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 مقدمه 
ــت.  ــول اس ــد محص ــاورزی در تولی ــات کش ــن عملی ــم تری ــی از مه ــت یک کاش
ــی در کشــت محصــوالت  افزایــش عملکــرد محصــول، امــکان ایجــاد تنــوع و توال
مختلــف مســتلزم داشــتن اســتقرار یکنواخــت و بموقــع گیــاه بــا تراکــم مطلــوب 
اســت. اســتقرار بوتــه شــامل مراحــل جوانــه زنــی بــذر، سبزشــدن گیاهچــه و رشــد 
آن تــا مرحلــه بلــوغ اســت کــه بــه اثــرات متقابــل عوامــل  بــذر، خــاك، آب و هــوا، 

ماشــین آالت، مدیریــت و ... در طــول زمــان رشــد، بســتگی دارد.
یکــی از مشــکالت بخــش کشــاورزی کشــور، نداشــتن شــناخت کافــی 
ــف کشــاورزی  ــرد ادوات مختل ــوع کارب ــا و ن ــا ویژگــی ه ــران ب کارشناســان و کارب
ــا،  ــرح ه ــد داخــل در ط ــای کشــاورزی تولی ــین ه ــر ماش ــش ت ــروزه بی اســت. ام
مــدل هــای گوناگــون و مشــابه نــوع خارجــی آن ســاخته مــی شــوند کــه هریــک 
مطابــق بــا شــرایط اقلیمــی و الگــوی کشــت منطقــه ای خــاص طراحــی شــده انــد. 
بــا توجــه بــه تنــوع اقلیــم در کشــور، الزم اســت قبــل از انتخــاب و بــه کارگیــری 
یــک ماشــین، اجــزاء ماشــین مزبــور و ویژگــی هــای کاری آن شــناخته شــود تــا در 

ــه کار گرفتــه شــود. محــل و شــرایط مناســب ب
ــاورزی  ــش کش ــران بخ ــان و کارب ــه کارشناس ــک ب ــرای کم ــریه ب ــن نش در ای
در انتخــاب ماشــین مناســب کاشــت غــالت، بــه معرفــی انــواع اجــزاء درگیــر بــا 
خــاك در بذرکارهــای غــالت و توضیــح ویژگــی هــای هریــک از آنهــا کــه مطابــق 

ــد، پرداختــه شــده اســت. ــا شــرایط مختلــف کاری طراحــی شــده ان ب
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 عوامل مؤثر بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه
ــده  ــرل ش ــرایط کنت ــت ش ــذر تح ــه ب ــوه نامی ــد ق ــذر )درص ــودن ب ــده ب زن
آزمایشــگاهی(، حــرارت خــاك، فراهــم بــودن رطوبــت خــاك بــرای جوانــه زنــی، 
ــل خــروج گیاهچــه  ــی در خــاك و مقاومــت مکانیکــی خــاك در مقاب هــوای کاف

ــاه هســتند. ــی و ســبز شــدن گی ــه زن ــر جوان ــر ب ــل مؤث ــه عوام ازجمل

 وظایف یک کارنده برای استقرار بهتر محصول
ــام  ــه انج ــادر ب ــد ق ــده بای ــوالت، هرکارن ــز محص ــت آمی ــتقرار موفقی ــرای اس ب

ــد: ــر باش ــف زی وظای
 1- باز کردن شیار مناسب،
 2- اندازه گیری مقدار بذر،

 3- تحویل و جاگذاری بذر در داخل شیار،
 4- پوشاندن بذر داخل شیار،

 5- تثبیت و محکم کردن بستر بذر، 
6- کارهــای ضــروری دیگــر مثــل بــه کار بــردن مــواد شــیمیایی )کــود و ســم( 
ــاز کــردن  ــرای ب ــای گیاهــی و تمیزکــردن مســیر ب ــدن بقای ــرای محصــول، بری ب

شــیار در خــاك و ...
ایــن وظایــف بایــد در ســرعت پیــش روی قابــل قبــول و بــا درجــه اطمینــان بــاال 
انجــام گیــرد. بــه طورکلــی اجــزای درگیــر بــا خــاك در ادوات کاشــت بــه هفــت 

گــروه زیــر تقســیم مــی شــوند:
1- وسایل برش خاك و بقایای گیاهی )پیش بر(،

ــن  ــه بی ــیاربازکن ک ــل ش ــده مقاب ــف )تمیزکنن ــازی ردی ــاده س ــایل آم  2- وس
ــی شــود(، ــر و شــیاربازکن ســوار م پیــش ب

 3- شیاربازکن ها،
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 4- تثبیت کننده های بذر در خاك،
 5- پوشاننده های بذر،

 6- محکم کننده بستر بذر )فشارنده خاك روی بذر(، 
7- هموارکننده بستر بذر بدون فشرده کردن خاك.

 شیاربازکن ها 
در کارنــده هــا، بخصــوص کارنــده هــای بــی خــاك ورزی، شــیاربازکن بــه عنــوان 
وســیله ایجادکننــده و شــکل دهنــده شــیار در خــاك بــرای اســتقرار بــذر، نقــش 
اصلــی را در تعییــن میــزان موفقیــت فراینــد تولیــد محصــول کشــاورزی داراســت.

وظایف شیاربازکن ها
* بــاز کــردن شــیاری بــه عمــق مــورد نیــاز )تناســب عمــق بــا نــوع و انــدازه 

ــوری و ...(. ــذر، دمــای خــاك، رطوبــت خــاك، نیــاز ن ب
* حفــظ یکنواختــی عمــق در امتــداد طولــی شــیار و بیــن شــیارهای مجــاور 
کــه بــر میــزان یکنواختــی جوانــه زنــی، ســبز شــدن و اســتقرار بوتــه تأثیــر دارد.

* حداقِل برگردان کردن خاك بستر بذر، برای حفظ رطوبت.
ــر  ــال بهت ــرای انتق ــذر ب ــتر ب ــی بس ــطح تحتان ــردن س ــم ک ــت و محک * تثبی
رطوبــت بــه بــذر، بــدون ایجــاد فشــردگی زیــاد در تــه و دیــواره شــیار کــه مانــع از 

رشــد و توســعه ریشــه نشــود.
* بــرای قرارگیــری بــذر در محلــی مرطــوب در کــف شــیار و امــکان دسترســی 
بیــش تــر بــذر بــه رطوبــت خــاك، شــیار بازکــن بایــد مانــع از برگشــتن خــاك بــه 
داخــل شــیار، قبــل از قرارگیــری بــذر شــود. همچنیــن پــس از قرارگیــری بــذر، 
ــذر کاشــته شــده، فراهــم کــردن شــرایط  ــرای بســته شــدن شــیار، پوشــاندن ب ب
ــذر توســط  ــال از دســت دادن ب ــا خــاك و کاهــش احتم ــذر ب مناســب تمــاس ب
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پرنــدگان، خــاك برگشــتی بــه شــیار را افزایــش دهــد.
* بــرای حداکثــر کنتــرل عمــق کاشــت، در جــای خــود محکــم بمانــد و قابلیــت 
تنظیــم عمــودی بــرای تغییــر عمــق کاشــت و تنظیــم افقــی بــرای تغییــر فاصلــه 

ردیــف هــا را داشــته باشــد.
* مناســب بــرای نــوع خــاك و شــرایط زمیــن در زمــان کاشــت بــوده و بخوبــی 

در ســطوح بــا بقایــای گیاهــی کار کنــد.
* قابلیت جداسازی بذر و کود را به نحو مقتضی داشته باشد.

