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  .بشقابي هاي نوع تك  ابزار قرار دادن بذر در شيار براي استفاده در شياربازكن.69شكل 

  .اي زاويه بشقابي تك  ابزار قراردهي بذر در شيار از نوع ديسك چرخان در يك شياربازكن تك.70شكل 

بذر در  دادن قرارابزار ، 69شكل . توضيح داده شدپيشتر كه  است اي مقعر گوهةو يك قطع
 ة در اين مورد، لول.اي متصل استزاويه كن بشقابي تكشيارباز كه به دهد نشان مي راشيار

  .استمجزا از آن و قابل تعويض كه شده قرار دارد   ثابتاي گوه ةسقوط بذر در پشت قطع
براي قراردادن . دهد اي را نشان مي زاويه تكبشقابي  تككن شياربازاز يك يي مشابه  نما،70شكل 

 سقوط محافظت ةاز لول مان مزهكه   استشدهاي  ابزار گوهچرخان كوچك جايگزين بذر، يك ديسك 
  .كند ميجلوگيري ، از قرار گرفتن بذر در آن قبل ، نيزو از برگشت خاك به داخل شيار

  بشقابي  دوهاي كنشيارباز
قرار نحوي ه اند؛ اين دو بشقاب ب تشكيل شدهاز دو بشقاب صاف دوبشقابي ي ها بازكنشيار
شكل  (دارند با يكديگر تماس خاكيي جا جابهبريدن و راي بهاي پاييني آنها  كه لبهگيرند  مي
 د شيارايجا برايو  دهند ميخاك و بقايا را برش  ندتغل به سمت جلو ميوقتي  بشقابها). 71
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  .)راست(ودي دار و يكي عم و يكي زاويه) چپ(دار  هر دو بشقاب زاويه: هاي دو بشقابي انواع شياربازكن. 71شكل 

“V”  ة لول،ها بازكنشياراين نوع  در. كنند مي جا جابهبه سمت پايين و طرفين شكل، آنها را 
قرار اي  را در شيار و كمي جلوتر از نقطهاند و بذر  كردهمحصور كامالً  بشقابهارا سقوط بذر 

  .دنكن مي خاك را ترك بشقابها ةكه لبد نده مي
يري و ترتيب قرارگها،  ويه، زابشقابها ة بر مبناي اندازتوان را ميدوبشقابي ي ها بازكنشيار

بندي  دسته» دار و يكي عمودي يكي زاويه«يا » دار دو بشقاب زاويه«صورت  به ، همچنينوآنها 
نيز طور قرينه و   ه، هر دو بشقاب ب»دار هر دو بشقاب زاويه«هاي  در شياربازكن). 71شكل  (كرد

ي ها بازكنشياردر مورد . اند گرفته زاويه ،جهت حركتو عمودي وضعيت يكسان نسبت به 
و موازي جهت حركت ) فاقد زاويه( يك بشقاب عمودي ،»دار و يكي عمودي يكي زاويه«

   .گيرد مي و بشقاب ديگر در هر دو جهت افقي و عمودي زاويه است
) متناوب( همتراز يا پشت سر هم توانند مي دو بشقاب ةي نفوذكنندها لبهدر هر دو نوع، 

. شود مي متفاوت استفاده هايي با قطربشقابهااز دوبشقابي ي ها بازكنشيارگاهي در . باشند
 و 72در شكلهاي ها  شياربازكن در اين بشقابهاچهار طرح كلي از حالتهاي متفاوت قرارگيري 

  . است ارائه شده73
ها  ين شياربازكنهاي كفشكي است؛ ا عمل شياربازكن  هاي دوبشقابي مشابه عمل شياربازكن

زدگي خاك بستر بذر  هم در واقع با اعمال فشار به خاك در طرفين، شيار خوبي را با حداقل به
ها، غلتيدن و برش بشقابها توانايي آنها را در نفوذ بهتر و انتقال  در اين شياربازكن. كنند ايجاد مي

تري از شرايط و   وسيعتوانند در طيف هاي دوبشقابي مي شياربازكن. دهد بقايا افزايش مي
خاكهاي مختلف كار كنند؛ دليل اين ويژگي آن است كه غلتيدن بشقابها به برش بقايا كمك 

  براي. دهد  چسبنده كاهش ميدر خاكهاي ويژه شيار را به هاي كف و ديواره كند و فشردگي مي
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  .دار هستند و بشقاب زاويهوقتي هر ددوبشقابي كن شيارباز در بشقابها قرارگيرياي مختلف تهحال. 72شكل 

 عمودي بشقابهاوقتي يكي از دوبشقابي  كن شيارباز در بشقابها حالتهاي مختلف قرارگيري .73شكل 
  .دار است و يكي زاويه) بدون زاويه(

ي چسبناك با درصد رس زياد كار خاكها در كنشيارباز وقتي ،بشقابهاكاهش انسداد خاك در جلو 
در بسترهاي ها  شياربازكناگر اين  .زكننده بشقاب يا بيشتر نياز باشد تمي3 ممكن است به ،كند مي
. ي شيار متراكم خواهند شدها ديواره گرفته شوند، كف و كار  بهيا در عمق كم نشدة بذر  مادهآ

ممكن ها  در اين شياربازكن، توانايي انتقال و برش بقايا  استبستر بذر نرمكه  برخي شرايط در
) تناوبي(ي پشت سرهم بشقابها . آيدوجود  به فرو رفتن بقايا در شيار ةپديداست كافي نباشد و 

دار است، از قابليت بهتري در برش  و ديگري زاويه) بدون زاويه(يكي از آنها عمودي  وقتي ويژه به
ي پشت سر بشقابهاطراحي . دارندك نياز بقايا برخوردار هستند و به نيروي كمتري براي نفوذ در خا

تر است و   پيچيدهنسبت به انواع ديگر، دار ي با يك بشقاب زاويهها بازكنشياريا ) وبيتنا(هم 
دوبشقابي ي ها بازكنشياراستفاده از   وجود داشته باشد، شايدبر پيشبنابراين اگر امكان استفاده از 
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 ينكهعالوه بر ا  در اين صورتكهدار است، انتخاب بهتري باشد  همتراز كه هر دو بشقاب آن زاويه
شده با حجم  آماده بسترهاي خوبخوردگي  هم وجود دارد به) بشقابهادر قرارگيري (مزاياي تقارن 
 ضافه كردنا با ،در نفوذ و انتقال بقايا اين بشقابها در واقع ضعف. كمتر استنيز ، بقاياي متوسط

