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 و مقایسه عملکرد آن با کارنده مکانیکی فرنگی نیوماتیک بذر گوجهکار ردیفبهینه سازی 
 

 2احمدعلی حاجی و 1حمدهاشم رحمتیم*
 های کشاورزی دانشگاه تهرانمهندسی مکانیک ماشینگروه ارشد   دانشجوی کارشناسی2، استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی1

 31/5/86 :؛ تاریخ پذیرش 3/4/85: تاریخ دریافت
 

 

 چکیده
 عملکرد آن با کارنده مکانیکی رایج در ،فرنگینیوماتیک بذر گوجه کار ردیفدر این تحقیق ضمن رفع معایب دستگاه 

دقت در کاشت، درصد سبز شدن بذرها، دقت در تأمین .  در یک مزرعه آزمایشی مقایسه گردیدtمنطقه کرج در قالب آزمون 
، میزان  کاشت، میزان پراکندگی جانبی بذرها از خطفاصله مناسب بین بذرها برروی ردیف کشت، درصد شکستگی بذرها

 مورد کار ردیف عواملی بودند که برای ارزیابی این ،نظر و میزان مصرف بذر در واحد سطحانحراف از عمق کاشت مورد
 همچنین درصد سبز شدن بذرها، درصد شکستگی بذرها، میزان انحراف از عمق کاشت مورد نظر و میزان .ندبررسی قرار گرفت

گیری شدند تا امکان مقایسه بین عملکرد این دو د که در مورد کارنده مکانیکی اندازهمصرف بذر در واحد سطح عواملی بودن
داری سبب طور معنی  نیوماتیک بهکار ردیفدست آمده نشان داد که اصالحات انجام شده روی  هنتایج ب. دستگاه فراهم شود

توان دریافت می نیوماتیک و کارنده مکانیکی کار ردیفبا مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد . بهبود کارایی آن شده است
داری  جویی معنی بر افزایش دقت در کشت موجب صرفه  نیوماتیک به جای کارنده مکانیکی رایج عالوهکار ردیفکه استفاده از 

 .نمایدقتصادی میفرنگی استفاده از کارنده مکانیکی را غیر اگردد و با توجه به قیمت بسیار باالی بذر گوجهدر مصرف بذر می
 

 . نیوماتیک، آزمون و ارزیابی، بذرکاریکار ردیففرنگی، کاشت گوجه :های کلیدی واژه
 

 مقدمه
در حال حاضر واحدهای کشت و صنعت متعددی در 1

فرنگی فعالیت سطح کشور در زمینه تولید رب گوجه
نمایند و هر ساله مزارع وسیعی را به کشت مستقیم  می

در این واحدها کاشت . دهندص میفرنگی اختصاگوجه
عمدتاً توسط خطی کارهای مکانیکی، که  فرنگیگوجه

ریزند طور پیوسته روی ردیف کشت می بذرها را به
بایست پس از جوانه بنابراین حتماً می. گیردصورت می

                                                 
 hmrahmati@yahoo.com:  مسئول مکاتبه-*

های  در ضمن موزع کارنده. ها تنک شوند زدن بذرها بوته
کستگی تعدادی موجب ش زده و مکانیکی به بذرها صدمه

ها در  در نتیجه استفاده از این کارنده. گردداز آنها می
های کاشت و داشت  سطوح وسیع افزایش چشمگیر هزینه

محققان بسیاری در راستای طراحی و . را در پی دارد
هایی که بتواند بذرها را با دقت و بدون کار ردیفساخت 

صورت منظم در نقاط موردنظر روی ردیف  شکستگی به
ها به جای ریزش پیوسته کار ردیف. اند بکارد فعالیت نموده

در بذر در ردیف کاشت قابلیت کاشت یک یا چند بذر را 
 . کاشت با فاصله معین دارندنقاطی از ردیف 
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این نوع کاشت ) 1997(طبق اظهارات سندرس 
بر کاهش هزینه بذر، موجب یکنواختی بیشتر گیاهان  عالوه

ده شدن محصول برای برداشت  آماو یکنواختی در زمان
گردد، زیرا بذرها با فواصل یکسان و عمق یکنواخت و می

شوند که همین امر  شرایط مشابه در خاک کاشته می
موجب افزایش کیفیت محصول، امکان برداشت همزمان 
. محصول و در نتیجه کاهش هزینه برداشت خواهد شد

ناسب البته کسب مطلوب این نتایج منوط به تهیه بستر م
بذر قبل از کاشت و آبیاری یکنواخت و صحیح گیاهان و 

و یکنواخت با همچنین استفاده از بذرهای اصالح شده 
) 2005(سینگ و همکاران . باشد زنی باال می قابلیت جوانه

ای نیوماتیک برای کشت  اقدام به طراحی و ساخت کارنده
ی با ا این دستگاه مجهز به دو صفحه دایره. بذر پنبه نمودند

قطرهای متفاوت است که برروی یکدیگر قرار گرفته و 
چرخ وسیله  هتر ب تر برروی صفحه بزرگ صفحه کوچک

هایی برروی صفحه  سوراخ. کند زمین گرد دوران می
تر در محیط یک دایره و در فواصل مساوی توزیع  کوچک

وسیله مکشی که توسط سیستم خأل  هبذرها ب. اند شده
های  شود به سوراخ ر ایجاد میت متصل به صفحه بزرگ

چسبند و با دوران آن در موقعیت  تر می صفحه کوچک
کند  ای که جریان خأل را مسدود می وسیله تیغه همناسب ب

بذرها تنظیم فاصله . شوند به داخل لوله سقوط هدایت می
وسیله صفحه کوچک موزع با  هروی ردیف کاشت، ب

