
 93-06 های/ صفحه0011/ سال 2شماره  6نشریه مکانیزاسیون کشاورزی/ دوره 

How to cite:  

Rahimzadeh R., 2021. Effects of the Planter on Increasing the Yield of Chickpeas in Dryland Conditions. Journal of 

Agricultural Mechanization 6 (2): 39-46. 

DOI: https://dx.doi.org/10.22034/jam.2021.13455 

 تاثیر کارنده در افزایش عملکرد نخود در شرایط دیم
 9، سهراب شعبانی2، مسعود سیادت0، غالمرضا قهرمانیان*0ا رحیم زادهرض

 8/0/0011تاریخ پذیرش:   22/0/0011تاریخ دریافت: 

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایرانموسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان  -0

 شرکت سازه کشت کاوه بوکان، آذربایجان غربی -2

 شرقیشرکت صنایع کشت گستر آذربایجان، آذربایجان -9

 Rezarahimzadeh42@yahoo.comمسئول مکاتبه :  *

 چکیده
. باشندباشند که برای کاشت در شرایط خشک مناسب میهای فشار دهنده میکارهای عمیق کار مجهز به چرخهای رایج در شرایط دیم، خطیکارنده

ولی همین چرخهای فشار دهنده در کاشت بهاره، مانند نخود دیم در اواخر اسفند ماه در مناطق سرد که رطوبت خاک باال است، موجب کوبیدگی 
گیرد، سخت شده و همچنین در عملیات تهیه زمین ی انجام میشود. از سوی دیگر برداشت محصول که به صورت دستخاک و کاهش عملکرد می

سازد. از این رو به دلیل عدم دسترسی به کارنده مناسب در مناطق سرد، های بزرگ، عملیات کاشت را مشکل میبرای کاشت گندم، بروز کلوخه
یابی به کارنده شود. افزایش عملکرد با دستت مینخود در سطوح کوچک و به روش سنتی )دست پاشی بذر و زیر خاک کردن آن با گاوآهن( کش

یابی به کارنده مناسب، این پروژه با همکاری تواند موجب افزایش سطح زیر کشت نخود به صورت مکانیزه در مناطق سرد شود. برای دستمناسب می
، BSK7، برکت مدل مد. چهار کارنده برکتبخش خصوصی در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه به مدت چهار سال به اجراء درآ

های کامل تصادفی با هم مقایسه شدند. پارامترهای یکنواختی عمق در چهار تکرار در پایه آماری بلوک SKAو کشت گستر  0022اسکی مدل 
د دانه و زیست توده و وزن صددانه ترین غالف و بوته از سطح زمین، تعداد غالف در بوته، عملکرکشت، تعداد بوته در واحد طول، ارتفاع پایین

دار شد. گیری شده اختالف بین تیمارها معنیگیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد به غیر از ارتفاع بوته در سایر پارامترهای اندازهاندازه
کیلوگرم در  819لکرد دانه با میانگین دیده شد. ولی بیشترین عم SKAبیشترین یکنواختی عمق کشت و تعداد بوته در ردیف کاشت در کارنده 

 02و  02، 8نیز به ترتیب با  BSK7و  0022، اسکی SKAهای هکتار به سبب داشتن بیشترین غالف در بوته متعلق به کارنده برکت بود. کارنده
 های بعدی قرار گرفتند. درصد کاهش عملکرد دانه نسبت به کارنده برکت در رتبه

 مکانیزه، عمق کشت، وزن ریشه، شیاربازکنهای کلیدی:  کشت واژه
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Abstract 
Common planters in dryland conditions are planters that equipped with press wheels that are suitable for planting in 
dry conditions. But the same press wheels used in spring planting, such as dryland chickpeas in late March in cold 
areas where soil moisture is high, cause soil compaction and reduced yield. On the other hand, chickpeas harvesting 
by hand will be difficult in pressed soil and also land preparation and planting in next year will be difficult because of 
the appearance of large lumps. Therefore, due to the lack of access to a suitable planter in cold regions, chickpeas are 
sowing in small areas with conventional methods (hand spreading the seeds and burying them with a moldboard plow). 
Achieving a suitable planter can increase yield and the area under mechanized pea cultivation in cold regions. This 
project was carried out with the cooperation of the private sector in the Dryland Agricultural Research Institute in 
Maragheh for four years. The four planters, Barakat, Barakat Model BSK7, Aske Model 2200 and Sanayeh 
Keshtgostar Azarbayjan (SKA) were compared in four replications using the randomized complete blocks statistical 
design. The investigated parameters were uniformity of planting depth, number of plants per unit length, height of the 
lowest pod and plant from the ground, number of pods per plant, grain and biomass yield and 100-seed weight. The 
results of analysis of variance showed that except for plant height, the difference between treatments was significant 
in other measured parameters. The highest uniformity was observed in SKA planter for planting depth and the number 
of plants in planted rows. But the highest grain yield with an average of 918 kg/ha belonged to Barakat planter having 
the largest pods per plant. SKA, Aske and BSK7 planters were in the next ranks with 9, 26 and 30% decrease in grain 
yield compared to Barakat planter, respectively. 
Keywords: Mechanized planting, Opener, Root weight, Sowing depth 
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 مقدمه -1