امكان وقتي . شود مي جبران ،بدون حجم زياد بقاياشده با يا  آماده دان خوبنچ نه در بسترهاي بر پيش
 كار  به توانند ميدوبشقابي ي ها بازكنشيار شرايطي كه ة وجود نداشته باشد، دامنبر پيشاستفاده از 

 توسعه )همترازدوبشقابي  طرح جاي به(ها  شياربازكني ديگر اين احهطرگرفته شوند با استفاده از 
 يو ديگر) بدون زاويه(ودي پشت سر هم كه يك بشقاب آن عمدوبشقابي  كنشيارباز .يابد مي

در برش و ) بر استفاده نشود يعني از پيش( باشد اي كنگرهدار است، چنانچه بشقاب جلو از نوع  زاويه
  . دارددوبشقابي ي ها بازكنشيارانواع بين بيشترين توانايي را در انتقال بقايا 
يك «و » دار اب زاويههر دو بشق«از انواع متمايل دوبشقابي ي ها بازكنشياريي از ها نمونه

  .اند شده نشان داده 74در شكل » دار بشقاب عمودي و ديگري زاويه

  .»دار يك بشقاب عمودي و ديگري زاويه«و » دار هر دو بشقاب زاويه«همتراز دوبشقابي ي ها بازكنشيار .74شكل 

ب عمودي و يك بشقا«و » دار هر دو بشقاب زاويه«هاي دوبشقابي پشت سرهم  كن  شيارباز.75شكل 
  .»دار ديگري زاويه
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  .اي است  يك شياربازكن دوبشقابي با بشقابهاي پشت سر هم كه بشقاب جلو لبه كنگره.76شكل 

  .يابد  قرارگيري بذر داخل شيار از لولة سقوط كه در باالي كف شيار خاتمه مي.77شكل 

و » دار قاب زاويههر دو بش«پشت سر هم دوبشقابي ي ها بازكنشياريي از ها نمونه ،75شكل 
  .دهد ميرا نشان » دار بشقاب عمودي و ديگري زاويه يك«

نشان داده شده پشت سر هم دوبشقابي  كنشيارباز مقابل نماي  نماي جانبي و،76در شكل 
  .هستند) معمولي( و يك بشقاب صاف اي كنگره متشكل از يك بشقاب لبه دار و كه هر دو زاويهاست 

به ابزاري خاص  ) سقوطةاضافه بر لول(براي قرار دادن بذر  ،بيي دوبشقاها بازكنشياردر 
. دارند تا بذر داخل آن قرار گيرد باز نگه ميشدن بعد از ايجاد شيار را  بشقابهازيرا نياز نيست 

  .  بذر در شيار داردقرارگيريفرايند  سقوط نقش مهمي در ةطرح لولهمه، با اين 
ريزد   كف شيار مقداري فاصله دارد، به داخل شيار مي كه از، سقوط كوتاهةلولوقتي بذر از 

. شودپخش شود و ريزش آن به كف شيار محدود نتر   نواري پهنممكن است در) 77شكل (
 قرارگيري  يكنواختي بيشتري در،شده و تقريباً تا كف شيار امتداديافته طراحي  سقوط خوبةلول

 سقوط مقداري به عقب ة اگر انتهاي لول كهدهد نشان مينتايج تحقيقات . كند ميبذر ايجاد 
، هر دو، بهتر  بذر در شيار و ايجاد فاصله بين بذرهاقرارگيري) 78شكل (انحراف داشته باشد 

  .خواهد شد
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  .يابد مي سقوط كه در نزديكي كف شيار خاتمه ة شيار از طريق لولر قرار گرفتن بذر د.78شكل 

  .يبشقاب  نماي كلي از شياربازكن سه.79شكل 

  بشقابي سهي ها بازكنشيار
يك بشقاب صاف و مسطح كه در جلو و نزديك يك تشكيل شده است از بشقابي  سه بازكنشيار

تقريباً ها  شياربازكنطرح اين ). 79شكل (قرار دارد ) دار با دو بشقاب زاويه(دوبشقابي  كنشيارباز
بشقاب . ستار برش خاك و بقايا ابزعنوان بهدوبشقابي  كنشيارباز در جلو بر پيششبيه اتصال يك 

 كردن خاك به جا جابهبا و دو بشقاب بعدي كند  ميعمودي در خاك ايجاد  شياربازكن، برشي جلو
به بريدن بقاياي  شياربازكن بشقاب جلو. آورند  شكل به وجود مي”V“ شيار ،پايين و طرفين

كنترل بيشتر آورد  وجود مي  به برش عمودي كه در خاك كند و نتيجة ميمحصول قبلي كمك 
 شياري يكنواخت با در جلو،استفاده از بشقاب صاف و مسطح . هاي بعدي خاك است گسيختگي

خوردگي خاك را  هم به،  جلو دردار موج و استفاده از بشقاب كند ميخوردگي كمتر ايجاد  هم به
  . شودتر  شكل شيار پهنشود ميو باعث دهد  ميافزايش 

  زكنبا شياربشقاب جلو. بشقابي نشان داده شده است شياربازكن سه ، نماي عقبي يك80در شكل 
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  .بشقابي يكپارچه سه نماي عقبي يك شياربازكن . 80شكل 

جايي بقايا در آنها محدود  كه قطر كمتري دارد در طرحهاي پيشتر رايج و قابليت برش و جابه
ربازكن دوبشقابي همراه با بشقابي يكپارچه جاي خود را به شيا اخيراً شياربازكن نوع سه. بود
بشقابي يكپارچه،  هاي سهاين تركيب، در مقايسه با شياربازكن.  داده استجداگانهبر  پيش

  .پذيري بيشتري در نوع، قطر، و تنظيم بشقاب جلو شياربازكن دارد انعطاف
الً  كه قب، دوبشقابيوبشقابي  سهي ها بازكنشيار با قرار دادن بذر داخل شيار ايجادشده ةنحو

  .دربارة آن صحبت شد، مشابه است

  ي قلميها بازكناريش
 و طرحها و به خاطر شوند كار گرفته مي  بهي قلمي ها بازكنشياراز اي وسيع  دامنهامروزه 
ي قلمي ها بازكنشيار ،در كل. نام آنها نيز گسترده است ة، دامنها بازكنشياري متنوع اين شكلها

كه مقدار آن )  و جهت حركتكنشيارباز نفوذكننده ةن لب بيةزاوي ( هستند چالهةداراي زاوي
 كردن آن به جا جابهدر خاك و كردن نفوذ با ي قلمي ها بازكنشيار. است درجه 90كمتر از 

