
 67-80ص  /1400 پایيز/3شماره /1های علوم کشاورزی پایدار/جلد پژوهش       67
https://www.sarj.iauk.ac.ir 

 

 متداول در منطقه جیرفت و کهنوج هایزمینی کاربررسی عملکرد سیب

 

 3، مسلم نامجو2* ، فرهاد خوشنام1محمدرضا کماندار

 ایران ، دانشکده كشاورزي، دانشگاه جیرفت، جیرفتاستادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم-1

 ، دانشکده كشاورزي، دانشگاه جیرفت، جیرفت ایراناستادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم -2

 ، دانشکده كشاورزي، دانشگاه جیرفت، جیرفت ایرانگروه مهندسی مکانیک بیوسیستم مربی -3

 F_khoshnam@ujiroft.ac.ir ویسنده مسئول:ایمیل ن *

 (30/9/1400تاریخ پذیرش:  -2/6/1400 )تاریخ دریافت:

 

 دهیچک

به  جهباشند. با تودر کشور مي ينيزمبيسدر جنوب استان کرمان از مناطق عمده توليد واقع  و کهنوج جيرفت

ای يالهپموزع  های انجام شده، در این مناطق از کارنده نيمه خودکار با موزع گردنده افقي، کارنده خودکار بابررسي

هش، در این پژو گردد.زميني استفاده ميکانيزه سيبای زنجيری جهت کشت مکارنده خودکار با موزع پيالهای و تسمه

زميني کار سيبمناطق، از آزمایش فاکتوریل با سه نوع  جهت بررسي عملکرد و تعيين کارنده مناسب کشت در این

ای الهزميني کار دو ردیفه تمام خودکار با موزع پيدو ردیفه نيمه خودکار با موزع گردنده افقي، سيبمتداول شامل 

 7و  5/5، 4اتي و سه سطح سرعت عمليای زنجيری زميني کار چهار ردیفه تمام خودکار با موزع پيالهای و سيبتسمه

با موزع  د، کارندهاستفاده گردید. نتایج نشان داتصادفي با پنج تکرار  های کامالًبلوكکيلومتر در ساعت در قالب طرح 

های مورد مطالعه از جمله شاخص کيفيت تغذیه، ای و کارنده با موزع گردنده افقي در بيشتر شاخصای تسمهپياله

تمامي  ترین نتيجه را به خود اختصاص داده و افزایش سرعت کشت درها، بهدیدگي غدهشاخص نکاشت و درصد آسيب

يزان افزایش م و کيفيت تغذیه، افزایش شاخص نکاشت باعث افزایش شاخص چندکاشتي، کاهش شاخصها، کارنده

 5/5و  4های های حاصله در سرعتهای مورد نظر، اختالف بين ميانگين. در بيشتر شاخصگردیدها دیدگي غدهآسيب

کيلومتر در ساعت را بعنوان یک سرعت کشت مناسب برای هر  5/5توان سرعت دار نبود و ميکيلومتر در ساعت معني

 سه کارنده در مناطق جيرفت و کهنوج پيشنهاد داد. 

 ایهموزع پيالنيمه خودکار، ، زمينيتغذیه، سيبشاخص  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

و  solanumو جنس  solonaceaزمینی از خانواده سیب

 solanumاست. جنس  s.tuberosumنام علمی آن 

گونه وحشی و زراعی است كه در سراسر  2000شامل 

جهان به ویژه در نواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر پراكنده 

در كند. گونه آن غده تولید می 150است و حدود 

زمینی به سه روش سنتی، نیمه مکانیزه و كشور ما سیب

مربوطه  هايمکانیزه و با استفاده از ادوات و ماشین

شود. در روش سنتی، ابتدا در مزرعه یکسري كشت می

كن دستی و یا جوي و پشته با استفاده از بیل، جوي

ها را در كن دامی ایجاد شده و سپس با دست غدهجوي

كن یا كارند و سپس با جويعمق معینی روي پشته می

هاي نیمه پوشانند. در كشتها را         میبیل روي آن

زمینی كارهاي و مکانیزه عملیات كاشت با سیب مکانیزه

 ,.Mobli et al)شود نیمه خودكار و خودكار انجام می

كار ( یک دستگاه دقیق2002صبوري گرامی ) .(2009

اي را براي كشت ذرت طراحی ساز با موزع صفحهحفره

و ارزیابی نمود. نتایج بدست آمده نشان داد كه در مورد 

هاي مختلف در شرایط سرعتشاخص چندكاشتی بین 

داري وجود نداشت. در آزمایشگاهی تفاوت معنی

داري بر این شاخص مزرعه نوع خاكورزي اثر معنی

دار بوده نداشته است ولی اثر سرعت پیشروي معنی

است. اثر سرعت پیشروي بر شاخص نکاشت و 

دار شاخص كیفیت تغذیه در مزرعه و آزمایشگاه معنی

هاي عمق كاشت در سطوح ینبود. همچنین میانگ

داري بود. مختلف سرعت داراي اختالف     معنی

(Mandani & Karparvarfard, 2016)  اقدام به ساخت

ساز با موزع و ارزیابی یک دستگاه كارنده حفره

در ارزیابی نیوماتیکی جهت كشت ذرت نمودند. 