و یا تغییر های متفاوت  صفحه مشابه با تعداد سوراخ
سرعت دوران آن نسبت به سرعت پیشروی فراهم 

ای مکانیکی با قابلیت  کارنده) 2002(مولین . گردد می
طرح . تنظیم فواصل کاشت بذرهای ذرت طراحی نمود

خاص چرخ زمین گرد این کارنده امکان تغییر قطر آن را 
بدین . کردبا هدف تغییر فواصل کاشت بذر ایجاد می

نده و یا تغییر یض صفحات موزع این کارترتیب بدون تعو
در سیستم رانش آن، فاصله بین بذرها برروی ردیف 

) 2006(بمگبوی و موفوساالیو . گردید کشت تنظیم می
برای ارزیابی عملکرد یک بذرکار بامیه در یکنواختی 

گیری فواصل بذرهای  توزیع بذر، برای حل مشکل اندازه
به سمه آغشته مدفون شده در خاک مزرعه، از یک ت

آنان تسمه آغشته به . گریس در آزمایشگاه استفاده نمودند
گریس را زیر واحدهای کاشت کارنده قرار داده و فواصل 

 الن و .گیری نمودند بذرهای چسبیده به تسمه را اندازه
با داشتن سرعت پیشروی کارنده و ) 1999(همکاران 

لی گیری فاصله زمانی بین سقوط دو بذر متوااندازه
گر نوری، فاصله بین بذرها را  وسیله یک حس هب

 کار ردیف دو نوع )1995 (نیا  افضلی. گیری کردند اندازه
را از نظر ) تکنوهاک و سنابل(متداول در استان فارس 

عوامل مختلفی مانند دقت در عمق کاشت، دقت در تأمین 
فاصله طولی مناسب بین بذرها، پراکندگی جانبی بذرها، 

از طریق ای  گی بذرها و ظرفیت مؤثر مزرعهدرصد شکست
 . مقایسه نمودیکدیگرمزرعه آزمایشی با یک در  tآزمون 

 کار ردیف نشان داد کهذرت  بذرنتایج حاصل برروی 
از نظر درصد شکستگی بذر در مزرعه عملکرد سنابل 

 تکنوهاک کار ردیفو در بقیه موارد مذکور، بهتری داشته 
 .تر عمل کرده بود موفق

ا توجه به تحقیقات یاد شده، طراحی، ساخت و ب
ارزیابی دستگاهی بومی با قابلیت کشت دقیق، به منظور 

های مربوط  افزایش کیفیت کاشت و در نتیجه کاهش هزینه
. رسیدنظر می فرنگی در کشور ضروری بهبه کشت گوجه

 نیوماتیک بذر کار ردیف یک دستگاه 1375در سال 
 تحقیقات مؤسسه کارنده در فرنگی شامل دو واحدگوجه

طراحی و ساخته شد و فنی و مهندسی کشاورزی گرگان 
 در فارس، ضمن آزمون و ارزیابی عملکرد 1376در سال 

 مکانیکی متداول در استان فارس مورد کار ردیفدستگاه با 
نگر عملکرد ابینتایج این ارزیابی . مقایسه قرار گرفت

االتی در طراحی و غیرقابل قبول آن و وجود معایب و اشک
در ). 1998 نیا،رحمتی و افضلی(ساخت این دستگاه بود 

گزارش بر اعمال اصالحاتی که در  تحقیق حاضر عالوه
فرنگی  نیوماتیک بذر گوجهکار ردیفسازی فوق برای بهینه

 و هی دیگری نیز داده شدیپیشنهاد شده است، تغییرات جز
.ه استر گرفتدستگاه مجدداً مورد آزمون و ارزیابی قرا
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 ها مواد و روش
 : نیوماتیک بذر گوجه فرنگیکار ردیفشرح دستگاه 

فرنگی از  بذر گوجهکار ردیفبخشی از توان موردنیاز 
های محور تواندهی تراکتور و بخش دیگر آن از چرخ

از محور تواندهی تراکتور . شودگرد دستگاه تأمین میزمین
تولید باد استفاده تنها برای تأمین توان مورد نیاز پمپ 

گرد موجب حرکت سیستم های زمینشود و چرخ می
اندازی موزع  ه و راهدستگا) سیستم رانش(انتقال حرکت 

 کار ردیفتصویری از این )  الف-1(در شکل . گرددمی
مدل تهیه شده از این )  ب-1(نمایش داده شده و شکل 

 .دهد را نشان میSolidWorksافزار  در نرمکار ردیف
گرد توسط سیستم رانش رکت چرخشی چرخ زمینح

باشد انتقال  میکار ردیفبه مخزن بذر که همان موزع 
این مخزن به شکل استوانه افقی بوده و دارای دو . یابد می

هایی است که هر دسته متشکل از سه ردیف دسته سوراخ
های توزیع شده در دور تا دور بدنه مخزن با سوراخ

 بذرهای یکی ها دسته از سوراخهر. فواصل یکسان است

 فشار هوای داخل .کنداز دو واحد کارنده را تأمین می
شود موجب چسبیدن مخزن که توسط پمپ باد تولید می

های مخزن گشته و با دوران آن بذرها تا بذرها به سوراخ
. آیندقرار گرفتن در راستای بذراندازهای بادی باال می

هد بذراندازهای بادی د نشان می2 طور که شکلهمان
های سوراخ یک از ردیف هایی هستند که روبروی هرنازل

اطراف مخزن قرار گرفته و هوای تحت فشار را از پمپ 
ها به باد تأمین و سبب سقوط بذرهای چسبیده به سوراخ

بذرهای جدا شده از طریق . شوندداخل قیف لوله می
 .شوندهای سقوط به پشت شیارباز کن هدایت می  لوله

