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  چکیده  
هـاي خـرد   کـرت چغندر قند در منطقه جوین بـا اسـتفاده از طـرح    ین آزمایش بمنظور ارزیابی بذرکارهاي رایج در کشت        ا 

بـذرکار   : a1شـامل  نـوع  نـوع بـذرکار در سـه    . هاي کامـل تـصادفی در سـه تکـرار انجـام شـد       در قالب بلوك  شده نواري   
: b1: بذرکار مکانیکی آکـورد و سـرعت پیـشروي در دو سـطح شـامل          : a3بذرکار نیوماتیکی رائو،    : a2نیوماتیکی تراشکده،   

 در ایـن طـرح عبـارت    گیـري   انـدازه رهاي مـورد    متغی .بودند کیلومتر در ساعت     6سرعت  : b2 کیلومتر در ساعت،     4سرعت  
درصـد سـبز شـدن بـذور، میـزان صـدمات مکـانیکی وارده بـه بـذور، ضـریب                  درصد قنـد،    عملکرد چغندر قند،     : از بودند

کـه فـاکتور    دهدنتایج حاصل از تجزیه وتحلیل نشان می  . یکنواختی توزیع ریزش بذر حول فاصله تنظیمی و حول میانگین         
داشته است ولی سرعت پیشروي و اثـر متقابـل نـوع بـذرکار و      % 5  احتمالدر سطحدار  نوع بذرکار بر عملکرد تاثیر معنی     
ار  کیلـومتر در سـاعت بیـشترین مقـد    4  بذرکار رائو با سرعت .داري بوجود نیاورده استسرعت بر عملکرد اختالف معنی  

که نوع بذرکار و سـرعت   ست ا آنهمچنین نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل بیانگر      . دبورا دارا   )  تن در هکتار   67/96( عملکرد
 .نبـود  دارداشته ولـی اثـرات متقابـل آنهـا معنـی         % 1 در سطح احتمال  دار  پیشروي آن بر درصد سبزشدن بذور اثر معنی       

بخـود   را)  درصـد 67/77(  ساعت بیشترین مقدار درصد سبز ر کیلومتر د4شکده با سرعت پیشروي بذرکار نیوماتیکی ترا  
هاي مختلف محاسبه گردید کـه بـذر   همچنین ضریب یکنواختی ریزش بذر براي بذرکارها در سرعت      . اختصاص داده است  

 حـول  و)  درصـد 89/56(  کیلومتر باالترین ضـریب یکنـواختی حـول فاصـله تنظیمـی     4کار نیوماتیکی تراشکده در سرعت   
شـرایط آزمـایش در منطقـه  بـذرکارهاي      نهایـت بـا توجـه بـه نتـایج و      در   .بـود را دارا   )  درصد 62/58( ها  میانگین فاصله 

نیوماتیکی عملکرد بهتري نسبت به بذرکار مکانیکی داشته و در بین بذرکارهاي نیومـاتیکی بـذر کـار تراشـکده نـسبت بـه                       
  .داشتسایر بذرکارها برتري 

  
   چغندرقند، کاشت، ردیف کار نیوماتیکی، ردیف کار مکانیکی:هاي کلیديواژه
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Abstract 

In order to evaluate different planters for mechanized sugarbeet planting, this study was conducted 

in Khorasan province (Jovein area). Field tests were conducted using strip plot design. 

Experimental factors consisted of: i) planting methods with Tarashkadeh vaccum planter (a1) Rau 

vaccum planter (a2) and Accord plate-type mechanical planter (a3) and ii) forward speeds with 

planting speed at 4 km/h (b1) and planting speed at 6 km/h (b2). In this study root yield, sugar 

porcent, planter wheel slippage, seed damage, seed germination, plant stand, seed consumption and 

drilled seed distribution were measured. It was shown that planter type had significant effect on 

yield at 5% probability level. Maximum yield was obtained using Rau planter with 4 km/h forward 

speed (96.67 ton/ha). Planter type and planting speed also had significant effect on germination at 

1% probability level, but their interaction was not significant. Tarashkadeh vaccum planter with 4 

km/h forward speed had maximum seed germination (77.67%). Coefficients of seed distribution 

were measured for all planters and Tarashkadeh vaccum planter with 4 km/h forward speed had 

maximum seed distribution uniformity in adjusted distances (56.89%) and in average distances 

(58.62%).  Consequently pneumatic planters had better performance than mechanical planters and 

Tarashkadeh vaccum planter was better than other pneumatic planters.  
 