بلت استفاده شد، اثر سطوح آزمایشگاهی كه از گریس

كاشتی، پیشروي بر شاخص چندمختلف سرعت 

شاخص كیفیت تغذیه، شاخص نکاشت، دقت و میزان 

هاي مشخص شده روي قرارگیري بذرها در درون دایره

بلت مورد بررسی قرار گرفت. در ارزیابی دستگاه گریس

در مزرعه، اثر سرعت پیشروي و شرایط سطحی زمین 

هاي فوق و همچنین میانگین عمق كاشت، بر شاخص

 ررسی قرار گرفت. جهت انجام تحقیق در مزرعهمورد ب

كیلومتر در  7و  5/5، 4، 8/2، 7/1) سطح سرعت 5از 

ساعت( و سه شرایط سطحی زمین )زمین شخم و 

دیسک خورده، زمین با بقایاي گیاهی گندم و زمین 

تکرار در خاک شنی و رسی  5ورزي نشده( با خاک

بدست آمده از  دار استفاده شد. با توجه به نتایجسنگریزه

كه مشخص شد ها )در مزرعه و آزمایشگاه( آزمون

هاي افزایش سرعت پیشروي باعث افزایش شاخص

كاهش شاخص كیفیت  چندكاشتی، دقت و نکاشت و

ها و ،میزان قرارگیري بذرها در درون حفره تغذیه

ها میانگین عمق كاشت گردید. همچنین نتایج آزمایش

پارامترهاي مورد بررسی  نشان داد كه شرایط زمین روي

 .تاثیري ندارد

 براي ارزیابی دستگاه نشاء چغندرقند در سه سطح

متر بر ثانیه و دو  50/0و  375/0، 25/0 سرعت پیشروي

پژوهشی سطح چهاربرگی و شش برگی نشاء چغندرقند 

پارامترهایی مانند متوسط فاصله بین انجام گرفت. 

نشاءها روي ردیف، انحراف جانبی نشاء از روي 

ردیف، شاخص نکاشت، درصد كاشت قابل قبول و 

ي نشاء توسط اپراتور، غیرقابل قبول، سرعت تغذیه
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درصد نشاءهاي آسیب دیده و تعداد نشاءهاي پابرجا 

داد كه نشان  گیري شد. نتایجروز اندازه 45مانده بعد از 

تاثیر سرعت پیشروي بر متوسط فاصله بین نشاءها روي 

ي نشاء توسط اپراتور، انحراف ردیف، سرعت تغذیه

جانبی نشاء از روي ردیف و شاخص نکاشت در سطح 

دار است. اثر تکرار و نوع نشاء بر هیچ یک درصد معنی

 دار نگردیدگیري شده معنیكدام از پارامترهاي اندازه

(Hoseini & Loghavi, 2009 در تحقیقی .) به منظور

تعیین اثرات نوع كارنده و سرعت پیشروي بر شاخص 

نکاشت، شاخص چندتایی، شاخص كیفیت تغذیه، 

 شدن، درصد میانگین عمق كاشت، سرعت سبز

زنی، ضریب تغییر فواصل، شاخص یکنواختی جوانه

دو نوع از توزیع افقی بذر و شاخص دقت كاشت ذرت 

اي و دقیق كار كار مرسوم با موزع صفحهكارنده )دقیق 

اي مجهز به واحد كودكار جهت كاشت همزمان سمبه

ورزي( و سه سطح خاکكود و بذر در سیستم بی

استفاده كیلومتر بر ساعت(  7و  5، 3سرعت پیشروي )

نشان داد كه براي هر دو كارنده افزایش شد. نتایج 

سرعت پیشروي باعث افزایش شاخص نکاشت، 

دقت، ضریب تغییر فواصل و كاهش شاخص  شاخص

ی و شاخص یکنواختی توزیع افقی بذر كاشتچند

كیلومتر بر ساعت  5هر دو كارنده در سرعت  .شودمی

 Omidi) بیشترین مقدار شاخص كیفیت تغذیه را داشتند

& Karparvarfard, 2009 .) تأثیر سرعت پیشروي و

زمینی هاي یک سیبهاي غده بر فاصله بین غدهویژگی

اي ارزیابی شد. سه سطح اي تسمهكار با موزع پیاله

كیلومتر در ساعت( و  3و  25/2، 8/1سرعت پیشروي )

