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 مالچ زنده ۀواحد کارند یک ی آزمایشگاهیابیساخت و ارز ،یطراح

 

 3احمد شریفی مالواجردیو  *2سعید مینایی ،1مجید داودی

 

دانشهههشک تیب:هه  دانشهههسک رشههشون ک دانشههی ک رشناسش ههش اناههست و ا ههسشد یوسس ههش ب:  : ههس   بههت تیت:هه    -2و  1

 یسنس  تویان  اییان

  رههی رشههشون ک    ههش یشن تحق:قههشف  شیهه  و و تههیوی   یوسس ههش رشههشون ک تحق:قههشف یسههش و ی   ههت دانشهه:شن -3

 اییان

 24/9/1400ت تشنیخ پذییو  19/11/99تشنیخ دنیشی   

 

 چکیده

 یدر راسراا مطازعره نیر. در ااسرتواحرد کارنرده مرازن زنرده  کیر یابیرسراتت، و ارز ،یشرام  ر احر حاضر پژوهش 

 ،کاشرت مرازن زنرده اتيردر انجرا  ممل یکشراورز هراینيرفر  مشرک ت اسراهاده از ماشرکشاورزی پایدار و به منظرور 

کاشرت  نردیدر ف ا حياورو  ورح ی يبره کرار  براو سراتاه شرد ترا  یاوزيره ر احر ۀواحد کارنده بره ورورت نمونر کی

  در ایررن کارنررده از موتررور ازکا یکرری و بکررارد.  یاوررل اهيرر  هررایفیرررد نيبرر یارهايرا در شرر یپوششرر اهيررمخلررو ،  

 یاکارنردهاز  هيرنمونره اوز کیر تحقير،، نیرا ۀجرينا ير ی شرد. سقو  ب ای اناقا  بذر از مروز  بره زمرين ب ر ه ۀوهح

تلر ان  را برا  ایتوشره   ماشرکتوانرد مرازن زنرده یمر قرهي ر   در دق 2/163ترا  6/19کاشرت  تيرقابلاست که برا 

  یابیرربرره منظررور ارز یکار رراه هررایشیآزمررابکررارد. مارر ی سررانای 75 اريدر تمررا  مرر   شرر ( رر   54/0)  انرردکی

 اسررااندارد پایررهبرر  آزمررون کار رراهی کارنررده .   فررتشررده وررورت  یسررازهيشب طیمملکرر د دسرراداه در شرر ا

ASAE S341.2 DEC92، کامرر  فاکاوریر  هرای رر  و در قازرر   برذر رروزی توزیر  واوزی  م ضری بررذر بر ای ارزیرابي

برا تیيير  سر مت دورانری مروز ، قارمت هرای مخالرف  کره داد نشران کارنرده ۀاوزير ارزیرابی نارای . شداج ا تصادفی 

 از هرای مخالرف ورهحه. موقعيتدارنرد داریمعنری تهراوت هر  برا برذر حجر  تحویر  نظر  سرقو  ازۀ روی ورهح

  25 بره 20 از مروز  محرور سر مت دورانری افرزایش یکردید  نداشراند. برا داریمعنری تهراوت برذرها شکارادی نظ  

 مروز ، محرور دورانری سر مت افرزایش برا .شرد برذرها شکارادی دار ميرزانمعنری افرزایش بره منجر  دقيقره در دور

 یافت.  کاهش داریمعنی رور ها بهت وجی همه نایکنواتای ض ی 
 

 کلیدی هایواژه

 ، موز ، مدوالسيون م   پاز DC کاشت، موتور
 

 مقدمه

 هههشکنوو رههشني:یک تبه بههی  اخ:ههی دهه  چسس دن      

رههشه  . ا هه  اهههسک تشر:ههس ب هه:شن پشیهههسان رشهههشون ک

هههشک هههس هههش یهههش ا  ر علهه ا ههسدشدک ا   ههو   و 

رشاهه  یههش    ی:سههت  ایهه  دن رشههشون ک پشیههسان ا هه . 

 بههت عسهه ان ناههههشنک یسش هه  و یسیههس بههیاک  1 نههسک

 

 

و یهشیهییسش یسش ه  یسییی  و رسسهی  عله  ههشک ههی  

یطهی  اهسک ا ه . یهش    نهسک ع هشنف ر  هش عل بیاک 

رهت بهت ره نف یطله   یهش دن  2ا   ا  ي:هشهش پ اشهش

ندی  ههشک ي:هشک  ناعهش ارهلش بهت یسوه ن ت  ه    حشا:

 ناههس علهه  هههشک هههی   رههشه  یی ههشی  خههش   رههشه  

 http://doi: 10.22092/AMSR.2021.353515.1378 *    نهشننسک ی ئ                        Email: minaee@modares.ac.ir 
1- Cover Crop   2- Living Mulch 
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 نوانههش   ایههیای  حشرههلط:یک و تمههسیا دیههشک خههش  

 (. Martin et al., 1999) ا دیشرش  

یسیههی بههت حدشاهه  خههش  ا   رشاهه  یههش    نههسک      

(  یههذ   Baets et al., 2011یی ههشی  شبههش و بههشدک )

 ههشت  یع ییسد یه اد یذهذک  بهت ویهیک ن:سهیافبش ت  :س و 

( Ding et al., 2006ایهههیای  یهههشدک ش هههش خهههش  )و 

(  Potter et al., 2007هههش )ر علهه رههشه  شبشهه یش 

رهههیدن  ی هههسهشهش بهههیاک حشهههیاف ید:هههس  یهههیاه 

(Tillman et al., 2004 ههیر   علهه  هههشک هههی  و   )

ي:شهههشن نشخ ا ههست و ایهههشن ایههیای  عولهههید یح هه  ف 

 (.Blanco-Canqui, 2012) ا دیشبمسک 

   تهشی:ی یهش بهشن دنرهت ا ه  ا  یولت ي:شههشنش ذنف       

ا هه . اههسک هههشک ب هه:شنک  نههسک بههی عولهههید شن پیوه 

عولههههید ذنف  ههه:ل یش دن ب:شهههسی یسهههش   خشههه  و 

 بههت د :هها پههشی:  بهه دن یقههسان   ن:وههت خشهه  رشهه ن

 .یموه    پهشی:  ا ه   ی اد ش ش خهش  و رو ه د ن:سهیو ن

ایهه  یشههها بشیههس بههش ا ههسدشدک ا  ر دهههشک ن:سیو نههش 

و ش یسأ هدشنت ایه  ر دههش بهت ره نف یه یی  بی ی  ا د

 و رهههشنایش شنوهههش پهههشی:  ا ههه اههه نس نوهههشا هههسدشدک 

(Aladesanwa & Adigun, 2008.) یقهههس  و بطس:شنک

 ( دنBakhtiari Moghadam et al., 2011) هوهههشنان

رههت یههش    نههسک ا   ییهه   یطش مههشف خهه د نشههشن دادنههس

هههشک هههی  و بو هه د ن:سههیو ن خههش  ی یهه  علهه  رسسههی 

اهه د. بذههسادک و هوههههشنان ایههیای  عولهههید ذنف یش

(Baghdadi et al., 2017 بههش بین ههش بههیه )   رس  یههش

عولههید  بهی شو ره د ن:سیو نه 1اکخ اهتيا  نسک یشاه 

ذنف يههیانو دادنههس رههت ایههی  یههشن رشاهه    دانههت و عل یهه

ذنف   بههی عولهههید دانهه شیههش    نههسک و رهه د ن:سیو نهه

 و بوسههیی   یههشن بههیاک رشاهه  یشاهه  ا هه دان یمسههش

   .بیيش ذنف ا  4تش  2  دن ییحل اکخ اتيا

   هههه  يههههیانو پیوهشهههههیان  یههههش    نههههسک       

هههشک ت انههس  ی هه  تهه دک عل یش اکخ اههتيا یشاهه 

اک نا دن  هههش  او  و دو  ش یههشی  بهههت دانههتهههی  ذنف 

 رهههشه  دههههسدنرهههس  85و  96تیت:ههه  بهههت ی:هههیان 

(Hoffman et al., 1993). 