بقاياي  داراي در مزارع. كنند مي ايجاد ”U“ يا ”V“ شياري به شكل ،سمت باال و طرفين
قرار ها  اين شياربازكن جلوتر از د بقايا باي بريدن و خرد كردنمنظور به بر پيشسطحي زياد، يك 

  .داشته باشد
. شوند مي بندي هدستمنظوره  و دو) همنظور كت(خاص  :ي قلمي عمدتاً به دو دستهها بازكنشيار

 تجهيزات طور اختصاصي در  هنسبتاً باريك هستند و بخاص قلمي هاي  معمول، شياربازكندر شرايط 
طور مرسوم در تجهيزات   هتر هستند و ب پهنكمي ومنظوره عموماً انواع د. روند مي كار  بهكاشت 
از هر دو  (كنشيارباز انواع يي ازها نمونه ،81شكل . شوند ميگرفته  كار  هي بورز خاك كاشت و

  .شود  دربارة آنها توضيحاتي داده مي كهدهد ميرا نشان ) الذكر فوق ةدست
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  .ي قلميها بازكنشيار دو نوع كلي از . 81شكل 

  .خاصهاي قلمي   انواع كلي شياربازكن. 82شكل 

  خاص ي قلمي ها بازكنشيار
در انواع   واند ساخته شده و توسعه يافتهيجاد شيار  منحصراً براي اخاصي قلمي ها بازكنشيار
  ).82شكل (شوند   ميبندي يا كفشكي گروه، وارونه T، دار، كاردي نوك

 كوچك ة حملةمعموالً زاوي كه دهد مي را نشان دار ي نوكها بازكنشيار طرح كلي ،83شكل 
  . دارندتيز نوك  باريك وة نفوذكنندةلب و ) درجه40كمتر از (

 ة شكل باشد و قطعV يا ،كننده ممكن است صاف، گرد  نفوذة لب،دار ي نوكها بازكنشياردر 
براي  به باال آوردن خاك  داشته باشد كه كوچكيايلهممكن است با) كنشيارباز(حاوي نوك 

نوك اين . كمك كندآن  زدن خاك براي بهتر شدن تماس بذر با هم بهايجاد شيار يا 
  به نفوذ آن در خاك و اجتناب از فشردگي و تراكم كف  دارد كه شنهپا آزاد فضايها  شياربازكن
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  .دارهاي نوك  طرح كلي شياربازكن. 83شكل 

  .هاي قلمي دار و بدون بال شياربازكن هاي نوك بال  مدل. 84شكل 

  ه و شرايط مختلف بستر بذر بخاكها وسيع از انواع اي دار در دامنه ي نوكها بازكنشيار. كند كمك ميشيار 
كه نيازي  مناسب هستند ي رسي سنگين و جاهاييخاكهابراي استفاده در  و كنند مي كار آميز موفقيتطور 
دار  ي نوكها بازكنشيارفاده از انواع است. نيست خوردن بستر بذر زير عمق قرارگيري بذر هم بهبه 
دارند، ي مختلف و خاص طرحها وسيع از اي دارد از جمله اينكه نسبتاً ارزان هستند، دامنهاي زيادي تهمزي

اي اختصاصي براي تغيير در كه و برخي از نو،هستندتعويض قابل نياز به ابزار خاصي خيلي از آنها بدون 
  . شدن را دارندمعكوس غيره توانايي  خاك و خوردگي هم به ة درج و حملهةزاوي

استفاده از آداپتور استاندارد قابل با  85 و 84ي شكلهاشده در   نشان دادهكنشيارباز نوع سههر 
 نوع بدون بال با ؛دهد ميدار را نشان  ي نوكها بازكنشيار دو نمونه از 84شكل . معاوضه هستند
 تا عمر مفيد آن افزايش يده شد برگردانده شودي روي آن ساكه وقتياين قابليت را دارد طراحي قرينه، 

 و يكي از چندين دار ي نوكها بازكنشيارتا حدود زيادي داراي همان شكل اولية دار آن  نوع بال. يابد
  . تسهيل كرده استشرايط خاصا را براي كه اين شياربازكن است كه كاربرد نوطرح 
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  .هاي قلمي در شياربازكن) قابل معكوس شدن(داندن  يك نمونه از نوك قابل برگر. 85شكل 

  .هاي قلمي كاردي شكل شكل كلي شياربازكن.  86شكل 

دار در هر دو وضعيت قرارگيري كه با برگرداندن نوك به وجود  ، يك نوك بال85در شكل 
ا كه نتيجة برگرداندن نوك شياربازكن لهتغيير وضعيت مكاني با. آيد نشان داده شده است مي
هم زدن بستر بذر ناشي از  پذيري در اندازه و چگونگي به وجود آمدن انعطاف  ت باعث بهاس

دار  طور معني  هم خوردن بستر بذر به گيرند، به ا در باال قرار ميلهوقتي با. شود كاربرد آن مي
  .شود بيشتر مي

 با اي تيغهداراي حتماً ا كهاين نو.  ترسيم شده است86اي كاردي در شكل كهشكل كلي نو
 .هستند)  درجه60-70( نسبتاً بزرگ ة حملةمقطع عرضي باريك، در جهت حركت و زاوي

 عمق بحراني پايين كه ناشي از دليل  به كردن خاك به طرفين جا جابهبا شكل  اي كارديكهنو
  .كنند مي بزرگ است، شيار باريكي ايجاد ة حملةمقطع عرضي باريك و زاوي
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  . رايج شياربازكن كاردي. 87شكل 

  .وارونه ”T“هاي قلمي نوع  طرح كلي شياربازكن.  88شكل 

 ييارمناسب هستند كه در آنها شي لومي يا لومي شني خاكهانوكهاي كاردي براي استفاده در 
براي استفاده در انواع ها  شياربازكناين  .شود مي و تراكم خاك ايجاد خوردگي مه باريك با حداقل به

 مناسب نيستند زيرا فشردگي و تراكم كف و ، در رطوبت زياديژهو به ،ي رسي سنگينخاكها
كارگيري در جاهايي  ي كاردي براي بهها بازكنشيار. ي شيار را به همراه خواهند داشتها ديواره

 بذر مورد نياز است و شرايط بستر قرارگيريخاك در زير عمق خوردگي  هم مناسب هستند كه به
ي قابل طرحها طيف وسيعي از اغلب .آورد از آن را فراهم ؤثرم ةبذر و نوع خاك امكان استفاد

  . رايج آن نشان داده شده استة يك نمون87 و در شكل وجود داردها  شياربازكناين تعويض 
 ؛دار هستند ي نوع كاردي بالها بازكنشيار وارونه در اصل ”T“ي قلمي نوع ها بازكنشيار