تا  55و  55تا  45، 45تا  35زمینی )سه اندازه غده سیب

متر( انتخاب و عملکرد كارنده بر اساس میلی 65

ها، ضریب تغییرات، شاخص میانگین فاصله بین غده

تا  35ها بین کاشت بود. اندازه غدهچندگانه، شاخص ن

متر باعث ایجاد یکنواختی بیشتر فاصله بین میلی 45

هاي دیگر شد. حداكثر عملکرد ها نسبت به اندازهغده

كیلومتر بوده و بر یکنواختی  25/2پیشروي در سرعت 

(. Al-Gaadi & Marey, 2011ها تأثیري نداشت )غده

اي با موزع پیالهزمینی كار عملکرد یک دستگاه سیب

در شرایط كاري مختلف و  اي و تغذیه خودكار راتسمه

اشکال مختلف غده كامل و برش خورده بررسی كرد. 

وي دریافت كه ضریب تغییرات و شاخص نکاشت با 

سرعت پیشروي رابطه مستقیم و با ارتفاع دریچه و 

. حداكثر ضریب نسبت سرعت رابطه عکس دارد. بود

هاي برش خورده براي غده اشتتغییرات و شاخص نک

و  22/1كیلومتر در ساعت، نسبت سرعت  3در سرعت 

و  4/68متر به ترتیب برابر میلی 80ارتفاع دریچه 

 درصد بود.  42/16

هاي در راستاي رفع مشکالت استفاده از ماشین

در انجام عملیات كاشت ذرت و لوبیا به  كشاورزي

ساخته شد تا اي طراحی و صورت همزمان، كارنده

بتواند با به كارگیري از اصول صحیح در فرایند كشت 

مخلوط، به طور مستقیم دو نوع بذر با شکل و اندازه 

مختلف را با نسبت دقیق و الگوهاي كاشت مختلف 

، نکاشت، دقت و كیفیت كاشتیهاي چندشاخص بکارد.

تغذیه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی 

هاي كارنده ذرت و لوبیا نشان دادند آزمایشگاهی واحد

كه افزایش فاصله بین بذرها روي خطوط كشت باعث 

هاي چندتایی، نکاشت، دقت و افزایش كاهش شاخص
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شود. این شرایط براي واحد شاخص كیفیت تغذیه می

كارنده ذرت در ارزیابی آزمایشگاهی مربوط به فاصله 

لوبیا در  متري بین بذرها و براي واحد كارندهسانتی 16

 متري بین بذرها به وجود آمدسانتی 5/21فاصله 

(Mandani & Karparvarfard, 2016 .) هدف از این

زمینی كار متداول تحقیق بررسی عملکرد انواع سیب

 منطقه جیرفت و كهنوج است.

 هامواد و روش

ها در یکی از مزارع كشاورزي روستاي طوهان آزمایش

با استفاده از سه نوع كیلومتري شهر جیرفت  8واقع در 

زمینی كار دو ردیفه سیبشامل سیب زمینی كار متداول 

زمینی كار دو نیمه خودكار با موزع گردنده افقی، سیب

اي و اي تسمهردیفه تمام خودكار با موزع پیاله

فه تمام خودكار با موزع زمینی كار چهار ردیسیب

. براي اجرا ابتدا (1)شکل   استفاده شداي زنجیري پیاله

شد، لذا ابتدا بایست زمین مورد نظر خاكورزي میمی

مترمربع با استفاده از  3000زمینی به مساحت حدود 

متري شخم و در سانتی 30خیش با عمق  3گاوآهن 

ویه از ها و خاكورزي ثاننهایت براي خرد كردن كلوخه

یک روز قبل از یک دیسک كششی استفاده گردید. 

زمینی، قطعات مورد نظر كه شامل هاي سیبكشت غده

بندي شد. گیري و تقسیممتري بود، اندازه 100قطعه  27

متر، سانتی 70هاي كشت برابر فاصله تئوري بین ردیف

 20فاصله تئوري بین بذرهاي روي ردیف كشت برابر 

متر در سانتی 18تئوري كشت برابر متر و عمق سانتی

گیري فاصله بین بذرها و جهت اندازهنظر گرفته شد. 

كش استفاده گردید. همچنین عمق كشت از متر و خط

ها فاصله بین دو غده متوالی فاصله مركز به مركز غده

ها بر روي جهت ثبت موقعیت غده در نظر گرفته شد.