Keywords: Mechanical planter, Planting, Pneumatical planter (vaccum planter), Sugarbeet 

 
  مقدمه   

 زیر کشت چغندر قنـد   ایران هکتار در    172000ساالنه حدود   
 هکتـار آن مربـوط بـه اسـتان خراسـان          74000رود کـه      می
قـسمت اعظـم ایـن کـشت بـصورت مکـانیزه و بـا           . باشد  می

با توجـه   . شود  هاي دقیق کاشت انجام می    استفاده از ماشین  
ه بـه  ایـن گیـا   به قیمت باالي بذور چغندر قند و همچنین نیاز     

هـا روي ردیـف، هزینـه و زمـان            فاصله دقیق بین بوته   
ــتفاده از     ــشاورزان اس ــروزه ک ــردن، ام ــک ک ــاد تن زی

  .دهند بذرکارهاي دقیق را بر بقیه بذرکارها ترجیح می
هاي کاشت، بسیاري از عـواملی را    عملکرد ماشین 

هـاي کـشت شـده        که در جوانه زدن و سبز شدن دانـه        
گیاهـان   لـذا عملکـرد   و ددهـ  مؤثرند تحت تاثیر قرار می  
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. هاي کارنده متفـاوت باشـد       بسته به عملکرد ماشین    تواند  می
اي و   هـاي بهبـود عملکـرد، ارزیـابی فنـی مزرعـه           یکی از راه  

 گیـاه کار موجـود بـراي کـشت ایـن          تعیین مناسبترین ردیف  
 تنـوع مـدل بـذرکارهاي نیومـاتیکی موجـود گاهـاً           . باشد  می

زان شده و با توجه بـه   موجب بروز سرگردانی براي کشاور    
. باشـد  بذور موجود، انتخاب مدل و نوع بذرکار  مـشکل مـی           

ــه   ــد ک ــر چن ــق ه ــاتیکی دقی ــذرکارهاي نیوم ــوده و   ب ــار ب ک
ایـسه بـا بـذرکارهاي     قبایست از میزان بذر کمتـري در م         می

مکانیکی استفاده شـود ولـی بعلـت عـدم رعایـت و شـناخت         
 بـذرکارها نیـز     ویژگیهاي فنی، کشاورزان در استفاده از این      

بیـشتر  ایـران   از طرفـی در     . کننـد   بذر اضـافی مـصرف مـی      
هاي کاشت مخصوصا دقیق کارها وارداتـی بـوده و            ماشین

ها ضـرورت و اهمیـت دارد         بررسی کمی و کیفی این ماشین     
 معیــار مناســبی جهــت انتخــاب مناســبترین ماشــین تــا اوالً

ا بـه   حاصل گردد، ثانیا منجر به بهبود عملکرد گـشته و ثالثـ           
هـا   رفع نواقص موجود در ساختمان و کاربرد بهینه ماشـین         

  .در شرایط کشور کمک نماید
در تحقیقی که در دانشگاه نبراسـکا روي تـاثیر نـوع و             

مـشخص  شـد  زنی چغنـدر قنـد انجـام       مدل کارنده بر جوانه   
زنی چغندر قنـد مـؤثر        گردید که نوع و مدل کارنده بر جوانه       

ر نوع کارنده متفاوت بهمراه سه     در این تحقیق چها   . باشد  می
مشخص گردیـد کـه   . نوع بذر چغندر قند با هم مقایسه شدند   
 درصــد 5/11 را گیــاهبــذرکارهاي نیومــاتیکی، جوانــه زنــی 

افزایش داده ولی بین بـذرکارهاي نیومـاتیکی تفـاوت معنـی            
تحقیـق   .)1992همکـاران   اسـمیت و    ( داري مشاهده نگردیـد   

هـاي    در زمینه ارزیابی کارنده   دیگري  در دانشگاه میشیگان      
در ایـن طـرح چهـار مـدل بـذرکار           . چغندر قند انجام گرفـت    

 بـذرکار   ،1دیـر   بـذرکارنیوماتیکی  ،آکوردبذرکار مکانیکی  (
ه  بــ)3اسـتنهوي  بــذرکار نیومـاتیکی  و  2مونـوزم نیومـاتیکی  

ورزي، دو سـرعت کاشـت و همچنـین           همراه دو روش خاك   
 ایـن طـرح در دو منطقـه        .دو نوع بـذر بـاهم مقایـسه شـدند         

جداگانه اجرا شـد و مـشخص گردیـد کـه تغییـرات سـرعت             

                                                
1Deer 
2Monosem 
3Stanhoy 

کاشت تاثیري بر روي استقرار بذر نداشته ولی فاصله         
هـاي پـایینتر کاشـت        یک اندازه بـین بـذور در سـرعت        

باالترین درصد سبز چغندر قند مربـوط       . یابد  بهبود می 
و کمتـرین آن   دیـر بـه اسـتفاده از بـذرکار نیومـاتیکی     

ــانیکی  مر ــذرکار مک ــه ب ــوط ب ــوردب ــود آک ــین . ب همچن
 3مشخص گردید که استفاده از بـذور کـروي بـا قطـر          

متر  درصد سبز بیشتري نسبت به بـذور بـا قطـر         میلی
 ارمتر دارد و در نهایت تیمار استفاده از بـذرک    میلی 5/4

