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 آبیاری کلزا
 

 علیرضا کیانی
 

استان گلستان،  یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیبخش تحق یعلم اتیعضو ه

 .رانیگرگان، ا

 

 مقدمه 
سیت کیه شاخصیه اصیلی آن سیطح پیایین اسیید اروسییک )کمتیر از          کلزا یا کانوال یکیی از مهمتیرین گیاهیان روغنیی در جهیان ا     

 03شیود. بیذر کلیزا علییرغم رییز بیودن دارای       ای محسیوب میی  درصد(، است. اسید اروسیک  نیوعی اسیید غیرمفیید از نظیر تغذییه      2

ارد، ییک  هیای کیه د  هیای و قنیدی اسیت. ایین گییاه بیا خیوا  ویی ه        درصید میواد نشاسیته    36درصید پیروتنین و    21درصد روغن و 

شیود. سیطح زییر کشیت     هیا محسیوب میی   گیاه بسیار مفید در تناوب بیا گنیدم بیرای حفیی پاییداری تولیید و کنتیرل آفیات و بیمیاری         

کیلیوگرم   1826میلییون تین )متوسیط عملکیرد      7/62میلییون هکتیار بیود کیه از ایین مسیاحت در حیدود         8/33کلزا در دنیا در حیدود  

هییزار هکتییار بییود کییه از اییین  162کاشییته شییده کلییزا در ایییران در همییین سییال در حییدود  در هکتییار( تولییید دریافییت شیید. مسییاحت

 (.  2411)فائو،  کیلوگرم در هکتار( تولید به دست آمد 2414هزار تن )متوسط عملکرد  302مساحت 

 

 شرایط عمومی رشد کلزا

هیای رشید پیاییزه،    جیا کیه کلیزا دارای تیی     شیود. از آن بطور کلی کلزا در  ایران به دو صورت دییم و آبییاری تکمیلیی کشیت میی     

هیای مختلیف امکیان پیذیر اسیت. در منیاطقی کیه مییزان متوسیط بارنیدگی در طیی دوره            بهاره و بینابینی اسیت کشیت آن در اقلییم   

دهیید. مقییدار آب مییورد نیییاز کلییزا بییه مییوارد  کییر شییده در  یییل میلیمتییر باشیید، عملکییرد مناسییبی مییی 044تییا  344رشیید آن حییدود 

 دارد: بستگی

 اقلیم  -

 نوع رقم  -

 عملکرد مورد انتظار  -
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 مدیریت گیاهی -

( دمیای مناسیب بیرای    1کلزا برای رشد در دو مرحلیه جوانیه زنیی و رشید و توسیعه بیه دماهیای مناسیبی نییاز دارد در جیدول )          

لیی بهتیرین خیاک بیرای کلیزا،      کنید و هیا رشید میی   ای از خیاک مراحل مختلف رشد کلزا بیان شده است. افزون بر ایین کلیزا در دامنیه   

 خاک متوسط )لوم، لومی رسی( است دارای شرایط مناسب زیر است:

 خاکی که دارای زهکشی مناسب است -

- PH  مناسبترین  2/7تا  2/2بین (PH  2/6معادل )و  استPH  باشد. 2/2نباید کمتر از 

ای رشید کلیزا خصوصیار در زمیان کاشیت کیه بیذرها        خاک سنگین که استعداد سله بسیتن پیس از بیاران ییا آبییاری را دارد، بیر      

از نظیر مقیاوت بیه شیوری، کلیزا در ردییف       . (1بییرون بیاورنید، مناسیب نیسیتند )شیکل      خیاک  از سر توانند نمیبه دلیل کوچک بودن 

بیل تینش   بیر متیر اسیت. کلیزا در مقا     دسیی زیمینس   7تیا   2گیاهان نسبتار مقاوم به شوری قیرار دارد و آسیتانه خسیارت آن در حیدود     

در مرحلییه روزت قطیر طوقییه کلییزا حییدود   دهیید.روز( خصوصیا در مرحلییه رزت حساسیییت نشییان میی   3غرقیابی )آب مانییدگی بیییش از  

 سانتیمتر است. 12سانتی متر و عمق ریشه حدود  1

 
 دمای مناسب برای مراحل مختلف رشد کلزا -0جدول 

 گراددمای مناسب برحسب سانتی مرحله مورد نظر رشد

 درجه سانتی گراد  24تا  12 زنیجوانه

 درجه سانتی گراد 22تا  24 رشد و توسعه

 گراد به گیاه صدمه جدی میزند.درجه سانتی 32دمای بیشتر از  نکته:

 

 
 ای از بذر کلزانمونه -0شکل 

 راهبرد افزایش عملکرد

 بطور کلی عملکرد کلزا شامل سه جزء اصلی  زیر است:

 طح  تعداد بوته در واحد س -1

 تعداد غالف و دانه در غالف  -2

 وزن دانه  -3
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تیر بایید نیازهیای هیر جیزء کیه ایین        رییزی شیود. بیه عبیارت سیاده     برای افزایش عملکرد گیاه نیاز است بیرای ایین سیه جیزء برنامیه     

 ریزی شود. ها، ...است شناسایی و برای آن برنامهنیازها شامل آب، خاک، تغذیه، آفات و بیماری

 

 ریزی آبیاریمهاصول برنا

ریییزی آبیییاری نییوعی گزینییه مییدیریتی  آب بییرای جلییوگیری از کییاربرد آب اضییافی، جلییوگیری از کییاهش عملکییرد بییه واسییطه برنامییه

 ( پاسخ داده شود. 2ریزی آبیاری باید به سه سؤال جدول )تامین نشدن آب مورد نیاز گیاه است. بنابراین در یک برنامه

 
 ریزی آبیاری برای گیاه کلزاهراهنمای یك برنام -2جدول 

 راهنمایی برای رسیدن به پاسخ سوال

 آیا رطویت خاک به حدی کاهش یافته است تا نیاز به آبیاری داشته باشد؟ -1
تعیین زمان آبیاری، شناسایی گیاه و واکنش مراحل  -1

 رشد گیاه به آب

 دار آب آبیاریتعیین مق -2 برای کفایت آبیاری چه مقدار آب مورد نیاز است؟ -2

 های آبیاریروش -3 آب را چگونه در اختیار گیاه قرا بدهیم؟ -3

 

 آشنایی با مراحل رشد کلزا

 توان به دو مرحله اصلی رویشی و زایشی تقسیم نمود.بطور کلی مراحل رشد کلزا را می

 

 رویشی مرحله

 ؛ که این مرحله شامل موارد  یل است:گوینداز زمان کاشت تا مرحله ظهور اولین گل را مرحله رویشی کلزا می

 .دهدجوانه زنی رخ می روز پس از کاشت 14تا  2حدودار  :زنیجوانه -

  (. 2آید )شکل وجود میبرگی گیاه کلزا به 8تا  6در اینجا روزت و همچنین : ای و توسعه برگیگیاهچه -

 

 
 

 )سمت چپ( در کلزا اینمایی از مرحله روزت )سمت راست( و مرحله گیاهچه -2شکل 
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 (. 3شود )شکل در این قسمت ساقه دهی گیاه کلزا انجام می:  ساقه دهی

 

 
 

 دهی گیاه کلزانمایی از مرحله ساقه -3شکل

 

 زایشی مرحله

 شود که این مرحله نیز شامل موارد  یل است:گیاه کلزا بعد از مرحله رویشی وارد مرحله زایشی می

 (.  0مت از مرحله زایشی گیاه کلزا است )شکل گلدهی اولین قس: گلدهی     

      

 
 

 دهی گیاه کلزانمایی از مرحله گل -4شکل
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  (.2دهد )شکل بعد از گلدهی گیاه کلزا تشکیل غالف و پر شدن دانه رخ میغالف و پرشدن دانه: تشکیل  

 

 
 دهی و پرشدن دانه گیاه کلزانمایی از مرحله غالف -5شکل

 

 (. 6مت در مرحله زایشی کلزا رسیدن گیاه است )شکل آخرین قس: رسیدن

 

 
 نمایی از مرحله رسیدن دانه در گیاه کلزا -6شکل
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 برنامه ریزی در زمان کاشت

رییزی در زمییان کاشیت ایجیاد تیراکم مناسییب و یکنواخیت اسیت. از آنجیا کییه در ایین مرحلیه سیاختار اصییلی           هیدف از برنامیه  

تیا عوامیل میوثر در ایجیاد تیراکم و سیبز یکنواخیت کنتیرل شیوند. عوامیل میوثر در ایجیاد             شیود، ضیروری اسیت    مزرعه کلزا بنا میی 

 ( است.3تراکم و سبز یکنواخت کلزا شامل موارد بیان شده در جدول )

 
 عوامل موثر در ایجاد تراکم و سبز یکنواخت کلزا -3جدول 

 موارد توضیح ضروری موارد

 حسب بر حرارت درجه

 گرادسانتی
 .است آلایده حرارت گرادسانتی جهدر 24 تا 12

 .شودمی تعیین مزرعه ظرفیت بر بنا خاک رطوبت

 برحسب کاشت عمق

 مترسانتی
 .باشد متر سانتی 2 تا 1 بایستمی کاشت عمق

 کیلوگرم برحسب بذر میزان

 هکتار در
 .است نیاز بذر هکتار در کیلوگرم 7 تا 2 حدود

 مناسب بستر تهیه
 صورت زمین شدن ای کلوخه از عاری و خاک شدن نرم با مناسب بستر تهیه

 .گیردمی

 کاشت مناسب تاریخ
ازشروع سرما به مرحله  قبل که شودمی ریزیتاریخ کاشت طوری برنامه منطقه هر در

 باشد. رسیده روزت

 .شودمی تعیین مطلوب رطوبت کلزا گیاه کاشت زمان به توجه با کاشت زمان در رطوبت

 

گییرد.  بیذر کلیزا    در زمیان کاشیت تحیت تیاثیر نیوع خیاک، میدت آب مانیدگی و نیوع روش آبییاری قیرار میی            سبز یکنواخیت  

تیر اسیت و بیا مشیکالت بیشیتری بیرای سیبز شیدن مواجیه خواهید شید و            نسبت به دیگر گیاهان زمستانه مانند گنیدم و جیو کوچیک   

هیای سینگین بیرای جلیوگیری از آب مانیدگی و      در خیاک متیر بیشیتر باشید. بهتیر اسیت      سیانتی  2به همین دلیل عمق کاشت نباید از 

 پشته و یا از روش آبیاری بارانی بصورت متناوب و با مقادیر کم استفاده شود.-سله بستن از روش کاشت بصورت جوی

برای ایجاد سبز یکنواخیت کیه یکیی از عوامیل اصیلی تولیید اسیت، بیذور کلیزا در هنگیام کاشیت بایید رطوبیت کیافی جیذب                

آبییاری کلیزا از    .د کلوخیه بیرای سیبز یکنواخیت، ناپاییداری هیوا در زمیان کاشیت یکیی از عوامیل سیبز غیریکنواخیت اسیت             کنند. نبو

هیایی کیه بافیت سینگین دارنید بیرای جلیوگیری از سیله         شیود. در ایین مرحلیه خصوصیا در خیاک     ای شروع میی زمان تکمیل گیاهچه

 گیاه بطور کامل سبز شود.بستن، آبیاری باید سبک و با فواصل کم انجام گیرد تا 

 

 ریزی آبیاری کلزا برای تعداد و وزن دانهبرنامه

پیس از اینکییه کلیزا بییه سیبز یکنواخییت رسیید، نیییاز اسیت تییا بیرای رسیییدن بیه حییداکثر عملکیرد در بقیییه مراحیل رشیید نیییز          

ایید بیه طریقیی میدیریت     ب دانده  وزن و تعدداد دانده  نیازهای آن از جملیه آب برطیرف شیود. دو جیزء دیگیر عملکیرد کلیزا یعنیی         

شوند تا به باالترین مقدار برسند. از نظر میدیریت آبییاری، بیرای رسییدن کلیزا بیه حیداکثر تعیداد دانیه، تیامین آب میورد نییاز گییاه در              

زمان قبیل و دوران گلیدهی ضیروری اسیت. کمبیود آب در دوران گلیدهی کلیزا همیراه بیا افیزایش درجیه حیرارت و افیزایش سیرعت               
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دهیی  (. حفیی رطوبیت مناسیب در زمیان گیل     7بشدت پ مرده نموده و منجر بیه افیت شیدید عملکیرد خواهید شید )شیکل         باد، گلها را

شیود تیا تعیداد دانیه در غیالف، وزن دانیه و همچنیین        تیر و تکمییل شیده و در نتیجیه باعیث میی      شود ایین مرحلیه طیوالنی   باعث می

زا افیزایش یابیید رطوبیت نیمیرخ خییاک در زمیان تکمییل غییالف و      کیفییت و مییزان روغین افییزایش یابید. بیرای اینکییه وزن دانیه کلی       

شروع دانیه بسیتن بایید در حید مطلیوب تیامین شیود. کمبیود آب در مرحلیه سیاقه رفیتن باعیث میی شیود کنیوپی گییاه و همچنیین                  

ین مراحیل  تیر ارتفاع آن کاهش یابد. در مرحلیه گلیدهی رشید گییاه بسییار سیریع بیوده و نییاز بیه آب در آن نییز بیاال اسیت. حسیاس             

رشید گیییاه کلییزا نسییبت بییه آب بییه ترتیییب شییروع و دوران گلییدهی و پیس از آن طویییل شییدن غییالف و پییر شییدن دانییه مییی باشیید.   

کمبود آب در مرحلیه گلیدهی باعیث کیاهش تعیداد غیالف و در مرحلیه طوییل شیدن غیالف باعیث کیاهش تعیداد دانیه در غیالف و                

 شود. به کاهش وزن دانه میکمبود آب در مرحله پرشدن دانه و پس از آن منجر 

 

  
 پژمردگی گلهای کلزا در اثر توامان خشکی -7شکل 

 

 مراحل آبیاری کلزا  

 کامل آبیاری شرایط در

 بطور کلی زمانیکه آب محدودیت نداشته باشد مراحل اصلی آبیاری کلزا برای رسیدن به حداکثر عملکرد عبارتند از: 

  زمان کاشت 

 دهیمرحله ساقه 

 یشروع گلده 

 تشکیل غالف 

 پرشدن دانه 

. کنید یمی  یابیی باز یاریی آب ایی بیاران   کیی رشید معمیول خیود را بعید از      اهیی گ افتید، یرشد کلزا اتفیا  ب  لیدر اوا یهرگاه تنش آب

آب در  کهیگیل، تعیداد غیالف و پیر شیدن دانیه را دارنید، در صیورت         لیسیطح بیر ، تشیک    یابیی باز تیی قابل یتحت استرس آبی  اهانیگ

. ردگیی یقیرار می   ریتحیت تیاث   زیی عملکیرد ن  جیه یاز حید معمیول شیده و در نت    عتریسیر  اهیی گرشد  طیشرا نی. البته در اردیدسترس قرار گ

 تغییر رنگ داده باشند.  هادرصد کپسولهای کلزا رسیده باشند یا کپسول 24آخرین آبیاری کلزا زمانی است که حدودار 
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  آبیاری کم شرایط در

 وجود ندارد همانند شرایط کشور، بهتر است برنامه آبیاری کلزا به شرح انجام گیرد :  در مناطقی که آب به اندازه کافی

  .اگر دو بار آبیاری امکان پذیر باشد بهتر است یکی در زمان کاشت و دیگری در زمان شروع گلدهی باشد 

   ی و سییومی در شییروعاگییر سییه بییار آبیییاری امکییان پییذیر باشیید یکییی در زمییان کاشییت، دومییی در زمییان قبییل از شییروع گلییده 

 دهی انجام گیرد.  غالف

 

 حساسیت مراحل مختلف رشد کلزا به آب

تیرین مرحلیه رشید کلیزا نسیبت بیه آب       بطور کلی واکنش کلزا در تمیام مراحیل رشید نسیبت بیه آب یکسیان نیسیت. حسیاس        

بنیدی شیده   رت جمیع (  بصیو 0دوران گلدهی و سپس مرحله پرشیدن غیالف اسیت. خالصیه واکینش مراحیل رشید کلیزا در  جیدول )         

 ارایه شده است. 
 

 واکنش مراحل مختلف کلزا به آب -4جدول

 ریتاث تینوع حساس مراحل رشد

 تاخیر در جوانه زنی، واکاری، عدم یکنواختی در سبز شدن زیاد جوانه زنی

 کم کم سبزینه ای

 ی گلهاکاهش ارتفاع و کانوپی، کاهش تعداد شاخه متوسط ساقه رفتن

 کاهش تعداد کپسول یادخیلی ز گلدهی

 کاهش تعداد دانه در کپسول خیلی زیاد طویل شدن کپسول

 کاهش وزن دانه زیاد دانه بستن

 

 مقدار آب مورد نیاز کلزا

 (. 2کلزا همانند همه گیاهان در مراحل مختلف رشد، به مقدار متفاوتی از آب نیاز دارد )جدول 
 

 ل مختلف رشدمقدار آب مورد نیاز کلزا در مراح – 5جدول 

 مرحله در نیاز مورد آب میزان رشد مرحله

 .است کم کلزا در آب به نیاز گیاه رشد اوایل

 .است بیشتر کلزا در آب به نیاز گیاه کپسول شدن طویل و گلدهی مرحله

 .دارد نیاز روز در آب متر میلی 3 تا 2 حدود به کلزا مرحله این در گیاه برگی 8 مرحله

 .دارد نیاز آب روز در متر میلی 8 تا 7 به مرحله این در کلزا هگیا گلدهی مرحله

 

معیار کفایت آبیاری بیر مبنیای گییاه، مرطیوب کیردن مناسیب نیمیرخ خیاک تیا عمیق میوثر ریشیه گییاه اسیت. عمیق ریشیه                 

ی تیراکم ریشیه   کنید ولی  متیر رشید میی   سیانتی  144آل بییش از  گیاه نیز در طول فصل متغیر اسیت. ریشیه گییاه کلیزا در شیرایط اییده      

هیا بیا توجیه بیه     گییرد. امیا خیاک   متیری خیاک انجیام میی    سیانتی  24درصید جیذب آب از    74معموال سطحی است. بطور کلی حیدود  

نماینیید. مقییادیر بیییش از ظرفیییت خییاک ضییمن  بافییت آن، ظرفیییت معینییی دارنیید و مقییادیر مشخصییی از آب را در خییود  خیییره مییی 
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شییود. مقییادیر تلفییات نفییو  عمقیی از محیییط ریشییه و از دسییترس گیییاه  خییار  مییی  اشیباع محیییط ریشییه و کمبییود اکسییی ن بصییورت 

کمتر از ظرفیت خاک تا حدی بسته بیه دوره رشید گییاه و نیوع خیاک مجیاز اسیت ولیی نبایید از حید مشخصیی کیه بیه گییاه صیدمه                

 ده گییاه مجیاز در نظیر گرفتیه    رییزی آبییاری گییاه، تخلییه بخشیی از رطوبیت قابیل اسیتفا        بزند کیاهش یابید. در نتیجیه بیرای برنامیه     

سیازی میوارد اشیاره شیده مقیادیر آب میورد نییاز گییاه کلیزا بصیورت تیابعی            شود. بیرای سیاده  شود و فواصل و مقدار آب تنظیم میمی

( خالصیه شیده اسیت. بطیور مثیال اگیر       6هیا در جیدول )  از عمق ریشه، فصل رشد، تخلیه مجاز رطوبت قابیل اسیتفاده در انیواع خیاک    

متیر فیرض شیود، عمیق خیال  آب      سیانتی  74بسیتن و عمیق ریشیه    ای بافت متوسیط )لیوم( باشید و گییاه در مرحلیه دانیه      خاکی دار

متیر مکعیب در هکتیار اسیت. از آنجیا کیه اسیتفاده از ایین جیدول نییاز            634متیر ییا   میلیی  63مورد نیاز گیاه برای هر بار آبیاری برابیر  

آب و خیاک دارد شیاید بیرای اسیتفاده عیام کیارکرد مناسیبی نداشیته باشید، جیدول           به اطالعات و شناخت بیشیتری از مفیاهیم روابیط    

شیود تیا   ( بر اساس تفاوت اقلیمیی کشیور بصیورت خیلیی سیاده و بیا دقیت قابیل قبیول و بیه اسیتناد تجربییات نگارنیده اراییه میی               7)

ز ) زمیان کاشیت( تیا اردیبهشیت میاه      تری قرار گیرد. در این جدول فرض بیر اینسیت کیه فصیل روییش کلیزا پیایی       مورد استفاده وسیع

گیراد باشید، طیی دوره    درجیه سیانتی   24ای کیه متوسیط درجیه حیرارت روزانیه آن در حیدود       سال بعید اسیت. بطیور مثیال در منطقیه     

متییر مکعییب در هییر هکتییار بصییورت خییال  بییه آب یییا بییاران نیییاز دارد. توجییه اییین نکتییه    2344رشیید گیییاه در مجمییوع در حییدود 

هر مرحله رشیدی در صیورتیکه بیاران نییاز را مرتفیع کیرده باشید نییازی بیه آبییاری نیسیت. نکتیه دیگیر اینکیه               ضروری است که در 

نیاز خال  آبییاری اسیت بسیته بیه نیوع روش آبییاری و رانیدمان آبییاری میورد نظیر مقیادیر آب بکیار رفتیه بیشیتر از                7اعداد جدول 

درصیید تلفییات(  24درصیید ) 24بییاال از روش آبیییاری بییا رانییدمان اعییداد جییدول خواهیید بییود. مییثال اگییر در منطقییه فییرض شییده در   

 متر مکعب آب مصرف کند.    0644بردار باید در هر هکتار در حدود استفاده شود، بهره
 

 هامتر برای تامین رطوبت خاک تا عمق ریشه در انواع خاکمقادیر آب مورد نیاز کلزا بر حسب میلی -6 جدول

 نوع خاک

 % 61تا ساقه دهی بر مبنای مراحل اولیه رشد 

 تخلیه رطوبت قابل استفاده خاک در

 مترهای مختلف ریشه بر حسب سانتیعمق

تخلیه رطوبت قابل استفاده  % 51مراحل زایشی بر مبنای 

 مترهای مختلف ریشه  بر حسب سانتیخاک در عمق

34 04 24 24 74 84 144 

 27 02 04 28 32 28 24 شن لومی

 74 22 24 32 04 32 20 لوم شنی

 14 72 63 02 22 00 33 لوم

 72 64 22 37 02 36 27 لوم رسی شنی

 144 84 74 24 64 08 36 لوم رسی

 114 88 77 22 66 23 04 لوم رسی سیلتی

 82 68 64 03 22 02 31 رسی شنی

 142 82 70 23 60 21 38 رسی سیلتی

 12 72 67 07 28 06 32 رسی
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 مترمورد نیاز خالص کلزا در شرایط اقلیمی مختلف و دوره رشد برحسب میلیمقادیر آب  -7جدول 

  دوره رشد اقلیم

1(Co)T 

 )میانگین روزانه(

2ETo 

(mm/d) 
 فصل اردیبهشت فروردین اسفند زمان کاشت

12 0-3 32 24 72 04 244 

22-12 6-2 02 22 82 24 232 

22 8-7 64 64 144 24 274 

 پتانسیل تعر  و تبخیر -2  حرارت، درجه -1

 

 بیان ساده و با تقریب برای کفایت آبیاری در سطح مزارع

بطور کلی معیار کفاییت آبییاری عمیق ریشیه گییاه اسیت. بنیابراین مهیم اسیت تیا مقیدار نفیو  آب آبییاری ییا بیاران در نیمیرخ                 

اک سییبک ) شیینی(، متوسییط و سیینگین بییه خییاک مشییخ  گییردد. بطییور متوسییط بییرای مرطییوب سییاختن هییر متییر خییاک بییرای خیی

متییر بییاران یییا آبیییاری مییورد نیییاز اسییت. بییه عبییارت دیگییر بییرای یییک خییاک متوسییط در  میلییی  184و  124،  64ترتیییب در حییدود 

متیر مکعیب در هکتیار( بیاران ییا آب آبییاری نییاز اسیت تیا           644متیر ) میلیی  64متر باشد، نییاز بیه   سانتی 24صورتیکه ریشه گیاه کلزا 

متییر بییاران ببییارد، رطوبییت مناسییبی در عمییق خییاک میلییی  64وبییت مناسییب در اختیییار گیییاه قییرار گیییرد. در صییورتیکه در حییدود رط

شود. باید توجه شود که این مقیادیر ظرفییت پیذیرش خیاک اسیت بیرای زمانیکیه خیاک تقریبیا خشیک باشید. بیرای دقیت               خیره می

 توان آب کمتری وارد مزرعه کرد.  خاک موجود باشد می بیشتر در صورتیک در زمان آبیاری مقداری رطوبت در

 

 چگونگی تنظیم مدت زمان هر نوبت آبیاری

برای تبدیل مقدار آب آبیاری به زمان آبیاری بیا توجیه بیه عمیق خیال  آب آبییاری سیه گیام دیگیر بایید برداشیته شیود. ایین              

 ها به ترتیب عبارتند از:گام

طییور معمییول عمییق خییال  آب آبیییاری را بییه حجییم آب مییورد نیییاز تبییدیل نمییود. بییه در گییام اول نیییاز اسییت تییا :اول گییام -

کنید. بیه عبیارت دیگیر بیرای ییک باغچیه کوچیک         متیر، حجیم آب را بهتیر درک میی    کشاورز در مقایسه با عمق آب بر حسیب میلیی  

ییک لیتیر آب نییاز اسیت، مفهیوم      متیر آب نییاز دارد، گفتیه شیود کیه در هیر متیر مربیع بیه          میلیی  1که گفته شود که بیه  به جای این

مقدار برای کشاورز هم قابل درک خواهد بیود. بیه دلییل اینکیه کشیاورز و عمیوم میردم بیا حجیم بیسیت لیتیری آشیناتر هسیتند و در              

هیای  متیر مربیع را آبییاری کنید. امیا نکتیه مهیم در ایین اسیت کیه معمیوالر زمیین             24توانید بیا ییک گیالن بیسیت لیتیری       نتیجه می

شییوند. بییرای مییزارع کشییاورزی بطییور مرسییوم واحیید   و مقییدار آب مییورد نیییاز هییم بییر حسییب لیتییر سیینجیده نمییی کشییاورزی بییزر

 شود. مترمکعب که هزار برابر لیتر است، بیان می

در گام دوم باید حجیم خیال  آب  آبییاری بسیته بیه نیوع روش آبییاری را بیه حجیم ناخیال  تبیدیل کیرد. بیرای               :دوم گام -

 حجم خال  آبیاری را به راندمان آبیاری تقسیم نمود. این کار کافی است 
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در گیام سیوم بهتیرین روش در میزارع بیزر  بیرای تیامین آب میورد نییاز گییاه، تعییین میدت زمیان هیر نوبیت                 :سیوم  گام -

بیه   آبیاری با توجه به مقیدار آب میورد نییاز گییاه اسیت. ایین روش بیرای کشیاورز هیم قابیل اجیرا اسیت. در ادامیه تبیدیل عمیق آب               

 حجم آب توضیح داده می شود. 

