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فصل 3

کاشت مکانیزه

يکي از حساس ترين مراحل کشاورزي، عملیات کاشت مي باشد که نتیجه يك سال تالش زارع در گرو اجراي صحیح 
آن است. ماشین هاي کاشت با هدف تسهیل و در عین حال افزايش دقت و سرعت کاشت گیاهان زراعي و باغي طراحي 
و ساخته شده اند. استفاده از اين ماشین ها نیاز به آموزش، تمرين و در نهايت کسب مهارت دارد. با کسب مهارت در 

کاربري ماشین هاي کاشت، فرصت هاي شغلي مناسبي در مقابل شما قرار مي گیرد. 
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هنرجـو پـس از اتمـام ایـن واحـد یادگيـری، ضمن تعيين ماشـين مناسـب بـراي كشـت بذرهاي مختلـف و در 
شـرایط اقليمـي متفـاوت قـادر خواهـد بـود با اسـتفاده از ماشـين هاي ردیف كار و خطـي كار عمليات كشـت را 

در مزرعـه انجـام دهد.

واحد يادگیری 4
شايستگی  کاشت مکانیزه 

• بذرها برای جوانه زدن به چه شرایط و عواملی نياز دارند؟
• كاشت گياهان به چه روش هایي صورت مي گيرد؟

• آیا عمق كاشت برای همه بذرها یکسان است؟
• براي كاشت بذرهاي مختلف از چه ماشين هایي استفاده مي شود؟

• چگونه باید از ماشين هاي مختلف كاشت استفاده كرد؟
• آماده به كار بودن ماشين هاي كاشت چه اهميتي دارد؟

قـرار دادن بـذر در بسـتر بـه منظـور جوانـه زدن و رشـد و نمـو را كاشـت می گوینـد. كاشـت مؤثر زمانی اسـت 
كـه عالوه بـر قـرار دادن بـذر در خـاک، زمـان ، روش، عمـق و تراكـم كاشـت نيـز در نظر گرفته شـده باشـد. در 
ایـن راسـتا ماشـين هاي مختلفـي متناسـب بـا روش هـاي مختلف كاشـت عرضـه شـده اند. در این فصل شـما با 
انـواع ماشـين هاي كاشـت مکانيـزه آشـنا شـده و مي توانيـد ضمـن سـرویس و نگهـداري، آنها را براي كشـت به 

بگيرید. كار 

استاندارد عملکرد

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد که:
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كاشـت بذرهـاي مختلـف متناسـب با نوع گياه، شـرایط خـاک، روش آبيـاري، وضعيـت بارندگي، اقليـم منطقه، 
امکانـات و ماشـين هاي موجـود و عـادات كشـاورزان بـه روش هـاي گوناگوني انجام مي شـود. 

روش هاي کاشت

انواع روش های کاشت 
- بذرپاشــی: بذرپاشــی یــا بذر افشــانی روشــی 
ــه صــورت در هــم در  ــا ب ــه بذره از كاشــت اســت ك
ــش،  ــس از پاش ــوند. پ ــده می ش ــن پراكن ــطح زمي س
ــاک  ــر خ ــک زی ــد دیس ــایلی مانن ــا وس ــا را ب بذره

)شــکل3-1(.  می كننــد 

شکل 1-3. بذرپاشی

شکل 2-3. انواع روشهاي بذرکاري
ج- کپه کاريالف- خطي کاري ب- تك دانه کاري

-  بـذرکاری: روشـی اسـت كـه بـذر در عمـق مناسـبی از خـاک قـرار داده شـده و روی آن بـه وسـيله خـاک 
پوشيده می شود.  این روش نيز انواع مختلفی دارد )شکل3-2(  

- نشـا کاري: روشـی اسـت كـه نشـا هـا )بوته یـا گلـدان( با فاصلـه مشـخص و در عمـق معينی از خـاک قرار 
داده شـده و خـاک اطـراف آنهـا فشـرده می شـود تـا در موقعيـت خود تثبيت شـوند. 

پرسش 
کالسی

گفتگو 
درباره تفاوت روش هاي مختلف بذركاري در كالس گفتگو كنيد.کنید

چرا نشا كاری انجام می شود؟ 
در منطقه شما كدام گياهان را نشا كاری می كنند؟

توجه
کنید

- غـده کاري: روشـی اسـت كـه غده ها )عامـل تکثير در بعضـی گياهان نظير سـيب زمينی( با فاصله مشـخص 
و در عمـق معينی از خاک كاشـته می شـوند. 

تعييـن مناسـب ترین روش كاشـت بـه عوامـل متعددی بسـتگی دارد. بـه عبارت دیگـر یک گياه را برحسـب 
شـرایط می تـوان بـه روش هـای مختلفی كشـت كرد.
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گفتگو 
کنید

ماشين هاي كاشت بر اساس روش كاشت عموماً به سه دسته عمده زیر تقسيم  بندي مي شوند:
- بذر پاش

- بذركار
- كارنده مخصوص

- بذرپاش
بذر پاش هـا ماشـين هایي هسـتند كـه برمبنـاي روش كاري كـه كشـاورز بـراي كاشـت درهـم در مزرعـه 
انجـام مـي دهـد سـاخته شـده اند. بذرپـاش، بذر ها را در سـطح مزرعـه به صورت پخشـي )نامرتـب( و تقریبا 
یکنواخـت مي پاشـد )شـکل3-3(. از آنجـا كـه این ماشـين براي كودپاشـي نيز مورد اسـتفاده قـرار مي گيرد، 
اصـول كار و كاربـرد آن را در فصـل داشـت مکانيـزه فـرا خواهيـد گرفـت و در ایـن واحـد یادگيـري بـه آن 

پرداختـه نمي شـود.

ماشين های کاشت 

شکل 2-3. پاشیدن بذر و زير خاک کردن آن با ماشین

- بذرکار
بذركارهـا، ماشـين هایي هسـتند كـه بر مبنـاي روش هـاي مختلـف بذركاري سـاخته شـده اند. بذر كارهـا ممکن 
اسـت فقـط بـه منظـور كاشـت دانه بـه كار روند یا بـه تجهيزاتـي براي توزیـع كودهاي شـيميایي مجهز باشـند 

)شـکل هاي 4-3 و 3-5(. 
   

روش بذرپاشی چه مزیت ها و معایبی دارد؟
در هر مورد نظر خود را با استفاده از منابع معتبر یا استدالل علمی ثابت كنيد.
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گفتگو 
کنید

شکل 5-3.  بذرکارشکل 4-3. بذرکار  و کودکار توام

شکل 7-3.  خطی کار آبی و ديمشکل 6-3.  خطی کار ديم 

شکل 8-3. عملیات وجین و کود دهي در بین رديفهاي کشت

مزایاي خطي كاري نسبت به بذرپاشي چيست؟

بذركارها خود به دو دسته مهم »خطي كار« و »ردیف كار« تقسيم مي شوند.
1. خطـي کار: خطـي كار ماشـيني اسـت كـه بذرهـا را در خطـوط كشـت بـه دنبـال هـم و در عمـق مناسـب 
مـي كارد. برخـي از خطـي كارهـا براي كاشـت دیم طراحـي شـده اند )عميـق كار( و برخي دیگر قابليت كاشـت 

در زمينهـاي آبـي و دیـم را دارند.

 2. رديف کار
دقيق  فاصله  با  را  بذرها  كه  است  ماشيني  ردیف كار 
از  می كارد.  معين  عمق  در  و  كاشت  ردیف هاي  روي 
ردیف كارها براي كشت گياهاني استفاده مي شود كه 
نياز دارند و الزم  به فضاي بيشتري  نمو  براي رشد و 
است با فاصله اي كشت شوند كه انجام عمليات داشت 
بين  در  به راحتي  مربوطه  ماشين هاي  با  برداشت  و 

ردیف هاي كشت  امکان پذیر باشد )شکل 3-8(. 
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1- combinat

توجه
کنید

بیشتر 
بدانید

ردیـف كارهـا بـه دو دسـته مهـم مکانيکـي و نيوماتيکـي دسـته بندي مي شـوند. از مزایـاي ردیـف كارهـاي 
نيوماتيکـي دقـت زیـاد كاشـت و تنظيـم آسـان ایـن ردیـف كار اسـت.

اصـول كار ردیـف كار ماننـد خطـي كار اسـت بـا ایـن تفـاوت كـه فاصله خطـوط كشـت زیادتر و نيـز، فاصله 
بيـن بذرهـا روي ردیف هـاي كشـت بـا دقـت قابل تنظيم اسـت.