دههههس رهههت بین هههش وتهههم:  ی یههه د نشهههشن یش      

یههش    نههسک   رشاهه   یسش ههدشنت یهههش ا  یشههه ف عوههس

عول:ههشف  هههشک یسش هه  بههیاکا  یشاهه:  نشههسن ا ههسدشدک

 یههشن یههش بهه:  رشاهه  دو یههش چسههس ي:ههشک بههت رهه نف ه 

بههیاک رشاهه  یههش    .ا هه هههشک یح هه   ارههلش ندیهه 

ا ههسدشدک رههید هشک یط  رههش تهه ان ا  رشننههسک نههسک یش

اه نس.  یاحهش ایه  نشی:هسک یش 2ندیدهش به:   رشننهسرت 

هش بت نح ک ا ه  رهت بهیاک رشاه  ي:هشک پ اشهش رشننسک

دهههش دهههش و خههش رهه دبیيههش ) یههشن  6یههش  5  ا  ییحلهه

ا   یهشن بیدااه  ي:هشک ارهلش )ذنف په:  پشک ب تهت( تهش 

بهه:   کهشرشننههسکیههش  هه یش( بسهه ان ا  شنوههش ا ههسدشدک رههید. 

رشنهههشک بههش اش ههش بلسههس ه ههسسس خطههشدن وا ههع  ندیدههش

ندیهه  ي:ههشک پ اشههش بههت  3یههش  2رههت  شبل:هه  رشاهه  

دن ی:ههشن ندیهه   یسههیک ههشنسش 20تههش  15هههشک یشرههلت

ایه  . یسهیک ي:هشک ارهلش نا داننهس هشنسش 75تهش  70هشک 

ایههیون بههی رشاهه  ي:ههشک پ اشههش   ههشدن بههت   هشرشننههسک

دهههش پههشک دهههش یههش خههش رهه دیهههش ا  عول:ههشف ایههیاک 

 (.Curran et al., 2015) ه سسسن:ی ب تت 

و  یاحههش  هشرشننههسکب هه:شن بههش ک ایهه    او :هه سهه هیی      

 ه   اهسک ا ه  ههشک بهش شب:هشنک بهشنانش شنوش بیاک  ی: 

رههشني:یک شنوههش  ترشههشون ان توشیهها چسههسانش بههیاک بههتههش 

 ايهههی اهههیایطش یهههیاه  اههه د رهههت نسااهههست بشاهههسس. 

بههیاک ان ههش  ي:ههشهش  ان ان  :وهه  هههشک رشاهه یشاهه: 

    ههه  ش اههه دیهههش    نهههسک یهههیاه   رشاههه ویهههیک 

یسش ه  نط اهس رشه:س رهت ایه  نوو یشیههشک حق:قهش و 

خهه د نا دن ت  :ههساف رشههشون ک  یشههشبت نوو رشاهه  

    ا هه    د هه  خ اهههس شوند. بسههشبیای  بههت  خههش  

اک د :هه  رههت بس انههس بههش بههت رههشني:یک ارهه   رشننههسک

هههشک ي:ههشک رههح:   ي:ههشک پ اشههش نا دن ی:ههشن ندی 
1- Viciavillosa    2- Inter-Seeder 
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   و همکارانينایی م                                                                                                                                 ر احی، ساتت و ارزیابی آزمایشداهی یک ...     

ارلش بهشند  بش هییسهت یسش ه   یاحهش اه د تهش خییهس و 

. ا  ایهه  نو اهه دا ههسدشدک ا  شن بههیاک رشههشون ان یوههه  

تههش بههش  یاحههش   ههشخ  و ان یههشبش یهه   اهه دیشتهه و 

نیههع ن:ههش   بههیاک يههشیش یهه یی واحههس رشننههسک یههش    نههسک

ي ههسیو علهه   یههیت ر بههت  ناعهه  ي:شهههشن  یشاهه:سش و

و خههشرش رشهه ن  ا ههسیاتیی  و حدشاهه  ا  یسههشبع شبههش

  بیدااست ا د.

 

 هامواد و روش

  یاحهش  ا  ا ه  ع هشنف  تحق:ه  ایه  ارهلش هس       

  شبهها و حیهه  رهه   ههشدک  اکرشننههسک ان یههشبش و  ههشخ 

 یههش   رشاهه  بههیاک یهه ییک حههاناک بس انههس رههت اعسوههشد

 وندن (اکخ اهههتيا یشاههه )دن ایههه  تحق:ههه    نهههسک

 .دههس انائهت (ذنف) ارهلش ي:هشک ههشکندیه  ب:  ا:شنهشک

  ذرههی اههسک و پههط ا  یطش مهههههشک هههس یاک تههشی:  بهه

هههشک ی یهه د و هههشک بههت رههشن نیسههت دن رشننههسکیهههشن:ی 

ایهه  نس:یههت دن  ی:سهت یشههشبت   پ:شهه: بین هش تحق:قههشف 

چوههشن واحههس رشننههسک یههش    نههسک داناک  حشرهها شیههس رههت

  بشاسوییيش  یی 

  DCتهه ان بههیاک یهه  ز شن ا   ییهه  ی تهه ن ا هسییهههش  -1

 

(  شبهها 1PWM) بههت روهه  یسو  هه: ن عههی  پههش ط و

. ا  شنیههش رههت توههش  تیارس نهههشک اهه د تههشی: تسوهه:  

ایههیو ک داناک یس ههع بههید ه ههسسس  تههشی:  یس ههع تذذیههت 

 پذیی خ اهس ب د.شن بت ناحسش ایهشن

هههشک بههیاک پ اهه  توههشیش عههی  اهه:شن بهه:  ندیهه  -2

  ا  رههدح   ههق    ي:ههشک ارههلش  بههت یههشک چسههسی     هه

  ههق  (  )رههدح یهه ن   شبهها تسوهه:  دن  یههی یهه  ز

 .ا دا سدشدک 

ایههیون رههت   داش ههش رشننههسک بههت رهه نتش  یاحههش اهه -3

 بس انهسبی ایههشن ات هش  بهت ره نف ی هسقا بهت تیارسه ن  

  د.ا نوک هی یشا:  دیهیک   ان بت ناحسش 

 ههق   ا    بههیاک انسقههش  بههذن ا  یطههین بههت رههدح -4

یهه  ز اههشیا چسههس يلسهه  اهه:شندان ا ههسدشدک  اکییو عههت

 ا د.