 

 عملیات گام به گام برای تامین آب مورد نیاز  

 شود:در این قسمت علمیات مناسب برای تامین آب مورد نیاز کلزا به صورت گام به گام توضیح داده می

 بیرای ایین کیار کیافی اسیت کیه عیدد عمیق آب بیر حسیب           گام اول تبدیل عمدق آب بده حجدم آب ) بتدورت خدالص(:      -

متیر آب نییاز داشیته باشید،     میلیی  24ای بیه  ضرب کرده تا تبدیل به متیر مکعیب در هکتیار شیود. میثالر اگیر مزرعیه        14متر را در میلی

 ( مترمکعب آب نیاز دارد. 2ضربدر  244) 1444هکتار باشد یعنی به  2مترمکعب و اگر  244یعنی این که هر هکتار آن به 

مقیدار نییاز آبیی خیال  گییاه بیا مقیدار آبیی کیه بایید بیه            به حجم آب ناخدالص:   گام دوم تبدیل حجم آب بتورت خالص -

رییزی  شیود و بایید طیوری برنامیه    مزرعه داده شود ) ناخال  ( متفاوت اسیت. بسیته بیه نیوع  روش آبییاری، بخشیی از آب تلیف میی        

ه گییاه بدهید برابیر مجمیوع حجیم آب      تیر حجیم آبیی کیه کشیاورز بایید بی       شود که این تلفات هم در نظر گرفته شود. به عبارت سیاده 

خییال  )گییام اول( و مقییدار تلفییات آب اسییت. در آبیییاری نسییبت حجییم آب خییال  گیییاه بییه حجییم آب ناخییال  را بییازده آبیییاری     

کنند. برای به دسیت آوردن حجیم ناخیال  آب کیافی اسیت مقیدار حجیم خیال  آب را بیه رانیدمان آبییاری تقسییم کیرد              تعریف می

درصیید فییرض شییود، مقییدار  02متییر مکعییب باشیید و بییازده آبیییاری  274خییال  آب مییورد نیییاز گیییاه برابییر  کنیییم. مییثال اگییر حجییم

 644( اسیت. یعنیی کشیاورز  بایید     02/4بیه  274متیر مکعیب ) حاصیل تقسییم      644ناخال  آب که باید بیه گییاه داده شیود برابیر بیا      

 خال  که گیاه نیاز دارد را دریافت کند.درصدی، مقدار آب  02متر مکعب آب وارد مزرعه کند تا پس از تلفات 

دبیی عبیارت اسیت از حجیم آبیی کیه در واحید زمیان از          شدود )دبدی آب(:  گام سوم تعیین مقدار آبی کده وارد مزرعده مدی    -

شیود. بنیابراین در ایین    کند. معموالر در میزارع بیر حسیب لیتیر بیر ثانییه و ییا مترمکعیب بیر سیاعت سینجیده میی            یک مقطع عبور می

گییری دبیی آب در   هیای متعیددی بیرای انیدازه    شیود مشیخ  شیود. روش   دبی چاه و یا هر منبیع آبیی کیه وارد مزرعیه میی      گام باید

تواننید بیه مراجیع مربوطیه مراجعیه کننید. از آنجیا کیه در میزارع کشیاورزی بیا واحیدهای بیزر               مزارع وجود دارد که خواننیدگان میی  

ت واحید دبیی در مزرعیه بیرای تنظییم زمیان آبییاری بیه مترمکعیب بیر سیاعت            مانند مترمکعب و یا ساعت سیروکار دارییم، بهتیر اسی    

شیود. بطیور مثیال اگیر چیاهی      ضیرب شیود، تبیدیل بیه مترمکعیب در سیاعت میی        6/3تبدیل شود. هر گیاه لیتیر بیر سیاعت در عیدد      

یین چیاه در هیر سیاعت     مترمکعیب در سیاعت اسیت. بیه عبیارت دیگیر ا       36لیتر بر ثانیه باشد، یعنی دبیی چیاه معیادل     14دارای دبی 

 کند. متر مکعب آب را وارد مزرعه می 36

بیرای تنظییم زمیان آبییاری  بیر حسیب سیاعت، کیافی اسیت عیدد حجیم ناخیال  آب میورد               گام چهارم تنظیم زمان آبیاری: -

ال نیاز بر حسب متر مکعب )گام دوم( به دبیی آب در مزرعیه بیر حسیب متیر مکعیب بیر سیاعت )گیام سیوم( تقسییم شیود. بطیور مثی              

متیر مکعیب در سیاعت فیرض      84متیر مکعیب آب ناخیال  نییاز داشیته باشید و دبیی آب ایین مزرعیه برابیر            044ای بیه  اگر مزرعیه 

شیود(، در حیدود  پینج سیاعت آب بایید وارد مزرعیه کیرد تیا آب میورد          مترمکعیب آب وارد مزرعیه میی    84شود )یعنی هر یک ساعت 

 نیاز تامین شود. 

 



 آبیاری کلزا – زهییپا یکلزا یو نگهدار دیتول یبرا یو مهندس یفن یراهکارها 
 

 

12 
 

 یآیبار مثال تنظیم برنامه

لیتیر بیر ثانییه اسیت. متوسیط درجیه حیرارت         24کلیزا در مرحلیه گلیدهی )اواییل فیروردین(  و دارای چیاه آب بیا دبیی          مزرعه

گییری شید. آبییاری در مزرعیه بیه شییوه نیواری انجیام میشیود بطوریکیه در ایین روش            گیراد انیدازه  درجه سیانتی  24روزانه در منطقه 

شییود، در اییین حییال حسییاب کنییید کییه کشییاورز مزرعییه یییک  صیید تلفییات( فییرض میییدر 02درصیید ) 22رانییدمان آبیییاری در حییدود 

 هکتاری را چند ساعت آبیاری نماید.  

 حل: 

متیر بیه دسیت میایید. بقییه      میلیی  82برابیر   3نیاز خال  آبیاری در این مزرعه با توجیه بیه مرحلیه رشید بیا توجیه بیه جیدول         

 خالصه شده است.  8جدول مراحل گام به گام تنظیم زمان آبیاری مزرعه فو  در 
 

 تنظیم ساعت آبیاری مزرعه کلزا با توجه به اطالعات مثال باال -8جدول 

آب مورد 

 نیاز خالص

 )میلی متر(

حجم آب مورد نیاز 

 خالص

 )مترمکعب در هر هکتار(

 حجم آب مورد نیاز ناخالص

 )مترمکعب در هر هکتار(

 دبی چاه

 )لیتر بر ثانیه(

 دبی چاه

)مترمکعب بر 

 ت(ساع

مدت 

 آبیاری

 ) ساعت(

82 824 1202 24 72 02/21 

 

 :8جدول توضیح

  به دست آمد.  7متر با توجه اقلیم منطقه و مرحله رشد گیاه از جدول آب مورد نیاز خال  بر حسب میلی 1ستون 

  بیه   14در عیدد   1متیر  بیه حجیم آب بیر حسیب مترمکعیب کیه بیا ضیرب سیتون           تبدیل عمق عمق آب بر حسب میلیی  2ستون

 دست آمد. 

  حجم آب ناخال  از حاصل تقسیم ستون قبل دربازده آبیاری به دست آمد. 3ستون 

  دبی چاه آب ورودی به مزرعه بر حسب لیتر بر ثانیه است. 0ستون 

  6/3در عدد  0( به متر مکعب بر ساعت با ضرب ستون 0تبدیل دبی چاه از لیتر بر ثانیه ) ستون  2ستون 

  ( به دست آمد.2( به دبی آب )ستون 3ری که از حاصل تقسیم حجم ناخال  آبیاری )ستون مدت زمان آبیا 6ستون 

هیا ظرفییت پیذیرش    متیر مکعیب بیه دسیت آمید. از آنجیا کیه اکثیر خیاک          1024حجم ناخال  آب در این مزرعه برابیر   :نکته

د )روانییاب و تلفییات نفییو  عمقییی(. ممکیین اسییت کییه تلفییات آب در مزرعییه زیییاد شییو اییین مقییدار آب را در یییک بییار آبیییاری ندارنیید،

 1202در مییاه فییروردین دو آبیییاری انجییام شییود و در هییر بییار بییه جییای   بنییابراین راه حییل اینسییت کییه بییه جییای یییک بییار آبیییاری 

 متر مکعب در هکتار مصرف شود. 772مترمکعب در هکتار، 

 

 مدیریت آبیاری در شرایط کمبود آب

 :دارند رو پیش گزینه ب قرار دارند، دوکم آ مناطق در کشاورزانی که  طبیعی بطور
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 و بگیرنید  نظیر  در کامیل  آبییاری  بصیورت  مزرعیه  از بخشیی  آبییاری  بیرای  را اختییار  در آبِ تمیام  اسیت،  ممکین  اول حالت در

 همیه زمیین را آبییاری کننید ولیی بیا       اسیت  ممکین  دوم حالیت  در. دهنید  قیرار  دییم  شیرایط  تحیت  ییا  نکننید  کشیت  ییا  را زمین بقیه

برآینید نتیایج حکاییت از آن دارد کیه گزینیه دوم بیا شیرایط کشیور         . کننید نیاز کامل گییاه را تیامین نمیی    آبیاریکم مدیریت زا استفاده

 ای اعمال کم آبیاری عبارتند از: گردند. روشهمطابقت بهتری دارد و کشاورزان نیز از نظر عملکرد و درآمد ازآن منتفع می

 (.0ره ی غیر حساس گیاه به آب، مثال در اوایل رشد و اواخر رشد کلزا )جدول محدود یا حذف آبیاری در بخشی از دو -

تیوان بسیته بیه شیرایط و     روز اسیت میی   12تغییر فواصل آبیاری، بطیور مثیال اگیر فواصیل مرسیوم در آبییاری کلیزا بیه ازای هیر           -

احییل حسییاس رشیید کلییزا )گییل و روز کییاهش داد. باییید توجییه داشییت بییرای حفییی عملکییرد مناسییب، در مر 14مراحییل رشیید آنییرا بییه 

 روز کاهش یابد.  12شروع غالف( این فاصله به مثال 

شیوند  هیای بلنید کشیت میی    آبیاری یکدرمیان شیارها، شییوه بسییار مناسیب بیرای گییاه کلیزا کیه بصیورت ردیفیی و روی پشیته            -

سیانتی متیر    64هیا حیدود   شیود، فاصیله پشیته   سیه تیا چهیار ردییف در هیر پشیته کشیت میی        (. در روش کشت روی پشیته،  8)شکل 

 دهد.است. این شیوه ضمن زهکشی مناسب در زمین زهدار،کلزا را از آب ماندگی نجات می

 

 
 نمایی از آبیاری یکدرمیان شیارها -8 شکل

 

 های آبیاریروش

 شود.های متداول آبیاری در گیاه کلزا توضیح داده میدر این قسمت روش

هییای متوسییط تییا سیینگین قابلیییت توزیییع یکنواخییت آب را دارد و بسییادگی بییرای در خییاک آبیییاری نییواری خصوصییار :آبیدداری نددواری

درصید و طیول نوارهیا نسیبت بیه       6/4تیا   2/4کلزا قابل استفاده اسیت. در روش آبییاری، نوارهیا در جهیت طیولی دارای شییب حیدود        

سیته بیه نیوع خیاک، مقیدار آب در اختییار و       هیای کلزاکیاری طیول نوارهیا ب    ای بیشتر اسیت. در زمیین  عرض آنها به صورت قابل توجه

هیای سینگین اسیت( و    هیای سیبک و طیول بیشیتر مربیوط بیه خیاک       متیر )طیول کمتیر مربیوط بیه خیاک       244تیا   64شیب زمین از 

هیای میورد اسیتفاده، جرییان ورودی و شییب عرضیی متغییر اسیت. در آبییاری          متیر بسیته بیه عیرض ماشیین      34تیا   14عرض نوار از 

شیوند و در صیورت عیدم کنتیرل جرییان، حجیم زییاد آب از انتهیای نوارهیا          ه اینکه آب بیا دبیی زییاد وارد نوارهیا میی     نواری با توجه ب

ریزی دقیق بیرای قطیع جرییان آب نییاز بیه محاسیبات و طراحیی دارد. امیا در ایین نشیریه بیه زبیان سیاده و              خار  خواهند شد. برنامه

 شود: -نواری به شرح زیر خالصه میبا تقریب زمان قطع جریان آب در سامانه آبیاری 
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تیوان جرییان ورودی را قطیع    درصید از طیول نیوار را پیمیوده باشید، میی       64هیای رسیی زمیانی کیه آب آبییاری حیدود       در خاک -

 نمود. 

تیوان اقیدام بیه قطیع جرییان ورودی      درصید طیول نیوار را طیی کیرده باشید، میی        84تیا   74های لیومی زمیانی کیه آب    در خاک -

  نمود.

 توان جریان ورودی را قطع نمود. های شنی پس از تکمیل مرحله پیشروی ) پس از به انتها رسیدن( میدر خاک -

 

هیای نیاهموار   هیای آبییاری سیطحی خصوصیا در خیاک     کلیزا حساسییت زییادی بیه آب مانیدگی دارد بنیابراین روش       آبیاری شیاری:

هیای آبییاری سیطحی    (. در بیین روش 1سیتند )شیکل   شیود، مناسیب نی  و سنگین که تمام سیطح مزرعیه بیا جرییان آب مرطیوب میی      

هیایی ایجیاد شیده بطوریکیه کلیزا      پشیته ترین روش آبییاری کلیزا اسیت. در ایین روش داخیل مزرعیه جیوی       روش آبیاری نشتی مناسب

شییود و آبیییاری نییواری مرطییوب نمییی  هییا جییاری شییده و تمییام سییطح مزرعییه هماننیید روش  در روی پشییته و آب در داخییل جییوی 

متییر در  344تییا  144(. طییول شیییار از 14کنیید ) شییکلبخییوبی انجییام شییده و از سییله بسییتن خییاک نیییز جلییوگیری مییی زهکشییی نیییز

تیا   1/4هیای  هیای سینگین طیول بیشیتری دارد. دامنیه شییب      هیای سیبک طیول کمتیر و در خیاک     نوسان است که این شیار در خاک

درصیید اسییت. اییین روش بسییادگی در تمییام  0/4تییا  2/4تییرین شیییب بییرای آبیییاری شیییاری درصیید قابییل اسییتفاده ولییی مناسییب 7/4

هییای آبیییاری نییواری بییا مشییکل مواجییه هسییتند، هییای سیینگین کییه در روشزنییی و خییاکمراحییل رشیید کلییزا حتییی در مرحلییه جوانییه

امکان پذیر است. مزیت دیگیر روش آبییاری شییاری بیرای کلیزا اسیتفاده از آبییاری ییک درمییان شییارها اسیت. ایین روش بسیادگی              

ای اتفیا  بیافتید.   جیویی در مصیرف آب شیود، بیدون اینکیه در عملکیرد کیاهش قابیل توجیه         آبی موجب صیرفه در است در مواقع کمقا

هیای شییاری و نیواری کیه مطابقیت مناسیبی بیا نیوع خیاک از نظیر نفیو  آب و شییب داشیته              های آبیاری سطحی، روشدر بین روش

-هیا بیه جیزء خیاک    هیای بلنید بیرای اکثیر خیاک     آبییاری شییاری روی پشیته    باشد نسبت به روش غرقیابی در اولوییت هسیتند. روش   

گیییرد، خطرپییذیری آب هییای اضییافی در مزرعییه بسییادگی انجییام میییهییای خیلییی سییبک مناسییب اسییت. در اییین روش زهکشییی، آب

ی( هیای خیلیی سیبک ) خیاک شین     کنید. امیا در خیاک   دهد و همچنین از سیله بسیتن خیاک هیم جلیوگیری میی      ماندگی را کاهش می

هیا  افتید، در هنگیام آبییاری بیه گییاه کلیزا کیه در بیاالی پشیته         به دلیل اینکه عمده حرکت آب عمودی و به سیمت پیایین اتفیا  میی    

 رسد. مستقر هستند، آب نمی
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 نمایی ازخسارت آب ماندگی در مزرعه کلزا -9شکل 

 

   
 جلوگیری از آب ماندگی و سله بستن خاک های بلند و آبیاری به روش شیاری برایکاشت کلزا روی پشته -01شکل

 

 استفاده از ابزارهای ساده  برای مدیریت بهتر آبیاری در آبیاری شیاری      

 سیفون و اسپایل -

بیارد،  محل کاشت بذر در روش آبیاری شیاری بسیته بیه شیرایط مختلیف، متفیاوت اسیت. در منیاطقی کیه بیاران مناسیبی میی           

آب بیه منظیور اسیتفاده از مقیادیر     ته شیوند تیا از آب مانیدگی آنهیا جلیوگیری شیوند. در منیاطق کیم        هیا کاشی  بذور باید در باالی پشیته 

هیای انیدک، بهتیر اسیت بیذور در کیف شییارها کاشیته شیوند. در روش آبییاری شییاری بیا اسیتفاده از سییفون )               کم آب یا از بارندگی

هیا نهرهیای آبییاری    تیوان ارتقیاء بخشیید. در ایین روش    میی ( میدیریت آبییاری را در شیرایط متفیاوت     12( یا اسپایل )شیکل  11شکل 

تیوان  شیود و در شیرایط کیم آبییاری میی     شوند، کنتیرل مییزان آب ورودی بیا دقیت خیوبی انجیام میی       تغذیه کننده شیارها شکافته نمی
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ابتیدا بیا چنید سییفون ییا      تیوان در  های دلخواه کم یا قطع نمود. میثالر در آبییاری شییاری بیا سییفون میی      دبی ورودی به شیار در زمان

 ها را قطع نمود. ها یا اسپایلاسپایل از یک شیار شروع و پر از رسیدن آب به انتهای شیار تعدادی از سیفون

 

 
 نمایی از مزرعه تحت آبیاری نشتی با استفاده از سیفون – 00شکل 

 

  
 

 نمایی از مزرعه تحت آبیاری نشتی با استفاده از اسپایل –02شکل 

 

 دارهای دریچهلهلو -

ای سیاده بیرای میدیریت مناسیب آبییاری و اسیتفاده بهینیه از منیابع آبیی اسیت. ایین            دار ییا هییدروفلوم وسییله   هیای دریچیه  لوله

قابیل اسیتفاده    ی آبییاری تحیت فشیار بیه انیریی کمیی نییاز دارد و بسیادگی در میزراع کلیزا          هیای پرهزینیه  روش در مقایسه بیا روش 

هیای آبییاری تحیت    دار در مقایسیه بیا روش  هیای دریچیه  ه بر کاهش هزینیه انیریی در روش آبییاری بیا  لولیه     (. عالو13است ) شکل 

هیای سیطحی از   هیای کیارگری و راهبیری سیاده آن نسیبت بیه روش      جیویی قابیل توجیه در منیابع آبیی، کیاهش هزینیه       فشار، صرفه

هییای خییاکی بییه از مسییافت طییوالنی در مسیییر کانییالهییای سیینتی آبیییاری، کشییاورزان آب را باشیید. در روشمزایییای مهییم آن مییی

ابتدای مزرعه منتقل نموده و سپس بیا احیداک کانیال خیاکی ) کانیال باالسیری( در عیرض مزرعیه آب را بیه آن هیدایت و سیپس بیا             

 (. 10رسانند )شکلشکافتن کانال در نقاط مختلف به قسمت مصرف یعنی داخل مزرعه می
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 داردریچه وش لولهنمایی از آبیاری با ر -03شکل 

 

آب را بیدون هییگ گونیه هیدر رفتیی از منبیع تیامین آب ) اسیتخر  خییره آب، سید، چیاه(             دارهیای دریچیه  از آنجایی کیه لولیه  

وری آب و صیرفه جیویی در آب میی شیود کیه ایین مسینله مخصوصیا در منیاطقی کیه           کند در نتیجه باعیث افیزایش بهیره   منتقل می

اهمیییت زیییادی برخییوردار اسییت. در مسیییر انتقییال و همچنییین در کانییال باالسییری بخشییی از آب   محییدودیت آب مواجییه هسییتند از 

رسیانند و بیا   دار ایین دو تلفیات را بیه صیفر میی     هیای دریچیه  رود. لولیه ی تبخیر و بخشی دیگر از طریق نفیو  عمقیی هیدر میی    بوسیله

 نماید.پذیر میآن را توجیهتوجه به کمبود شدید منابع آبی این مزیت بسیار بارزی است که کاربرد 

 

 
 نمایی از  آبیاری سنتی زارعین -04شکل 

 

هیای باالسیری، افیزایش مسیاحت قابیل کشیت       راهبری ساده و همچنیین هیدایت آب بیه داخیل مزرعیه بیدون شیکافتن کانیال        

( شیرایط مناسییبی را  هیا، همییراه بیا کنتیرل دقییق در مییزان آب ورودی بیه مزرعییه )افیزایش رانیدمان آبییاری         بیه دلییل حیذف کانیال    

هیا )پیچیی ییا کشیویی( بسیادگی      (. بسیته بیه نیوع دریچیه    10آورند تیا کشیاورزان را بیه اسیتفاده از آن ترغییب نمود)شیکل       فراهم می

لیتیر   2ی آن تنظییم نمیود. مییزان دبیی خروجیی هیر دریچیه، بطیور متوسیط از صیفر تیا            توان مقدار دبی ورودی به شیار را بوسیلهمی

 11هیای  کنید )شیکل  کنترل هستند.  روش آبیاری شییاری بیا سییفون ییا اسیپایل نییز کانیال باالسیری را تخرییب نمیی          در ثانیه قابل 

(، ولییی معییایبی هماننیید: تبخیییر آب از کانییال اصییلی، تلفییات نفییو  عمقییی، کییاهش سییطح زیییر کشییت و همچنییین مشییکالت    12و 
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ظییم سیطح آب در داخیل کانیال اصیلی بیرای ایجیاد ییک جرییان          اجرایی را دارد. راهبری مزرعه بیرای آبییاری بیا سییفون هماننید تن     

 آب، تنظیم جریان آب در داخل سیفون و هواگیری آن به سادگی قابل انجام نیست. 

 

 ی آبیاری سطحیهاجمع بندی و خالصه روش

 در روش آبیاری سطحی تسطیح و شیب بندی زمین از ضروریات است   -

هییای کمتییر از روش کشییت ی آبیییاری شیییاری در شیییبر( بهتییر اسییت از شیییوهدر هییزا 6تییا  2هییای کییم تییا متوسییط ) در شیییب -

 روی پشته رایزبد( و در شیبهای تندتر از آبیاری نواری استفاده شود. 

 ی آبیاری سطحی، آبیاری شیاری و کشت روی پشته در الویت است. هادر بین روش -

 وری آب در مزرعه دارد. ک قابل توجه در ارتقاء بهرههای دریچه دار، کاربرد سیفون و یا اسپایل کماستفاده از لوله -

 آبیاری به جای آبیاری کامل مزرعه، آبیاری یک در میان شیارهاکاربرد روش کم -

 

ی مرسیوم دارد و بیرای گییاه    هیا جیویی در منیابع آب نسیبت بیه روش    آبییاری بیارانی پتانسییل بیاالیی بیرای صیرفه      آبیاری بارانی: 

هیا ایین روش بهتیرین اسیت. در       بسیادگی قابلییت کیاربرد دارد. در برخیی از دوران رشید کلیزا و خیاک       کلزا بیه جیزء در میوارد خیا    

هییای آبیییاری سیینتی)غرقابی( موجییب خسییارت زمییان کاشییت و اوایییل رشیید کییه گیییاه نیییاز بییه مقییادیر کییم آب دارد، اسییتفاده از روش

متیر در  میلیی  12ی تنظییم مقیادیر کیم در مزرعیه میثال      هیای سینت  شیود. بیه دلییل اینکیه بیا روش     جدی به بذور و گیاهچه جوان میی 

هیای آبییاری بیارانی ایین امکیان وجیود دارد. کلیزا بیرای سیبز شیدن هیم در زمیین             هر بار بسادگی امکان پذیر نیست ولیی بیار روش  

-کهشیود. اگیر خیاک سینگین باشید و خشی      مرطوب )آبیاری قبل از کاشت( و هم در زمیین خشیک  کاشیته سیپس آبییاری انجیام میی       

یابید. در ایین میوارد بیرای ایجیاد سیبز       کاری انجام شیده باشید، قیدرت سیبز شیدن گییاه بیه دلییل سیله بسیتن خیاک، کیاهش میی             

تییوان مقییادیر کییم آب و بییه یکنواخییت آبیییاری بییاراتی بهتییرین روش اسییت. بییه دلیییل اینکییه بییا اییین روش بعیید از کاشییت کلییزا، مییی

کامیل سیبز شیود. هرگیاه بیه هیر دلیلیی امکیان آبییاری بیارانی میسیر نباشید، بهتیر              فواصل نزدیک را در مزرعه اعمال نمود تیا گییاه   

 ( استفاده شود. 14ای( برای جلوگیری از سله بستن )شکل پشته-است به جای آبیاری غرقابی از روش شیاری )جوی

ک سیبک تیا   هیایی کیه مسیتعد سیله بسیتن نیسیتند ) خیا       بندی آبییاری کلیزا در زمیان کاشیت اینگونیه اسیت کیه خیاک        جمع

متیر( کاشیته شیود و سیپس بیرای      سیانتی  2تیا   2/1متوسط(  این امکان وجیود دارد کیه بیذر کلیزا در خیاک خشیک و در عمیق کیم )        

هیایی کیه مسیتعد سیله بسیتن ) متوسیط تیا سینگین( و         متیر نییاز دارد. در خیاک   میلیی  12سبز شیدن ییک آبییاری بیه عمیق حیدود       

متیر آبییاری شیود و ییا اگیر قیرار       میلیی  34الیی   12تر اسیت ییا قبیل از کاشیت در حیدود      خصوصا با کمبود مواد آلی مواجه هستند، به

شد که بعد از کاشت آبیاری انجام شیود، الزم اسیت مقیادیر آب میورد نییاز بیرای سیبز شیدن، بیا مقیدار کیم و بیا فواصیل انیدک بیه                

 مزرعه داده شود. 
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 نمایی از مزرعه کلزا در حین آبیاری بارانی -00شکل 

 

هیایی کیه در زمیان آبییاری در داخیل مزرعیه       یاری بیارانی اگرچیه در تمیام مراحیل کلیزا قابلییت اسیتفاده دارد ولیی دسیتگاه         آب

هیا ییا شکسیتن    افشیانی و رییزش گیل   دهیی ممکین اسیت دو مشیکل کیاهش گیرده      کنند )آبفشیان غلطیان( در زمیان گیل    حرکت می

-قییده دارنید کیه در زمیان گلیدهی کلیزا آبییاری بیا روش بیارانی، برنامیه          ها را برای کلزا ایجاد کننید. بیه همیین دلییل برخیی ع     ساقه

دهیی را بیدون تینش جیدی سیپری      دهیی رطوبیت خیاک در حید مناسیب باشید تیا دوران گیل        ریزی طوری انجام گیرد که قبل از گل

بطیه وجیود نیدارد. بطیور     هیای مسیتندی از میزارع کلیزا در ایین را     افشانی در اثر آبییاری بیارانی، گیزارش   کند. در خصو  کاهش گرده

هییای تولیییدی کلییزا بیییش از تولییید کارخانییه فتوسیینتزی آن اسییت. در نتیجییه اگییر در زمییان گلییدهی توسییط آبیییاری  کلییی تعییداد گییل

کشید و در ایین دوره طیوالنی و    بارانی خسارت هم ببینند دوباره قابیل جبیران اسیت. دوره گلیدهی کلیزا معمیوال ییک میاه طیول میی          

میلیمتیر بیه آب    214میلیمتیر و در نتیجیه در میاه حیدود      7میا آبییاری نییاز اسیت. در ایین دوره هیر روز حیدود        البته حساس به آب حت

نیاز دارد. اکثیر خاکهیا فاقید  خییره ایین مقیدار رطوبیت هسیتند. در آبییاری بیارانی کلیزا بایید سیعی شیود قطیرات درشیت نباشیند و                  

د. در اسیتفاده از آبییاری بیارانی بیا تفنگیی، سیعی شیود از بیوم بیرای          شدت پاشش تا حد امکان کم و هماهنگی بیا خیاک داشیته باشی    

-هیای سیبک )خیاک   کاهش قطر قطرات آب به منظور کاهش شیدت برخیورد بیا خیاک اسیتفاده شیود. آبییاری بیارانی مناسیب خیاک          

آب مانیدگی  هیای سینتی و غرقیابی خطرپیذیری کمتیری نسیبت بیه سیله بسیتن و          های با نفو  پذیری زییاد( اسیت و در مقابیل روش   

 توان با مقادیر کم آب نیز آبیاری مطلوب را انجام داد. دارد و همچنین می
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 های مکانیزهو روشها ماشین
 

 ،2یوسفیاله حرو دکتر ،0ایوانی افشین دکتر

 0سرکاری مستوفی محمدرضا دکتر

 