بدین ترتیب اگر تنها در یکی از بذراندازها جریان باد 
که برقرار باشد، در هر نقطه کاشت یک بذر و در صورتی

دو بذرانداز بادی دارای جریان باد باشند در هر نقطه 
که شیر هوای مربوط به هر کاشت دو بذر و در صورتی

سه بذرانداز بادی باز باشد در هر نقطه کاشت سه بذر 
 .ر خواهد گرفتقرا

 

 
 الف

 
 ب

 . SolidWorksافزار مدل تهیه شده در نرم) بفرنگی  نیوماتیک گوجهکار ردیفتصویر حقیقی ) الف -1شکل 
 زنجیر متحرک واقع بر  چرخ-6گرد زنجیر محرک واقع بر محور چرخ زمین چرخ -5 مخزن بذر -4 شیرهای هوا -3 پمپ تولید باد -2 قاب -1

  شیاربازکن-12 لوله سقوط بذر -11 لوله هوای داخل مخزن بذر -10گرد  چرخ زمین-9 نازل بذر انداز -8 زنجیر -7ر محور مخزن بذ
 . چرخ فشاردهنده خاک-14  پوشاننده بذر-13
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  مخزن بذر -3 قیف لوله سقوط -2 بادی های بذرانداز-1فرنگی واره موزع بادی گوجه طرح-2 شکل

 . لوله سقوط-6فرنگی  بذرهای گوجه-5ن بذر لوله هوای داخل مخز-4
 

گرد با سرعت دوران مخزن بذر نسبت به چرخ زمین
ها روی ردیف کاشت رابطه عکس دارد، فاصله بین کپه

که هر چه سرعت دوران مخزن بذر نسبت به طوری به
ها کمتر خواهد گرد بیشتر باشد فاصله بین کپهچرخ زمین

 .بود
 نیوماتیک بذر کار ردیفاصالح و رفع عیوب 

فرنگی در استان  گوجهکار ردیفدر ارزیابی : رنگیف گوجه
دقت دستگاه در ) 1998نیا، رحمتی و افضلی(فارس 

) دانه کاری، دودانه کاری و کپه کاریتک(سنجش بذر 
کافی یکی از دالیل آن . بسیار پایین گزارش شده بود
شد ب میبود که سب) موزع(نبودن فشار باد داخل مخزن 
های تعبیه شده برروی مخزن بذرها به خوبی به سوراخ

نچسبند و با کمترین ضربه یا ارتعاش از سوراخ جدا 
هایی لذا در این تحقیق ابتدا همگی درزها و شکاف. شوند

که سبب خروج هوا و افت فشار باد در واحد سنجش و 
 . بودند کامالً مسدود گردیدندکار ردیفتوزیع بذر 

توانست منجر به کاهش  از عواملی که مییکی دیگر
 در سنجش بذر گردد، باالبودن سرعت کار ردیفدقت 

بدیهی است با کاهش این . باشددورانی مخزن بذر می
اتصال  و یافتهسرعت، ضربات و ارتعاشات نیز کاهش 

تر های تعبیه شده روی مخزن مطمئنبذرها به سوراخ
زن بذر مستلزم اما کاهش سرعت دورانی مخ. خواهد بود

 و یا اعمال تغییراتی در سیستم کار ردیفپیشروی کندتر 
ازآنجا که کاهش سرعت پیشروی . باشد میکار ردیفرانش 

شود از آن ای آن می موجب کاهش ظرفیت مزرعهکار ردیف
 کار ردیفنظر کرده و در عوض، سیستم رانش  صرف

 که نسبت سرعت دورانی مخزن بذرطوری اصالح گردید به
گرد کاهش یافت و برای به سرعت دورانی چرخ زمین

جلوگیری از افزایش فاصله بین نقاط کاشت برروی ردیف، 
 به 8ها برروی هر ردیف سوراخ مخزن بذر از تعداد سوراخ

 . افزایش داده شد16
فرنگی در های گوجهفاصله توصیه شده بین بوته

 که از آنجا. باشدمتر می سانتی20 تا 15کشت مستقیم 
روی خاک مزرعه رگرد هنگام حرکت بچرخ زمین

شود، بهتر است این بر غلتش دچار لغزش نیز می عالوه
مرز پایین این (متر  سانتی15فاصله حدوداً برروی 

 فاصله بین ،بنابر این با وجود لغزش .تنظیم شود) محدوده
که  در صورتی. ماندنقاط کاشت در این محدوده باقی می

وی این فاصله برر) لغزش(وجه به این مطلب قبالً بدون ت
متر تنظیم شده بود که موجب دقت پایین  سانتی20

 2/32(دستگاه در تأمین فاصله مناسب بین نقاط کاشت 
به محیط چرخ با توجه  بدین ترتیب .شده بود) درصد

و تعداد سوراخ برروی هر ) متر سانتی8/172(زمین گرد 
های  تعداد دندانه)عدد 16(ردیف سوراخ مخزن بذر 

 و 18 به 26گرد از زنجیر روی محور چرخ زمینچرخ
زنجیر واقع برروی محور مخزن بذر های چرختعداد دندانه

بنابراین فاصله نظری بین نقاط .  تغییر داده شد26 به 24از 
 .متر خواهد بود سانتی6/15کاشت برروی ردیف 
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 اشاره  نیوماتیککار ردیفدر گزارش آزمون و ارزیابی 
باشد شده بود که پوشاننده بکار رفته فاقد کارایی الزم می
بخش و به همین دلیل درصد سبز شدن بذرها رضایت

ها در این تحقیق برای افزایش کارایی پوشاننده. نیست
این تغییرات عبارتند از . ها انجام شدتغییراتی برروی آن