شــیار بازکــن هــای مــورد اســتفاده در خطــی کارهــای متــداول، شــامل انــواع 
زیــر هســتند کــه بســته بــه نــوع طراحــی شــان کاربردهــای مختلــف دارنــد:

 کفشکی	
 انواع بشقابی )تک دیسکی مقعر، دو دیسکی، سه دیسکی(	
 بیلچه ای	
 سورتمه ای	
 قلمی )چیزل(	
 تی )T( وارونه )چیزل بالدار(	

شــیاربازکن نــوع کفشــکی و ســورتمه ای بــا جابــه جــا کــردن خــاك بــه ســمت 
پاییــن و طرفیــن، باعــث تشــکیل شــیار در خــاك مــی شــوند کــه بــا اعمــال فشــار 
ــه جــا کــردن خــاك  ــا جاب همــراه اســت. شــیاربازکن هــای قلمــی و بیلچــه ای، ب
ــد.  ــی کنن ــدن خــاك، شــیار ایجــاد م ــه صــورت کن ــن ب ــاال و طرفی ــه ســمت ب ب
شــیاربازکن هــای دیســکی بــا بــرش خــاك و جابــه جــا کــردن خــاك بــرش یافتــه 

بــه ســمت بــاال و یــک طــرف جانبــی، شــیار بــه وجــود مــی آورنــد.
شــیاربازکن هــای )تــی( وارونــه، نــوع جدیــدی از شــیاربازکن هــا هســتند کــه 
ــی  ــب و تحتان ــرف عق ــکل در دو ط ــه ش ــی بال ــه مثلث ــردن دو تیغ ــه ک ــا اضاف ب
ســاق عمــودی نــوع قلمــی، باعــث مــی شــوند کــه عــالوه بــر ایجــاد شــیار عمــودی 
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ــود در  ــذر و ک ــی ب ــردن جانب ــدا ک ــرای ج ــز ب ــی نی ــیار افق ــک ش ــاك، ی در خ
ــاال آوردن  ــرش و ب ــا ب ــیاربازکن ب ــوع ش ــن ن ــکل 1(. ای ــود )ش ــاد ش ــاك ایج خ
ــه وجــود مــی آورد. در  ــه( ب ــه شــکل حــرف انگلیســی T )وارون خــاك، شــیاری ب
ایــن قســمت، ویژگــی هــای انــواع شــیاربازکن و شــرایط مناســب کار بــا آنهــا بــه 

تفکیــک بیــان مــي شــود.

شکل 1- سطح رویی و مقطع عرضی شیار به وجود آمده از شیاربازکن )T( وارونه

 
 شیاربازکن های کفشکی

شــیار بازکــن هــای کفشــکی از تیغــه ای تشــکیل شــده انــد کــه مقطــع عرضــی 
جلــوی آن V شــکل بــوده و پــره هــای تیغــه آن در قســمت عقــب بتدریــج از هــم 
جــدا شــده تــا محلــی بــرای عبــور بــذر فراهــم شــود. صفحــات تیغــه در قســمت 
عقــب بــه ســمت پاییــن گســترش یافتــه تــا مانــع از بازگشــتن خــاك بــه داخل شــیار، 
قبــل از قــرار گرفتــن بــذر در خــاك شــود )شــکل 2(. ایــن نــوع شــیاربازکن هــا کــه 
بــا زاویــه نفــوذ منفــی وارد خــاك شــده و بــا اعمــال فشــار در خــاك، شــیار ایجــاد 
مــی کننــد، در خــاك هــای شــنی و لومــی کــه بســتر بــذر در آنهــا بخوبــی آمــاده 
شــده باشــد )امــکان نفــوذ تــا عمقــی بیــش از عمــق کاشــت وجــود داشــته و عــاری 
از علــف هــای هــرز و بقایــای گیاهــی درشــت باشــد(، کاربــرد دارنــد. در شــرایط 

بذرکود

شیار کاشت
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وجــود بقایــای گیاهــی در ســطح خــاك، از پیــش بــر دیســکی بــرای خردکــردن 
بقایــا اســتفاده مــی شــود. اســتفاده از شــیاربازکن هــای کفشــکی در شــرایط خــاك 
رســی و مرطــوب بــه علــت ایجــاد الیــه ســخت در دیــواره های شــیار و چســبندگی 
خــاك بــه شــیاربازکن، مناســب نبــوده و ایــن محدودیــت به همــراه کارآمــد نبودن 
آنهــا در شــرایط وجــود بقایــای گیاهــی انبــوه خــاك،  باعــث مــی شــود تــا از ایــن 
نــوع شــیاربازکن در کشــت حفاظتــی اســتفاده نشــود. عمــل بــرش و کنــدن خــاك 
ــه  ــزش در خــاك انجــام شــود، ب ــا لغ ــه ب ــر از اینک ــش ت ــیله دیســک، بی ــه وس ب
صــورت غلتشــی اســت و ایــن ویژگــی باعــث شــده تــا شــیاربازکن هــای بشــقابی 
در دامنــه بیــش تــری از انــواع خــاك هــا و بقایــای گیاهــی کاربــرد داشــته و نســبت 
بــه نــوع کفشــکی برتــری داشــته باشــند. قطــر کوچــک بشــقاب و نیــروی مقاومــت 
عمــودی وارده از طــرف خــاك بــر آن، مانــع از بــه کارگیــری ایــن نــوع شــیاربازکن 
بــراي کاشــت در شــرایط کــم خــاك ورزی یــا بــدون خــاك ورزی، بویــژه هنــگام نیاز 

بــه  ایجــاد شــیار عمیــق و یــا وجــود بقایــای گیاهــی انبــوه می شــود.

شکل 2- انواع شیاربازکن های کفشکی
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ــای  ــیاربازکن ه ــه از ش ــی ک ــرکت های داخل ــاخت ش ــای س ــدل بذرکاره دو م
ــد )شــکل 3(. ــی کنن ــرای کاشــت غــالت اســتفاده م کفشــکی ب

شکل 3- بذرکارهای مجهز به شیاربازکن های کفشکی ساخت شرکت های داخلی

شیاربازکن های بشقابی )دیسکی( مقعر
شــیاربازکن  هــای بشــقابی از یــک بشــقاب مقعــر بــا قطــر کــم تشــکیل شــده انــد 
ــا امتــداد پیــش روی، کشــیده شــده و  شــیاری در خــاك  ــه ای ب کــه تحــت زاوی

ایجــاد مــی کنــد )شــکل 4(.
 

