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  چکیده 
ف زراعـی بـه راحتـی قابـل     با کاربرد سیستم کاشت مکانیزه دقیق و قابل اعتماد در مزارع تحقیقاتی، حتی تغییرات کوچک در عملکرد ارقام مختل

بذرکارهاي تحقیقاتی وارداتی از نظر نیـروي   شود. استفاده می بذرکارهاي وارداتیاز هاي تحقیقاتی جهت کشت طرحدر حال حاضر مشاهده خواهد بود. 
دام به ساخت بـذرکار تحقیقـاتی   باشند. جهت رفع نیاز تحقیقاتی اقهایی میهاي انتقال حرکت و توان داراي ضعفخصوص سیستم محرکه و موتور و به

پـالت شـامل فـاکتور     ستریپاطی تحقیقی در قالب طرح آماري  موجود کشور گردید. سپس کارگیري قطعات و لوازممتناسب با شرایط محیطی و با به
که از  سه گردید. نتایج نشان دادهاي کاشت) دستگاه مذکور با یک دستگاه وارداتی در کشت گندم مقایهاي کاشت) و فاکتور فرعی (طولاصلی (دستگاه

هاي سـقوط بـذرکار    داري وجود نداشت، با این وجود، واریانس ریزش بذر در لولههاي سقوط بذرکارها اختالف معنینظر میزان بذر توزیع شده، بین لوله
ـ  هـا ر در میزان توزیع بذر در بین شیاربازکنبود که این امر بیانگر تغییرات کمت 267/0و  05/1ترتیب برابر با  وارداتی و بذرکار ساخت شده به ذرکار در ب

کاشت از پیش تنظیم شـده،   هاي کشت شده توسط بذرکار وارداتی نسبت به عمقساخت شده نسبت به بذرکار وارداتی بود. میانگین عمق کاشت کرت
 ي) از نظر آمارفیرد يبذور در رو نی(فاصله ب وربذی افق یکنواختی بیضرمتر افزایش داشت. سانتی 1/0متر کاهش و در بذرکار ساخت شده سانتی 8/0

 بود. % 8/70 برابر با یبذرکار واردات که این مقدار در %2/94 بذر در بذرکار ساخت شده برابر با یافق یکنواختی بیضر. بود دار ی% معن1 در سطح احتمال
کیلوگرم در هکتار  3942کیلوگرم در هکتار و در بذرکار وارداتی برابر با  4216هاي کشت شده توسط بذرکار ساخت شده برابر با عملکرد گندم در کرت

هاي کشت شده با بذرکار ساخت شده و یکنواختی فواصل بین زنی و تعداد بیشتر سنبله بارور در کرتتوان با ضریب پنجهبود. علت افزایش عملکرد را می
  دانست. بذور در روي ردیف در بذرکار مذکور و عمق کاشت مرتبط

  
  کاشت دقیق، گندمور، بذی افق یکنواختی بیضربذرکار تحقیقاتی،  هاي کلیدي:واژه

  

  12 مقدمه
هاي آزمایشی نیازمند استفاده از بذرکارهایی با دقت و کاشت کرت

       کارایی باال و سهولت تعـویض نـوع بـذر از کرتـی بـه کـرت دیگـر        
درکشور اغلـب سـاخت    موجود تحقیقاتی وارداتیبذرکارهاي باشد. می
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3- Wintersteiger  

 نیرو انتقال در کهطوري به. باشندمی هاییضعف داراي توان و حرکت
رك دستگاه، از زنجیر و یـا تسـمه   متح و محرك هايکلیه قسمت در

پـذیر عمـر زیـاد نداشـته و داراي     استفاده شده که این اجزاي انعطاف
هاي همچنین به دلیل لغزش تسمه، سرعت سایش و فرسودگی بوده و

 نچنـی . همباشدنمی ثابت متحرك و محرك محور میل بین ییازاویه
باالیی داشته و باعث خروج ارز دلیل وارداتی بودن آنها هزینه خرید  به

ــی ــور م ــوداز کش ــراي  در. )Khurmi and Gupta, 2005( ش اج
ها شت از نظر رعایت دقیق فاصله ردیفهاي تحقیقاتی دقت کا پروژه

، (طـول کـرت آزمایشـی)    صحیح طول کشـت  ، تنظیمو عمق کشت
و قابلیت تنظیم فواصـل بـین    هایکنواختی فاصله بذور در روي ردیف

باشد. لـذا  والت مختلف امري الزم و ضروري میها براي محصردیف
اصول ذکـر شـده غیـر     تی، رعایتادر طراحی و ساخت بذرکار تحقیق

 کارگیري بـذرکارتحقیقاتی بـا  با بهکه  طوريباشد. بهقابل اغماض می
هاي انجام یافتـه در  و بررسی تنظیم فواصل کشت، تحقیقات قابلیت

ردیـف   اشد کـه فاصـله بـین دو   بمی سردسیر دیم بیانگر اینمناطق 
 Salek(گـردد   مـی   متر موجب افزایش عملکرد گندم دیـم  سانتی15
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Zamani and Amiri, 1994.(     این فاصـله در بـذرکارهاي تجـاري
چنـین  همباشد. متر میسانتی 17از  ده در زراعت دیم بیشمورد استفا

هـاي تحقیقـاتی تنظیمـات میـزان بـذر از حساسـیت       در کشت پروژه
یـت تنظیمـات   بیشتري برخوردار بوده و بذرکار آزمایشـی ضـمن قابل  

هاي مختلف بایستی قابلیت کشت میزان هامختلف فاصله بین ردیف
اطق نـ جـام شـده در م  نمایشـات ا زنتـایج آ بذر را نیـز داشـته باشـد.    

 15شـان داد کـه فاصـله خطـوط      ن گرمسـیر دیـم (کرمانشـاه)    نیمـه 
تـرین عملکـرد و   در مترمربـع بـیش  دانه  450 بذرو میزان متر  سانتی

بذر در مترمربع کمترین عملکـرد   250متر و سانتی 30 فاصله خطوط
هاي  بنابراین در اجراي پروژه ).Mohammadi,1992(گندم را داشت 

بذرکار تحقیقاتی سهولت و دقت عمل را بـاال   کارگیري تحقیقاتی، به
  خواهد برد. 

هستند که نقش مهمی را در  بذرکارها ها از اجزاي مهم شیاربازکن
قرارگیري بذر در خاك ایفا نموده به نحوي که شرایط مناسـب بـراي   

 هاي انجام یافتـه بـر  بررسی .جوانه زدن و رشد نمو گیاه فراهم گردد
که نـوع   داداي نشان  حت شرایط مزرعهبازکن ت روي شش نوع شیار

روي پخش بذر، رطوبت خاك، جـرم   داري برمعنی طوربه شیاربازکن
را  زنی بـذر ثر بوده و جوانهؤاك و عمق کاشت ممخصوص ظاهري خ

ـ   ،باشـد عوامل ذکر شده مـی  که تابعی از دهـد   مـی  قـرار  ثیرأتحـت ت
)Sanei,1992ت عمـدتاً هاي مورد استفاده در کشت غال). شیاربازکن 

هـایی بـا    باشند. شـیاربازکن  از نوع زوایه برخورد حاده و یا منفرجه می
هـایی داراي  هاي کفشکی) در خـاك  زاویه برخورد منفرجه (شیاربازکن

ی داشته و نوسانات عمق کاشـت  بازده خوب متوسطذرات ریز یا بافت 
هاي بـا زاویـه   کنشیاربازدر . باشدمی و مقاومت کششی کمتر منتفی