 بالها بسته به طراحي خاص آنها تغيير قرارگيريضعيت و. دهد مي طرح كلي آنها را نشان ،88شكل 
  . دنباله قرار بگيرندة بخش تيغه يا باالتر از لبتر پايينا ممكن است در قسمت لهبا. كند مي
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  و بهدهند ميثير قرار أ بذر را تحت تقرارگيري ةمنطقها  شياربازكن بالها در اين نوع ،در اصل
، در مقايسه با ي از انواع خاك و شرايط آنتر وسيع ة در دامنانندتو ميها  شياربازكنهمين دليل اين  

براي با توجه به نحوة كارشان، ، ها بازكنشيارهمه، اين با اين . طور موفق كار كنند ه ب،انواع كاردي
به و چسبندگي آن فشردگي خاك نامناسب هستند زيرا  ،ي مرطوب رسيخاكهااستفاده در 

زيادي از توسعه و حدود تا ي صليبي ها بازكنشيار .اندازد مخاطره مي عملكرد آن را به كنشيارباز
، نماي جلو و جانبي 89 شكل .اند شده وارونه مشتق ”T“ي نوع ها بازكنشياراصالح عمل 

 .دهد وارونه را نشان مي ”T“بازكن رايج نوع  شيار

  .ه وارون”T“ نوع رايج و جانبي شياربازكن جلو نماهاي . 89شكل 

  .و انحنادار به سمت عقب، ي كفشكي تقريباً عمودي، انحنادار به سمت جلوها بازكنشيار طرح كلي .90شكل 
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 و انحنادار به ،ي تقريباً عمودي، انحنادار به سمت جلوكي كفشها بازكنشياري رايج ها نمونه. 91شكل 
  .سمت عقب

  است ممكنهاي خاص هستند كه اي از شياربازكن هاي نوع كفشكي بخش عمده شياربازكن
مجهز به لبة نفوذكنندة تقريباً عمودي يا انحنادار به سمت جلو، عقب، و صفحاتي باشند كه به 

كار صفحات ذكرشده كمك به جلوگيري از برگشت . سيستم قراردهي بذر در شيار نزديك هستند
اربازكن  شي، طرحهاي كلي اين نوع90در شكل . خاك به داخل شيار قبل از قرارگيري بذر در آن است

  .آمده است

  ي قلمي دومنظورهها بازكنشيار
اي هستند كه براي ايجاد شيار  ي ثانويهورز خاكي قلمي دومنظوره در اصل ابزار ها بازكنشيار

تيز،  ند نوكا عبارتها  شياربازكنسه شكل كلي اين . اند شده بذر در آن انتخاب قرارگيريجهت 
  ).92شكل (اردكي  پنجهو  ،غازي پنجه

هاي خاص از اين لحاظ فرق دارند كه لبة  منظوره نسبت به شياربازكن هاي دو ازكنشيارب
  .است دارتر تر، و شيب تر، پهن جاي آنكه مستقيم باشد معموالً انحنادار، مسطح  نفوذكنندة آنها به

كردن  باشند و كيفيت كار آن در باز) پذير معكوس(تواند يك رو يا دو رو  اين شياربازكن مي
در كل، باز كردن شيار با استفاده . تر است هاي اختصاصي، پايين نسبت به انواع شياربازكنشيار، 

پذير نسبت به  هاي معكوس پذير با كنترل كمتري همراه است؛ شياربازكن كن معكوسزاز شياربا
آورند  خوردگي بيشتري در بستر بذر به وجود مي هم هاي اختصاصي همتاي خود، به شياربازكن

شدن يا  جاي بريده  كار برده شوند كه خاك به  وقتي در بسترهاي سفت تا سخت بهويژه  به
  .شكافتن تمايل به خرد شدن دارد

ورزي   خاكغازي ابزاري هستند كه ذاتاً براي عمليات اردكي و پنجه هاي نوع پنجه شياربازكن
بهيي هاابزار توان مي؛ آنها را ندا شده علفهاي هرز طراحي مكانيكي  براي كنترلساًاسا و ثانويه
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  .منظوره ي دوها بازكنشيار انواع كلي .92شكل 

  .)غازي نوك دار، پنجه اردكي و پنجه(هاي قلمي دومنظورة رايج  انواع شياربازكن .93شكل 

 با وجود بالهايي كه از قسمت غازي پنجه اما نوع .كرددار توصيف   نوك”V“شكل بيلچه يا 
 كنشياربازهر دو . استتر  ديگر پهننوع  نسبت به اند يافتهاد اصلي ابزار در طرفين آن امتد

اين . بردكار   بهخاك زدگي زياد  هم اختصاصي با به ييها بازكنشيار عنوان به توان ميمذكور را 
هرز  علفهاي مان با باز شدن شيار،مزايي هستند كه الزم است هتهاصوالً مناسب وضعيها  شياربازكن

خاك خوردگي  مه  به بااليةدرج، ورزي ازكردن شيار و خاكبن عمل توافقي بين اي. كنترل كردنيز را 
شكل زياد در تنوع با اين همه، . را به دنبال داردو افزايش پتانسيل تلفات رطوبت از بستر بذر 

سازد  ميممكن ) ترد(ي دومنظوره را در بسترهاي شكننده ها بازكنشيارو عرض آنها، استفاده از 
نتيجة . كند  پوشش خاكي كافي را بعد از قرارگيري بذر فراهم مي،كنشيارباز باالي كه جريان خاك

، زماني بهبود ورزي خاك ديگريايجاد شيار و  دو عمل، يكي كلي اين ابزار براي جداسازيكاربرد 
.  جوش داده شود شكل آنها”V“رنده به قسمت زيرين نوك نفوذكننده  بةيك قطعيابد كه  مي

 برش دادن شيار بذر در منظور بهمترمربع از قسمت نوك   ميلي25اي تيز به اندازة  ز تكهبا استفاده ا
اين هدف قابل نشده،  ورزي شده و خاك ورزي  خاكة مشترك بين اليةخاك سفت زير ناحي

  ).  شود و مبحث مربوط به آن مراجعه2به شكل (حصول است 
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رايج در ) پذير از نوع معكوس(دار  ك و نو،اردكي ، پنجهغازي پنجهي ها بازكنشيارانواع 
  .اند  نشان داده شده93شكل 

ي قلمي استفاده ها بازكنشيار با ، همراه)در شيار( قراردهي بذر هايانواع گوناگوني از ابزار
بذر  سقوط يك لولةاغلب  اما ،متفاوت هستنددر تركيب و پيچيدگي اين ابزارها . شوند مي
كه به قسمت عقبي شود   وارد مي قرار دادن بذر در شيارهاياركه بذر از طريق آن به ابزد دارن

