compared to the Barzegar Hamedan grain driller. This advantage was significant at in five
parameters at 5% of probability. Gaspardo precision pneumatic planter than Barzegar Hamedan grain
driller reduced the rate of seed damage at 9289% and increased the rate of uniformity of planting depth,
uniformity of seed distance on row, seed emergence and field capacity at the rates of 1124, 9329, 2422
percent, 1298 ha/hr respectively. Forward speed had no significant effect on the rate of damaged seed,
uniformity of planting depth, uniformity of seed distance on row, but seed emergence significantly
decreased and field capacity significantly increased with increasing forward speed.
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