ب- رديف کار مکانیکيالف- رديف کار نیوماتیکي
شکل 9-3. انواع رديف کار

شکل 10-3. خطی کار کاشت مستقیم

در راسـتاي كشـاورزي حفاظتـي و كـم كـردن عمليـات خاكـورزي بذركارهایـی سـاخته شـده اند كـه ضمن 
جلوگيـري از تخریـب سـاختمان خـاک در اثـر تـردد مکـرر تراكتور، بـا نگهداري بقایـاي گياهـي در خاک از 
فرسـایش خـاک نيـز جلوگيـري مي كنند. بذركارهای كشـت مسـتقيم و كمبينات1 ها )ماشـين هـای مركب( 

نمونه هایـی از ایـن دسـتگاه ها هسـتند.
بذرکارهاي کشت مستقیم

ماشـين هاي كاشـت مسـتقيم، ماشـين هایي هسـتند كه بـدون عمليات خاكورزي كاشـت را انجـام مي دهند. 
ماشـين هاي كاشـت مسـتقيم، ممکن اسـت خطي كار یا ردیف كار باشـند )شـکل3-10(.
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تحقیق
- ماشينهاي مركب از نظر كاهش هزینه چه اثري در توليد محصوالت زراعي دارند؟کنید

- ماشينهاي مركب متداول در منطقه شما چه كارهایي را با هم انجام مي دهند؟

شکل 11-3. کمبینات )خطی کار مرکب(

شکل 12-3. انواع غده کار
ب- غده کار  نیمه خودکارالف- غده کار خودکار

ماشین های مرکب )کمبینات(
ایـن بذركارهـا از تركيـب ماشـين هاي خاكـورزي و بـذركار تشـکيل شـده انـد و عمليات خاكورزی و كاشـت 
را هم زمـان انجـام می دهنـد. ایـن بذركارهـا نيـز ممکن اسـت خطي كار یـا ردیـف كار باشند )شـکل3-11(.

کارنده هاي مخصوص
این كارنده ها در دو نوع غده كار و نشا كار وجود دارند.

1. غده کار
غده كار ماشيني است كه غده ها را در فواصل معين روي ردیف ها در داخل خاک مي كارد و سپس روي آنها را 

با خاک مي پوشاند. غده كارها به دو دسته اصلي خودكار و نيمه خودكار تقسيم مي شوند )شکل3-12(. 
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2. نشاکار
ماشـيني كه بتوان با آن نشـا را در زمين اصلي كاشـت، نشـاكار ناميده مي شـود . نشـاكارها به دو دسـته اصلی؛ 
بوتـه كار و گلـدان كار تقسـيم مي شـوند كـه در انـواع خـودكار و نيمه خـودكار وجـود دارند. از نظـر تامين نيرو 

نيز سـه نوع نشـاكار خودگـردان، تراكتوري و موتـوري متداول هستند )شـکل3-13 (.

شکل 13-3. انواع نشاکار
ب- نشاکار خودگردانالف- نشاکار تراکتوري نیمه خودکار

پژوهش 
کنید

توجه کنید

آیا در منطقه شما از نشا كار استفاده می شود؟
در صـورت مثبـت بـودن جواب مشـخص كنيد نشـا كارهای منطقه شـما بيشـتر از چه نوعی هسـتند و علت 

رواج آنهـا چه بوده اسـت؟

 در این واحد  یادگيري تنها نحوه كار با خطي كار و ردیف كار آموزش داده مي شود.
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اصـول كار ماشـين هاي كارنـده بـه ایـن صورت اسـت 
كـه مقـدار معينـي بذر)غـده، نشـا( بـه وسـيله مـوزع 
از مخـزن بـذر گرفتـه و داخـل لولـه اي بـه نـام لولـه 
سـقوط ریختـه مي شـود. بـذر از طریـق لولـه سـقوط 
داخـل شـياري كه با شـياربازكن در خاک ایجاد شـده 
قـرار مي گيـرد. در هميـن موقـع مقـداري خـاک بـه 
وسـيله پوشـاننده روي بـذر ریختـه مي شـود سـپس 
بـا حركت فشـاردهنده بـر روي خاک ریخته شـده در 
شـيار، بـذر در موقعيـت خـود تثبيـت مي گـردد و در 
تمـاس بـا خاک بـراي جـذب مـواد معدنـي و رطوبت 

قـرار مي گيـرد )شـکل3-14(.
   حركـت الزم بـراي بـکار انداختـن موزع هـا از چـرخ 
حامـل )چـرخ فشـاردهنده( تأميـن مي شـود. حركـت 
چـرخ از طریـق زنجيـر  و چـرخ زنجير بـه جعبه دنده 
منتقـل مي گـردد )شـکل 15-3(. حركت چرخشـي با 
دور مناسـب از محـور خروجـي جعبـه دنده به وسـيله 
زنجيـر یـا گاردان بـه محور مـوزع مي رسـد. باید توجه 
داشـت كه زمان كاشـت، چـرخ محرک حتمـاً با زمين 
درگيـر بـوده و بچرخـد. بـه هـر دليلـي چـرخ نچرخد 
بـذري كاشـته نمي شـود و در نتيجـه سـطح كاشـته 

شـده مناسـبي نخواهيم داشـت. 

قبـل از شـروع بـه كار بـا ماشـين هاي كارنـده بایـد اجـزاي آنهـا را بازدیـد نمـود تـا در صـورت خرابـي، تعميـر 
و یـا تعویـض شـوند. سـاختمان ماشـين هاي كارنـده بـا توجـه بـه تنـوع آنها ممکن اسـت متفـاوت باشـد؛ ولي 
به طور كلـي، اجـزاي كارنـده شـامل شاسـي، مالبنـد، مخـزن بـذر )یـا مخـزن بـذر و مخـزن كـود(، مـوزع، لوله 
سـقوط، شـياربازكن، پوشـاننده، فشـاردهنده، عالمت گذار )ماركر(، وسـایل انتقال توان و چرخ هاي حامل اسـت 

)شـکل هاي 16-3 و 3-17(.

آماده به کار کردن ماشين کارنده

فیلم 
فيلم آموزشی شمارۀ 1: اصول و مراحل كار یک نمونه كارندهآموزشی

شکل 14-3. اصول کاشت بذر با کارنده

شکل 15-3. سیستم انتقال نیرو

فشار دهنده

شیار بازکن

موزع

پوشاننده
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پوشاننده
پايه نگهدارندهچرخ حمل

اهرم تثبیت عمق

موزع هامخزن

لوله سقوط

شیار بازکن

مخزن کود

فشار دهنده
پوشاننده

چرخ حمل

اهرم تثبیت عمق

مخزن بذر

موزع

شیار بازکن

شکل 16-3. رديف کار نیوماتیك

شکل 17-3. خطی کار
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آنچـه كـه باعـث تمایـز كارنده هـای مختلـف از یکدیگر می شـود نوع موزع بـه كار  رفته در آنهاسـت. انـواع مهم 
عبارتنداز: موزع هـا 

- موزع شیاردار و موزع غلتکي كه در خطي كارها به كار مي روند.
ایـن موزع هـا روي یـک محـور مشـترک قـرار مـي گيرند كـه حركت آنهـا به وسـيله چند چـرخ دنده یـا زنجير 
از چرخ هـاي خطـي كار تأميـن مـي شـود. بـه ازاي هـر سـوراخ خـروج بذر یـک واحد مـوزع وجـود دارد كه در 

حيـن چرخـش مقـداري بـذر را از مخـزن برداشـته و داخل لوله سـقوط رهـا مي كند. )شـکل3-18(.

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

بـا بررسـي ظاهـري ردیف كار و خطي كار نشـان داده شـده در شـکل هاي 16-3 و 17-3، چنـد تفاوت عمده 
آنهـا را مشـخص و جدول زیـر را تکميل كنيد.

هـر ردیـف كار از تعـدادي واحـد كارنـده تشـکيل شـده اسـت. ایـن واحدهـاي كارنده كامـاًل مسـتقل بوده و 
مي تواننـد به تنهایـي بـه عنـوان یـک ماشـين كامل اسـتفاده شـوند.

تفاوت يا شباهتنام قطعه

لوله سقوط

مخزن بدر

تعداد ردیف

پوشاننده

عالمت گذار

شکل 18-3. انواع موزع در خطی کارها

ب- موزع غلتکی دندانه دارالف- موزع شیار دار
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- مـوزع صفحه اي و موزع مکشـي كـه در ردیف 
كارهـا به كار مـي روند.