 رانیکرج، ا ،یکشاورز جیآموزش و ترو ،قاتیسازمان تحق ،یکشاورز یو مهندس یفن قاتیتحق همؤسس -1

 انری، ارشت ،یکشاورز جیآموزش و ترو ،قاتیسازمان تحق ،برنج کشور قاتیتحق همؤسس -2

 

 مقدمه -0

 .بییوده اسییت رشییددر حییال  بییا شیییبی مالیییم، امییا پیوسییته تقریبییار طییورهبیی ایییراندر کلییزا  ونیزاسیییمکان ریییاخهییای سییالدر 

بیدیهی اسیت    وبیوده  در حیال توسیعه   تیدریج  بیه  آمیوزش کشیاورزی   یهیا سیازمان مکانیزاسییون و   همراکز توسیع های مکانیزه، تعاونی

همییه ابقییای بقایییای گیییاهی در  و میمسیتق  کاشییت. در حییال حاضییر، نمایید میییضییروری  ،جیتییدریتوسییعه ایین   بییه دهیییشییتابکیه  

 انیریی و  یهیا نیه یهز . کاشیت مسیتقیم در بقاییا،   معرفیی شیده اسیت    کشیاورزی  پاییدارترین روش  ،محصیوالت زراعیی از جملیه کلیزا    

رشید   یبیرا  همیین روش حیال،  نیی ابیا  بخشید.  یبهبیود می  در درازمیدت   نییز  و سیاختار خیاک را   دهید میی کیاهش   اریکار را بس یروین

زمیین نسیبت    بییش از حید  علیت اشیغال   که محیدودیت زمیانی بیرای کاشیت گییاه بعیدی وجیود دارد، بیه         ییهادر بعضی از زمین کلزا

بیا کاشیت بیرنج در فصیل     بیین کاشیت کلیزا     نیدر اسیتفاده از زمی   منیافع  تضیاد ، زییرا سیبب   اسیت  ینامعقولگزینه  ،نشاکاریروش به 

هیای کشیت مسیتقیم و نشیاکاری در شیرایط خیا ، هنیوز هیم         روش بیودن  بیا وجیود علیم بیه مطلیوب      حیال عیندر . دشویم یبعد

فصیل  در ایین   بنیابراین ؛ عنیوان روش اصیلی میورد توجیه اسیت     اییران بیه   میزارع  اکثیر قرییب بیه اتفیا     در  کلیزا روش کشت سینتی  

شیامل تهییه    عمیومی ه هیای مکیانیز  ییاه کلیزا، روش  بیذر و مورفولیویی گ  هیای  محیدودیت و ظرافیت  توجیه بیه   بیا  سعی شیده اسیت   

خواننییدگان تیا  شیود  بیییان تیر  تییر و منعطیف اختصاصیی  صیورتی بییههیای فیراوان   بسیتر، کاشیت، داشیت و برداشییت همیراه بیا عکییس     

صیادی  هیای اقت و از مزییت دهنید  هیا را افیزایش   وری اسیتفاده از ماشیین  هیای مکانیزاسییون کلیزا، بهیره    بتوانند با درک واقعیتمحترم 

  نفع خود و کشور استفاده کنند. مکانیزاسیون کلزا به
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 بذر بستر هزیمکان یسازآماده -2

 کیردن  کیی نزد ون،یزاسی یمکان از هیدف  کیه  دارد وجیود  اینیه یبه و یآرمیان  بسیتر  ،یمی یاقل تیی موقع هیر  و محصیول  هر یبرا

 یحتی  وان محققی  و کارشناسیان  کیه  شیود یمی  بسیب  یآرمیان  بسیتر  یهیا ی گی یو برشیمردن  .اسیت  یآرمیان  طیشرا آن به کشت طیمح

 مسییطح،باییید  کلییزا بییرای مطلییوب و مناسییب بسییتر؟ سییتیچ ینیماشیی فنییاوری از اسییتفاده یینهییا هییدفکییه  بداننیید ،کشییاورزان

 1 بایید هیا  خاکدانیه  درصید  02 تیا  34قطیر   ،خیاک  سیطح  در .باشید  کشیت  عمیقِ  در مرطیوب  و گیرم  گیاه، گونه هر از عاری یکدست،

 ریتیداب  اتخیا   کیه  اسیت  یهیبید  .باشید  (بیادی  فرسیایش  از جلیوگیری بیرای  ) متیر میلیی  2 حیدود هیا  خاکدانیه  بقییه قطیر   و متیر میلی

 مثابیه بیه  طیشیرا  نیی ا اسیت  بهتیر  امیا  اسیت،  بیر نیه یهز و سیخت  اریبسی  یآرمیان  کاشیت  و یورزخاک طیشرا به دنیرس یبرا زهیمکان

 .باشدان آن یراهنما کاشت و یورزخاک یهاستمیس ابانتخ هنگام تا ردیگ قرار کلزاکارانمدنظر  ،یاصل هدف

 اتیییعمل نیییا. کاشییت اتیییعمل یبییرا خییاک یکیییزیف کییردن آمییاده از اسییت عبییارت 1یورزخییاک ،یکلیی و عییام مفهییوم در

 اسیت.  متفیاوت  یورزخیاک  اتیی عمل یطی در  خیاک  شیکل  رییی تغ. اسیت  کاشیت  بسیتر  و( شیه یر رشید  محیل ) هیاول کردن آماده شامل

در  خیاک  از یبخشی  ایی  همیه  کیردن  مخلیوط  ایی  برگردانیدن  کیردن،  پخیش  دن،یی برماننید   ییهیا روش بیه  و متفیاوت  ابیزار  با کار نیا

 از یبی یترک ایی  خیا   شیکل  یاجیرا  را ورزیخیاک  سیتم یس تیوان یمی ، یادشیده  فیتعیار  بیه  توجیه  با. ردیگیم انجام مرحله چند ای کی

 اهیی گ م،یاقلی  خیاک،  تنیوع  ،یورزخیاک  یهیا سیتم یس تنیوع  لیی دال از یکی ی. ردکی  فیی تعر نیزمی  در وکارکشت یبرا یورزخاک اشکال

 دو در ازییین نظییر از کلییزا مرسییوم یورزخییاک اتیییعمل .(1386)یوسییفی،  اسییت کیییاگرواکولوی هیییناح یاقتصییاد -یاجتمییاع طیشییرا و

 (.1713)رشادصدقی،  دگیریم انجام( 2-)شکل  3هیثانو یورزخاک( و 1-)شکل  2هیاول یورزخاک بخش

 

 
 داربرگردان گاوآهن با هیاول یورزخاک -0 شکل

 

________________________________________________________ 
1-Tillage 

2- Primary tillage 

3- Secondary tillage 
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 (سكید) یبشقاب هرس با هیثانو یورزخاک -2 شکل

 

 هیاول یورزخاک -3

 «هیی اول یورزخیاک » آن بیه  کیه  کلزاسیت  کاشیت  یبیرا  نیزمی  یسیاز آمیاده  مراحیل  نیتیر یاصیل  و نیتیر مهم از شخم یاجرا

 در هیوا  حرکیت  لیتسیه  و شیه یر نفیو   یبیرا  خیاک  یسییخت  ایی  مقاومییت  شکسییتن  ،شییخم  یاجیرا از یاصلی هیدف. ندیگویم زین

یمی  لیتبید  کلیزا  پییرورش  و کاشییت  یبیرا  مناسییب  یبسییتر  بیه  خییاک  ،یبعیید  یلی یتکم یاتیی عمل و شیخم یاجرا بیا. اسیت آن

 میوارد،  بیشیتر  در همچنیان  ا،یی بقا در کشیت  و یحفیاظت  یهیا سیتم یس یاجیرا  یبیرا  ادیی ز یهیا هیتوصی  وجود با ریاخهای سال در .شود

 قبییل، محصییول یاهیییگ یایییبقا دفیینبییرای  نیماشیی نیییا. دگیییریمیی انجییام داربرگییردان گییاوآهن لهیوسییبییه کلییزا هیییاول یورزخییاک

 فیر   و خلیل  شیافیزا ، عمیل  هیدف از ایین  . کنید یمی  برگیردان  را خیاک  یهیا هیی ال نیرم،  خیاک  و ییایمیشی  یکودها هیرز، یهاعلف

 (.3- شکل) کندیم رییتغ محصول نیازهای و ییهواوآب طیشرا خاک، نوع ادوات، با مطابق یزورخاک عمق. است خاک

 

 
 داربرگردان گاوآهن توسط خاک کردن رورویز -3 شکل

 

 دوطرفیه  و کطرفیه ی بیه  شیخم  یاجیرا  نحیوه  نظیر  از کلیزا  مزرعیه زدن  شیخم  یبیرا  دارای کیاربرد  داربرگیردان  گیاوآهن  انواع

بیا ایین    شیخم  تکیرار  بیا (. 0- شیکل ) گردانید یبرمی  راسیت  سیمت بیه  یعنی ی طیرف، کیی  به را خیاک کطرفهی هنگاوآ. شودیم میتقس

 شیود یمی  جیاد یا یموضیع  ینیاهموار  و خیورد میی  هیم بیه  نیزمی  حیتسیط  ،خیاک  ادیی ز ییجیا هجابی  علیت بیه  سیال  چند در طیگاوآهن 

 .(1386)یوسفی، 
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 کطرفهی گاوآهن با شخم -4 شکل

 

شیود  میی  ختیه یر طیرف  کیی  بیه  خیاک  شیه یهم . بیا ایین روش  شیود یمی  شیروع  مزرعه ضلع کی از دوطرفه گاوآهن با شخم

 حیتسیط  و مانید یمی  یبیاق  اریشی  کیی  فقیط  نیزمی  یانتهیا  در ضیمن در . شیود ینمی  جیاد یا نیزمی  وسیط  در پشیته  و یجو گونهگیه و

 ضیمن  شیود، یمی  برگردانیده  سیمت  کیی  بیه  خمشی  یهیا هیی ال همیه  نکیه یا به توجه با .(2- شکل) خورد نخواهد هم به گاهگیه نیزم

 .(1386)یوسفی،  شودیم جادیا ترصاف باریتقر یشخم سطح( کطرفهی انواع به نسبت) یزمان تلفات کاهش

 

 
 دوطرفه گاوآهن با شخم -5 شکل

 

 لتبیاد  میانع  کیه  اسیت  شیخم  کیف  بیه  خیاک  سیطح  در موجیود  یایی بقا انتقیال  دار،برگیردان  گیاوآهن  با شخم بیمعا از یکی

 ییایی بقا نیزمی  سیطح  در ،داربرگیردان  گیاوآهن  توسیط  خیاک  شیدن  رورویی ز بیا . شیود میی  خیورده شخم هیال به شخم ریز هیال رطوبت

 . (6- شکل) شودمین مشاهده
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 شخم کف در ایبقا یریقرارگ -6 شکل

 

 صیورت  در و رودمیی  از دیخورشی  نیور  تیابش  اثیر  در خیورده شیخم  هیی ال رطوبیت  ،اسیت  پوشیش  فاقید  خیاک  سیطح  حالت نیا در

ی هیا گیاوآهن تنظیمیات اصیلی    .(1311)یوسیفی و عالمیه،    افتید یمی  اتفیا   زیی ن یخیاک  شیفرسیا  بیاد،  وزش بیا  خاک یآل مواد کمبود

 د.نشومی دادهشرح به سه شکل انجام داد که در اینجا  توانیمرا  داربرگردان

 

 داربرگردان گاوآهنتراز کردن  -3-0

 بیارِ  حالیت  نیی ا در. شیود یمی  خیاک  هیی ال بیر  شیخی  واردآمیده از  فشیار  یکنیواخت ی سیبب دار رگیردان ب یهیا گاوآهن بودن تراز

 خیاک  عمیق  در کلیزا  یدوانی شیه یر و ردیی گیمی  انجیام  یثیابت  و کسیان ی عمیق  بیا  شیخم  و اسیت  کسیان ی هیا شیخی  همیه  بر واردشده

 جهییت دو در کیار  ضیمن  در هییم و آغیاز  از پییش  هیم  دیییبا را هیا گیاوآهن  .بییود خواهید  مزرعیه  سیطح  تمییام در کنواخیت ی صیورت هبی 

 .(1386)یوسفی،  باشد کنواختی دستگاه تمام در کار عمق تا کرد تراز یعرض و یطول

 عمیود  و دسیتگاه  از یچنیدمتر  فاصیله  در دیی با (7- شیکل ) یطیول  تیراز   یتشیخ  یبیرا  (:یعمدود  تدراز ) یطدول  تراز کنترل( الف

 .(1386)یوسفی،  گذراند نظر از است آن طول شاخ  که را یشاس از یضلع و هزد چمباتمه( پهلو از) آن بر

 

 
 یطول تراز صیتشخ یبرا پهلو از دید -7 شکل
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 بیا  عمیل،  در البتیه . بیود  خواهید  یطیول  تیراز  یبرقیرار  ضیامن  چشیم،  دیی د دقیت  حید  در نیزمی  بیا  یشاسی  طول بودن یمواز

 کیار  عمیق  ،نباشید  برقیرار  یطیول  تیراز  اگیر . کیرد  کنتیرل  را یطیول  تیراز  تیوان یمی  زین یعقب و ییجلو یهاشیخ کار عمق یریگاندازه

 در یکنیواخت یغیر سیبب  خیود  کیار  نیی ا. شید  خواهید  پلیه پلیه  اریشی  کیف  علیت  نیهمی  بیه  و بیود  نخواهید  کسیان ی مختلف یهاشیخ

   .(1386)یوسفی، شود میکلزا  کنواختیغیر یدگیرسو در نتیجه  کلزا یهاشهیر یهوا نیمأت

 دسییتگاه پشییت یچنییدمتر فاصییله در دیییبا (8- شییکل) یعرضیی تییراز  یتشییخ یبییرا (:یافقدد زتددرا) یعرضدد تددراز کنتددرل( ب

 چشییم بییا را خییاک سییطح بییا آن بییودن یمییواز و گذرانیید نظییر از اسییت آن عییرض شییاخ  کییه را یشاسیی از یضییلع و هزد چمباتمییه

 .(1386)یوسفی،  کرد بررسی

 

 
 یعرض تراز صیتشخ یبرا پشت از دید -8 شکل

 

 ار،یشی  کیف  و نبیوده  کسیان ی مختلیف  نقیاط  در زیی ن شیخی  کیی  یبیرا  یحتی  کیار  عمیق  ،یعرضی  تراز بودنن برقرار صورت در

 خطیوط  جیاد یا سیبب  ممکین اسیت   زیی ن موضیوع  نیی انکیردن   تیی رعا .(1386)یوسیفی،   بیود  خواهد مورب یهاپله شکلبه و ناهموار

 .باشد داشته در پی را جینخوردانه و  زشیر و یدگیرس یکنواختیغیر و شود یقو و فیضع صورتهب کلزا کشت

 

 داربرگردانگاوآهن  کار عمق میتنظ -3-2

 ممکیین اسییتتنظیییم عمییق کییار سوارشییونده باشیید وارشییونده یییا نیمییهسمییورد اسییتفاده کییه برحسییب نییوع گییاوآهن برگییردان 

 باشد.متفاوت 

 و جلیو  یهیا شیخی ییل بیه پیایین    تما رییی تغ بیا  هیا گیاوآهن  نیی ا در کیار  عمیق  میتنظی  :سوارشوندهدار برگردان یهاگاوآهن( الف

 انجیام  تراکتیور  کیدرولیی ه سیتم یس یانیی م یبیازو  طیول  کیردن  بلنید  و کوتیاه  قیی طر از میتنظی  نیی ا. آیید وجود میی در خاک به عقب

 کنید یمی  مجیاز  کیار  عمیق  در را یانیدک  نسیبت بیه  راتییی تغ روش نیی ا رونیی ازا، نخیورد  هیم  بیه  یطول تراز نکهیا بر مشروط ،دگیریم

 ینییپییا یبازوهییا یانتهییا یعمییود یریییقرارگ تیوضییع قیییطر از تییوانیمیی را شییخم عمییق در شییتریب راتییییتغ .(1386)یوسییفی، 

 کیدرولیی ه( راسیت  و چی  ) رابیط  یبیازو  کیردن  بلنید  و کوتیاه  بیا  بیشیتر  عمیل  نیی ا. داد انجیام  نیزمی  بیه  نسیبت  تراکتور کیدرولیه

 ییجیا هجابی  امکیان  هیا، گیاوآهن  از یبرخی  در. کیرد  میتنظی دوبیاره   را یطیول  تیراز  تیوان یمی  ،یراتییتغ نیچن از پس البته. دگیریم انجام
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 داربرگیردان  یهیا گیاوآهن  ضیمن  در. شیود یمی  گرفتیه  کیار هبی  عمیق  میتنظی  در کیه  دارد وجیود  یشاسی  به نسبت یعرض لهیم یعمود

 حید  از شیبی  عمیق  بیه  هدسیتگا  نفیو   از یریجلیوگ  یبیرا فقیط   کیه  دارنید  عمیق  تیی تثب چیرخ  ایی  زانیی م چیرخ  نامهب یچرخ یادشده،

 سیتم یس بیه  یامیروز  یتراکتورهیا  بیشیتر همچنیین  . (1- شیکل ) سیت ین عمیق  میتنظی  یبیرا  یالهیوسی  و رودیمی  کیار هبی  شیده نییتع

 (.1386)یوسفی،  کنند محدود خاک کشش مقاومت با متناسب را کار عمق توانندیم و ندمجهز کشش با کنترل

 

  
 عمق تیتثب چرخ -9  شکل

 

 یبییازو یانتهییا یریی قرارگ تیوضییع رییی تغ بییا هیا گییاوآهن نیی ا در کییار عمیق  :سوارشددوندهمددهین داربرگدردان  یهددانگداوآه ( ب

 اتصیال،  سیم یمکان بیه  نسیبت  قیاب  ییجلیو  یانتهیا  یارتبیاط  تیوضیع  رییی تغ احتمیاالر  و نیزمی  بیه  نسیبت  تراکتیور  کیدرولیی ه ینییپا

 .(1386)یوسفی،  شودیم میتنظ اریش یهاچرخ ای چرخ یعمود ییجاجابه با همراه

 

 داربرگردان گاوآهن کار عرض میتنظ -3-3

و  (14- شیکل ) کننید یمی  جیاد یا خیاک  سیطح  در گیاوآهن  یهیا شیخی  مجموعیه  کیه اسیت   یبرشی  انیدازه  گاوآهن کار عرض

 ههمی  کیار  عیرض لیزوم مسیاوی بیودن     بیه  توجیه  بیا  ایی  آخیر  شیخی  غیه یت نیوک  تا اول شیخ یانتها نیب یعرض فاصله با است برابر

تنظییم عیرض کیار در گیاوآهن نییز بیه نیوع آن         .(1386)یوسیفی،   آن تعیداد  درضیرب  شیخی  کیی  کیار  عیرض  با استبرابر  هاشیخ

 بستگی دارد. 

 
 شیخسه گاوآهن کار عرض -01 شکل
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 عیرض  رییی تغ ،انید ثابیت  یشاسی  یرو هیا شیخی  کیه  هیا گیاوآهن  نیی ا در :سوارشدونده  یهدا گداوآهن  کار عرض میتنظ( الف

 نیی ا. (11- شیکل )شیود  یمی  متصیل  کیدرولیی ه یجیانب  یبیازو  دو بیه  کیه  اسیت  ریپیذ امکیان  گیاوآهن  جلوِ اتصال محور میتنظ با کار

 امتیداد  هیی زاو محیور ایین   کیردن  جیا هجابی  ،واقیع  در. اسیت  محیدود  زیی ن کیار  عیرض  رییی تغ در یریتأث نیبنابرا ،است محدود اریبس رییتغ

 .(1386)یوسفی،  هددیم رییتغ گاوآهن یطول امتداد با را حرکت

 

  
 سوارشونده شیخ سه یهاگاوآهن در کار عرض میتنظ -00 شکل

 

سوارشیونده بیه دو روش   نیمیه هیای  گیاوآهن تنظییم عیرض کیار در     :سوارشدونده مده ین یهدا گداوآهن  کار عرض میتنظ( ب

ویییه قرارگیییری شاسییی توسییط جییک هیییدرولیکی زاجییایی (. در روش جابییه12-)شییکل  گیییردصییورت میییهیییدرولیکی و مکییانیکی 

سیمت چی  )کیاهش عیرض کیار( حرکیت داده       سیمت راسیت )افیزایش عیرض کیار( ییا بیه       اصلی گاوآهن نسبت به مسیر حرکیت بیه  

محیل اتصیال سیاقه خییش بیه شاسیی        یجیای . در روش مکیانیکی بیا جابیه   شیود میی تغییر عرض کار گاوآهن سبب این تغییر  .شودمی

، ایین تغیییر سیبب تغیییر عیرض کیار       (13- شیکل )کنید  نسبت بیه مسییر حرکیت تغیییر میی     اصلی گاوآهن، زاویه قرارگیری هر خیش 

 (.1386شود )یوسفی، تغییر عرض کار گاوآهن می ،خیش و در نهایت

 

 
 

 گاوآهنبا تغییر زاویه قرارگیری شاسی  کار عرض میتنظ -02 شکل
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 شیخ هر هیزاو رییتغ -03 شکل

 

 هیثانو یورزخاک -4

 روش در کلییزا کشییت مناسییب بییذر بسییتر هیییتهبییرای  یورزخییاک ابییزار نیتییرمهییم ازدار برگییردان آهنگییاو از پییس سییکید

 بیا  و مجیزا  گییروه  چنید  در کیه  انید ردانگ ی  و میدور  مقعیر،  یهیا بشیقاب  شیکل بیه  سیک ید ورزخیاک  عوامل. (10 شکل) است مرسوم

 محیور  حیول  هیم  بیا  خییاک  بیا  شیدن  ریی درگ زا پیس  گییروه  هییر  یهیا بشیقاب  کیه  دارنید  ارتبیاط  ینحیو بیه  قیاب  با یخاص شیآرا

 .(1386)یوسفی،  کنندیم گردش یمشترک

 

 
 سكید ورزخاک عوامل -04 شکل

 

 جادشییدهیا یهییاکلییوخ باشیید، هگرفتیین انجییام نیمعیی فصییل اییی( گییاورو خییاک) مناسییب رطوبییت در شییخم کییه یمییوارد در

 ضیرورت  سیک ید از مکیرر  اسیتفاده اغلیب   ،یمیوارد  نیچنی  در .اسیت  ریناپیذ اجتنیاب  سیک ید از اسیتفاده  و شیوند یم شکسته یسختبه

 یهیا پیره ه لیوسی هبی  هیا دانیه خاک شکسیتن  احتمیال  و دهید یمی  انجیام  را بیرش  کیار  سیک ید نکیه یا بیه  توجیه  بیا (. 12 شیکل ) ابدییم

 اشییتد خواهیید در پییی را بسییتن سییله ماننید  یبعیید عییوارض و کنییدیمیی پیودر  را خییاک آن از اسییتفاده در افیییراط دارد، وجییود سیک ید

 .(1386)یوسفی، 
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 سكید نوبت چند از پس خاک یپودر حالت و شخم از حاصل کلوخ -05 شکل

 

 و خیاک  یهیا کلیوخ  کیردن  خیرد  و بییرش  ینیی ح در آن میدور  یهیا غیه یت کیه  اسییت  نیی ا یزنی سیکید عمیل یهای گیو از

 یهیی ال یب،یی ترت ینیی بد و کننید یمی  ممحکیی  و کوبنید یمی  را خییاک  ینیی ریز سییطح  خییاک،  یرو همیوار  و متخلخل یسیطح جادیا

 تمییاس  یبرقییرار  و رطوبییت  حفییی  یبییرا  را نیریی ز یهیی ال و کننید یمی  نییرم  بییذر  یزنی جوانیه  و یهیتهو یبیرا را خیاک یسیطح

 ماننید  زدانییه یر هایبیذر  کاشییت  یبیرا  مناسییب  طیشییرا  جیه، ینت در. (1386)یوسیفی،   سیازند یمی  محکییم  خیاک  بییا  بیذر  مناسیب

 نیبی  از سیبب  ،شتییر یب یزنی سییک ید زییرا  ؛شییود  محیدود  بییار  دو تییا  یکیی  بییه  یدیبا یزنسیکید دفعیات البته. شودیم مفراه کلزا

 شیفرسییا  یفصیل  یهیا بیارش  و بییاد  توسییط  یراحتی بیه  خییاک  صییورت،  ایین  در. شیود یمی  آن شدن پودر و خیاک سیاختمان رفتن

 (.16- شکل) شودیم شیهیر یخفگ موجیب و جوانیه شدن سبز یعمان که بنددیم سیله ییاریآب از بعید یای ابدییم

 

 
 زدن سكید تعدد اثر در خاک شدن پودر -06 شکل

 

 جینتییا از دسییتگاه عمییر شیافییزا و یزراعیی زمییان کییاهش کمتییر، سییوخت مصییرف و یکششیی مقاومییت کنواخییت،ی یورزخییاک

 در مییؤثر عوامییل نیتییرمهییم از بییودن تییراز و خییتکنوای نفییو  .سییتا )هییرس بشییقابی( سییکیدانییواع  حیصییح کییارکرد و مییاتیتنظ

 :ازاست  عبارت هاسکید ماتیتنظ نیترمهم .است دستگاه کار تیفیک
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 تراز کردن دیسك -4-0

 همیه  بیر  واردشیده  بیارِ  حالیت  نیی ا در. شیود  وارد خیاک  بیر  هیا بشیقاب  از یکنیواخت ی فشیار  که شودیم سبب دیسک بودن تراز

 .شید  خواهید  تهییه  مزرعیه  سیطح  کیل  در کنواخیت ی صیورت هبی  یثیابت  و کسیان ی عمیق  بیا  بسیتر بیذر   و خواهد بیود  کسانی هابشقاب

 دسیتگاه  کیل  در کیار  عمیق  تیا  کیرد  تیراز  یعرضی  و یطیول  جهیت  دو در کیار  ضیمن  در هیم  و آغاز کیار  از پیش هم دیبا را هادیسک

 .(1386)یوسفی،  باشد کنواختی

 چمباتمیه  (پهلیو  از) آن بیر  عمیود  و دسیتگاه  از یمتیر  چنید  فاصیله  در یطیول  تیراز   یتشیخ  یبیرا  :دیسك یطولکردن  ترازالف( 

 ،چشیم  دیی د دقیت  حید  در یشاسی  طیول  بیودن  یمیواز شیود.  میی  بیازبینی  اسیت  آن طیول  شیاخ   کیه  یشاسی  از یضیلع  وشده  زده

 .بیود  نخواهید  سیان کی عقیب  و جلیو  یهیا گیروه  نفیو   عمیق  ،نباشید  برقیرار  یطیول  تیراز  چنانچه. بود خواهد یطول تراز یبرقرار ضامن

 میتنظی  بیا  یکششی  یهیا سیک ید در و تراکتیور  کیدرولیی ه یانیی م یبیازو  طیول  رییی تغ بیا  سوارشیونده  یهاسکید در یطولکردن  تراز

 .دگیریم انجام تراکتور مالبند ارتفاع با آن تطابق یبرا حامل هایچرخ ای مالبند تیوضع

 و زد چمباتمییه دسییتگاه پشییت از یمتییر چنیید فاصییله در دیییبا یعرضیی تییراز  یتشییخ یبییرا :دیسددك یعرضددکددردن  تددرازب( 

 تیراز  .کیرد  بررسیی  چشیم  بیا  را خیاک  سیطح  بیا  آن بیودن  یمیواز  و گذرانید  نظیر  از اسیت  آن عیرض  شیاخ   که را یشاس از یضلع

 یکششی  یهیا سیک ید. شیود یمی  نیتیأم  تییراکتور  کیدرولیی ه سیتم یس رابیط  یبیازو  طیول  رییی تغ بیا  سوارشیونده  یهیا سکید یعرض