ها، اي) به دلیل کوچکتر بودن اندازه بال ورد حاده (شیاربازکن بیلچهبرخ
ها در مورد جلوگیري از ریزش بدنه شیار نسبت به شیار ثیر عمل آنأت

ــکی ــازکن کفش ــوده و ب ــر ب ــی  کمت ــاد م ــق زی ــدنوســانات عم                      باش
)Sanaei, 1992; Araujo, 2009( .اي شـیاربازکن بیلچـه  چنـین  هم

ـمت زیرین خاك را که مرطوب است در سطح قرار داده و منــجر  قس
 ایـن امـر در منـاطق دیـم مطلـوب      به خشک شـدن خـاك شده که

مقـداري از خـاك بـاال آمـده در جلـوي       کـه مضـاف ایـن  باشـد.   نمی
هـا بـه داخـل شـیار بـر      دلیل کوچک بودن انـدازه بـال  هشیاربازکن ب

دلیـل بـزرگ بـودن    هکی بهاي کفشگردد، از این نظر شیار بازکن می
اي عملکرد بهتري داشته هاي بیلچهها نسبت بـه شیار بازکناندازه بال

,Wilkns( کنندمی  و شیار یکنواختی ایجاد یکنـواختی شـیار    .)1983 
آزمایشـات   ویژه در کشت آزمایشات بسیار مهم بوده و بـذرکارهاي  به

ارنـده، عمـق   کـار ک  عرضباشند.  کفشکی میداراي شیاربازکن  عمدتاً
کاشت، نوع شیار بازکن ، فشار روي شـیاربازکن، سـرعت پیشـروي،    

 الزمثیر مسـتقیم در انتخـاب تـوان    أمقاومت غلتشی و شرایط خاك ت
براي کشش بذرکار به هنگام کاشت دارد. عالوه بـر اثـرات مسـتقیم    

روي عملکرد محصول، براساس آزمایشات انجام یافته  عمق کاشت بر

متر عمـق  افزایش هر یک سانتی ،ها ح شیاربازکندر یک تنظیم صحی
درصد تـوان بیشـتر بـراي کشـش      20الی  15کاشت نیازمند افزایش 

در کشـت آزمایشـات،    .)Laffond and Fower, 1989( کار داردبذر
که عدم یکنواختی عمق  طوريرعایت عمق کاشت بسیار مهم بوده به

ـ   کاشت نتایح آزمایشات و تجزیه تحلیل تیمارها را ثیر قـرار  أتحـت ت
خواهد داد. تحقیقات انجام یافته در ایستگاه تحقیقات کشاورزي دیـم  

متـر بـه    سانتی 2-4مراغه نشان داد که افزایش عمق کاشت گندم از 
درصـد   80متر موجب کـاهش عملکـرد گنـدم بـه میـزان     سانتی 8-6

). لذا یکی از فاکتورهاي Eskandari and Roustai, 2007گردد ( می
ي خـودگردان نحـوه تثبیـت عمـق کاشـت      ساخت بـذرکارها مهم در 

  باشد.  می
و مقایسه ساخت و ارزیابی بذرکار آزمایشات هدف  این تحقیق با
  اجرا شد. در کشت گندم دیم آن با نوع وارداتی

  
  هامواد و روش

هـاي  م به ساخت بذرکاري جهت کشـت پـروژه  در این پروژه اقدا
دسـتگاه  موجود در کشور شـد.   مکارگیري قطعات و لواز آزمایشی با به

مذکور خودگردان بوده و بایستی قادر به کشت انواع بـذور ریزدانـه و   
آمـده   1درشت دانه باشد. مشخصات بذرکار ساخت شـده در جـدول   

  است. 
نیروي محرکه: با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر وزن دستگاه به 

نظـر انتخـاب   انضمام راننده و شرایط محیطی پیشرانه بـذرکار مـورد   
 13گردید. موتور مورد استفاده تک سیلندر دیزلی، حداکثر توان برابر با 

  ).1باشد (شکل دور بر دقیقه می 2400اسب بخار در 
 

 
  پیشرانه انتخاب شده براي بذرکار آزمایشات - 1شکل 

Fig.1. Selected engine for plot seeder 
 نجیر و تسمهکه سیستم زبه دلیل این انتقال توان و حرکت:

پذیر) عمر زیاد نداشته و داراي سایش و فرسودگی بوده  (اجزاي انعطاف
اي بین میل محور هاي زاویه و همچنین به دلیل لغزش تسمه، سرعت

لذا . )Khurmi and Gupta, 2005( باشدمحرك و متحرك ثابت نمی
این دستگاه توسط هاي محرك و متحرك انتقال نیرو در کلیه قسمت

بذرکار مذکور داراي جعبه دنده سینکرونه  ور و جعبه دنده بود.میل مح
). در انتقال 2باشد (شکلدنده عقب) می 1دنده جلو و  4سرعته ( 4

نیرو، سیستم کاهنده نهایی و همچنین تغییر جهت نیرو نصب گردید. 
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   ، الف و ب)2(شکل 
   مشخصات فنی بذرکار تحقیقاتی ساخت شده - 1جدول 

Table 1- Technical Specifications of constructed plot seeder  
 دور دقیقه،  آب خنک  2400اسب بخار در  13دیزل موتور، 

Diesel engine, 13hp at 2400 rpm, water cooled 
 Engine                                    پیشرانه

  سرعت عقب 1سرعت جلو،  4 ، جعبه دنده مکانیکی،نخود گردا
Self-propelled, Mechanical gear box, 4 forward and 1 backward speed 

 Transmission System              سیستم حرکت

  Steering system                       سیستم هدایت   Mechanical steering جعبه فرمان مکانیکی 
 Front wheels                            چرخ هاي جلو  15×5.00

6.00×16 AS  چرخ هاي عقب                            Rear wheels  
 Plot seeder dimensions                ابعاد بذرکار cm 157×170×370 طول، عرض و ارتفاع 

  سلول، 35متر،  سانتی 32سرعته، قطر  30موزع مخروطی سلولی 
  متر   میلی 60متر، طول سلول میلی 23و  30 ترتیب برابر عرض بیرونی و درونی هر سلول به

Cell Wheel Portion Feeder with 30 speeds, diameter: 32 cm, 35 cell 
External and internal width of each cell  was 30 and 23 mm  repectively, Cell 

length: 60mm   

  Seed distribution system            سیستم موزع

  Type of openers              نوع و تعداد شیاربازکن  row shoe opener 6 ردیفه 6کفشکی 
   Openers take on/off  هاسیستم راه انداز شیاربازکن Pneumatic نیوماتیکی

  

  
                          A                                                                  B  

   نیروکننده جهت  معکوس الف: انتقال نیرو از موتور به جعبه دنده، ب: کاهنده نهایی و - 2شکل 
Fig.2. A: Power transmitted from engine to grarbox, B: The final reducer and power inverting systems   

  
تم داراي دیفرانسـیل و سیسـ  هـا  دستگاه مورد نظر در محور چرخ

واسطه امکـان  ترمز روغنی جداگانه براي هر چرخ بوده که به همین  
هاي آزمایشی میسر هاي کم عرض بین کرتدور زدن سریع در محل

  گردید.