مـوزع صفحـه اي در تـه مخـزن بـذر قـرار مـي گيرد. 
در اثـر دوران صفحـه مـوزع ، بذرها كه در سـلول هاي 
صفحـه قـرار گرفتـه انـد بـه حركـت در مـي آینـد. 
جداكـن، بذرهایـي را كه به طـور نامناسـب در اطراف 
سـلول ها قـرار گرفتـه انـد جـدا مـي كنـد. در نتيجـه 
فقـط یـک بـذر در صفحه بذر تـک دانـه كار و یا چند 
بـذر در صفحـه بـذر كپـه كار قـرار مـي گيرنـد. بـذر 
یـا بذرهـاي موجـود در سـلول ها توسـط نيـروي وزن 
یـا ضربـه بيـرون انـداز بـه خـارج از مخـزن هدایـت 
مـي شـوند. از این مـوزع در ردیـف كارهـاي مکانيکي 

اسـتفاده مـي شـود )شـکل 3-19(.
صـورت  بـه  سـوراخداري  صفحـه  مکشـي  مـوزع  در 
عمـودي قـرار گرفتـه اسـت كـه در یک طـرف آن بذر 
و در طـرف دیگـر خالء نسـبي وجـود دارد. بـا حركت 
دوراني صفحه ، بذر با مکش اعمال شـده در سـوراخ ها 
نگهداشـته مـي شـود. یک وسـيله جدا كننـده، از قرار 
گرفتـن دو بـذر در یک سـوراخ جلوگيري مـي كند. با 
حركـت صفحـه بذرها با فاصلـه هاي زمانـي منظم در 
قسـمتي از مسـير حركـت بـذر كه خـالء وجـود ندارد 
در داخـل لولـه سـقوط مـي افتند . هـواي داخل موزع 
توسـط فـن مکيـده شـده و مکـش ایجـاد شـده باعث 
جـذب دانه هـاي بـذر روي سـوراخ هاي صفحـه مـوزع 
مي گـردد. بـا رسـيدن بـذر بـه نقطـه سـقوط، مکـش 
قطـع شـده و بـذر از صفحـه مـوزع جـدا و روي خاک 

سقوط مي كند )شکل 3-20(.  

شکل 19-3. موزع صفحه ای

شکل 20-3. موزع مکشی

- موزع زنجیري پیاله دار و موزع خورشیدي كه در غده كار ها به كار مي روند. 
مـوزع  پيالـه دار از یـک زنجيـر نقالـه كـه بـه طـور عمـودي قـرار گرفتـه تشـکيل شـده اسـت، بـه ایـن زنجير 
تعـدادي پيالـه كوچـک متصـل اسـت . در اثـر حركـت زنجيـر، پيالـه ها غـده هـا را از داخـل مخزن برداشـته و 
داخـل لولـه سـقوط رهـا مـي كنند. یـک تکان دهنـده از قـرار گرفتن بيـش از یک غـده در هر پيالـه جلوگيري 

مـي كند)شـکل21-3 الف(.  
مـوزع خورشـيدي داراي قطعـه چنـد حفـره اي اسـت كه مـي تواند حول محـور خود روي یـک صفحه چرخش 
كنـد. غـده هـا توسـط یـک یـا دو كارگـر داخل حفره هـاي موزع قـرار داده مي شـود. بـا چرخش خورشـيدي ، 
غـده هـا همـراه آن بـه حركـت در مي آینـد و پس از رسـيدن به باالي سـوراخ رهـا مي شوند)شـکل21-3 ب(. 

تکدانه کن

لوله مکش

صفحه موزع
فضای بدون خالء
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فیلم 
آموزشی

گفتگو 
کنید

فيلم آموزشی شمارۀ 2: طرز كار موزع ها

در موزع های مختلف چگونه می توان مقدار بذر را تغيير داد؟
چرا به ردیف كارها اصطالحاً دقيق كار گفته می شود؟

شکل 21-3. انواع موزع در غده کارها

ب- موزع خورشیدی )موزع نیمه خودکار(الف- موزع زنجیری پیاله دار)موزع خودکار(

بازديد، رفع عیب، مونتاژ و تنظیم اجزای ماشین های کارنده

ابـزار و وسـايل و امکانـات مورد نیـاز: آچارهـای مکانيـک عمومـی، روغـن ترمـز، پارچـه تنظيـف تشـت یا 
ظـرف مناسـب، ميـز كار یـا زیرانداز

مراحل انجام فعالیت:
1. بـه اجـزای یـک ردیـف كار توجه كـرده، نـام، ویژگی ها و معایـب احتمالی، سـرویس و تنظيمـات ضروری 

هـر واحـد كارنـده را از هنرآمـوز خود بپرسـيد و در دفتـر عمليات خـود ثبت كنيد.
2. قطعـات واحـد كارنـده را بـه ترتيبـی كـه هنرآمـوز می گویـد، بازكنيـد. قطعات بـاز شـده را در ظرف های 

بریزید. مخصـوص 
3. ضمـن بـاز كـردن هـر قطعـه سـاختمان، عملکـرد و سـالمت آن را مـرور كـرده بـه تأیيـد هنرآمـوز خـود 

نيد. برسا
4. پـس از بـاز كـردن تمـام قطعـات، تولبـار و سيسـتم انتقـال توان را از جنبه سـاختمان و سـالمت بررسـی 

. كنيد
5. قطعات را به خوبی تميز و در صورت لزوم زنگ زدایی، رنگ آميزی یا روغن مالی كنيد.

6. قطعات معيوب را تعمير یا تعویض كنيد.
7. اقدام به بستن قطعات روی واحد كارنده و بستن واحد كارنده روی شاسی نمایيد.

حفره هازع بشقابىموزع

صندلى

انطباق سوراخ ُمَوزَّع
با لوله سقوط

لوله سقوط

فعالیت 
کارگاهی

تکان دهنده
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بـرای كاشـت بذرهـای مختلـف متناسـب بـا نـوع گيـاه ، روش كاشـت متـداول در منطقه و شـرایط خـاک نوع 
ماشـين كاشـت تفـاوت می كنـد، مثـاًل بـرای كاشـت گنـدم و جـو از خطـی كارها یـا بذرپاش هـای سـانتریفوژ 
متناسـب بـا رسـم و عـادت كشـاورزان و امکانـات موجـود اسـتفاده می شـود. عالوه بر ایـن بـرای انتخـاب مـدل 
خاصـی از یـک نـوع ماشـين كارنـده بایـد روش آبيـاري، وضعيـت بارندگي و نـوع خـاک را در نظر گرفـت؛ مثاًل 

در اراضـی دیـم ، عميـق كارهـا بهترین وسـيله هسـتند. 

انتخاب ماشين کارنده

8. قطعات را در ضمن بستن و در پایان كامل شدن به درستی تنظيم نمایيد.
9. پـس از پایـان جـدا سـازی، رفـع عيب،  مونتـاژ و تنظيم یـک واحد كارنده، سـایر واحد ها را هـم به همين 

ترتيب بررسـی و آماده بـه كار نمایيد.
10. پس از ردیف كار و خطی كار را مورد تشریح، رفع عيب، مونتاژ و تنظيم قرار دهيد. 

11. در پایان كار:
• چگونگی كار خود را به تأیيد هنرآموز برسانيد. 

• ابزار و وسایل را تميزكرده، تحویل دهيد.
• پس از پاكسازی محيط كار، به نظافت و بهداشت فردی بپردازید.

• گزارش عمليات )نوشتاری، تصویری( خود را ثبت كنيد.
در گزارش خود عالوه بر شرح عمليات، اشکاالت موجود و پيشنهادات اصالحی خود را بياورید.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

آماده به كار كردن 1
ماشين هاي كاشت

ابزار، مواد، تجهيزات: جعبه آچار 
مکانيک عمومی، تراكتور، روغن 

ترمز، گریس، گریس پمپ، روغندان، 
انواع پين های استاندارد خطي كار، 

ردیف كار
زمان: 20 دقيقه

مکان: هانگار یا تعميرگاه

باالتر از حد انتظار
توانایی تفکيک و بازدید قسمت های 
مختلف ماشين، رفع عيب یا ارسال 

به تعميرگاه
3

توانایی تفکيک و بازدید قسمت های قابل قبول
2مختلف ماشين

عدم توانایي در آماده به كار كردن غير قابل قبول
1ماشين

انتخاب نوع ماشین کارنده برحسب شرايط
مراحل انجام کار:

1- همراه هنرآموز به مزرعه واحد آموزشی وارد شوید.