داراي ) کـروي نـشده   (  با اسـتفاده از بـذور عـادي        دیر
ان و اســمیریلیس هاریگــ( بیـشترین درصــد ســبز بــود 

2000(  
کـار متـداول در اسـتان         در تحقیقی دو نوع ردیـف     

فارس بمنظور رفع نواقص، مـورد ارزیـابی فنـی قـرار            
ماننــد یکنــواختی طــولی کاشــت، ی یمتغیرهــا و گرفــت

پراکنــدگی جــانبی بــذرها، درصــد شکــستگی بــذرها و 
افـضلی نیـا    ( شـد گیـري     یکنواختی عمق کاشـت انـدازه     

 یـــک نـــوع ردیــــف   ) 1377( افـــضلی نیـــا   ).1374
کارنیوماتیک با بذرکار مکانیکی رایج در منطقـه فـارس       
براي کشت گوجه فرنگی را مـورد بررسـی و مقایـسه             

هـاي در صـد     معیـار قرار داد و نتیجه گرفت که از نظر         
ــذرکار   ــذر، ب ــع ب ــواختی توزی ــذور و یکن ــدن ب ــبز ش س

از لحـاظ درصـد شکـستگی       . کند  مکانیکی بهتر عمل می   
ه  شکـستگی ظـاهري در بـذرهاي خـارج       بذر، هیچگونـ  

در  .قوط دو نوع بذر کار مـشاهده نـشد        شده از لوله س   
 دیگر یک دستگاه دقیق کار براي کاشت چغندر          یتحقیق

قند طراحی گردید و سپس با ردیف کار متداول منطقـه        
این مقایسه نشان داد که میزان سبز شدن       . مقایسه شد 

 ردیـف کـار   صـد بیـشتر از   در8کار جدید     بذر در دقیق  
آزمـایش یکنـواختی توزیـع       ).2000کیت  ( متداول است 

 گیاهانی مانند بذر در استفاده از بذرکارنیوماتیک براي       
کلـزا، جـو، گنـدم و یــوالف نـشان داد کـه توزیـع بــذر       

تــر  تــر و دقیــق بوســیله بــذر کــار نیوماتیــک یکنواخــت
  ).1972فرن استرم و بکر ( باشد می

ــد، در زراعــت چغبراســاس یــک گــزارش  نــدر قن
هـاي نیوماتیـک، پایـداري        کـاري بوسـیله کارنـده       دقیق
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دهـد و   ها را بعلت نیاز کم بـه تنـک کـردن افـزایش مـی               بوته
هـاي سـالم و قـوي در سـطح            همچنین تعداد و جمعیت بوته    

  ایـنچ 5/0یابد و مناسـبترین عمـق کاشـت         مزرعه افزایش می  
ی مقایـسه و ارزیـاب   ).2000کیـت  ( باشـد  می) متر   میلی 5/12(

اي اي افقی، صفحه چهار نوع بذرکار چغندر قند موزع صفحه    
نـشان داد کـه در    ) اي و مـوزع خالیـی       عمودي، تسمه نقالـه   

بـا سـایر    ) نیوماتیـک (کاشت دقیق بوسیله استفاده از خـالء        
هـا در     هاي مکانیکی درصد سبز شدن و استقرار بوتـه          موزع

ــی  ــتالف معن ــطح داراي اخ ــد س ــتداري واح ــین . اس همچن
هـاي   ص گردید کـه افـزایش سـرعت کاشـت در مـوزع        مشخ

مکانیکی داراي تاثیر بیـشتري نـسبت بـه مـوزع نیومـاتیکی             
  ).1971همکاران رورباخ و ( باشد می

ر  اثـر سـرعت پیـشروي بـ     1992طی تحقیقی در سـال      
ــذرها در  ــله بـ ــواختی فاصـ ــک  روي یکنـ ــده نیوماتیـ  کارنـ

ا ه سرعت.  مورد بررسی قرار گرفت   Sp520 مدل   1وگاسپارد
نتـایج نـشان     .بودنـد  کیلومتر در سـاعت      9 و   7،  5عبارت از   

 کیلـومتر در سـاعت، بهتـرین        5داد که در سرعت پیـشروي       
بطوریکه شود مییکنواختی از نظر فاصله بین بذرها حاصل       

خـان و همکـاران     ( ضریب تغییرات داراي حداقل مقدار بـود      
کـار   یـک دسـتگاه ردیـف    ) 1972(  بکر  و ورنستورمف  ).1992

یــق بــراي کاشــت چغنــدر قنــد طراحــی کردنــد و پــس از دق
ارزیابی نتیجه گرفتند که بـذر کـار مـورد نظـر بـذرها را بـا              
ــق      ــشت در عم ــوط ک ــله روي خط ــرات فاص ــرین تغیی کمت