غذایی بشر است و به محصول نخود یکی از منابع تامین نیاز 

اصالح خاك و  تثیت ازت هوا و لحاظ خاصیت این محصول در

ای برخوردار از اهمیت ویژه همچنین جایگاه آن در تناوب زراعی

میلیون هکتار  9/3( از 0931. بر اساس آمارنامه کشاورزی )است

میلیون هکتار آن زیر کشت بوده که از این  5/6سطح اراضی دیم، 

هزار هکتار آن زیر کشت نخود بود. میانگین عملکرد  513مقدار تنها 

باشد در کیلوگرم در هکتار می 081نخود در کشور در این سال 

( میانگین جهانی عملکرد دانه 2121حالی که که بر اساس آمار فائو )

کیلوگرم در هکتار است. یکی از دالیل پایین بودن سطح  365نخود 

ملکرد در کشت بهاره، به زیر کشت این محصول پایین بودن ع

باشد که بدلیل عدم دسترسی به کارنده خصوص در مناطق سرد می

شود. وظیفه یک پاش( کشت میمناسب به روش سنتی )دست

و کود، انتقال بذر و کود از  سنجش بذرکارنده ایجاد شیار در زمین، 

مخزن به شیار و جایگذاری در عمق مناسب، پوشاندن روی بذر و 

ه باشد کبستر بذر برای تماس بهتر خاك با بذر می فشردن خاك

باشند. ممکن است ها در انجام این وظیفه مشابه میتمامی کارنده

ها از نظر برخی مشخصات فنی مانند عرض کار، نحوه اتصال کارنده

 هایبه تراکتور، نوع شیاربازکن، تعداد مخزن، حجم مخزن، نوع چرخ

های رایج و مورد استفاده در ارندهفشارنده و ... متفاوت باشند. ک

د. باشمنطقه از جمله کشت گستر، هاسیا و ماشین زراعت همدان می

شکل  vهای فشاردهنده با سطح مقطع ها دارای چرخاین کارنده

باشند که به عنوان برای هر ردیف کاشت در پشت شیار بازکن می

، رچرخ حامل بوده و ضمن تامین نیروی محرکه سیستم سنجش بذ

عمل پوشاندن روی بذر با خاك و اعمال فشار برای تماس بهتر بذر 

دهند. این عمل برای کشت پاییزه که خاك با خاك را انجام می

باشد، ولی در کشت بهاره به دلیل باال بودن خشک است مناسب می

های فشار دهنده موجب فشردگی زیاد و رطوبت خاك، فشار چرخ

افزایش تراکم خاك عالوه بر کاهش  شوند.کاهش تهویه در خاك می

عملکرد محصول در حبوبات، برداشت دستی محصول را دچار مشکل 

دهد. همچنین در زمان تهیه کرده و هزینه برداشت را افزایش می

های بزرگ، عملیات تهیه بستر زمین برای کاشت غالت، بروز کلوخه

ی ط  Asoodar et al. (2006)کند. بذر و کاشت را دشوار می

تحقیقی تاثیر میزان رطوبت و وزن چرخ فشارنده را بر روی میزان 

زنی گندم ارزیابی کردند. آنها گزارش کردند افزایش رطوبت جوانه

دار جوانه زنی خاك و وزن چرخ فشارنده موجب کاهش معنی

درصد  00درصد جوانه زنی بذر در رطوبت  85گردد به طوری که می

درصد و  21متر با افزایش رطوبت به  کیلوگرم بر سانتی 0/5و وزن 

درصد کاهش یافت. عالوه  61متر به کیلوگرم بر سانتی 0/01وزن 

ها ممکن است در نوع و شکل هندسی کارنده بر چرخ فشارنده،

، باشند که از این طریق روی عمق کشتشیاربازکن نیز متفاوت 

 Celik et گذارند.جوانه زنی بذر و نهایتا عملکرد محصول تاثیر می

al. (2007)  طی تحقیقی در موسسه تحقیقاتی در ارزروم ترکیه

کار با سیستم موزع مکشی، کشت مستقیم چهار کارنده شامل دقیق

آمازون، انیورسال آمازون و کارنده داخلی نیمه اتوماتیک سیب 

زمینی و آفتابگردان کشت را، از لحاظ یکنواختی عمق کشت و فاصله 

جوانه زنی بذر آفتابگردان مقایسه کردند. طبق  بین بذور و همچنین

ارنده زنی از کگزارش آنها بیشترین یکنواختی در فواصل بذور و جوانه

کشت مستقیم آمازون و بیشترین یکنواختی عمق کشت در کارنده 