فعالیت 
کارگاهی
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6-3- در صورت موجود نبودن خطی كار ، بذر پاش سانتریفوژ پيشنهاد دهيد.
4- بـرای كاشـت بـذر گياهـان وجينی مانند ذرت، سـویا، آفتابگردان، پنبـه، چغندرقند، كتـان و نخود، ردیف 

كار را پيشـنهاد دهيد.
1-4- در اراضی سنگالخی، ردیف كار نيوماتيک پيشنهاد دهيد.

2-4- برای كاشت جوی و پشته ای، ردیف كار با قابليت كاشت دو ردیف روی یک پشته پيشنهاد دهيد.
5- برای كاشت سيب زمينی، غده كار پيشنهاد دهيد.
6- در كشاورزی پيشرو كمبينات ها را پيشنهاد دهيد.

7- در پایان بررسی، گزارش فعاليت و یافته های خود را ثبت كنيد.

شکل 22-3. انواع شیار باز کن در بذرکارها
ج- شیار باز کن بیلچه ایب- شیاربازکن بشقابیالف- شیار بازکن کفشکی

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

انتخاب ماشين 1
كارنده

ابزار، مواد، تجهيزات: ماشين های 
كارنده، نوشت افزار
زمان: 20 دقيقه

مکان: هانگار یا مزرعه

باالتر از حد انتظار
شناسایی ماشين های  كاشت و 
تعيين مناسب ترین نوع ماشين 

مطابق با الگوهاي استاندارد
3

2شناسایی ماشين و كاربرد آنقابل قبول

عدم توانایي در  شناسایی ماشين و غير قابل قبول
1كاربرد آن

2- انواع شرایط را مورد بررسی قرار دهيد.
3- برای كاشت بذر غالت مانند گندم، جو، چاودار و همچنين بذر یونجه و شبدر ، خطی كار را پيشنهاد كنيد.

1-3- در زراعت دیم ، خطی كارهای عميق كار یا كشت مستقيم را پيشنهاد كنيد. 
2-3- در اراضی خشک، خطی كار با شيارباز كن كفشکی پيشنهاد كنيد.

3-3- در زمين هاي سبک تا نيمه سنگين، خطی كار با شيار باز كن خنجری پيشنهاد كنيد.
4-3- در زمين هایي كه داراي خاشاک زیاد است، خطی كار با شيارباز كن بشقابی پيشنهاد كنيد.

5-3- براي زمين هاي سخت و چسبنده، خطی كار با شيار باز كن بيلچه ای پيشنهاد كنيد.
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قبـل از نصـب ماشـين كارنـده بـه تراكتور بایـد تراكتور مناسـب را انتخـاب كرد. بـراي انتخاب تراكتور مناسـب 
هـر كارنـده بـه دفترچـه راهنمـاي همـان كارنـده مراجعه كنيـد. معموالً تـوان مورد نيـاز ماشـين هاي كارنده را 

مي تـوان به صـورت جـدول زیر نشـان داد:

پـس از اتصـال كارنـده بـه تراكتـور مناسـب بایـد تنظيمات اوليـه )تراز ماشـين و تنظيـم زنجير مهـار كننده( را 
داد.  انجام 

نصب ماشين به تراکتور

توان مورد نیازنوع اتصالماشین

• 4 ردیفه 50 تا 70 اسب بخارسوارردیف كار
• 6 ردیفه 70 تا 90 اسب بخار

سوارخطي كار
• 15 تا 17 ردیفه 75 اسب بخار
• 19 تا 21 ردیفه 90 اسب بخار

• عميق كارهاي 11 تا 13 ردیفه 75 اسب بخار

سوارغده كار
• دو ردیفه بدون كودكار حداقل 50 اسب بخار

• دو ردیفه همراه با كودكار 75 اسب بخار
• چهار ردیفه حداقل 100 اسب بخار

اتصال کارنده به تراکتور
خطـي كار،  مورد نيـاز:  تجهيـزات  و  مـواد  ابـزار، 
پين هـاي  مناسـب،  تراكتـور  غـده كار،  ردیـف كار، 

نيـاز مورد 
مراحل انجام کار:

1- كارنـده را روي بازوهاي اتصال سـه نقطه تراكتور 
سـوار كـرده و پين هـاي مربوطـه را در جـاي خـود 

قـرار دهيـد ) A و B در شـکل3-23( .
2- زنجير هـاي مهـار طرفيـن تراكتـور )C( را طوري 
تنظيـم كنيد كه كارنده درسـت وسـط تراكتـور قرار 

گيـرد و لرزش هـاي جانبي را كنتـرل كنيد.
3- از قائـم بـودن تولبـار كارنـده نسـبت بـه زميـن 
اطمينـان حاصـل كنيـد )شـکل24-3(. در صـورت 
قائـم نبـودن ، به وسـيله بازوهاي تراكتـور حالت قائم 

را تنظيـم كنيـد )D در شـکل 3-23(.

فعالیت 
کارگاهی

شکل 3-23. 

شکل 3-24. 
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ایمنی
• از قرار داشتن دنده تراكتور در وضعيت خالص اطمينان حاصل كنيد.

•  ترمز دستي تراكتور كشيده شده باشد.
• هنگام باال و پایين بردن كارنده كسي در نزدیکي آن قرار نداشته باشد.

•  براي جداسازي كارنده از تراكتور حتماً از پایه نگهدارنده آن استفاده شود.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نتايج ممکن
نمرهنمره دهی(

اتصال ماشين 1
به تراكتور 

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، ماشين-
های كاشت، پين مناسب

زمان: 20 دقيقه
مکان: هانگار یا مزرعه

باالتر از حد انتظار
تراكتور مناسب را انتخاب، ماشين 
را به تراكتور متصل نموده و تنظيم 

های اوليه را انجام می دهد.
3

2ماشين را به تراكتور متصل می كندقابل قبول

1عدم توانایي در اتصال ماشين كاشتغير قابل قبول
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  بـراي كاركـرد صحيـح هـر كارنـده ، باید قبل از شـروع بـه كار آن را تنظيم نمـود. براي تنظيم هر ماشـين باید 
از كتابچه راهنماي آن اسـتفاده شود.

تنظيم هاي مهمي كه هنگام كاشت روي كارنده ها انجام مي شود عبارت اند از: 
- تنظیم فاصله رديف ها 

  متناسب با نوع محصول باید فاصله ردیف هاي كارنده را تنظيم كرد. این كار به دو روش انجام مي گيرد:
1- جابجایـي ردیف هـا: بـراي انجـام ایـن تغييـر بـا شـل كـردن پيچ هـاي روي تولبـار و جابجـا كردن هـر واحد 
كارنـده مي تـوان فاصلـه ردیف هـا را تغييـر داد. یـادآور مي شـود كـه ایـن امـر از وسـط تولبـار باید انجام شـود.

تنظيم ماشين براي کار

پژوهش 
با استفاده از كاتالوگ )كاالنما( دستگاه هاي مختلف جدول زیر را كامل كنيد.کنید

جدول مشخصات چند مدل رديف کار

فاصله تنظيم كشور سازندهمدلردیف
فاصله بذر

قابليت تنظيم 
فاصله ردیف

تعداد واحد 
عمق كاشتكارنده

شکل 25-3. جابجايي رديف هاي کاشت در رديف کار
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- تنظیم مقدار بذر کاشته شده در هکتار
نحـوه تنظيـم مقـدار بـذر كاشته شـده در هکتـار متناسـب بـا نوع مـوزع كارنده اسـت. تمامـي كارنده هـا داراي 
جداولـي هسـتند كـه نحـوه تنظيـم مقدار بذر كاشـته شـده در آنها مشـخص  شـده اسـت. این جـداول عالوه بر 
دفترچـه راهنمـا روي درپـوش محفظـه جعبـه دنده نيز چسـبانده شـده اسـت. جـدول صفحۀ بعد نحـوه تنظيم 

یـک نمونـه ردیـف كار بـراي كشـت بـذر در فاصله هاي مختلـف را نشـان مي دهد.

با دانستن فاصله ردیف ها و فاصله بذر روي هر ردیف مي توان مقدار ریزش بذر در هکتار را به دست آورد.