شکل 4- شیاربازکن بشقابی مقعر
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شیاربازکن های بشقابی )دیسکی( صفحه تخت
ایــن نــوع شــیاربازکن مشــابه پیــش برهــای بشــقابی، دارای صفحــه ای تخــت بــا 
لبــه صــاف یــا کنگــره دار هســتند ولــی تحــت زاویــه ای بــا خــط عمــود بــر خــاك 
و یــا زاویــه بــا جهــت پیــش روی کشــیده مــی شــوند تــا کار بــرش و جابــه جایــی 
ــان انجــام دهنــد. شــیاربازکن هــای  ــه طــور همزم ــرای ایجــاد شــیار ب خــاك را ب
ــه ســه حالــت تکــی،  ــه شــرایط کاری معمــوالً ب بشــقابی صفحــه تخــت، بســته ب
دوتایــی و ســه تایــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند. در شــکل 5، نــوع دوتایــی آن کــه 
تحــت زاویــه ای نســبت بــه خــط قائــم قرارگرفتــه اســت، نشــان داده شــده اســت. 
در ایــن حالــت یکــی از بشــقاب هــا بــا قطــر بزرگتــر و لبــه کنگــره ای، کار بــرش را 
انجــام داده و بــا کمــک بشــقاب دیگــر باعــث بــاال آمــدن خــاك و ایجــاد شــیاری 

بــه شــکل V مــی شــوند.

شکل 5- شیاربازکن دوتایی صفحه تخت از دو نمای مختلف

ــژه در  ــورده بوی ــای شــخم خ ــیاربازکن دو دیســکی در خــاك ه ــتفاده از ش اس
خــاك خشــک، معمــوالً مفیــد اســت. ایــن شــیاربازکن خــاك جانبــی و زیــر بــذر 
ــه اســتقرار  ــه ناحی ــن آب ب ــش حرکــت موئی ــه باعــث افزای ــد ک را محکــم می کن
بــذر مــی شــود. پوشــاندن بــذر در خــاك هــای شــخم خــورده بنــدرت بــا مشــکل 
مواجــه مــی شــود زیــرا بســتر بــذر دارای خــاك نــرم اســت . بنابرایــن در زمیــن هــای 

نمای جلویینمای جانبی
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ــت  ــت اس ــکل دارای مزی ــای V ش ــیاربازکن ه ــتفاده از ش ــده، اس ــاك ورزی ش خ
ــل  ــه دلی ــاك ورزی نشــده، ب ــای خ ــن ه ــا در زمی ــری آنه ــه کارگی ــه ب ــی ک درحال
ــه  ــی را ب ــت های ــخت، محدودی ــای س ــاك ه ــل خ ــه داخ ــوذ ب ــر نف ــی کمت توانای

همــراه خواهــد داشــت. 
شــکل زیــر بــذرکار ســاخت یکــی از شــرکت های داخلــی اســت کــه از 
بذرکارهــای مجهــز بــه شــیاربازکن دو دیســکی تشــکیل شــده اســت )شــکل 6(.

شکل 6- بذرکار غالت مجهز به شیاربازکن دو دیسکی 

شیاربازکن های قلمی )چیزلی(
دامنــه وســیعی از انــواع شــیاربازکن هــای قلمــی در بذرکارهــا بــه کار گرفتــه 
مــی شــوند کــه زاویــه حملــه )زاویــه بیــن لبــه جلویــی شــیاربازکن بــا خــط پیــش 
روی( آنهــا معمــوالً کمتــر از 90 درجــه اســت و تمایــل بــه نفــوذ در خــاك و بــاال 
ــد. در  ــکل دارن ــا V ش ــیاری U و ی ــاد ش ــرای ایج ــاك ب ــرون دادن خ آوردن و بی
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شــرایط وجــود بقایــای گیاهــی انبــوه در ســطح خــاك، شــیاربازکن هــای قلمــی 
نیــاز بــه یــک وســیله ای پیشــین ماننــد پیــش بــر بشــقابی بــرای بــرش خــاك و 
بقایــای گیاهــی دارنــد. انــواع شــیاربازکن قلمی در شــکل 7 نشــان داده شــده اســت.

شــیاربازکن هــای قلمــی ممکــن اســت بــه صــورت بالــدار )نیــزه ای( یــا بیلچــه ای 
ــدار  ــوع بال ــوع بیلچــه ای آن در شــکل 8 نشــان داده شــده اســت. ن باشــند کــه ن
ــاال آوردن  ــه ب ــه ب ــه هســتند ک ــن تیغ ــکلی در طرفی ــه ش ــای بال ــه ه دارای دنبال
خــاك بــرای ایجــاد شــیار و همچنیــن جــدا کــردن محــل قرارگیــری بــذر و کــود 
ــواع  ــیعی از ان ــه وس ــیاربازکن در دامن ــوع ش ــن ن ــد. ای ــی کن ــک م ــاك کم در خ
ــای  ــا در خــاك ه ــد ام ــی کنن ــی عمــل م ــذر، بخوب ــا و شــرایط بســتر ب خــاك ه
رســی ســنگین و در جایــی کــه نیــازی بــه بــه هــم خوردگــی خــاك در پاییــن تــر 

ــده آل و مناســب هســتند. ــذر نباشــد، ای از عمــق قرارگیــری ب

شکل 7- انواع شیاربازکن قلمی

شکل 8- عمیق کار ساخت یکی از شرکت های داخلی مجهز به شیاربازکن بیلچه ای

بیلچه ایبالدار )نیزه ای(کاردیتی وارون
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شیاربازکن های کاردی
 ایــن نــوع از شــیاربازکن هــا دارای تیغــه ای بــا مقطــع بســیار باریــک هســتند 
کــه بــا جابــه جاکــردن خــاك بــه طرفیــن شــیاری باریــک ایجــاد مــی کننــد. ایــن 
نــوع شــیاربازکن بیــش تــر در خــاك هــای لومــی و لومــی شــنی کــه بخوبــی آماده شــده 
و شــیاری باریــک بــا حداقــل بــه هــم خوردگــی نیــاز باشــد و همچنیــن در جایــی 
کــه نیــاز بــه بــه هــم خوردگــی خــاك در عمقــی پاییــن تــر از عمــق قرارگیــری بــذر 
باشــد، کاربــرد دارنــد. شــیاربازکن هــای کاردی بــه دلیــل امــکان ایجــاد فشــردگی 
در کــف و دیــواره هــای شــیار خــاك، بــرای خــاك هــای رســی ســنگین بویــژه در 

رطوبــت بــاال مناســب نیســتند.

شیاربازکن )تی( وارونه
ــای  ــه در انته ــتند ک ــای کاردی هس ــیاربازکن ه ــل ش ــی در اص ــیاربازکن ت ش
پایینــی آن دو تیغــه مثلثــی بــه شــکل بالــه اضافــه شــده اســت. بالــه هــا تمایــل بــه 
بــه هــم زدن خــاك در محــل اســتقرار بــذر و حداقــل بــه هــم خوردگــی در ســطح 
ــتقیم  ــت مس ــای کاش ــده ه ــیاربازکن در کارن ــوع ش ــن ن ــد. ای ــاك را دارن خ

)بــی خــاك ورزی( بــه کار گرفتــه مــی شــوند.
 دو نمونــه از خطــی کارهــای ســاخت داخــل کشــور کــه در آن هــا از شــیاربازکن 

)T( وارونــه بــرای کاشــت مســتقیم غــالت اســتفاده شــده اســت )شــکل 9(.
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شکل 9- خطی کارهای کاشت مستقیم غالت دارای شیاربازکن های T یا وارونه