در اغلب موارد، كار . كنند ميحمايت كن را شيارباز متصل هستند و كنشيارباز ةتر ساقو پايين
  .است ممانعت از برگشت خاك به داخل شيار قبل از قرار گرفتن بذر در آن هااين ابزار

 ،)دار پهن  و نوك،اردكي ، پنجهغازي پنجهانواع (ي قلمي دومنظوره ها بازكنشياردر مورد 
قسمت در  شكل ”U“ فلزي ده هستند و به يك قطعة قراردهي بذر معموالً خيلي ساهايابزار

) 93 شكل(اين ابزار قراردهي بذر . كند كه بذر از آنجا سقوط مياند  متصلكن شيارباز ةعقبي ساق
  .كند بال ميكن يا ساقه اتصال آن را از پشت دنشياربازخود 

رفته براي انواع كفشكي اغلب با كار بهكن قلمي اختصاصي، ابزار قراردهي بذر شياربازدر 
و در آنها صفحات جانبي كه از برگشت خاك ) 91شكل  ( استكن يكپارچه شدهشياربازطرح 

 هستند كه به كنشيارباز اصلي ةاز بدنبخشي طور كامل يا   هكنند، ب به داخل شيار جلوگيري مي
 در اين ، نيز تشريح شده است94اين مورد همچنين در شكل . اند سمت عقب امتداد يافته

 بذر به قسمت انحنادار در عقب آن متصل و با سيستم قراردهي ابزار ، كفشكيكنشيارباز
  .طور كامل محصور است  ه بكنشياربازگاهي  تحويل بذر و سيستم تكيه

دار باريك، كاردي، و  راردهي بذر براي انواع نوكهاي قلمي خاص، ابزارهاي ق در شياربازكن
“T”تناسب با منظور ايجاد اغلب ابزارهاي مذكور به. تر هستند تر و تكنيكي  وارونه معموالً پيچيده 

   عمودي، جانبي، و عقبيخاك ويژه، داراي تنظيمات ها، انواع خاك، و شرايط انواع شياربازكن

  .كاررفته در آن ه و ابزار قراردهي بذر باست كفشكي كه سمت عقب آن انحنادار كنشيارباز .94شكل 
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  .كار رفته در شياربازكن قلمي  سيستمهاي ثابت و قابل تنظيم قراردهي كود و بذر به.95شكل 

  . نمايش عمل شياربازكن بيوبليد.96شكل 

 در هشد د و بذر، نصب، يك سيستم قراردهي ثابت كو95شكل . هستند) متناسب با شياربازكن(
دهد كه   وارونه، و نيز مدل قابل تنظيم سيستم مذكور را نشان مي”T“پشت شياربازكن نوع 
  .دار متصل شده است پشت شياربازكن نوك

  بي ي صلكناربازيش
. ستدانها  شياربازكناي اخير در طراحي تهاز پيشرفتوان  را مي   شكاف صليبيكنشياربازطراحي 

 ”T“ قلمي نوع كنشيارباز بشقابي با كنشيارباز تركيب صفات كنياربازش نوع اصل اين در
حاصل از  شكل ”T“بدين گونه است كه شكاف طولي  صليبي كنشيارباز كار ةنحو .استوارونه 

  بشقابيكنشيارباز با شكاف ناشي از ، بشقابيكنشياربازدر طرفين واقع  ة شكافندةعمل دو قطع
بقايا را  خاك و ،)96 شكل (كنشياربازشقاب، با كشيده شدن ب. شود تركيب ميبه فرم صليبي 

  .كند ايجاد ميبراي كشت  شده تر از عمق در نظر گرفته  عميقعموديو شكافي  دهد ميبرش 
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  . نماهاي مقابل، جانبي، و عقب شياربازكن صليبي.97شكل 

 قابل تنظيم است، كه ارتفاع عمودي آنها) هاي متقارن تيغهبا (مانند  بالاين نوع شياربازكن 
 بهشوند  كود در طرفين بشقاب قرار داده مي را در جاي الزم زير سطحي كه بذر وافقي شكاف 

  .آورد وجود مي 
 و امكان ،باز كردن شيار با هم، خوردگي كمتر سطح، قابليت برش خاك و بقايا مه به

در صليبي  كنزشياربا. است كنشياربازاي كليدي اين نوع يهويژگاز جداسازي بذر و كود 
نشان داده است؛ اما براي نفوذ در متفاوت خاك قابليت خوبي از خود شرايط اي وسيع از  دامنه

 ،پوشش خاكي بيش از حد .نياز داردبه نيروي عمودي قابل توجهي شرايط خاكهاي سخت 
 پتانسيل باقي گذاشتن خاك شل و سست زير عمق قرارگيري بذر باشد ووقتي كشت در عمق 

اين . كند را محدود كنشيارباز ممكن است عملكرد اين ،خاكهاي رسي مرطوبدر  هويژ به
  .ميزان فرسايش مقبوليت آن را كم كرده است  و،، پيچيدگيباال ةمورد به همراه هزين

طريق بذر از . دهدرا نشان مين صليبي كشيارباز و عقب ، نماهاي مقابل، جانبي97شكل 
دار  لهاي با  شيار بازكنمستقيماً در فضاي پشتشود كه   ميدر خاك قرار دادهسقوط  هايلوله

كنند، بلكه از برگشت خاك به داخل شيار قبل از قرارگيري  تنها ايجاد شيار مي كه نهقرار دارند 
  .  جلوگيري خواهند كردبذر نيز

  )محرك(ي فعال ها بازكناريش
 ،ورزي كاشت، خاك نيازهاي با اين هدف توسعه يافتند كه 1970 ةي فعال در دهها بازكنشيار

ها  شياربازكندر اين . تأمين شود عبور ماشين بار يكمراتع با احياي ها براي  كش و كاربرد علف
و ايجاد شيار باريك گياهي  بريدن بقاياي منظور به) محرك( فعال ةدهند از يك چرخ يا بشقاب برش

 نمايش 98 در شكل. گيرد رار ميكه بذر در آن قشود  استفاده ميمطلوب و غيرمتراكم خاك سست 
  . فعال ارائه شده استكنشيارباز كار ةنحوشمايي 
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  .كن فعالشيارباز كار ةنحوشمايي  نمايش .98شكل 

  . نماي عقبي شياربازكن فعال.99شكل 

. شده قرار داد ورزي خاك در شيار از قبلستقيم ميا غيرطور مستقيم    بهتوان بذر را مي
در محلي كن شيارباز سقوط بذر بعد از ةاز قرار گرفتن لول ناشي ،ر شيار بذر دراردهي مستقيمق