2- حـذف یـک یـا چنـد واحـد كارنـده: بـراي حـذف 
یـک واحـد كارنـده در ردیف كارهـا و غـده كارهـا باید 
انتقـال نيـرو از زنجير یـا گاردان محرک مـوزع را قطع 
كـرد، امـا در خطي كارهـا بـراي حـذف واحـد كارنـده 
كافـي اسـت دریچـه تغذیـه آن بسـته شـود  )شـکل 

.)3-26

گفتگو 
کنید

بیشتر 
بدانید

با توجه به جدول به سؤاالت زیر پاسخ دهيد:
1- چه عواملي در تغيير فاصله بذرها دخالت دارند؟

2- براي هر صفحه موزع در این ردیف كار چند حالت مختلف وجود دارد؟
3- نحوه استفاده از این جدول چگونه است؟

بـراي  مجهزنـد  گاردان  بـه  كـه  ردیف كارهایـي  در 
حـذف واحد كارنـده باید  قفـل1را آزاد كرده و واحد 
كارنـده را بلنـد كنيـد تـا از زميـن فاصلـه بگيـرد و 
قـالب آن وصـل گـردد. سـپس با قطـع انتقـال نيرو 
از محـور گاردان واحـد كارنـده، واحـد كارنـده را از 
حالـت كار خـارج كنيـد. بـراي این كار قسـمت 2 را 
به طـرف بـاال فشـار دهيـد و قسـمت 3 را به طـرف 
راسـت بچرخانيـد و پایيـن بکشـيد. بـراي اتصـال، 
مراحـل بـاال را برعکس انجـام دهيد )شـکل 3-27(.

شکل 26-3. دريچه تغذيه در خطي کار

شکل 27-3. حذف واحد کارنده در يك نمونه رديف کار

32

1
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٢٠ 
 

چرخ زنجيرهاي  ي روي صفحه موزعتعداد سوراخها
  داخل گيربكس 

چرخ زنجيرهاي 
  انتقال نيروچرخ 

  

 

  
 

cm cm cm cm cm A - B 
9/2 0/4 8/5 8 4/10 17-23 
0/3 2/4 1/6 5/8 0/11 18-23 
2/3 5/4 5/6 0/9 7/11 19-23 
4/3 7/4 8/6 4/9 2/12 20-23 
5/3 9/4 1/7 9/9 9/12 21-23 
7/3 1/5 5/7 3/10 5/13 22-23 
9/3 4/5 8/7 8/10 0/14 23-23 
1/4 7/5 3/8 5/11 0/15 17-16 
4/4 1/6 8/8 2/12 8/15 18-16 
6/4 4/6 3/9 9/12 7/16 19-16 
9/4 7/6 8/9 5/13 6/17 20-16 
1/5 1/7 3/10 2/14 5/18 21-16 
4/5 4/7 8/10 9/14 4/19 22-16 
6/5 7/7 3/11 5/15 2/20 23-16 

چرخ زنجيرهاي  تعداد سوراخهاي روي صفحه موزع
  داخل گيربكس 

چرخ زنجيرهاي 
  انتقال نيروچرخ 

چرخ زنجيرهاي  تعداد سوراخهاي روي صفحه موزع
  داخل گيربكس 

چرخ زنجيرهاي 
  انتقال نيروچرخ 

  
cm cm cm cm cm A - B cm cm cm cm cm A - B 

9/5  2/8  9/11  5/16  4/21  17-23  2/4  7/5  3/8  5/11  9/14  17-23 
3/6  7/8  6/12  5/17  7/22  18-23 4/4  1/6  8/8  2/12  8/15  18-23 

6/6  2/9  3/13  4/18  0/24  19-23 7/4  4/6  3/9  8/12  7/16  19-23 

0/7  7/9  0/14  4/19  2/25  20-23 9/4  7/6  8/9  5/13  6/17  20-23 

3/7  2/10  7/14  4/20  5/26  21-23 1/5  1/7  2/10  2/14  4/18  21-23 

7/7  6/10  4/15  3/21  8/27  22-23 4/5  4/7  7/10  9/14  3/19  22-23 

0/8  1/11  1/16  3/22  0/29  23-23 6/5  7/7  2/11  5/15  2/20  23-23 

5/8  8/11  1/17  7/23  8/30  17-16 0/6  2/8  9/11  5/16  4/21  17-16 

0/9  5/12  1/18  1/25  7/32  18-16 3/6  7/8  6/12  5/17  7/22  18-16 

5/9  2/13  1/19  5/26  5/34  19-16 7/6  2/9  3/13  5/18  0/24  19-16 

0/10  9/13  1/20  9/27  2/36  20-16 0/7  7/9  0/14  4/19  2/25  20-16 

6/10  6/14  1/21  3/29  1/38  21-16 4/7  2/10  7/14  4/20  5/26  21-16 

0/11  3/15  1/22  7/30  9/39  22-16 7/7  7/10  4/15  4/21  8/27  22-16 

6/11  0/16  2/23  1/32  7/41  23-16 1/8  2/11  1/16  4/22  1/29  23-16 

  

  االت زير پاسخ دهيد:ؤبا توجه به جدول به س  گفتگو كنيد:

B
17

B
18

B
19

B
20

B
21

گیربکس

چرخ زنجیر اکسل

چرخ زنجیر چرخ بزرگ

B
22

A 16A 23

B
23

16

23

20

20

23

16
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تنظیم عمق کاشت 
در هـر زميـن بـا توجـه بـه بافـت خـاک ، نـوع خاكـورزي و نـوع بذر، عمـق كاشـت را بایـد تنظيم كـرد. تنظيم 

عمـق كاشـت متناسـب بـا نـوع كارنده بـه روش هـاي گوناگونـي انجام مي شـود. 

توجه
کنید

توجه
کنید

توجـه داشـته باشـيد اعـدادي كـه روي بـازوي چرخ هـاي تثبيـت عمق مشـخص شـده تنهـا براي این اسـت 
كـه همـه چـرخ هـا در یـک ارتفـاع قـرار بگيرند و نشـان دهنده عمق كاشـت نيسـت.

در غده كارها با تغيير موقعيت پشته ساز مي توان عمق كاشت را تنظيم كرد.

شکل 28-3. روش هاي تنظیم عمق در کارنده هاي مختلف

ب- تنظیم عمق کاشت به وسیله جك هیدرولیك

الف- تنظیم عمق کاشت به وسیله چرخ تثبیت عمق

ج- تنظیم عمق کاشت با تغییر موقعیت شیاربازکن

دسته تنظیم
ضامن نگهدارندۀ 

دسته
درجه نشان دهندۀ 

عمق کاشت

- تنظیم عالمت گذار) مارکر(
بـراي اینکـه تمـام سـطح مزرعه به صورت یکنواخت كاشـته شـود و یا قسـمتي از مزرعه دو بار كشـت نشـود از 
عالمت گـذار )ماركـر( اسـتفاده مي شـود. ماركـر ميلـه اي قابل تنظيم اسـت كه یک بشـقاب یا بيلچـه در انتهاي 
آن وجـود دارد و شـياري در خـاک ایجـاد مي كنـد. در هـر طـرف كارنـده یـک عالمت گـذار تعبيه شـده اسـت. 
عالمت گـذار حالـت لوالیـي دارد و راننـده آن را كنتـرل مي كنـد. برخـي از عالمت گذارها ، خودكار هسـتند و با 

هـر بـار بـاال و پایيـن بردن خطـي كار عالمت گـذار بعـدي در حالت كار قـرار مي گيرد )شـکل3-29(.

مهره تنظیم

فنرهای 
قابل تنظیم
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پرسش 
کالسی

توجه
کنید

در یـک ردیـف كار چهـار ردیفه كه فاصله بين ردیف هاي آن 75 سانتيمتــر و فاصله چــرخ جلوي تــراكتور 
150سـانتيمتر است طول ماركــر چند سانتيمتر خـواهـــد شد؟ 

فرمـول فـوق در حالتي اسـت كه مسـير برگشـت چرخ جلـوي تراكتـور روي خط ماركـر قرار گيـرد. چنانچه 
برحسـب عـادت راننـده بخواهـد خـط ماركـر را در وسـط تراكتـور قـرار دهـد نصـف فاصله چرخ هـاي جلوي 

تراكتـور بـه عدد فـوق اضافه مي شـود.

شکل 29-3. عالمت گذار

شکل 30-3. تنظیم طول مارکر

بـراي كاشــت با هـر كارنده الزم اسـت كه 
طول ماركــر تنظيـم گردد )شـکل3-30(. 
بـا توجــه بــه فاصلـه چــرخ هاي جلــوي 
فاصلــه  و  ردیف هـا  تـــعداد  تراكتـور، 
ردیف هـای كشـت طـول ماركـر از فرمـول 

: بدسـت مي آیـد  مقابـل 

B( ) AC 1
2

+ −=
تعداد ردیف ها

در ایـن رابطـه C طـول ماركـر، B فاصلـه 
هـای  فاصلـه چـرخ   A و  ردیـف  دو  بيـن 

جلوي تراكتور می باشند.  
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- تنظیم شیارکش 
بـراي تنظيـم عمـق جوي هـا، سـاقه بيلچه ها را نسـبت به تيـرک افزار )تولبـار( بـاال و پایين ببرید. بـراي تنظيم 

فاصلـه شـيارها نيـز باید سـاقه ها را روي تيـرک افـزار جابه جا كنيد. 