 را آنهیا  یعرضی  تیراز  هیا، چیرخ  نبیودن  انیدازه هیم  ایی  قیاب  شیکل  رییی تغ ماننید  ینقصی  نکهیا مگر ،باشند داشته یعرض تراز ارههمو دیبا

 .(1386)یوسفی،  باشد زده هم بر

 

 دیسك کار عمق میتنظ -4-2

 شود.می دادهکند که در اینجا شرح تفاوت می کاررفتهبهتنظیم عمق کار برحسب نوع دیسک 

سیسیتم هییدرولیک کنتیرل عمیق کیار )کشیش ییا         لهیوسی بیه  عمیق  میتنظی  ،سیک ید نیوع  نیی ا در :سوارشدونده  یهاسكید( الف

 کیه  اسیت  وزنیه  نهیادن  یبیرا  یمحلی  یدارا هیا سیک ید ینیی ا از یاریبسی  در بشیقاب  گییروه  هییر  قیاب  نیهمچنی  .دگیریم انجام بار(

 ؛(1386)یوسفی،  استاز نی قسمت نیا در وزنه نشتگذا بهاغلب  هابشقاب بهتر رفتن فرو یبرا

 هیا جیک  عملکیرد  محیدوده  میتنظی  بیا  باشید،  کننیده حمیل  یهیا چیرخ  یدارا سیک ید چنانچیه ، نوع نیا در :یکشش یهادیسك( ب

   .(1386)یوسفی، کرد  میتنظ را عمق توانیم ،برش هیزاو میتنظ نیهمچن و هاچرخ یعمود تیوضع کنترل منظوربه

 

 زاویه برش میتنظ -4-3

 هدرجی  22تیا   14از اغلیب  آن  انیدازه  کیه  سیازد میی که محور گروه با خیط عمیود بیر جهیت حرکیت      است ای زاویهزاویه برش 

ورزی ماننید خیرد کیردن کلیوخ     زاوییه بیرش برحسیب نیوع هیدف خیاک       درجیه نییز برسید.    24و در حالت خا  ممکن است به  است

هیا  کنید. بیه ایین دلییل روی دیسیک     گییاهی تفیاوت میی   و نرم کردن خاک یا مخلوط کردن کود با خاک یا زیر خیاک کیردن بقاییای    

هیا روی  هیا موقعییت اسیتقرار گیروه بشیقاب     تجهیزات تنظیم زاویه بیرش وجیود دارد. بیرای تنظییم زاوییه بیرش در بعضیی از دیسیک        

هیا  تیوان بیا تغیییر موقعییت محیور بشیقاب      . در نتیجیه میی  شیود میی سیوراخ تنظییم   چنید  شاسی نسبت به مسیر کشش توسط پیین و  

هییای وسیییله جییکهییا روی شاسییی بییهموقعیییت محییور بشییقاب ،. در برخییی دیگییرکییردروی شاسییی، زاویییه بییرش مناسییب را تنظیییم 
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ورزی خیاک و شیدت  عمیق کیار    بشیقاب،  زاوییه بیرش   بیا افیزایش  شیود.  مناسیب تنظییم میی   زاوییه بیرش    کند ومیهیدرولیکی تغییر 

 .(1386)یوسفی،  آن بیشتر خواهد شد

 

 
 گروه هیزاو میتنظ -07 شکل

 

 (کن حیتسط) ماله -5

 اگییر زدن، سییکید از پییساغلییب  مرسییوم یورزخییاک روش در کلییزا، زراعییت در کشییت عمییق یکنییواختی ضییرورت دلیییلبییه

 تیراز  (.18- شیکل ) شیود یمی  اسیتفاده  کلیزا  کشیت  نیزمی  کیردن  تیراز  و حیتسیط  یبیرا  لیولر  ای ماله از باشد، نشده هموارکلی به نیزم

 همزمیان  شیدن  سیبز  و کاشیت  عمیق  یکنیواخت ی و یاریی آب یبیازده  شیافیزا  سیبب  ،یاریی آب مناسیب  بیش ردنک فراهم و نیزم بودن

 .دگیریم انجام سهولت و دقت با زین برداشت و داشت اتیعمل جه،ینت در. شودیم کلزا یهابوته

 

  
 کلزا کشت عمق یکنواختی به کمك برای( کن تسطیح) ماله -08 شکل

 

 یبلنید  کیه  شیود  میتنظی  یطیور بایید   گیر ید یهیا قسیمت  ایی  غیه یت ،ردیی گ انجیام  کنواختی طوربه حیطتس اتیعمل نکهیا یبرا

 از اسیتفاده  زمیان  در. زدیی بر نیزمی  پسیت  و گیود  یهیا قسیمت  در را شیده دهیی بر خیاک  گیر، ید یبلنید  به دنیرس از قبل و ببُرد را نیزم

 صیورت  نیی ا بیه  لنیدلولر  لهیوسی بیه  یکلی  روش. دیی این شیپی  خیاک  یفشیردگ  عامیل  تیا  باشید  خشیک  بیار یتقر دیبا خاک ها،کنحیتسط

 عیدد  حالیت بایید   زیی ن زدن دور زمیان  و کننید یمی  حیتسیط  بیه  اقیدام  قطعیات  قطیر  جهیت  در سکید و شخم اتیعمل از پس که است

 حیتسیط  اتیی عمل گیر ید قطیر  از ،نیزمی  قطیر  کیی  محیدوده  شیدن  تمیام  از پیس . (1386)یوسیفی،   داد فرمیان  تراکتیور  به یسیانگل 8

 .شود لیتکم کلزا کاشت یبرا بذر یینها بستر تا شودآغاز می
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 کشتشیپ یکودپاش یهانیماش -6

 یکودهییا. شییوندیمیی میتقسییی سیییرک و هیییپا کییود بیییزر  گیییروه دو بیییه مصیییرف، زمیییان نظییر از ییایمیشییی یکودهیییا

 در کلیزا  نمیو  و رشیید  یطی در  را سییرک  یکودهییا . دهنید یمی  نیزمی  بییه  آن کاشییت  بییا  همزمیان  یای کلزا کاشیت از پیش را یهیپا

 (.11- شکل) کنندیم عیتوز مزرعیه

 

  
 داشت مرحله در یا کاشت ازپیش  کود پخش امکان -09 شکل

 

 زدیییریمی  کننیده پخییش یرو مخیزن،  میتنظی  قابییل چیه یدر قیی طر از کییود کیه  اسیت  صییورت نیی ا بیه  کودپییاش کیار  اصیول 

 .(1311)یوسفی و همکاران،  کندمیپخش  نیمع کار عرض در را کود ،تاس دوار ایصفحه که کنندهپخش. (24- شکل)

 

 
 مرکز از گریز کودپاش با کود پخش -21 شکل

 

 (22- شییکل) وییفیسییانتر کودپییاش (.21- شییکل) دارنیید وجییود( وییفیسییانتر) مرکییز از زیییگر و یپانییدول انییواع در هییاکودپییاش

 .(1311وسفی و همکاران، )ی است ایصفحهدو و یاصفحهتک انواع یدارا خود
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 (سانتریفیوژ و پاندولی) کودپاش انواع -20 شکل

 

  
 

 ایدوصفحه و ایصفحهتك کودپاش -22 شکل

 

، پاشیش  صیفحه ، همیزن ، مخیزن  داخیل  یتیور ، کیود  مخیزن ی، شاسی هیای مختلفیی ماننید    از قسیمت  (23- شیکل ) کودپاش

، (ربکسیی گ) دنیده جعبیه ، کیود  زشیی ر یهیا چیه یدر، کیود  خیرو   میتنظی  یاهی اهیرم ، وصیل  و قطیع  اهیرم ، تراکتیور  بیه  اتصیال  نقاط

 (.1311تشکیل شده است )یوسفی و همکاران،  (ربکسیگ شنفت) دندهجعبه محورو  روین انتقال گاردان

 

 
 کودپاش مختلف هایقسمت -23 شکل
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اغلیب   حرکیت . (20- کلشی )وجیود دارد   پخیش مکیانیزم   کیی  ر،یی ز قسیمت  در و اسیت  کیود  مخیزن  کیی  یدارا نیماش نیا

 نیوع  از شیتر یب یهیا تیی ظرف یدارا هیا میدل برخیی  امیا   هسیتند،  سیوار  نیوع  از هیا پاشینده  شتریب. شودیم نیتأم یدهتوان محور توسط

 .(1311)یوسفی و همکاران،  اندیکشش

 

 
 

 (راست) سوارشونده و( چپ) کششی کودپاش -24 شکل

 

 اییی کییی انییواع در هییاکننییدهخییشپ نیییا. اسییت دوار یاصییفحه نییوع از هییاکودپییاش نیییا در اسییتفاده مییورد کننییدهپخییش

 کنواخیت ی طیور بیه  را آن عیسیر  یدورانی  حرکیت  اثیر  بیر  و افیت یدر مخیزن  از را کیود  هیا صیفحه . (22- شیکل )نید  موجود یادوصفحه

 .(1311)یوسفی و همکاران، وجود دارد  ییهاپره صفحه نیاباالیی  سطح یرو. کنندیم پخش نیزم یرو

 

 
 دوار صفحه -25 شکل

 

 تراکتور به کودپاش اتتال ماتیتنظ -6-0

 :شرح زیر انجام گیرداتصال کودپاش به تراکتور باید چهار تنظیم به برای

 کودافشان کردن ترازالف( 

 ارتفیاع . رنید یگ قیرار  مشیخ   ارتفیاع  در و نیزمی  سیطح  از بیاالتر  کیار،  طیشیرا  در دیی با مرکیز  از زیی گر پیاش کود :ارتفاع میتنظب( 

 را سوارشیونده  پیاش کود نیبنیابرا ، (26- شیکل ) گیذارد یمی  ریتیأث  پخیش  یالگیو  و عیرض  یرو میمسیتق طیور  بیه  نیزم از پرانصفحه

 در تیا  دهنید یمی  قیرار  نیزمی  سیطح  از مناسیب  یکیار  ارتفیاع  در تراکتیور  تیوضیع  کنتیرل  اهیرم  لهیوسی بیه  تراکتیور،  به اتصال از پس

 .  (1311)یوسفی و همکاران،  ندبما ثابت افشانکود ارتفاع کار نیح
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 (زمین تا دیسك از فاصله) کار ارتفاع تنظیم -26 شکل

 

 یشیرو یپ سیرعت  کیود،  پخیش  زانیی م بیر  رگیذار یتأث عوامیل  از یکی ی :کودپداش  از اسدتفاده  هنگدام  تراکتدور  سرعت نییتعج( 

 بیرعکس  و دهید کیاهش میی   را پخیش  د،انجامی یمی  تراکتیور  یشیرو یپ سیرعت افیزایش   بیه  کیه  ترسبک دنده در حرکت. است تراکتور

 منظیور بیه  اتیی عمل یاجیرا  زمیان  در. یابید افیزایش میی  کیود نییز    پخیش  ،پیشیروی  سیرعت کیاهش  دلیل به ،نیسنگدنده با حرکت در

 دور( اریشی  21 ایی  6) اسیتفاده  میورد  نیماشی  یدهی تیوان  محیور  بیه  توجیه  بیا  ،شیود یمی  اسیتفاده  یدسیت  گیاز  از موتور دور ماندن ثابت

( قیه یدق در دور 1444 ایی  204) شیده نییی تع دور در یدهی تیوان  محیور  تیا کننید  یمی  میتنظی  مشخصیه  دور یرو یدسیت  گیاز  بیا  ار موتور

 سیرعت  رییی تغ یبیرا  .شیود یمی  یدهی تیوان  محیور  سیرعت  رییی تغ سیبب  کیار  نیی ا رایی ز داد، رییی تغ را گیاز  دیی نبا کیار  نیح در. کند کار

 .  (1311سفی و همکاران، )یوشود یم استفاده مناسب یهادنده از یشرویپ

 یهیا کودپیاش  در یداخلی  انیه یرا بیا  یکی یالکترون صیورت بیه  چیه یدر از کیود  خیرو   مقیدار  :یخروجد  چده یدر بداز  اندازه میتنظد( 

 یعیوسیی دامنییه در چییهیدر بییودن بییاز انییدازه. شییودمییی میتنظیی مییدر  صییفحه یرو اهییرم قیییطر از یدسییت صییورتبییه اییی شییرفتهیپ

بیا حرکیت    کیه  یدرحیال  ابید، ییمی  شیافیزا  کیود  زشیی ر ،یشیتر ب ریمقیاد  سیمت بیه  میتنظ اهرم انتقال با .(27- شکل) است پذیرمیتنظ

 .(1311)یوسفی و همکاران،  کندپیدا می کاهش کود زشیر ،کمتر ریمقاد سمتبه شاخ 

 

 
 مخزن از کود خروجی دریچه تنظیم -27 شکل
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 کودپاش نیماش ونیبراسیکال -6-2

و ن یماشیی یراهنمییا دفترچییه و جییدول براسییاس یکییی کییه دارد وجییود کییود زشیییر مقییدار میظییتن یبییرا یمختلفیی یهییاروش

 یبیرا  کارخانیه  در کودپیاش اغلیب  (. 1311)یوسیفی و همکیاران،   اسیت  ن یماشی  یراهنمیا  دفترچیه  و جیدول  از اسیتفاده  بدوندیگری 

 اسیتفاده  قابیل  دسیتگاه  یرو شیده نصیب  ایی  راهنمیا  دفترچیه  در جیدول  صیورت بیه  و شیود یمی  برهیکیال  دستگاه توسط کود انواع پخش

 یبیرا  را نیماشی بایید   پخیش،  هیای جیدول  در  کرشیده  مشخصیات  از ریی غ یگیر ید اتیخصوصی  بیا  کیود  از اسیتفاده  هنگیام  اما، است

 :(28- شکل)دهید  انجام را ریز مراحل میتنظ یبرا. کرد میتنظ دیجد کود پاشیدن

 یابید؛ نانیاطم مخزن از کود خرو  یهاچهیدر بودن بسته ازو کنید  متصل تراکتور به را دستگاهالف( 

 تراکتییور کیدرولیییه تیوضییع کنتییرل اهییرم لهیوسییبییه را کودپییاشو  دیییزیبر مخییزن داخییل در کییود لییوگرمیک 144 حییدودب( 

 ؛یدبرب باال

 ریی ز رای ظرفی  .دیی کن بیاز  نیماشی  یرو از را کننیده پخیش  یهیا دیسیک  .دیی کن خیار   را گیسیوئ  و خاموش را تراکتور موتور ( 

 ؛دیده قرار مخزن یخروج

 

 
 مخزن خروجی زیر ظرف دادن قرار -28 شکل

 

   ؛دیندازبی کارهب را یدهتوان محور ونید ک روشن را موتور د،یشو تراکتور سوارد( 

 هچی یدر (.دیی نکن بیاز  را گیر ید چیه یدر)کنیید   بیاز  میدنظر  انیدازه بیه  ،دارد قیرار  آن ریی ز ظیرف  که را یسمت کود خرو  چهیدره( 

 خیرو   چیه یدر ه،یی ثان 24 از پیس  .دیی کن اسیتفاده  سینج زمیان  از امکیان  صیورت  در. دیی دارنگیه  بیاز  هیثان 24 مدتبه قاریدق را کود خرو 

 ؛دیکنخاموش را تراکتور موتور سپس و یدهتوان محور د،یببند را کود

 سیرعت  تیا کنیید   ضیرب  6 در را هیی ثان 24 میدت  در یخروجی  انیی جر کیل  مقیدار  .کنیید  وزن را ظیرف  در شیده ختیه یر کودو( 

 ؛دیآ دستبه قهیدق در لوگرمیک برحسب کود کنندهپخش کل انیجر

 ؛(دقیقه در کیلوگرم) کل خروجی جریان=  6( × کیلوگرم) سطل در شدهآوریجمع کود مقدارز( 
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 محاسیبه  را پخیش  معمیول  طیشیرا  در کیود  کننیده پخیش  دسیتگاه  توسیط  شیده لیی تحو کیود  مقیدار  تیوان می روش نیابا ح( 

 را تراکتیور  ،یریی گانیدازه  اتیی عمل از پیس  .دیی کن تکیرار  چیه یدر شیدن  بیاز  یهیا تیی موقع دیگیر  یبرا را انیجر زانیم یریگاندازه .کرد

 ؛کنید متصلدوباره  را کنندهپخش سکید و کرده خاموش

 :کنید محاسبه ار هکتار در کود پاشش مقدار ریز فرمول از کودپاش، از کود انیجر زانیم محاسبه از پسط( 

 

  (قهیدق در لوگرمیک) کل یخروج انیجر

 (هکتار در لوگرمیک) کود مقدار=  644 ×
(عتسا در لومتریک) یشرویپ سرعت ×( متر) پاشش عرض  

 

 مقیدار  شیآزمیا اجیرای  دقیقیه در میدت    1میدت   در کیه  اسیت  یکیود  مقیدار برابیر بیا    کود کل یخروج انیجردر این فرمول 

نییز   تراکتیور  یشیرو یپ سیرعت  .اسیت  کیود  پخیش  یبیرا  شیده گرفتیه  نظیر  در عیرض  همیان پاشییدن   عیرض  .دیآیم دستبه انیجر

 .است کود پخش نیح در تراکتور یشرویپ سرعتهمان 

 انیدازه  رییی تغ بیا تیوان  میی  نداشیت،  مطابقیت  مطلیوب  پخیش  مقیدار بیا   شیده ختیه یر کود یواقع مقدار اگرشایان  کر است که 

 تکیرار و  هیا پیره  یریی قرارگ تیی موقع رییی تغییا در نهاییت بیا     تراکتیور  یشیرو یپ سیرعت  رییتغیا  مخزن از کود یخروج چهیدر بودن باز

 رسید. مطلوب مقدار به شیآزما

 

   کاشت مکانیزه کلزاهای ماشین -7

 کشیت  قابیل  هیا ماشیین  از وسییعی  دامنیه  وسییله بیه  کلیزا  کیه  دهید میی  نشیان  ایمزرعیه  بازدییدهای  و تحقیقاتی یهابررسی

 مطلیوب  شیت کبیرای   مختلفیی  ملحقیات  بیه  را کاشیت  یهیا ماشیین  تیوان میی  ،اسیت  متغییر  مزرعیه  هیر  شیرایط  کیه  ازآنجیا و  تاس

 نیییا در. ددار بسییتگی نیییز یاریییآب نییوع و ورزیخییاک میییزان بییه بییذرکاری روش و اسییلوب. (1318ی و همکییاران، وانیییا) کییرد مجهییز

 چیه  از بیذور  بیا  تمیاس  در خیاک  رطوبیت  کیه  اسیت  نیی ا بیه  وابسیته  دتشی بیه  کاشت یهانیماش یاصل ملحقات یبنددسته خصو 

 طیشیرا  در رانیی ا در شیده کشیت  یکلیزا  بیشیتر  کیه  ازآنجیا ؟ یثقلی  یاریی آب تحیت  طیشیرا  ای یباران مید طیشرا؟ شودیم نیمأت یقیطر

 بیر  لیتفصی بیه  سیپس  و یمعرفی  یبیاران  میی د یاریی آب طیشیرا  یبیرا  مناسیب  یهیا نیماشی طیور خالصیه   به ابتدا، دارد قرار یثقل یاریآب

 در شیده یمعرفی  یهیا نیماشی  همیه  کیه  اسیت   کیر  شیایان . شیود میی  تمرکیز  یثقلی  یاریی آب طیشیرا  در کلزا کاشت مناسب هاینیماش

 ممکین اسیت   آنهیا  ثرؤمی  قطعیات  بیا  ییآشینا ، بنیابراین  دارنید  را مختلیف  طیشیرا  در کیار  تیی قابل یفنی  کارشناس نظارت با بخش نیا

 بیه  دنیرسی ، نهیایی  هیدف . باشید  اثیربخش  ،کشیت  نیتیر مناسیب  حصیول  یبیرا  زهیمکیان  قطعات از بیترک نیتراسبمن انتخاب یبرا

 کاشیت  یبیرا بیشیتر   اسیت  جهیان  در کلیزا  تولیید  اصیلی  منیاطق  از کیه  کانیادا  در .شید  یمعرفی پیشیتر   کیه  است یآرمان کشت طیشرا

 :شودیم استفاده ریز هاینام با مختلف ماشین شش از ،یباران طیشرا در مید یکلزا

   ؛1فشاری دوبشقابی کارنده( الف

  ؛2انتهایی چرخ با دوبشقابی یهاکارنده( ب

________________________________________________________ 
1- Double disc press drill 

2- End-wheel double disc drill 
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  ؛1بشقابیتک یهاکارنده(  

  ؛2ایبیلچه یهاکارنده( د

  ؛3یکطرفه بشقابی کارنده( ه

  .0پنوماتیکی یهاکارنده( و

 

 بییرای «و» و «د» نییوعماشیین   وام شییلغم روغنییی ارقی  بییرای «الییف» نیوع  ماشییین کییه دهید مییی نشییان آلبرتیا  در هییاارزییابی 

 کاشییت در بیشییتری دقییت «الییف» نییوع بییذرکار کلییی، حالییت در کییه اسییت حییاکی ملفییورت در تحقیقییات. نییدامناسییبارقییام کلییزا 

 «لیف ا» نیوع  بیذرکار  خیوبیِ بیه  تواننید میی  ،شیوند  تنظییم  یدرسیت بیه  اگیر  نییز  ایبیلچیه  و پنوماتیکی کارنده اگرچه. دارد کلزا یکنواخت

 .  (2441، براون و همکاران) دنکن کار

 

 ها کاریخطبا آشنایی  -8

 درون مناسییب عمییق در گر،یکییدی از کییم فاصییله بییا و هییم بییه کییینزد خطییوط یرو را بییذرها کییه اسییت ینیماشیی کییاریخطیی

- شیکل ) ردکی  اسیتفاده  داشیت  اتیی عمل اجیرای  یبیرا  تیوان ینمی  خطیوط  نیبی  فاصیله  از اغلیب  کیه  یطیور به دهد،می قرار بذر بستر

را  (متیر ) ریمسی  طیول  در( گیرم ) شیده ختیه یر بیذر  مقیدار فقیط   بلکیه  ،یسیت ن شیدنی میتنظی  یکاریخط روش در بذرها نیب فاصله .(21

 .  (1311 )یوسفی و عالمه،کرد  میتنظ توانمی

 

 
 کارخطی ماشین از اینمونه -29 شکل

 

________________________________________________________ 
1- Single disc drill 

2- Hoe drills 

3- One -way discer seeder 

4- Airseeder 
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 در نظیر  میورد  بیذر  مقیدار  شیدن  کاشیته  از کاشیت  هنگیام  دیی با محصیول،  بهتیر  تیی فیک ویشتر ب عملکرد به یابیدست منظوربه

 بیرای  کیه  عملییاتی . شیود  یبررسی  بیذر  زشیی ر مقیدار  نظیر  از کارنیده  نیماشی  بایید  ،کیار  ایین  بیرای . کرد حاصل نانیاطم سطح واحد

 ییا  کمتیر  ربیذ  اسیت  ممکین  کالیبراسییون،  انجیام نیدادن   صیورت  در. شیود میی  نامییده  ونیبراسی یکال گییرد، میی  انجیام  کارنده آزمایش

 خواهید  در پیی  را تولیید  هزینیه  افیزایش  ییا  عملکیرد  افیت  نامناسیب،  مقیدار  بیه  بیذر  مصیرف . شیود  کاشیته  شدهتوصیه مقدار از بیشتر

   .(1311)یوسفی و عالمه،  داشت

 داخیل  در شیده جیاد یا اریشی  داخیل  در کنواخیت ی طیور هبی  و مناسیب  عمیق  در را بیذرها  کیه  هسیتند  ییهیا دسیتگاه  کارهاخطی

 دیگیر  و یشیکن سیله ، نیوجی  اتیی عمل نتیوان  کیه  باشید  کیی نزد هیم  بیه  یطیور  کشیت  خطیوط  نیبی  فاصیله  اگر. دهندیم رارق خاک

 یمحصیوالت  یبیرا اغلیب   یخطی  کشیت . نامنید یمی  یخطی  کشیت  را کشیت  وهیشی  نیی ا گیاه آن داد، انجیام  آنها نیب را ینیماش اتیعمل

 در خیط  ییک  روی هیم  سیر  پشیت  کشیت  نیوع  نیی ا در بیذرها . شیود یمی  اسیتفاده و غییره   کلیزا  ونجه،ی والف،ی برنج، جو، گندم،مانند 

 ناپیذیر تنظییم   حالیت  ایین  در کاشیت  خطیوط  یرو بیذرها  بیین  فاصیله  (.34- شیکل ) رنید یگمیی  قیرار  بیذر  بسیتر  درون مناسب عمق

   .(1311)یوسفی و عالمه،  است

 

 
 کارخطی با کشت در خطوط بین فاصله -31 شکل

 

 اهکاریخطانواع موزع در  -9

 نیمعی  هانیداز  بیه  را بیذر  هیا میوزع . (31- شیکل ) اسیت  مخیزن  از شیده خیار  ( مقیدار ) بیذر  مقدار سنجش یبرا یالهیوس موزع

تیا   کیار یخطی  کیی  از کلیزا  بیذر  زشیی ر یکنیواخت ی .کننید یمی  تیهیدا  بیذر  بسیتر  در یقراردهی  و انتقیال  ستمیس به و افتیدر مخزن از

  .(1311فی و عالمه، )یوس استوابسته  موزع عملکرد به یادیز حد
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 شیاربازکن تا مخزن از بذر انتقال مسیر -30 شکل

 

-ینمی  افیت یدر مخیزن  از تیک تیک  بیذرها  هیا میوزع  نیی ا در. شیود یمی  اسیتفاده  وسیته یپ انیی جر یهیا میوزع  از کارهایخط در

 میورد  یهیا میوزع . شیود یمی  عیی توز سیپس  و اخیذ  زمیان  واحید  در بیذر  از ثابیت  یحجمی  نظیر،  مورد کشت یالگو براساس بلکه ،شوند

 . شوندمی ارائه یکیوماتین و یکیمکان نوع دو در کارهایخط در استفاده

 

 یکیمکان یکارهایخط در موزع -9-0

 عضیو  کیی  یدارا آنهیا . هسیتند  یطی یمح هیی تغذ نیوع  ازبیشیتر   یکیمکیان  یکارهیا یخطی  در جیی را هوسیت یپ انیی جر یهیا موزع

 بیه  بیذر  لیی تحو سیتم یس سیمت بیه  مخیزن  از بیذر  مینظم  خیرو   منظیور بیه ( آ ) یرجسیتگ ب یدارا ایی  ارداریشی  غلتک شکلبه چرخان

-یمی  عیی توز غلتیک  یخیارج  سیطح  قیی طر از و کنید میی  حرکیت  بیذر  غلتیک،  چیرخش  بیا  میورد،  دو هر در. (32- شکل) هستند اریش

   (.1311)یوسفی و عالمه،  شود

 

  
 مکانیکی کارهایخطی در موزع انواع -32 شکل

 

   :(1311)یوسفی و عالمه، کرد  میتنظ ریز صورتبه توانیم را ارداریش یغلتک موزع در بذر زشیر مقدار

-دنیده جعبیه  لهیوسی هبی  هیا غلتیک  محیور  سیرعت . کارنیده یخطی  سیرعت  بیه  نسیبت  ارداریش غلتک چرخش سرعت میتنظالف( 

 ؛(33- شکل) دارد قرار محرک چرخ و محور نیب که شودیم میتنظ یا
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 موزع محور به محرک چرخ از قدرت انتقال لیک نمای -33 شکل

 

  ؛(30- شکل) ارداریش استوانه طول رییتغ منظوربه غلتک محورجایی جابهب( 

 

 
 شیاردار استوانه طول تغییر نحوه -34 شکل

 

  (.32- شکل) دارد یبستگ بذور اندازه به بودن بسته ای باز مقدار. موزع هر ریز( کپه) چهیدر کردن بسته ای باز ( 

  

 
 (کپه) دریچه موقعیت تنظیم -35 شکل
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 ( آجدار) داردندانه یغلتک یهاموزع -9-2

-یمی  و انید قیرار گرفتیه  ( یگزاگی یز) انیی مدرکیی  صیورت بیه  کیه  اسیت  ییهیا دندانیه  یدارا میوزع  شیکل استوانه یرونیب سطح

 کیه  تفیاوت  نیی ا بیا  ،اسیت  ارداریشی  میوزع  هماننید  آن کیار  هنحیو . دهنید  انتقیال  و کننید  افیت یدر را مخزن از شدهخار  بذرهای توانند

 کنتیرل  میوزع  دور میتنظی  براسیاس  بیذر  مقیدار . نیدارد  را بیذر  یخروجی  هچی یدر مقابیل  در یعرضی  و یافقی  حرکت تیقابل موزع هاستوان

 (.36- شکل) شودمی

 

 
 داردندانه غلتکی موزع -36 شکل

 

 : استزیر  صورتبه داردندانه یغلتک یهاموزع در یخروج بذر مقدار رییتغ جیرا یهاروش

 کییاریخطیی دنییدهجعبییه توسییط کارنییده یخطیی سییرعت نسییبت رییییتغ قیییطر از آجییدار غلتییک چییرخش سییرعت میتنظییالییف( 

 ؛(37- شکل)

 

 
 آجدار موزع چرخش سرعت تغییر -37 شکل

 

 (.38- شکل) متفاوت یهااندازه با ییبذرها یریقرارگ منظوربه موزع ریز هچیدر تیوضع رییتغب( 
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 موزع زیر دریچه موقعیت تنظیم -38 شکل

 

 یکیوماتین یکارهایخط در موزع -9-3

 نیی ا (.31- شیکل )هسیتند   یطی یمح هیی تغذ یهیا میوزع  نیوع  از یکیومیات ین یکارهیا یخطی  در جیی را هوسیت یپ انیجر یهاموزع

   (.1311)یوسفی و عالمه، دارند ( یضیتعو ای یمیتنظ) ارداریش غلتک کی هاموزع

 

 
 

 
 نیومانیکی کارهایخطی در پیوسته جریان موزع انواع -39 شکل
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 کاریخط انواع در بذر زشیر مقدار میتنظ -01

 کیه  شیده  گرفتیه  نظیر  در بیذر  زشیی ر مقیدار  میتنظی  یبیرا  یخاصی  روش آن، میوزع  و دسیتگاه  نیوع  بیه  بسته کاریخط هر در

 و میوزع  ریی ز چیه یدر بیودن  بیاز  انیدازه  میوزع،  اریشی  طیول  میوزع،  و نمخیز  نیبی  چیه یدر بیودن  باز اندازه مانند یمختلف عوامل آن در

 شیده  میتنظی  یشینهاد یپ بیذر  مقیدار  براسیاس  دسیتگاه  کیه  شیود میی  حاصیل  یزمیان  مطلیوب  کشیت . مؤثرنید  هاموزع چرخش سرعت

 کتابچییه در یاجداگانییه هییایجییدول در هکتییار در لییوگرمیک برحسییب بییذر انییواع یبییرا سییطح واحیید در بییذر زشیییر مقییدار. باشیید

 بیذر  زشیی ر مقیدار  بایید  ،یادشیده  میات یتنظ اِعمیال  و یمصیرف  بیذر  مقیدار  انتخیاب  از پیس . اسیت  شیده  داده نشان کاریخط یراهنما

)یوسیفی و عالمیه،   اسیت  میؤثر   کارهیا یخطی  در بیذر  زشیی ر مقیدار  بیر  عامیل  سیه  .شیود  یبررسی  اتیعمل آغاز ازپیش  سطح، واحد در

1311.)   