 کیلـومتر در سـاعت،      9/4بـاالي   هاي    یکنواخت  و در سرعت    
عملکرد این ماشین با یـک ردیـف کـار متـداول     . دهد  می قرار
ررسی و مقایسه قرار گرفـت کـه میـزان           منطقه مورد ب   4در  

کار جدیـد بطـور     منطقه توسط ردیف  سه  سبز شدن بذر در     
کـار جـان     طی مقایسه بـا ردیـف  لیبیشتر بود و% 8متوسط  

 . اختالف معنی داري مشاهده نشددیر در سال دوم

ارزیابی فنـی بـذرکارهاي رایـج در      تحقیق    این  هدف از 
 ایـن  تـا از    بـود   قـه   کاشت چغندر قند در شرایط زراعی منط      

کـــارآیی و یـــا نـــواقص بـــذرکارهاي نیومـــاتیکی   طریـــق
مخصوصا بـذرکار نیوماتیـک تراشـکده کـه بـه تـازگی در              (

                                                
1Gaspardo 

و تـاثیر آنهـا بـر یکنـواختی         )  اسـت  منطقه رایـج شـده    
در کاشـت بــذور، رشــد و نمـو و عملکــرد چغنــدر قنــد   

 لـذا جهـت    .تعیین گـردد  مقایسه با بذرکارهاي مکانیکی     
وع بذرکار نیوماتیـک اسـتفاده    ن2مایش از انجام این آز  

 .د تا مزایا و معایب هر یک بررسی و مشخص گرددش 
 

 
  ها  مواد و روش 

 خراسـان  جـوین  در کـشت وصـنعت       آزمایشاین  
طرح آماري مورد اسـتفاده در ایـن        . شد انجام   رضوي
. بـود بـا سـه تکـرار       هاي خرد شده نواري     کرتتحقیق  

 : از ند بودمورد مطالعه عبارتفاکتورهاي 

    :نوعسه هاي بذرکار در   ماشین-الف
a1 :   سـاخت  ( بذرکار نیوماتیکی شـش ردیفـه تراشـکده

  )داخل کشور
a2 :  ــاتیکی ــذرکار نیوم ــه دوازدهب ــ ردیف نــوع   (2ورائ

 )خارجی

a3 :3آکورد  شش ردیفهبذرکار مکانیکی  

دو بذرکار نیوماتیکی ذکـر شـده داراي سیـستم مـوزع       
لی یکی از آنها سـاخت داخـل و     تقریبا یک شکل بوده و    

باشد که تفاوت هایی در زمینه        دیگري ساخت خارج می   
 .شـود   دقت و کیفیت در زمینه ساخت آنها مشاهده مـی         

 نیکی آکـورد بعنـوان بـذرکاري       بذر کار مکا    از همچنین
ــد      ــدر قنـ ــزارع چغنـ ــیعی از مـ ــطح وسـ ــه در سـ   کـ

ارها بـذرک رود بعنـوان یکـی از       بکـار مـی   ) کاريردیف(
 با توجه به اینکه بـذرکار نیوماتیـک   .ده شده است استفا

و در  اسـت   تـازگی در منطقـه رایـج شـده          ه  تراشکده ب 
گیـرد، ارزیـابی    سطح وسیعی مورد استفاده قـرار مـی       

مشخصات بذرکارها  . اي آن ضرورت دارد     مزرعه-فنی
 . آمده است1در جدول 

  

                                                
2Rau 
3Accord 
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  .آزمایش مشخصات بذر کارهاي مورد استفاده در-1 جدول

  یفکارنوع رد
تعداد 
  ردیف

  عرض کار
  )متر(

  نوع اتصال
  چرخ فشار دهنده  به تراکتور

نوع 
  نوع موزع  نوع شیار بازکن  پوشاننده

  صفحه عمودي بادي  کفشکی  کاردي  چرخ الستیکی  سوار  3  6  تراشکده
  بادي صفحه عمودي  کفشکی  کاردي  میان باز الستیکی   سوار  6  12  رائو
  مکانیکی صفحه افقی  یلچه ايب  دیسکی  میان باز  سوار  3  6  آکورد

  
 
  : سرعت پیشروي در دو سطح-ب

 b1    : کیلومتر در ساعت4سرعت   
 b2   : کیلومتر در ساعت6سرعت    

هاي ذکر شده با توجه به  براي دستیابی به سرعت
کتابچه راهنماي تراکتور، دنده مورد نظر انتخاب و با 

ورد نظر هاي م استفاده از گاز دستی و دور موتور، سرعت
هایی به   تیمار در کرت16 در این طرح آماري .حاصل شد

ورزي و تهیه بستر  عملیات خاك . متر اجرا شد6×30ابعاد
بذر مطابق روش مرسوم منطقه انجام گردید بدین ترتیب که 

دار شخم زده و پس  ابتدا زمین را بوسیله گاوآهن برگردان
در . داز پخش کودهاي فسفر و پتاس مزرعه دیسک زده ش