طی تحقیقی در دو  Javadi et al. (2004)دقیقکار مشاهده شد. 

روش کاشت سنتی )دست منطقه کرمانشاه و مراغه به مدت سه سال 

پاش( را با دو روش کاشت مکانیزه با خطی کار و ردیف کار را با سه 

تراکم بذر نخود را در شرایط دیم مقایسه کردند. ایشان گزارش 

کردند در هر دو منطقه، کشت مکانیزه با خطی کار نسبت به دو 

گزارش کرده است که  Karayel (2009)روش دیگر برتری داشت. 

شیار ایجاد شده توسط شیاربازکن و شرایط کاری آن به خصوصیات 

طور غیر مستقیم بر جوانه زنی بذر و عملکرد محصول موثر است. 

Baker (1976)  دیسکی، چیزل و  بازکن اریشعملکرد سه نوع

ای را در آزمایشگاه و در خاك شنی لومی با یکدیگر مقایسه بیلچه

بیشتر  %11داری برای چیزل با کرد. درصد سبز بذور به صورت معنی

وی با بررسی محتوای  .بود %21و دیسک با  %26ای با از بیلچه

رطوبتی شیار نتیجه گرفت که عامل اصلی این اختالف مقدار باالتر 

ین ترت در شیار به جا مانده از چیزل بوده است و رطوبت اصلیرطوب

باشد. این رطوبت بیشتر در چه میپارامتر در روئیدن و ظهور ساقه

نتیجه انتقال خاك عمقی به سطح و محل قرارگیری بذر بوده است. 

های دیسکی برای نفوذ در بازکن اریشهمچنین مشخص شد که 

برابر انواع دیگر نیاز  0ینی معادل خاك به نیروی عمودی رو به پای

در مقایسه سه نوع شیار بازکن  Altikat et al. (2013)دارند. 

ای بالدار نتیجه گرفتند که درصد سبز و ای و بیلچهدیسکی، بیلچه

تر ای بالدار بیشای نسبت به بیلچهعملکرد در شیار بازکن بیلچه

، بازکن دیسکیاست. نتایج تحقیقات انجام شده روی سه نوع شیار

ای و کاردی نشان داده است که شیار بازکن دیسکی کمترین بیلچه

 هایجابجایی خاك را دارد ولی بهترین نفوذ در خاك، در شیاربازکن

 ,.Karayel, 2009; Conte et al)باشد ای و کاردی میبیلچه

2011; Vamerali et al., 2006).  

 

 هامواد و روش -0

 مشخصات محل اجرای پروژه 
 25در  مراغهایستگاه موسسه تحقیقات کشاورزی دیم 

 در استان آذربایجان شرقی باکیلومتری شرق شهرستان مـراغــه 
دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  02درجه و  91 عرض جغرافیای

متری از سطح دریا  0121در ارتفاع  دقیقه شرقی 21درجه و  06

با زمستان سرد با میانگین واقع شـده است. دارای اقلیم نیمه خشک 

خاك محل آزمایش با  می باشد. میلی متر 951بارندگی بلند مدت 



 00                                                                                           تاثیر کارنده در افزایش عملکرد نخود در شرایط دیم

 

درصد شن دارای بافت رسی  08درصد سیلت و  99درصد رس،  03

باشد. بر اساس گزارشات سالیانه آمار و اطالعات هواشناسی لومی می

 مستقر در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه میزان بارندگی در

میلی متر  921و  035، 029، 260سال های اجرای پروژه به ترتیب 

 963نیز  0933تا سال  0910و میانگین بارندگی بلند مدت از سال 

 میلی متر بوده است.

 

 روش اجرای آزمایش
این تحقیق به منظور شناسایی کارنده مناسب برای کشت نخود 

 0935از سال دیم در بهار بعد از برداشت غالت به مدت چهار سال 

های کامل تصادفی در با ارزیابی چهار کارنده به روش آماری بلوك

چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در مراغه به 

اجراء درآمد. ابتدا زمین مورد نظر که در سال گذشته زیر کشت 

متر سانتی 91گندم بوده انتخاب و در پاییز گاوآهن قلمی در عمق 

قبل از اقدام برای کاشت، هر چهار کارنده بر اساس میزان زده شد. 