  

  
  
  

  

 هاهاي شیاربازکن سیستم نیوماتیکی محرك جک -3شکل 
Fig.3. Pneumatic system for actuating cylinders of 

openers    
 

ها و نیـز   نین آوردن شیار بازکیک: جهت باال و پاسیستم نیوماتی

  چرخ انتقال نیرو به جعبه دنده بذر، از سیستم نیوماتیک استفاده گردید. 
در سیستم نیوماتیکی، انتقال نیرو از موتور به کمپرسور توسط تسـمه  

  .)3بود (شکل 
  سیستم توزیع بذر:  موزع دستگاه از نوع مخروط و صفحه سلولی

 )Cell wheel Portion feeder    .شـعاع  ) انتخـاب و سـاخت گردیـد
سلول که عـرض بیرونـی    35 داراي تعدادمتر میلی 160موزع برابر با 

 23برابر با متر، عرض درونی (طرف مخروط) میلی 30سلول برابر  هر
باشـد. بـا توجـه بـه ابعـاد      متر مـی میلی 60ها متر و طول سلولمیلی
سیستم داراي مزایـاي از  زع، این شده در صفحه مو ههاي ساخت سلول

ا، قبیل قابلیت کاشت انواع بذور ریز دانه و دانه درشـت از قبیـل کلـز   
نظـر از انـدازه بـذر، ایـن سیسـتم      غالت و حبوبات بوده و نیز صـرف 

تـر بـود. جهـت جلـوگیري از     گنجایش گرفتن بذر بـه میـزان بـیش   
 اصطکاك بین صفحه سلولی و صفحه زیرین، جنس این صـفحات از 

پالستیک فشرده و ضد سایش انتخاب و صفحه زیـرین متناسـب بـا    
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سمت راست). انتقال بـذر بـه    4(شکل  ابعاد صفحه سلولی ساخت شد
صورت  داخل مخزن موزع، از طریق بلند کردن محفظه قیفی شکل به

دستی بوده و داراي ضامن ایمنی الکتریکی براي قفل و یا باز کـردن  
رخش صفحه زیرین مـوزع از موتـور   محفظه قیفی شکل بود. براي چ

ولت بـا   Unkermotoren (12الکتریکی ساخت شرکت آنکرموتورن (

دور بر دقیقه استفاده شد. این موتور با دور بـاال   3000سرعت دورانی 
موجب چرخش یکنواخت تسمه و صفحه زیرین موزع شده و در نتیجه 

زد. محفظه سا پذیر می هاي سقوط امکان پخش یکنواخت بذر را در لوله
) Hassiaهاي سقوط ساخت شـرکت هاسـیا (   کننده بذر به لوله پخش

  سمت چپ).     4بود (شکل 
  

  

  

  

 بذرکار ساخت شده عسیستم موز - 4شکل
Fig.4. Seed distribution system 

  
انتقال حرکت جهت سنجش میـزان بـذر    :انتقال حرکت به موزع

ین جداگانه انجـام  موزع (ریزش بذر در مسافت طولی) توسط چرخ زم
هـاي   مـدل  گرفت. در بذرکارهاي خارجی موجـود در کشـور (عمـدتاً   

قدیمی) حرکت صـفحه مـوزع توسـط چـرخ محـرك ماشـین انجـام        
، طـول کاشـت از پـیش    محركگیرد که در صورت بکسوات چرخ  می

یکنواختی کاشت ثیر قرار گرفته و در نتیجه غیرأتتنظیم شده نیز تحت 
. لذا جهت منتفی ساختن این مسـئله،  آیدمی ها به میان در طول کرت

در عقب چرخ محرك دستگاه چرخ دیگري نصب گردید. که حرکت از 
به دنده موزع و سپس از جعبـه  عطریق چرخ مذکور توسط زنجیر به ج

کور سیسـتم  روي چـرخ مـذ   دنده به صفحه موزع انتقـال یافـت. بـر   
تـوان  بلندکننده نیوماتیکی نصب شده کـه توسـط ایـن سیسـتم مـی     

صورت عدم نیاز (حمل و نقل) چرخ مذکور را زمین بلند کرد (شکل در
5 .(  

ها از نوع کفشکی با زاویه ها: شیار بازکنها و پوشانندهشیاربازکن

). در Araujo, 2009متر انتخاب شد (میلی 20درجه با عرض  20نفوذ 
هاي الستیکی جهـت پوشـانیدن   هاي کفشکی، چرخپشت شیاربازکن

ها از نوع تلسکوپی بود. جهت بلند کردن  گردید. لوله سقوط بذر نصب
 ها از سیستم نیوماتیک استفاده شد.  و به زمین انداختن شیاربازکن

تنطیم عمق کاشت: تنظیم عمـق کاشـت بـا تغییـر زاویـه نفـوذ       
وسیله اهرم نصب شده بر روي شاسی و تثبیت عمـق   ها بهشیاربازکن
بـرروي شـیاربازکن هـا انجـام     واسطه فنرهاي نصب شـده   کاشت به

 ).6گیرد (شکل  می
تنظیم میزان ریزش بذر: دستگاه مـذکور براسـاس طـول کاشـت     

هـاي کاشـت   شـود. طـول   (طول کرت آزمایشی) کالیبره و تنظیم می
 1418متـر تـا   سـانتی  80سـرعته) از طـول    60توسط جعبـه دنـده (  

 ).7 (شکل باشدمتر قابل تنظیم می سانتی

  

  
A                                         B 

  : چرخ محرك موزع در تماس با زمینB: در حین حمل و نقل (باال)، Aچرخ جداگانه محرك موزع،   - 5شکل 
Fig. 5. The separate wheel for adjusting seed distribution system, A: During transport, B: At working 
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  هانفوذ شیاربازکنزاویه  تنظیم -6شکل 

Fig.6. Rake angle adjustment of openers according to plot length 
 

هاي آزمایشـی، ابتـدا   و طول کرتبا توجه به متفاوت بودن بذور 
کـرت، میـزان بـذر     براساس نرخ کاشت محصول و طول و عرض هر

ر کرت توزین و در سینی نصب شده بر روي بذرکار مورد نیاز براي ه
شه طرح آزمایشی اقدام بـه کاشـت   قرار داده شده و سپس براساس نق

 شود.می
 

 
  یم طولی موزع بذرظجعبه دنده تن - 7 شکل

Fig.7. Gear Box for adjusting seed distribution system   
 

  ارزیابی بذرکار ساخته شده
  ارزیابی کارگاهی

 گیـري   بـا انـدازه   فنـی از لحـاظ   بذرکار مذکور  ی،کارگاه یبایارز در
  :ارزیابی قرار گرفتمورد پارامترهاي زیر 

 نحوه عمل موزع بذرکار: قابلیت کشت محصوالت مختلف
باشد که در یک دور کامل استوانه موزع گونه میی بدینتحقیقات

ظور بدین من .هدایت شود تمامی بذور داخل آن به لوله سقوطبایستی 
براي طول مشخصی بذور محصوالت دیم (نخود، عدس و ماشک) 
توزین و در داخل موزع ریخته شد. سپس با چرخش چرخ جداگانه 
محرك موزع، مقدار دور چرخش موزع و نحوه انتقال بذور داخل آن 

  ها کنترل شد. به لوله سقوط
این امر به شرح زیر  :یکنواختی ریزش بذر توسط هر واحد بذرکار 

  ام گرفت: انج
را توسط جعبه دنـده مـوزع تنظـیم و در    ) متر 6( طول مشخصی

تمیز و  گذاري شد. در سیستم تغذیه بذرکار، بذري کامالًزمین عالمت
عاري از هرگونه بذر شکسته و  مواد خارجی ریخته شـده و در محـل   

هاي پالستیکی نصب گردیـد.   ال لوله سقوط به شیار بازکن کیسهاتص

انند کاشت در مزرعه طول مذکور را در کارگاه طی و سپس بذرکار هم
هـاي پالسـتیکی    در کیسـه   هـاي سـقوط   بذور ریختـه شـده در لولـه   

هـاي  تکرار انجام و سپس داده 4آوري و توزین شد. این عمل با  جمع
غییرات احتمالی ریزش دست آمده مورد مقایسه آماري قرار گرفته و ت به

کارها و از نظر یکنواختی توزیع بذر هاي سقوط مختلف بذربذر در لوله
در این آزمون هریک از قرار گرفتند. آماري هر بذرکار مورد ارزیابی در 
  (سطح) در نظر گرفته شد. عنوان یک تیمار لوله سقوط بذرکار به 6

جهت آگاهی : ردیف کشت يبذور بر رو نیفاصله ب یکنواختی
هر ردیف کاشـت،    دیگر دراز قرارگیري بذور به فواصل یکسان از هم

در شـرایط کارگـاهی   متر) و سـپس   4م (ابتدا طول مشخصی را تنطی
تسمه برزنتی مسطح به ابعاد عرض کار بذر کار و طول کاشت تهیه و 
تسمه مذکور با گریس آغشته شده و در محل عبور بذرکار قرار گرفت. 