، سطح خاك قبل از 1 مالهات تکمیلی نیز با استفاده ازعملی
هاي زمین بر روي نتایج  بذرکاري هموار  تا اثر ناهمواري

  .آزمایش حذف گردد
هاي کشت  در هر سه نوع بذرکار فاصله بین ردیف

 1/5متر، فاصله بذرها روي ردیف   سانتی50حدود 
 100احد حاويهر و(  واحد3سانتیمتر و میزان بذر مصرفی 

آبیاري مزرعه با استفاده از . در هکتار بود) دبوهزار بذر 
  . انجام شد2دوار مرکزيدستگاه 

  : بودند ازگیري در این طرح عبارت اندازهمتغیرهاي مورد 
درصد ( میزان صدمات مکانیکی وارده به بذرها -1

  ها بطور جداگانه در هر یک از کارنده) شکستگی بذرها
زیع و ریزش بذر بر روي ردیف یکنواختی تو -2

  یکنواختی عمق کاشت
                                                
1Land leveler 
2Centerpivot 

  درصد سبز شدن بذور -3
اثر سرعت پیشروي دستگاه روي دقت  -4

  دستگاه
 دو برگظهور درصد استقرار بوته پس از  -5

  حقیقی در واحد سطح و واحد طول ردیف کاشت
  )بکسوات( ها درصد لغزش چرخ -6
  

  متغیرهاگیري  روش اندازه
کی وارده به بذر یا میزان صدمات مکانی

بعبارت دیگر درصد شکستگی بذر بدین صورت 
گیري شد که بذرهاي خارج شده از لوله سقوط  اندازه

آوري شده و تعداد  در هر بذرکار در آزمایشگاه جمع
کل بذرها و بذرهاي شکسته شده در یک نمونه معین 

 درصد 1معادله شمارش گردید و سپس با استفاده از 
. کارها محاسبه شد هر یک از ردیفشکستگی بذر در 

قبل از انجام آزمایش بذرهاي شکسته شده جدا و 
گی ناشی از ماشین ند تا تنها درصد شکستدش حذف 

     .محاسبه گردد

]1[                                     100×=
T

B

N
NB   

 تعداد بذور BN،  بذورشکستگی درصد B: که در آن
 . تعداد کل بذور می باشدTN و  شدهشکسته

گیري درصد سبز شدن  همچنین براي اندازه
بذر، پس از سبز شدن بذرها در مزرعه، با استفاده از 

هاي سبز شده در  بوته) یک متر مربع( یک کادر مربعی
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درصد  2معادله داخل کادر شمارش شد و با استفاده از 
  :سبز شدن بذر محاسبه گردید

]            2[                        100
**

×=
pgN

NG
T

G  

 بذور  تعدادGN ،  در صد سبز شدن بذورG: که در آن
 بترتیب قوه نامیه و درصد خلوص بذر p و g، سبز شده

  .باشدمی
براي اندازه گیري درصد استقرار بوته پس از دو 

ها تعداد آنها در طول ردیف شمارش شده  برگی شدن بوته
 دو با توجه به تعداد بذور کاشته شده در واحد طول درص

  .رار بذرها محاسبه گردیداستق
گیري دقت بذرکارها در تامین  براي اندازه

یکنواختی توزیع بذر بر روي ردیف، آزمایشی بشرح زیر 
در مزرعه انجام و ضریب یکنواختی توزیع بذر بر حسب 

سناپاتی و همکاران (  محاسبه گردید3معادله  ، طبقدرصد
1988:(  

1001 ×





 −=

D
YSe                                  [3] 

Se : ضریب یکنواختی توزیع بذر بر حسب درصد  
D : میانگین فاصله تنظیمی بین بذرها بر روي ردیف  
Y :ها از میانگین آنها یا  میانگین قدر مطلق تفاضل داده

  . میزان فاصله تنظیمی
گیري فاصله بین بذرها  در این آزمایش براي اندازه

، از روش ابتکاري 1گریستسمه آغشته به بعلت فقدان 
در قسمتی از زمین  که خاك نسبتا رسی  .استفاده گردید

آبیاري )  متر5/1 متر و عرض 20بطول تقریبا ( دارد
صورت گرفته و با توجه به خاصیت چسبناك بودن گل 
رس، بذور در هنگام خروج از لوله سقوط ردیفکار بدون 

توجه به با . هیچگونه جابجایی در محل سقوط ثابت گردید
ها در یکنواختی توزیع بذر بوسیله  اینکه میزان لغزش چرخ

موزع مؤثر است، در طول مسیر طی شده با عالمت گذاري 
بر روي چرخ محرك دستگاه، تعداد دورهاي زده شده آن 

سپس طول مسیر طی شده بر محیط چرخ . شد گیري  اندازه

                                                
1Grease Belt 

بایست بزند  می تقسیم شده و به تعداد دورهایی که
سبه گردیده و درصد لغزش با استفاده از فرمول محا

