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  ييي چاقوها پوشاننده
 گرفته شوند و در اصل كار  به به صورت تكي يا جفتي توانند ميي چاقويي ها پوشاننده

 محكم و قائم در يك طرف يا هر دو طرف شيار قرار طور  به هستند كه اي شده هاي باريك تيغه
 مستقيم توانند ميچاقوها . دهند مياك را به سمت باالي بذر داخل شيار حركت  و خگيرند مي

  ).113شكل (يا به سمت داخل يا عقب انحنا داشته باشند 
هاي چاقويي تمهيدات الزم براي تنظيم موقعيت افقي و عمودي چاقوها و همچنين  در پوشاننده

جايي خاك به سمت شيار  جابهمنظور تغيير درجة  به) نسبت به جهت حركت(چرخش چاقوها 
شده و عاري از  آماده ها غالباً در بسترهاي بذر خوب اين پوشاننده. براي پوشاندن بذر، ضرورت دارد

دهد كه بعد  ، چاقوهاي مقابل يكديگر را نشان مي114شكل . روند كار مي  هرگونه بقاياي سطحي به
تحت كشش فنرها و مستقل از هم متصل چاقوها روي قطعات . اند از چرخ تحكيم بذر قرار گرفته

  .اند شده

  .ي چاقوييها پوشاننده .113شكل 

  . چاقويي با چاقوهاي مقابل يكديگرة پوشانند.114كل ش
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  .هاي پارويي  پوشاننده.115شكل 

  . پوشاننده پارويي.116شكل 

  ي يپاروي ها پوشاننده
 اي شده هاي باريك  روند و در اصل تيغهكار  به به صورت تكي يا جفتي توانند مي ها پوشانندهاين نوع 

كه در طور   همان آنها ة و دنبالگيرند ميطور افقي در يك يا هر دو طرف شيار قرار   ههستند كه تقريباً ب
  .تر خاك روي بذر و داخل شيار انحنا داردمؤثريي جا جابه منظور به نشان داده شده است، 115شكل 

ي اتهوضعي در توانند ميي چاقويي دارند و ها پوشانندهبا  مشابه ييويژگيها ي پاروييها پوشاننده
 يكديگر در شكل  مقابليپارو با پارويي ةيك پوشانند.  روندكار  بهانواع چاقويي كاري مشابه 

  . نشان داده شده است116

  ي قلميها پوشاننده
 قلمي مستقر در دو و شامل بازوهايروند  كار مي  به دوتايي صورت به عموماً ها پوشانندهاين 

 و اردكي غازي پنجههاي  تيغهروند؛  كار مي  ها به  از تيغهاي گستردههستند كه با انواع طرف شيار 
. ردك به بازوها متصل توان مي) براي پوشاندن بذر(يي بهتر خاك روي شيار جا جابه منظور  بهرا 

  .دشو ديده مي 117 در شكل ها پوشاننده قرار گرفتن رايج اين نحوة
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  .ي قلميها پوشاننده .117شكل 

  .شود هايشان سروته مي هاي قلمي كه تيغه  پوشاننده.118شكل 

شوند كه  كار گرفته مي  و در مواردي بهي كاشت ماشينهاي قلمي معموالً در ها پوشاننده
ها   طيف وسيعي از انواع تيغه.ي هرز صورت گيردعلفهاي در كل عرض آنها براي كنترل ورز خاك

گيري آنها كار بهي عمده در اتهمحدودياما  ساختن اين ابزار در دسترس هستند، پذير انعطاف منظور به
 كه ستآنها در انتقال و عبور بقايابودن توانايي محدود ديگري دگي زياد بستر بذر و خور هم يكي به

  .ناشي از مجاورت بازوهاي قلمي به يكديگر است
كه در طرفين شيار و بعد از چرخ دهد   را نشان مي قلمييها پوشاننده يك نمونه از ،118شكل 

  .شوند تر شدن دورة استفاده از آنها سروته مي ها براي طوالني ؛ تيغهاند گرفتهتحكيم بذر قرار 

  ي انگشتيها پوشاننده
منظور  هستند كه به فوالدي فنري انگشتيچند  معموالً شامل يك يا ها پوشانندهاين نوع 

اي نهدر چيدما سطح رديف كشت و به تبع آن پوشاندن بذر در شيار، كردن خاك سست پخش
  ).119شكل  (گيرند ميمختلفي قرار فضايي 
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  .ي انگشتي تكي يا چندتاييها پوشاننده. 119شكل 

  . پوشاننده انگشتي تكي.120شكل 

 حركت دادن جاي  بهو كنند  جا نمي جابهبه شكلي چشمگير را  خاك يي انگشتها پوشاننده
 ة حملة خوردن خاك عموماً با افزايش زاويهم بهن اميز. كنند كمك مي آن بيشتر به تسطيح ،كخا

 خوردگي هم به انگشتي براي افزايش دادن ة حملةافزايش زاوي با اين همه، .يابد مي افزايش هايانگشت
 هاي ندهپوشانوقتي  ويژه بهشود  ميبقايا از  و عبور ل متقابل در قابليت انتقايخاك موجب كاهش
 ها نوع چندتايي آنويژه بهي انگشتي ها پوشاننده ،بنابراين. دنشو ميكار گرفته   بهانگشتي چندتايي 

بزار روند و نه ا كار مي  بههموارسازي داخل بستر بذر براي  ابزار تسطيح و عنوان بهمعموالً بيشتر 
  ). اجعه شود مر115، صفحة 7 گروه ، درگير با خاكاجزايبه قسمت ( شيار ةپوشانند

در اين پوشاننده انگشتي .  نشان داده شده است120يك پوشاننده انگشتي نوع تكي در شكل 
  . رفته استكار  بهبشقابي  تككن شياربازبا براي كمك به پوشاندن كود داخل شيار ايجادشده شكل 

  دار انگشتيپوشاننده چرخ 
). 121 شكل(كار روند   بهل و مقابل هم  به صورت تكي يا در جفتهاي متمايتواند مياين پوشاننده 

  . ستهاساز رديف  يكسان با مشابه يا در اغلب موارددار انگشتيي چرخ ها هنندپوشا  كاري انواعةمحدود
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  . تكي و نوع دوتاييدار انگشتيي چرخ ها پوشاننده. 121شكل 

  .دار انگشتيي چرخ ها پوشانندهيي از ها نمونه. 122شكل 

جاي اينكه   دار پوشاننده به چرخهاي انگشتي. دار متفاوت است انگشتياما تنظيم چرخهاي 
كه حداقل تماس را با خاك داشته باشند و طوري زاويه بگيرند كه بقايا را از ـ ـ تنظيم شوند