 يسیشنههههسن   ا ههههشس ایهههه   یاحههههش بههههی پشیهههه      

ک یمهههش  هشرشننهههسکههههشک پهههیو ک دن  ش ههه  یحهههسودی 

و  (1 )اههها رشننههسک او :ههت  ی یهه د نوههشدک اههس و نو نهه

 Solidworksایهههیان دن نی  (2 )اهههها ییو عهههت یههه  ز

يییسههت  پههشیحش هه شف د :هه  پههط ا  شن و  ههش ک یس 

.اس

 
 زنده مازن کارنده اوزيه ر احی -1شک  

Fig. 1 - Initial design of a live mulch planter 

1- Pulse Width Modulation  
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 موز  مجمومه داتلی قطعات -2شک  

ای ب ای نص  در قامت انا ایی محور با سطح مقط  دای ه -3) محور موز  ب( ،(سوراخ چ ار وش م کز غلاک -2 شيار غلاک، -1)غلاک موز   ازف(

 و ج( پوساۀ بي ونی مجمومۀ موز  ( سواخ های م ار ک دن دو ر ف غلاک -5 قامت ميانی محور با سطح مقط  م بعی، -4 دات  بلب ینگ،

 مح  نص  بلب ینگ( -7قو ، های رابط بين غلاک با مخزن و وهحۀ سسوراخ -6)

Fig. 2- Internal parts of the seed meter set 
a) Seed meter roller (1- Roller groove, 2- Square hole of roller center), b) Seed meter axis (3- The end part of the axis with a circular 

cross-section for installation inside the bearing, 4- The middle part of the axis with a square cross-section, 5- The restraining holes on 

both sides of the roller) and C) The outer shell of the seed meter set (6- The holes between the roller with the hopper and the fall 

plate, 7- The place of bearing installation) 

 

هههشک وییيش  یحش هه شف د :هه  رههیدن دن ههش بههیاک       

)ابمههشد  ریویهه   و ن  اکخ اههتيا یشاهه بههذن  ی:ییهههش

  پشههس  هههیان دانههت  تههیی  ارههطهش  ا ههسشت:هش و  اویهه

  ی:ییههشههشک وییيهش  هسی  .ي:یک اهسانهسا ک تطل:ت(

ا  ییرههی تحق:قههشف رههی   اک ایههیا اههس رههتنو نههتنوک 

 . دنیشی  اسک ب د

ههشک وییيهش شونک ا  عهشف ییبه   بهتا  یوهعپط       

و بهش دن د ه  دااهس   اکخ اهتيا بهذن یشاه  شی:ییه

 ههیع  پ:شههیوک ندیهه  رههشن ذنف و یشنسههس ا  عههشتش 

 عههی  نهه ان رشاهه  شن  بوسههیی  تههیار  ب تههت یشاهه 

تمههساد   (دن هههی یسههی ییبههع )تمههساد ب تههت اکخ اههتيا

یه  ز   و ییو عه ی  ز ی ند ن:ش  بهت اهی   یهی یحش ه ت

  (2 )اها اس یاحش 

اک بیاک رشا  ههی یسهی ییبهع ا  یشاه  يها خ اهت      

یسهی  هش اه د. ا  شنیهش رهت  54/1 بهش بشیس ی هشیسش بیابهی

ر:لهه یسی  5 ههیع  پ:شههیوک یسش هه  بههیاک رشاهه  ذنف 

خهه اه:    یسههی دن یشن:ههت ا هه  39/1دن  ههشع  یمههشد  

 داا  

 

(1)   s یشن     بیاک پ ا  ی  یسی ییبع =
1.54

1.39
= 1.11 

دون دن د :قههت  20ايههی ی تهه ن ا هسییهههش بههش  ههیع        

اه د  بهش یهی  رهشن يییسهت  تبهدون دن یشن:ت  33/0یمشد  

حش هه  یهه  بههت یهه  ا  ی تهه ن بههت یحهه ن یهه  ز خهه اه:  

 داا  
 

(2)        s یشن     بیاک ی  دون رشیا ی  ز =
1

0.33
= 3 

 

تهه ان نس:یههت يییهه  رههت یش 2 و 1هههشک نابطههتا        

دون  37/0یحهه ن یهه  ز دن هههی یسههی ییبههع پ:شههیوک  

 خ اهس  د. 
 

تمساد دونان یح ن ی  ز دن یسی ییبع پ:شیوک    (3) =
1.11

3
= 0.37 

 

 ا  شنیهههش رهههت بوسهههیی  تهههیار  رشاههه  یشاههه       

ب تهههت دن ههههی یسهههی ییبهههع ا ههه   40  اکخ اهههتيا

(Bakhtiari Moghadam et al., 2011)   تمههساد ب تههت

  ع شنف خ اهس ب د ا 

 

تمساد ب ت  ی ند ن:ش  دن هی دون یح ن ی  ز (4) =
40

0.37
≈ 108  

 

ههشک ش یهشی د ه  شیهسک ا   تبش ت یهت بهت نسهشی  به      

 هق      پهیارس  عیتهش بهذن ا  رهدح  ییب   بهت نحه 

ت و:  يییست اس رهت یههشن:ی  یه  ز اهشیا  هت يلسه  

a b c 
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دان بشاس. دن هی اه:شن يلسه  بشیهس حهسا ا  هت بهذن ا:شن

 یههشن و دن نا ههسشک  هه  ش  ههیان به:ههید. دن نس:یههت ههه 

 تمساد ا:شن نوک هی يلس  ی  ز بیابی خ اهس ب د بش 

 

تمساد ا:شن هشک يلس  ی  ز         (5) =
108

3×3
= 12 

 

رهت یه  بهذن  اک بشاهسا:شن بشیهس بهت ي نهتعی  هی       

 ي:ههید و ههش دو بههذن نس انسههس بههت ناحسههش دن شن  ههیان 

ي:ینههس. ا  شنیههش رههت  طههی  ن یههشن دن عههی  اهه:شن  ههیاهه 

 46/3  دن دایسهه اکخ اههتيا هشک یشاهه ی:ههشنه:  دانههت

یسهی ی:لهش 5/5  عهی  ههی اه:شن ا ه  یسیی:لش 38/4تش 

 دیهه انک دن نوههییسههی ی:لههش 7/1و بهه:  دو اهه:شن یسهه ا ش 

یحهه:ر و  طههی   یهه د هههشکيییسههت اههس. بههی ی سههشک یههی 

 هی يلس  ی  ز بت تیت:   یی یحش  ت يیدیس 
 

یح:ر يلس  ی  ز   (6) = (12 × 5.5) + (12 × 1.7) = 86.4mm 

 

= طی يلس  ی  ز               (7)
86.4

𝜋
= 27.5𝑚𝑚 

 

 اهه:  رهه    بههیاک  یاحههش یطههین بههذن   اویهه      

 یحش هههه ت اههههس 8  یطههههین بههههش ا ههههسدشدک ا  نابطهههه

(Stepanoff,1969 ) 
 

(8)                            ∝> 45 +
∅

2
 

 

 رت دن شن 

 ا هسقیان یه اد   اویه= ∅و  تاه:  ره  یطهین   اوی= ∝

ا هسقیان بهذن ي:هشک   نوک یهسیهی. بش ت یت بهت ایسههت  اویه

دن ش یشیشههش یسايشنههت   اکخ اههتيا پ اشههش یشاهه 

اه:    دنیت یحش  ت اهسک به د  یطهین بهش  اویه 85/10

دن رههه  یطهههین  هههت  .اهههس  یاحهههشدنیهههت  42/50

 خیویش ی  دو  ایسچش تم :ت يیدیس.