 کیه  دارد قیرار  ییکشیو  چیه یدر کیی  ،مخیزن  از بیذر  یخروجی  واحید  هیر  پشیت  در :مدوزع  و مخدزن  نیبد  یهاچهیدر میتنظالف( 

 میتنظی  نیی ا. کیرد  میتنظی  کاشیت  خطیوط  از کیی  هیر  در را بیذر  زشیی ر انیی جر تیوان یم بذر، اندازه با متناسب مختلف، یهاحالت در

متوسیط  بیذرهای  رییز ماننید کلیزا(، دو )   بیذرهای  مختلیف صیفر )بسیته بیودن کامیل دریچیه(، ییک )        حالتچهار  در بذر اندازه به بسته

 .(04- شکل) دگیریم انجامدرشت مانند لوبیا( بذرهای مانند گندم( و سه )

 

 
 مخزن بذر خروجی دریچه تنظیم مختلف هایحالت -41 شکل

 

بیا هیم    آنهیا تنظییم طیول شییار    چهیار نیوع میوزع نیام بیرد کیه نحیوه        از تیوان  در اینجا می: موزع اریش طول میتنظ( ب

 رییی تغ قابیل  میتنظی  اهیرم  توسیط  بیذر  خیرو   هچی یدر جلیوِ  میوزع  اریشی  طیول ، باشید  ارداریشی  یغلتکی اگر موزع از نیوع   متفاوت است.

 سیه  در توانید یمی ( یدرشیت  و یزیی ر) بیذر  انیدازه  بیه  توجیه  بیا  یااسیتوانه  میوزع . شیود یمی  ادیی ز و کیم  بذر زشیر بیترت نیبد و است

 اهیرم ) طیول  نیکمتیر  بیا  میوزع  اریشی . حالیت ییک شیامل    شید  خواهید  میتنظی  یمرکیز  اهرم ییجاهابج با که ردیگ قرار مختلف حالت

 (2 سیوراخ  در اهیرم ) متوسیط  طیول  بیا  میوزع  اریشی سیت. حالیت دو شیامل    کلزاو  ونجیه ی ماننید  زیی ر بذور یبراو مناسب  (1 سوراخ در

و  (3 سیوراخ  در اهیرم ) طیول  نیشیتر یب بیا  میوزع  رایشی سیت. حالیت سیه شیامل     ایسوو  ایی لوب نخیود،  ماننید  درشت بذور یبراو مناسب 

  .(01- شکل)است  جوو  گندم مانند زیاد کشت حجم با متوسط بذرهای یبرامناسب 
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 موزع شیار طول تنظیم -40 شکل

 

 کیاهش  تیی نها در و بیذرها  شکسیت  سیبب  بیذر  یظیاهر  شیکل  و انیدازه  برحسیب  میوزع  اریشی  حیصیح  طیول  نکردن تیرعا

 آن پشیت  یهیا چیه یدر گشیودن  ایی  بیذر  مخیزن  کیردن  پیر  از شیپی  دیی با را میوزع  اریشی  طول ییجاهجاب. شد خواهد محصول عملکرد

 و میوزع  بیه  فشیار  اعمیال  سیبب  آن پشیت  یهیا چیه یدر بیودن  بیاز  و مخیزن  کیردن  پیر  از پیس  میوزع  اریشی  طیول  رییی تغ. داد انجام

   .(1311)یوسفی و عالمه،  شد خواهد آن با مرتبط یهاقسمت

 و زیی ر هانیداز  دو ایی  یمسیاو  یهیا انیدازه  بیا  ییهیا دندانیه  یدارا میوزع نیوع   نیی ااسیت.   (داردندانیه ) آجیدار نوع گاهی موزع از 

. (02- شیکل ) اسیت  شیده  گرفتیه  نظیر  در زیی ر بیذرهای  یبیرا  زیی ردندانیه  نیوع  و درشیت  بذرهای یبرا درشتدندانه نوع. است درشت

بیرای  . نید یآیدرمی  چیرخش  بیه  دو هیر  و شیوند یمی  متصیل  هیم  هبی  رداسیتاندا  و زیی ر بیذر  میوزع  چیرخ  درشت، یبذرها کاشت هنگام

 نیپی  سیوراخ  تیا  دهنید میی  حرکیت  نییپیا  و بیاال  بیه  مرتبیه  چنید  را دنیده جعبیه  میتنظی  اهیرم  ،زیی ر بذر یبرا دستگاه یهاموزع میتنظ

 یریی گانیدازه  لیه یم یور آزادانیه  اسیتاندارد  چیرخ  تیا  دهنید میی  فشیار  رونیی ب بیه  آچیار  توسیط  را نیپی  سیپس . شیود  دهیی د موزع محور

  .(1311)یوسفی و عالمه،  شود بازد ینبا هرگز یمغز آلن گیپ کهکرد  توجه دیبا. کند حرکت

 

  
 ریز بذرهای برای دستگاه هایموزع تنظیم -42 شکل

 

 کییی توسییط( ونیبراسیییکال) بییذر دلخییواه مقییدار یبییرا مییوزع میتنظیی مییی باشیید،یتنظ ارداریشیی یااسییتوانهاز نییوع  مییوزعاگییر 

)یوسیفی و عالمیه،    دگییر یمی  انجیام  دسیتگاه  هیر  یراهنمیا  دفترچیه  بیه  توجیه  بیا  و میوزع  بیر  واقیع ( کیش خط) مدر  صفحه و هندل

 درجییه یرو اهییرم هرچییه .ردیپییذیمیی صییورت رییییتغ مییدر  ربکسیییگ توسییط بییذر زشیییرمقییدار  رییییتغ ،در اییین نییوع مییوزع. (1311

ایین، در   بیر افیزون . یابید افیزایش میی   زیی ن بیذر  زشیی ر مقیدار  و شیود میی  ترشی یب میوزع  محیور  چرخش سرعت ،شود داده قراریشتری ب

 هرچییه .داد رییییتغ بییذر محفظییه داخییل در ارداریشیی غلتییک طییول ییجییاهجابیی بییا را بییذر زشیییرمقییدار تییوان اییین نییوع مییوزع مییی
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 زشیی ر و کیرد  واهنید خ حمیل  را یشیتر یب بیذر  هیا غلتیک  باشید،  داشیته  قیرار  بیذر  محفظیه  داخیل  در ارداریشی  غلتک از یشتریب طول

 (.03- شکل)رعکس ب و خواهد شد شتریب زین بذر

 

 
 بذر ریزش مقدار تنظیم نحوه -43 شکل

 

 و غلتیک  ضیتعیو  بیا  تیوان یمی  را ونیبراسی یکالباشید،   (یجیکیارتر ) یضی یتعو ارداریشی  یااسیتوانه از نیوع   میوزع اگر در نهایت 

 (. 00- شکل) داد انجام غلتک چرخش سرعت رییتغ

 

 
 بذر اندازه به توجه با( کارتریج) غلتك تعویض -44 شکل

 

 شیده  نصیب  ییهیا زبانیه  هیا میوزع  ریی ز در ح،یصیح  کاشیت  و بیذر  بهتیر  زشیی ر یبیرا  :بذر موزع ریز( کپه) یهاچهیدر میتنظب( 

 .(02- شکل)است  میتنظ قابل مختلف یهاحالت در اهرم کی لهیوسهب که است
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 موزع زیر کپه تنظیم اهرم -45 شکل

 

رییز ماننید یونجیه و شیبدر(، دوم      بیذرهای مختلیف اول )  حالیت  چهیار  در میوزع  ریی ز یهیا کپیه  اهیرم  کارهیا یخط از یبعض در

 بییذرهایمتوسییط ماننیید گنییدم و جییو( و چهییارم ) بییذرهایتییر از گنیید و جییو(، سییوم )کوچییکتییر از یونجییه و شییبدر و بییزر  یبییذرها)

 .(06- شکل) اندمیتنظ قابلدرشت مانند نخود و لوبیا( 

 

 

 
 موزع با موزع زیر کپه فاصله تنظیم اهرم مختلف هایحالت -46 شکل

 

 د.نشومیداده  شرحدر اینجا  که دارد وجود بذر زشیر مقدار میتنظ یبرا یمختلف یهاروش

 

 نیماش یراهنما دفترچه و جدولبراساس تنظیم  -01-0

 دسیتگاه  توسیط غییره   و کلیزا  نخیود،  ونجیه، ی جیو،  گنیدم،  ماننید  بیذر  انیواع  از رقیم  کیی  یبیرا  تنها کارخانه در کاریخطاغلب 

 رییی تغ همچیون  یمیوارد  امیا  اسیت،  اسیتفاده  قابیل  دسیتگاه  یرو شیده نصیب  ایی  راهنمیا  دفترچیه  در جدول صورتهب و شودمی برهیکال

 در بیذر  زشیی ر ارمقید  میتنظی بیرای  . شیود میی  میتنظی  حالیت  از دسیتگاه خیار  شیدن    سیبب  یگیاه  نیماش کارکرد شیافزا ای بذر رقم

 :زیر اقدام کردترتیب باید به داراریش موزع با یکارهایخط

 طیول  میتنظی . 2، میوزع  و مخیزن  نیبی  چیه یدر میتنظی  .1 شیامل  یاصیل  تیوضیع  سیه  ،یمصیرف  بیذر  بیه  توجیه  بیا ابتیدا  الف( 

- شیکل )شیوند  یمی  نییی تع ذرکاربی  واحید  میات یتنظ درنییز بیه آنهیا اشیاره شید       شتریپکه  موزع ریز کپه فاصله میتنظ .3و  موزع اریش

 ؛(07
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 ماشین کردن کالیبره ازپیش  تنظیمات -47 شکل

 

 ؛دیببندکلی به را موزع و مخزن نیب یهاچهیدرب( 

 ؛شود استفاده یناخالص بدون و شدهاصالح بذرهای از تا حد امکان. کنید پر آن شیگنجا اندازه به را بذر مخزن ( 

 در و کنیید  بیاز  اول پلیه  تیا  ردیی گیمی  صیورت  کلیزا  بیذر  یبیرا  شیآزمیا  نکیه یا به توجه با را موزع و مخزن نیب یهاچهیدرد( 

  کنید؛ محکم یخروسک مهره توسط خود محل

 ینیسی  سیپس کنیید   جیا بیه جیا  نییپیا  سیمت بیه  سیپس  و بکشیید  خیار   سیمت  بیه  را هیا یفی یق یشاسی  بیر  واقیع  ضامن دوه( 

 بیه  میوزع  یخروجی  دهانیه  از بیذرها  ون،یبراسی یکال هنگیام  در کیه  یاگونیه بیه  ،دیی ده رقیرا  بیذر  یخروجی  ریی ز در قاریدق را بذر یآورجمع

  ؛نشوند ختهیر ینیس از خار 

 عییدد یرو صییفر حالییت از را ربکسیییگ درجییه و دهییید قییرار ربکسیییگ یرو آن مخصییو  محییل در را ربکسیییگ هنییدلو( 

 بییه بیذر  ورود ،کیار  نیی اهیدف از  . رخانیید چب را( دور 14 تیا  2) دور چنید را  هنیدل  سیپس . کنیید  محکیم  را آن مهیره  و میتنظی  دلخیواه 

 هیر  از شیده خیار   بیذر  مقیدار  چنانچیه . اسیت  بیذر  مخیزن  یهیا چیه یدر همیه  از کنواخیت ی یخروجی  کنترل و موزع استوانه اریش درون

 و آن میوزع  و مخیزن  نیبی  چیه یدر تیی موقع ابتیدا  در ،باشید  ادیی ز ایی  کیم  هیا چیه یدر دیگیر  بیا  سیه یمقا در بذر ینیس داخل در یخروج

  ؛(08- شکل) ببندید ایکنید  باز آن یخروج زانیم به توجه با را موزع کپه دهانه سپس

 

 
 گیربکس درجه اهرم تنظیم و هندل یریقرارگ محل -48 شکل

 

 یلی یخ نیه  -تنید  یلی یخ نیه ) یمتیوال  صیورت هبی  دسیتگاه  یراهنمیا  کتابچیه  درشیده  مشیخ   تعیداد  بیه را  ربکسیی گ هندلز( 

 ؛(01- شکل) بچرخانید قفتو بدون و( کند
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 هندل چرخاندن -49 شکل

 

 نیتییوز تییرازوبییا  سییپس و یآورجمییع یاسییهیک داخییل در را ینیسیی داخییل در شییدهختییهیر بییذر چرخانییدن، اتمییام از پییسح( 

   کنید؛

 در. کنییید سیه یمقا بیوده  نظیر  میورد  ابتیدا  در کیه  یبیذر  مقیدار  بیا را حاصیل   عیدد و  ضیرب  144 دررا  آمیده دسیت بیه  وزنط( 

 در امیا اسیت،   برهیکیال  گاهتدسی  و بیوده  حیصیح  بیذر  زشیی ر مقیدار  باشید،  کیی نزد یلی یخ نظیر  میورد  انیدازه  بیه  عیدد  نیا که یصورت

 را ربکسیی گ درجیه  اهیرم  ابتیدا  نظیر،  میورد  عیدد  بیه  دنیرسی  یبیرا  باشید،  نظیر  میورد  مقیدار  از کمتیر  آمیده دسیت هب عدد که یصورت

 را ربکسیی گ درجیه  اهیرم  باشید،  نظیر  میورد  مقیدار  از شیتر یب آمیده دسیت هبی  عیدد  هکی  یصیورت  در. ببریید  یتیر بیزر   عیدد  سیمت به

 نظیر  میورد  بیه انیدازه   زشیی ر تیا د یی کن برهیکیال  را دسیتگاه دوبیاره   سیپس  وکنید   زشیی ر یکمتر بذر تاببرید  یترکوچک عدد سمتبه

  .شود کینزد

   

 نیماش یراهنما دفترچه و جدول بدونتنظیم  -01-2

درحییالی کییه . شییود( برهیکییال) میتنظیی ش،یمییایپ اییی یریییگانییدازه سییتمیس دیییبا نظییر مییورد بییذر دارمقیی قیییدق زشیییر یبییرا

 رطوبیت  بیذر،  تیوده  بیه  بیذر  زشیی ر مقیدار  باشید،  دیی مفکیامالر   ممکین اسیت   سیازنده  کارخانه توسط شدهارائه بذرکار میتنظ هایدولج

 بیذر  مقیدار  و دسیتگاه  تیی فعالدر طیی   لیرزش  مقیدار ماننید   گیر ید عوامیل  و مزرعیه  طیشیرا  دسیتگاه،  حرکیت  سیرعت  بذر، ماریت انبار،

 دنیرسی  یبیرا  ازیی ن میورد  بوتیه  تیراکم  براسیاس  تیوان یمی  را کاشیت  یبیرا  نظیر  میورد  بذر مقدار. دارد یادیز یبستگ مخزن در موجود

 دیگیر  و شیرات ح خسیارت  علیت بیه  کاشیت  از بعید  مزرعیه  در بیذر  یاحتمیال  رفیتن  هیدر  و یبیذر  تیوده  هیی نام قوه مطلوب، عملکرد به

 . کرد محاسبه ریز رابطه از استفاده بامسایل 

  .a (گرم) هزاردانه وزن(× مربع متر در اهیگ) نظر مورد تراکم

=

 (هکتار در لوگرمیک) بذر مقدار= 

 144×  ](1 - بذر تلفات درصد× ) هینام قوه درصد[ 

 یمسییاحت در دسییتگاه کییار نیحیی در سییقوط یهییالولییه همییه یخروجییشییود یمیی هیتوصیی بییذر شیمییایپ سییتمیس میتنظیی یبییرا

 مسییافت یرو از تییوانیمیی را بییذر مقییدار ،24- شییکلمطییابق  .شییود یریییگانییدازه متییر مربییع 144 یعنییی هکتییار درصیید 1 معییادل
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 خطیوط  فاصیله  در مسیتقر  اربازکنیشی  16 بیه  مجهیز  کیه زد  نیتخمی  یبیذرکار  توسیط  مسیاحت  مربیع  متیر  144 کاشتبرای  شدهیط

 .است نیمع

 
 متر مربع 011 در کاشت برای بذر مقدار مینتخ -51 شکل

 

 تعیداد  ضیرب حاصیل  کیه  دارد یبسیتگ  کاشیت  عیرض  بیه  بکیارد  را متیر مربیع   144 تیا  کنید  یطی  دیی با بیذرکار  کیه  یافاصله

 متییریسییانت 2/12 خطییوط فاصییله بییا اربازکنیشیی 16 یدارا یبییذرکار اگییر مثییال، بییرای. اسییت کشییت خییط دو فاصییله در اربازکنیشیی

 . بود خواهد متر 24 فاصله اشد،ب( متر 122/4)

144  

 =L (بییرای کاشییت  دیییبا بییذرکار کییه یمسییافت

 (کند یط متر مربع 144
 کاشت فیرد تعداد ×( متر) فیرد فاصله

 

 

 24متییییر 

= 

144  

 =L (را متییر مربییع 144 تییا کنیید یطیی بییذرکار دیییبا کییه یمسییافت 

 (بکارد
122/4 × 16 

 بیه  کنید  یطی  را الزم مسیافت  تیا  بچرخید  بایید  محیرک  چیرخ  کیه  یدفعیات  تعیداد  نید کیم حرکت نیزم یرو بذرکار که یزمان

 چیرخ  یرونی یب قسیمت  حیول  شیده دهیی چیپ یریی گانیدازه  نیوار  از اسیتفاده  بیا آن را  تیوان یمی  کیه  دارد یبستگ محرک چرخ مؤثر طیمح

 دسیت هبی زییر   فرمیول  طرییق  ازرا  چیرخ  محییط  سیپس  و کیرد  گییری انیدازه  را چیرخ  قطیر  ابتیدا  که است این دیگر روش. زد نیتخم

 : آورد

  چرخ محیط=  10/3(×متر برحسب) چرخ قطر
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 طیمحی  بیر  میتقسی ( L) ازیی ن میورد  فاصیله  بیا  اسیت  برابیر  کنید،  یطی  دیی با متیر مربیع   144برای کاشت  چرخ که یدفعات تعداد

 144 و کنید  یطی  را یمتیر  24 فتمسیا  تیا  بزنید  دور 22 دیی با چیرخ  نیی ا ،باشید  متیر  2 ریتیا  طیمحی  اگر مثال، برای. متر برحسب ریتا

 . 2 بر میتقس 24 یعنی ،بکارد را متر مربع

 ریی ز کپیه  میتنظی و  میوزع  میتنظی ، میوزع  و مخیزن  نیبی  چیه یدر میتنظی  شیامل  هیی اول ماتیتنظ ابتدا ،یخروج یریگاندازه یبرا

 را ینیسی  بیذر،  ینیسی  بیودن  ودموجی  صیورت  در و بریزیید  بیذر  مخیزن  داخیل  دردهیید.   انجیام  شیآزمیا  میورد  بذر به توجه با را موزع

 هیر  ریی ز در را یسیطل  وکنیید   بلنید  نیزمی  از را بیذرکار  شیود میی  هیتوصی  صیورت  نیی ا ریی غ در د،یی ده قیرار  میوزع  ریی ز یهیا کپه ریز

( دور 14 تیا  2) هنیدل  دور چنید  سیپس . شیود  یآورجمیع  21- شیکل مطیابق   هیا یخروجی  همیه  از شیده خار  بذر تا دیده قرار یخروج

 یبیرا . اسیت  بیذر  مخیزن  یهیا چیه یدر همیه  از کنواخیت ی یخروجی  کنتیرل  و میوزع  ریی ز بیه  بیذر  هیتغذ ،کار نیا هدف از د،یبچرخان را

 محییرک چییرخ. دهییید قییرار 24 عییدد یرو شیآزمییا نیاولیی دربییرای مثییال،  و یمشخصیی هدرجیی در را ربکسیییگ اهییرم ،هیییاول میتنظیی

 چییرخ مثییالاییین  در. بچرخانییید سییاعت یهییاعقربییه موافییق کنواخییتی و وسییتهیپ صییورتبییهشییده محاسییبه دور تعییداد بییه را دسییتگاه

  .بکارد را متر مربع 144 تاد چرخان دور 22 قاریدقباید  را محرک

  

 
 بذرکار سقوط هایلوله خروجی یکنواختی کنترل -50 شکل

 

 یینهییا عییدد و یریییگانییدازه قیییدق یتییرازو از اسییتفاده بییا دیییبا را سییقوط یهییالولییه همییه از شییدهیآورجمییع هایبییذر

 ایی  بیاال  سیمت بیه  را اهیرم  ایی  دنیده جعبیه  میات یتنظ دیی با ،باشید  داشیته  تفیاوت  یخروجی  مقیدار  اگر. کرد ضرب 144 در را آمدهدستهب

 یخروجی  مقیدار  دسیت آوردن پیس از بیه  . افیت ی دسیت  نظیر  میورد  عیدد  بیه  تیا  کیرد  یریی گانیدازه دوبیاره   را یخروج و داد رییتغ نییپا

 یکنیواخت ی بتیوان  تیا  دیی کن یریی گانیدازه  جداگانیه  طیور بیه  را غیه یت هیر  یخروجی  اسیت  بهتیر  ،(کنیید  تکیرار  را یینها کنترل) نظر مورد

 هیر  ریی ز در یکیپالسیت  سیه یک ایی  ظیرف  سیطل،  دادن قیرار  بیا  یراحتی بیه  تیوان یمی  را کار نیا. کرد کنترل را بذرکار کل در بذر زشیر

 . داد انجام یخروج
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 داشت شیمیایی کلزاهای ماشین -00

  .شوندمی میتقس یرتراکتوریغ و یتراکتور دسته دو به کلزا یسمپاش یبرا سمپاش عانوا

 

 غیرتراکتوری جیرا یهاسمپاش -00-0

 بییرای سییمپاش، اییین در. اسییت مناسییب یسیینت کلزاکییارانکوچییک  اعییترز و کوچییک مییزارع یبییرا یپشییت زریاتومییا سییمپاش

. شیود میی  اسیتفاده  هیوا  شیدید  جرییان  از ،شیود میی  گفتیه  سیم  محلیول  شیدن  زهیی اتم آن بیه  اصطالحدر  که سم زیر هایهقطر تولید

 پاشیش مقیدار  . نصیب شیده اسیت    دوزمانیه  موتیور  ییک  مرکیزی  محیور  روی کیه د گییر میی  انجام ساده یتوربین با استفاده از عمل نیا

 (.22- شکل) شودمی کنترل خرطومی لوله کی انتهای در قرارگرفته یهاشبکه یا کالهک وسیلهبه سم

 

 
 اتومایزر پشتی سمپاش -52 شکل

 

 بیا  امیا  ،اسیت  شیده  یابیی ارز فیضیع  یسمپاشی  تیی فیک نظیر  از سیمپاش  نیی ا ،هیا هقطیر  قطر نیب ادیز نسبتبه اختالف لیدلبه

فقیط   آن، یکیاربر . ابید یمیی چشیمگیری   شیافیزا  آن بیازده  ت،یی فیک اصیالح  بیر افیزون  آن یرو کیالکترواسیتات  ایی  کرونریم هد نصب

 و یگردپاشی  تیی قابل سیمپاش  نیی ا آنکیه  ضیمن . شیود  اسیتفاده  کیش علیف  پاشیش  یبیرا  دیی نبا و است کشقارچ ای کشحشره پاشش

 .دارد هم را یپاشگرانول

 

 تراکتوری جیرا یهاسمپاش -00-2

 و مسییطح هییاینیزمیی در سییمپاش نییوع نیییا. اسییت شییده طراحییی مییزارع سمپاشییی یبییرا داربییوم یتراکتییور پشییت سییمپاش

 سیم  بهتیر  نفیو   سیبب  کمیک، هیوا  یهیا نیتیورب  بیه  سیمپاش  نیی ا زیی تجه. شیود میی  استفاده سمپاش نیتریصلا عنوانبه کلزا بزر 

 .(23- شکل) دهدیم قرار ریثأت تحت را بوته نییپا یهاقسمت وشود می کلزا یهایکانوپ درون به

 



 های مکانیزهها و روشماشین – زهییپا یکلزا یو نگهدار دیتول یبرا یو مهندس یفن یراهکارها 
 

 

54 
 

 
 کمك هوا داربوم سمپاش -53 شکل

 

 انیی جر اعمیال  و دیشید  یبیادبردگ . شیود یمی  اسیتفاده  هیا بیا   و میزارع  رد اکنیون هیم کیه  اسیت   ینیتیورب  سیمپاش  ،نوع دیگر