بعد درست  مرسوم كنشياربازاست كه قراردهي غيرمستقيم هنگامي ). 98شكل (مناسب است 
  .استبر   نقش ديسك فعال شبيه نقش پيش، تركيب اين در؛از ديسك فعال قرار بگيرد

در طيف وسيعي از انواع و ه شكلي استثنايي را بي فعال قابليت كار كردن ها بازكنشيار
 اوليه ةبه سرمايها  شياربازكناند؛ اما در مقايسه با ديگر  شرايط مختلف خاك از خود نشان داده

 عملكرد  پيشرفت درةعالو بهاين مورد . هاي كاري آنها زياد است  نيازمند هستند و هزينهيبيشتر
 نماي 99شكل . را كاهش داده استاين ابزار ي  بعدة مقبوليت و توسع،ي ديگرها بازكنشيار

  .دهد  فعال تجاري را نشان ميكنشياربازعقبي يك 

  اي  ي سمبهها بازكنشيار
بلكه با استفاده از سمبه يا بيلچه كنند  ي ايجاد نمبذر شيار دادن براي قرارها  شياربازكناين 
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.  چند بذر قرار خواهد گرفتيك يادر هر كدام كنند كه   ايجاد ميحفره متوالي از يرديفهاي
توليد محصول حفاظتي بذر در آن، عمدتاً در بعضي سيستمهاي دادن براي قرار ايجاد حفره 

اين اي اخير انواع چندواحدي لهدر ساشود اما  كار گرفته مي  به)  محصوالت باغيويژه به(
  .اند اده شدهتوليد محصول نيز توسعه دحفاظتي براي استفاده در سيستمهاي ها  شياربازكن

است كه بذر را تشكيل شده كننده  بذر و يك واحد جمعموزع از يك بخش اغلب هر واحد 
  . كند طور موقت كپه مي   بهكن براي قرار گرفتن مستقيم در خاك انتقال يابدشياربازقبل از اينكه به 

ار اي هستند كه دور يك سيلندر قر  سمبهكنشياربازبيشتر واحدهاي كاشت شامل چندين 
اي دارند كه با حركت متناوب عمودي محل   سمبهكنشياربازاند، اما بعضي از آنها يك  گرفته

  .كند قرار گرفتن بذر را در طول رديف ايجاد مي
فريقا ادر و دورديفه كه اولي رديفه  يكهاي  شياربازكن: ند ازا هاي اين ابزار عبارت نمونه

 كشت در مالچ منظور بهدومي در چين و ) 100شكل (گياهي براي كشت مستقيم در بقاياي 
  ).101شكل (شده است ساخته پالستيكي 

  .ي گياهياي براي كاشت داخل بقايا  نوع سمبهكنشيارباز .100شكل 

  . مالچ پالستيكيدراي براي كاشت   سمبهكنشيارباز .101شكل 
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  بذرهاي   كننده  يم تحكـ4 گروه4ـ 5
 و هنوز( كه در كف شيار قرار دارد اند  طراحي شده براي فشردن بذريهاي بذر كننده تحكيم

هتر و بيشتر بين تماس بها  كننده كارگيري اين تحكيم ؛ هدف از به)روي آن پوشيده نشده است
 در طرح ماشينهاي كاشت يصورت تركيب ه بذر معموالً بهاي كننده تحكيم. استخاك و بذر 
است؛ گاهي كن كفشكي استفاده شده اربازشيز روند كه در آنها ا كار مي  بهرديفي محصوالت 
  .شود  استفاده مي از آنهانيزدوبشقابي ي ها بازكنشيارهاي مجهز به  در كارنده

   بذرهاي كننده  مي تحك كاريمقتضيات 1 ـ4 ـ 5
  :ند ازا بذر عبارت ةكنند تحكيمكاري مقتضيات 

 ؛ و يا ع رطوبت به بذرانتقال سريراي بنشده در خاك مرطوب كف شيار  تحكيم بذر پوشانده ●
جا شدن بذر   و جابهشكاهش احتمال پراز طريق بذر در كف شيار  دادن كمك به قرار ●

  .بعد از اولين تماس آن با خاك

  هاي بذر كننده تحكيم كاربرديقتضيات  م2ـ4ـ 5
  :الذكر كاري فوقمقتضيات براي حصول به 

ب با عرض و شكل شيار ايجادشده تناسمطور صحيح منطبق و   ه ب بايدبذر ةكنند تحكيم ●
 ؛كند باشد تا اطمينان حاصل شود كه در كف شيار عمل مي

بذر را اي باشد كه  به گونهبايد كن شياربازبذر نسبت به  ةكنند وضعيت قرارگيري تحكيم ●
 كند؛ در كف شيار تحكيم قبل از پوشانده شدن با خاك 

آنها در خاك كشيده شدن يا سبيدن  چبا بين بذرها ةاطمينان حاصل شود كه فاصلبايد  ●
چسبيدن  امكانكند و  خاكهاي رسي مرطوب كار ميدر كارنده ويژه وقتي  خورد به م نميه به

 ؛ وكننده وجود دارد تحكيمخاك به 
گيري مؤثر آنها كار به بذر براي رآنها هنگامي كه بستكردن  حذف يا غيرفعال امكان ●

 .فراهم شود، يستمناسب ن

و وشانده  پپيش از برگشت خاك به شيار اين است كه بذر ها كننده تحكيم اربرديمقتضيات ك
كن شيارباز كه است هاييمحدود به جا ي بذر عمدتاًها كننده تحكيم استفاده از ، بنابراين.شودتحكيم 

  .دنشو مي گرفته كار  بهدوبشقابي نوع كفشكي يا 

  ي بذر ها كننده ميتحك انواع 3ـ4ـ5
   توانند مي و بنابراين دهند ميعمل غلتشي يا لغزشي در خاك فشار با  را بذر، ها دهكنن تحكيماغلب 
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  .بذري ها كننده تحكيم اشكال كلي .102شكل 

  . چرخ تحكيم بذر كه بعد از يك شياربازكن كفشكي قرار گرفته است.103شكل 

   ).102شكل ( بندي شوند  طبقه» هاي تحكيم بذر لغزنده«يا » چرخهاي تحكيم بذر«عموماً به دو دسته 

  م بذريي تحكچرخها
 هستند و تر كوچكعرض و قطر از لحاظ ي ديگر، چرخهاي تحكيم بذر در مقايسه با انواع چرخها