- تنظیم موقعیت کود نسبت به بذر در کارنده هايي که به کودکار مجهزند
 شـيار بـاز كـن كـود نسـبت بـه شـيار باز كن بـذر باید بـه نحوي باشـد كه كـود در كنار بـذر )حدوداً بـه فاصله 

5 سـانتي متر( و پایين تـر از آن قـرار گيرد )شـکل 3-32(.

گفتگو 
ردیـف كار، کنید به وسـيله  بخواهيـم  در صورتي كـه 

بذر را در حالت هاي نشـان داده شـده در شکل 
31-3 بکاریـم، شـياركش را در چـه وضعيتـي 

نسـبت بـه شـيار بـاز كن بایـد قـرار دهيم؟

شکل 3-31. 

شکل 32-3. موقعیت کود نسبت به بذر

الف) کشت ردیفى روى زمین مسطح

ب) کشت ردیفى روى پشته

ج) کشت ردیفى داخل شیار

5

5 5
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تنظيماتـي كـه توسـط جـدول روي دسـتگاه انجـام مي گيـرد، حـدود مقـدار بـذر كاشـته شـده در هکتـار را 
مشـخص مي كنـد. بـراي كسـب اطمينـان از ميـزان ریـزش مـوزع در واحـد سـطح بـه انـدازه تنظيم شـده باید 
آن را آزمایـش كنيـم.  عملياتـي كـه بـراي آزمایـش كارنـده انجـام مي گيـرد، واسـنجي )كاليبراسـيون( ناميده 

مي شـود. واسـنجي در دو مرحلـه بایـد انجـام گيـرد، مرحلـه اول در كارگاه  و مرحلـه دوم در مزرعـه.

واسنجي کارگاهي ماشين هاي کارنده

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی

تنظیم رديف کار
ابـزار، مـواد و تجهيـزات مورد نيـاز: ردیـف كار مکانيکـی یـا نيوماتيکـی، تراكتـور MF285، بـذر ذرت، متـر 

نـواری، ابـزار عمومـي مکانيک
شرح فعاليت:

دسـتگاه ردیـف كار  مکانيکـي و نيوماتيکـي را بـراي كاشـت بـذر ذرت علوفـه اي بـه فاصلـه ردیف هـاي 70 
سـانتيمتر و فاصلـه بذرهـا روي ردیف 15 سـانتيمتر تنظيم كنيـد و مقدار بذر در هکتار را برحسـب كيلوگرم 

محاسـبه كنيد؟

تنظیم خطي کار
ابزار، مواد و تجهيزات مورد نياز: خطي كار، تراكتور MF285، بذر جو، ابزار عمومي مکانيک

شرح فعاليت:
خطي كار را براي كاشت 100 كيلوگرم جو در هکتار تنظيم كنيد.

واسنجي کارگاهي کارنده ها
ابـزار، مـواد و تجهیـزات مورد نیاز: خطـي كار، ردیف كار، غـده كار، متر نواری، كيسـه هاي پالسـتيکي، زمان 

سـنج، ابزار عمومـي مکانيک
مراحل انجام کار:

1. كارنده را به تراكتور متصل كرده، موزع را براي مقدار مورد نظر كاشت بذر )یا كود( تنظيم كنيد.
2. مقداري بذر در مخزن بریزید.

3. چرخ هاي محرک كارنده را باال ببرید.
4. لوله هاي سقوط را از شياربازكن جدا كرده و سر آنها را داخل سطل قرار دهيد.

5. كارنـده را در وضعيـت كار قـرار دهيـد و چـرخ محـرک را بـه تعـداد دور مشـخص )حداقـل 10 دور( 
بچرخانيـد.

6. محيط چرخ را اندازه بگيرید.
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گفتگو 
چه راه هایي براي اندازه گيري محيط چرخ وجود دارد؟کنید

شکل 33-3. کالیبراسیون کارنده

7. مساحت كاشته شده را محاسبه كنيد.
عرض كار× محيط چرخ × تعداد دور=  )A( مساحت كاشته شده 

)تعداد ردیف ها( × فاصلۀ ردیف ها = عرض كار

را  سـقوط  لولـه  زیـر  ظـروف  داخـل  بذرهـاي   .8
)M( كنيـد.  وزن  و  جمـع آوري 

9. مقدار بذر كاشـته شـده در هکتار را با اسـتفاده از 
رابطه زیر حسـاب كنيد.

MX
A

10000×=

عـدد  بـا  بدسـت آمده  عـدد  در صورتي كـه   .10
مورد نظـر یکسـان نيسـت تنظيمـات دسـتگاه را بـه 
مقـدار باالتـر یـا پایين تـر قـرار دهيـد و دسـتگاه را 
دوبـاره امتحـان كنيـد تا به مقـدار مورد نظر برسـيد.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مراحل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتايج ممکن
نمرهدهی(

1
تنظيم  و 

كاليبره كردن 
ماشين 

ابزار، مواد، تجهيزات: متر، جعبه ابزار 
عمومی مکانيک
زمان: 20 دقيقه

مکان: هانگار یا مزرعه

باالتر از حد انتظار

تشخيص ميزان بذر مورد نياز، عمق 
كاشت و فاصله ردیف ها و تنظيم عمق 

كاشت، فاصله ردیف ها، مقدار بذر 
كاشته شده، طول ماركر و كاليبره كردن 

3

قابل قبول
تنظيم عمق كاشت، فاصله ردیف ها، 
مقدار بذر كاشته شده، طول ماركر و 

كاليبره كردن
2

1عدم توانایي درتنظيم ماشين كاشتغير قابل قبول
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شـدن  وارد  از  جلوگيــــري  بــه منظور  اسـت  الزم 
هرگونـه خسـارت احتمالـي، ماشـين های كاشـت در 
مکانيـزه  به صـورت  آنهـا  خاكـورزي  كـه  زمين هایـي 
انجام شـده و از هـــر جهت مناسـب كــشت مکانيزه 
اسـت، بکار گرفتـه شـوند. در ایـن صـورت كارنـده را 
مي توانيـد مطابـق دسـتورالعمل زیـر بـکار بگيریـد: 

1. فشار باد چرخ های ماشين را تنظيم كنيد.

کاربرد کارنده در مزرعه

گفتگو 
کنید

توجه
کنید

تنظيـم نبـودن بـاد چرخ ها چـه تأثيـری در ميزان 
بذر كاشـته شـده خواهد داشـت؟

در ردیف كارهاي نيوماتيکي، تک دانه كن را نيز باید تنظيم كرد.

شکل 34-3. خاک مناسب براي کاشت

شکل 3-35. 

شکل 36-3. تنظیم تك دانه کن در رديف کار نیوماتیکي



2. كارنـده را بررسـی نمـوده ، در صورت آمـاده به كار 
بودن، دسـتگاه را متناسـب بـا محصول تنظيـم كنيد.

 
 

3. كارنـده را بـه تراكتـور متصـل كنيـد. ممکن اسـت در بعضی دسـتگاه های سـنگين برای تنظيم دسـتگاه الزم 
باشـد قبـاًل كارنده را بـه تراكتـور متصل كنيد.
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گفتگو 
کنید

توجه
کنید

دربارۀ نحوه حركت در تصاویر نشان داده شده در شکل 38-3 گفتگو نمائيد.

به منظور كاهش ميزان خرد شدن بذرها، مخزن بذر را سر زمين از بذر پر كنيد.

شکل 37-3. واسنجي مزرعه اي

ب- طرز کاشت در مزرعه اي با شکل نا معین و 
حداقل يك ضلع مستقیم

ج- طرز کاشت در مزرعه اي با شکل نا معینالف- طرز کاشت در مزرعه مستطیل شکل

شکل 3-38. 

4. در ردیـف كارهـای نيوماتيـک قبـل از شـروع كار 
ردیـف كار را بـدون بـذر راه اندازي كنيد تا گـرد و غبار 

درون آن خـارج شـود.
5. كارنـده را از نظـر درسـت بـودن تنظيم هـای انجام 
شـده بررسـی كنيد )واسـنجي كارگاهـي و مزرعه اي(.
6. كارنـده را بـه مزرعـه منتقـل كنيـد. بـرای انتقـال 
دسـتگاه بـه مزرعـه، در صورتی كـه نيـاز اسـت از جاده 
مقـررات  و  ایمنـی  مـوارد  كنيـد،  عبـور  رو  اتومبيـل 

راهنمایـی و رانندگـی را رعایـت كنيـد.
7. پـس از بسـتن دریچه هـای خـروج، مخـزن بـذر و 
كـود را بـه انـدازه الزم پـر كنيـد. هنـگام پـر كـردن 
مخزن هـاي بـذر از عـدم وجود اجسـام مختلـف مانند 
چـوب، سـنگ و ... در مخـزن اطمينـان حاصـل كنيد.