فقیط  رو از ایین  و سیازد میی  نامحتمیل  را کلیزا  یهیا بوتیه  نییپیا  یهیا قسیمت  بیه  سیم  نفیو   امکیان  مزرعه، یکنار عرض از یسمپاش

 (. 20- شکل) شودمی هیتوص کلزا رشد هیاول مراحل یبرا

 

 
 زراعی توربینی سمپاش -54 شکل

 

 سیرانجام  و آورددرمیی  انیی جر بیه  هیا نیازل  طیرف بیه  را سیم  محلیول  یسیتون یپ پمی   چنید  ایی  کیی  کمک با سمپاشنوع  نیا

 صیورت بیه  . ایین سیمپاش  کنید یمی  پرتیاب  هیدف  سیوی بیه  زهیی اتم صیورت بیه  را سیم  شدهخار  هایهقطر دمنده، چند ای کی کمکبه

نیوع   نیی ا انیداختن  کیار هبی . دارد تیر یل هیزار چنید  تیا  هیزار  ی ازلفی مخت هیای تیی ظرف آن مخیازن  و شیده  سیاخته  یکششی  و شوندهسوار

  .دارد ازینبیشتری  توان به ادیز وزن و یکمک دمنده داشتن پم ، یخروجزیاد  یدب علتبه سمپاش

 

 هاسمپاش کالیبراسیون اتیکل -00-3

 روغنییی، خییال  سییم نیییمعی مقییدار مصییرفبییرای  پاشیییدن سییم وسیییله یییا سییمپاش تنظیییم از اسییت عبییارت کالیبراسیییون

 سیطح  واحید  در یکنواخیت  طیور هبی  میواد  از دیگیری  حالیت  هیر  ییا  جامید  و میایع  کودهیای  میکروکپسول، گرانول، گرد، سمی، محلول
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 مقیدار  میورد  در. نقی   و عییب  بیدون  و سیالم  کیامالر  وسییله  از اسیتفاده  بیا  و میاده  آن مصیرف  بیه  مربیوط هیای  روش همه تیرعا با

   .(1311)یوسفی و همکاران،  دندار دخالتنازل، فشار و سرعت  مهم عامل سه ،هکتار در مصرفی محلول

  رات تشیکیل  موجیب  کلیی آنهیا   عملکیرد  و گرفتیه  قیرا  سیم  لولیه  از پیس  کیه  شیود میی  گفتیه  قطعاتی مجموعه به نازل :نازل( الف

 آنهییا کییارایی و  رات تشییکیل در مییؤثر انییریی خروجییی، سییوراخ جییای محلییول خروجییی، سییوراخ شییکل برحسییب هییانییازل. شییودمیی 

 در ،مثیال  بیرای . کنید میی  تعییین  را آنهیا  فنیی  مشخصیات  کیه  شیده  نوشیته  حروفیی  و هیا شیماره  هیا نیازل  روی. شیوند می بندیطبقه

 2/4 معییادل فارسییی در کییه 42 واسییت  درجییه 84 یدنپاشیی زاویییه دهنییدهنشییان 80 یعنییی چیی  سییمت شییماره دو VS-8002 نییازل

 AL و HS,SS,VS ماننید  دیگیر  حیروف . دهید میی  نشیان  فشیار  PSI 04 در دقیقیه  در مریکیایی آ گیالن  برحسیب  را نیازل  دبیی  ،است

 در ،نیزن زنیگ  اسیتیل  نیازل  جینس  SS در ،پالسیتیک  آن اطیراف  و اسیتیل  وسیط  جینس  VS نیازل  ر؛ داسیت  نازل جنس دهندهنشان

HS در و سخت استیل AL (.22- شکل) است آلومینیم 

 

 
 نازل مشختات -55 شکل

 

 بیا  هیای نیازل  در .گییرد  قیرار  اسیتیل  ییا  پالسیتیکی  مناسیب  تیوری  نیازل  پشیت  در دبایی  هیا نیازل  گرفتگیی  از یریجلوگ برای

 فادهاسییت 1مییش 24 یهییاتییوری از بیشییتر و 2/4 هییاینییازل در و مییش 144 تییوری از سییوراخ بییودن ریییز علییتبییه 12/4 و 1/4 دبییی

 (. 26- شکل) شودمی

 

 
 مختلف هایمش با فیلتر انواع -56 شکل

 

________________________________________________________ 
 است. متر(سانتی 45/2) های توری در هر اينچ طولتعداد سوراخبيانگر  مش هرطبق تعريف  - 1
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 یهیا سیمپاش  در. اسیت  سمپاشیی  فشیار  هکتیار  در مصیرفی  محلیول  مقیدار  در میؤثر  عامیل  دومیین  :سمپاشدی  در فشار نقش( ب

 ،اسیت   رات تشیکیل  و سیمی  محلیول  دهنی کنرییز  عامیل  فشیار  ،الکترواسیتاتیک دار و بیوم  تراکتیوری  پشیت  میزارع،  توربینی دار،النس

 یهیا محفظیه  و صیفحات  یهیا سیمپاش  و مرکیزی  پمی   بیه  مجهیز  و معمیولی  اتومیایزر  پشیتی  موتیوری  یهاسپماش در که حالیدر

 فقط به نوک نازل برسد. محلول سمی و در صورت استفاده از پم ، فشار تا حدی است که  کم استچرخان فشار بسیار 

 رگوالتیور  ییا  فشیار  تنظییم  شییر  وسییله بیه  فشیار  تغیییرات  .شیود میی  ریزتیر   رات قطیر  ،یابید  افیزایش  فشیار  هرچهها نازل در

 دارای اغلیب  شییر  ایین  .گییرد میی  قیرار  مخیزن  بیه  محلیول  برگشیت  لولیه  و پمی   خروجیی  بیین  در پمی   از پیس  که دگیرمی انجام

اغلیب  کیه   شیود تعییین میی  . فشیار سمپاشیی توسیط فشارسینج     اسیت  فشیار  تنظییم  پییگ  یک و سمپاشی کامل وصل و قطع اهرم یک

 (.  27-با فشار سمپاشی متناسب باشد )شکل باید و درجات آن  اندازه فشارسنج .گیردبعد از پم  قرار می

 

 
 فشارسنج و رگوالتور -57 شکل

 

 کمتییر مصییرفی محلییول مقییدارکنیید،  حرکییت تییرسییریع سمپاشییی وسیییله هرچییه :کالیبراسددیون عملیددات در حرکددت سددرعت( ج

 وود شی  الزم اسیتاندارد  تعیداد  از کمتیر  مربیع  متیر سیانتی  هیر  در سیم   رات تعیداد  و نیاق   پوشیش  اسیت  ممکین  مواقعی درشود. می

. یابید میی  کیاهش  پیاش سیم  بیازده  و افیزایش  هکتیار  در مصیرفی  محلیول  مقیدار  نییز  سیرعت  کیاهش  با. دست نیایدبه مطلوب نتیجه

 . آید پدید سوزیگیاه ،یمصرف دوزافزایش  و مصرفی محلول افزایش علتبه است ممکننیز  مواردی در

 

 کلزا یکیمکان داشتهای ماشین -02

 روش، نیتیر مناسیب ، امیا  شیود میی  اسیتفاده  یمختلفی  یواتورهیا یکولت از کلیزا  هیرز  یهیا علیف  بیا مکیانیکی   مبیارزه  منظیور به

 معییروف یریشمشیی واتییوریکولت بییه کشییاورزان نیبیی در واتییوریکولت نیییا. اسییت یغییازپنجییه-یاغییهیت یبیییترک واتییوریکولت از اسییتفاده

 کیف  هیرز  یهیا علیف  ،وسیط  یغیاز پنجیه  غیه یت و شیود میی  پشیته  کنیار  هیرز  یهیا لیف ع دفیع  سیبب  نیطیرف  شکل L غهیت دو. است

 از. شیود یمی  زیی ن یشیکن سیله  و رطوبیت  حفیی  سیبب  ،خیاک  حیداقل  زدن مهی بیا   واتیور یکولت نیی ا .(28- شیکل ) بُیرد را می هاچهیجو

 رییی تغ بیا  یطرفی  از .اسیت  راتیی تعم بیودن  آسیان  و مناسیب  میت یق ،یسیادگ  ،زییاد  یامزرعیه  تیی ظرف واتیور، یکولت نیی ا گیر ید یایمزا

 .استفاده کردنیز دیگر  محصوالت هرز یهاعلف کنترل یبرا از آن توانیم هاغهیت نیب فاصله
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 شمشیری کولتیواتور -58 شکل

 

 تیا  حیار یترج هیا فیی رد فاصیله  شیافیزا  ازمنید ین کشیت  یهیا فیی رد نیبی  زدن واتیور یکولت کیه  اسیت  یضرور نکته نیا به توجه

 یالگییو بییه و دور یمربعیی یالگییو از را کلییزا کاشییت مطلییوب، تییراکم حفییی یبییرا موضییوع نیییا کییه اسییت متییریسییانت 24 حییدود

 (.21- شکل) دهدیم کاهش را خاک و نور یهانهاده و منابع از اهیگ استفاده جهینت درو  کندیمتر نزدیک یلیمستط

 

  
  

  
 موجب هرز هایعلف نیکیمکا مبارزه برای ردیف فاصله افزایش به نیاز -59 شکل

 .شودمی مستطیلی به مربعی کشت الگوی تبدیل
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 کلزا نیکمباآشنایی با  -03

 (.64- شکل) شودیم استفاده کلزا مخصو  ای یمعمول برداشت هد با نیکمبا از کلزا مستقیم برداشت در

 
 عمودی هایتیغه دارای کلزا برداشت مختوص هد با کمباین -61 شکل

 

 واحیید بییه محصییول انتقییال و یآورجمییع درو، لاعمییا. اییین ماشییین خییودگردان  اسییتای واحییدهای مختلفییی کمبییاین دار

 سیه یک ایی  مخیزن  بیه  شیده زیی تم هیای دانیه  انتقیال و  هیا دانیه  کیردن  زیی تم، کاه و خوشه از هادانه کردن جدا، محصول دنیکوب، ندهکوب

د کیه  گییر کمبیاین انجیام میی    مختلیف  یواحیدها ایین پینج عمیل توسیط      .(1317، بیرجنیدی و همکیاران  )دهد انجام میرا  آنها کردن

 . (61-)شکل  شودمیدر اینجا شرح داده 

 

 
 

 کمباین مختلف هایقسمت -60 شکل

 

  هیتغذ و برش واحد -03-0

 بییه و دهید میی  بییرش را محصیول اول بخیش  (. 1312)منصیوری راد،   اسییت شیده  لیتشیک  بخییش دو از هیی تغذ و بیرش  واحید 

 (.62- شکل) است معروف( پالتفرم) درو واحد بهاغلب  . این بخشکندیم منتقل برباال نقاله
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 کلزا کمباین( پالتفرم) درو واحد -62 شکل

 

 از را شیده دهیی بر محصیول  سیهلی . دهید میی  لیی تحو کوبنیده  واحید  بیه  وکنید  میی  افیت یدر سیهلی  از را محصیول م بخش دو

- شیکل ) شیود میی  متصیل  نیکمبیا  بیه  ییلیوال  طیور بیه  یمحیور  لةیوسی بیه خیش  ایین دو ب  .کندیم منتقل پالتفرم وسط به طرف دو

63.)  

  
 تغذیه قسمت -63 شکل

 

 مهییم چییالش ،اسییت زشیییر مسییتعد برداشییت هنگییام و یدگیرسیی مرحلییه در کلییزا محصییول کییه ازآنجییا :بددرش یسددکوالددف( 

 ینیماشیی برداشییت متییداول روش ،غییالت یهییانیکمبییا از اسییتفاده. اسییت برداشییت از ناشییی تلفییات رسییاندن حییداقل بییه کشییاورزان

 غیالت  نیکمبیا  یهیا هید  اصیالح  و یسیاز نیه یبه بیه  اقیدام  سیازندگان  ریی اخ یهیا سیال  در. اسیت  روا  داشیته  هیا سیال  کیه  ستکلزا

 بیرش  شیانه  افیزودن  ،غیالت  یهیدها  در عمیده  رییی تغ. اسیت شیده   کلیزا  برداشیت  مخصیو   هید  دیی تولسیبب   تینها در کهاند کرده

 کیی تفک کیامالر  درونشیده  محصیول  از شیده برداشیت  محصیول  شیود میی  موجیب  یعمیود  بیرش  بیا  برداشت نیح در که است یعمود

 (.60- شکل) است شده کلزا یهدها عملکرد بهبودسبب  موضوع نیا. (1380)جزایری، شود
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 عمودی برش شانه عمودی برش -64 شکل

 

 نیییا از یقسییمت ،فلییکچییرخ .کننییدمییی جییدا را محصییول از یفیییرد هییاکننییدهجییدا مزرعییه، در نیکمبییا در ضییمن پیشییروی

 محصیول  کیه  یدرحیال  کنید، میی  تیهیدا ( 62- شیکل ) یافقی  بیرش  شیانه  سیوی بیه  را یعمیود  بیرش  شیانه  توسط دروشده محصول

 دادن قیرار  و سیکو  سیهلی  طیرف بیه (  آن کیردن  بلنید ) محصیول  فشیردن  بیه  فلیک چیرخ  ،شیود میی  درو یافقی  بیرش  شیانه  وسیلهبه

 (. 66- شکل) دهدمی ادامه آن ریمس در محصول

 

 
 برش شانه -65 شکل
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 فلكچرخ عمل -66 شکل

 

 نقالیه  کیه  ییجیا  وسیط  طیرف بیه  سیکو،  طیرف  دو از را محصیول  ،(67- شیکل ) سیهلی  چپگیرد  و گردراسیت  یچیمارپ یهارهپ

 دسیتگاه  بیه  انتقیال  بیرای  را میواد  س،یهلی  وسیط  قسیمت  در رونیده عقیب  یهیا یانگشیت . دهنید میی  انتقیال  اسیت  گرفتیه  قیرار  هیتغذ

 (. 68- شکل) دهندمی لیتحو هیتغذ نقاله به کوبنده

 

 
 (دوطرفه مارپیچ) هلیس -67 شکل
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 هلیس هایانگشتی -68 شکل

 

 ردیی گمیی  سیکو  از را محصیول  ه،یی تغذ نقالیه . دگییر میی  انجیام  هیی تغذ نقالیه  وسییله بیه اغلب  سکو از محصول انتقال :هیتغذ نقالهب( 

 .(61- شکل) دهدمی لیحوت کوبنده واحد به و

 

 
 کوبنده واحد به تغذیه نقاله توسط مواد انتقال -69 شکل

 

 (. 74- شکل) است نقاله ریزنج و هیتغذ استوانه از یقیتلف ای نقاله ریزنج شامل ه،یتغذ نقاله نوع نیترمعمول
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 نقاله زنجیر و تغذیه استوانه -71 شکل

 

  کوبنده واحد -03-2

. ردیی گمیی  انجیام  کوبنیده  دسیتگاه  توسیط کیار  ایین   .اسیت  نیخیورج  از کلیزا  یهیا دانیه  کردن جدا محصول، دنیکوبمنظور از 

 .(71- شکل)است تشکیل شده کوبنده و ضدکوبنده از  کوبنده دستگاه

 

 
 کوبنده واحد -70 شکل

 

. شییودمییی سییوبمح کلییزا برداشییت نیکمبییا در کوبنییده سییتمیس نیتییرجیییرا و نیتییرمعمییول یسییوهان ضییدکوبنده و کوبنییده

 اسیت  محصیول  متفیاوت  طیشیرا  در دنیی کوب یبیرا  سیرعت،  تنیوع . چرخید میی  قیه یدق در دور 1244 تیا  124 نیبی  یسیرعت  بیا  کوبنده

 (. 72- شکل)
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 سوهانی کوبنده ضد و کوبنده -72 شکل

 

 یانیی م حنیادار ان یلگردهیا یم و یکنیار  دارانحنیا  یهیا تسیمه  وسییله بیه  کیه  اسیت  یمیواز  تسیمه  رشیته  کی شامل ضدکوبنده

 یخیارج  طیمحی  بیا  اغلیب  ضیدکوبنده  یانحنیا . اسیت  گرفتیه  قیرار  عقیب  بیه  ماییل  یکمی  ضیدکوبنده . انید شیده  ینگهیدار  هم کنار در

 جیدا  خوشیه  از میالش  و ضیربه  عمیل  دو ریثأتی  تحیت  دانیه  ضیدکوبنده،  و کوبنیده  نیبی  از محصیول  حیین عبیور   .دارد مطابقت کوبنده

 را اهی کلیش  اسیت  کوبنیده  بیا  جهیت هیم  کیه  خیود  یدورانی  حرکیت  بیا  و دارد قیرار  کوبنیده  از بعد بالفاصلهکش کلش استوانه. شودمی

 شیکل ) دهید میی  قیرار  برهیا کیاه  اریی اخت در دارد، قیرار  ضیدکوبنده  یانتهیا  در کیه  خیود  ریی ز یاشانه گاههیتک کمک با وکند می افتیدر

-73.) 

 

 
 کش کلش استوانه -73 شکل

 

 شیوند،  نیماشی  وارد ممکین اسیت   کیه  یسیخت  یایاشی  دیگیر  وهیا  سینگ  مقابیل  در کوبنیده  ضید  و کوبنیده  از محافظت یبرا

 (. 70- شکل) است شده داده قرار ریگسنگ نامبه یسراسر یاحفره ،هانیکمبا بیشتر هکوبند دستگاه جلوِ در
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 گیرسنگ -74 شکل

 

  یجداساز واحد -03-3

 را کوبنیده  دسیتگاه  از شیده خیار   یهیا کلیش ایین شیبکه   . ار داردقیر  یانگشیت  شیبکه کیش،  ه ضیدکوبنده و زییر کلیش   ادام در

 انیی م از ممکین اسیت   نیهمچنی  شیده آزاد یهیا دانیه . کنید  تیهیدا  هیا پیران کیاه  طیرف بیه  را مواد بتواند کشکلش تا کندمی ینگهدار

 (.72- شکل) زندیرب فرو کنزیتم واحد داخل بهنند و ک عبور هایانگشت

 

 
 جداکننده واحد به کوبنده واحد از محتول انتقال -75 شکل

 

 شییدن جییدا سییبب ،ینوسییان حرکییت ضییمن کییه( 76- شییکل) اسییت شییده لیتشییک پییرانکییاه یتعییداد از جداکننییده واحیید

 .کنندیم منتقل نیکمبا از رونیب بهنیز  را هاکلشو  شوندمی ساقه از ماندهیباق یهادانه
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 جداکننده واحد در هاپرانکاه -76 شکل

 

 کننییدهجییدا منطقییه از عبییور هنگییام در محصییول خییوردن تکییان یچگییونگ بییه نیکمبییا در محصییول کییردن جییدا مییؤثر لعمی 

 هیر . انید شیده  متصیل  جداکننیده  قسیمت  عقیب  بیه  کیی نزد یلنگی لیی م و جلیو  بیه  کیی نزد یلنگی لیی م بیه  هیا پیران کاه. دارد یبستگ

 (.77- شکل) است یلنگ یدارا برهاکاه تعداد به لنگلیم

 

 
 پرانکاه در لنگیمیل -77 شکل

 

 نییپیا  و جلیو  بیاال،  ،عقیب  طیرف بیه  هیا پیران کیاه . هسیتند  نیکمبیا  عقیب  طیرف بیه  بیاال،  بیه  رو بیشی  یدارا هاپرانکاه همه

 کیاه، خیرده  شیده، آزاد یهیا دانیه  بیه  نکیه یا ضیمن  تیا  دارنید  مختلیف  یهیا انیدازه  و هیا شکل با هاییخسورا ،هاپرانکاه. کنندمی حرکت

 نیوع  ،پیر کیاه  نیتیر معمیول . شیوند  آشیغال  و کلیش  و کیاه  عبیور  میانع  دهنید،  افتیادن  فیرو  اجیازه  زیی ر یخارج مواد و نشدهدهیبکو مواد

 (.78- شکل) است یاپله
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 ایپله یهاپرانکاه -78 شکل

 

 ،پیر کیاه  یهیا اخسیور  از فروافتیاده  میواد  گیر ید وهیا  دانیه  کیه  اسیت  گرفتیه  قیرار  برگیردان دانیه  ینیسی  کی ،هاپرانکاه ریز در

 ینیسی  یخروجی  دهانیه  از و کننید میی  حرکیت  جلیو  و نییپیا  طیرف بیه  برگیردان دانیه  ینیسی  یرو میواد  نیی ا. شیوند ریخته می آن یرو

 (. 71- شکل) زندیرمی دانه ینیس یرو برگرداندانه

 

 
 دانه سینی به برهاکاه از مواد انتقال جریان -79 شکل

 

 یهییادانییه همییه. اسییت گرفتییه قییرار کوبنییده دسییتگاه ریییز در و هییاپییرانکییاه ییجلییو قسییمت ریییز دراغلییب  دانییه، ینیسیی

 یهییاسییوراخ از کییه یخییارج مییواد و هییاکییاهخییرده ز،یییر یهییاکییاه دار،خییورجین یهییادانییه نشییده،دهیییکوب یهییاخوشییه شییده،دهیییکوب

 زکننیده یتم قسیمت  بیه  ینیسی  نیی ا توسیط  و شیوند میی  جمیع  دانیه  ینیسی  یرو زنید، یرمی نییپابه ( کاه قبَط )ها پرانکاه و ضدکوبنده

هیا  کیاه  عمیل  نیی ا. کننید میی  پرتیاب  عقیب  و بیاال  طیرف بیه  را هیا کیاه  خود، دادن تکان چرخه از یبخش در هاپرانکاه. ابندیمی انتقال

 تقسیم  بیه  تیر کیی نزد کیه  هیا پیران کیاه  از یقسیمت  یرو هیوا  در شیده پرتیاب  میواد  سیپس . کنید میی  معلیق  هیوا  در طور موقیت به را

 . بردمی عقب طرفبه شتریب یکم را هاکاه دادن، تکان چرخه هر. افتدمی نییپا است یخروج
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 سیرعت  اگیر . اسیت  نیکمبیا  از یریی گبهیره  حیداکثر  یبیرا  موتیور  سیرعت  میتنظی  اسیاس  اغلیب  هیا پیران کیاه  حرکت سرعت

 سیبب  هیا پیران کیاه  سیرعت  شیافیزا . ابید ی شیافیزا  اسیت  ممکین  دانیه  تلفیات  باشید،  مطلیوب  حد از کمتر ای شتریب هاپرانکاه حرکت

 کیه  کننید میی  عبیور  برهیا کیاه  یرو از عیسیر  قیدر آنهیا  کیاه  ،هیا پیران کیاه  سرعت شیافزا با رایز نشوند، جدا یخوببه هادانه تا شودمی

 حالیت  در. شیود میی  هیا دانیه  شیتر یب تلفیات  سیبب  تیوضیع  نیی ا کیه  فتنید یب نییپیا  هیا پیران کاه یهاسوراخ از توانندمین شدهآزاد همه

 شیدن  کنید  سیبب  آنهیا  انید. زانیی آو هیا پیران کیاه  یبیاال  در یعرضی  طیور به ییهاکنندهکند .دیآمی شیپ مشکل نیهم زین یدگیکوبکم

 وسییله بیه  شیده پرتیاب  یهیا دانیه  جلیوِ  نیهمچنی  آنهیا . کننید میی  کمیک  میواد  حرکیت  شیدن  کنواخیت ی بیه  و شیوند یمی  مواد انیجر

 اسییتوانه کییی هییاپییرانکییاه یرو کلییش حرکییت ریمسیی در. شییوندمییی نیکمبییا از آنهییا شییدن خییار  مییانع و رنییدیگمییی را زنضییربه

 (.84- شکل) شوند جدا ترراحت هادانه و کند لیتسهان پرکاه یرو را کلش حرکت امکان تا دارد وجود دهندهتکان

 

 
 کنندهکند و دهندهتکان استوانه -81 شکل

 

 جیدا  یبیرا ( دوار اسیتوانه ) یدورانی  جداکننیده  کیی  از آنهیا  در واسیت   پیران کیاه  فاقید  جداکننیده  واحید  هیا نیکمبا از یبعض در

 (.81- شکل) شودمی استفاده کلش و کاه از دانه کردن

 

 
 دورانی جداکننده واحد -80 شکل
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 بهتیر  منظیور بیه  میواد  داشیتن  نگیه  یبیرا  ،گییرد  انجیام  اشیکال  بیا  آن افتیادن  نییپیا  و کاه از دانه شدن جدا و باشد نمدار محصول اگر

 .باشد ازین یشتریب یهاپرده به است ممکن شدن جدا

 

  کنندهزیتم واحد -03-4

 (.82- شییکل) اسییت شییده لیتشییک بییادبزن و ینییپییا الییک ،(غربییال) ییبییاال الییک قسییمت ازیییا بوجییاری  زکننییدهیتم واحیید

 (:1317)بیرجندی و همکاران،  ازاست  عبارت واحد نیا فیوظا

 ؛نداکرده عبور هاپرانکاه ای ضدکوبنده سوراخ از که یاهیگ یایبقا دیگر و کاه از هادانه کردن داجالف( 

 ؛نیکمبا از رونیب به یاضاف مواد و کاه هیتخلب( 

 .کوبنده واحد به کوبنیم یهاخوشه برگرداندن ( 

 

 
 کنندهتمیز واحد -82 شکل

 

 ایی  ینییپیا  الیک ، الیک  بچیه  ایی  دنبالیه  غربیال ، کیاه  غربیال  ایی  ییبیاال  الیک ل هیای مختلیف شیام   از قسیمت  کنندهزیتم واحد

 .(83- شکل)د نشوترتیب شرح داده میتشکیل شده است که در اینجا به بادبزن ای باد پروانهو  دانه غربال
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 بادبزن و باالیی الك دنباله پایینی، الك باالیی، الك دانه، سینی -83 شکل

 

 لهیوسی هبی  و انید گرفتیه  قیرار  ایمحفظیه  داخیل  در ینییپیا  الیک  ایی  دانیه  غربیال  و دنباله ای الک بچه کاه، غربال ای ییباال الک

 باشید.  همسیو  ایی  مخیالف  اسیت  ممکین  ینییپیا  بیا  ییبیاال  یهیا الیک حرکیت   .کننید میی  حرکیت  عقیب  و جلیو  هب محرک یبازو کی

  (.80- شکل) دهدمی کاهش را ییباال الک یهااخسور در کاه کردن ریگ و شدن جمع احتمال مخالف، جهت در حرکت

 

 

 
 هاالك مجموعه -84 شکل

 

 میتنظی  قابیل  نیوع  از اغلیب  کیه  گرفتیه  قیرار  دانیه  ینیسی  دنبیال بیه  ،شیود میی  گفتیه  کاهخرده الک آن بهاغلب  که ییباال الک

هیا  زبانیه  نیی ا. پوشیانند میی  را گریکید ی و نید اگرفتیه  قیرار  الیک  عیرض  در کیه  اسیت  یفلیز  یهادندانه ای هازبانه یدارا الک این. است

 هیم  بیا  اهیرم  کیی  توسیط  همزمیان  تیا  انید متصیل  هیم  بیه  ییلیوال  یهیا لیه یم. انید گرفتیه  قیرار  ییلیوال  چرخش قابل یهالهیم یرو
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 بلنید  بیا  و رکمتی  هیا سیوراخ  قطیر  ،هیا هزبانی  گیرفتن  قیرار  هیم  یرو بیا . آورنید  وجیود بیه  را نظر مورد اندازه با ییهاسوراخ و شوند میتنظ

  (.82- شکل) شودمی بیشتر هاسوراخ قطر آنها، شدن

 

 
 باالیی الك هایسوراخ تنظیم -85 شکل

 

 و کننید  عبیور  هیا سیوراخ  از الیک،  یرو از عبیور  هنگیام بیه هیا  دانیه  همیه  کیه  شیوند  میتنظ یطور دیبا ییباال الک هایسوراخ