عمدتاً در نزديك قسمت عقب صفحات كنند و  مييك عمل غلتشي بذر را در شيار تحكيم با 
خاك به روي بذر قبل از برگشت از االمكان   تا حتيگيرند ميكن نوع كفشكي قرار شياربازجانبي 

 گيرند  قرار مي كشندهي روي بازويچرخها ،در اغلب موارد. كنندتحكيم يافتن آن در شيار جلوگيري 
 آورد مي وجود  به، اين امكان را قرارگيرياين ترتيب ). 103شكل ( است كه به شاسي اصلي لوال شده

 عمودي در باال قرار طور  ه، بآنكه برداشته شوند جاي بهنيستند  مورد استفاده چرخهاكه هنگامي كه 
ي خاكها براي كار در طيف وسيعي از شرايط رطوبتي انواع اچرخهاين .  و به عقب كشيده شونديرندگ

ي رسي خاكها در چرخهااغلب استفاده از اما مناسب هستند، ) ي لومي و شنيخاكها(اصطكاكي 
  .همراه استبه آنها با محدوديت  چسبيدن بذر و خاك دليل  بهمرطوب و چسبناك 
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  .كنندة بذر از نوع لغزشي كه به لولة سقوط متصل شده است  تحكيم.104شكل 

  م بذر يي تحكها لغزنده
 و عموماً كنند ميبذر را در شيار تحكيم ، با استفاده از لغزش و نه غلتش، ي تحكيم بذرها لغزنده

كن شياربازي بشقابهاكه بين شوند  متصل مي بذر  سقوطةطور مستقيم به قسمت پاييني و عقب لول  هب
 سقوط را ةكن لولشياربازي بشقابهادر تركيب ذكرشده، ). 104شكل (قرار دارد دوبشقابي 

  .كند جلوگيري مي ، قبل از تحكيم آن،و لغزنده از برگشت خاك روي بذرگيرند  ميدربر

   بذريها پوشاننده ـ 5 گروه5ـ 5
شيار براي پوشاندن بذر بعد از درون  كمك به برگشت جريان خاك به منظور به بذر اختصاصاً يها پوشاننده

 زني جوانهكه به دارد  شرايطي ة مهم در ارتقا و موازننقشياين ابزار . اند شدهقرارگيري يا تحكيم آن طراحي 
  .گذارد مياثر تغيير عمق پوشش خاك باالي آن انجامد و بر سبز شدن و استقرار گياه بر اثر  ميسريع بذر 

   بذريها پوشانندهكاري مقتضيات  1ـ 5ـ  5
  :ند ازا  بذر عبارتيها پوشاننده كاري مقتضيات

 ؛ پوشاندن بذر با خاكمنظور بهشده به شيار جا جابهكمك به برگشت خاك سطحي  ●
يا به عبارت ديگر كمك در تنظيم عمق ( كمك در تنظيم عمق پوشش خاك باالي بذر  ●

 ؛ و )هايي بستر بذركشت نسبت به سطح ن
  .در بعضي موارد، كمك در هموارسازي سطح بستر بذر ●

  : كند تا ميپوشاندن بذر با خاك كمك 
يابد  مي تلفات رطوبتي كاهش با اين كار( فراهم و تثبيت شود مناسب براي بذرمحيطي  ●

ودن مستمر بدن ميزان انتقال رطوبت به بذر و ش بهينه منظور بهبين بذر و خاك تماس و 
 ؛ و )يابد كاهش ميتغييرات دما شود و  برقرار ميرطوبت در دسترس آن، 

 . محافظت شوداز بذر در برابر پرندگان، مورچه، موش ●
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   بذريها پوشاننده كاربرديمقتضيات  2ـ 5ـ  5
  :توان برشمرد گونه ميرا اين بذر يها پوشاننده كاربردي مقتضيات كاري، مقتضيات دستيبابي به منظور به

طور  ه، ب)در زمان كاشت( انتخاب يا تنظيم شوند كه تحت شرايط مزرعه اي گونهبه بايد  ●
 كنند؛  عمل مؤثر

 ؛شده مناسب و يكنواخت باشد هاي بذر كشت مق پوشش خاك براي گونهع ●
 ؛  نشوندجا جابهپوشاندن بر اثر اي داخل شيار بذره ●
 ؛ و ن آن نشودكه مانع سبز شدباشد خاك طوري با پوشاندن بذر  ●
 . سازگار باشندرديفهاشده بين  بيني پيش با فواصل ها پوشاننده ●

 : مانند در كارنده به عوامل زيادي بستگي داردها پوشانندهطراحي و انتخاب 
 ؛ نوع و شرايط خاك ●
 ؛  مورد استفادهكنشياربازطرح  ●
 ؛ و نوع و مقدار بقاياي سطحي ●
 .سرعت عمليات و غيره ●

براي . يا نيازمند به آن باشندداراي پوشاننده اختصاصي همه  ها كارنده نيست كه اين گونه
. پوشانند ميكن شيارباز بذر را تنها با تكيه بر جريان يافتن خاك در اطراف ها كارندهبعضي مثال، 

  .اشته باشددآن است كه دو شرط زير وجود مستلزم  الذكر فوقار هكرادر كل، موفقيت 
خاك حركت شده كه در آن نرمي و تردي خاك، پتانسيل  آماده خوبيك بستر بذر  ●

 ، بعد از اينكه بذر در آن قرار گرفت،به داخل شياررا  و برگشت آن كنشياربازاطراف 
 ؛ و بهبود بخشد

 .كند ميكه در سرعت رو به جلو مناسب عمل   باريككنشياربازيك  ●

 پتانسيل بيشتري براي ،تر كارنده  آهستهتر و سرعت رو به جلو ي باريكها بازكنشيارعموماً 
ي عريض كه در سرعت رو به ها بازكنشيار. آورند ميبرگشت خاك به داخل شيار به وجود 

زيرا توان آنها  دهند مييي خاك به طرفين را افزايش جا جابه، شوند مي گرفته كار  بهجلوي باال 
ر بي مجاور ها بازكنشيار اثر متقابل. كمتر استبرگشتي خاك به داخل شيار در حركت 

كننده ممكن است بر عمق و در نتيجه بر يكنواختي پوشش  يورز خاكيكديگر يا بازوهاي 
 ةي كشت با فاصلرديفهاي عريض در ها بازكنشيار اگر ويژه به. ندگذار بثيرأتخاك روي بذر 
 كنياربازاثر شبر شده جا جابه اخير، خاك ةدر موارد ذكرشد.  گرفته شوندكار  بهكم از يكديگر 