8. كارنده را متناسب با شکل قطعه زمين ، در موقعيت مناسب برای كاشت قرار دهيد )شکل 3-38(. 

تراکتور و کارنده

ردیف هاى انتهایى

کاشت از
عالمتگذاربزرگترین ضلع

مسیر حرکت نهر حاشیه زمین
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توجه
کنید

تفکر
کنید

هنـگام كاشـت حتمـاً دور شـمار موتـور تراكتـور سـالم باشـد تـا دور فـن بـا توجـه به ميـزان مکـش مانومتر 
به درسـتي تنظيـم گـردد.

در صورتي كـه هنـگام كاشـت بـا ردیف كارهـای نيوماتيـک دور موتـور تراكتور كمتـر از حد معين باشـد، چه 
می افتد؟ اتفاقـی 

9. قبـل از شـروع كشـت، كارنـده را از زميـن بلنـد كـرده و پایه های اتصـال به زميـن را به طرف بـاال برگردانيد 
)شکل3-39(.

10. در ردیف كارهـای نيوماتيـک، مکـش پمـپ را تنظيـم كنيـد )شـکل40-3(. مکـش مناسـب بـراي بذرهاي 
درشـت بيـن 55- تـا 50- و بـراي بذرهـاي ریز بين 45- تـا 40- ميلي بار مناسـب مي باشـد. دور متعارف موتور 
بـرای رسـيدن به این مکـش در تراكتورهای رومانـي )U650( و فرگوسـن )MF285(، 1700 - 1500 و براي 

تراكتـور جان دیـر John Deer 3140( 3140 (1900 - 1700 دور در دقيقـه اسـت. 

شکل 39-3.شکل 40-3. مانومتر در رديف کار نیوماتیکي

11. در شـروع هر مسـير ، عالمتگذار را در زمينی كه در برگشـت آن را خواهيد كاشـت قرار دهيد. در صورتي كه 
كاشـت از وسـط زميـن شـروع مي شـود بایـد هـر دو عالمتگـذار را در موقعيت پایين قرار داد. سـرعت پيشـروی 
مناسـب بـرای كاشـت بـا ردیـف كار و خطـي كار  5 تا 7 كيلومتر بر سـاعت و در غـده كارها 3 تـا 5 كيلومتر بر 

سـاعت اسـت. سـرعت مناسـب بسـتگی به نوع كشـت، وضعيت زمين و مهارت راننده دارد.
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گفتگو 
کنید

تفکر
کنید

آیا تغيير سرعت پيشروی روی ميزان بذر كاشته شده در هکتار تأثير دارد؟

مسـير  در  حركـت  از  اطمينـان  بـرای  راه  بهتریـن 
چيسـت؟ مسـتقيم 

شکل 41-3. روش مناسب براي حرکت در مسیر مستقیم

شکل 3-42. 

شکل 3-43. 

12. در انتهـای مسـير وقتـی كارنده به ابتدای حاشـيه رسـيد دسـتگاه را از زمين بلند كنيد و پـس از دور زدن ، 
چـرخ جلـو تراكتـور را در روی خطـی كه عالمتگذار كشـيده اسـت قرار دهيد و سـعی كنيد تراكتور را مسـتقيم 

كنيد. هدایت 

13. نحـوه انجـام كار را در حيـن كار بررسـی كنيـد و هر چنـد دور كـه عمليـات كاشـت را انجـام مـی دهيـد از 
صحـت انجـام كار مطمئـن شـوید )شـکل هـاي 42-3 و 3-43(.
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کاشت بذر با رديف کار
ابـزار، مـواد و تجهیـزات مورد نیـاز: ردیـف كار مکانيکـی یـا نيوماتيکـی، تراكتـور مناسـب، بـذر ذرت، متر 

نـواری، ابـزار عمومـي مکانيک
شرح فعالیت:

ردیف كار را برای شرایط خواسته شده زیر تنظيم كنيد و به وسيله آن بذر ذرت را در زمين كشت كنيد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمنی
در رديف کارهای نیوماتیك:

• هنـگام دور زدن در انتهـاي مسـير كشـت، از خـالص كـردن شـافت P.T.O خـودداري كنيـد. در این زمان 
دور موتـور را كاهـش داده، سـپس دور بزنيـد. حداكثـر زاویـۀ مجـاز گاردان هنـگام بلنـد كردن ماشـين 20 

درجه اسـت.
• هنگامي كه ماشين روي زمين است به هيچ عنوان از دنده عقب استفاده نکنيد.

• پس از كاشت چند ردیف، چرخ حمل را بچرخانيد و خروج بذرها را كنترل كنيد.
• زمـان شـروع كار دور P.T.O  را بتدریـج زیـاد كنيـد. در صورتي كـه ایـن كار بـا سـرعت انجام شـود تسـمۀ 

فـن زود مسـتهلک مي گردد.
• فـن ردیـف كار بـراي 540 دور در دقيقـه طراحي شـده اسـت؛ لـذا از بکارگيري فن با دور بيـش از 540 دور 

در دقيقـه اكيداً خـودداري نمایيد.

14. دور زدن بایـد در قسـمت حاشـيه انجـام گيـرد. حاشـيه ابتـدا و انتهـا پـس از پایـان كاشـت قطعه، كشـت 
شـد.  خواهد 

15. بـه مخـزن توجـه داشـته باشـيد كه بـذر یا كود تمـام نشـود. كارنده هایي كه داخـل مخزن آنهـا قابل رویت 
نيسـت معمـوالً درجـه اي مخصوص دارند كـه ميزان بذر موجـود در مخزن را نشـان مي دهد.

میزان تنظیمنوع تنظیم

30 كيلوگرم در هکتارميزان كاشت بذر

6-4 سانتی مترعمق كاشت

75-70 سانتی مترفاصله ردیف ها

22-20 سانتی مترفاصله بذر روی ردیف ها

برای حالت كاشت روی پشتهوضعيت بيلچه شيار كش

150 كيلوگرم فسفات آمونيوم به همراه 20 كيلوگرم اوره در هر هکتارميزان كود مصرفی

قرار دادن كود در فاصله 5 سانتی متری عمودی و 10 سانتی متری افقی از بذرموقعيت شيار باز كن كود
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فعالیت 
کاشت بذر با خطي کار کارگاهی

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: خطي كار، تراكتور مناسب، بذر ذرت، متر نواری، ابزار عمومي مکانيک
شرح فعالیت:

خطـي كار را بـراي كاشـت مقـدار بـذر مـورد نظر مطابق جـدول زیـر تنظيم كنيد و به وسـيله آن بـذر جو را 
در زمين كشـت كنيد.

جدول مقدار بذر در هکتار براي کاشت با خطي کار

نام محصول
مقدار بذر در 

هکتار
)كيلوگرم(

فاصله خطوط
)سانتيمتر(

فاصله بذور
)سانتيمتر(

عمق كاشت
زمان كاشت)سانتيمتر(

پایيزه 180-120گندم
اول بهار7-74-205-15بهاره 140-200

اوایل پایيز

اول بهار7-74-205-14015-100جو
اوایل پایيز

7-4-20-3015-25یونجه

اول بهار بعد از 
سرماي زمستانه
پایيز در مناطق 

گرمسير

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتايج ممکن
نمرهدهی(

انجام عمليات 1
كاشت 

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، 
ماشين-های كاشت، پين مناسب، 

بذر مناسب
زمان: 30 دقيقه

مکان: مزرعه

باالتر از حد انتظار
ماشين را به تراكتور متصل نموده، 

تنظيم كرده و با انتخاب بهترین الگو، 
كاشت را انجام می دهد.

3

ماشين را به تراكتور متصل نموده، قابل قبول
2تنظيم كرده و كاشت را انجام می دهد.

عدم توانایي در تنظيم ، اتصال یا كار غير قابل قبول
1با ماشين
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كارنده هـا هماننـد سـایر ماشـين های كشـاورزی نيـاز به مراقبت های فـراوان دارند. سـرویس نبودن كارنده سـبب 
آسـيب رسـيدن به بذر و یا كاشـت نامناسـب بذر می گردد و خسـارات سـنگينی را به دنبال خواهد داشـت.