پوشانده نشده، هاي كشت، الزم بود تا روي آنها ردیف

ها، بجز در مواردي كه هاي تمام كارندهلذا پوشاننده

گیري عمق كشت مدنظر بود، باز و كنار گذاشته اندازه

شدند. فاكتورهاي مورد اندازه گیري و بررسی در 

ها گیري فاصله طولی غدهاندازهمزرعه عبارت بودند از: 

  ها و بررسی   گیري عمق كشت غدهروي ردیف، اندازه

فت پیموده ها. از نسبت مساهاي احتمالی غدهآسیب

زمان مورد نیاز بر حسب ثانیه بر شده بر حسب متر 

بدست  هاو سرعت كاشت كارنده سرعت خطی تراكتور

 هگیري زمان از كرونومتر استفاده شدبراي اندازهآید. می

، چهار تکرار انجام گرفت و میانگین سرعتو براي هر 

ن سرعت پیشروي تراكتور مربوطه چهار تکرار بعنوا

كه تراكتور  هاي مختلفیمعرفی گردید. از میان سرعت

سرعت براي انجام  سهتوانست داشته باشد، می

هاي مورد سرعتاي انتخاب شد. هاي مزرعهآزمایش

 كیلومتر در ساعت. 7و  5/5، 4نظر عبارت بودند از : 
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کار دو زمينيسيبB) دکار با موزع گردنده افقي، کار دو ردیفه نيمه خوزمينيسيب A) ني کارهای استفاده شده شامل:يسيب زم -1شکل 
 ای زنجيریوزع پيالهکار چهار ردیفه تمام خودکار با مزمينيسيبC) ای، ای تسمهردیفه تمام خودکار با موزع پياله
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 هاکننده کیفیت و دقت کاشت کارندههای تعیین شاخص

هاي كاشت جهت تعیین كیفیت و دقت كار ماشین

ارائه شده  فاصله تئوريپارامتر بر مبناي پارامترهایی 

یا  ها شامل شاخص چندكاشتیاین پارامتراست. 

 ، شاخص كیفیت تغذیه(Multiples Indexچندتایی )

(Quality of Feed Index و )شاخص نکاشت (Miss 

Index )فاصله تئوريپارامتر باشد. می (refX فاصله ،)

( یا Skip) بین بذرهایی است كه در آن هیچ پرش

شته و چندتایی و تغییرپذیري وجود نداكشت  نکاشت،

با توجه به این كه  .راستبیشترین درصد فراوانی را دا

ها است لذا مبناي بدست آوردن شاخص ،فاصله تئوري

گیري شده به پنج هاي اندازههبراي محاسبه آنها فاصل

 بندي شد:ناحیه زیر   تقسیم
[0.0, 0.5 Xref], [0.5 Xref, 1.5 Xref], [1.5 Xref, 2.5 

Xref], [2.5 Xref, 3.5 Xref], [3.5 Xref, ∞) 
هر  فاصله چندتاییبندي، در كشت بر اساس این تقسیم 

 كمتر از فاصله تئوري آن، قبلی غدهاز  غده كشت شده

ها و در ادامه به توضیح هر یک از شاخص است.