 ها و افزایش فاصله بینتعویض فنر تنظیم پوشاننده
ها و ها، زیرا نزدیکی پوشانندهها و شیاربازکنپوشاننده

گردید که خاک و کلوخ بین این دو ها سبب میشیاربازکن
عضو جمع شود و همین مسأله سبب اختالل در کار 

توانستند روی بذرهای شد و به خوبی نمیها میپوشاننده
 .کاشته شده را بپوشانند

 نیوماتیک کار ردیفآزمون و ارزیابی آزمایشگاهی 
 کار ردیف و ارزیابی آزمونمنظور  به :فرنگیگوجه

 شده و مطمئن شدن از رفع عیوب قبلی، اصالحوماتیک ین
 بخش تحقیقات مکانیک یکارگاهسالن  در کار ردیفاین 

های کشاورزی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی  ماشین
 . قرار گرفتهای آزمایشگاهیکشاورزی مورد ارزیابی

-دانه در تککار ردیفگاهی دقت شیزمایری آگاندازه

منظور تعیین دقت  به :کاریکاری و کپهکاری، دودانه
سه دانه تک دانه کاری، دو دانه کاری و   درکار ردیف
 20 دو ردیف نوار چسب به عرض )کاریکپه(کاری 
 3مطابق شکل  کار ردیفمتر در زیر دو واحد کارنده  سانتی

 ،هاآزمونام هر یک از این قرار داده شد و برای انج
توسط شیرهای هوا در وضعیت مربوطه تنظیم  کار ردیف

 4 متر را با سرعت 30پنج مرتبه مسافتی به طول شده و 
سرعت توصیه شده جهت کاشت (کیلومتر بر ساعت 

 ، و همکارانبریس( طی نمود) کار ردیفسبزیجات با 
 ازواحدهای کاشت  آزمایش این امجنهنگام ا). 1981

 باز شده بودند و فقط لوله سقوط کار ردیفروی شاسی 
 .انداخت  بذرها را روی نوار چسب می،در هنگام حرکت

کـاری در محـل     دانـه کـه در وضـعیت تـک       صورتی در
شـد و یـا بـیش از یـک بـذر            کاشت بذری مشـاهده نمـی     
عنوان خطای دستگاه در نظـر       انداخته شده بود، آن نقطه به     

کـاری و   رتیب در وضعیت دودانه   به همین ت  . شدگرفته می 
شد کاری هم اگر در نقاط مورد نظر بذری مشاهده نمی         کپه

و یا تعداد بذر انداخته شده با تعـداد تنظـیم شـده توسـط               
عنوان خطای دسـتگاه     شیرهای هوا متفاوت بود آن نقطه به      

 .گردید متری محسوب می30در طول مسیر 
 تـأمین    در کـار   ردیـف گیری آزمایشگاهی دقـت     اندازه

گیری این   اندازه :فاصله مناسب بین بذرها یا نقاط کاشت      
فاکتور نیز در پنج تکرار و در وضعیتی صورت گرفت کـه            

 کـار   ردیـف دو ردیف نوارچسب در زیر دو واحد کارنـده          
قرار داده شده بود و واحدهای کاشـت در هنگـام اجـرای             

پـس از  .  باز شده بـود  کار  ردیفاین آزمون از روی شاسی      
هـا  ای هر آزمون فاصله بین نقاط کاشـت روی ردیـف      اجر

گیـری شـد و سـپس یکنـواختی توزیـع بـذر حـول           اندازه
دست آمده از بـذرکار و همچنـین حـول           همیانگین فاصله ب  
 نیوماتیـک  کار ردیفبرای  ) متر سانتی 6/15(فاصله تنظیمی   

 ، و همکـاران   سـناپاتی  (1فرنگی بـه وسـیله فرمـول        گوجه
 :محاسبه گردید) 1988

)1                                  (( ) 100×= D 
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 .کاریکاری و کپهکاری، دودانهدانهفرنگی در وضعیت تک نیوماتیک بذر گوجهکار ردیف تصویر نوار چسب زیر -3شکل 
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 ضــریب یکنــواختی توزیــع بــذر Seدر ایــن فرمــول 
دسـت آمـده یـا       هبهای    میانگین فاصله  Dحسب درصد،   بر

 میـانگین قـدر   Yمتـر و   تنظیمی بین بذرها برحسب سانتی    
 یا میزان فاصـله تنظیمـی     مطلق تفاضل داده از میانگین آنها     

 .باشد می
گیـری  بـرای انـدازه    :گیری درصد شکسـتگی بـذر      ندازها

نیوماتیـک و بـذرکار      کار  ردیف در   هادرصد شکستگی بذر  
 سه نقطـه تراکتـور      مکانیکی، ابتدا دستگاه را توسط اتصال     

گـرد از زمـین فاصـله       های زمین که چرخ بلند نموده طوری  
هـای محـرک چرخانـده      گرفتند، سپس در حالی که چـرخ      

ریختند توسـط   شد بذرهایی که از لوله سقوط پایین می       می
پـس از شـمارش     . آوری گردید  یک کیسه پالستیکی جمع   

آوری شده   تعداد بذرهای شکسته شده و کل بذرهای جمع       
رصد شکستگی بذرها برای هر یک از دو کارنده محاسبه          د

 .گردید
 در تـأمین    کـار   ردیـف گیری آزمایشگاهی دقـت     اندازه

طور که گفتـه     همان :ننظر در مسافت معی   تعداد بذر مورد  
طـور نظـری    شد فاصله بین نقاط کاشت برروی ردیف بـه        

 کـار  ردیـف بنـابراین  . متر در نظـر گرفتـه شـد    سانتی 6/15
گرد بـا   بایست با یک دور گردش چرخ زمین      ینیوماتیک م 