اي   بايد به گونهــ )روند كار مي  ساز به عنوان رديف هنگامي كه به(رديفهاي كشت دور كنند 
درگير شوند و طوري زاويه بگيرند كه خاك را به سمت درون رديف تنظيم شوند كه با خاك 

  .كشت حركت بدهند
  .اند  نشان داده شده122دار تكي و دوتايي در شكل  هاي چرخ انگشتي هايي از پوشاننده نمونه

  )فييرد( بستر بذر يها كننده ميتحك ـ 6 گروه6ـ 5
كه بذر را در داخل شيار اند  احي شدهطراكي خ براي تحكيم )رديفي(بستر بذر هاي  كننده تحكيم

به قسمت ( بستر بذر هاي كننده  يا تسطيحها كننده تحكيمبا ها  كننده اين نوع تحكيم. پوشانده است
ثير اين ابزار نزديك أ تفرق دارند؛ محدودة) مراجعه شود 115در صفحه  7 گروه ، درگير با خاكاجزاي

منتسب به اصلي مزاياي . ودش مينرا شامل رديفها  و فضاي داخل استكشت به سطح رديف 
همه،  با اين. است اطراف بذر ةسازي فشردگي خاك در ناحي ، بهينه)رديفي(بستر بذر ي ها كننده تحكيم

  . سبز شدن آن خواهد داشتويژه به  و جوانهةنامطلوبي بر توسعآثار فشردگي زياد بستر بذر 
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بهبود (مفيد تأثيرات  با  مقدار فشردگيحدي بينابينبايد مقدار مطلوب فشردگي در واقع 
مقدار فشردگي از يك سو از سوي ديگر  ) غيره و،بذر، تثبيت شرايطوضعيت رطوبت اطراف 

 ة ساقه، كاهش تهويةمقاومت مكانيكي بيش از حد در برابر رشد و توسع(نامطلوب تأثيرات با 
  . باشد ) غيره و ،خاك

 به نوع خاص كاربرد آن و عواملي )رديفي(ستر بذر ب ةكنند تحكيمهر نوع و تنظيم نيازها و 
ي، بقاياي ورز خاك ةنحورطوبت خاك، (از قبيل نوع خاك، مديريت خاك يا شرايط خاك 

 كنشيارباز و نوع و تنظيم ،، نوع محصولي كه قرار است كشت شود)غيره و ،سطحي
  .شده بستگي دارد استفاده

  )فييرد(ر بذر بستي ها كننده ميتحك كاري مقتضيات 1ـ 6ـ 5
 قرارگيري ةاك در نزديكي ناحيخ شرايط مزرعه، تحكيم  همةدرنشان داده شده است كه تقريباً 

بهبود و پيشرفت قابل . دنبال دارد  به سبز شدن جوانه و رشد آن را ةبذر، بهبود در هر دو مرحل
اين . شود ميده به تعدادي از عوامل نسبت دا)  درصد20 تا 15معموالً (توجه در سبز شدن بذر 

  شامل موارد زير)رديفي(بستر بذر  يها كننده تحكيم كاركردي مقتضياتشود  ميعوامل باعث 
  :در نظر گرفته شوند

 ةتحكيم و فشرده كردن خاك شل پوشاننداز طريق  تثبيت كلي شرايط بستر بذر بهكمك  ●
 ؛بذر داخل شيار

 بهتر و بيشتر بين تماساز طريق ذر رسي رطوبت و انتقال آن به بدست  بهبخشيدن بهبود  ●
 ؛ خاك و بذر

ارتفاع  درعمق و يكنواختي بذر از طريق اصالح سبز شدن يكنواخت و سريع تسريع در  ●
 ؛ بذرةخاك پوشانند

كاهش نفوذ نور در بستر بذر و درنتيجه از طريق سبز شدن بذر انداز  بهتر كردن چشم ●
 ؛ ي رسي سنگينخاكها در ويژه بهباز شدن برگ زير سطح خاك  پديدةكاهش 

ايجاد از طريق شده  كشتحشرات به بذر حملة خسارت ناشي از احتمال كاهش  ●
 ؛ ديت در حركت آنها با تحكيم خاك در شيارومحد

خاك در فضاي بين نشدن تحكيم بر اثر ي هرز علفها بذر زني جوانهكاهش پتانسيل  ●
 ؛ و ي كشترديفها

  .بستر بذر ناشي شوندي در ئ ناهمواريهاي جزت از اصالحمزايايي كه ممكن اسافزايش  ●
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انواع از و بعضي ) مقابل يكديگر(ي فشار دوتايي متمايل چرخهادر برخي موارد، بعضي از 
  . دهند  هر دو عمل پوشاندن و تحكيم خاك روي بذر را انجام ميدار انگشتيي چرخها

شيار يا تورفتگي از خود تر بذر ، در باالي بس)رديفي(بستر بذر  يها كننده تحكيماغلب 
 و كند ميب ناشي از بارندگي را به سمت خود متمركز ااين تورفتگي روان. گذارند مي جا  به

در حالي . بخشد مي قرارگيري بذر بهبود ةدر ناحيرا  كه وضعيت رطوبت  استنشان داده شده
 رطوبت در  است اما انباشتگي بيش از حدروشن خشك هاياين عمل در فصلفوايد كه 
آور  زيان ممكن استاستقرار و رشد گياه و ، سبز شدن بذر، زني جوانه مرطوب براي ايلهفص

و  ممكن است خاك به داخل تورفتگي مذكور شسته شود ،ي سنگينبارندگيهابه هنگام . باشد
در اثر  و بز شدن بذر را كاهش دهددليل بيشترشدن ارتفاع خاك باالي بذر، احتمال س  به

  .اي بيشتر بروز كنديهيمارب ، گياهان در حال استقرار با خاكة شدن ساقپوشيده
 بستر بذر سبز شدن بذر و استقرار يها كننده تحكيمگيري كار بهثابت شده است كه با اينكه 

تر  نمايان اثر استفاده از اين ابزار وقتي ،بخشد مي از شرايط بهبود اي گستردهگياه را در طيف 
بنابراين .  با محدوديت مواجه استيرطوبتشرايط يط خاك، مخصوصاً  كه برخي شراشود مي

  : كه شود ميبستر بذر رديفي باعث  يها كننده تحكيماستفاده از 
ي نامناسب بذركاراستقرار يابند كه اگر آن شرايط وجود نداشت محصوالت در شرايطي  ●