توليد ي حفاظتي سيستمهادر . ممكن است پرتاب و به پوشش خاكي رديف مجاور اضافه شود
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 بستر بذر ةكنند تحكيم از، ممكن استشوند ميي كوچك استفاده ها بازكنشياركه محصول 
  . شوداستفاده، هر دو، بذر پوشاندن و تحكيم منظور به

  ي بذرها  انواع پوشاننده3ـ 5ـ 5
) انواع غيررديفيو نه انواع خاص رديفهاي كشت بيشتر، و (هاي بذر  يع از پوشانندهطيف وس

ي زنجيري، بشقابي مقعر، انگشتي، چاقويي، پارويي، قلمي، اههگرو در طور كلي  هبتوان  را مي
  ).105شكل  (كرد بندي دسته دار انگشتي يا چرخ ،بشقابي معمولي

  رييهاي زنج پوشاننده
اند و در اصل خاك شل را  ها براي كشيده شدن در پشت شياربازكن طراحي شده اين نوع پوشاننده

كارگيري اين ابزار به عواملي  نتيجة حاصل از به. دهند منظور پوشاندن بذر به سمت شيار حركت مي به
صورت  تواند به براي مثال، زنجير مي. مانند اندازه، طول، و جرم زنجير و روش اتصال آن بستگي دارد

  ).106شكل (، يا تركيبي با تيغة تسطيح، يا به صورت ساده در پشت شياربازكن كشيده شود حلقه

  .ي بذرها پوشاننده انواع كلي .105شكل 

  . بذر در شيارة پوشانندعنوان بهگيري زنجير كار به حالتهاي مختلف .106شكل 



كارنده اجزاي درگير با خاك  97

  .ارد هاي زنجيري ساده و زنجيري تيغه هايي از پوشاننده  نمونه.107شكل 

  .)راست (و دوبشقابي مقعر) چپ(بشقابي  هاي تك  پوشاننده.108شكل 

 يپوشاننده براي استفاده در بسترهاي) ترين و آسان(هاي زنجيري سازگارترين  پوشاننده
و براي پر كردن شيار نيست، مقادير بقاياي سطحي در آنها زياد اند،  خوب آماده شدههستند كه 

) ننده پوشاعنوان  به(نجير با تيغه ز تركيب ،107در شكل .  ندارنديي خاك زيادجا جابهنياز به 
 صورت به( زنجيري ةدار قرار گرفته است و همچنين پوشانند نوك كنشياربازكه در پشت 

  . است شده كفشكي، نشان داده كنشياربازدر پشت ) شده حلقه

  ي بشقابي مقعرها پوشاننده
جفتهاي مقابل صورت  بهصورت تكي يا   بهتوان ميا رپوشانندة بذر داخل شيار ي مقعر بشقابها

شكل  (سوار كرد) پوشاندن بذر(براي برگرداندن خاك به داخل شيار  كنشياربازهم در پشت 
108.(  

 دكه بذر بايشوند و در جاهايي  مي بيشتر استفاده بشقابي، كت، در مقايسه با بشقابيدوي ها پوشاننده
امكان تغيير موقعيت افقي و عمودي . نده شود، كامالً مناسب هستندبا مقدار قابل توجهي از خاك پوشا

ي خوبي در تنظيم و پذير انعطاف ، نسبت به جهت حركتبشقابها و همچنين تغيير زاويه بهابشقا
  .استكرده  فراهم ها پوشانندهاستفاده از اين نوع 
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  .بشقابي  نماي عقبي پوشانندة دو.109شكل 

  .)به ترتيب چپ و راست(شقابي ساده يك و دوبشقابي هاي ب  پوشاننده.110شكل 

كه دهد  را نشان ميبزرگ ي بشقابهامقعر با دوبشقابي  ة نماي عقب پوشانند109شكل 
  .شود استفاده مي زميني سيب پر كردن شيار و پشته كردن رديف كشت منظور به

طي كه مقادير زيادي از شرايدر  كه سازد ميي بشقابي مقعر آنها را قادر ها پوشانندهعمل برشي 
البته در اين شرايط مقداري از بقايا با خاك . كنند عمل مؤثرطور   هب بقاياي محصول قبلي وجود دارد

  .شود ميدرون شيار مخلوط 

  ي بشقابي سادهها پوشاننده
در پشت ) مقابل يكديگر(دوبشقابي و بشقابي  تك به صورت توانند مي ها پوشانندهاين نوع 
  ). 110شكل ( روند كار  بهپوشاندن بذر و راي برگرداندن خاك به شيار  بكنشيارباز

در شرايط شوند و  ميشتر استفاده بيبشقابي  تكهاي  پوشانندهنسبت به دوبشقابي ي ها پوشاننده
 شيار و پوشاندن  درونبه) هر دو(يي خاك جا جابهبرش بقايا و براي ي ورز خاك ي يا كمورز خاك بي

مقابل هم يا پشت متمايل  صورت به تواند مي ها پوشاننده در اين نوع بشقابها.  هستندبذر كامالً مناسب
  .سر هم باشد
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 نسبت به جهت بشقابها ة و همچنين تغيير زاويبشقابهاامكان تغيير موقعيت افقي و عمودي 
ي خوبي در تنظيم و استفاده از اين پذير انعطاف ،)ي بشقابي مقعرها پوشانندهمشابه (حركت 

  . استكرده  فراهم ها پوشانندهوع ن
 ،در اين مورد. دهد ميساده را نشان دوبشقابي  ة نماي جانبي يك پوشانند،111شكل 

با استفاده از  بشقابهايي افقي جا جابه. اند گرفته بالفاصله بعد از چرخ تثبيت بذر قرار بشقابها
نشده است، تنظيم عمودي وضوح در شكل نشان داده  هر چند به. استاي ساده گيرهمكانيسم 
كه است لغزاندن يا چرخاندن اجزايي با  ت آنها نسبت به جهت حركة و تغيير زاويبشقابها
  .  به آنها متصل هستندبشقابها

كه (دهد؛ بشقاب سمت چپ  ، نماي عقبي پوشاننده دوبشقابي ساده را نشان مي112شكل 
پوشاندن بذر در شياري است كه شياربازكن منظور  به) بالفاصله بعد از چرخ تحكيم بذر قرار دارد

كفشكي ايجاد كرده است در حالي كه بشقاب سمت راست پوشاندن كود را در شيار ايجادشده با 
  .عهده دارد  بشقابي مقعر به شياربازكن تك

  .ساده كه بعد از چرخ تحكيم بذر قرار گرفته استدوبشقابي  ة پوشانند.111شكل 

  .ننده كه يكي پوشاندن بذر و ديگري پوشاندن كود را به عهده دارد بشقابهاي پوشا.112شكل 