ــر،  ســانتی8/172محــیط  ــذر را در وضــعیت ســه33مت    ب
بدین ترتیب در این    . کاری از لوله سقوط بیرون بیندازد      دانه

 نیوماتیـک از    کـار   ردیـف گـرد   های زمین آزمایش نیز چرخ  
ــک دور چــرخش چــرخ    ــس از ی ــده و پ ــد ش ــین بلن زم

هـای  ری شـده در کیسـه     آوگرد، تعداد بذرهای جمـع     زمین
کـاری و در    دانـه متصل به انتهای لوله سقوط در حالت سه       

 .ده تکرار مورد شمارش قرار گرفت
 نیوماتیک و کارنده    کار  ردیفای عملکرد   ارزیابی مزرعه 

هـای   بـرای اجـرای آزمـون      :فرنگـی مکانیکی بذر گوجه  
زمینی در حومه شـهر هشـتگرد        ای دو کارنده، قطعه   مزرعه

 مترمربع  20×10دید و به شش کرت به وسعت        انتخاب گر 
تقسیم شد و برای هر کدام از دو کارنده سه کرت در نظـر       

 .گرفته شد

 در تـأمین فاصـله      کـار   ردیـف ای دقت   ارزیابی مزرعه 
گیـری ایـن     برای اندازه:مناسب بین بذرها یا نقاط کاشت    

 نیوماتیـک   کـار   ردیـف هـای   عامل در مزرعه ابتدا پوشاننده    
 از روی واحدهای کاشـت آن جـدا شـدند و            فرنگیگوجه

گیری فاصله بین   پس از اندازه  . سپس اقدام به کشت گردید    
نقــاط کاشــت در چنــدین جــای مختلــف مزرعــه، دقــت 

 در تأمین فاصله مناسب بین  بذرها با استفاده از           کار  ردیف
حسـب  بر) فرمـول سـناپاتی   (فرمول یکنواختی توزیع بذر     

 .درصد تخمین زده شد
 کـار  ردیـف درصد سبزشدن بذرهای کشت شده توسط  

 تعیـین درصـد سـبز شـدن         :نیوماتیک و کارنده مکانیکی   
-های سـبز شـده گوجـه      ا پس از شمارش تعداد بوته     هبذر

فرنگی در هر متر و با اطالع از میانگین تعداد بـذر کشـت              
شده در هر ردیف به ازای واحد طول برای هر دو کارنـده             

های بذرها از روی شاسی دو      پوشانندهکه قبالً با باز کردن      
دسـت آمـده     و شمارش بذرهای کشت شده بـه       کار  ردیف

سپس میانگین درصـد سـبز شـدن بـذرها          . بود، انجام شد  
 در  t وسـیله آزمـون   هـا بـه    و آنگاه میانگین   گردیدمحاسبه  

 . با یکدیگر مقایسه شدند درصد5سطح 
ق گیری عمـ   اندازه :دقت در تأمین عمق کاشت مورد نظر      

 روز پس از انجام عملیات کاشت بـرای         20،  هاکاشت بذر 
 ها انجام شد؛ زیرا در این هنگام بـذر        کار  ردیفهر دو نوع    

گیـری عمـق قرارگیـری       زده بودند و اندازه    در خاک جوانه  
تعـداد  . پـذیر بـود    کش امکان با خط به آسانی   بذر در خاک    

 30گیری عمق کاشت بذر در هر کرت     برای اندازه  هانمونه
عنوان شـاخص    ها به نمونهعمق  انحراف معیار   نمونه بود و    

 tوسیله آزمون    هعدم یکنواختی عمق در نظر گرفته شد و ب        
 . قرار گرفتمقایسه  مورد  درصد5در سطح 

های فدر روی ردی  بذرها  جانبی  گیری پراکندگی   اندازه
گیـری فـاکتور     انـدازه  : نیوماتیـک  کار  ردیفکشت برای   

وماتیک همزمان بـا    ی ن کار  ردیف در   هاپراکندگی جانبی بذر  
 در تأمین فاصله مناسب     کار  ردیفگیری فاکتور دقت    اندازه

هـا از روی واحـدهای   که شـیار بـازکن   هنگامی(ها  بین کپه 
) کاشت باز شده بودند و عملیات کاشت انجام شـده بـود           
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 بدین طریق که فاصله بذرها از خط کاشت         ؛انجام پذیرفت 
آنگـاه، میـانگین    . گیری شد   اندازه کشسیله خط ومرکزی به 

وماتیـک تعیـین    ی ن کـار   ردیف برای   هاپراکندگی جانبی بذر  
 .گردید
ن تعداد بذر مشـخص     گیری دقت بذرکار در تأمی    اندازه

گیـری ایـن فـاکتور نیـز هنگـامی          اندازه :ندر مسافت معی  
ها از روی هر دو کارنده جـدا        صورت گرفت که پوشاننده   

د کارنـده اقـدام بـه کشـت در          سپس هر دو واح   . شده بود 
 کـار   ردیـف هنگـام    در این . طول مسافت ده متری نمودند    

سپس میانگین  . کاری قرار داشت  نیوماتیک در وضعیت کپه   
بـه ازای هـر     ) به زمین ریخته شـده    (تعداد بذر کاشته شده     

با توجه  . متر طول برای هر یک از دو کارنده تعیین گردید         
 نیوماتیک مقـدار مـورد      کار  ردیفبه طراحی سیستم رانش     

 بذر به ازای هـر متـر طـول کشـت            19انتظار این میانگین    
فرنگـی   ولی از آنجا کـه کارنـده مکـانیکی گوجـه           باشدمی