  و؛شد ميتلقي 
 .يابد افزايش مؤثربعد از بارندگي بذركاري مدت زمان  ●

  )فييرد(بستر بذر ي ها كننده ميتحكدي كاربر مقتضيات 2ـ6ـ5
را  )رديفي( بستر بذر يها كننده تحكيم كاربردي مقتضيات كاري، مقتضياتدستيابي به براي 
  :توان به شرح زير برشمرد مي

 سخت  خاكباشد تا مطابق با شكل شيار ) غيره و ،عرض، برش عمودي(شكل اين ابزار  ●
 ؛دور نياوجود  بهي شيار مانعي براي عملكرد آن ها وارهديطرفين و 

شيار ) وسط( نصب شود كه هميشه و در همه جا درست باالي مركز اي گونهابزار به  ●
 حركت كند؛ 

اي باشد كه فشار واردشده به خاك را بتوان متناسب با  سوار كردن ابزار به گونه ةنحو ●
 كرد؛ظيم آساني تن نوع بذر يا شرايط بستر بذر به

شي تدر برابر عمل غل) به هنگام كاشت(ي گياهي  باشد كه بقايااي گونهقطر اين ابزار به  ●
 ؛ و ايجاد نكند مانعي آن
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بستر بذر طوري انتخاب يا تنظيم شود كه شرايط كاري مناسبي برقرار  ةكنند تحكيمنوع  ●
سبيدن گِل رس به مسئله چ از اين ابزار ممكن است  نوع خاصيمثال انتخاببراي شود، 

 .را حل كند، شود مي گرفته كار  بهي رسي مرطوب خاكها وقتي در ،آن

  )فييرد(بستر بذر ي ها كننده ميتحك انواع 3ـ6ـ5
 ،دار انگشتيي چرخهاي فشاري، چرخهاند از ا  رايج عبارت)رديفي( بستر بذر يها كننده تحكيم
ي فشاري چرخهااين ابزارها،  در بين .اند شده نشان داده 123هاي فشاري كه در شكل  و حلقه
ي متفاوت وجود دارد، با ها اندازهالبته انواع گوناگوني از آنها در شكلها و . هستند ترين رايج

در اينجا .  فشاري رو به افزايش استةدار و حلق گيري انواع چرخ انگشتيكار به ،وجود اين
باال، توضيح داده  ذكرشده در )رديفي( بستر بذر يها كننده تحكيماز انواع كلي دربارة هر يك 

  . شود مي

  . بستر بذريها كننده تحكيمانواع . 123شكل 

  . سه نوع كلي چرخهاي فشاري.124شكل 
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  چرخ فشار
تك  تكي فشار، امكان پرداختن به جزئيات چرخها از انواع اي گستردهبه علت وجود طيف 

 ، وفشار  بدون،  گروه روفشارسه فشار را به يرخهاتوان چ مياغلب با اين همه، . وجود نداردآنها 
  ).124شكل (كرد فشار تقسيم  بغل

كنش با در نظر گرفتن توان  را مي الذكر فوقي فشار چرخهااز انواع يك ي نسبي هر اتهمزي
  : دو موضوع زير مطرح كردآنها در برابرو واكنش 

 ، و شده نوع محصول كشت ●
 .نوع خاك و شرايط آن ●

شده   كشتةشده تا حدي به گون ي خاك فشردهها اليه براي بيرون آمدن از چهگياهتوانايي 
  . است اصلي ةكنند  تعيينزني جوانه خاص ة نحوبدين معنا كهبستگي دارد 
 كه  خاك،ةهاي فشرد  از اليه)گندم و سورگوم(اي  لپه غالت تكگياهان و خروج 

 نسبت به گياهان ،)شود ميخارج كلئوپتيل  (افتد مي آنها زير سطح خاك اتفاق زني جوانه
مفاهيم اصلي اين . استتر   آنها بيرون يا زير سطح خاك است، آسانزني جوانهاي كه  لپه دو

  :از اين قرارند)  از فاكتورهاي ديگرداج(موضوع 
 فشار چرخ بايد كاهش دادهشوند،  كشت ميحساس به فشردگي  هاي هنگامي كه گونه ●

 ؛ و شود
 .  شودخودداريد ي نوع روفشار بايچرخها بردن كار بهاز  حالتهاييدر چنين  ●

 گرفته كار  بهد كه بايو نوع چرخ فشار  بر مقدار فشار چرخ تواند مينوع و شرايط خاك 
  . باشداثرگذارشود، 

شده كه خاك آنها ترد و شكننده است نسبت به بسترهاي بذر  در بسترهاي بذر خوب آماده
 وقتي .ين بذر و خاك تماس برقرار شودا بر كمتري الزم است تنشده و كلوخي فشا خوب آماده

اي  باعث پديد آمدن اليهاي باشد كه تحكيم  گونه  بهسطح رطوبتي خاك يا ساختمان خاك 
ي بدون فشار يا چرخهاكاهش داده شود و از د فشار چرخ فشار بايود، فشرده باالي بذر ش

  . شودفشار استفاده  ي بغلچرخها
 مناسب ورزي خاك ورزي يا كم ي نوع روفشار در وضعيتهاي بدون خاكچرخها ،در كل

خوبي آماده نشده و براي برقراري تماس كافي بين بذر و خاك احتياج به  كه بستر بذر بههستند 
فشار براي استفاده در شرايط بستر بذرهاي  انواع بغل.  استاعمال فشار زياد به خاك باالي بذر

نقش چرخ نوع بدون فشار تا . هستندتر واقعاً مناسب   ترد و شكنندهشده يا خاكهاي آماده خوب
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 فشار چرخ فشار بسته به نوع ، موارددر همة. استدو نوع ديگر نقشهاي  برگرفته ازحدي 
  .  تنظيم شوددمحصول و شرايط خاك باي

  .شوند در زير بررسي ميي اصلي هر يك از انواع ذكرشده مدلها

  فشار ي روچرخها
شده به آنها  دار هستند و بسته به بار اعمال  صاف يا دندانهةفشار عموماً داراي يك لبي روچرخها

  ).125شكل  (كنند ميطور مستقيم باالي بذر وارد  هبيشترين مقدار فشار را در سطح خاك و ب
شوند،  كار گرفته مي  هاي باريك به ورزي كه شياربازكن خاك ورزي يا كم خاك در شرايط بي

دار باريك يا  سازگاركردن شكل شيار ممكن است استفاده از انواع چرخهاي فشار لبهمنظور  به
هرجا . كنند طور مؤثر عمل مي  بهكه در اين حالت دار ضرورت پيدا كند  گرد دندانه لبه

دار ممكن  دندانه صاف يا لبه لبهچرخهاي فشار كار بردن انواع    استفاده شود به شياربازكن عريض
در . چرخهاي فشار در انواع فلزي، بادي، و الستيكي در دسترس هستند. ر باشدت است مناسب