طراحــی ایــن شــیاربازکن طــوری اســت کــه خاك بــاال آمــده، پــس از قــرار گرفتن 
بــذر در خــاك بــه داخــل شــیار فــرو مــی ریــزد. از ایــن نــوع شــیاربازکن بــه دلیــل 
حفــظ مناســب رطوبــت بــا کــم تــر برگردانــدن خــاك، فراهــم کــردن تمــاس کافــی 
بــذر بــا خــاك، جداســازی محــل قرارگیــری بــذر و کــود، در بذرکارهــای کاشــت 
مســتقیم )بــدون خــاك ورزی( اســتفاده مــی شــود. یکــی از مشــکالت ایــن نــوع 
ــه طــور کلــی شــیاربازکن هــای غیــر دیســکی، انباشــته شــدن  شــیاربازکن هــا و ب
ــتفاده از  ــت، اس ــن عل ــت. بدی ــیاربازکن هاس ــن ش ــو و بی ــی در جل ــای گیاه بقای
ــا  ــی و بخصــوص کشــت مســتقیم ب ــا در کشــت حفاظت ــوع شــیاربازکن ه ــن ن ای
ــد  ــا را وادار مــی کن ــده ه ــوع کارن ــن ن مشــکل مواجــه مــی شــود و ســازندگان ای
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کــه شــیاربازکن هــا را در ســه ردیــف عرضــی )در حالــت عــادی شــیاربازکن هــا در 
دو ردیــف قــرار دارنــد( بــه صــورت زیگــزاگ قــرار دهنــد تــا امــکان عبــور بقایــای 
گیاهــی از میــان شــیاربازکن هــا فراهــم شــود. روش دیگــر بــرای حــل این مشــکل، 
افــزودن یــک پیــش بــر دیســکی و یــا اســتفاده از سیســتم پــاك کننــده بقایــا در 
جلــو شــیاربازکن اســت. سیســتم هــای پــاك کننــده ردیــف کاشــت بــا بریــدن و 
کنــار زدن بقایــای گیاهــی از مقابــل شــیاربازکن هــا بــه کار آنهــا در ایجــاد شــیار 
در خــاك کمــک مــی کننــد. در شــکل10، تصاویــر دو نــوع سیســتم پــاك کننــده 

بقایــای گیاهــی خطــوط کاشــت، نشــان داده شــده اســت.

شکل 10- انواع سیستم پاك کننده های بقایای گیاهی خطوط کاشت

 ،)Bio-blade ــد ــام )بیوبلی ــه ن ــه ب ــی( وارون ــدی از شــیاربازکن )ت ــوع جدی در ن
از یــک دیســک عمــودی مســطح )لبــه صــاف یــا لــب کنگــره ای( بــه جــای تیغــه 
قلمــی اســتفاده شــده کــه بــا حرکــت روبــه جلــو، بقایــای گیاهــی را بریــده و شــیار 
عمــودی در خــاك ایجــاد مــی کنــد و دو تیغــه مثلثــی افقــی در طرفیــن دیســک، 
شــیار افقــی در عمــق کاشــت ایجــاد کــرده و ســطح دیســک را نیــز پــاك مــی کننــد 
ــرای  ــر ب ــوع شــیاربازکن، ویژگــی هــای یــک پیــش ب ــن ن ــع ای )شــکل 11(. درواق
بریــدن خــاك و بقایــای گیاهــی را بــا یــک شــیاربازکن )تــی( وارونــه ترکیــب مــی کند. 
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شکل11- شیاربازکن T وارونه دیسکی 

تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اصلــی تریــن عامــل بــرای ســبز شــدن بــذر، 
مقــدار رطوبــت موجــود در شــیار قرارگیــری بــذر در خــاك اســت. شــیاربازکن هــای 
ــد و خــاك مرطــوب ســطوح  ــری را دارن ــه عمــق بیــش ت ــوذ ب قلمــی قابلیــت نف
پاییــن تــر را بــاال آورده و بــا خــاك شــیار مخلــوط مــی کننــد، ولــی شــیاربازکن هــای 
دیســکی بــه عمــق کــم تــری نفــوذ کــرده و خــاك خشــک ســطحی را بــه درون 
شــیار مــی فشــارند. بنابرایــن، درنتیجــه اختــالط خــاك خشــک بــا خــاك منطقــه 
ــی  ــد. از طرف ــت نســبی در عمــق کاشــت کاهــش مــی یاب ــذر، رطوب ــری ب قرارگی
 V ــه شــکل ــده از عبــور شــیاربازکن دیســکی کــه ب ــه جــا مان ــاز شــیار ب ــه ب دهان
اســت، تبــادل رطوبــت بــا اتمســفر را بیــش تــر فراهــم مــی کنــد کــه خــود باعــث 
خشــک شــدن شــیار بــذر مــی شــود. بنابرایــن از شــیاربازکن هــای نــوع قلمــی در 
بذرکارهــای کاشــت مســتقیم )بــی خــاك ورزی( و عمیــق کارهــا در شــرایط کمبــود 
رطوبــت خــاك و کشــت دیــم، اســتفاده مــی شــود. البتــه شــیاربازکن نــوع بیلچــه ای، 
ضمــن بــاالآوردن خــاك مرطــوب از عمــق پاییــن بــه عمــق کاشــت، در اثــر بــه 
ــز  ــیار را نی ــر از ش ــزان تبخی ــده، می ــا مان ــه ج ــیار ب ــاك در ش ــاد خ ــم زدن زی ه
افزایــش مــی دهــد. درنتیجــه بــا اســتفاده از شــیاربازکن هــای )تــی( وارونــه کــه در 
آن بــه هــم خوردگــی خــاك در عمــق قرارگیــری بــذر بــا حداقــل بــه هــم خوردگی 

لوله کودریز

لوله بذر

دیسک

چرخ عمق

شیاربازکن
نمای جانبینمای جلویی
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ــا حــد  خــاك ســطحی انجــام مــی شــود، مــی تــوان میــزان تبخیــر ســطحی را ت
زیــادی کاهــش داد.

در شــیاربازکن هایــی کــه خــاك را سســت مــی کننــد حتــی اگــر تمــاس بیــن 
بــذر و خــاك مناســب باشــد، جوانــه زنــی بــذور بــا مشــکل روبــرو مــی شــود، زیــرا 
در خــاك سســت شــده بــه دلیل تشــکیل خلــل و فــرج بــزرگ، انتقــال آب از طریق 
خاصیــت موئینگــی، بســختی انجــام مــی پذیــرد. بــا وجــود ایــن، شــیارهای افقــی 
کــه توســط شــیاربازکن هــای )تــی( وارونــه ایجــاد مــی شــود و پوشــش گیاهــی 70 
درصــدی خــاك در ایــن نــوع شــیارها، مــی توانــد باعــث بــه تلــه افتــادن رطوبــت 
ــا 100  ــذر در حــدود 90 ت ــط ب ــت نســبی محی ــه رطوب ــا حــدی ک ــوا شــده ت ه
درصــد شــود. در ایــن شــرایط جوانــه زنــی بــذر نســبت بــه حالــت دسترســی به آب 
مایــع، دیرتــر انجــام مــی گیــرد ولــی درنهایــت جوانــه زنــی بیــش تــری حاصل می شــود.