گیري گردید. روي تسمه اندازه فواصل بذور ریخته شده در هر خط بر
  و در شرایط واقعی دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت  ن عمل در مزرعهای

   يامزرعه یابیارز
ساخته شده در  یشی، عملکرد بذرکار آزماقیمرحله از تحق نیر اد 

بــا یــک نــوع بــذرکار وارداتــی مــدل وینتراشــتایگر         ســهیمقا
)Wintersteiger ( متر در قالـب طـرح    6و  4، 3، 2طول کاشت  4با

). 8تیمار مورد ارزیابی قرار گرفـت (شـکل    4تریپ پالت با آماري اس
هاي کاشت بـود.  طول فرعیر و فاکتور شامل نوع بذرکا فاکتور اصلی
ترتیـب   و عمق کاشت براي هر دو بذرکار ثابـت و بـه   هافاصله ردیف

ثیر أبه منظور آشکار ساختن ت متر تنظیم گردید.سانتی 5و  20برابر با 
ـ  بـذرکار ی هر یکارا  هـا  کـرت رروي عملکـرد گنـدم پـس از کشـت     ب

  : زیر اندازه گیري شدپارامترهاي 
منظور ارزیابی مقـدار لغـزش    به: تعیین درصد لغزش چرخ محرك

چرخ محرك بذرکار وارداتی و بذرکار ساخت شده، محلی همجوار بـا  
متـر انتخـاب و درصـد لغـزش      50اي به طـول  محل آزمایش مزرعه

کیلـومتر در   9/3در سرعت پیشـروي   هاي محرك هر دو بذرکار چرخ
  )Awady, 1992تکرار محاسبه گردید ( 4ساعت با 

توزیع  یکنواختردیف کشت (ی يرو دربذور  نیفاصله ب یکنواختی
در بذرکار ساخت شده و بذرکار وارداتی با در نظـر گـرفتن    :بذر) افقی
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دانه در مترمربـع، در فاصـله بـین     350نرخ کاشت گندم دیم برابر با 
ال فواصل بـین بـذور    سانتی متر در حالت ایده 20هایی برابر با  یفرد

متر باشـد. لـذا بـه منظـور ارزیـابی       سانتی 43/1گندم بایستی برابر با 
تغییرات احتمالی در فاصله ذکر شده در بـذرکارها، پـس از کاشـت و    

هـاي  هـا در کـرت  محصول اقدام به شمارش فواصـل بوتـه  زنی  جوانه
گیري توزیع افقی بذور  جهت اندازهارها گردید. کشت شده توسط بذرک

متري استفاده شد. با انداختن این کادر  1در  5/0از یک کادر به ابعاد 
گیري فاصله هر بوته  طور تصادفی در هر کرت و اندازههدر سه نقطه ب

 سـناپاتی  رابطـه تـرین بوتـه مجـاور بـا اسـتفاده از      نسبت به نزدیک
)Senapati, 1992واختی توزیـع افقـی بـذرها محاسـبه     ) ضریب یکن

  . )1(رابطه  گردید
 )1(                                                     )1(100

D
YSe  

  آن:که در
Se:  بذرافقی ضریب یکنواختی توزیع  
Y:  گیري شـده بـا فاصـله از    فاصله اندازهقدر مطلق میانگین تفاضل

   پیش تعیین شده
D: گیري شده اندازههاي  فاصله میانگین  

پس از کاشت و سبز  ):کاشت(عمق  یکنواختی توزیع عمودي بذر

هـایی را  نقطه از هر کرت بوته 20شدن تمام بذرهاي کاشته شده در 
گیري بذر تا  طور تصادفی بیرون آورده و عمق کاشت را از محل قرارهب

گیـري   نـدازه ا نبوده سبزرنگ آن قسمت از ساقه که در اثر فقدان نور 
. )Afzalinia et al., 2006; Mehdinia et al., 2008( گردیـد 
یکنواختی توزیع عمودي بذور محاسـبه   )2( رابطهبا استفاده از سپس 

   .)Senapati, 1992( شد
)1(100

Dd
YdSd  )2           (                                         

  که در آن:
Sd:  مق کاشتعضریب یکنواختی  
Yd:  گیري شده با عمق  عمق کاشت اندازهقدر مطلق میانگین تفاضل

   کاشت از پیش تعیین شده
Dd:  گیري شده اندازه عمق کاشتمیانگین  

گیـري   از طریق انـدازه  :هاي کشتمیزان یکنواختی فاصله ردیف
فاصله بین بذور کاشته شده در دو ردیـف مجـاور در هـر پـالت کـه      

در ایـن   .بـود دیگـر  متر از هـم  5/1ري به فواصل گیاندازه 15حداقل 
هـا از میـزان   دست آمده از انـدازه گیـري   محاسبه انحراف میانگین به

  کند.میها را نمایان  تعیین شده درجه یکنواختی فاصله بین ردیف

  

  
B                                                   A                                                    

  : ساخت شدهB، وارداتی: A، تصاویر بذرکار ساخت شده و بذرکار وارداتی مورد استفاده در تحقیق - 8 شکل
Fig.8. Constructed and imported plot seeders used in experiment, A: Imported, B: Constructed  

  
قبـل از   :از برداشـت محصـول  و بعـد  قبل هاي یادداشت برداري

 اجـزا عملکـرد و سـایر صـفات محصـول،      برداشت محصـول جهـت   
 درردیف به طول یک متر از هـر قطعـه آمـاري     3از  گیاههاي  نمونه
شـامل   یهـای گیريها اندازهروي این نمونه عمل آمده و برها بهپالت

سنبله، یک  عداد دانه درت، تعداد خوشه (سنبله) ،زنی بارورضریب پنجه
 (عملکرد دانه + کاه و کلش) عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه گندم

عملکرد بیولوژیکی برحسب (نسبت عملکرد دانه به  برداشت شاخص و

از هر آزمایشی  وسیله کمباینهبرداشت محصول ب عمل آمد.درصد) به
کـه پـس از تـوزین     شـده ها ریخته و محصول در کیسه انجامپالت 

ارقام حاصله از آزمایشات آزمایشگاهی گردید.  ر پالت معین عملکرد ه
وسـیله نـرم افـزار     بهچنین عملکرد تیمارها  اي هممایشات مزرعهو آز

Genstat    مقایسـه  قـرار گرفتـه و در   آمـاري  مورد تجزیـه و تحلیـل
حاسبات در این ماي دانکن استفاده شد. ها از آزمون چند دامنهمیانگین