  :دمآ دست ه زیر ب

]4[                                       100
1

01 ×
−

=
N

NNSl  

 1Nو  0N و درصد لغزش چرخSl: که در آن
بدون بار و با بار بترتیب تعداد چرخش چرخ در حالت 

  .باشدمی
گیري اثر سرعت پیشروي بر  جهت اندازه

دقت دستگاه، در مسافت معینی از مزرعه، بذرهاي 
 هاي تعیین شده خارج شده از لوله سقوط در سرعت

آوري گردیده و میزان  جمع)  کیلومتر در ساعت6 و 4(
   .بذر در هر متر طولی براي هر سرعت مشخص شد

  ها توسط انس و مقایسه میانگین      تجزیه واری
  . انجام شدMSTATCافزار نرم

  
 

  نتایج و بحث 
اندازه گیري میزان شکستگی بذر بعد از عبور        
از موزع بذرکارها نشان داد که در هر دو مورد میـزان           

تحلیـل   ج تجزیه ونتای .باشد شکستگی ظاهري صفر می   
،  در صد سبز شـدن بـذور       ،عملکردهاي مربوط به    داده

 صد لغزش چرخ، در صد استقرار بوته، میزان بـذر           در
 بیـان شـده   4و  3 ،2 در جـداول  قند  درصد مصرفی و 

شـود فقـط       مالحظـه مـی    2بطوریکه در جـدول     .  است
  اثـــر  فــاکتور نـــوع بـــذرکار توانــست روي عملکـــرد  

داري ایجــاد کنــد و فــاکتور ســرعت پیــشروي و معنــی
ي اثـر  همچنین اثر متقابل نوع بذرکار و سرعت پیـشرو    

در مورد درصد سبز    . ندداري روي عملکرد نداشت   معنی
ــر،شــدن بــذور ــرعت    ه ــذرکار و س ــوع ب دو فــاکتور ن

ــی  ــر معن ــشروي اث ــدن  پی ــبز ش ــد س داري روي درص
  . نشدداردو فاکتور معنی  ولی اثر متقابل اینتدداشت
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   عهصفات مورد مطالاثر نوع بذرکار و سرعت پیشروي  نتایج تجزیه واریانس -2 ولجد

  صفات مورد
   بررسی

  منابع تغییر

درجه 
  آزادي

درصد 
  سرش
  چرخ

  ضریب یکنواختی
میانگین (

  )ها فاصله

  ضریب یکنواختی
  )فاصله تنظیمی(

درصد 
  استقرار
  بوته

  عملکرد  بذر مصرفی
  درصد سبز
  درصد قند  شدن بذور

ns 24/1  35/1 2  )تکرار( بلوك  ns 93/0  ns ns 13/0 ns 054/0 ns20/622  ns06/4  ns 771/0 

2 **92/26  20/5624 (A) ردیف کار ** 70/856 ** ns 86/0 **660/3 *38/2401  **06/1321  * 174/2 

a 4 75/0 42/170 خطاي  40/21  44/0 050/0 47/228 06/4 180/0 

1 *93/1  79/38   (B)  سرعت  12/46 * Ns270/1 ns 188/0 ns39/1  **39/401  ns 257/ 0 

b 2  07/0 41/51خطاي   41/10  34/0 164/0 89/338 39/15 690/0  
AB 2  ns 22/0 08/0  50/7  ns 12/2  ns 008/0 ns 06/43 ns 72/48 ns 680/1  
c 4  06/0 012/0خطاي   11/2  95/0 129/0 30/49 22/22 820/0  

  دار یمعنغیر: ns               05/0 در سطح احتمال دارمعنی: *       01/0ر در سطح احتمال دامعنی: **
  

کتورهـاي نـوع بـذرکار و سـرعت پیـشروي و      فا
داري روي درصـد     معنـی   اثـر  همچنین اثرات متقابل آنها     

 نوع بـذرکار در سـطح   اثر  فقط   ولی   ندنداشتاستقرار بوته   
 به دسـت آمـد     داربر میزان بذر مصرفی معنی    % 1احتمال  

اخـتالف بـذرکارهاي نیوماتیـک      این  با وجود    . )2جدول  (
بر سرعت پیشروي   اثر   .نشددار  معنیمتغیر  در مورد این    

  .دار بدست نیامدمعنیمیزان مصرف بذر 
ــذرکار ــوع ب ــطح  ن ــال در س ــرعت  % 1احتم و س

داري روي میزان   اثر معنی %  5  احتمال پیشروي در سطح  
هـا بـا   سـرش چـرخ  . نـشان داد هـاي بـذرکار    سرش چرخ 

  ). 2جدول (شد افزایش سرعت پیشروي بیشتر 
 اثـرات متقابـل     سـرعت پیـشروي و    ،  نوع بذرکار 