ــل مســمومیت ناشــی  ــه دلی ــه ب پژوهش هــای انجــام شــده نشــان می دهــد ک
از کــود، کاشــت تــوأم بــذر و کــود مــی توانــد بــه طــور قابــل مالحظــه ای درصــد 
ســبز شــدن بــذر را کاهــش دهــد. همچنیــن، نتایــج نشــان می دهــد کــه فاصلــه 
بهینــه میــان بــذر و کــود در خــاك، 4 ســانتی متــر افقــی و 4 ســانتی متــر عمــودی 
ــا شــیاربازکن هــای مختلــف بیــان شــد،  باشــد. طبــق آنچــه تاکنــون در رابطــه ب
بــرای جداســازی افقــی بــذر و کــود از شــیاربازکن هــای )تــی( وارونــه و بیوبلیــد، 
بــرای جداســازی عمــودی از انــواع نیــزه ای، بیلچــه ای و بــرای جداســازی قطــری 
)افقــی و عمــودی تــوأم( بــذر و کــود، از شــیاربازکن هــای دیســکی در ردیــف هــای 

جداگانــه اســتفاده مــی شــود.

 پوشاننده های بذر 
پوشـاننده های بذر نقش مهمی در فراهم کردن شـرایط مسـاعد برای جوانه زنی سریع 
بـذر بـا برقراری تماس بیـن خاك و بـذر، حفظ رطوبت خـاك داخل شـیار و محافظت 
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بـذور کاشـته شـده از پرنـدگان و موش هـا دارند. وظایف پوشـاننده ها شـامل انتقال 
خـاك سـطحی بـه داخـل شـیار بـرای پوشـاندن بـذر کاشـته شـده، تنظیم سـطح 
نهایـی بسـتر بـذر متناسـب بـا عمـق کاشـت و در بعضـی مـوارد کمک به تسـطیح 

مجـدد بسـتر بذر پس از کاشـت، اسـت.
بــه طورکلــی بــرای کارکــرد مناســب پوشــاننده هــا، الزم اســت بســتر بــذر بخوبی 
آمــاده شــده و از شــیاربازکن باریــک بــا ســرعت پیــش روی مناســب اســتفاده شــود. 
خاکــی تــرد، شــکننده و خــاك ورزی شــده معمــوالً براحتــی توســط شــیاربازکن 
جابــه جــا می شــود و دوبــاره بــه داخــل شــیار بازکــن برمــی گــردد. هرچــه شــیاربازکن 
باریــک تــر و ســرعت پیــش روی کــم تــر باشــد، امــکان برگردانــدن خــاك بــه داخل 
شــیار بیــش تــر مــی شــود. شــیاربازکن هــای عریض که در ســرعت بــاال کار مــی کنند، 
جابــه جایــی خــاك بــه کنــاره هــا را افزایــش می دهنــد و درنتیجــه کار برگــردان 
خــاك بــه شــیار، ســخت تــر مــی شــود. در سیســتم هــای کشــت حفاظتــی کــه از 
شــیاربازکن هــای باریــک در زمیــن بــدون خــاك ورزی اســتفاده مــی شــود، ممکــن 
اســت بــرای انجــام تــوأم کار پوشــش و محکــم کــردن بســتر بــذر، از یــک وســیله 

فشــار دهنــده بســتر بــذر اســتفاده شــود.

انواع پوشاننده های بذر
ــک  ــری، دیس ــواع زنجی ــوان در ان ــی ت ــذر را م ــای ب ــاننده ه ــی پوش ــه طورکل ب
ــر دیســکی و  ــش ب ــازی(، پی ــی )پنجــه غ ــی، چیزل ــر، انگشــتی، کاردی، پاروی مقع

ــرد )شــکل 12(. ــدی ک ــه بن ــرخ انگشــتی طبق چ

پیشبر دیسکیچرخ اگشتی کاردیپاروییچیزلی )پنجه غازی( زنجیریدیسک مقعرانگشتی
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شکل 12- انواع پوشاننده های بذر

1- پوشــاننده زنجیــری بــه دنبــال شــیاربازکن بــر روی خــاك کشــیده شــده و 
خــاك نــرم را بــرای پوشــاندن بــذر بــه داخــل شــیار هدایــت مــی کنــد. ایــن نــوع 
پوشــاننده در بســتر بــذری بــا خــاك تــرد، شــکننده و بقایــای گیاهــی انــدك کــه 
بخوبــی آمــاده شــده باشــد و جایــی کــه خــاك کــم تــری بــرای پــر کــردن شــیار 

الزم اســت، کاربــرد دارد.
ــل در  ــی متقاب ــه دو صــورت تکــی و دوتای ــوع دیســک مقعــر ب 2- پوشــاننده ن
پشــت شــیاربازکن ســوار شــده و خــاك را بــه داخــل شــیار بــذر مــی ریــزد. ایــن 
نــوع پوشــاننده هــا قابلیــت تنظیــم افقــی، عمــودی و تغییــر زاویــه دیســک نســبت 
بــه امتــداد پیــش روی را بــه منظــور تغییــر مقــدار خــاك جابــه جــا شــده، دارنــد. 
3- پوشــاننده نــوع پیــش بــر دیســکی بــه صــورت تکــی و دوتایــی )در طرفیــن 

زنجیریدیسک مقعرانگشتی

کاردیپاروییچیزلی )پنجه غازی(

پیش بر دیسکیچرخ انگشتی
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شــیاربازکن( نســبت بــه نــوع دیســکی دوتایــی کاربــرد بیــش تــری دارنــد زیــرا بــا 
عمــل تــوأم بریــدن بقایــای گیاهــی و جابــه جایــی خــاك، بــه طــور مؤثــر قابلیــت 
پوشــاندن بــذر در شــرایط کاشــت بــا حداقــل خــاك ورزی یــا بــدون خــاك ورزی 

را دارنــد.
4- پوشــاننده هــای کاردی نیــز بــه صــورت تکــی و دوتایــی بــه کار مــی رونــد 
ــه تنظیمــات افقــی،  ــه جایــی خــاك، نیــاز ب ــرای ایجــاد تغییــر در میــزان جاب و ب
ــا  ــاننده ه ــوع پوش ــن ن ــد. ای ــش روی دارن ــداد پی ــا امت ــه ب ــر زاوی ــودی و تغیی عم
معمــوالً در زمیــن خــاك ورزی شــده کــه فاقــد بقایــای گیاهــی ســطحی باشــد، 

ــد.  ــرد دارن کارب
5- پوشــاننده نــوع پارویــی نیــز بــه دو صــورت تکــی و دوتایــی بــوده و از تیغــه هــای 
دراز و باریکــی تشــکیل شــده انــد کــه در کنــار شــیاربازکن نصــب شــده و انتهــای 

خمیــده آن باعــث کشــیده شــدن خــاك نــرم بــه داخــل شــیار مــی شــود. 
ــرف  ــی در دو ط ــورت جفت ــه ص ــاً ب ــازی عموم ــه غ ــای پنج ــاننده ه 6- پوش
شــیاربازکن ســوار شــده و تیغــه هــای پنجــه ای شــکل، خــاك را از دو طــرف بــه 
داخــل شــیار بازگردانــده و بــذر را پوشــش مــی دهنــد. شــکل 13 حالــت قرارگیری 
ایــن نــوع پوشــاننده را نســبت بــه شــیاربازکن، نشــان مــی دهــد. پوشــاننده هــای 
چیزلــی عــرض کاشــت را بــه طــور کامــل بــرای کنتــرل علــف هــای هــرز در زمــان 