ریزد بنـابراین   بذرها را به صورت خطی برروی ردیف می       
. باشـد برای این میانگین، مقدار مشخصی مورد انتظار نمی       

 کـار   ردیفوسیله  ههای تعداد بذرهای کاشته شده ب     میانگین
 t نیوماتیک اصالح شده و کارنده مکانیکی در قالب آزمون        

 . با یکدیگر مقایسه شدند درصد1و در سطح 
 

 جینتا
 نیوماتیک کار ردیفنتایج ارزیابی آزمایشگاهی 

 فرنگی گوجه
کاری، دانه نیوماتیک در تککار ردیفارزیابی دقت 

ماتیک  نیوکار ردیف دقت :کاریکاری و کپهدودانه
فرنگی در واقع میانگین دقت دو واحد کارنده گوجه
کاری و کاری، دودانهدانه در وضعیت تککار ردیف

دست آمده بیانگر میانگین باشد و نتایج بهکاری میدانه سه
باشد  نقطه روی نوارچسب می200  درکار ردیفدقت 

 کار ردیفدقت ).  نقطه برای هر واحد کاشت100(
-کاری، دودانهدانهفرنگی در وضعیت تکنیوماتیک گوجه

رت بودند از ترتیب عبا به) کاریکپه(کاری دانهکاری و سه
 .)4جدول ( درصد 5/93 و 92، 5/91

 در تأمین کار ردیفدقت گیری آزمایشگاهی اندازه
 براساس : یا نقاط کشترهافاصله مناسب بین بذ

ف  در روی ردینقاط کاشتدست آمده برای ههای ب فاصله
و با استفاده از معادله سناپاتی، ضرایب یکنواختی کشت 

دست آمده و حول توزیع بذر حول میانگین فاصله به
ز ترتیب عبارت بودند ابه) متر سانتی6/15(فاصله تنظیمی 

الزم به ذکر است که میانگین فاصله . رصد د2/95 و 5/97
 .متر بود سانتی4/16روی ردیف  بین نقاط کاشت بر

درصد شکستگی بذر  میزان :درصد شکستگی بذرمیزان 
 مکانیکی در ندهفرنگی و کاروماتیک گوجهی نکار ردیفدر 

 دو ترتیب برای بهمیزان این گیری شد و  اندازهآزمایشگاه 
البته میزان یک درصدی .  بود درصد8 و 1  برابرکار ردیف

فرنگی بسیار وماتیک گوجهی نکار ردیفشکستگی بذر در 
قبلی تواند به شکستگی شود که میب میناچیز محسو

 .فرنگی مربوط باشد گوجه خریداری شده هایبذر
 در تأمین کار ردیفگیری آزمایشگاهی دقت اندازه

طور که گفته   همان:عداد بذر موردنظر در مسافت معینت
بایست در هر فرنگی می نیوماتیک بذر گوجهکار ردیفشد 

زمین بکارد ولی  بذر در 33گرد دور چرخش چرخ زمین
 کار ردیفمتوسط تعداد بذری که هر واحد کاشت 

گرد نیوماتیک اصالح شده در هر دور چرخش چرخ زمین
در کیسه پالستیکی ) در ده تکرار برای هر واحد کارنده(

 و t  بود که از نظر آماری با توجه به آزمون1/35انداخت 
 .باشد مقدار آن قابل قبول می درصد5در سطح 

 
 نیوماتیک کار ردیفای عملکرد مزرعهارزیابینتایج

 فرنگیگوجهمکانیکی وکارندهاصالح شده
 در تأمین فاصله کار ردیفای دقت ارزیابی مزرعه

های بذرهای  فاصله:مناسب بین بذرها یا نقاط کاشت
 نیوماتیک مابین نقاط کاشت کار ردیفکشت شده توسط 

ه سناپاتی کار بردن معادلبرروی ردیف و همچنین به
ضرایب یکنواختی توزیع بذر حول میانگین فاصله بذرها 

دست را به) متر سانتی6/15(و حول فاصله تنظیمی 
 در. درصد 93 و 2/97ترتیب عبارتند از دهد که به می
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متر  سانتی7/16ضمن میانگین فاصله بین نقاط کاشت هم 
رفت طور که انتظار میهمان. )4جدول  (دست آمدبه

ای نسبت به ارزیابی  بین بذرها در آزمایش مزرعهفاصله
سر (آزمایشگاهی کمی بیشتر شده است که ناشی از لغزش 

البته این افزایش فاصله . باشدگرد می ی زمینیجز) خوردن
 .باشددار نمی معنیt  با استفاده از آزمون درصد5در سطح 

توسط  های کشت شدهدرصد سبز شدن بذرتعیین 
تعداد میانگین  :تیک و کارنده مکانیکی نیوماکار ردیف

کاری دانهبذرهای سبز شده در هر متر در وضعیت سه
که طوریدست آمد به ه ب7/19 نیوماتیک کار ردیفتوسط 

میانگین تعداد بذرهای کشت شده در هر متر درآن حالت 
شدن بذرهای  درصد سبز  بود، بنابراین متوسط3/21

. باشد  میدرصد 5/92کشت شده توسط این دستگاه 
ای که توسط های سبز شدههمچنین میانگین تعداد بوته

 1/110بذرکار مکانیکی کشت شده بودند در هر متر 
متوسط تعداد بذرهای کشت شده در هر  و دست آمد به

 بود، بنابراین احتمال سبز 4/116متر توسط این کارنده 
 6/94شدن بذرهای کشت شده توسط کارنده مکانیکی 

شود یده می د1 طور که در جدول همان. باشد میدرصد
ی درصد سبز شدن بذرهای کشت یرغم باال بودن جزعلی