  .دار چرخهاي روفشار نشان داده است دندانه صاف و لبه هايي از انواع لبه ، نمونه126شكل 

  .ي روفشارها چرخ مقاطع عمودي انواع رايج .125شكل 

  .ي روفشارچرخها برخي انواع .126شكل 
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  ي بدون فشارچرخها
 و در بعضي در انواع الستيكياست  آنها داراي تقعر ةمعموالً مقطع لبكه ي بدون فشار چرخهاواع ان

 است آجدارساده يا  چرخهاالستيك دور اين شود؛ در انواع الستيكي،  موارد فلزي جدا از هم ديده مي
و در انواع ) اند شدهريزي   قالبپذير انعطافي سخت و قسمت مياني نرم و ها لبهبعضي از آنها با (

ي فشار، چرخهادر يك بار مشخص، اين نوع . هستندي فلزي جدا از هم ها لبه، ي فشارچرخهافلزي 
  ).127شكل  (كنند مي قرارگيري بذر متمركز ةفشار را در قسمت بااليي و در طرفين ناحي

 متمايل به سخت ةچرخهاي بدون فشار مخصوصاً در شرايط بسترهاي بذر ترد و شكنند
. تر باشدشده نسبت به فشردگي حساس ويژه وقتي محصول كشت مفيد هستند، به ،شدن

اي است  اي دندانهجهچرخهاي فشاري الستيكي كه قسمت وسط آن نرم و سطح آن داراي آ
اي،  آثار آجهاي دندانه. پذير غلبه كنند توانند بر بعضي مشكالت مربوط به خاكهاي سله مي

آيد كه بعداً گياه از طريق آنها از خاك سر بيرون  يشود و تركهايي به وجود مخشك مي
  .دهد هايي از انواع چرخهاي بدون فشار را نشان مي  نمونه128شكل ). شود سبز مي(آورد  مي

  .ي بدون فشارچرخهامقاطع عمودي انواع رايج . 127شكل 

  .ي بدون فشارچرخها انواع .128شكل 
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  )متمايل(فشار  ي بغلچرخها
 متنوع داشته باشند اما عموماً باريك و نسبت به خط هايي شكلممكن است فشار ي بغلچرخها

ي فشار به صورت تكي چرخهااين نوع . هستنددار  نسبت به جهت حركت زاويه) يا(عمود و 
 تمايل آنها كه به هر دو ةو اغلب به خاطر زاوي) 129شكل (شوند  گرفته ميكار  بهيا دوتايي 

  .شوند مي ناميده  نيزي پوشانندهچرخها، كند ميك عمل بستن و پوشاندن شيار كم
كنند و  فشار، در يك بار مشخص فشار را در اطراف بذر متمركز مي اين نوع چرخهاي بغل

شود، نسبتاً شل و   مشاهده مي130كه در شكل طور  همانسطح خاك باالي بذر را 
  .گذارند نخورده باقي مي دست

يفي وسيع از انواع خاكها و شرايط مختلف آنها و فشار براي استفاده در ط چرخهاي بغل
بشقابي است استفاده از  در كل، وقتي شياربازكن از نوع تك. انواع محصوالت مناسب هستند

استفاده فشار دوتايي   چرخهاي بغلهنگامي ازبهتر است و ) متمايل(فشار  نوع تكي چرخ بغل
  . باشنداز نوع دوبشقابي ها  شياربازكن كه شود مي

  .فشار ي بغلچرخها انواع .129كل ش

  .فشار ي بغلچرخها نمايش نواحي تحت فشار براي .130شكل 
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  .ي بغل فشارچرخهايي از انواع ها نمونه .131شكل 

  .شوند كنندة بستر بذر استفاده مي عنوان تحكيم دار كه به  شكل رايج چرخهاي انگشتي.132شكل 

  .دار  تنظيم چرخهاي انگشتي.133شكل 

  دار انگشتيي هاچرخ
فشار دوتايي  ي بغلچرخهابا عمل  در عملي مشابه ،دار انگشتي از نوع چرخ ييها كننده تحكيم
كه  دار انگشتيي چرخهاكه  در حالي. ارندفش ميو آن را دهند  مي خاك را روي بذر قرار ،متمايل

بذر  يها كننده تحكيمعنوان   روند ممكن است به كار مي  پوشانندة شيار به يا ساز رديف عنوان به
 با انواع ديگر اند شدهكننده طراحي   تحكيمعنوان به اما آنهايي كه صرفاً ، گرفته شوندكار  بهنيز 

  ).132شكل (ترند  تر و پهن  كوتاهايهانگشتو ) صاف نيست(است مقطع آنها مقعر  :فرق دارند
 ة زاوياشند وب) پشت سرهم( ممكن است نسبت به جهت حركت متناوب دار انگشتيي چرخها

 تغيير مقدار حركت خاك و ميزان تحكيم بستر بذر قابل تنظيم باشد منظور به چرخهاقرارگيري يكي از 
  ).133شكل (
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  .)متمايل(فشار  دار و چرخ بغل  تركيب چرخ انگشتي.134شكل 

  .كنندة بستر بذر حلقة فشار تحكيم. 135شكل 

نواحي اطراف محل قرارگيري بذر تحكيم ، خاك دار انگشتيي چرخهاهنگام استفاده از 
 و خاك سطحي آيد ميي شيار نيز پديد ها ديواره اما مقدار خيلي كمي فشردگي در ،شود مي

 ي ممكن است به صورت تركيبدار انگشتيچرخ . شود ميمانند  باالي بذر شل و تا حدودي پشته
  ).134شكل ( رود كار  بهنيز ) متمايل(فشار  با چرخ بغل

  ي فشاردهندهها حلقه
 ةاز يك ميل، ي كشترديفهامخصوص تحكيم بستر بذر كه ابزاري است  فشار ةهر حلق

 مجاور ةحلقشود و سه  ميپيچيده در واقع  مذكور ةميل. شكل تشكيل شده است فوالدي فنري
  . است مركزي به محور متصلةكه در يك نقطآورد  وجود ميبههم 

هاي  ، واحدهاي حلقهشود مي بستر بذر استفاده ةكنند  تحكيمعنوان به دهندههاي فشار وقتي از حلقه
عمود يا كمي يي با يك محور مشترك كه نسبت به جهت حركت اههگروصورت  فشاري مجزا به
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 ك طريق يدو بلبرينگ و ازبا ها  شترك حلقهمحور م. شوند مي به دنبال كارنده كشيده دار هستند زاويه
  .)136شكل  (شود مي شاسي اصلي كارنده متصل هنظيم ببازوي كشنده تحت بار فنري قابل ت