 .ایجاد نکرد داري  اثر معنی آنها روي درصد استقرار بوته      
اثـر   متغیر نای بر فقط نوع بذرکاردر مورد درصد قند نیز      

سرعت و  ) 2جدول  ( داشت   % 5احتمال  در سطح   دار  معنی
ــشروي ــاثیرپی ــی ت ــت    معن ــد نداش ــد قن ــر درص  داري ب

  .)2جدول (
ــسه  ــاس مقای ــانگینبراس ــامی ــد ه ــشخص ش  م

 33/93میـزان   ه  ترین عملکرد مربوط به بذرکار رائو ب      بیش
تن در هکتار بـوده و بعـد از آن بـذرکارهاي تراشـکده و               

تـوان  علت این اختالف عملکرد را مـی     . شتندآکورد قرار دا  
 در مقایـسه بـا  به یکنواختی عمق کاشت در بـذرکار رائـو        

همچنین با توجه بـه      ).3جدول( نسبت داد دو بذرکار دیگر    
توان گفت بذرکار تراشکده بیـشترین درصـد          می 3جدول  

و )  درصــد83/74( ســبز را بخــود اختــصاص داده اســت
ــرار    ــاي بعــدي ق ــه ه ــو در رتب ــورد و رائ ــذرکارهاي آک ب

توان در مناسب بودن نـوع یـار          علت این امر رامی   . گرفتند
 بازکن و همچنین نوع پوشاننده بذرکار تراشـکده دانـست         

 هـاي فورنـستورم و بکـر    فتـه که در این مورد، نتایج بـا یا     
ــمیت و ) 1972( ــاران و اسـ ــت دارد) 1992(همکـ  .مطابقـ

رهاي نیوماتیک از نظر درصـد شکـستگی        اهمچنین ردیفک 
   .داشتندنیکی برتري انسبت به ردیفکار مکبذر

 میزان بذر مصرفی ردیفکار     3جدول  توجه به    با
مـی باشـد     نیوماتیکردیفکارهاي  بیشترازآکورد   مکانیکی

 محاسن ردیفکارهاي نیوماتیک مـی   یکی از موضوع   و این 
توان به هنگام کار با آن میزان بـذر مـصرفی        باشد که می  

. را دقیقاً تنظیم نمود و مصرف آن را در هکتار کاهش داد          
ردیفکار مکانیکی به علت بزرگ بـودن حفـره هـاي مـورغ         
آن نسبت به اندازه بذر موجب ریزش غیر یکنواخـت بـذر            

   .ایش بذر مصرفی گردیدشده و باعث افز
کـار مکـانیکی   بیشترین میزان سـرش بـه ردیـف     

کـار رائـو تعلـق داشـت       به ردیـف  کمترین میزان   آکورد و   
تـوان بـه وزن بیـشتر کارنـده         این علت را می   ).  3جدول  (

ر اثـر لغـزش چـرخ       د .نسبت به سـایر بـذرکارها دانـست       
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ــذر نمــی ــر بــذرکار، صــفحه ب ــذرها بطــور غی چرخــد و ب
 فواصـل   مناسـب د که یکنـواختی     نشوشته می یکنواخت کا 

در ردیفکـار  .  گـواه ایـن مطلـب بـود    رائـو  بذرکار    در   بذر
هـاي آن یکنـواختی     مکانیکی بـدلیل درصـد لغـزش چـرخ        

ریزش بذر نیز پایین بـود کـه ایـن امـر بـه خـصوصیات                
مکانیکی چـرخ و طراحـی مناسـب بـذرکار و پارامترهـاي       

سـتگاه  د  وزنمرتبط بـا آن نظیـر توزیـع وزن و میـزان             
 .بستگی دارد

 رهاي مـورد متغیاز نظر   بذرکارسرعتهاي  میانگین        
 و  بیشترین عملکـرد   .شودمشاهده می  4جدول  در  مطالعه  

 4 ســرعت بــه مربــوط میــزان درصــد بــذور ســبز شــده
 و بیشترین درصد سرش چرخ مربوط       کیلومتر در ساعت  

 کـاهش درصـد    .باشـد    کیلومتر در ساعت می    6به سرعت   
توانـد ناشـی از اثـرات جزئـی     ها بـاال مـی    سبز در سرعت  

ر یکنـواختی   هـاي فـشار بـ     سرعت پیشروي و عمل چـرخ     
هـاي  عمق کاشت و خود عمق کاشت باشد که در سـرعت          

 خـان و همکـاران   باال ممکـن اسـت بیـشتر نمایـان گـردد            
نیز در تحقیقات   ) 2000(و هاریگان و اسمیریلیس     ) 1992(