ـ امترها دار بودن پار معنی ثیر فاکتورهـاي مختلـف در   أو عملکردها و ت



  1395، نیمسال دوم 2، شماره 6، جلد هاي کشاورزي نشریه ماشین     304

ی یتوزیع و سهم هر کدام از تیمارها و تکرارها و خطاها در نتایج نهـا 
  گردید.آزمایشات و تحقیقات تعیین 

  
  نتایج و بحث

  یکارگاه یابیارز جینتا
ارزیابی عملی بذرکار ساخت شده نشان داد که موزع ساخت شده 

نه (گندم و جو) و درشت دانه (عدس و قابلیت کشت محصوالت ریز دا
هاي  نخود) را دارا بوده و در یک دور چرخش موزع تمامی بذور به لوله

توان با ابعاد نتقال صحیح بذور درشت دانه را میسقوط انتقال یافتند. ا
تر از موزع نـوع  هاي موزع ساخت شده مرتبط دانست که بزرگسلول

ان بذر انتقالی بـذر  از ارزیابی میز). نتایج حاصل 1 وارداتی بود (جدول
داد که از نظر آماري اختالف هاي سقوط بذرکارها نشان هریک از لوله

هـاي مختلـف سـقوط     داري بین میزان انتقال بذر در بـین لولـه  معنی
عبارتی دیگر مقدار وزنی بذر ریخته شده در  بذرکارها مشاهده نشد. به

  .)2کسان بود (جدول ی هر لوله سقوط در هر دو بذرکار تقریباً

  
  هاهاي سقوط بذرکارقال بذر به لولهنتایج آنالیز واریانس میزان انت -2 جدول

Table 2- Analysis of variance for wheat grain fall down into seed tubes of plot seeders 

 منابع تغییرات
Source of variation 

 درجه آزادي
DF 

 (MS) میانگین مربعات
 ار ساخت شدهبذرک

Constructed plot seeder  
 بذرکار وارداتی

Imported plot Seeder  
 تکرار

Replication  3  0.696 ns  0.944 ns  
  لوله سقوط

Seed Tube    5 1.067 ns 4.20 ns 

 خطا
Error  15  1.168  3.244  

  4.29  7.43  (CV)  ضریب تغییرات
ns: No Significant  ns دار غیرمعنی: 

 
هاي سقوط را نشـان  ایسه میانگین انتقال بذر به لولهق، م3 جدول

دهد. با توجه به جدول هرچنـد بـین مقـدار انتقـال بـذر بـه لولـه        می
نس بـین میـزان   داري وجود ندارد، ولـی واریـا  ها اختالف معنی سقوط

و بـذرکار سـاخت شـده    بذرکار وارداتی  هاي سقوطانتقال بذر به لوله
بود که این امر در کل بیانگر تغییرات  267/0و  05/1ترتیب برابر با  به

هاي سقوط بذرکار ساخت شده نسبت  کم در میزان انتقال بذر به لوله
عبارت دیگر در یک دور چرخش مـوزع  به باشد. به بذرکار وارداتی می

 یکسـانی دریافـت نمودنـد.    مقدار بذر تقریباً سقوط هايولههریک از ل

بـا سیسـتم    تـوان  را مـی   هـاي سـقوط  دلیل یکنواختی انتقال بذر لوله
سـت.  کننده بذور در بذرکار طراحی و سـاخت شـده مـرتبط دان    پخش
کننـده  چرخش صـفحه پخـش  جهت  ،اشاره شد طوري که قبالًهمان

موزع از موتور الکتریکی با سرعت باال استفاده شـده کـه بـا چـرخش     
یکنواخت تسمه و صفحه زیرین موزع و در نتیجه پخش یکنواخت بذر 

سـازد. ایـن سیسـتم در بـذرکار     پذیر مـی  هاي سقوط امکان در لوله را
کننده بذر بـه   ه زیرین (پخشصورت مکانیکی بوده و صفح وارداتی به

  هاي سقوط) از سرعت پایینی برخوردار است.لوله

 هاي سقوط در بذرکارهابه لوله(گرم) انتقال یافته  مقایسه میانگین میزان بذر -3جدول
Table 3- Mean comparison of transferred seed (in gram) into different seed tubes of plot seeders 

 شیاربازکن
Opener  

  یافته به هر لوله سقوط بذر بذر انتقال مقدار
The amount of seeds falling down into each seed tube (g)   

 بذر کار ساخت شده
Constructed plot seeder  

 ارداتیبذرکار و
Imported plot seeder  

  1  25.33  25.75  
2  24.40  25.00  
3  25.92  25.50  
4  24.83  23.50  
5  25.27  23.00  
6  25.30  25.75  

  Variance    0.267  1.05واریانس    
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ردیف کشت در شرایط  يبذور بر رو نیفاصله ب ارزیابی یکنواختی

داري بین  تفاوت معنی که از نظر فواصل بین بذور کارگاهی نشان داد
اشـاره گردیـد در ایـن     طوري کـه قـبالً   بذرکارها وجود نداشت. همان

دو بذرکار در زمین بتنی مـورد ارزیـابی قرارگرفتنـد. ایـن      شرایط هر
  اي دوباره تکرار شد.  ارزیابی در شرایط مزرعه

  

  اينتایج ارزیابی مزرعه
هاي کشـت  مایش بر یکنواختی فاصله بین ردیفاثر تیمارهاي آز

هـاي  در کـرت کشـت   هايردیفبود، یعنی فاصله بین  دارمعنی غیر
به فاصله ردیف از پیش رهاي وارداتی و ساخت شده آزمایشی در بذرکا

  ). 4 تري داشتند (جدولتر و انحراف کمتنظیم شده نزدیک

  
  هاي کشت شده با بذرکارها کشت در کرت هايمقایسه یکنواختی فاصله ردیف -4جدول

Table 4- Comparison of uniformity of rows spacing in plots planted by planters 
  تیمار (بذرکار)

Treatment (Seeder) 
  گیري شده میانگین فاصله ردیف اندازه

  Average measured row spacing (cm)  
 فاصله ردیف تنظیم شده

Adjusted row spacing (cm)  
 بذرکار وارداتی

Imported plot seeder   19.8  20  

 بذرکار ساخت شده
Constructed plot seeder   19.9 20  

  
نشان داد  انتایج حاصل از درصد لغزش چرخ هاي محرك بذرکاره

هاي محرك وجـود نداشـت. در   داري بین لغزش چرخمعنیکه تفاوت 
و %  26/8کیلومتر در سـاعت، بـذرکار وارداتـی     9/3سرعت پیشروي 

شـان داد. هرچنـد از نظـر لغـزش،     لغـزش ن  %8بذرکار سـاخت شـده   
داري نداشتند، ولـی بـا   محرك ماشین (بذرکار) تفاوت معنیهاي  چرخ

حـال محـرك    عـین توجه به اینکه چرخ محرك بـذرکار وارداتـی در   
بر روي چرخش  باشد، میزان لغزش آن مستقیماًمی مکانیزم موزع نیز

بـوده و موجـب غیـر    ثیرگذار أموزع و در نتیجه بر فواصل بین بذور ت
). به عبـارتی  5یکنواختی فواصل کاشت در روي ردیف گردید (جدول 

دیگر به محض لغزش چرخ محرك ماشین (بـذرکار وارداتـی) محـور    
موزع به حرکت خود ادامه داده در نتیجه در حین لغزش فاصـله بـین   
بذور ریخته شده از فاصله واقعی (از پیش تنظـیم شـده) کمتـر شـده     