سرويس و نگهداري ماشين هاي کارنده

• سرويس های قبل از شروع کار
پيچ و مهره ها را آچاركشی كنيد )شکل 4-44(.

زنجيرهـا و چرخ دنده هـا را روغنـکاری كنيـد. از چرب 
كـردن زیـاد ایـن قطعـات خـودداری كنيد، زیـرا گرد 
آنهـا را زودتـر  ایـن قطعـات نشسـته،  و خـاک روی 

می كنـد. مسـتهلک 
  

• سرويس های در طول فصل کاشت
كارنـده را هـر شـب در مـکان سرپوشـيده انبـار كنيد 
یـا روی آن كاور بکشـيد تـا در اثـر رطوبـت و.... خراب 

. نشود
- در پایان كار مخزن بذر و كود را تخليه كنيد.

در صـورت امـکان دسـتگاه را در محـل سرپوشـيده 
نگه داریـد.

- قطعات آسيب دیده را تعمير یا تعویض كنيد.
كارنـده نـو را حداكثر پس از 8 سـاعت كار آچاركشـي 

. كنيد
كارنـده را به موقـع گریسـکاري كنيـد. پـس از انجـام 
گریسـکاری، گریس هـای اضافـی را پاک كنيد )شـکل 

  .)3-45

دریچـه  از  را  باقيمانـده  بـذر  روزانـه،  كار  از  پـس   -
آورده،  بيـرون  را  موزع هـا  صفحـه  تخليـه،  مربوطـه 
بازدیـد و تميـز كنيـد. در صورت خرابـي آن را تعویض 

. كنيد

شکل 44-3. قبل از شروع کاشت کلیه پیچ و مهره ها را بررسی کنید.

شکل 45-3. گريسکاری رديف کار

شکل 3-46. 
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• سرويسهای قبل از انبار کردن
- در پایان كار مخزن بذر و كود را تخليه كنيد.

- ماشـين را از عوامـل خارجـی )خـاک چسـبيده بـه 
قطعـات و ....( تميـز كنيـد.

- در پایـان فصـل كاشـت، كارنـده را بازدیـد كنيـد و 
كارنـده  سـپس  كنيـد.  تعویـض  را  معيـوب  اجـزاي 
و  روغنـکاري  را  مختلـف  هـاي  قسـمت  و  شسـته  را 

نمایيـد.  گریسـکاري 
- ردیـف كار را روي پایه هـاي آن در جـاي خشـک و 

سرپوشـيده قـرار دهيـد. 
قـرار  انبـار  در  كار  آخـر فصـل  در  را  اگـر دسـتگاه   -
می دهيـد مختصـراً بـاد السـتيک ها را كـم كـرده، زیـر 

آنهـا قطعـات چوبـی قـرار دهيـد.

توجه
کنید

توجه
کنید

در ردیف كارهای نيوماتيک فنرها و تسمۀ فن را از حالت كشيدگي آزاد كنيد.

هسـتند،  مشـخصی  جهـت  دارای  مـوزع  صفحـات 
مراقـب باشـيد كـه صفحـه به درسـتی در محل خود 

قـرار گيـرد.  )شـکل 3-47(.

شکل 47-3. جهت بستن صفحه موزع نیوماتیك

شکل 3-48. 
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• تعويض تسمه فن در رديف کارهای نیوماتیك
شـل شـدن تسـمه پنکه باعث كاهش مکش مي شـود. 
هرچنـد یکبـار روكش آن را باز و كشـيدگي تسـمه را 

كنتـرل كنيد. 
1. محافـظ پالسـتيکي را برداشـته پيـچ 1 و مهرۀ 2 را 

شل كنيد )شـکل3-49(.
2. تسـمۀ فـن را در صـورت پارگـي و یـا فرسـودگي 

بيـش از حـد تعویـض كنيـد.
3. كشـيدگي تسـمه را بـا پيـچ 3 تنظيم كنيد. تسـمۀ 
فـن بایـد به قـدري سـفت باشـد كـه بـا فشـار دسـت 

نگردد. جمـع 
محافـظ  و  سـفت كرده  را   2 و   1 مهـره  و  پيـچ   .4

پالستيکي را در جاي خود قرار دهيد.  

• طريقه بستن طناب مارکر
كارنـده را زمين بگذارید، اهــرم خورشـيدي در یــک 
جهـت پایيـن قـرار مي گيـرد. پيــن بـازوي بشـقاب 
ماركـر همـان طرف را آزاد كرده بشـقاب را روي زمين 
قـرار دهيـد و طناب آن را محکم كنيد. ســپس بازو را 
بــه حالـت اول برگردانـده و كارنده را به وسـيله بازوي 
هيدروليـک تراكتـور یـک بـاال و پایيـن ببریـد. حـال 
طنـاب طـرف دیگـر را بـه همـان طریق محکـم كنيد 

)شکل3-50(.

رفع عيب هاي جزئي ماشين هاي کارنده

شکل 3-50. 
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فعالیت 
رفع عیب هاي جزئي ماشین هاي کارندهکارگاهی

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: ردیف كار نيوماتيک، ابزار عمومي مکانيک
شرح فعالیت:

1. سرویس هاي ردیف كار را انجام دهيد.
2. طناب ماركر را تعویض كنيد.

3. تسمه فن را تعویض كنيد.
4. از مراحل كار گزارش تهيه كرده و به هنرآموز خود ارائه دهيد.

آزمون ارزيابي عملکرد:

مرا حل کاررديف
شرايط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و ...(

استاندارد )شاخص ها/داوری/نمره نتايج ممکن
نمرهدهی(

1
سرویس و 
نگهداری 

ماشين كارنده 

ابزار، مواد، تجهيزات: تراكتور، 
ماشين های كاشت، جعبه ابزار 

عمومی مکانيک
زمان: 30 دقيقه

مکان: مزرعه

3سرویس و رفع عيب ماشينباالتر از حد انتظار

2انجام سرویس های ماشينقابل قبول

1عدم توانایي درسرویس ماشينغير قابل قبول
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ارزشیابی شايستگی کاشت مکانیزه

شرح کار:
1( انجام بازدیدهای اوليه ماشين های كارنده، تفکيک، رفع عيب و مونتاژ اجزای آنها

2( شناسایی ماشين های كارنده، انتخاب ماشين مناسب
3( اتصال ماشين به تراكتور و انجام تنظيم های اوليه آن 

4( تنظيم عمق كار، فاصله ردیف ها، طول ماركر، مقدار كاشت بذر در هکتار و كاليبره نمودن كارگاهی
5( انتقال ماشين به مزرعه، پر كردن مخزن، انتخاب الگوی كاشت و انجام عمليات كاشت

6( سرویس ماشين، رفع عيب و انبار كردن آن
استاندارد عملکرد: 

انجام عمليات كاشت با استفاده از تراكتور و ماشين های ردیف كار نيوماتيکی و مکانيکی، خطی كار، و غده كار
شاخص ها:

1. آسيب نرسيدن به قطعات ماشين، استفاده از ابزار مناسب، آماده به كار كردن ماشين مطابق دستورالعمل
2. شناسایی اجزاء و كاربرد ماشين، انتخاب ماشين مناسب با توجه به شرایط  و امکانات

3. اتصال ماشين و تنظيمات اوليه آن با رعایت ترتيب مراحل و اصول ایمنی كار، استفاده از پين مناسب
4. تنظيم ماشين برای كار با توجه به شرایط و دستورالعمل ها، یکنواختی تنظيم، درستی تنظيم، صحت محاسبات

5. انتخاب الگوی مناسب برای اجرای عمليات، سرعت مناسب پيشروی، رعایت همپوشانی و یکنواختی فاصله ردیف ها
6. دقت در انجام سرویس ها، استفاده از ابزار مناسب، انجام سرویس مطابق دستورالعمل

شرايط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرايط: تعميرگاه ماشين های كشاورزی مطابق استاندارد ملی ایران، مزرعه آموزشی شخم خورده و آماده كاشت

ابزار و تجهیزات: جعبه ابزار كارگاهی، برس سيمي، گریس پمپ، متر و ظرف مخصوص روغن
معیار شايستگي:

حداقل نمره قبولی مرحله کاررديف
نمره هنرجواز 3

1اآماده به كار كردن ماشين1

1انتخاب ماشين2

1اتصال  ماشين به تراكتور3

2تنظيم و كاليبره كردن ماشين4

2انجام عمليات كاشت5

1انجام عمليات كاشت6

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و 
2نگرش

*ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شایستگي، 2 مي باشد.