 اگیر  .کننید  حرکیت  عقیب  طیرف بیه  الیک،  خیوردن  تکیان  ضیمن  هیا ماندهپسی  و نیسینگ  یخیارج  میواد  حیال نیعی  در و زنید یبر نییپا

 هییادانییه از یتعیداد  امکییان دارد جیه ینت در کننیید و عبیور  آنهییا از نتواننید  هییادانیه  اسییت ممکین  شییوند، بسیته  حیید از شیبی  هییاسیوراخ 

 یخیارج  میواد  از یادیی ز مقیدار  ند،باشی  بیاز  حید  از شیبی  هیا سیوراخ  اگیر . شیوند  خیار   نیکمبا عقب از یخارج مواد و کاهخرده همراهبه

 . زندیبر نییپا و کنند عبور ییباال الک یهاسوراخ از هادانه همراهبه است ممکن پسماندها و

 نکیه یا بیر عیالوه  الیک  بچیه . شیود میی  متصیل  آن بیه  ییلیوال  صیورت هبی  کیه  گرفتیه  قیرار  ییبیاال  الیک  یانتها در الک بچه

 . کند دایپ بیش و شود لیمتما باال و نییپا طرفهب تاس ممکن است پذیرمیتنظ یهازبانه یدارا

 عبیور  ییبیاال  الیک  هیای سیوراخ  از کیه  یمیواد  و دارد قیرار  ییبیاال  الیک  ریی ز در زکننیده یتم الیک  ای ینییپا الک ای دانه غربال

 یخروجی  یهیا دهانیه  ایی  هیا سیوراخ  کیه  تفیاوت  نیی ا بیا  اسیت،  ییبیاال  الیک  هیشب الک نیا .زندیرمی آن یرو میمستقطور به کنندمی

 . دگیرمی انجام قسمت نیا در دانه شدن زیتم عمل نیآخر. است ترکوچک آن

 هیا دانیه  از هیا پسیمانده  و میواد  شیدن  جیدا  بیه  تیا  کنید میی  عبیور  ینییپیا  الیک هیای  سیوراخ  انیی م از بادبزن باد کار، موقع در

 ینیسی  ایی  سیهلی  یرو زیی تم یهیا دانیه  برگشیت  ینیسی  قیی طر از و کننید میی  عبیور  ینییپیا  الیک  یهیا سیوراخ  از هیا دانه. کند کمک

 منتقیل  دانیه  مخیزن  بیه  را زیی تم یهیا دانیه  بیاالبر  و رسیاند میی  دانیه  بیاالبر  بیه  را زیی تم یهیا دانه سیهل نیا. زندیرمی زیتم یهادانه

 طیرف بیه  ینییپیا  الیک  خیوردن  تکیان  بیا  انید، نکیرده  عبیور  الیک  یهیا سیوراخ  از کیه  ییهیا پسمانده ای نشدهدهیکوب یهاخوشه .کندمی

 سیهلیی یروهییا مانییده پسسیی. وندنییدیپمییی انیید،آمییده آن دنبالییه اییی ییبییاال الییک از کییه ییهییاپسییمانده بییه و رونییدمییی الییک عقییب

  .شودمی منتقل کوبنده واحد جلوِ به مجدد دنیکوب یبراها پسمانده باالبر توسط و ریزندمیها پسمانده

 یاهیی گ یایی بقا و هیا کیاه خیرده  بیشیتر  بیادبزن،  توسیط  شیده دهیی وز بیاد . اسیت  گرفتیه  رارقی ( گهواره)ها الک محفظه در بادبزن

 (. 86- شکل) کندمی پرتاب خار  به نیکمبا عقب از را آنها و کرده جدا دانه از راها دانه همراه

 



 های مکانیزهها و روشماشین – زهییپا یکلزا یو نگهدار دیتول یبرا یو مهندس یفن یراهکارها 
 

 

72 
 

 
 بادبزن -86 شکل

 

 نیکمبیا  یانتهیا  در دانیه  خیرو   از حید امکیان  بایید تیا   ، امیا  شیوند  خیار   نیکمبیا  از پروانیه  بیاد  توسیط  دیی با هاکاهخرده تمام

 کیار  تیی فیک کیاهش  موجیب  یبرگشیت  یادیی ز. شیوند میی  حمیل  کوبنیده  بیه  مجیدد  یخرمنکیوب بیرای   رتدرشت اجسام. شود یریجلوگ

 منافیذ  بیودن  کوچیک  ایی  بیاد  وزش نبیودن  یکیاف  مواقیع  بیشیتر  در. شیود میی  دانیه  رفیتن  هیدر  تیی نها در و دانه یشکستگ و نیکمبا

 .  (1382نام، )بی شودمی یاضاف برگشت نیا موجب الک

 

  دانه انتقال واحد -03-5

 (:1317)بیرجندی و همکاران،  دارد عهده بر فهیوظ دو واحد نیا

 شیکل ) دگییر میی  انجیام  هیا دانیه  بیاالبر  و ینییپیا  نقالیه  وسییله بیه  عمیل  نیی ا که دانه مخزن به شدهزیتم هایدانه انتقال( الف

 در مخییزن هیی تخل اتیییعمل اسیت  شییده نصیب  آن کنییار در کیه  هیی تخل لولییه وسییله بییه تیوان یمیی مخیزن  دنشیی پیر  صیورت  در(. 87-

 (. 88- شکل) داد انجام را حمل نیماش

 

 
 

 کمباین مخزن به هادانه انتقال -87 شکل
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 کلزا کمباین مخزن تخلیه -88 شکل

 

 دگیییرمییی انجییام آن مخصییو  بییاالبر و برگشییتی نقالییه هلیوسییبییه کییه کوبنییده قسییمت بییهکلییش  و هییاپسییمانده انتقییال( ب

 (. 81- شکل)

 

 
 مجدد شدن کوبیده برای کوبنده واحد به هاپسمانده انتقال -89 شکل

 

 پیش از برداشت نیکمبا ماتیتنظ -04

کیارگیری کمبیاین تنظیمیاتی روی واحیدهای مهیم      برای به حداقل رسیاندن تلفیات برداشیت محصیول کلیزا بایید پییش از بیه        

نی اد و  تقیی ) شیود ترتییب شیرح داده میی   کننیده انجیام گییرد کیه در اینجیا بیه      مل واحد برش و تغذیه، واحد کوبنده و واحد تمییز آن شا

 .(1311مستوفی، 

 

  برش ارتفاع میتنظ -04-0

 از کیه  تنظییم شیود   یطیور د یی با ،اسیت  پیذیر میتنظی  راننیده  گیاه یجا از کیه  نیزمی  از بیرش  یسکو ارتفاعارتفاع برش یا همان 

 نیزمی  از را زهیسینگر  و خیاک  کیه  نباشید  نییپیا  قیدر آن یطرفی  از و کنید  تیهیدا  سیکو  درون بیه  بتوانید  را هاخوشه نیترکوتاه ،یطرف

 طیشیرا  بیا  بیرش  ارتفیاع  ،گیر ید عبیارت بیه . کنید  لیی تحم نیکمبیا  بیه  یاضیاف  خیوراک  و بار که نباشد نییپا قدرآن نیهمچن ؛کند بلند

 .(1371، نامبی)شود  میتنظ محصول
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 کشکلش پروانه سرعت -04-2

 سیکو  داخیل  میمسیتق طیور  بیه  محصیول  کیه  اسیت  درسیت  یوقتی  و دارد یبسیتگ  محصیول  تیوضع و تراکم به پروانه سرعت

 بیودن  ادیی ز .شیود یمی  بیرش  غیه یت جلیوِ  از محصیول  افتیادن  دلییل بیه  محصیول  زشیی ر سیبب  پروانیه  سیرعت  بیودن  کم. فتدیب برش

 : است همراه ریز یامدهایپ با زین پروانه سرعت

 ؛پروانه با برخورد ضربه اثر در هادانه افتادن رونیبالف( 

 ؛نیزم یرو به خوردهبرش محصول پرتابب( 

 ؛آن دادن برش یجابه محصول کردن فشرده ( 

 . پروانه دور به خوردهبرش محصول دنیچیپد( 

 در، امییا باشیید آن از شییتریب یکمیی اییی ربرابیی نیکمبییا حرکییت سییرعت بییا ممکیین اسییت پروانییه سییرعت سییتاده،یا محصییول در

 .  (1317)بیرجندی و همکاران،  باشد نیکمبا حرکت سرعت از شتریب درصد 22 حدود دیبا پروانه سرعت دهیخواب محصول

 

 فلكچرخ پروانه تیموقع میتنظ -04-3

 یروخوابییده   صیول مح برداشیت  یبیرا . اسیت  پیذیر میتنظی  بیرش  شیانه  بیه  نسیبت  یعمیود  و یافق نظر از فلکچرخ تیموقع

 یسیانت  34 تیا  24 در حیدود د یی بابیرای تنظییم    دار،یانگشیت  فلیک چیرخ . شیود میی  اسیتفاده  یاشیانه  ایی  داریانگشت کشکلش از نیزم

 کییه شییود آورده نییپییا قییدرآن( پروانییه ارتفییاع) آن یعمییود حالییت وباشیید  داشییته قییرار( افییق جهییت در) هییاغییهیت از جلییوتر متییر

 فلیک چیرخ  هیای یانگشیت  سیرپا،  محصیوالت  در. (14- شیکل )کنید   بلنید  نیزمی  از و لمیس  راخوابییده   محصیول  شیانه،  هیای یانگشت

 .(1317)بیرجندی و همکاران،  کند دایپ تماس ساقه با خوشه نییپا ازد یبا

 

  
 خوابیده و سرپا کلزای برداشت هنگام کمباین حرکت صحیح جهت -91 شکل

 

 هیای خوشیه  ریی ز بیا  دیی با پروانیه  هیای لولیه . کنید میی  رییی تغ محصیول  طیشرا با مطابق زین (یعمود تیموقع) فلکچرخ ارتفاع

 سیبب  ارتفیاع  بیودن  کیم  (.11- شیکل ) دارد نگیه  دور شیدن  دهیی بر زمیان  تیا ( اسیتوانه ) گیمیارپ  از را آنها و داشته تماس محصول دانه

 در کیه  دگییر میی  انجیام  یکمکی هیای  جیک  قیی طر از کیش کلیش  پروانیه  ارتفیاع  میتنظی  .شودمی پروانه دور به محصول شدن دهیچیپ

   .(1317)بیرجندی و همکاران،  دارد قرارسکو  یخارج یهاوارهید نیطرف
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 فلكچرخ تنظیم -90 شکل

 

 بیه  پشیت  از را کلیزا  یهیا نیخیورج  تیا  ردیی گ قیرار  سیطح  نیبیاالتر  در دیی با ممکین  حید  در نیکمبا فلکچرخ کلزا برداشت در

 . باشد شتریب نیکمبا حرکت سرعت از دینبا فلکچرخ سرعت و کند تیهدا نیکمبا داخل

 

 درو دستگاه سیهل میتنظ -04-4

 آن وسیط  بیه  نیطیرف  از کنواخیت ی طیور بیه  شیده دهیی بر یهیا سیاقه  کیه  شیود  میتنظی  یطیور  دیی بای( حلزونی  اسیتوانه ) سیهل

 یحلزونی  اسیتوانه  وسیط  بیه  کنواخیت ی طیور هبی  محصیول  کیه  شیود میی  موجیب  سیکو  کیف  از سیهلی  پیره  شتریب فاصله. شوند تیهدا

 شیود میی  خیرد  مرحلیه  نیی ا در زیی ن سیاقه و  شیده  نیزمی  بیه  آن زشیی ر جیه ینت در و دانه شکستن موجب آن کم فاصله و نشود تیهدا

 . (1317و همکاران،  مصطفوی راد) شود میتنظ متریلیم 24 تا 12 نیب دیبا فاصله نیا کلزا برداشت در. (12- شکل)

 

 
 سکو کف تا هلیس فاصله -92 شکل

 

 سیهل یهایانگشت -04-5

 بیا  و کننید میی  احاطیه  را سیهلی  یمرکیز  اسیتوانه  اطیراف  مینظم،  یشیکل  بیا  سیهلی  یمرکیز  قسیمت  در سیهل یهایانگشت

 نقالیه  ریی زنج اریی اخت درشیده   منتقیل  وسیط  بیه  سیهلی  توسیط  کیه  را شیده برداشیت  محصیول  ،خود آمدن رونیب و رفتن داخل حرکت
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 یهییایانگشییت(. 13- شییکل) رنییدیگ قییرار سییکو کییف از مناسییب یارتفییاع در دیییبا سیهلیی یهییایانگشییت. دهنییدمییی قییرار بییاالبر

 یبییرا. برسیانند  هیییتغذ نقالیه  بییه کننید و  یآورجمیع  را محصییول خیود،  آمییدن رونیی ب بییا کیه  شیوند  میتنظیی یطیور  دیییبا رونیده عقیب 

 و دیی چیپ خواهید  سیهلی  دور بیه  محصیول  صیورت  نیی ا ریی غ رد نید، یایب رونیی ب کمتیر  دیی با هیا یانگشیت  ن،یسنگ و پرپشت محصوالت

 .گرفت نخواهد انجام یخوببه هیتغذ عمل

 

 
 سکو کف تا هاانگشتی فاصله -93 شکل

 

  کوبنده واحد به مربوط ماتیتنظ -04-6

 دارنیید یاکننییدهنییییتع اثییر کوبنییده سییرعت و ضییدکوبنده و کوبنییده نیبیی فاصییله مهییم عامییل دو واحیید نیییا میتنظیی در

 متیر میلیی  24 تیا  13 نیبی  بایید  کلیزا  برداشیت  یبیرا  جلیو  قسیمت  در ضیدکوبنده  و کوبنیده  نیبی  فاصله. (1317بیرجندی و همکاران، )

و همکییاران،  مصییطفوی راد)اسییت  متییریلیییم 7 تییا 3 ،یعقبیی قسییمت دریادشییده  فاصییله حالییت نیییا در. (10- شییکل) شییود میتنظیی

 یبییرا کوبنییده سییرعت. (1317)بیرجنییدی و همکییاران،  باشیید دوران حییال در کوبنییده کییه دشییومییی میتنظیی یزمییان سییرعت. (1317

 نیکییاب داخییل از میتنظیی نیییا. (1317و همکییاران،  مصییطفوی راد) شییود میتنظیی قییهیدق در دور 744 تییا 024 نیبیی دیییبا کلییزا برداشییت

 انتخیاب  کیم  ضیدکوبنده  و بنیده کو نیبی  فاصیله  و ادیی ز کوبنیده  سیرعت  ،ماننید کلیزا   زیی ردانیه  اهیان یگ یبیرا . اسیت  رییتغ قابل راننده

 .(1317)بیرجندی و همکاران،  شودمی
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 ضدکوبنده و هدکوبن بین فاصله تنظیم -94 شکل

 

 پنکه باد میتنظ -04-7

 دانیه  آوردندسیت  بیه  نیهمچنی  وبیه بییرون از کمبیاین     هیا غربیال  یروهیا از  کیاه  هیدایت  منظیور بیه  بیاد  شدت قیدق میتنظ

از  و ابید ییمی  شیافیزا  دانیه  افیت  آن، کمبیود  نیهمچنی  و بیاد  انیی جر ادیی ز شیدت  اثیر  در. (12- شکل) است تیاهم ائزح عاری از کاه

 در کیه  یاهرمی  توسیط  یکیمکیان  صیورت بیه  بیاد  پنکیه  سیرعت . شیود  میتنظی  محصیول  نیوع  بیه  توجیه  بیا د یبا باد انیجر شدت رواین

 یبیرا  بیاد  پنکیه  دورانیی  سیرعت  محیدوده . (1317 )بیرجنیدی و همکیاران،   شیود یمی  میتنظی  دارد قیرار  آن چی   سمت و نیکمبا عقب

 .  (1317و همکاران،  مصطفوی راد) باشد قهیدق در دور 644 تا 324 نیبباید  کلزا برداشت

  

 
 پنکه باد سرعت تنظیم دستگیره -95 شکل

 

 را جینتییا و ادیی ز را آن جیتییدربیه  و تیییتثب یشینهاد یپ سییرعت در را پنکیه  بیاد  ابتییدا بیاد،  پنکییه دورانیی  سییرعت میتنظی  یبیرا 

 بیه  نیکمبیا  پشیت  از را هیا دانیه  کیه  شیود میی  ادیی ز قیدر آن پنکیه  بیاد  سیرعت  که یامرحله تا یابدمی ادامه عمل نیا. کنندمی یبررس
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)بیرجنیدی و   بیود  خواهید نظیر   میورد  محصیول  کیردن  زیی تم یبیرا  مطلیوب  سیرعت  مرحلیه،  نیی ا از قبل سرعت. کندمی پرتاب رونیب

 .  (1317همکاران، 

 

 هاالك روزنه میتنظ -04-8

 . کرد میتنظ دیبا راننده یراهنما دفترچه در شدهداده ریمقاد براساس را هاالک( یچشم) روزنه

 موجیب  هیا یچشیم  ادیی ز بیودن  بسیته  و الیک  در بیار اضیافه  سیبب ( غربیال ) ییبیاال  الیک  هیای یچشم اندازه از شیب بودن باز

 . شد خواهد نیکمبا از خار  به نشدهزیتم محصول از یمقدار شدن خار 

 یهییاخوشیه  سیهلی  در یاضیاف  پوشییال و کیاه  شیدن  اضیافه  بیه  )غربیال دانییه(  ینییپیا  الیک  یهییایچشیم  ادیی ز بیودن  بسیته 

 . شود مشاهده رهی خ مخزن در زیر پوشال و کاه که شودمی سبب حد از شیب بودن باز یطرف از شود؛می ختم نشدهدهیکوب

 انیدازه  کیه  امعنی  نیبید  .(16- شیکل ) سیت هازبانیه  بیر  ممیاس  یمیواز  صیفحات  نیبی  فاصیله  ،هیا یمچشی  هایاندازه از منظور

صیحیح   گیر ید زبانیه  لبیه  بیه  زبانیه  کیی  ییانتهیا  لبیه  از یریی گانیدازه  و شیود میی  یتلقی  یچشیم  اندازه مجاور، زبانه دو بر عمود فاصله

   .(1317)بیرجندی و همکاران، یست ن

 

 
 الك روزنه ریگیاندازه نحوه -96 شکل

 

 یهیا الیک  و متیر یلی یم 14 تیا  6بیاالیی   یهیا الیک  منافیذ د یی با کلیش  و کیاه  از بیذر  نیه یبه جداسیازی بیرای   کلزا برداشت در

و  مصییطفوی راد) شییودمییی اسییتفاده الییک یرو رهیگتدسیی از هییاروزنییه میتنظییبییرای . (17- شییکل) باشیید متییریلیییم 6 تییا 3پییایینی 

 .  (1317همکاران، 
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 کلزا برداشتبرای  هاروزنه فاصله گیریدازهان -97 شکل

 

 مستقیم  برداشت در کلزا تلفات یریگاندازه -05

  الزم لیوسا -05-0

. اییین کییاربرد دارد یعیییطب تلفییات یریییگانییدازه یبییرا 18 - شییکل مطییابق متییریسییانت 144×22×2/4 ابعییاد بییه ییهییاینییاودان

. الزم اسیت از آنهیا   عیدد  چهیار  مزرعیه  هیر  یبیرا و  انید شیده  نصیف  ینیاودان  صیورت به وسط از هستند و کایپل لوله جنس ازها ناودانی

 یریی گانیدازه  متیر مربیع   1 در تلفیات  ،تکیرار  چهیار  بیا  و بیوده  متیر مربیع   22/4 ایی  مربیع  متریسانت 2244 آنها از کی هر دیمف مساحت

نییاز   بیرش  واحید  تلفیات  یریی گانیدازه  یبیرا  بیع مر متیر یسیانت  24×24 ابعیاد  بیه  یچیوب  کیادر  .شیود یمی  گرفتیه  کاربه محاسبات در و

 در و یریی گانیدازه  مربیع  متیر  1 در تلفیات  ،تکیرار  چهیار  بیا  و اسیت  متیر مربیع   22/4 ایی  مربع متریسانت 2244 آن دیمف مساحت. است

 تییرم یسیانت  0444 یداخلی  دیی مف مسیاحت  و متیر یسیانت  2 ارتفیاع  و 84×24 ابعییاد بیه  یچیوب  کیادر ییک   .شیود یمی  منظیور  محاسیبات 

 واحید  تلفیات  عنیوان بیه  و یریی گانیدازه  متیر مربیع   2 در تلفیات  شیدت  ،تکیرار  پینج  بیا  کیه نییاز اسیت    مربیع  متیر  0/4 حیدود  ای مربع

 1 دقیت  بیا  قیی دق یتیرازو تیوان بیه   میی الزم از دیگیر وسیایل    .شیود یمی  یبیردار بهیره  محاسیبات  در( باددهنیده  و کوبنده) زکنندهیتم

 .(1371)ایوانی، اشاره کرد  یگون چندو  یکیستپال سهیک چند، یباغبان یچیق، گرم

 

 ینیکمبا تلفات یریگاندازه نحوه -05-2

 بیاران،  بیاد،  اثیر  در کیه  برداشیت  از پییش  محصیول  دانیه  تلفیات  از اسیت  عبیارت  یعی یطب تلفیات  :یعد یطب تلفات یریگاندازهالف( 

 یهیا ینیاودان  تلفیات، ایین   یریی گانیدازه  یبیرا . دشیو میی  خیار   دسیترس  از و رییزد میی  نیزمی  یروغییره   و برداشت در ریخأت تگر ،

 آن مقیدار (. 18- شیکل ) شیود یمی  داده قیرار  مزرعیه  مختلیف  نقیاط  در برداشیت  از پییش  هفتیه  کیی  در حدود و تکرار چهار در مربوط

 از میذکور  یهیا ینیاودان . شیود میی  نییی تع محاسیبات  قسیمت  در شیده گفتیه  روش براسیاس  هیا یناودان در شدهختهیر یهادانه نیتوز با

 علیت بیه  زیی ن مزرعیه  سیطح  از هیا ینیاودان  برداشیتن  هنگیام  در. ماننید یمی  یبیاق  مزرعیه  در محصیول  برداشیت  ازپییش   تا کار یابتدا
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)اییوانی  کیاهش یابید    یعی یطب تلفیات  تیا  دیی آ عمیل بیه  دقیت  تیی نها ، بایید هاخورجین رطوبت شدن کم و ضربه به بوته ادیز تیحساس

 .(1371و همکاران، 

 

 
 محتول طبیعی تلفات گیریاندازه برای مترسانتی 011×25 ابعاد به ناودانی -98 شکل

 

 ،یامرحلییهیییک برداشییت روش در نیکمبییا بییا برداشییت زمییان در (:یآورجمددع تلفددات) بددرش شددانه تلفددات یریددگاندددازهب( 

متیر  سیانتی  24×24 یهیا قیاب  لهیوسی هبی  کیه  دیی آیمی  وجیود هبی  محصیول  بیا  نیکمبا برش شانه و دماغه برخورد در اثر تلفات یمقدار

 یشیرو یپ ریمسی  در یمربعی  متیر سیانتی  24×24 قیاب چنید   کیه  بیی ترت نیبید . (1382 همکیاران،  و شیاکر ) شیود یم یریگاندازه یمربع

 در تکیرار  چهیار  بیا  هیا قیاب  داخیل  درشیده  ریختیه  هیای دانیه  محصیول،  برداشیت  و نیکمبیا  عبیور  ضیمن  تاشود می داده قرار نیکمبا

 .(11- شکل) شود نیتوز و یآورجمع ربعمتر م 1 سطح

 

 

 
 (آوریجمع تلفات) برش شانه تلفات گیریاندازه -99 شکل

 

 ابعیاد  بیه  ییهیا قیاب  از نیکمبیا  یانتهیا  زشیی ر یریی گانیدازه بیرای   (:یفدرآور  تلفدات ) نیکمبدا  یانتهدا  تلفات یریگاندازهج( 

 از یخروجیی کلییشمقییدار  بیییترت نیییا بییه. دشییومییی اسییتفاده آن یانتهییا در و نیکمبییا حرکییت ریمسیی بییر عمییود متییریسییانت 84×24



 افشین ایوانی، علیرضا کیانی، جالل محمد زاده، روح اهلل یوسفی، محمدرضا مستوفی سرکاری 
 

 

81 
 

 از دانیه  کامیل کیردن   زیی تم بیا  سیپس . شیود یمی  یآورجمیع  مزرعیه  از مربیع  متیر  2 سیطح  در تکیرار  پینج  با برداشت نیح در نیکمبا

 (.144- شکل) شودیم نییتع هادانه نیتوز با نیکمبا یانتها زشیرمقدار  ها،کلش

 

 
 (فرآوری تلفات) کمباین انتهای تلفات گیریاندازه -011 شکل

 

 یانتهییا تلفییاتو ( یآورجمییع تلفییات) بییرش شییانه تلفییات مجمییوع از سییتا عبییارتاییین مقییدار  :ینیکمبددا کددل تلفددات مقدددارد( 

 .شد خواهد محاسبه متر مربع 1 در که (یفرآور تلفات) نیکمبا

 ینیکمبا کل تلفات=  یآورجمع تلفات+  یفرآور تلفات

 

 ، Aبرداشییت مسییاحت ،(L) نیمعیی یشییرویپ طییول و (W) مشییخ  دیییمف بییرش عییرض بییا :محتددول عملکددرد یریددگاندددازهه( 

(W×L) ،دانییه مخییزن در محصییولوزن  یقیییدق مقییدار (M) عملکییرد ریییز رابطییه از اسییتفاده بییا و شییودیمیی ثبییت و یآورجمییع 

 :شودیم محاسبه محصول

Y = M/A = M/(W×L)                     ر مربعمت بر لوگرمیک  

Y = 10 M/A هکتار بر تن   

 

 کاربردی مثال -05-3

 همکیاران،  و یوانیی ا) شیود میی بییان  شیرح زییر   رییزش هنگیام برداشیت بیا کمبیاین بیه      مقیدار  با استفاده از مشاهدات فرضیی  

1371). 