گیري شده و چگونگی محاسبه آنها اندازهپارامترهاي 

 شود.پرداخته می

درصد  ( عبارت ازDچندكاشتی یا چندتایی )شاخص 

كمتر یا مساوي با نصف فاصله تئوري كاشت فواصل 

 گردد:بوده و با استفاده از رابطه زیر محاسبه می

(1)  D =
𝑛1
𝑁
× 100 

 Nو  بودهتعداد فواصل در اولین ناحیه  1nدر آن كه 

شاخص . است گیري شدهاندازه تعداد كل فواصل

برابر است با درصدي از فواصل كه  ،(A) كیفیت تغذیه

برابر فاصله تئوري  5/1از  كمتر و بوده بیشتر از نصف

باشند. شاخص كیفیت تغذیه با استفاده از رابطه زیر می

 گردد:محاسبه می

(2)  A =
𝑛2
𝑁
× 100 

 Nو تعداد فواصل در ناحیه دوم بوده  2nدر آن  كه

. شاخص است گیري شدهاندازه تعداد كل فواصل

( یا دقت عبارت از ضریب تغییر C)دقت  انحراف

قت نه اند. دفواصلی كه به صورت تکی طبقه بندي شده

ها ها و پرشتنها تغییرپذیري را كه منجر به چندتایی

دهد بلکه مقدار تغییرپذیري در فاصله است شرح می

دقت  شاخص انحرافكند. بین بذرها را نیز توجیه می

 :آیدبدست می( 3رابطه )ز ا

(3)  C =
𝑆2
𝑋𝑟𝑒𝑓

× 100 

 2nاي است كه انحراف معیار نمونه 2Sكه در آن 

 ،(M)نکاشت شاخص  دارد. 2 يهمشاهده در ناحی

برابر  5/1از  بزرگتر كاشت عبارت از درصد فواصل

بوده و با استفاده از رابطه زیر محاسبه  فاصله تئوري

 گردد:می

(4) M =∑𝑛𝑖

5

𝑗=3

× 100 =
𝑛3 + 𝑛4 + 𝑛5

𝑁
 

. وجود باشدمی jفواصل در ناحیه تعداد ، jn كه در آن

عواملی مثل عدم توانایی  يهدر نتیج یا نکاشت پرش

-. درصد آسیبباشددادن بذر می كارنده در سقوط

، یکی از پارامترهاي (DM)هاي كشت شده دیدگی غده

ها بوده و با استفاده از موثر و مهم در ارزیابی كارنده

 شود:رابطه زیر محاسبه می

(5)  DM =
q

p
× 100 
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تعداد كل  p دیده وهاي آسیبتعداد غده qدر آن  كه

 Kachman)باشد هاي كشت شده توسط كارنده میغده

et al., 1995) . طرح آماري فاكتوریل با سه نوع كارنده

)دو ردیفه نیمه خودكار با موزع گردنده افقی، دو ردیفه 

اي و چهار ردیفه اي تسمهتمام خودكار با موزع پیاله

اي زنجیري( و سه سطح تمام خودكار با موزع پیاله

كیلومتر در ساعت( در  7و  5/5،  4عت كشت )سر

هاي كامل تصادفی با پنج تکرار بلوکقالب طرح 

هایی استفاده گردید. صفات مورد مطالعه كلیه شاخص

 .هستند كه قبالً به آنها اشاره شده است

 

 نتایج و بحث

 شاخص چند کاشتی

پارامترهاي مورد ارزیابی تجزیه واریانس ( 1) جدول

شاخص كیفیت تغذیه، شاخص )شاخص چندكاشتی، 

انحراف دقت، شاخص نکاشت، عمق كاشت و درصد 

در سطوح مختلف سرعت و نوع ها( دیدگی غدهآسیب

اثر نوع نشان داد  نتایج حاصلهدهد. كارنده را نشان می

بر شاخص چند  %99با احتمال  كارنده و سرعت كاشت

دو فاكتور تاثیر این ولی اثر متقابل بوده ار دكاشتی معنی

 شته است.نداچند كاشتی داري روي شاخص معنی

شاخص نکاشت، عمق  انحراف دقت،شاخص کيفيت تغذیه، شاخص پارامترهای مورد ارزیابي )شاخص چندکاشتي، تجزیه واریانس  -1 جدول

 کارندهدر سطوح مختلف سرعت و نوع ( هادیدگي غدهآسيبکاشت و درصد 

 اتمنبع تغيير

 ميانگين مربعات 

 درجه آزادی
شاخص 

 چندکاشتي

کيفيت شاخص 

 تغذیه

انحراف شاخص 

 دقت

شاخص 

 نکاشت

عمق 

 کاشت

دیدگي آسيبدرصد 

 هاغده

نوع کارنده 
(A) 

2 **404/1 **938/105 **854/70 **508/193 ns 037/0 **460/8 

کاشت  سرعت
(B) 

2 ns762/0 **372/6 **677/1 **204/24 **744/1 **700/1 

 متقابل اثر
(AB) 

4 ns272/0 ns205/0 **683/0 **416/4 ns0088/0 
ns144/0 

 253/0 068/0 229/0 128/0 128/0 256/0 36 خطای آزمایش

ns ،*  دار در سطح پنج و یک درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 

 

بر  كاشتسرعت نوع كارنده و اثر هاي مقایسه میانگین

نشان داده شده است.  2چند كاشتی در جدول  شاخص

گردد با افزایش با توجه به این جدول مشاهده می

سرعت پیشروي در هر یک از سه كارنده مورد آزمون، 

شاخص چندكاشتی افزایش یافته است. در ارزیابی 

بذركارها همراه با موزع، محققان به عکس نتیجه فوق 

اند به این دلیل كه در سرعت پیشروي كم و به پی برده

تبع آن سرعت خطی پائین صفحه بذر، احتمال 

شود. چند بذر در یک سلول بیشتر میقرارگیري دو یا 

ها این چنین نیست و با افزایش ولی در مورد غده

یابد سرعت پیشروي شاخص چندكاشتی نیز افزایش می

زمینی كار در هاي بیشتر سیبچون ارتعاشات و تکان
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هاي بیشتري هاي باالتر سبب سقوط تعداد غدهسرعت