بههیاک ا ههسطیا  ابمههشد و انههسا ک هههشک ات ههش   ههت       

بهش عسه ان  2558  ا هسشنساند یلهش اهوشنا    نقطت رشننهسک

ههههشک ات هههش   هههت نقطهههت دن تیارس نههههشک وییيهههش"

هههشک  هه ان ات ههش  ادواف و یشاهه:  یوهه رشههشون ک 

  ا هههسشنساند یلهههش اهههوشنو  "3و  2  1نههه ز -اههه نسک 

ات ههش   ههت نقطههت دن هههشک وییيههش"بههش عسهه ان  2559

تیارس نهههشک چههیت   ههس:هش رشههشون ک یوهه  ات ههش  

 ا سدشدک اس.  "1 ت:پ –ادواف   ان ا نسک 

یحش هه شف و  یاحههش      عول:ههشف  ههشخ   بمههس ا       

. بههیاک  ههشخ  اش ههش ارههلش ایهه  اههسرشننههسک شيههش  

بههش تههطشی   20 × 20(HSS هه  ش یهه  دک )  رشننههسک

نقهش   هشخ  یش  سهس و  دن اهس.بت رهشن بهیدک یسی ی:لش 3

ات ههش    یهها    کادواف رشههشون  ییات ههش  رشننههسک بههت  ههش

ات ههش  بههت  کو بههیا ییرههشن یشنههس یههییبهه   بههت ند شریپهه

ات هههش  یط ههه ت تیارسههه ن  کهشتیارسههه ن ا  ي اههه انک

G238 ههرشننههسک ههه   شبل  یههتههش ا  اههس ي:ههیکبوههیک:  

 کات ههش  بههت بش وهههش  :ههو ههه   شبل شات ههش  بههش ریپهه

 پهه:  دو ا   یطههین یوههشن بههیاک .تیارسهه ن نا دااههست بشاههس

 یهه  و یسههیی:لههش 8  طههی بههت یسههیک ههشنسش 40 یسههیک

 3 تههطشی  و یسههی ههشنسش 33  هه   بههت یلههیک ت ههوت

  ه نات دو ت هوت  انسوهشک دو .يیدیهس ا هسدشدک یسهیی:لهش

 یه     هت  هت (.3 )اهها اهس  دک یسهیی:لهش 9  طهی بت

  ههو  بههت یطههین هههشک هه نات  ههو  ا  ایسچههش دو 

  دک یههش دو ایهه  انت ههش  بههیاک و یهه  ز     هه هههشک هه نات

 چ هه ا    تذذیههت     هه  ههت ایهه  ن هه  بههت یسوهه ن. اههس

 ییو عههت بسههسکدن  ا  ا و:سههشن ر هه  بههیاک شر انیهه  

 .اس ا سدشدک

وند یههه  دک بهههت    هههق     هههشخ  رهههدح دن      

یسههی  ههشنسش 20دن  33یسههی و دن ابمههشد ی:لههش 4تههطشی  

دو  بهش هق   ا  یه   هو    اهس. رهدح رهشن يییسهت بت

عههسد  هه   بههت اش ههش ارههلش یهه و دادک اههس. بههت  ههی  

 .دان یهه و دادک اههسدیهههی رههدحت دو عههسد پهه:   هه  

هههش بههیاک ات ههش   نی:ههی بههت یسوهه ن یوههشن رههیدن  هه  

    نی:هی پ اهشنسس .يیدیهسد طه اک تم :هت   ردحت دن  اویه
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 .دو عسد پ:    بسان بت اش ش یس ا اس بشبذن ن:ی 

ب:یونههش ییو عههت یهه  ز ا    پ  ههسبههیاک  ههشخ        

ا ههسدشدک اههس.  4  اههوشن ههد:س بههت  PVC یههت  5     هه

 شن شو  طهی داخله یسهیشله:ی 40   هت   یها ش طی خهشنی

اههد     ههشخ  یحهه ن یهه  ز دن ا هه . یسههیشلهه:ی 6/26

اههس. دو انسوههشک  رههشن يییسههت بههتیسههیک ی:لههش 10ییبمههش 

اهههد  بهههت یسوههه ن ن ههه  بل ییسههه  و چهههیت  نی:هههی 

اک تیااهههشنک يیدیههس. بههیاک یسحههی   بههت رهه نف دایههیک

 شخ  يلسه  یه  ز ا  پییسسهی  هت بمهسک ا هسدشدک اهس. 

عسهه ان ونودک و خیویههش  هههشک یشههط  اههسک بههتیحهها

 . اس  نات  PVC  نوک    

ایهههیان ههههشک نی یس هههع تههه ان بهههش ا هههسدشدک ا  دادک      

Motor Sizing  ایههیان بههش ت یههت . دن ایهه  نی اههس انسطههش

)چهههش ش و حیهه (   هههشک ونودک )یههی  یحهه نبههت دادک

دونان و یشط ههشف  : ههس     ههیع  یهه ند ن:ههش    اویهه

انسقهههش  تههه ان(  يشهههسشون و تههه ان یههه ند ن:هههش  ی تههه ن 

واف  40یسهههی و  ن:ههه ت  33/8ا هسییههههش بهههت تیت:ههه  

یهه ند ن:ههش  بههیاک  PWM  رسسههسیحش هه ت يیدیههس. رسسی 

تهش  3شیپهیا  رهشنک و  و ه  12 بش و سهش  رهشنکای  رشننسک 

پ  ههس:هش  ههیان دادک  اکیحدوههتدن  شیپههی  ههشخست و 10

 طمههشف  یاحههش اههسک پههط ا   ههشخ  نوک اش ههش . اههس

ی نسش  يیدیس.

  

 
 آن اجزای و زنده مازن کارندۀ -3 شک 

 کشش کنندۀتنظي  -5 مخزن، م ار پين-PWM، 4 کنندۀ کنا   -3 ک پی، کشویی تنظي  پين -2 مخصوص، ک پی -1) کنار نمای از واحد کارنده ازف(

 و م ار زنجي  -11 سقو ، وهحۀ -10 موز ، -9 م ار موز ، U پين -8) پشت نمای از زنده مازن کارندۀ -، ب(فن ی ه س -DC، 7 موتور  -6 زنجي ،

 مکانيکی کار ردیف تي افزار به کارنده اتصا  -و د ت اکاور به کارنده اتصا  ج( ،(پوشاننده زنجي  -12 سقو ، وهحۀ تنظي 

 Fig. 3- Live mulch planter and its components 
a) Planter unit from the side view (1- Special crepe, 2- Crepe sliding adjusting screw, 3- PWM controller ,4-  hopperrestraint screw, 

5- Chain tension adjuster, 6- DC motor, 7- Spring harrow), b) Live mulch planter from rear view (8- U-screw restraint, 9- seed 

meter, 10- fall plate, 11- restraint and adjustment chains of fall plate, 12- cover chains), c) Connection of the planter to the tractor 

and d) Connection of the planter to the mechanical row crop planter 

 

 ارزیابی وآزمون 

ییحلهههت دو رشننهههسک پهههط ا  تهو:ههها اهههسن دن       

او  اههشیا رههش : یک   . ییحلههش یههشی  و ان یههشبش اههس

ی:هیان بهش ههس  تم:ه:   ریدن رشننسک به د. ایه  ش یهشی 

ههشک یطسله  تسوه:  اهسک ت  هر خیو  بهذن دن  هیع 

بههی ح هه  يههی  بههی د :قههت و ن هه   PWM  رسسههسرسسی 

a b d 

c 
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دو  اههشیا   . ییحلههرهه نف پههذییی  نوهه دان ییبهه  

ر ههه  ا و:سهههشن ا  بهههیاک ههههشک رشنيهههشهش ش یهههشی 

  هق    بهذن پهط ا  بیخه ند بهت رهدح عیت   شهس اخسی

 رهش : یک رهیدن  رشننهسک دن یحها بهت یسوه ن  رشننسک به د.