کاشــت، پوشــش مــی دهنــد. 
7- پوشـاننده هـای انگشـتی شـامل یـک یا چند میلـه فوالدی فنری هسـتند که 
در فواصـل مختلـف نسـبت بـه یکدیگـر قرارگرفتـه و خـاك نـرم را در محـل ردیف 
کاشـت بـه هـم زده و باعـث پوشـش بـذر می شـوند. این نوع پوشـاننده هـا نمـی توانند 

خـاك زیـادی را جابـه جـا کننـد و بیـش تـر تمایل به تسـطیح خـاك دارند.
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شکل 13- طرح واره و تصویری از نحوه قرارگیری پوشاننده چیزلی نسبت به شیاربازکن

8- پوشــاننده هــای چــرخ انگشــتی نیــز مشــابه نــوع دیســکی عمــل می کنــد و 
طــوری تنظیــم مــی شــوند کــه انگشــتی هــا بــا خــاك درگیــر شــده و مقــدار خــاك 
پوشــش دهنــده بــذر متناســب بــا زاویــه ای کــه بــا یکدیگــر یــا با امتــداد پیــش روی 

می ســازند، باشــد )شــکل 14(.

شکل 14- پوشاننده چرخ انگشتی تکی و دوتایی

 وسایل تثبیت بذر در خاک 
وســایل تثبیــت بــذر بــرای فشــردن بــذر بــه داخــل خــاك قبــل از پوشــاندن آن 
و بــه منظــور بهبــود تمــاس بــذر بــا خــاك، طراحــی شــده انــد. فشــردن بــذر بــه 
خــاك داخــل شــیار باعــث انتقــال ســریع رطوبــت بــه بــذر مــی شــود. از طرفــی، 

چرخ انگشتی تکی چرخ انگشتی دوتایی
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وســایل تثبیــت بــذر بــا کاهــش دادن حرکــت جهشــی بــذر بــه هنــگام برخــورد 
اولیــه بــا خــاك، بــه اســتقرار مناســب بــذر در کــف شــیار کمــک مــی کننــد. بــه 
طورکلــی وســایل تثبیــت بــذر بــه دو صــورت غلتشــی )چــرخ( و لغزشــی )میلــه 
ســرتخت( عمــل کــرده و بــرای اینکــه قبــل از برگردانــدن خــاك بــه داخــل شــیار 
و پوشــاندن بــذر بتواننــد بــذر را بــه داخــل شــیار بفشــارند، درســت پشــت ســر 
شــیاربازکن و در محــل ســقوط بــذر نصــب مــی شــوند. چــرخ فشــارنده بــذر معموالً 
دارای قطــر و پهنــای نســبتاً کوچــک اســت و در بذرکارهــای مجهــز به شــیاربازکن 
کفشــکی بــه کار مــی رود و از فشــارنده هــای لغزشــی بــذر بیــش تــر در بذرکارهــای 
مجهــز بــه شــیاربازکن دو دیســکی اســتفاده مــی شــود )شــکل 15(. درحالــی کــه 
ــذر در شــرایط خــاك هــای شــکننده )لومــی و شــنی(  اســتفاده از چــرخ فشــار ب
ــای  ــاك ه ــرایط خ ــیله در ش ــن وس ــتفاده از ای ــت، در اس ــوب اس ــک مطل و خش
ــذر و خــاك  ــد شــدن ب ــل چســبیدن، بلن ــه دلی چســبنده )رســی( و مرطــوب، ب

توســط چــرخ، محدودیــت وجــود دارد.

شکل15- چرخ فشارنده بذر به دنبال شیاربازکن کفشکی )راست(،
 فشارنده لغزشی بذر به دنبال شیاربازکن دو دیسکی
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 وسایل فشاردهنده بستر بذر در کشت ردیفی 
وسـایل فشـاردهنده بسـتر بـذر بـرای تثبیـت و محکـم کـردن خـاك روی بـذر 
طراحـی شـده انـد. میـزان بهینه فشـردگی خـاك روی بذر بایـد به قدری باشـد که 
باعـث بهبـود شـرایط جوانه زنی و سـبز شـدن بذر شـود و به حدی نباشـد که باعث 

کاهـش تهویـه خـاك و جلوگیـری از نفوذ ریشـه بـه داخل خاك شـود.
نــوع وســیله فشــارنده خــاك و میــزان ضــرورت اســتفاده از آن بســتگی بــه نــوع 
خــاك، شــرایط خــاك )رطوبــت خــاك، میــزان خــاك ورزی، پوشــش گیاهــی و ... (، نــوع 
ــارنده  ــتفاده دارد. ادوات فش ــورد اس ــیاربازکن م ــوع ش ــده و ن ــت ش ــول کش محص
خــاك در انــواع چــرخ فشــار، چــرخ انگشــتی و فشــارنده چمبــره ای ســاخته شــده اند 
کــه متــداول تریــن آنهــا چــرخ هــای فشــار هســتند کــه در کشــت هــای ردیفــی 
بــه کار مــی رونــد و بــه دلیــل اهمیــت آن، در ایــن متــن بــه توضیــح دربــاره انــواع 
چــرخ فشــار پرداختــه مــی شــود. چــرخ فشــاردهنده بــا اعمــال فشــار مناســب بــر 
خــاك روی بــذر، آب قابــل دســترس بــذر را افزایــش می دهــد، ســرعت جوانــه زدن 

گیــاه را 25-10 درصــد و اســتقرار گیــاه را 15-10 درصــد بهبــود مــی بخشــد.

چرخ های فشاردهنده خاک روی بذر
چــرخ هــای فشــاردهنده خــاك روی بــذر، بســته بــه شــرایط کار )نــوع بــذر، نوع 
خــاك، رطوبــت خــاك، شــرایط اقلیمــی و ...(، در ســه نــوع چــرخ فشــار بــا فشــار 
ــی و  ــل، طراح ــار مای ــرخ فش ــز و چ ــار در مرک ــدون فش ــار ب ــرخ فش ــزی، چ مرک

ســاخته شــده انــد.

الزامات کاری در به کارگیری چرخ فشاردهنده کشت ردیفی
ــا  ــد متناســب ب ــرش عرضــی و ...( بای ــا، ب ــوع و شــکل چــرخ فشــار ) پهن * ن
ــای فشــار در  شــکل شــیار و شــرایط خــاك انتخــاب شــود. بســیاری از چــرخ ه
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کشــت ردیفــی، بــر روی خــاك فرورفتگــی یــا شــیاری از خــود بــه جــا مــی گذارنــد 
کــه باعــث تمرکــز روانــاب حاصــل از بارندگــی و در نتیجــه بهبــود شــرایط رطوبــت 
خــاك در محــل کاشــت بــذر مــی شــوند. ایــن موضــوع در کاشــت دیــم و فصــول 
خشــک بســیار مفیــد اســت، درحالــی کــه در فصــول مرطــوب تجمــع زیــاد رطوبت 
در محــل کاشــت ممکــن اســت بــرای جوانــه زنــی بــذر یــا ســبز شــدن گیاهچــه 
زیــان آور باشــد. از طرفــی در بــارش هــای ســنگین، خــاك شســته شــده ممکــن 
اســت وارد شــیارهای بــه وجــود آمــده شــود و بــا اضافــه کــردن حجــم خــاك روی 
بــذر، مانــع خــروج گیاهچــه از خــاك شــود و یــا بــا پوشــاندن ســاقه گیاهــان ســبز 