گونه  ؛ در اين)137شكل (هاي فشار براي استفاده در انواع خاكهاي سبك مناسب هستند  حلقه
شود كه بستر بذر تحكيم شود اما سطح بستر نسبتاً غيرفشرده  هاي فشار باعث مي خاكها، عمل حلقه

  .دهد ها كاهش مي بزار چسبيدن خاك و بقايا را به حلقهم با لرزش اين اأباقي بماند؛ كاركرد تو

  . بستر بذرةكنند هاي فشار تحكيم  يك گروه از حلقه.136شكل 

  . در حال كارةدهندهاي فشار  حلقه.137شكل 

  .اند كار گرفته شده   به)غيررديفي(كنندة بستر بذر  عنوان ابزار تسطيح هاي فشاري كه به  واحد حلقه.138شكل 
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نسبت به جهت حركت كشيده شوند )  درجه30-40(اي زياد  در زاويهوقتي  هاي فشار قهلح
 بستر ةكنند  ابزار تسطيحعنوان به توانند مي)  نشان داده شده است138طور كه سمت چپ شكل  همان(

  . روندكار  بهبذر محصوالت غيررديفي 

  )فييدر ريغ( بستر بذر هاي كننده مي تحك/ ها كننده حي تسطـ7 گروه7ـ 5
 كشت عرض تحكيم يا تسطيح كل منظور به )غيررديفي( بستر بذر يها كننده تحكيم /ها  كننده تسطيح

 و هستندي كشت و فضاي بين آنها رديفها بر سطح ثيرگذارأت ها در واقعاين ابزار. اند شدهطراحي 
 بستر ةكنند  تحكيمهايممكن است به همراه ابزار با آنهاست و معموالً عمليات نهايي روي خاك

  .شوند استفاده  آنهاجاي  به يا )رديفي(بذر 

  )فييررديغ( بستر بذر يها كننده ميتحك / ها كننده حي كاري تسطمقتضيات 1ـ7ـ 5
  :شوند كار گرفته مي  به عموماً براي دستيابي به يك يا چند مورد زير هااين ابزار
از  بذر زني جوانه مختلف هاي  بهبود بخشيدن جنبهمنظور بهتحكيم خاك سطحي مزرعه  ●

 ؛ افزايش تماس بين بذر و خاكطريق 
 يكنواختي عمق پوشش خاكي باالي بذر در سطح مزرعه منظور بهتسطيح سطح مزرعه  ●

 غيره؛ و يا افزايش كارايي عمليات زراعي بعدي نظير آبياري، برداشت و 
  .ي هرز كوچك در زمان كاشتعلفهاكنترل  ●

  )فييررديغ( بستر بذر يها كننده ميتحك / ها كننده حي تسطكاربردي مقتضيات 2ـ7ـ 5
  : در آنها رعايت شوندد زير بايكاربرديمقتضيات  كاري، مقتضياتدستيابي به  منظور به

 ؛ آساني متصل و جدا شوند  بههاابزار ●
  باشد؛تنظيم در آنها قابل ي هرز علفها يا كنترل ،تحكيم، تسطيحكميت و كيفيت عمليات  ●
وجود به در زمان كاشت رود ميمزرعه كه احتمال / شرايط مختلف بسترهاي بذر در  ●

 كنند؛ و  عمل مؤثر طور  بهآيد، 
  .كنند يا آن را محدود ننند صدمه نزرندهبه قدرت مانور كا ●

 مهم در عمليات كاشت داشته باشند، عموماً چنين تلقي ي نقشتوانند مي الذكر فوق هايبا اينكه ابزار
 در مقايسه با ، بذرزني جوانههاي مختلف  در بهبود دادن جنبهبا اين ابزارها  كه تحكيم بستر بذر ودش مي

 اعمال فشار در كل امكان زيرا ،كفايت الزم را ندارد ،ي فشاريچرخهارديفي مثل هاي ابزارعمل 
 با هاابزار  تحكيم بستر بذر در آنها وجود ندارد و ديگر اينكه اينمقتضياتدرست براي حصول به 

  .بخشند ي هرز را بهبود ميعلفها بذر زني جوانههاي مختلف  ي كشت، جنبهرديفهاتحكيم فضاي بين 
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  .)غيررديفي(كنندة بستر بذر   انواع كلي ابزارهاي تسطيح و يا تحكيم.139شكل 

  .)يفيغيررد(هاي بستر بذر  كننده عنوان تحكيم اي مورد استفاده بهكه بعضي از انواع غلت.140شكل 

  )فييررديغ( بستر بذر هاي كننده مياي تحكحهي انواع تسط3ـ7ـ 5
 كه  وجود دارد)ررديفيغي( بستر بذر كننده تحكيم/كننده تسطيح هايطيف وسيعي از ابزار

 كه در شكل طور همانـ ـاي   و چنگه،نشان  گسترده به انواع غلتكي، خاكطور  بهآنها را توان  مي
  .دكربندي  دسته ــ  است نشان داده شده139

  هاي غلتكي كننده تحكيم/ها كننده تسطيح
را به خاك آنكه  كنند بي مياعمال نيرو به سمت پايين تحكيم و تسطيح ا ب سطح مزرعه را اكهغلت

يكنواختي تراكم يا تسطيح سطح خاك عمدتاً به شرايط قبل از . شكلي چشمگير پخش كنند
ا يه و برجستگها پشتهكه روند  از بين مي اي اندازهقط به  فايهتورفتگ. غلتك بستگي داردگيري كار به

ه سطح خاك  وقتي كويژه به ، و بنابراين تحكيم يكنواخت و كافي خاك اطراف بذرشوند ميفشرده 
  . خواهد بود محتمل، غير استكن و يا چرخ فشار سست شدهشيارباز شده يا باالي رديف كشت

در ي مختلف و همچنين در موادي كه الهشك و ها ازهاند در غلتكها از انواع اي گستردهتنوع 
  .وجود دارد) 140شكل ( و الستيك ،چوب، فلزكار رفته است مانند  به غلتكهاساخت 
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  .از انواع غلتكها هايي  نمونه.141شكل 

  .دارهاي مارپيچي و دندانه نشان هايي از خاك  نمونه.142شكل 

اضافه يا ا ي فلزي توخالي اغلب بغلتكهاجرم ما اي چوبي و الستيكي عموماً ثابت غلتكهاجرم 
  . استكم كردن آب قابل تنظيم 