  است. 
عمودي افقی (فاصله بین بذور) و یکنواختی توزیع حاصل از  نتایج

 بیضـر آمده است. با توجه بـه نتـایج    5در جدول  (عمق کاشت) بذر
عمـودي هـر دو تیمـار در یـک کـالس آمـاري و تفـاوت         یکنواختی

داري نداشته ولی بذرکار ساخت شده بهتر از نوع وارداتـی عمـل    معنی
کارها (فاصله بین بذور در روي کرده است. ضریب یکنواختی افقی بذر
داري بـود. در بـذرکار    % معنی1ردیف) از نظر آماري در سطح احتمال

ساخت شده به دلیل اینکه محرك چرخ مـوزع جـدا از چـرخ محـرك     
بذرکار بود، حتی در صورت لغزش چرخ بذرکار، چـرخ محـرك مـوزع    

 ثیرگذار بـر روي دوران أحرکتی محسوسی نداشته در نتیجه تغییرات ت
محور موزع ایجـاد نشـده و داراي ضـریب یکنـواختی افقـی بهتـري       

  ).   5 ) بود (جدول%%8/70) نسبت به بذرکار وارداتی (2/94%(
  

  بذور عمودي و افقی یکنواختی توزیعبر  بذرکارهاثیر أت - 5جدول 
Table 5- Effect of plot seeders on uniformity of horizontal and vertical seed distribution  

 ضریب یکنواختی عمودي (عمق کاشت)
Coefficient of vertical uniformity of (planting 

depth) (%)   
  ضریب یکنواختی افقی بذور

Coefficient of horizontal uniformity of seeds 
(%)  

  تیمار (بذرکار)
Treatment (Seeder)  

81.9a  70.8b  بذرکار وارداتی 
Imported plot seeder  

85.8a  94.2a  بذرکار ساخت شده 
Constructed plot 

seeder   
  %1دار در حداقل تفاوت معنی  22.6  8.24

LSD  1% 
 باشد. اي دانکن می % درصد براساس آزمون چند دامنه1سطح احتمال  ترتیب در دار به ها بیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه پس از میانگین 

Means followed by similar small letters are not significantly different at  probability level of 1%  according to duncan’s multiples 
range test significantly. 
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نتایج ارزیابی عملکرد و اجزا عملکرد گندم نشان داد که اثر بـذرکارها  

ه در سـطح  بر تعداد سنبله بارور در واحد سطح و تعداد دانـه در سـنبل  
زنی بارور و عملکرد بیولـوژیکی و عملکـرد    ، ضریب پنجه%1احتمال 

 ). اثر طول کاشت بـر 6دار بود (جدول  معنی %5 دانه در سطح احتمال
دار بود. اثر متقابـل بـذرکار در    گیري شده غیر معنیروي صفات اندازه

دار بـود.   معنی %5روي عملکرد دانه در سطح احتمال  طول کاشت بر
هاي کشت شده توسط بذرکار د سنبله بارور در واحد سطح در کرتتعدا

عـدد بـود.    573و  649ترتیب برابر با  ساخت شده و بذرکار وارداتی به
زنـی بـارور مـرتبط دانسـت      بـا ضـریب پنجـه   توان که این امر را می

و در   %3/94زنی بارور در بذرکار ساخت شده که ضریب پنجهطوري هب
ـ   بود. افزایش ضریب پنجه %5/92بذرکار وارداتی  ارور و تعـداد  زنـی ب

هاي کشت شده توسـط بـذرکار سـاخت شـده را     سنبله بارور در کرت
توان با یکنواختی توزیع افقی بذور کشت شده مرتبط دانست. سایر  می

 خط روي در هابوته بین که آرایش گزارش نمودند زمانیمحققان نیز 
دریافت بهتر نور و فضاي  به علت .مناسب باشد کشت و بین خطوط،

 یابـد مـی  هـا افـزایش  ستفاده از مواد غذایی، رشد سـنبله بهتر رشد و ا
)Wang et al., 2011; Massoudifar and Mohammdkhani, 

هاي کشت شده توسـط بـذرکار    تعداد دانه در سنبله در کرت). 2005
بود.  دانه  1/13و در بذرکار وارداتی برابر یا  1/14ساخت شده برابر با 

هاي کشت شده توسط بذرکار ساخت شده برابر بـا  عملکرد دانه کرت
کیلـوگرم   3942کیلوگرم در هکتار و در بذرکار وارداتی برابر با  4216

زنـی   توان با ضـریب پنجـه   علت افزایش عملکرد را میدر هکتار بود. 
هاي کشت شـده بـا بـذرکار     بارور و تعداد بیشتر سنبله بارور در کرت

 و همکاران ای). بنابر گزارش گارس7ه مرتبط دانست (جدولساخت شد
)Garcia et al., 2003صـفت   نی) تعداد سنبله در واحد سطح مهمتر
هـاي  . براسـاس گـزارش  شـود  یعملکرد گندم محسوب مبر  رگذاریثأت

بارور متعدد در گندم، بین عملکرد دانه، تعداد پنجه بارور یا تعداد سنبله 
 Bulman( داري وجـود دارد  تگی معنـی بسـ ه همو تعداد دانه در سنبل

and Huunt, 1998; Leilah and Al-Khateeb, 2005; Khan et 
al., 2010(.  

  
  نتایج تجزیه واریانس عملکرد و اجزاي عملکرد گندم -6جدول 

Table 6. Analysis of variance for wheat grain yield and yield component 

 منابع تغییر
Source of 
variation   

درجه 
  آزادي
DF 

  میانگین مربعات
MS 

 

ارتفاع 
  بوته

PLH 
  

 طول سنبله
Spike 

Length 
  

  تعداد سنبله
 در مترمربع

Spike 
m-2  

تعداد دانه 
 سنبلهدر 

Seed per 
spike  

ضریب پنجه 
 زنی بارور
Fertile 

tiller rate  

وزن هزار 
 دانه

TKW 
  

عملکرد 
  ژیک  بیولو

B. Yield 
  

 عملکرد دانه
Grain 
Yield 

  

شاخص 
 برداشت

HI  
 تکرار

Replication  
3  138.8ns  1.59ns 1979.2ns  10.97*  3.24ns  8.99 ns  124342ns 

  
2210028*  9.31*  

 بذرکار
P. Seeder 

  

1  0.50ns  0.005ns  46284.3**  7.61**  23.72*  0.09 ns  3126875*  1121252*  10.54*  

 خطا
Error  

3  47.29 0.335 1363.9 0.038 2.14 1.68 261670 117844 0.05 

 طول کاشت
P. Length  

3  1054ns 0.062ns 2123.6 ns 0.39 ns 3.40 ns 0.15 ns 1505119 ns 302486 ns 4.02 ns 

 خطا
Error  

9  34.28  0.181  1014.2  2.26  4.84  7.98  940008  485489  3.73  

 در بذرکارطول 
Seeder× P. 