( نیز 2006)دولتی و كارپرورفرد گردد. نتیجه تحقیق می

افزایش شاخص چندكاشتی تحت افزایش سرعت را 

این در حالیست كه كارنده با موزع دهد. نشان می

اي بطور كلی شاخص چندكاشتی باالتري زنجیري پیاله

كیلومتر در ساعت، بیشترین مقدار  7داشته و در سرعت 

این شاخص را به خود اختصاص داده است. كمترین 

به كارنده با موزع گردنده شاخص چند كاشتی مربوط 

توان نیمه خودكار افقی بوده است و دلیل این امر را می

بودن این كارنده بیان نمود. در واقع استفاده از كارگر كه 

در تغذیه بذر و پركردن صفحه گردنده موزع به صورت 

كند، سبب كاهش شاخص چند كامالً هوشمند عمل می

به نتایج حاصل  كاشتی این كارنده شده است. با توجه

از جدول، شاخص چند كاشتی كارنده با موزع گردنده 

كیلومتر بر ساعت، اختالف  4افقی در سرعت 

تاثیر  اي ندارد.اي پیالهداري با كارنده با موزع تسمهمعنی

زمینی كار در سه اي زنجیري ماشین سیبموزع پیاله

فاكتور سرعت زنجیر، سفت شدگی زنجیر و زاویه 

هاي میزان نکاشت و میزان كاشت بر شاخص كجی پیاله

نتایج آزمایشگاهی نشان داد كه  دوتایی بررسی شد.

میزان نکاشت و میزان كاشت دوتایی با سرعت زنجیر 

 ,.Kang et alبه ترتیب افزایش و كاهش داشت )

2017.) 

  

 کاشتيچند شاخصبر  کاشتسرعت نوع کارنده و اثر های نتایج مقایسه ميانگين -2 جدول

 نوع کارنده
 ميانگين ای زنجيریپياله ایای تسمهپياله گردنده افقي

 کاشت سرعت

4 b  80/0 b  80/0 a  15/1 b 916/0 

5/5 b  10/1 b  05/1 ab  35/1 ab 166/1 

7 b  90/0 b  20/1 a  00/2 a 366/1 

  b 933/0 b 016/1 a 500/1 ميانگين

 .نیستند داريمعنی اختالف داراي مشترک حروف با تیمارهاي

 شاخص کیفیت تغذیه

سرعت پیشروي ( تاثیر نوع كارنده و 1مطابق جدول )

 دار استمعنی %1در سطح شاخص كیفیت تغذیه بر 

داري روي این دو فاكتور تاثیر معنیاین ولی اثر متقابل 

  شاخص ندارد.

بر  كاشتسرعت نوع كارنده و اثر هاي مقایسه میانگین

نشان داده شده  3كیفیت تغذیه در جدول شاخص 

است. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول، اختالف 

اي این شاخص در كارنده با موزع پیاله هايبین میانگین

دار است و این در اي با دو كارنده دیگر معنیتسمه

ه مذكور حالی است كه میانگین این شاخص در كارند

بسیار باالتر )و بهتر( از دو كارنده دیگر است. بدیهی 

ها گفته شد است بر اساس آنچه كه در تعریف شاخص

هر چه عدد مربوط به این شاخص باالتر باشد، كارنده 

همچنین مشخص است  دقت كشت بیشتري دارد.

 4هاي هاي این شاخص در سرعتاختالف بین میانگین
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دار شده است. افزایش كیلومتر در ساعت معنی 7و 

سرعت باعث افزایش شاخص كیفیت تغذیه شده و این 

 (Omidi & Karparvarfard, 2009)نتیجه با تحقیق 

رسد كه همانند شاخص می به نظر مطابقت دارد.

هاي هاي بیشتر در سرعتارتعاشات و تکانچندكاشتی، 

 باال منتج به افزایش این شاخص شده است. 
 کيفيت تغذیه شاخصبر  کاشتسرعت نوع کارنده و اثر های مقایسه ميانگين -3 جدول

 نوع کارنده
 ميانگين ای زنجيریپياله ایای تسمهپياله گردنده افقي

 کاشت سرعت

4 b  50/92 a 30/96 bc 60/91 a 466/93 

5/5 bc  50/91 a 80/95 c  90/90 ab 733/92 

7 c 80/90 a  40/95 c 30/90 b 166/92 

  b 600/91 a 833/95 b 933/90 ميانگين

 .نیستند داريمعنی اختالف داراي مشترک حروف با تیمارهاي

 

 شاخص انحراف دقت

گردد كه اثر نوع مشاهده می 1با توجه به نتایج جدول 

كارنده، سرعت كشت و اثر متقابل این دو با احتمال 

 4دار است. جدول بر شاخص انحراف دقت معنی 99%

هاي مربوط به دهد اختالف بین میانگیننشان می

شاخص انحراف دقت در سه نوع كارنده مورد بررسی 

ر مربوط به كارنده با موزع دار بوده و كمترین مقدامعنی

باشد. با افزایش سرعت كشت اي میاي تسمهپیاله

شاخص انحراف دقت در هر سه كارنده افزایش یافته 

 & Omidi (Al-Gaadi & Marey, 2011)است. 