از انواع و اي وسيع  در دامنهتوانند  محدوديت دارند اما ميشده  كفايت و كنترل فشار اعمالدر  غلتكها
 تر از رزان اغلتكها . كار كنندآميز موفقيتطور   ه ب،بقاياي سطحيمقدار زياد  مثل وجود ،شرايط مختلف خاك

 خوبي آماده و بستر بذر بهوقتي مخصوصاً شود  از آنها بيشتر استقبال ميي فشاري هستند و بنابراين چرخها
  .دهد مي را نشان غلتكهاي رايج ها نمونه بعضي از 141شكل . خوبي تسطيح شده است قبل از كاشت نيز به

  نشان  هاي خاك كننده ميتحك/ها كننده حيتسط
عمال نيروي با اانواع غلتكي دارند يعني سطح مزرعه را با يي مشابه ويژگيهاكننده  تسطيح نشان انواع خاك

 باقي ،غلتكها آنها با ةفرق عمد. كنند ميخاك سطحي تحكيم كردن بدون پخش و عمودي رو به پايين 
پروفيل ؛ دليل آن وجود ف و يكنواختاست و نه صاحفره  گذاشتن سطح خاك به شكل شيار يا حفره

عالوه بر تحكيم و عمل تهاجمي اين ابزار . ستدار يا گرد و صاف منقطع آنها  شكل، دندانه”V“رضي ع
اند از  عبارتموجود هاي  نشان خاكبعضي از انواع . شود ميها  همچنين باعث خرد شدن كلوخهتسطيح 
هاي  نشان اكخ از ييها نمونه 142شكل  .دار، ديسكي، و غيره مارپيچي، قفسي، دندانههاي  نشان خاك

  .دهد مي را نشان پذير انعطافدار  مارپيچي ثابت و دندانه
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  اي چنگهي ها كننده ميتحك /ها كننده حيتسط
 عملي شبيه ها چنگهكنند اما  ميتحكيم و تسطيح با غلتيدن ها سطح خاك را  نشان  و خاكهاغلتك
ها بسته به چگونگي و م است و اين عمل آنأي و تثبيت خاك توجاي بهكه با جادارند كش شنبه 

  .به دنبال خواهد داشتنيز ي هرز را علفهااز كنترل درجاتي  ،زدن خاك هم به ةانداز
ي ها چنگه ازطيف  گسترده ييها نمونه و چرخان از ،ميخي، انگشتي، ورقي، زنجيريهاي  چنگه

بدون بقايا يا  شدة آماده اده در بسترهاي خوب براي استفهابا اينكه اكثر اين ابزار. موجود هستند
، انواع چرخان و انگشتي براي استفاده در اند شدهبا مقدار خيلي كمي بقاياي سطحي طراحي 

  ).143شكل (  كه بقاياي سطحي وجود دارد مناسب هستندييهاجا
هاي چرخان در سرتاسر  مثالً چنگه. ها وجود دارد تنوع قابل توجهي در هر يك از انواع چنگه

اي كاري سطحي يا قهو براي عم) 144شكل (پذير باشند  ثابت يا انعطافتوانند  عرض كارشان مي
  .عميق طراحي شوند
هاي انگشتي، فاصلة انگشتيها روي محور آنها و تعداد محورهاي حاوي  در مورد چنگه

  انگشتيهاي با. كند ي سطحي، تغيير مييا مديريت بقاخاك و زدگي هم به درجة به انگشتيها بسته

  .ي نوع انگشتي و چرخانها چنگهيي از ها نمونه .143شكل 

  .پذير و ثابت هاي انعطاف هايي از چنگه  نمونه.144شكل 



كارنده اجزاي درگير با خاك  119

 هاي هاند، در مقايسه با انگشتيهاي با فاصل زياد از يكديگر كه در چندين محور قرار گرفتههاي  هفاصل
. برخوردار هستندبقايا مديريت اند، از توانايي بهتري در  يك محور تكي قرار گرفته كم كه روي

دهد و هم توانايي   را تغيير ميخاكزدگي  هم به ةدرجهم  انگشتيها ة حملة امكان تنظيم زاوي،عالوه به
و  انگشتيها نسبت به حالت عمودي ة با افزايش زاوي،در كل .برد  باال ميها را در مديريت بقايا چنگه

  .يابد ميبقايا افزايش مديريت ر خاك كاهش و توانايي آنها دزدگي  هم به ة، درجبه سمت عقب
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6  
  كناربازيشدر كنترل عمق دهندة  تشكيل اجزاي

  
  

طور  همان. شود مي عمودي بذر تا سطح خاك باالي آن در نظر گرفته ة، فاصلمؤثرعمق كاشت 
عمق ة گياهي هر گون براي كاشت بذر  نشان داده شد،145و در شكل گفته  2ـ2كه در بخش 

بذرهاي كوچك . است بذر مرتبط ةوجود دارد و معموالً اين عمق با انداز يمؤثرمطلوب و 
 ةاليدر اي از سبز شدن، عموماً   حصول به درصد بهينهمنظور بهرا ) و مراتعها بذر اغلب سبزي(

سريعاً كاهش شدن  درصد سبز ،يبذركاربا افزايش عمق كارند؛  مي) متر  ميلي3 ـ8(سطحي 
، نيازمند  سبز شدنبراي حصول به درصد بهينهرا ) مثل بذر غالت(تر   بزرگهايبذر. يابد مي

 سطحي يا اعماق بيش از يها اليهشت آنها در او ككارند  مي) متر  ميلي30-60(در عمق بيشتر 
  .دهد مي آنها را كاهش  شدن درصد سبز،حد

يكنواختي در عمق كاشت مؤثر، عالوه بر اثرگذاري بر درصد سبز شدن و درصد استقرار 
 در عمق شده هاشتك هايشدن بذرها نيز اثرگذار است؛ چون بذر محصول، بر يكنواختي سبز

  . شوند  ميسبز در عمق بيشتر شده  كاشتهكمتر معموالً زودتر از بذرهاي
  :در اصل، حصول به عمق كاشت بهينه به دو عامل بستگي دارد

  است؛ و عمقي كه در آن شيار نسبت به سطح خاك واقعي مزرعه ايجاد شده ●
 .گيرد عمق پوشش خاكي كه باالي بذر قرار مي ●

  ضخامت عامل در ضخامت پوشش خاك باالي بذر نقش دارند و با تغيير هر يك از آنها اينچندين
  كنندة بستر بذر، و  و تنظيم پوشاننده، تحكيمانتخابمانند انتخاب نوع شياربازكن، (است  قابل تغيير
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  .گياه بر سبز شدن مؤثرت  اثر معمول عمق كاش.145شكل 