 گیرم  12 یعی یطب تلفیات  بیه  مربیوط  ینیاودان  چهیار  مجمیوع از  شیده یآورجمیع  بیذرهای  وزنشیود   فیرض  اگیر  :یعیطب تلفاتالف( 

 :گاهآن ،باشد

گرم12   مربع متر 1  

14444    X= 124 هکتار در لوگرمیک   
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 مجمیوع ) مربیع  متیر  1 در بیرش  شیانه  شیده یآورجمیع  دانیه  تلفیات  نیانگیی مشیود   فیرض  اگر :(یآورجمع) برش شانه تلفاتب( 

طبیعیی + افیت شیانه بیرش عبیارت اسیت       افیت   ،باشید  گیرم  34 ،(مربیع  متیر  یسیانت  24×24 یکادرهیا  از شیده یآورجمع نمونه چهار

 از:

مربع متر1 گرم 34   

14444 X= 344 هکتار در لوگرمیک  

  با: استبرابر  هکتار در لوگرمیکبرحسب برش  شانه افتو درنتیجه 

       184=124- 344 

 

 متییر 1 در نیبیا کم یانتهیا  شیده یآورجمییع یهیا دانیه  تلفیات  نیانگیییمشیود   فیرض  اگیر  :(یفددرآور) نیکمبدا  یانتهدا  تلفدات ج( 

 نیکمبییا یانتهییا تلفیات  باشیید، گییرم 24 ،(متییر مربیع  یسیانت  84×24 یکادرهییا از شییدهیآورجمیع  نمونییه پیینج مجمیوع  نصییف) مربیع 

 :با برابر است

مربع متر 1 گرم 24   

14444 X= 2 هکتار در لوگرمیک  

 

 طییول بییا متییر مربییع 86 برداشییت مسییاحت در مخییزن در شییدهیآورجمییع محصییول کییلشییود  فییرض اگییر :خددالص عملکددردد( 

 :، عملکرد محصول عبارت است ازباشد لوگرمیک 2/31 ،متر 3/0 دیمف برش عرض و متر 24 پیشروی

 

مربع متر 86 گرم 2/31   

14444 X= 1/3627 هکتار در لوگرمیک   

 

 شود.شرح زیر محاسبه میبهکه است  (هکتار در لوگرمیک) مزرعه در محصول دیتول کل :محتول ناخالص عملکرده( 

 

 یعیطب تلفات  +یفرآور تلفات  +یآورجمع تلفات  +خال  عملکرد  =محصول ناخال  عملکرد
محصول ناخال  عملکرد= 1/3627+  184+ 2+124=3134 هکتار در لوگرمیک  

 

 محصییول ناخییال  عملکییرد بییر یعیییطب تلفییات شییدهیآورجمییع یهییادانییه وزن نیانگیییم میتقسیی از(: درصددد) یعددیطب تلفدداتو( 

 .دیآیم دستهبرح زیر شبه

کیلوگرم 3134 کیلوگرم 124   

144 X= 3 درصد 

 ناخییال  عملکییرد بییر بییرش شییانه تلفییات شییدهیآورجمییع یهییادانییه وزن نیانگیییم میتقسیی از (:درصددد) یآورجمددع تلفدداتز( 

 .شودمی برآورد محصول
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کیلوگرم 184 کیلوگرم 3134   

X= 6/0  144 درصد 

 عملکییرد بیه  نیکمبیا  یانتهییا تلفیات  شیده یآورجمییع یهیا دانیه  وزن نیانگیییم میتقسی  اصیل ح از(: درصددد) یفدرآور  تلفدات ح( 

 .شودمی برآورد محصول ناخال 

کیلوگرم 2 کیلوگرم 3134   

X=2 144 درصد 

 شود.شرح زیر محاسبه میبه (:درصد) ینیکمبا یکل تلفاتط( 

کیلوگرم 182 کیلوگرم 3134   

X=   6/0درصد  144 

 

  (درصد) کلزا دانه اشتبرد یکل تلفاتی( 

کلزا دانه برداشت یکل تلفات=  محتول یعیطب تلفات+  ینیکمبا یکل تلفات  

کیلوگرم 342 کیلوگرم 3134   

X= 68/7درصد    144 

 

 

 کلزا زهیمکان برداشتدرباره چند  ینکات -05-4

 مزرعیه  خیا   طیشیرا  و راننیده  تجیارب  ن،یکمبیا  هیر  یراهنمیا  دفترچیه  بیه  توجیه  بیا  نیکمبیا  میتنظ به مربوط ارقام و اعداد

 شود:می هیتوص یعموم صورتبه ریز موارد اما است، پذیررییتغ

 ؛شود استفاده محصول برداشت یبرا( برش شانه) کلزا برداشت مخصو  دماغه از است بهترالف( 

 یودور هیییتغذ همییواره کییه یطییوربییه ،شییود گرفتییه نظییر در مزرعییه عملکییرد بییا متناسییب ن،یکمبییا یشییرویپ سییرعتب( 

 ؛(ساعت در لومتریک 2/2 حدود) شود نیکمبا وارد نیمع مقدار به و کنواختی صورتبه

 میزارع  در فلیک چیرخ  از اسیتفاده  صیورت  در امیا ، شیود میی ن هیتوصی  فلیک چیرخ  از اسیتفاده  کنواخیت ی و پرپشیت  مزارع در ( 

 دایی پ تمیاس  بوتیه  بیا  فلیک چیرخ  کیه  یحیالت  در زمیان هم کیه گییرد   انجیام  یصیورت بیه باید  کلزا یبرا فلکچرخ یافق میتنظ پشت،کم

 اسیتفاده ( حالیت  نیکمتیر ) قیه یدق در دور 12-18 چیرخش  سیرعت  و داریانگشیت  فلیک چیرخ  از بایید . ردیی گ انجیام  برش عمل کند،یم

 ؛شود

 و فرسیوده  یهیا نیکمبیا  از محصیول  برداشیت  یبیرا  کیه  یصیورت  در شیده داده شیرح  یفنی  یهیا هیتوصی  و نکیات  تیرعا باد( 

 . داد کاهش درصد 2 به درصد 32 از برداشت هنگام در را محصول زشیر و تلفات توانیم یراحتبه نشود، استفاده تهلکمس
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 مدیریت پس از برداشت کلزا
 

 د زادهجالل محم

 

و  یو آموووزش کشوواورز قوواتیمرکووز تحق ،یکشوواورز یو مهندسوو یفنوو قوواتیبخووش تحق یعلموو اتیووعضووو ه

 رانیاستان گلستان، گرگان، ا یعیمنابع طب

 

 چکیده

در تیامین روغین نبیاتی جهیان     روغنیی مهیم دنییا بیوده کیه بعید از سیویا و نخیل روغنیی مقیام سیوم را             هایکلزا یکی از دانه

وغین در دانیه کلیزا و همچنیین ترکییب مناسیب اسییدهای چیرب روغین در ارقیام اصیالح شیده سیبب توجیه اکثیر                . میزان زیاد ردارد

اسیت. دراییران نییز در جهیت نییل بیه خیود کفیایی در تولیید روغین کشیت آن گسیترش              شیده کشورهای جهان به این دانه روغنیی  

 دانیه  نگهیداری خشیک کیردن و   فراینید  ، مناسیب  داشیت زمیان بر بیه   تیوان میی از مهمترین عملیات پس از برداشیت کلیزا   یافته است. 

برداشیت زود هنگیام بیه دلییل      دارد. سیزایی نییز بیه  تیاثیر  نییز  بلکه بر کیفییت روغین استحصیالی     ،که نه تنها بر میزان کلزا اشاره کرد

ی از رییزش  را افیزایش داده و برداشیت دییر هنگیام سیبب افیزایش خسیارت ناشی         پیس از برداشیت   عملییات  هیای رطوبت باال هزینیه 

همچنییین اگییر دانییه پیس از برداشییت بالفصییله خشیک نشییود گرمییای حاصییل از تینفس و رطوبییت سییبب رشیید و    شیود.  مییی هییادانیه 

بنیابراین باتوجیه بیه توسیعه وگسیترش       .اسیت کیاهش کیفیی روغین همیراه     و  قیارچی  هیای سیم  شده که با تولید هاقارچانواع فعالیت 

 باشد.زبرداشت آن، ازاهمیت خاصی برخوردار میکشت کلزا، بررسی فرآیندها وعملیات پس ا

 

 مقدمه 

بیا افیزایش مصیرف     همیراه  هیای حییوانی  ی نبیاتی بیا روغین   هیا افزایش جمعیت، بهبود سطح تغذییه و جیایگزین شیدن روغین    

ظ در ایین خصیو  گییاه کلیزا بیه لحیا      روغنیی را افیزایش داده اسیت.     مختلیف ، تکاپو جهیت دسیتیابی بیه منیابع     گیاهی یهاپروتنین

ی هیا ی پیائیزه و نییز تنیاوب بیا غیالت در تمیام اسیتان       هیا خصوصیات فیزیولوییک آن و امکیان کشیت پیائیزه و اسیتفاده از بارنیدگی     
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کشور فرصت مناسبی را برای توسعه کشت ایین دانیه روغنیی فیراهم نمیوده اسیت. اثیرات کشیت ایین محصیول در پاییداری تولیید و             

ی زراعییی کشییور از جملییه هییالکییرد محصییوالت بعییدی و نیییز بهبییود وضییعیت خییاکی غییالت و افییزایش عمهییانیییز کنتییرل بیمییاری

  مزایای این محصول است.

باشیید. ارزش غییذایی روغیین کلییزا بییدلیل مقییدار کییم      پییروتنین( مییی  %34-24روغیین(  و ) %06-38دانییه کلییزا دارای )  

 %64اسیییدهای چییرب آن )حییدود درصیید اسییید پالمتیییک( و همچنییین ترکیبییات مناسییب  0اسیییدهای چییرب اشییباع شییده )کمتییر از  

 هیا اسیید لینولنییک( کیه بعید از روغین زیتیون از نظیر مقیدار اسیید اولنییک در بیین چربیی             %1/6اسید لینولنییک و   %24اسید اولنیک،

در  6و امگییا  3هییای غیراشییباع و اسیییدهای چییرب امگییا هییای نبییاتی خییوراکی در مقییام دوم قییرار دارد. سییطح بییاالی چربیییو روغیین

  های گیاهی شده است.اعث برتری قابل توجه آن بر سایر روغناین روغن ب

ی خیا  ایین گییاه وسیازگاری آن بیا شیرایط آب       هیا درکشور میانیز باتوجیه بیه واردات بیاالی روغین خیام، همچنیین وی گیی        

بییه خصییو  در بررسییی فرآینییدها وعملیییات پییس ازبرداشییت آن یافتییه اسییت، لییذا وهییوایی اکثییر نقییاط کشییور، کشییت آن گسییترش 

 باشد.اهمیت خاصی برخوردار می ازکاهش ضایعات پس از برداشت 

 

  برداشت کلزامناسب  زمان 

یکییی از عوامییل مییؤثر در میییزان  اسییت. از نظییر فیزیولییوییکی رسیییده و آمییاده برداشییت  درصیید 32کلییزا معمییوالر در رطوبییت 

بسیییار  کلییزابرداشییت عملیییات  .سییتزمییان برداشییت ا ، تعیییین دقیییقکیفیییت روغیین همچنییین کییاهش خسییارات ناشییی از برداشییت 

 کیه طیوری بیه توانید زییاد و سینگین باشید.     میی  تلفیات برداشیت   یکنواخیت،  رییز بیودن دانیه و عیدم رسییدگی      دلیلبهو  حساس است

هیای خشیک کیردن دانیه     و افیزایش هزینیه  هیا  فعالییت و رشید کپیک    ههیا زمینی  دانه یرطوبت باالدر  دلیلبرداشت زود هنگام کلزا به

افیزایش  در مرحلیه تصیفیه روغین    را  هیای رنگبیری  سیبز بیودن دانیه و افیزایش مییزان کلروفییل، هزینیه       دلیل طرف دیگر به شده و از

افیزایش خسیارت ناشیی از    سیبب   هیا غیالف  بییش از حید   خشیک شیدن   دلییل بیه ها دیرتر از موعد برداشت شیوند  اگر دانهاما  دهد.می

 اهمیت است. اشت بسیار حائزشود. لذا تعیین دقیق زمان بردمی هاریزش دانه

 یهیا دانیه  درصید  14  تیا   82وقتیی   مسیتقیم  برداشیت  در .شیود  میی  توصییه  مسیتقیم  غییر  و مستقیم روش دو به کلزا برداشت

 اسیت(،  درصید 12 دانیه حیداکثر   )رطوبیت  شیدند  متماییل  تییره  ییا  روشین  ایقهیوه  رنیگ  به اولیه یهاشاخه و اصلی ساقه یهاخورجین

 هید  و فلیک  و چیرخ  شیود.  انجیام  بیه درسیتی   بایید  کمبیاین  تنظیمیات  حالیت،  ایین  در نمیود  برداشیت  کمبیاین  با را محصول توان می

 کنید  هیدایت  کمبیاین  داخیل  بیه  پشیت  از را کلیزا  یهیا کیه خیورجین   طیوری  بیه  گیرد، قرار سطح باالترین در باید ممکن حد تا کمباین

 اسیت.  میوثر  بسییار  رییزش دانیه   کیاهش  در عمیودی  بیرش  تیغیه  بیا  کلیزا  مخصیو   هید  از شود. استفاده کمباین وارد کمتری ساقه و

 و رطوبیت  داده رنیگ  تغیییر  اصیلی  سیاقه  یهیا خیورجین  درصید   24تیا    04کیه   اسیت  وقتیی  کلیزا  مسیتقیم  غیر برداشت زمان مناسب

 در و ایط مزرعیه شیر  در روز  تیا هفیت    میدت سیه   بیه  بایید  هیا بوتیه  برداشیت،  از پیس  روش ایین  در. برسید  درصد  22حدود  به هادانه

 خیرمن  عملییات  درصید،  12حیدود   بیه  دانیه  رطوبیت  رسییدن  از پیس  و آینید  در تییره  رنیگ  به سبز بذور تا گیرندمی قرار آفتاب معرض

تیرین  مناسیب  .گییرد میی  صیورت  دروگرهیای موجیود   انیواع  ییا  کلیزا  مخصیو   دروگیر  وسییله  بیه  معمیوالر  برداشیت  شود. انجام کوبی
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افتیید لییزا مطلییع شییدن از محتییوای رطوبییت آنهییا اسییت و هنگییامی کییه رسیییدن کلییزا بییه تییاخیر مییی رسیییدگی ک گیییریانییدازهروش 

 قسمت در میلی لیتر روغن(.   22محتوای کلروفیل دانه معیار مناسبی برای تعیین زمان برداشت خواهد بود )کمتر از 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برداشت مستقیم  وحمل کلزا -0شکل

 

 شرایط خشك کردن کلزا

اسیت.  درمنیاطق بیا رطوبیت نسیبی بیاال       خصیو  پیس از برداشیت دانیه بیه    ضیروری   ایخشک کردن دانه کلیزا مرحلیه  ند فرای      

  شود.انجام میتوده دانه  خشک کردن با استفاده ازعبور هوای گرم تحت فشار از هایبیشتر روش

شیدت  بیر   دانیه  اولییه  ده ودرصید رطوبیت  جرییان هیوا، حیرارت هیوا، رطوبیت نسیبی هیوای وار       لذا عوامل متعددی مانند سیرعت       

دارای رطوبیت انیدک وحیرارت بیاال      کین میدت زییادی درمقابیل هیوای خشیک      کلیزا  گیر دانیه  ا دانیه تاثیرگیذار هسیتند.   خشک کردن 

شییدن دانییه درمراحییل  پییودر کییاهش بیییش ازحیید وزن سییبب زیییان اقتصییادی و دلیییلبییهو   شییدهبیییش ازحیید خشییک  ،قییرار گیییرد

ییا میداوم    ی خشیک کیردن ییا بصیورت غییر میداوم و      هیا سیسیتم  "معمیوال  شیود. میی نیدمان اسیتخرا    اسیتخرا  روغین وکیاهش را   

از  درون ییک واحید دمنیدو هیوای گیرم عبیور کیرده و        هیوا از  پیر شیده و  کامیل   طیور هبی  وبیاره  ییک ی غیر مداوم هاکنخشکاست. 

 کند.میدانه عبور میان 

پییائین  تخلیییه دانییه خشییک وخنییک شییده از بییاال و مرطییوب ازی دارای جریییان پیوسییته بییرای دریافییت دانییه هییاکیینخشییک

هیوا بیا زاوییه    عبیارت دیگیر   بیه  .نیوع جرییان متقیاطع هسیتند     ازو دارای جرییان پیوسیته    هیا کین اغلب این خشک است. طراحی شده

پیگ واقیع  خشیک شیده از طرییق ییک میار      هیای دانیه  کنید و در انتهیا  درون دانیه عبیور میی    قائمه نسبت بیه جرییان حرکیت دانیه، از    

  شود.خار  می کنخشکدرکف 

 درصید تقلییل یابید تیا جهیت انبیارداری و       8کیه بایسیتی بیه     اسیت درصید رطوبیت    10-12دانه کلزا در زمیان برداشیت دارای   

 سیبب رشید   رطوبیت  بیه همیراه  ازآن  ناشیی  گرمیای  و از برداشیت  پیس  بیاالی کلیزا   تنفسیی  فعالیت .باشدمناسب  کشییا فرایند روغن

کیاهش کیفییت روغین     و آزاد چیرب  افیزایش اسییدهای   و هیا شیدن دانیه   کلوخیه هیای قیارچی و   سیم  و تولیید انیواع  ها یسممیکروارگان

اگیر دانیه میدت زییادی درمقابیل      الزم بیه  کیر اسیت     کننید. ایفیاء میی   هیا رشید میکروارگانیسیم   ترین نقش را دررطوبت مهمشود. می

یابید  میی بییش ازحید خشیک شیود وزن دانیه بییش ازحید کیاهش          و گییرد دارای رطوبت انیدک وحیرارت بیاال قیرار      کنخشکهوای 

پیودر شیدن    دلییل روغین بیه  کیاهش رانیدمان اسیتخرا      دانیه سیبب  زییان اقتصیادی ناشیی از کیاهش بییش ازحید وزن        که عالوه بر
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هییای مطالعییات انجییام شییده بییر وی گییی. فرآینیید خشییک کییردن بسیییار پیچیییده اسییت شییود، بنییابرایندانییه درمراحییل اسییتخرا  مییی

 پیذیرتر هسیتند.  آسییب  هیای بیاال قیرار گییرد،    در معیرض درجیه حیرارت   بیا رطوبیت اولییه بیاال      دانیه وقتیی   نشیان داد  کلیزا مکانیکی 

دستاورد حاصله در زمینه فرایند خشک کیردن دانیه کلیزا جهیت مصیارف بیذری و استحصیال روغین حیاکی از آن اسیت کیه اسیتفاده             

نیین جهیت فراینید استحصیال روغین از      چدرصید بهتیرین قیوه نامییه را داده اسیت. هم      12گیراد بیا رطوبیت    درجه سیانتی  04از دمای 

 است.درصد به عنوان شرایط مناسب معرفی شده 12با رطوبت اولیه  گراددرجه سانتی 82کلزا دمای 

 
 های مختلف فرایند خشك کردنمیزان قوه نامیه بذر کلزا در رطوبت و درجه حرات -0جدول 

 

 رطوبت %

 c˚رارت درجه ح

41                                         45 

10 14 88 

12 12 14 

 
 تغییرات میزان اسیدهای چرب آزاد روغن کلزا در رطوبت و دماهای مختلف فرایند خشك کردن -2جدول

 

 رطوبت %

 c˚درجه حرارت 

61                           71                       81 

12 84/4 76/4 61/4 

10 81/4 81/4 70/4 

16 18/4 12/4 87/4 

 

 کلزا نگهداری 

رطوبیت نسیبی و تهوییه هیوای      حیرارت، هیا، درجیه  اولییه دانیه  رطوبیت  هیرز(،  هیای  همراه با دانه کلزا )بیذور علیف   هایناخالصی      

میواد خیارجی    ار هسیتند. از آنجیا کیه   گیذ تیأثیر   نگهیداری دانیه کلیزا در طیی     عمیر انبارمیانی  داخل انبارها از عیواملی هسیتند کیه بیر     

ی هیرز نسیبت بیه دانیه روغنیی جیا ب الرطوبیه بیوده و         هیا درون دانه همانند  رات کاه و کزل،  رات خاک و سینگ و ییا تخیم علیف    

بیه میرور زمیان نیواحی میرزی کیوچکی بیا         لیذا  دارنید را در خیود نگیه میی    (کلیزا  از دانیه  بیشیتر  درصید  3-0معموال ) رطوبت بیشتری

و حشیرات را در ایین نیواحی تسیریع نمیوده و       هیا الییت کپیک  عکیه رشید و ف   شیود رطوبیت بیاالتر درون تیوده دانیه ایجیاد میی      میزان 

هیا میانع از گیردش جرییان هیوا در طیی       میواد خیارجی درون تیوده دانیه    عیالوه بیر آن    شود.میداخل انبار  منجر به گسترش نقاط دا 

لیذا ضیرورت دارد   شیوند.   هیا  و میکروارگانیسیم  ناسیب جهیت رشید انیواع حشیرات     و باعیث ایجیاد مکیان م    شیوند هوادهی انبارها میی 

سییبب  هییامییواد خییارجی قبییل از  خیییره سییازی تییا حیید ممکیین جییدا شییوند. افییزایش رطوبییت بییه همییراه فعالیییت میکروارگانیسییم    

زا( در افیراد  سییت هیای آلریییک )حسا  هیای قیارچی( واکینش   هیا )سیم  ، گسیترش مایکوتوکسیین  روغین دانیه  اکسیداسیون و هییدرولیز  
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 .هیا شیوند  در انبیار  احتیرا  خیود بیه خیودی    هیا و حتیی   دانیه  ای شیدن خوشیه چسیبیدگی و   ،ها در اثر تنفسنسبت به اسپورهای کپک

 انبارها به طور مداوم کنترل شوند.لذا باید این عوامل در 

 

  
 

  هاکلزا تازه برداشت شده حاوی انواع نا خالتی -2شکل 

 

 
 

 کلزا و کلوخه شدن دانهبا آلودگی کپکی  کلزا - 3شکل

 

بیه صیورت فلیه نگهیداری شیوند. دانیه ابتیدا توسیط الواتیور بیاال رفتیه و             هیا کلیزا دانیه   کلزا می تواند در انبارهای مکانیزه مسقف     

هیوا را   ای اسیت کیه  گیردد. ایین انبارهیا دارای سیسیتم خنیک کننیده      ی مختلیف انبیار تخلییه میی    هیا یی در بخیش هیا بوسیله هلییس 

کنید. جهیت خیرو  دانیه نییز از ییک تونیل کیه مجهیز بیه نیوار            داخل یک کانال مرکزی به انشعابات خود در کف انبارهیا منتقیل میی   

  گردد.نقاله یا هلیس است استفاده می
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 کلزا انبارهای مکانیزه مسقف -4 شکل

 

ت. جینس ایین سییلو از فیوالد ییا آلیایهیای آلومینییوم و ییا         قابیل  خییره سیازی اسی     هیا همچنین کلزا در مقیادیر زییاد در سییلو         

متیر    12تیا   14متیر و قطیر آنهیا     24بتونی بوده و از چندین کندو مجیاور هیم تشیکیل شیده اسیت. ارتفیاع کنیدوها عمومیا کمتیر از          

ل باعیث تبیادل   هنگیامی کیه رطوبیت دانیه بیاال باشید بیه دلییل بیاالتر بیودن هیدایت حرارتیی اسیتی             الزم بیه  کیر اسیت     .می باشید 

حرارت بین برون و داخل توده دانیه میی شیود ایین حالیت باعیث کندانسیه شیدن رطوبیت در سیطح دانیه شیده کیه از پیامیدهای آن               

 و پدیده خود گرمائی است.( هارشد کپک

 

 
 

 سیلوهای فلزی جهت نگهداری کلزا -5شکل 

 

 3جیدول   خواهید بیود.  برخیوردار   یکلیزا از عمیر انبیاری کمتیر     ،دهرچه رطوبت اولیه دانه بیشیتر و دمیای نگهیداری انبیار بیاالتر باشی      

 دهد.نشان می را زیر رابطه بین عمر انبارداری کلزا با رطوبت اولیه دانه و دمای نگهداری
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 )بر اساس هفته( عمر انباری کلزا با توجه به رطوبت اولیه دانه و دمای نگهداری -3جدول

درجه حرارت 

 (c˚)نگهداری

 دانه )درصد( رطوبت اولیه

8 9 01 02 04 07 

       

22 16 1 2 2/2 1 - 

24 32 11 14 2 2 1 

12 62 04 24 14 0 1 

 

انبیارداری نامناسیب سیبب اتواکسیداسییون     باشید.  یکی از نکات مهیم در انبیارداری کلیزا مییزان اسییدهای چیرب آزاد و پراکسیید میی        

کیه سیبب کیاهش کیفییت روغین و در مراحیل       ، میی دهید   افیزایش  را دو انیدیس  شیده و ایین   در دانه کلیزا   چربی ) خود اکسایشی ( 

از ایین   خواهید شید    ( کیه در تصیفیه روغین جیدا میی شیوند       هیا بعدی افزایش افت تصفیه روغن) اسییدهای چیرب و سیایر ناخالصیی    

دمنیده هیوا و ییا بوسییله      ی قیوی هیا ایین عمیل بوسییله فین     شود که هوادهی دانه در انبار بطیور دائیم انجیام گییرد.    جهت توصیه می

 زیرو رو کردن دانه انجام می شود.

 

  سازی مناسبعملیات قبل ازذخیره

هیا بیرای جلیوگیری از نفیو  حشیرات بالیدار، بیاران و        هیای جدیید، درزگییری شیکاف    سیازی دانیه  هیا قبیل از  خییره   سازی انبارآماده-

 یه شده. های مجاز توصکشانبار با حشره پاشی دیوارها و کفبرف؛ سم

 نصب سیستم هوادهی جهت کاهش تنش دمایی و تراکم رطوبت.   -

هیای آلیودگی میورد بررسیی و آزمیایش قیرار گیرنید، شیامل درجیه          های  خیره شیده هیر دو هفتیه یکبیار جهیت تعییین نشیانه       دانه -

 و فعالیت حشرات.  Co2حرارت، میزان 

  ی دیگر، جهت کاهش نقاط دا  و کنترل آفات.هاهای آلوده شده به انبارکنترل حرارت، انتقال دانه -

 ها.  های کپکی و یا قارچهای قسمت باالیی انبار قبل از گسترش تودهکنترل دانه -

اگر آلودگی حشرات اتفا  افتاده باشید و هیوادهی نییز قابیل اجیرا نباشید، درزگییری انبیار و دود دادن تیوده دانیه بیا گیاز فسیفین ییا               -

  ازن انجام شود.

 

 هاه و پیشنهادتوصی

 رطوبیت نسیبی بیاال و   منیاطق بیا   در خصیو   هبرداشیت شیده بی    هیای باتوجه به طرح توسعه کشت وصنایع تبدیلی کلیزا، دانیه  

 لییذا توصیییه .بییه رطوبییت مناسییب جهییت نگهییداری برسییند باییید خشییک و هییاهمچنییین رطوبییت بییاالی دانییه درزمییان برداشییت دانییه

مگیر آنکیه    ،هیا بیه حیداقل برسید و ایین امیر میسیر نخواهید شید         کین محصول به خشیک  تا رساندن کلزا فاصله بین برداشتشود می

هیای  در منیاطق مرطیوب کشیور ماننید اسیتان     خصیو   ههیای بیا ظرفییت بیاال )عمیودی( بی      کین مراکز تحویل دانیه و تعیداد خشیک   

 افزایش پیدا کند. هستندمازندران و گلستان که از مراکز عمدده کشت کلزا 
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 10تییا  12رطوبییت  بهتراسییت برداشییت در هییاکیینخشییکیفییی روغیین وکییاهش اثییرات حرارتییی جهییت حفییی خصوصیییات ک

 انجام شود.درصد 

کییردن دانییه جهییت استحصییال بییاال سییبب کییاهش وافییت کیفیییت محصییول شییده لییذا خشییک هییای اسییتفاده ازدرجییه حییرارت

  ه است.گراد قابل توصیدرجه سانتی 02گراد و در مصرف بذری تا درجه سانتی  84 روغن در دمای

های دانه طی مراحل نگهیداری سیبب افیزایش دمیا و رطوبیت نسیبی شیده لیذا بایید هیوادهی شیوند و ایین عمیل              تنفس توده

ی قوی دمنیده هیوا و ییا بوسییله زییرو رو کیردن دانیه انجیام میی شیود. هیوادادن حیرارت دانیه را پیایین میی آورد و                هاسیله فنبه و

 رسند. شود که به مرحله تولید مثل نمیحدی کند میههای حشرات را برشد و تکثیر اکثر گونه

هیا بیرای جلیوگیری از نفیو  حشیرات، بیاران       هیای جدیید، شیامل درزگییری شیکاف     سازی دانیه ها قبل از  خیرهسازی انبارآماده

 های مجاز است.  کشانبار با حشره پاشی دیوارها و کفو برف؛ سم

 .های آلودگی مورد بررسی و آزمایش قرار گیرندجهت تعیین نشانه بار های  خیره شده هر دو هفته یکدانه

 های دیگر، جهت کاهش نقاط دا  و کنترل آفات.های آلوده شده به انبارکنترل حرارت، انتقال دانه

 ها. های کپکی و یا قارچهای قسمت باالیی انبار قبل از گسترش تودهکنترل دانه 

باشید و هیوادهی نییز قابیل اجیرا نباشید، دود دادن تیوده دانیه بیا گیاز فسیفین قابیل توصییه              اگر آلودگی حشرات اتفیا  افتیاده   

 است.  
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