یلهه ي:یک ا  حیرهه  دن بههیاک ییبهه    ههیان دادک اههس و 

 بهشته ان ا هسییههش یه ند ن:هش   .اهسح:  ش یهشی   یوهشن 

 یییهههشن وو ههه   12یههه  اهههشن ن بهههشتیک رشنيهههشهش 

یطهین بهش و تهشی:  شیپی  شع  بت عسه ان یس هع تذذیهت  2

. بههش ت یههت بههت ایسهههت اههسپههی  اکخ اههتيا بههذن یشاهه 

 ت انهههس تمهههساد یهههش PWM پههه:  تسوههه:  چیخشنهههسن

رسسههی  شن    نشیحههسود  ههیع  اییههشد رسههس  نوک یحدوهه

  بههت یسوهه ن اهه دیشدیههسک  4 اههها  ن رههت دن هوههشن

 يههذانک نشههشنت هههشک یههس نوههییشههط  رههیدن  ههیع 

اک رهت و دن ه  دن نقطهت په:  تسوه:  اس. بش چیخشنهسن

ی سهش   بهت عسه ان نقطهرهید یح ن ی  ز ایوز بت حیره  

هههشک يههذانک اههس.  ههپط هشهه  نقطههت بههش یشرههلتنشههشنت

 پهه:  تسوهه:  یسههیک ا  یهههسیهی دن ا ههیا ی:لههش 6تقیی ههش  

. يذانک اسنششنت
 

 
 PWMکننده  ذاری انجا  شده در ار اف وزو  کنا  م مت -4 شک 

Fig. 4- Marking done around the PWM controller volume 
 

خههیو  ی:ههیان   پهه:  تسوهه:  يههذانکنشههشنتپههط ا        

هههشک یطسلهه  بههذن دن یههسف یهه  د :قههت دن  ههیع 

اس. بیاک ایه  یسوه ن رها بهذن خیویهش ا  یه  ز  تم:: 

 PWM  رسسههستسوهه:  یشههط  اههسک نوک نشههشن  دن هههی 

رههشن  . بههش ایهه  و ن اههسشونک و پههط ا  یهه  د :قههت یوههع

 9خههیو  بههذن بههی ح هه  يههی  دن د :قههت دن ی:ههیان 

  ههت دن ش یههشی  ایهه د هه  شیههس.  ت ههیع  یطسلهه  بهه

 .اس تهیان ن ب 

بهههی ا هههشس ا هههسشنساند  ش یههه ن رشنيهههشهش رشننهههسک      

ASAE S341.2 DEC92 ان یههشبش خطههش رشنهههش بههیاک 

ا ههسشنساند دن ایهه    پشیههبههی . (Anon, 1993) دن ههش  اههس

ان یشبش خطش رشنههش بهیاک بهذنرشنک  ت  یهع عیتهش بهذن 

 ت  یهع و( یسه ا ش ههشکبهذنرشنک ت  هر خیویهشی:یان )

 هههشکبش ک دن یهه  ز ا  بههذن خیویههش ت  یههع) بههذن  هه  ش

 ایه  دن بسهشبیای  . به د خ اههس یوه ( یسه ا ش ر تشک  یشنش

 .اسنس ششبیان  ی ی ی اند تحق:  ا  بط 

مخ لوو   یهایکنووواي ی ریووذر بووقر از   وو   -1

 سقوط ۀصفح

بهههیاک بین هههش یهسههه اخسش ت  یهههع بهههذن پهههط ا        

ابسههسا رشننههسک دن دو یوهه     ههق    بیخهه ند بههت رههدح

 هه  ش و عیتههش تههیا  يیدیههس تههش ا و:سههشن حشرهها اهه د 

ی:هیان  هق      د ه  شیهسک ییبه   بهت رهدح تنسشی  به

بههیاک  .ی ههسقا ا  اهه:  د ههسهشک ه ههسسس تذذیههت و ...

دنیهت  35   هق   بهش  اویه  ایه  ش یهشی   رهدحاییاک 

 . اس نی:ی ییب   دن ای  ی  م:  یوشن  بشتسو:  و 

  ت  یهع بهذن پهط ا  بیخه ند بهش رهدح  بیاک تم::  نحه 

شونک یوههعبههت یسوهه ن ا  یهه  یم ههت یقهه ایش    ههق  

  ( ا ههسدشدک اههس. دهشنهه5 اهههانیطسههت اههسک )بههذنهشک 
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 ههت   ایهه  یم ههت بههت نحهه ک یشبهه  يیدیههس رههت بههت انههسا 

اک  ههیان یسههی بههش  بشاههس. دو   ههت یم ههت بههش  اویههت ههشنسش

يییسسس رهت ا و:سهشن حشرها اه د بهذن نیطسهت اهسک بهت 

 ههق   ییبهه   بههت   یم ههت دن هههی دایسههت ا  رههدحدنون 

  ههق   بههت  هوههشن دایسههت ا هه .  ههپط نوک رههدح

-نشهشنت. يهذانک اهسنشهشنت یسهیکیشرلت هشک  هت  هشنسش

يییه  تهش ره نف  هق     ا  یه  انسوهشک رهدحيهذانک 

بههش  یم ههت د :قههش    دن ییاحهها یطسلهه  ایهه  ش یهه ن دهشنهه

 هق     اهسک نوک رهدحيهذانک نشهشنتههشک  یهی یشرهلت

 یان به:ید.

  

 
 سقو  ۀهای روی وهحنشانهآوری و جم  ۀجعب -5 شک 

Fig. 5- Collection box and signs on the fall screen 
 

ا  یحههسودک  7و  3هههشک ایهه  ش یههشی  بههش  ههیع       

اهس. بهذنهشک خیویهش  ایهیا PWM تسوه: په:  حیر  

و ن شونک و ا  هههی   ههو  دن یههسف یهه  د :قههت یوههع

هههشک بمههسک بین ههش بههیاکد هه  شیههسک  تو نسههشی  بههاههس 

 یشدداا  يیدیس.