Length  

3  12.38ns  0.106ns  3100.1*  4.12ns  6.93 ns  1.61ns  761507*  883886*  6.90 ns  

 خطا
Error  

9  23.97  0.034  848.6  1.39  4.70  1.94  121911  186411  3.98  

  ضریب تغییرات
CV% 

  

 8.04 3.29 4.76 8.65 3.32 3.25 4.91 10.71 6.08 

ns، *   1و  % 5 احتمال دار در سطح دار، تفاوت معنی ترتیب عدم وجود تفاوت معنی به **و% 
**, *: Significant at  probability levels of 1 and 5% respectively. ns: No Significant,  

PLH: Plant height, TKW: Thousand kernel weight, B. Yield: Biological yield,  HI: Harvest index 
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 بر صفات گندم(بذرکار) مقایسه میانگین اثر تیمار  - 7جدول 
Table 7- Means comparision of agronomic characteristics of wheat in different plot seeder 

 بذرکار
Plot 

Seeder  

ظریب پنجه     
 زنی بارور
Fertile 

tiller rate  

  ارتفاع بوته
PLH 
(cm)  

 تعداد سنبله
 درمترمربع
Spike 

m-2  

تعداد دانه در 
 سنبله

Seed per 
Spike  

 طول سنبله
Spike   

Length 
(cm)  

ر وزن هزا
 دانه 

TKW 
(g)  

 عملکرد دانه
Grain 
Yield 
kg ha-1  

عملکرد 
  ژیک  بیولو

B. Yield 
kg ha-1  

شاخص 
 برداشت
HI (%)  

 وارداتی
Imported 

92.59b  60.75a   573.7B  13.06B  8.01a  42.92a  3942b   8079 b  32.3b 

  ساخت شده
Constructed   94.31a  61.00a  649.7A  14.23A  7.99a  42.85a  4216a   8704a  33.4a  

 LSDحداقل تفاوت 
 دارمعنی

1.7 - 103.6  1.1 -  - 212  281  1 

 باشد. اي دانکن می درصد براساس آزمون چند دامنه 1و  5سطح احتمال  ترتیب در دار به ها بیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه کوچک و بزرگ پس از میانگین
Means followed by similar small letters are not significantly different at  probability level of 5%, and capital Letters are different at 

1% levels according to duncan’s multiples range test significantly. 
PLH: Plant height, TKW: Thousand kernel weight, B. Yield: Biological yield, HI: Harvest index 

  
توسـط بـذرکار    هکشـت شـد   يهاافزایش عملکرد گندم در کرت

  بـذر  یتواند ناشی از جایگذاري مناسب و یکنواخت افق ساخت شده می
بهتر) و نوسانات کم در عمق کاشت مرتبط باشـد.   یکنواختی بی(ضر

) نوسانات Li et al.,  1996و همکاران  ( ی). بنا به گزارش ل5(جدول 
ـ  زنـی یکنواخـت و اسـقرار مناسـب     هعمق کاشت موجب کاهش جوان

  .ددگر می

مقایسه میانگین اثرات طول کاشت برروي صفات گندم در جدول 
هاي مختلف کاشت از نظر صـفات مـورد بررسـی     آمده است. طول 8

متـر در اکثـر صـفات     6داري نداشتند، ولی طول کاشت  تفاوت معنی
یـن امـر   هاي کاشت دیگر متفاوت بود. کـه ا  گیري شده با طول اندازه

برداري در طـول   تواند ناشی از بزرگی کرت و کاهش خطاي نمونه می
  متر باشد. 6کاشت 

  
 میانگین اثر طول کاشت بر صفات گندم مقایسه  - 8جدول 

Table 8. Means comparision of agronomic characteristics of wheat in different planting Length 

شاخص 
 برداشت
HI (%)  

عملکرد 
  ژیک  یولوب

B. Yield 
kg ha-1 

 عملکرد دانه
Grain 
Yield 

kg ha-1 

وزن هزار 
 دانه 

TKW 
(g)  

 طول سنبله
Spike 

Length 
(cm)  

تعداد دانه در 
 سنبله

Seed per 
Spike  

تعداد 
 سنبله

 درمترمربع
Spike 

m-2  

ارتفاع 
  بوته

PLH 
(cm)  

ضریب پنجه 
 زنی بارور
Fertile 

tiller rate   

  طول کاشت
Plantig 
Length 

(m)  

32.72 a  8438 a  4062 a  42.87 a 8.11 a  13.88 a 614.9 a  59.9 a 93.2a 2  
33.70 a  8113 a  3865 a  42.73 a 7.96 a  13.35 a 597.5 a  60.1 a 93.0 a  3  
32.85 a  8029 a  3900 a  43.06 a 7.95 a  13.64 a 601.5 a  61.1 a 93.4 a  4  
31.97 a  8986 a  4291 a  42.93 a 7.97 a  13.71 a 633.4 a  62.4 a 90.7 a  6  

- 354 788 3.20 0.48 1.80 55.32 6.62 2.48 
حداقل تفاوت 

(LSD ( دارمعنی   
  باشد. اي دانکن می درصد براساس آزمون چند دامنه 5سطح احتمال  دار در ها بیانگر عدم اختالف معنی حروف مشابه کوچک پس از میانگین  

Means followed by similar small letters are not significantly different at probablitiy level of 5% according to Duncans Multiples Range Test. 
PLH: Plant height, TKW: Thousand kernel weight, B. Yield: Biological yield HI: Harvest index  

 
ار ( بـذرکار) در  مقایسه میانگین اثرات متقابل طول کاشت در تیم

آمده است. اثرات متقابل تیمارها بـر تعـداد سـنبله بـارور در      9جدول 
دار بود. تیمار بذرکار ساخت شده در طول  درصد معنی 5سطح احتمال 

عدد سنبله، نسبت به تیمـار بـذرکار    7/691متر، با میانگین  6 کاشت
ظر عدد سنبله بیشتري داشت. از ن 116وارداتی در همان طول کاشت 

نبود دار  زنی بارور اختالف بین اثرات متقابل تیمارها معنی ضریب پنجه
%  95با میـانگین   متر 6در طول کاشت ولی تیمار بذرکار ساخت شده 

% درصـد افـزایش   5وارداتی در همان طول کاشـت   نسبت به بذرکار
مربوط بـه تیمـار بـذرکار    بیشترین عملکرد دانه  زنی نشان داد.  پنجه

بـود.   کیلـوگرم  4850متر با میـانگین   6ر طول کاشت ساخت شده د
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متـر داراي عملکـرد برابـر بـا      6تیمار بذرکار وارداتی در طول کاشت 
کیلوگرم در هکتـار بـود. افـزایش و کـاهش عملکـرد دانـه در        3732

توان با تعداد سنبله بارور در تیمارهاي مـذکور   تیمارهاي مذکور را می
 6ین سنبله بارور و در طول کاشـت  که بیشتر طوري مرتبط دانست به

و در  3متر و مربوط به بذرکار ساخت شـده و کمتـرین آن در طـول    

توان با عملکرد بیولوژیک نیز مرتبط  بذرکار وارداتی بود. این امر را می
زنـی (سـنبله بـارور) عملکـرد      که بـا افـزایش پنجـه    طوري دانست به

سـاخت شـده بـا    متـر و در بـذرکار    6بیولوژیک نیز در طول کاشـت  
متر  3کیلوگرم در هکتار نسبت به تیمار مذکور (طول  9482میانگین 

  . )9(جدول  % افزایش نشان داد23و بذرکار وارداتی) به میزان 
 

  مقایسه میانگین اثرات متقابل بذرکار در طول کاشت بر صفات گندم -9جدول 
Table 9- Mean comparison of plot seeder and planting length interactions on wheat agronomic characteristics 

شاخص 
 برداشت
HI (%)  

عملکرد 
  ژیک  بیولو

B. Yield 
kg ha-1  

عملکرد 
 دانه

Grain 
Yield 

kg ha-1 

وزن 
هزار 
 دانه 

TKW 
(g) 

طول 
 سنبله
Spike 

Length 
(cm)  

تعداد 
دانه در 
 سنبله

Seed/spi
ke  

تعداد 
 سنبله
درمتر 
 مربع

Spike 
m-2  

تفاع ار
  بوته

PLH 
(cm)  