 كنترل عمق مكانيسمكن بعداً قابل تغيير نيست، شيارباز با اينكه عمق شيار ايجادشده دليل بهاما ) غيره
  .دارداي  اهميت ويژه در تنظيمات ابتدايي و كنترل بعدي عمق كنشياربازدر 

  كنشياربازدر هاي كنترل عمق مكانيسم كاري مقتضيات 1ـ 6
هاي مكانيسم  كاريمقتضيات و از اين رو شود مي گيري اندازهه سطح بستر بذر عمق شيار نسبت ب

  :باشد اي زير تهشامل قابليتواند  ميكن شياربازدر كنترل عمق 
 ؛ ايجاد شيار تا عمق مورد نياز ●
 ؛ وحفظ يكنواختي عمق در طول شيار ●
 .كار كامل ماشيندر عرض ها  شياربازكني چندرديفه، حفظ عمق يكسان همه ماشينهادر  ●

  كنشياربازدر هاي كنترل عمق مكانيسمدي كاربر مقتضيات 2ـ 6
در هاي كنترل عمق مكانيسم يدكاربر مقتضيات الذكر فوق كاري مقتضياتبراي رسيدن به 

  :اي زير باشندته شامل قابليد بايكنشيارباز
 زمان كاشت دراحتماالً خاك كه سطح  شرايط مختلف درحفظ دقت مورد نياز كنترل عمق  ●

 ؛ و شويم با آنها مواجه مي
نوع گياه، نيازهاي متناسب با براي تغيير عمق شيار ها  شياربازكن ة همكاري عمقتنظيم  ●

طور مجزا براي  هبها  شياربازكنكاري   و شرايط مختلف آن، امكان تنظيم عمق،خاك
 .، و غيرهي ماشينچرخهاجبران تورفتگي ناشي از اثر 
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  كنشيارباز  درهاي كنترل عمقيسممكان انواع 3ـ 6
 مكانيسم،  عمق، بنابراين براي كنترل دقيقشود مي گيري اندازه نسبت به سطح خاك رعمق شيا

  :عهده داشته باشد تا به) معموالً يك يا چند چرخ(سگر را بايد ح كنشياربازكنترل عمق 
 بسنجد؛ كن را از سطح خاك شيارباز كاري عمق ●
 ؛ و كن نزديك باشدشياربازبه  حد ممكن تاوضع قرارگيري آن  ●
باشد تا در شرايط مختلف سطح دچار فرورفتگي بيش از داشته قابليت شناوري كافي  ●

  .حد نشود
ديگر  اما اغلب بين دقت در كنترل عمق و ،شوند مي گرفته كار  بهاصول عموماً اين هر چند 

پذيري   ماشين يا سازشةهزينند از ا اي برقرار باشد؛ موارد ديگر عبارت موارد بايد موازنه
چگونگي ، كنشياربازمثل طرح (ي طراحي ديگر ماشين ايهويژگ كنترل عمق خاص با مكانيسم

از اين رو طيف وسيعي از  ؛) از همرديفها ةو فاصلكار كردن وقتي بقاياي گياهي وجود دارند، 
تي ناهمواري سطح  وقويژه به ،هاي سنجش و كنترل عمق با درجات مختلف عملكردمكانيسم
  .آيد ميبه وجود زياد است، مزرعه 

طور عمده به   ههاي كنترل عمق كارنده وجود دارد اما اغلب آنها بمكانيسمطيف وسيعي از 
» ي سنجش و تنظيم عمق مجزاسيستمها«يا » مأتوي سنجش و تنظيم عمق سيستمها«دو گروه 

  .شود ضيح داده مي توطور خالصه  هب  هر يك در زير كهشوند مي بندي دسته

  ها بازكنشيار  دربراي كنترل عمقم أي سنجش و تنظيم عمق توسيستمها 1ـ3ـ6
به يك ها  شياربازكن ة كنترل عمق، هممنظور به مأتوي سنجش عمق سيستمهاوجود در صورت 

به سطح نسبت تغيير ارتفاع شاسي مذكور با شاسي خاص يا بخشي از شاسي متصل هستند و 
نسبت به (يي از آن بخشهابراي تنظيم عمق شيار، شاسي ماشين يا . شود ميعمق كنترل  ،خاك

نسبت به شاسي ها  شياربازكنتنظيم وضعيت كار با اين . شوند ميپايين و باال ) سطح خاك
 نماهاي ،146شكل . شود عملي ميي حامل چرخها تنظيم وضعيت آنها نسبت به باكارنده يا 

 گيري اندازه تجهيزات (دهد ميكششي با شاسي ثابت را نشان كارنده /ورز خاكجانبي و عقبي يك 
  :كارندة كششي/ورزدر اين خاك. )اند شدهو تحويل بذر به شيار نشان داده ن

 اند؛  افزار به شاسي متصل شده دومنظوره مستقيماً با چهار ميل) اردكي پنجه(هاي نوع قلمي   شياربازكن●
افزارها، در قسمت مركزي و بيرون از شاسي  كنترل عمق، نسبت به ميل/ چرخهاي حامل●

 قرار دارند، و 
 . كند كار مي) هموار(ماشين در بستري صاف  ●
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بندي چهارمحوره با شاسي ثابت كه در بستري صاف و   كششي مالةكارند / ورز  يك خاك.146شكل 
  .كند هموار كار مي

شاسي ثابت كه در بستري ناهموار بندي چهارمحوره با   كششي مالةكارند /ورز يك خاك. 147شكل 
  .كار گرفته شده است به

  :كه شود ميدر شكل ديده 
 كند؛  ميرا كنترل ها  شياربازكن عمق كار ،موقعيت شاسي نسبت به سطح خاك ●
 ؛ و بند تراكتور قابل تغيير است ي حامل و مالچرخها كمك به شاسي قرارگيريوضعيت  ●
است، كنترل عمق در طول به حالت موازي هموار سطح بستر بذر با هنگامي كه شاسي  ●

 .ي مستقر در عرض كار ماشين دقيق خواهد بودها بازكنشيار و بين رديفها

طور   هبدهد كه در آن  در بستري ناهموار نشان مي ماشين مشابهي را در حال كار ،147شكل 
در اين با اين همه، . مشهود است» مأسنجش و تنظيم عمق تو«گيري سيستم كار بهي محدوديتهاواضح 

ي ها بازكنشياركاري  عمقبراي مثال، . نيز مشهود استشده در مبحث پيشين  تشريحشكل اصول كلي 
) اند گرفته افزار وسط قرار  ميلدوي بيروني هاتقسمآنهايي كه در (كنترل عمق /ي حاملچرخهابه نزديك 
  .شود ميتر كنترل  دقيق