 ۀصووفح یکنووواي ی زوزیوور بووقر از هوو    وو   -2

 های کوزاه زمانیدر بازهسقوط 

ش یهههشی  تم:ههه:  نحههه ک پهههیارس  بهههذن پهههط ا        

 ههق   دن  ش هه   ههی  یشرس نیهها   بیخهه ند بههش رههدح

. یسذ:یهههشک یهه ند بین ههش دن اههسایههیا رههشی   ت ههشدیش 

ایهه  ش یههشی  ع ههشنف ب دنههس ا   ههیع  دونانههش یحهه ن 

   یههه  ز دن دو  هههط  و ی  م:ههه  خیویهههش ا  رهههدح

 

 هش دن  ت تهیان.بیدانکنو نت ط .  5 ق   دن 

  ک ا  رههدحسنیطسههت اههشونک بههذنهشک بههیاک یوههع      

بین ههش یهسهه اخسش ت  یههع بههذن دن  ههق   بههت یسوهه ن 

   هت  هق    ههی   هو  رهدح ا هشک ر تشک  یهشنش بش ک

یهی  بهت یشرهلت یه  یسهی ا  یههسیهی و دن تط خش ش اشنت 

تهههیان دن هههی ی ه:ی ی ههسق:  نوک  یه:   ههیان دادک اهس. 

ر:لهه یسی دن  5  ن بههش  ههیع  یشبهه سهها  ش یههشی   تیار

شونک . بههش یوههعاههس دادک ههشع  ا  نوک اههشنت هههش ع هه ن 

  یههی هشک اههشنت تط بههذنهشک نیطسههت اههسک دن خشنههت

يییهه . بههت یسوهه ن یلهه ي:یک ا  رهه نف بههیدانک دادک

تذ::ی وتهم:  بهذنهش پهط ا   هق   دن ههی خشنهت  دنون 

(.6 اها)  یان دادک اسهش پس ت خشنت
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 زمانی کوتاه هایبازه در بذر توزی  یکنواتای ب رسی -6شک  

Fig. 6- Investigation of uniformity of seed distribution in short time intervals 

 

 بوقرهایدیدگی ظواه ی و نناوان درصد آسوب  -3

های مخ لوو  محووور ي وجووی از موووز  در سوو   

 موز  

 هشکنبههذ تمههساد تم:هه:  اه ههسهش  یسوهه ن بههت      

 ه    بهت ش ه:  تم:ه:  بهیاک اهس. اهوشنو اسک اه ست

 ییبه   ش یهشی  ههی  هش   دن اهشهی بت نهشکذب ا    نشیش

  ه ن بهت بهذن 100 یه  ز  یحه ن دونانهش  هیع  یه  بت

 اهشهس نه نو  بهش شنوهش  نشی:ه  و  ه  انسطهش  ت هشدیش

 .اس یقشی ت ب دنس( نهیدک ع  ن ی  ز ا  رت بذنهشیش)

معبووار ارزیووابی )ضوو ی  نووایکنواي ی  ۀمحاسوو  -4

  وو    نووایکنواي ی يوو ور بووقر بووا زمووان از هوو 

 (صفحه

 انحهیا  تق ه:  حشرها ( ا CVتذ::هیاف ) تهیی       

 ي هسیدک ره نف بهت و شیهسیهش د   تب ی:شنه:  بی یم:شن

 نودرهشن یهش بهت هشبهذنپشو و ههشر دپهشو ان یهشبش بهیاک

(Bashford,1993.)  خطشههشک ایهیبهی  تذ::هیاف تهیی 

 یقهشدیی بهت ن ه   و ي:هیدیهش  هیان تهشی:ی تحه  شیهشنک

. ا ه  پهیف( ب ه:شن ح هشس ههشک)دادک ره  و  یشد خ:لش

 بهیاک تذ::هیاف تهیی  رهت ا ه  دادک نشهشن تحق:قهشف

 نس:یهت   دنن: ه یسش ه   رشنههش خطهش عولهید ان یشبش

بههیاک  یهسهه اخسش تههیی  ا هه  بههت یسیههسک اههشخ 

 یه  ز ههی ا  اهسک خهشن   دانه تمهساد یهسه اخسش ان یهشبش

 تههیی  .(Maleki et al., 2006) ا هه  اههسک یمییههش

 

  یحش ههه ت 11تهههش  9ههههشک نابطهههت ا  Ucیهسههه اخسش  

   ا دیش
 

(9)                          𝑆𝑝𝑓 =
𝑇𝑠

𝐹𝑛
 

 

 رت دن شن 

Ts =ییهیاک ههی ا  اهسک شونکیوهعههشک دانهت تمهساد 

 دن یم هت تمهساد= Fn تیمه:   یهشنش  بهش  دن خیویهش

 دانهت تمهساد ی:هشنه: = Spfو  تخیویهش ییهیاک هی ی :ی

 .یم ت دن هی
 

(10)                      𝐹𝑐 = 1 − |
𝑆𝑓

𝑆𝑝𝑓
− 1| 

 

 رت دن شن 

Fc = و  تیم هت تهییSf =شونکیوهع هشکدانهت تمهساد 

 .نوی ی ند  یم  دن اسک
 

   (11)                            𝑈𝑐 =
1

𝑛
∑ 𝐹𝑐𝑖

𝑛
𝑖=1 

 

 شن رت دن 

Uc = وت یهسهه اخسش تههیی Fci = یم ههت  تههییi . ا 

 𝑈𝑐- 1.ا   بش  بیابی نشیهس اخسش تیی  بسشبیای 

 دن رهههشن  :حههه د هههسهشک ششبیهههان  ا  شهشیییت ههه       

و  یسیک ههشنسش 75اههشیا شیههشدک ا ههیک اهه:شن  یینعههت

ااهه شز رههیدن خههش  شن  عول:ههشف رشاهه  بمههس ا  حههذ  

رههیدن  نی:ههی پ اههشنسسک و نحهه ک پطهه  رههیدن بههذن دن 

.ا   اسک دادک نششن 7 اها دن ی:نر  ا:شن  
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 کار حين در دساداه ارزیابی -7 شک 

Fig. 7- Evaluation of the device during operation 

 

 نتایج و بحث

دن رشنيههشک نشههشن داد رههت ایهه   هههشنسههشی  بین ههش      

رت  ههیع  دن رهه نتش  ههشدن بههت یمش :هه  ا هه  رشننههسک

دون دن د :قههت تسوهه:   3/33تههش  4 دونانهش یحهه ن یهه  ز ا 

ت انهس بهت رهشنک  رشننهسک یش  اسک بشاس . دن ایه  یحهسود

يهههی  دن د :قهههت خیویهههش  2/163تهههش  6/19تیت:ههه  ا  

د ه  شیهسک  تههشک بهدااست بشاس. بین هش و تحل:ها دادک

  (8 اههها) یطسلهه هههشک  ههیع ا  ش یههشی  رشننههسک دن 

دهههس رههت بهه:  ی:ههیان خیویههش بههذن و  ههیع  نشههشن یش

خطش وی د داند.تقیی ش  اکدونانش یح ن ی  ز نابطت

 

 
 محور موز  مخالفهای س متدقيقه در  درت وج بذر ب  حا      ميزان  -8 شک 

Fig. 8- Seed output rate in grams per minute at different speeds of the seed meter axis 

 

 اشبا  و ما یسانای 75 شيار سازیآماده -ازف

آن تاک ک دن  

a) Preparing a 75 cm furrow and 

saturating its soil 

پوشاننده زنجي  حذف از بعد کاشت ممليات ب(  

b) Planting after removing the cover 

chain 

شيار کف در بذر پخش نحوه ج(  

c) How to spread the seeds in the bottom 

of the furrow 
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ن:هی د ه  شیهسک ا  ش یه ن ت  یهع  تبین ش نسهشی  به      