Karparvarfard, 2009 نیز به این نتیجه پی بردند. بنابر )

دقت عبارت است از نسبت انحراف تعریف، انحراف 

متر قرار سانتی 30الی  10هایی كه در فاصله معیار نمونه

متر(. با افزایش سانتی 20اند به فاصله تئوري )گرفته

سرعت، پراكندگی بذرها در این محدوده افزایش یافته 

یابد. با ثابت بودن و در نتیجه انحراف معیار افزایش می

انحراف انحراف معیار، پارامتر فاصله تئوري و افزایش 

دقت افزایش یافته است. بدیهی است هر چه مقدار این 

 است.پارامتر كمتر باشد، بهتر 

 شاخص انحراف دقتبر  کاشتسرعت نوع کارنده و اثر های مقایسه ميانگين -4 جدول

 نوع کارنده
 ميانگين ای زنجيریپياله ایای تسمهپياله گردنده افقي

 کاشت سرعت

4 a  12/9 e  98/4 d 12/6 c 580/6 

5/5 a  94/8 e  72/4 c 94/6 b 866/6 

7 a  18/9 e  50/4 b 58/7 a 246/7 

  a 080/9 c 733/4 b 880/6 ميانگين

 .نیستند داريمعنی اختالف داراي مشترک حروف با تیمارهاي
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شاخص نکاشت

دهد كه اثر ( نشان می1جدول تجزیه واریانس )جدول  

نوع كارنده، سرعت كشت و اثر متقابل این دو با 

تاثیر دار است. بر شاخص نکاشت معنی %99احتمال 

دار سرعت كشت بر شاخص نکاشت و شاخص معنی

( نیز Al-Gaadi & Marey, 2011)كیفیت تغذیه توسط 

كنیم مشاهده می 5با بررسی جدول گزارش شده است. 

كه میانگین شاخص نکاشت بین سه كارنده مورد 

دار است و كمترین میزان بررسی داراي اختالف معنی

 باشد.اي میاي تسمهآن مربوط به كارنده با موزع پیاله
اي زنجیري تحت تأثیر عمل چند ضلعی موزع پیاله

(Polygonal Action است. هنگامی كه چرخ زنجیر )

(Sprocketب ) ا سرعت ثابت كار كند سرعت خود

زنجیره ثابت نیست و در معرض نوسانات متناوبی 

است. بدین دلیل كه زنجیر وقتی روي چرخ زنجیر قرار 

-گیرد به جاي دایره یک چند ضلعی را تشکیل میمی

شود. عمل چند دهد لذا عمل چند ضلعی نامیده می

 ضلعی باعث ایجاد ارتعاش شده در نتیجه میزان نکاشت

-Alاي دارد )اي تسمهبیشتري نسبت به موزع پیاله

Gaadi and Marey, 2011; Zheng et al., 2016.) 

 

 شاخص نکاشتبر  کاشتسرعت نوع کارنده و اثر های مقایسه ميانگين -5 جدول

 نوع کارنده
 ميانگين ای زنجيریپياله ایای تسمهپياله گردنده افقي

 کاشت سرعت

4 d fc c

5/5 c ef c b

7 b e a a

bca ميانگين

 .نیستند داريمعنی اختالف داراي مشترک حروف با تیمارهاي

 کاشت عمق

دهد كه نوع كارنده نشان می 1جدول تجزیه واریانس  

داري بر عمق كاشت نداشته ولی سرعت تاثیر معنی

داري بر عمق كشت تاثیر معنی %99كاشت با احتمال 

داري بر دارد. همچنین اثر متقابل دو فاكتور تاثیر معنی

مشاهده  6عمق كشت نداشت. همانطور كه در جدول 

هاي متوسط عمق كاشت انگینگردد، اختالف بین میمی

 داري دارند. در هر سه سطح سرعت اختالف معنی
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 عمق کاشتبر  کاشتسرعت نوع کارنده و اثر های مقایسه ميانگين -6 جدول

 نوع کارنده
 ميانگين ای زنجيریپياله ایای تسمهپياله گردنده افقي

 کاشت سرعت

4 a ab a a

5/5 bc bc bcb

7 dcdcd c

aaa ميانگين

 .نیستند داريمعنی اختالف داراي مشترک حروف با تیمارهاي

 

 هادیدگی غدهدرصد آسیب

هاي آسیب میزان غدهتجزیه واریانس مربوط به نتایج 

كارنده در جدول در سطوح مختلف سرعت و نوع  دیده

نشان داده شده است. با توجه به جدول، اثر نوع  1

بر میزان  %99كارنده و سرعت كشت با احتمال 

دار بوده اما اثر متقابل دو ها معنیدیدگی غدهآسیب

 دار نشده است. فاكتور معنی

 