ضریب 
پنجه زنی 

  بارور
F.tiller 

rate  

طول 
  کرت
Plot 

Length 
(m)  

  بذرکار تحقیقاتی
Plot seeder  

33.2a  8585b  4300ab  43.5a 8.1a  13.7a 603.2bc  60.7a 93.2a 2  وارداتی 
Imported plot 
seeder 

32.1a  7705c  3575b  42.5a 7.9a  12.5a 552.0d  58.6a 93.0a 3  
32.7a  7537c  3762b  42.7a 8.1a  13.9a 564.5cd  62.2a 93.4a 4  
30.8a  8490b  3732b  43.0a 7.9a  12.4a 575.0cd  61.5a 90.7a 6  

                 
 

32.2a  8292b  3825b  42.2a 8.2a  14.0a 626.6b  59.1a 93.1a 2  ساخت شده 
Constructed plot 
seeder 

35.2a  8522b  4155ab  43.0a 7.9a  14.1a 642.2b  61.5a 94.7a 3  
32.9a  8520b  4037b  43.4a 7.8a  13.3a 638.5b  60.0a 94.4a 4  
33.1a  9482a  4850a  42.8a 8.1a  15.0a 691.7a  63.3a 95.0a 6  
 LSDدار       حداقل تفاوت معنی 4.38 7.74  46.5 -  0.29 2.23  558.5  690  3.19

 
 باشد.انکن میبراساس آزمون چند دامنه اي ددرصد  5ل سطح احتما ترتیب در دار بهختالف معنیها بیانگر عدم احروف مشابه کوچک پس از میانگین

Means followed by similar small letters are not significantly different at at probablitiy level of 5% according to Duncans Multiples Range Test. 
PLH: Plant height, TKW: Thousand Kernel Weight, B. Yield: Biological Yield HI: Harvest Index 

 
  گیرينتیجه

هزینه تمام شده دستگاه بذرکار ساخت شده برابـر بـا یـک صـد     
میلیون ریال بوده که در سال اجراي این تحقیق قیمت نـوع خـارجی   

دالر بود. اجراي این تحقیق موجب صـرفه جـویی ارزي    25000 بالغ
دف قابلیت کشـت  دالر شد. در ساخت این دستگاه، ه 18500ا برابر ب

بود که در آزمون کارگاهی ایـن  دانه انواع محصوالت ریزدانه و درشت
صورت عملی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن رضایت بخش  امر به

در این خصوص نیازمند آزمون دقیق و اجراي پروژه  ،بود. با این وجود
باشد. دستگاه ساخت در کاشت سایر محصوالت میجداگانه تحقیقاتی 

مزایایی از قبیل تغییـرات کـم در میـزان توزیـع بـذر بـه       شده داراي 

آوري در حفظ عمق کاشـت تنظـیم شـده بـود. نـو      هاي سقوط و لوله
استفاده از چرخ جداگانه براي واسنجی ریـزش بـذر در طـول کاشـت     

خ محـرك در  (عدم غیریکنواختی افقی بذر حتی در صورت لغزش چـر 
هنگام کار)، نصب سیستم دیفرانسیل و کاهنده نهایی جهت افـزایش  

مزایاي دستگاه ساخت شـده  کارایی دستگاه در شرایط مزرعه از دیگر 
چنین دسـتگاه سـاخت شـده موجـب افـزایش      شود.  هممحسوب می

که بر این% نسبت به نوع خارجی شد. مضاف7عملکرد گندم به میزان 
وقع لـوازم یـدکی از مزایـاي بـارز دسـتگاه مـذکور       مین به مأامکان ت

  باشد. می
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Introduction  

Researchers frequently include multiple cultivars and fertility levels in field experiments. Therefore, the 
experiments sowing operation must represent a considerable saving in time and labor, compared to hand sowing. 
Greater flexibility in experimental design and setup could be achieved by equipment that enables quick changes 
in the cultivar and fertilizer rates from one plot to the next. A satisfactory seed drill must distribute a given 
quantity of seed evenly over a predetermined length of coulter row, the coulters must be spaced at exact intervals 
and depth of sowing must be uniform. In a self-propelled type of plot seeder, no coulter should run in a wheel 
track as the compaction of the soil can cause observable differences in vigor between plants in such a row and 
those in un-compacted rows. The machine should sow in succession from a try in which a series of seed pocket 
separated clearly and must be put into distributer funnel by an assistant operator. The length of gap being varied 
according to the nature and purpose of the plot. 

The objectives of this experiment were 1- to design and construct a local self-propelled plot seeder and 2- To 
compare it with the imported (Wintersteiger) plot seeder in cereal breeding programs.     

Materials and Methods 
A small-plot seeder was designed and constructed to meet this objective. The unit consists of the following 

basic components: a toolbar for pulling a set of six blade coulter, an air compressor for lifting and putting down 
the openers and metering transmission drive wheel, an operators chair and work rack, one belt seed distribution. 
A cone-celled and rotor seed distributor is used for seed distribution to the openers. The cone system is 
connected to the gearbox and allows for great flexibility in changing cultivars, crop species, and plot length. This 
is driven by the separate drive wheel. The cone-celled distributor sows all the seed of the sample in making one 
complete turn. The spinner can be equipped with a 4 or 6 outlet delivery head, depending on row spacing. The 
planter is fitted with hoe openers. Alternatively, spear-point openers have sometimes been used under 
conventional tillage systems. Seeding depth control was achieved by an adjustment screw handle. The plot 
seeder is being moved by a 9.6 kW engine, and has been successfully used in applications. Field experiment 
established by using 4 plot length (2, 3, 4 and 6) with 4 replication by the constructed plot seeder and imported 
plot seeder. Crop measurements were planted height, spike m-2, seeds/spike, Thousand kernel weight, Biological 
and grain yield, harvest index and drill measurements were seeding depth, uniformity of row spacing in action, 
seed counter performance, power requirement, slippage evenly of rows after planting. 

Results and Discussion 
Results showed that there were significant differences between the plant emergences. The emergencies were 

higher in plots, which planted by the new plot seeder. The differences between seed distribution of openers were 
insignificant, but the variances of new plot seeder and imported plot seeder were 0.267 and 1.05 respectively. 
Mean planting depth of plots planted by the Wintersteiger plot seeder was 0.8 cm shallower than the adjusted 
planting depth while mean planting depth in plots planted by constructing machine had only 0.01 cm variation. 

Results of variance analysis revealed that effect of treatments on wheat grain yield and yield components was 
significant. So that, highest grain yield (4216 kg ha-1), biological yield (8704 kg ha-1), number of spikes per 
square meter (649spike), obtained from a plot which planted by constructed plot seeder. Increasing yield of 
treatments which planted by constructed plot seeder might be because of increasing the number of spikes per 
square meter in those treatments. The mean of spike per square meter in plots of new planter was 691 spikes 
which were116 spike more than plots planted by imported plot seeder. 
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Conclusions 
The constructed plot seeder had up to 18500$ cost reduction. The seeder was able to distribute the different 

type of seed to the seed tubes uniformly in laboratory tests, nevertheless it is necessary to test the constructed 
plot seeder in field condition by using different seed type and conducting new research project. Advantages of 
this planter include less variation of seed fall down in different coulters, perfect planting depth control, separate 
wheel for adjusting planting length, minimize the slippage of planter driven wheel and proper utility in different 
field condition. According to effects on crop parameters the constructed plot seeder had relative priority to 
imported one. In addition easily accessories supply and cheaper prime cost are profit of the designed and 
constructed plot seeder.   
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