  10  دههههس رهههت ت  یهههع بهههذن دن یشرههههلنشهههشن یش

 ههق     یسههیک ا   ههیی:  خههر ییرههیک رههدح ههشنسش

و تلههیانط رهه چهش دن حههسود ا هه  تقیی ههش یهس اخهه  

رههی  يههی  داند ایههش دن ادایههت بههش دون اههسن ا  یی 54/0

 (.9 اهات  یع بذن رشه  یش یشبس )

 

 
 سقو  ۀتوزی  بذر از وهح ۀنحو -9 شک 

Fig. 9- How to distribute seeds from the fall plate 
 

 دههسیهش ( نشهشن1 )یهسو  وانیهشنط تیییهت یسو       

 بهذنرشنک ی:هیان بهی یه  ز یحه ن دونانهش  هیع  ایی رت

 بههش بههذنرشنک ی:ههیان ایههیای  ا هه   نابطههت دانیمسههش

بسهشبیای  دن  .ا ه  خطهش یه  ز یحه ن  هیع  ایهیای 

 بهش نا بهذنرشنک ی:هیان دن تذ::هی ته انیش ایه  رشننهسک 

 .رید رسسی  ی  ز یح ن  یع  تذ::ی

 

 سقو  ۀای مخالف وهحهبذرکاری از قامتميزان واریان   ۀناای  تجزی -1جدو  

Table 1- Results of variance analysis of seeding rate from different parts of the fall plate 
  وامل آزمایش

Experiment factors 

 درجه آزادی

Degree of freedom 

 مبانگبن م بعات

Mean of squares 
 ∗∗Rotation speed of seed meter axis (a) 1 92716.64      (a یع  دونانش یح ن ی  ز )

 ∗∗Position on the fall plate (b) 4 7012.81                 (bی  م:  نوک ردحت  ق   )

a×b 4 279.91𝑛𝑠 
 Experiment error 20 258.68                                                     خطشک ش یشی 

 Significant at probably level of 1%**                                                                        دنرس 1** یمسش دان دن  ط  احسوش            

         ns دنندان یمسش                                                                                                                               ns: Nonsignificant      

            

 تمههساد بههی یهه  ز یحهه ن چیخشههش  ههیع  ایههی      

 ی  م:هه  ایههی و ههش بهه د  دانیمسههش اه ههست بههذنهشک 

 ایهیای  بهش (.2 )یهسو  ن ه د دانیمسهش شن هش بهی خیویش

 ایهیای  اه هست بهذن تمهساد  یه  ز یحه ن دونانش  یع 

رشنایهها و هوهههشنان نا ایهه  نس:یههت  (.10 اههها) یشیهه 

(Karayel et al., 2011 ) انسدادکن:ی يیانو. 
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     ان اایی س   راس  صفحه سقوط: E     مبانی و : C     ان اایی س   چپ، : A: زوزیر بقر ي وجی

.سان ب    اس 7/5ه       معادل 
Output seed distribution: A: left end, C: middle and E: right end of fall plate

Each part is equal to 7.5 cm.
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 یههشن:یک رشه  دن بهذن یههشن:هش ههشکش :  عو یش      

 رهتهسهشیش .دههسیش نت بهذن ت  یهع و ی ه:ی انسقهش  دن

 دن حیوهش ره نف بهت بهذن یقهسانک چیخهسیهش  یه  ز

ب:یونههش یهه  ز ي:ههی   پ  ههس و ا ههس انت اهه:شنهشک بهه: 

 کهشدانهت به:  اه:شندان ا هس انت  چهیخ ایهی دن رسهس یش

 ارهطهش  وهشست  هط  و بهذن به:  چسه: وه و بهذن

تمههههسادک ا  بههههذنهش دن نس:یههههت  و اهههه دیش اییههههشد

 ن:هیوک ایهی دن زیه   ا  یو خه ا  پهط بهذنسس. ساههیش

  هط  ا  زیه   زانتدهش ایسهس یش   هق   رهدح نوک یقا

 ا   نوک رهدحت  هق  هسههش  دن بهذن  ندخهبی و  یه: 

 ت انهسیش بهذنرشن ایه  یههشن:هش ههشکش ه:  دیههی علها

.بشاس

  
 شکااه شدهبذرهای واریان  تعداد  ۀناای  تجزی -2جدو  

Table 2 - Results of variance analysis of the number of broken seeds 

  وامل آزمایش

Experiment factors 

 آزادیدرجۀ 

Degree of freedom 

 مبانگبن م بعات

Mean of squares 
 ∗∗Rotation speed of seed meter axis (a) 1 124.03        (a یع  دونانش یح ن ی  ز )

 Position on the fall plate (b) 4 0.62𝑛𝑠                     (b ق   )ردح  ی  م:  نوک 

a×b 4 12.7𝑛𝑠 
 Experiment error 20 4.17                                                           خطشک ش یشی 

 Significant at probably level of 1%**                                                                        دنرس 1** یمسش دان دن  ط  احسوش            

         ns دان ن  دنیمسش                                                                                                                             ns: Nonsignificant     

  

 
 شکااه بذر مقدار ب  موز  محور دورانی س مت تاثي  -10 شک 

Fig. 10 - The effect of the rotational speed of the seed meter axis on the amount of broken seeds 
 .ندارند درصد ۵ احتمال سطح در داريمعني تفاوت دانکن ايدامنه چند آزمون اساس بر مشترک، هاي داراي حرفميانگين

The means that are common to at least one latin letter do not differ significantly in the 5% probability level based on Duncan's multiple range 

test. 
   

نشی:ههت بههذن دن    ههیع  دونانههش یهه  ز بههی  هه ی:ی تههأ      

نشهشن د ه  شیهسک  بهتشوندک اسک ا ه . نسهشی   3یسو  

 ههیع  دونانههش یحهه ن یهه  ز رههت   دن دایسههدهههس رههت یش

 نش دنرههس ی انههت  رههشن يییسههت اههس تدن ایهه  ش یههشی  بهه

ایههیای   ههیع  دونانههش یحهه ن یهه  ز  بههذن تحهه  تههشی:ی

.ا   ت یان نهییس
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 جوانه زده در ژرميناتور پ  از سه روز بذرهایدرود  -3 جدو 

Table 3- Percentage of germinated seeds in germinator after three days 

 
 س    دورانی محور موز  )دور در د بقه(

Rotation speed of seed meter axis (rpm) 

 20 25 (Control)   شاهد

92 93 92 

 

 دیده پن انآسي بذرهای واریان   ۀناای  تجزی-4جدو  

Table 4 - Results of variance analysis of hidden damaged seeds 

  وامل آزمایش

Experiment factors 

 درجه آزادی

Degree of freedom 

 مبانگبن م بعات

Mean of squares 
 Rotation speed of seed meter axis (a) 1 4.06𝑛𝑠  (a یع  دونانش یح ن ی  ز )

 Position on the fall plate (b) 4 0.50𝑛𝑠               (b ق   )  نوک ردحی  م:  

a×b 4 30.33𝑛𝑠 
 Experiment error 20 7.69                                                     خطشک ش یشی 

         ns دان ن  دنیمسش                                                                                                                             ns: Nonsignificant      

 