ه مکانیکی نسبت به بذرهای کشت شده دشده توسط کارن
بین داری  نیوماتیک، اختالف معنیکار ردیفتوسط 

شده توسط این های کشتبذرشدن میانگین درصد سبز 
 .نشد مشاهده  درصد5دو دستگاه در سطح 

ها عمق کار دستگاه :دقت در تأمین عمق کاشت موردنظر   
متر تنظیم گردید    میلی 25مطابق مقدار توصیه شده برروی      

انحراف معیار عمـق کشـت نسـبت بـه          ). 2002 پیوست،(
متـر و بـرای      میلی 65/2 نیوماتیک   کار  ردیفمیانگین، برای   

نتـایج نشـان    . دست آمـد  متر به  میلی 11/3کارنده مکانیکی   
دهد که گرچه عـدم یکنـواختی کشـت بـذرها توسـط             یم

کارنده مکـانیکی انـدکی بیشـتر اسـت ولـی ایـن تفـاوت               
 دیــده 2طــور کــه در جــدول  همــان. باشــددار نمــی معنــی

 کـار   ردیـف شود، میانگین عمق کاشـت بـذرها توسـط           می
ــده مکــانیکی   میلــی25نیوماتیــک  ــر و توســط کارن  29مت

متـری کارنـده     میلـی  4باشد که بیانگر خطـای      متر می  میلی
 . باشدمکانیکی در تأمین عمق کاشت موردنظر می

های گیری پراکندگی جانبی بذرها در روی ردیف      اندازه
 نیوماتیکی و   کار  ردیفگیری این عامل برای     اندازه :کاشت

کاری صورت گرفت و میانگین پراکنـدگی       در وضعیت کپه  
 31جــانبی بــذرها از ردیــف کاشــت بــرای ایــن دســتگاه 

ضـمناً بـا توجـه بـه اینکـه کارنـده            . دست آمـد  متر به  میلی
صـورت خطـی یـا      فرنگـی را بـه    مکانیکی بذرهای گوجـه   

کاشت بذرهای کاشته شده توسط ایـن دسـتگاه          پیوسته می 
پراکندگی جانبی قابل توجهی نداشت که این موضـوع در          
نحوه سبز شدن بذرهای کاشته شده توسط این دستگاه نیز          

 .خورد میبه روشنی به چشم

 
 .tوماتیک و مکانیکی با استفاده از آزمون ی نکار ردیف آنالیز و مقایسه میانگین درصد سبز شدن بذر در دو نوع -1جدول 

 tمقدار  انحراف معیار )درصد(ها میانگین درصد سبز شدن بذر تعداد تکرار کار ردیفتیمارها یا نوع 

  80/3 5/92 3 فرنگیوماتیک گوجهی نکار ردیف
 ns74/0 10/3 6/94 3 فرنگی مکانیکی گوجهکارنده

ns : درصد وجود ندارد5داری بین میانگین تیمارها در سطح  تفاوت معنی . 
 

 .tمکانیکی با استفاده از آزمون  وماتیک وی نکارنده آنالیز و مقایسه میانگین عمق کاشت بذر در دو نوع -2جدول 
 tمقدار  انحراف معیار )متر میلی(یانگین عمق کاشت م تعداد تکرار کار ردیفتیمارها یا نوع 

  65/2 25 3 فرنگی نیوماتیک گوجهکار ردیف
 ns85/1 11/3 29 3 فرنگیکارنده مکانیکی گوجه

ns : درصد وجود ندارد5داری بین میانگین تیمارها در سطح  تفاوت معنی . 
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ین تعداد بـذر    ای دقت بذرکار در تأم    گیری مزرعه اندازه
همانطور که در نتـایج درصـد        :ص در مسافت معین   مشخ

سبز شدن بذرها نیز ذکر گردید، میانگین تعداد بذر کشـت           
 و توسـط    3/21 نیوماتیک   کار  ردیفشده در هر متر توسط      

آنالیز آماری در قالب    . دست آمد  به 4/116کارنده مکانیکی   
 که اخـتالف بسـیار      دهدمینشان   3مطابق جدول    t آزمون
بین این دو میانگین وجود     )  درصد 1 سطح در(داری  معنی
 .دارد

 
 حثب و گیری نتیجه

دهد، در این طرح  نشان می4 طورکه جدول همان
 نیوماتیک کار ردیفسازی  تحقیقاتی با اصالح و بهینه

فرنگی در بسیاری از پارامترها و فاکتورهای اساسی گوجه
ب یضرا.  بهبود حاصل شدکار ردیفارزیابی این 

دست آمده و  ه توزیع بذر حول میانگین فاصله بیکنواختی
 نیوماتیک کار ردیففاصله تنظیمی در مزرعه برای 

ترتیب برابر  سازی به فرنگی قبل از اصالح و بهینه گوجه
  درصد، اما پس از انجام اصالح و2/32 و 4/52بودند با 

 93  و2/97 نیوماتیک این مقادیر به کار ردیفسازی  بهینه

 در کار ردیفهمچنین میزان دقت . یافتنددرصد افزایش 
 و 3/45، 1/47کاری از کاری و کپهکاری، دودانهدانهتک
 درصد ارتقا پیدا 5/93 و 92، 5/91ترتیب به    درصد به36

 . کردند
 نیوماتیک کار ردیفمقایسه درصد شکستگی بذر بین 

فرنگی نشان داد که درصد و کارنده مکانیکی گوجه
باشد که   می درصد1 نیوماتیک کار دیفرشکستگی بذر با 

تقریباً برابر با صفر است زیرا احتمال یافت شدن بذرهای 
شکسته در بذرهای خریداری شده نیز وجود دارد، اما 