شــده، باعــث شــیوع بیــش تــر امــراض گیاهــی شــود.
* چــرخ هــای فشــار بایــد بــه صــورت مســتقل عمــل کننــد و قابلیــت تنظیــم 
و حفــظ فشــار وارده بــر خــاك را متناســب بــا نــوع بــذر و شــرایط خــاص بســتر 
ــاك(  ــطح خ ــود در س ــش موج ــوع پوش ــاك و ن ــت خ ــاك، رطوب ــوع خ ــذر )ن ب
داشــته باشــند. در بررســی اثــر روش هــای خــاك ورزی و میــزان فشــار چــرخ هــای 
فشــاردهنده بــر عملکــرد گنــدم دیــم در منطقــه ایــذه خوزســتان، ترکیــب روش 
کــم خــاك ورزی )دو بــار دیســک زنــی( و اســتفاده از خطــی کاری بــا چــرخ هــای 
فشــار مســتقل در هــر ردیــف کاشــت )نــوع الســتیکی توپــر( بــا اعمــال وزن 
ــر هــر ســانتی متــر از عــرض چــرخ فشــار، مناســب تریــن ترکیــب  5 کیلوگــرم ب
بــرای بهبــود ســرعت، درصــد ســبز شــدن بــذر و افزایــش عملکــرد محصــول در 
خــاك لــوم رســی شــناخته شــد. در شــرایط خــاك خشــک و معمولــی، اســتفاده از 
چــرخ فشــاردهنده تعــداد بــذور ســبز شــده را افزایــش مــی دهــد، درحالــی کــه در 

خــاك مرطــوب باعــث کاهــش ســرعت ســبز شــدن می شــود.
* قطــر چــرخ بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه خــاك هــای کلوخــه ای، ناهمــوار و 

بقایــای گیاهــی مانــع از غلتــش آن نشــوند.
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چرخ فشار با فشار مرکزی
ایـن نـوع چـرخ فشـار معمـوالً دارای مقطعـی صـاف، گـوه ای یـا آج دار اسـت و 
تمایـل بـه اعمـال فشـار مسـتقیم و حداکثر بر خـاك روی  بـذر دارد ) شـکل 16(. 
تحـت شـرایط کـم خـاك ورزی یـا بـدون خـاك ورزی، جایی کـه از شـیاربازکن های 
باریک اسـتفاده می شـود، اسـتفاده از چرخ فشـار نوع گوه ای یا آج دار )آج با مقطع 
گـرد( با شـکل شـیار تناسـب داشـته و کارایـی بیـش تـری دارد. هنگام اسـتفاده از 
شـیاربازکن هـای عریـض تـر، چـرخ فشـار بـا سـطح صـاف یـا آج دار )بـا آج تخـت( 
مناسـب تـر اسـت. در شـکل 17، تصاویـر انـواع چـرخ فشـار با فشـار مرکزی نشـان 

داده شـده است.

شکل16- نیمرخ انواع چرخ فشار با فشار مرکزی

  

شکل 17- انواع چرخ فشار با فشار مرکزی

گوه ایآجدار
سطح صاف

بذرنواحی فشار

با سطح صاف گوه ایآجدار
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چرخ فشار مقعر )بدون فشار در مرکز(
ــه  ــر و بســته ب ــی مقع ــز، دارای مقطع ــدون فشــار در مرک ــای فشــار ب چــرخ ه
کاربردشــان در ســه نــوع کامــاًل پالســتیکی ســخت، بــا لبــه هــای ســخت، قســمت 
میانــی نــرم پالســتیکی و چــرخ فشــار فلــزی دو تکــه میــان بــاز، طراحــی شــده انــد 
)شــکل 18(. ایــن نــوع چــرخ هــای فشــار، در حیــن اعمــال فشــار روی بســتر بــذر 
ــا  ــذر ب ــرای بســتر ب ــد و ب ــذر دارن ــه ب ــر اطــراف ناحی ــه تمرکــز فشــار ب ــل ب تمای
خــاك هایــی کــه گرایــش بــه ســخت شــدن ســطحي دارنــد بویــژه در محصــوالت 
ــا،  ــن چــرخ ه ــوع آج دار ای ــه فشــردگی خــاك، مناســب هســتند. در ن حســاس ب
ــث خشــک شــدن و  ــاك، باع ــر روی خ ــا ب ــیله آج ه ــه وس ــده ب ــاد ش ــرات ایج اث
تــرك برداشــتن الیــه ســخت خــاك شــده و بــه ســبز شــدن گیــاه کمــک مــی کند. 
شــکل 19 نمونــه هایــی از انــواع چــرخ فشــار بــدون فشــار بــر مرکــز را نشــان مــی دهد.

شکل18- نیمرخ انواع چرخ فشار مقعر )بدون فشار در مرکز(

لبه های سخت شده

قسمت نرم

سطح صافآجدارمیان باز

نواحی فشار بذر
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شکل 19- انواع چرخ فشار مقعر

چرخ فشار مایل
چــرخ هــای فشــار مایــل بــا مقاطــع گوناگــون ســاخته می شــوند. معمــوالً باریک 
هســتند و بــه خاطــر داشــتن زاویــه تمایــل نســبت بــه راســتای عمــود یــا جهــت 
پیــش روی، هــم بــه پوشــاندن بــذر و هــم بســتن شــیار کمــک مــی کننــد. ایــن 
ــذر  ــذر دارد و روی ب ــراف ب ــر اط ــار ب ــز فش ــه تمرک ــل ب ــار تمای ــرخ فش ــوع چ ن
فشــردگی کــم تــري ایجــاد مــي کنــد )شــکل 20(. چــرخ هــای مایــل ممکــن اســت 
بــه صــورت تکــی، دوتایــی متقابــل و یــا دوتایــی نامتقابــل ســاخته و بــه کار گرفتــه 
ــواع  ــیعی از ان ــف وس ــتفاده در طی ــرای اس ــا ب ــرخ ه ــن چ ــکل 21(. ای ــوند )ش ش

خــاك، شــرایط خــاك و محصــوالت، مناســب هســتند.