 هادیدگي غدهدرصد آسيببر  کاشتسرعت نوع کارنده و اثر های مقایسه ميانگين -7 جدول

 نوع کارنده
 ميانگين ای زنجيریپياله ایای تسمهپياله گردنده افقي

 کاشت سرعت

4 d d ab b

5/5 dc dab ab

7 bc da a

bca ميانگين

 .نیستند داريمعنی اختالف داراي مشترک حروف با تیمارهاي
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هاي این شاخص فقط در اختالف بین میانگین

دار شده كیلومتر در ساعت معنی 7و  4هاي سرعت

بین میانگین  اختالف 7با توجه به جدول است. 

دار ها بین سه كارنده مختلف معنیدیدگی غدهآسیب

ها مربوط به دیدگی غدهاست و كمترین میزان آسیب

اي اي تسمهكارنده تمام خودكار با موزع پیاله

ها در دیدگی غدهدلیل كمتر بودن  آسیب باشد.می

 توان در نوع موزع، طرزاي را میاي تسمهموزع پیاله

 دانست.  پذیري خاص آنطافكار و انع

 گیرینتیجه

با مشاهده و بررسی نتایج بدست آمده از جداول 

اي توان گفت كه كارنده با موزع تسمهفوق می

ها از جمله شاخص كیفیت اي در بیشتر شاخصپیاله

تغذیه، انحراف دقت، شاخص نکاشت و میزان 

آسیب دیدگی بذرها بهترین عدد را به خود 

اختصاص داده و تنها شاخص چند كاشتی باالتري 

ه با موزع گردنده افقی دارد كه البته از نظر از كارند

دار نیست. شاخص آماري این اختالف نیز معنی

عمق كاشت نیز در بین سه كارنده اختالف 

توان بیان كرد كه از نظر داري ندارد. لذا میمعنی

ها در بین سه كارنده مورد مناسب بودن شاخص

بررسی در این پژوهش، كارنده دو ردیفه با موزع 

اي بهترین عملکرد را داشته است. از اي پیالهمهتس

نظر سرعت كاشت همانطور كه در جداول مشاهده 

ها گردد، افزایش سرعت كشت در تمامی كارندهمی

باعث افزایش شاخص چندكاشتی، كاهش شاخص 

دقت، انحراف كیفیت تغذیه، افزایش شاخص 

افزایش میزان افزایش شاخص نکاشت، 

كاهش میانگین عمق كاشت  وها دیدگی غدهآسیب

اي از طرفی جهت باال بردن راندمان مزرعهگردید. 

هاي باالتر دستگاه بهتر است تا حد امکان از سرعت

تر جداول در استفاده كنیم لذا با بررسی دقیق

ها اختالف بین یابیم كه در بیشتر شاخصمی

كیلومتر در  5/5و  4هاي ها براي سرعتمیانگین

مقادیر بدست آمده نبوده و بعالوه  دارساعت معنی

توان و می براي پارامترها خوب و قابل قبول است

كیلومتر در ساعت را بعنوان  5/5سرعت 

ترین سرعت كشت براي هر سه كارنده در مناسب

نظر گرفت. بدیهی است با در نظر گرفتن شرایط 

منطقه جیرفت نیز كارنده نیمه خودكار با موزع 

تر از دو كارنده دیگر بنظر مناسباي اي تسمهپیاله

ردیفه خودكار با موزع  4رسد. اشکال كارنده می

اي زنجیري، نیاز آن به تراكتور سنگین مانند پیاله

و احتمال كوبیده شدن بیش از حد  8400والترا 

 زمین زراعی است. 
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ABSTRACT 
 

Jiroft and Kahnuj, located south of Kerman province, are major areas of potato production in the Iran. 

According to the studies, in these areas semi-automatic horizontal rotating potato planter, automatic 

cup-chain potato planter and automatic cup-belt potato planter are used for mechanized potato 

cultivation. In this study, in order to evaluate the performance and determine the suitable planter in 

these areas, a factorial experiment with three types of conventional potato planters including two semi-

automatic rows by horizontal rotating metering device, two-row automatic by cup-belt metering 

device and four-row automatic by cup-chain metering device. Three different values of 4, 5.5 and 7 

km/h were considered for working speed. The results showed that the Semi-automatic potato planter 

and Cup-belt potato planter have the best operating indices such as feed quality and miss-planting 

index in the mentioned area and increasing the planter speed has harmful effects in feed quality and 

potato damaging. In most of the indices, the difference between the averages at speeds of 4 and 5.5 

km/h was not significant and the speed of 5.5 km / h can be suggested as a suitable planting speed for 

all three workers in Jiroft and Kahnuj regions. 
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