  درصد8وسیله کارنده مکانیکی  درصد شکستگی بذر به
دست آمده از  مقادیر به. باشدبود که مطلوب نمی

های تر از طول ردیفگیری تعداد بذر در هر م اندازه
کاری و  نیوماتیک در وضعیت کپهکار ردیفکاشت برای 

 بذر 4/116  و3/21ترتیب برابر بودند با  کارنده مکانیکی به
در حالی که طبق نظر کارشناسان برای کاشت در هر متر 

باشد   عدد بذر کافی می20های کاشت  از طول ردیف
 ).2002 پیوست،(

 
 وماتیـک و مکـانیکی    ی ن کـار   ردیـف های کاشـت در دو نـوع         ه میانگین تعداد بذر کاشته شده در هر متر از طول ردیف            آنالیز و مقایس   -3 جدول
 .tبا استفاده از آزمون فرنگی  گوجه

 tمقدار  انحراف معیار میانگین تعداد بذر کاشته شده در یک متر تعداد تکرار کار ردیفتیمارها یا نوع 

  81/2 3/21 3 یفرنگ نیوماتیک گوجهکار ردیف
 07/20* 71/7 43/116 3 فرنگیکارنده مکانیکی گوجه

 . درصد وجود دارد1داری بین میانگین تیمارها در سطح   تفاوت معنی*
 

 .فرنگی قبل و بعد از اعمال اصالحات فنی نیوماتیک بذر گوجهکار ردیف مقایسه عملکرد -4 جدول
 بعد از اصالح قبل از اصالح کار ردیفعامل ارزیابی عملکرد 

 5/91 1/47 کاریدانهدر وضعیت تک
 )درصد (کار ردیفمیزان دقت  92 3/45 کاری دانهدر وضعیت دو
 5/93 36 کاریدر وضعیت کپه

 3/21 8/15 کاریتعداد بذر در هر متر از طول ردیف کاشت در وضعیت کپه
 2/97 4/52 ضریب یکنواختی توزیع بذر حول میانگین فاصله بین بذرها
 93 2/32 ضریب یکنواختی توزیع بذر حول فاصله تنظیمی بین بذرها
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فرنگی  با توجه به وزن هزار دانه بذر گوجهضمن در
 باشد  گرم می94/2برای ارقام مختلف طور متوسط هکه ب

وماتیک اصالح شده در ی نکار ردیفشود که  شخص میم
 5/4 مکانیکی کار ردیف گرم و 835کاری حالت کپه

یمت قبا توجه به . نماید کیلوگرم بذر در هکتار کشت می
تنها با گردد که  مالحظه میفرنگی بسیار باالی بذر گوجه

 به جای  نیوماتیک اصالح شدهکار ردیفکار بردن به
 درصد در 5/81فرنگی، در کشت گوجهکارنده مکانیکی 

بیان این نکته . خواهد شدجویی  هزینه بذر مصرفی صرفه
 کار ردیفه ک   اهمیت است که با توجه به اینزئنیز حا

در مقایسه ) حدود یک پنجم(وماتیک مقدار بذر کمتری ین
 بنابراین باید ،نماید  مکانیکی در مزرعه کشت میندهبا کار

ورزی در عملیات تهیه زمین دقت نمود که عملیات خاک
درستی انجام شود و بستر بذر مناسبی برای بذر هب

  .آیداهم فرنگی فر گوجه

 در مزرعه برای کاشت     هابذرسبز شدن   گیری درصد    اندازه
ترتیـب برابـر     مکانیکی بـه  کارنده  وماتیک و   ی ن کار  ردیفبا  

داری بـین    اختالف معنـی    درصد که  6/94 و   5/92بودند با   
در ضمن کنترل عمـق کاشـت       . این دو مقدار مشاهده نشد    

  نیوماتیـک  کـار   ردیـف بذر در محدوده توصیه شده توسط       
 .بهتر از کارنده مکانیکی صورت گرفت

دسـت آمـده از آزمـون و ارزیـابی          با توجه به نتایج به    
تـوان  فرنگـی مـی   نیوماتیک اصالح شـده گوجـه   کار  ردیف

 را بـرای کشـت مسـتقیم ایـن          کـار   ردیـف استفاده از ایـن     
محصول در کشور توصیه نمود زیرا کـاربرد ایـن دسـتگاه            

جـویی در هزینـه بـذر        بر دقت بسـیار بـاال و صـرفه         عالوه
تواند موجـب حـذف عملیـات       مصرفی در واحد سطح می    

های کاشت و داشت و     کاری و در نتیجه کاهش هزینه     تنک
نـامطلوب آن   نیز تردد کمتر در مزرعه و حذف پیامـدهای          

 .گردد
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Abstract 
In this study beside the modification of a pneumatic tomato seed planter, its performance was 

compared to a conventional mechanical tomato planter at 5% level in a t-test based experiment. 
Accuracy of planting one, two and three seeds, seed emergence percent, planter accuracy in providing 
desirable seed spacing on rows, seed break percent, rate of seed spreading to sides of the row, 
deviation rate from desirable depth and seed rate were the parameters considered for assessing the 
performance of the pneumatic planter. Also seed emergence percent, seed break percent, deviation rate 
from desirable depth and seed rate were the parameters measured related to the mechanical planter in 
order to have some factors for juxtaposing these two planters. Results represented good effects of 
modification pneumatic tomato planter significantly. Comparing the results of pneumatic and 
mechanical seed planters evaluation showed that using pneumatic planter instead of mechanical, 
caused more precision in planting tomato seeds and significantly decreasing seed rate, so regarding to 
high price of the tomato seeds, application of the mechanical planter would not be economic.  
 
Keywords: Tomato planting; Pneumatic planter; Test and evaluation; Seeding.2 
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