 ی  م:ه  ایهی و یه  ز یحه ن چیخشهش  هیع  ایهی      

 ا ه  دانیمسهش تهیی  نهشیهس اخسش ی:هشنه:  بهی خیویش

 تههیی   یهه  ز یحهه ن  ههیع  ایههیای  بههش (.5 )یههسو 

 (. ب:شههه:ست11 اهههها) یشبهههسیهههش رهههشه  نهههشیهس اخسش

  ی:هشنش رشننهسک ا هه . خیویهش بهت ییبه   نهشیهس اخسش

اههسش  بیخهه ند بههذنهش بههش بههش ایههیای   ههیع  یهه  ز  

 یشبهههس و ا  شنیهههش رهههت  هههق   ایهههیای  یش  رهههدح

 هههق   دن ایهههی تهههیبشف   نوک رهههدحپهههیارس  بهههذن 

دان اتدهههشد یسههه ا ش  يلهههس  و  هههق   ا   هههط  اههه: 

یهیای   هیع  یه  ز  ات ان انسوهشن دااه  بهش ایسس یشیش

پهههیارس  دن توهههش   هههط  رهههشن ایهههیای  و   دایسههه

نههشیهس اخسش رههشه  یشبههس. ایهه  نس:یههت عهههط اتدههش ش 

 ههق     هشک یسههساو  داناک    هها هه  رههت دن رشننههسک

  بیخه ند بهذن بهش دیه انهش ن ایه  رشننهسک. داه ددیسک یش

بههش ایههیای     ههت  ههق   عشیهها نههشیهس اخسش ا هه  و 

ایه  نس:یهت  یهش یشبهس. ایهیای یهسه اخسش نش یع  ی  ز 

 (Ghasemnejad Maleki,2019) نیاد یلهههههش ش هههه  نا

 ا ههه . ا   ههه ک دیههههی د :ههها دادک يهههیانو ن:هههی 

تهه ان بههت هههشک رسههشنک نا یشیهسهه اخسش ب:شههسی دن ی  ز

ک خههشن  خهه ند بهذنهشیپ اهشنش اتدهشد ایسههشدک پهط ا  به 

  ههق    رههدحبههت  و یهه  ز ی:ههشنش هههشاههسک ا  ایهه  ی  ز

ن    داد.

  
 واریان  ب ای ض ی  نایکنواتای ۀناای  تجزی -5جدو  

Table 5 - Results of variance analysis for non-uniformity coefficient 

  وامل آزمایش

Experiment factors 

 درجه آزادی

Degree of freedom 

 مبانگبن م بعات

Mean of squares 
 ∗∗Rotation speed of seed meter axis (a) 1 0.05 (a یع  دونانش یح ن ی  ز )

 ∗∗Position on the fall plate (b) 4 0.05   (bی  م:  خیویش نوک ردحت  ق   )

a×b 4 0.00𝑛𝑠 
 Experiment error 20 0.00                                                    خطشک ش یشی 

 Significant at probably level of 1%**                                                                        دنرس 1** یمسش دان دن  ط  احسوش            

         ns دان ن  دنیمسش                                                                                                                             ns: Nonsignificant      
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 نایکنواتای ض ی  ب  موز  محور چ تش س مت اث  -11 شک 

Fig. 11- The effect of the seed meter axis rotation speed on the non-uniformity coefficient 

 .ندارند درصد ۵ احتمال سطح در داريمعني تفاوت دانکن ايدامنه چند آزمون اساس بر مشترک، هاي داراي حرفميانگين

The means that are common to at least one latin letter do not differ significantly in the 5% probability level based on Duncan's multiple range 

test. 
  

 گیرینتیجه

 یاحههش   ههشخ  و ش یههشی  یهه  پههیوه  دن ایهه        

یههش    نههسک بههیاک رشاهه  ي:ههشک پ اشههش   د ههسهشک رشننههس

 ي:ههشکرشاهه  هههشک دن بهه:  ندی  اکخ اههتيا یشاهه 

 شبهها  اکایههیا يیدیههس. بههیاک د ههس:شبش بههت رشننههسکذنف 

 ههق   بههیاک پههیارس  بههذن دن     هه    او   ا  رههدح

داخهها اهه:شن ا ههسدشدک اههس و یشن:ههش  ا  ی تهه ن ا هسییهههش 

 هه   رههیدن و ن  بههیاک  دان یییههشن ی ههسق: ي:ههیبهط

بوههیک   د ههسهشک و رهه  رههیدن تمههساد  طمههشف یهههشن:هش

 رشننههسک يییسههت اههس. دن  یاحههش و  ههشخ  ایهه  د ههسهشک

 یهش رشاه  ههشکیشاه:  بهت  نهسک  یهش   رشاه  بهیاک رت

هش  ی یش دن هییسههت  رههییتاهه دیههش ر  س: ات نهههش یس هه 

 ههشديش  ههی  و  شبل:هه  ت  :ههس دن داخهها رشهه ن دن نوههی 

  .يییست اسک ا  

  یطلهههه  حههههشرش ا  رههههشنرید  ش یههههشی  نسههههشی       

رشننههسک  ههشدن بههت رشاهه  دن توههش  عههی  د ههسهشک ا هه . 

یسههیک ا   ههشنسش 10  اهه:شن ا هه . ت  یههع بههذن دن یشرههل

  ههههق   تقیی ههههش     ههههیی:  خههههر ییرههههیک رههههدح

 54/0و تلههیانط رهه چهش دن حههسود ا هه  یهس اخهه  

يههی  داند. بههش دون اههسن ا  ییرههی  ت  یههع بههذن رههشه  

یهش    نهسک ا  یوه  ن شبه  بهش یشبس رهت بهیاک رشاه  یش

 ههیع  دونانههش ت انههس یطلهه   بشاههس. ي:ههشک ارههلش یش

دون دن د :قههت  شبهها تسوهه:   3/33تههش  4یحهه ن یهه  ز ا  

ت انههس بههت رههشنک  رشننههسک یههش  ا هه  رههت دن ایهه  یحههسود

يهههی  دن د :قهههت خیویهههش  2/163تهههش  6/19تیت:ههه  ا  

 بوسهههیی  نسهههشی  ا   حهههش  ییوههه ز  دااهههست بشاهههس.

  دن  ههیع  ی:ههشنش یحهه ن یهه  ز هههشک رشاههاههشخ 

حشرا اس.
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Abstract 

This research includes the design, manufacturing, and evaluation of a live mulch planter unit. In 

order to address the problems of using agricultural machinery in performing live mulch planting 

in the furrows or simultaneously with the main crop, a prototype planting unit was designed. In 

this planter, a seed-drop plate was used to convey the seeds from the metering device to the 

ground. The result of this project was a prototype of a planter with the ability to plant 19.6 to 

163.2 grams per minute of live mulch (hairy vetch) with a tolerance of 0.54 grams along the 

entire width of a 75 cm furrow. Laboratory and field experiments were conducted to evaluate its 

performance in actual field conditions, based on planting accuracy and field efficiency. The 

Laboratory test was performed according to ASAE S341.2 DEC92 standard for Grain Drill 

evaluation. Results of the initial evaluation of the planter showed that changing the rotational 

speed of the metering device significantly affected seed output on the drop plate in terms of 

seeding rate. The position of the outlets did not differ significantly in terms of seed damage. 

Increasing rotational speed of the metering device significantly increased the tendency of 

metering mechanism to damage seeds. Increasing rotational speed of the metering device 

significantly decreased index of non-uniformity in all outlets.  
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