مقعر فلزیمقعر الستیکی صافمقعر الستیکی آج دارفلزی میان باز
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شکل 20- نیمرخ چرخ های فشار مایل

شکل 21- انواع چرخ فشار مایل

ــایر  ــت ذرت و س ــرای کش ــول ب ــور معم ــه ط ــاز ب ــان ب ــزی می ــای فل ــرخ ه چ
ــز  ــدون فشــار در مرک ــد. چــرخ هــای ب ــی رون ــه کار م ــه ب محصــوالت درشــت دان
)مقعــر( بیــش تــر بــرای کشــت ســبزی هــا و محصــوالت مشــابه مــورد اســتفاده 
قــرار مــی گیرنــد. فشــردن خــاك روی بــذر، تمــاس بیــن خــاك و بــذر را بهبــود 
مــي بخشــد، ولــی همیشــه نمــی تــوان بــه جــذب رطوبــت توســط بــذر اطمینــان 

بذر
نواحی فشار

مایل تکیدوتایی متقابلدوتایی نامتقابل
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داشــت. طبــق نتایــج تحقیقــات، در خــاك خشــک تثبیــت بــذر در خــاك زیریــن، 
ــذر اســت.  ــر از محکــم کــردن خــاك روی ب مهــم ت

در آزمایشــاتی کــه توســط برخــی محققــان انجــام شــد روش فشــردن خــاك 
ــل از  ــذر قب ــدون ایجــاد فشــردگی و فشــردن ب ــذر ب ــاندن ب ــا پوش ــذر را ب روی ب
پوشــاندن آن، در شــرایط خــاك خشــک و اســتفاده از شــیاربازکن هــای مختلــف 
مــورد مقایســه قراردادنــد.  ایــن محققــان نتیجــه گرفتنــد کــه در خــاك خشــک، 
فشــردن خــاك روی بــذر هیــچ فایــده ای نــدارد و برعکــس فشــردن بــذر در داخــل 
شــیارهای V و U شــکل، قبــل از پوشــاندن بــا خــاك، مزایــای قابــل توجهــی دارد. 
ــه ســبز  ــد ب ــذر مــی توان ــه، فشــردن نســبی خــاك روی ب در شــیارهای )T( وارون
ــذر در داخــل شــیار  ــا فشــردن ب ــه نظــر مــی رســد ب ــذر کمــک کنــد. ب شــدن ب
قبــل از برگــردان خــاك بــه آن، ریشــه هــای بوجودآمــده نیــازی بــه تبــادل رطوبت 

بــا خــاك دیــواره شــیار نداشــته باشــند.

 نتیجه گیری
* بــرای فراهــم کــردن شــرایط بهینــه اســتقرار بوتــه و درنتیجه افزایــش عملکرد 
محصــول و بهــره وری مصــرف آب در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، الزم اســت تــا 
ــژه  ــا شــرایط وی ــده آن متناســب ب ــه اجــزای تشــکیل دهن ــذرکاری مناســب ک ب

منطقــه طراحــی شــده انــد، انتخــاب شــود.
* در خــاك هــای بــا بافــت متوســط کــه بخوبــی خــاك ورزی شــده اند، اســتفاده 
از بذرکارهــای مجهــز بــه شــیاربازکن هــای کفشــکی و دیســکی دارای مزیــت بوده، 
ــت  ــه عل ــا در شــرایط خــاك رســی و مرطــوب ب ــری آنه ــه کارگی ــه ب ــی ک درحال
ایجــاد الیــه ســخت در دیــواره هــای شــیار و چســبندگی خــاك بــه شــیاربازکن، 
مناســب نیســتند. ایــن محدودیــت شــیاربازکن  هــای کفشــکی بــه همــراه اثربخــش 
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نبــودن آنهــا در شــرایط وجــود بقایــای گیاهــی انبــوه خــاك،  باعــث مــی شــود تــا 
از ایــن نــوع شــیاربازکن در کشــت حفاظتــی اســتفاده نشــود.

ــل  ــه دلی ــکی ب ــای دیس ــیاربازکن ه ــی، ش ــاك ورزی حفاظت ــرایط خ * در ش
ــرد  ــواع دیگــر شــیاربازکن هــا کارب ــه ان ــای گیاهــی نســبت ب امــکان عبــور از بقای
بیــش تــری دارنــد. بــا ایــن حــال در خــاك هــای خشــک بویــژه هنــگام نیــاز بــه  
ایجــاد شــیار عمیــق، اســتفاده از ایــن نــوع شــیاربازکن هــا بــه دلیــل قابلیــت کــم 

ــه همــراه دارد. نفــوذ در خــاك ســخت، مشــکالتی را ب
* در بذرکارهــای کاشــت مســتقیم )بــی خــاك ورزی( و عمیــق کارهــا در شــرایط 
کمبــود رطوبــت خــاك و کشــت دیــم، از شــیاربازکن هــای نــوع قلمــی بــه دلیــل 
ــه عمــق  ــن ب ــق پایی ــاالآوردن خــاك مرطــوب از عم ــوذ در خــاك و ب ــکان نف ام
کاشــت، اســتفاده مــی شــود. بــرای حــل مشــکل انباشــته شــدن بقایــا در مقابــل 
و بیــن شــیاربازکن هــا مــی تــوان از پیــش بــر دیســکی و یــا سیســتم پــاك کننــده 

بقایــا در جلــو شــیاربازکن هــا اســتفاده کــرد.
* بــرای کشــت حفاظتــی در خــاك هــای خشــک، بــا اســتفاده از شــیاربازکن های 
)تــی( وارونــه کــه در آن کاشــت بــذر بــا حداقــل بــه هــم خوردگــی خــاك ســطحی 
انجــام مــی شــود، مــی تــوان میــزان تبخیــر ســطحی را تــا حــد زیــادی کاهــش داد.

ــدك، معمــوالً از پوشــاننده هــای  ــای گیاهــی ان ــا بقای ــرم ب * در خــاك هــای ن
زنجیــری، انگشــتی و پارویــی بــرای پوشــاندن بــذر اســتفاده مــی شــود و در شــرایط 
کاشــت بــا حداقــل خــاك ورزی یــا بــی خــاك ورزی، پوشــاننده هــای نــوع دیســکی 

و چــرخ انگشــتی قابلیــت بیــش تــری دارنــد.
* درحالــی کــه اســتفاده از چــرخ فشــار بــذر در شــرایط خــاك هــای شــکننده 
ــاك  ــت از خ ــریع رطوب ــال س ــکان انتق ــل ام ــه دلی ــک ب ــنی( و خش ــی و ش )لوم
زیریــن بــه بــذر مطلــوب اســت، در اســتفاده از ایــن وســیله در شــرایط خــاك هــای 
ــذر و خــاك  ــد شــدن ب ــل چســبیدن، بلن ــه دلی چســبنده )رســی( و مرطــوب، ب
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توســط چــرخ، محدودیــت وجــود دارد.
* تحــت شــرایط کــم خــاك ورزی یــا بــدون خــاك ورزی، جایــی کــه از 
شــیاربازکن هــای باریــک اســتفاده مــی شــود، اســتفاده از چــرخ فشــار نــوع گــوه ای 
یــا آج دار )آج بــا مقطــع گــرد( با شــکل شــیار تناســب داشــته و کارایــی بیش تــری دارد. 
هنــگام اســتفاده از شــیاربازکن هــای عریــض تــر، چــرخ فشــار بــا ســطح صــاف یــا 

آج دار )بــا آج تخــت( مناســب تــر اســت.
* در خــاك خشــک تثبیــت بــذر در خــاك زیریــن، مهــم تــر از محکــم کــردن 

خــاك روی بــذر اســت.
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Seed Covering Devicesپوشاننده های بذر

Seed Firming Devicesوسایل تثبیت بذر در خاك

وسایل فشاردهنده بستر بذر در کشت 
ردیفی

 Row Specific Seedbed Firming
Devices

Press Wheelsچرخ فشار

Press Coil Typeچرخ فشارنده چمبره ای

Over Centre Press Wheelچرخ فشار با فشار مرکزی

Zero Pressure Press Wheelچرخ فشار بدون فشار در مرکز

Inclined Press Wheelچرخ فشار مایل

 واژه نامه 
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