كه از سيستم وجود دارد يي ها كارندهرل عمق در چندين روش براي بهبود يافتن دقت كنت
 اغلب وانجامد  ميفزايش هزينه ا به اهه، اين راةهم. كنند مياستفاده » مأتوسنجش و تنظيم عمق «

 ةراهكارهاي پيشنهادي در اصل بر پاي. خواهند داشت  شاسي را دربرمؤثركاهش عرض و يا طول 
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 نشان 148كه در شكل طور  همان  استكنترل عمق/لي حامچرخهابه ها  شياربازكنتر كردن  نزديك
  . داده شده است

قسمتي  سه ةمحور چهارارنده كششيك/ورز خاك نماهاي جانبي و عقبي يك ،148شكل 
.  ناهموار در حال كار استيستربكه در دهد   را نشان ميپذير انعطافمجهز به لوال و شاسي 

كاهش دهد كه به   را نشان ميپذير انعطافاسي استفاده از يك لوال و شاين شكل همچنين نتايج 
 شاسي مؤثر طول ،اتصال لواليي. انجامد ميي شاسي اتهقسمطول و عرض يافتن به ترتيب 

. بخشد  بنابراين كنترل عمق را در طول شيار بهبود مي ودهد مي را كاهش ارندهك/ورز خاك
 و بنابراين كند مي تقسيم تر كوچكي مجزاي اشهبخ كل عرض شاسي را به ،پذير انعطافشاسي 

  .شود ميماشين كار كامل باعث بهبود يافتن يكنواختي كنترل عمق در عرض 
طور   هكه بشود  استفاده ميهايي  اغلب در كارنده )توسط شاسي (مأتوروش سنجش عمق 

ا به ههي متداول اين دستگاها نمونه.  هستندكارهاي غالت و خطي هاي نيوماتيكي معمول كارنده
   . است شده آورده 150 و 149ي شكلهايب در ترت

پذير كه در سطحي ناهموار در حال كار  قسمتي انعطاف  كششي چهارمحوره با شاسي سهة يك كارند.148شكل 
  .است

  .به روش سنجش و تنظيم عمق گروهي استها  شياربازكن يك كارندة نيوماتيكي كه در آن كنترل عمق در .149شكل 
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  . استدر آن با استفاده از روش سنجش و تنظيم عمق كليها  شياربازكنار كه كنترل عمق ك  يك خطي.150شكل 

 محوره و كششي 4 قسمتي، 3 پذير انعطاف نيوماتيكي با شاسي ة نماي عقب يك كارند149شكل 
 3از طريق بازوهاي قلمي به يكي از ها  شياربازكن از يكهر . دهد مي اتصال ثابت را نشان ةبا نقط

 ة بر پاي، كه در شكل مشهود استطور همان ،روش كنترل عمق.  است شدهاسي متصل قسمت ش
 بدين ترتيب كه وضعيت قرارگيري يك قسمت از شاسي نسبت ،استسنجش و تنظيم عمق گروهي 

  .كند ميي متصل به آن قسمت را كنترل ها بازكنشيار كاري عمق ،به سطح خاك
 اينكه در آن ابزار دليل  بهاين ماشين . دهد ميشان م را نأكار تو  نماي عقبي يك خطي150شكل 
گاه متصل دست  به) ناپذير انعطاف( ثابت ةمحور  ششم و از طريق يك شاسيأي توورز خاككاشت و 

م شدن ابزار كاشت و أتركيب و تو. ي مشابه ديگر فرق داردها كارنده، با بعضي از انواع اند شده
 ،و بنابراين همزمان با عمليات كاشتشود  مي دستگاه ي در عرض كاملورز خاكي باعث ورز خاك
 ةروش سنجش عمق در اين دستگاه براي همهمه، با اين . شوند كنترل ميي هرز نيز علفها

  . بستگي دارد  سطح خاكبه وضعيت قرارگيري شاسي نسبت بهها  شياربازكن

  ها بازكنشياردر براي كنترل عمق ي سنجش مجزا سيستمها 2ـ3ـ6
 كنترل مكانيسمها  شياربازكناز يك  مجزا و اختصاصي، هر ي سنجشسيستمهااستفاده از در صورت 

ي ديگر قادر به حركت ها بازكنشيارطور مستقل از  ه ببازكنشيارهر يعني عمق مربوط به خود را دارد 
   .يست نبه آنافزار يا شاسي متصل  ميلناشي از فشار )  مشخصاي حدودهمدر (حركت آنها . است عمودي

 به دو گروه توان ميي كنترل عمق اختصاصي وجود دارد اما اغلب آنها را سيستمهاطيف وسيعي از 
يك را  اي موجود در هرعهتنو. كرد بندي دسته» داراي بازوي كشنده«و » العاالض داراي قاب متوازي «سيستم

  .كرد بندي دستهدر آنها  رفته كار  بهي سنجش عمق چرخها عمدتاً بر مبناي تعداد و موقعيت توان مينيز 

  )اختصاصي( براي كنترل عمق مجزا االضالع متوازيي داراي قاب سيستمها
 به يك شاسي مجزا يا از طريق يك قاب به  بازكنشيار هر ،االضالع ي با قاب متوازيسيستمهادر 

قاب . استبه شاسي اصلي كارنده متصل ) متشكل از بازوهاي مختلف (عاالضال شكل متوازي
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لذا و كند  ميعمودي فراهم جهت در را كن شياربازاالضالع امكان حركت آزاد و مستقل  يمتواز
 كه طور هماندرست  ،جدا خواهد كردافزار   شاسي اصلي يا ميلتغييرات ارتفاعكن را از شيارباز

  . كند افزار يا شاسي مستقل مي ديگر متصل به همان ميل يها بازكنشيار را نسبت به كنشياربازحركت 
 /چرخ فشار را كنشيارباز كاري عمقارتفاع شاسي اختصاصي نسبت به سطح بستر بذر و بنابراين 

حركت ، بر اثر كنشياربازكاري  عمق). 151شكل  (كند ميمق متصل به شاسي مذكور كنترل تنظيم ع
  .كند مي نسبت به شاسي تغيير پيدا ، به سمت باال يا پايينكنشياربازسنجش عمق يا ) يچرخهايا (چرخ 

  .كنشيارباز اختصاصي  عمق براي كنترلاالضالع متوازي روش استفاده از قاب .151شكل 

  .االضالع اي داراي قاب متوازييهاي مختلف قرارگيري چرخ كنترل عمق در شاسته حال.152شكل 

اي يهدر شاس) دوتايي(چرخي   حالت قرارگيري چرخها در سيستمهاي كنترل عمق جفت.153شكل 
  .االضالع ب متوازيي قاادار