 .دندخود به نتایج مشابهی رسی

  
  براي انواع بذرکار صفات مورد مطالعهمیانگین  -3جدول 

  صفات مورد بررسی
  منابع تغییر

  درصد سرش
  چرخ

درصد استقرار 
  بوته

  بذر مصرفی
   ) کیلوگرم در هکتار(

  عملکرد
  )تن در هکتار(

  درصد سبز
  شدن بذور

  درصد قند

 b 37/2 a 84/96 b 47/3 b00/60  a83/74  a58/16  ردیفکار تراشکده

 b 76/1 a 91/96 b 63/3 a33/93  c00/47  b56/15  ردیفکار رائو

 a 69/5 a 22/96 a 89/4 b50/57  b00/52  b51/15  ردیفکار آکورد

   ندارند دار آزمون دانکن اختالف معنیبراساس داراي حروف مشترکی هستند در هر ستون ایی که همیانگین
 

  روي مختلفهاي پیشسرعت براي خصوصیات مورد مطالعهمیانگین  -4 جدول
  صفات آزمایش

  
  سرعت پیشروي

 

سرش درصد 
 چرخ

درصد استقرار 
 بوته

میزان بذر مصرفی 
 )کیلوگرم در هکتار(

تن در (عملکرد
 )هکتار

 )درصد( عیار درصد سبز

 b 4/3 a 7/96 a 45/3 a    62470 a    8/74 a   22/16  چهار کیلومتر در ساعت

 a7/3 a6/96 a89/3 a 62100 b 6/72 a 59/16  در ساعتشش کیلومتر 

  دار ندارندآزمون دانکن اختالف معنیبراساس داراي حروف مشترك هستند در هر ستون که هایی میانگین
 

بــاالترین ضــریب یکنــواختی توزیــع بــذر حــول 
مربوط به  )  سانتیمتر 1/5( فاصله تنظیم شده براي بذرکار    
 56 ( کیلــومتر در ســاعت4بــذرکار تراشــکده در ســرعت 

بطور کلی دقت باالیی نیست و این کـاهش   بود که   ) درصد
ها داده(شد  دقت توزیع با افزایش سرعت پیشروي بیشتر        

  بیشترین ضریب یکنواختی حـول میـانگبن        .)انددرج نشده 
بـه  )  درصـد 65 و   80بـه ترتیـب     (هاي بدست آمده    فاصله

کیلـومتر در    6و   4 هـاي بذرکار مکانیکی اکورد در سرعت    
کـه هرچنـد      سـت اآن  امـر بیـانگر     این  . متعلق بود ساعت  

)  سـانتیمتر 1/5( دقت ایـن بـذرکار حـول فاصـله تنظیمـی      
  ولـی دقـت آن حـول میـانگین     )  درصـد  46(تـر بـود     پایین

تـري  بوده و بذرها بـا نـرخ یکنواخـت         هاي بذر باال  فاصله
هرچند این امر باعث افزایش میزان مـصرف       ندریخته شد 

   .گردد   در هکتار میبذر
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 نتـایج تجزیــه و تحلیــل آزمــایش بـه طــور کلــی  
 مـورد  سه مورد بررسی در    متغیر   9آن بود که از     بیانگر  

 کـه در یـک حالـت      اسـت   بذر کار رائو از تراشـکده برتـر         
از طرف دیگـر بـذر    .دار گردیداین اختالف معنی  ) عملکرد(

ه کـه   مورد از بذر کار رائو برتر بـود    سهکار تراشکده در    
سبز و یکنواختی توزیـع  ، درصد قنددرصد ( سه متغیردر  

)  کیاومتر در ساعت   6بذر حول فاصله تنظیمی در سرعت       
همچنین بذرکار مکانیکی آکورد    . شددار  این اختالف معنی  

هـاي   در سرعتیکنواختی توزیع بذر حول میانگین  از نظر   
 از بذر کارهـاي نیوماتیـک برتـر       کیلومتر در ساعت   6 و 4

هـاي   نتایج نـشان مـی دهـد کـه ردیفکار          در مجموع   . دبو
مورد بررسی در کاشـت بـذر    متغیرهاي   از نظر    نیوماتیک

 مکـانیکی منوژرم معمولی چغندرقنـد نـسبت بـه ردیفکـار          
هـاي روربـاخ و    یافتـه این نتایج بـا   که دنباشتر می مناسب

ــرازي  ــت دارد) 1971(بـ ــاي .مطابقـ ــین ردیفکارهـ  در بـ
بـا  مگیري مالحظـه نگردیـد ولـی        نیوماتیک، اختالف چـش   

ردیفکار تراشکده نسبت به ردیفکـار رائـو        توجه به نتایج،    
  .شتبرتري نسبی دا

  
  سپاسگزاري

 دت صـمیمانه   اجراي این آزمایش بـدون مـساع      
  جوین و همکـاران ایـشان  مدیریت محترم کشت و صنعت  

پـذیر نبـود   جناب آقاي مهندس ایوب خلیلی امکان     به ویژه   
  .شان تقدیر و سپاسگزاري می گرددلذا از زحمات ای
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