دانه در متر مربع و همچنین کود مصرفی بر اساس فرمول  91بذر 

از منبع کودی سوپر فسفات تریبل و اوره )بر اساس  N20P20کودی 

دستورالعمل کاشت حبوبات در مناطق سرد ارائه شده توسط موسسه 

کاشت نخود رقم آزاد کالیبره تحقیقات کشاورزی دیم کشور( برای 

گردید. تاریخ کاشت از اواخر اسفند تا اوایل فروردین به محض گاورو 

بودن زمین بوده است. ابعاد هر کرت به عرض یک رفت کارنده به 

د ها عبارتند بودنمتر تعیین گردید. مشخصات فنی کارنده 51طول 

 از:

ن. سوار ساخت شرکت سازه کشت بوکا BSK7کارنده برکت مدل -0

سانتی متر، دو مخزن  95شونده، هفت ردیفه با فاصله ردیف کاشت 

های مجزا برای کود و بذر، دارای سیستم جایگذاری کود بدون چرخ

های زنجیری برای پوشاندن بذر روی پرسی و استفاده از حلقه

 (. 0ها )شکل ردیف

 
 BSK7کارنده برکت مدل -1شکل 

Fig 1. Barakat planter model B.S.K-7 

 

ردیفه  5کارنده برکت ساخت شرکت سازه کشت بوکان. سوار شونده، -2

متر، دو مخزن مجزا برای کود و بذر، سانتی 91با فاصله ردیف کاشت 

های پرسی و استفاده از حلقه گذاری کود، بدون چرخدارای سیستم جای

 (. 2ها )شکل های زنجیری برای پوشاندن بذر روی ردیف

 

 
 کارنده برکت -0شکل 

Fig 2. Barakat planter 
 

ساخت شرکت سازه کشت  2211کارنده کشت مستقیم مدل اسکی -9

سانتی متر،  5/01سوار شونده، یازده ردیفه با فاصله ردیف کاشت بوکان. 

 هایدو مخزن مجزا برای کود و بذر، دارای سیستم جایگذاری کود با چرخ

ابی ها. توضیح اینکه برای دست یپوشاننده با فشارقابل تنظیم روی ردیف

ها یک در میان بسته شد سانتی متر دریچه موزع 95به فاصله ردیف 

 (.9)شکل 

 

 

 
 0022کارنده کشت مستقیم مدل اسکی  -0شکل 

Fig 3. No-till planter model Aske 2200 
 

ی، کششساخت شرکت صنایع کشت گستر آذربایجان.  SKAکارنده -0

سانتی متر، دو مخزن مجزا برای  21یازده ردیفه با فاصله ردیف کاشت 

پرسی. توضیح های گذاری کود. بدون چرخکود و بذر، دارای سیستم جای

ها سانتی متر دریچه مورزع 01اینکه برای دست یابی به فاصله ردیف 

 (.0یک در میان بسته شد )شکل 
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 صنایع کشت گسترکارنده  -4شکل 

Fig 4. Sanayeh Kesht Gostar (SKA) planter 

 

درجه  31هر چهار کارنده مجهز به شیاربازکن با زاویه نفوذ کمتر از 

شکل هندسی با هم متفاوت بودند. بر اساس  بوده ولی از لحاظ

های هرز بعد از ها در رویش علفای شیاربازکنمشاهدات مزرعه

کاشت موثر بوده و با افزایش شدت عمل ناشی از عرض تیغه و داشتن 

 (8تا  5ملزوماتی مانند باله تراکم علف هرز کمتر بود )شکل های 

 

 
 شیاربازکن کارنده برکت -5شکل 

Fig 5. Opener of Barakat planter  

 

 
 BSK7شیاربازکن کارنده  -2شکل 

Fig 6. Opener of B.S.K-7 planter 

 

                                                 
Genestat 

 
 0022شیاربازکن کارنده اسکی  -7شکل 

Fig 7. Opener of Aski 2200 planter 

 

 
 صنایع کشت گسترشیاربازکن کارنده  -9شکل 

Fig 8. Opener of SKA planter 

 

تیمارها از لحاظ یکنواختی عمق کشت برای هر به منظور مقایسه بین 
ردیف در هر کارنده به طور مجزا، تعداد بوته در متر طولی و همچنین 

ترین غالف از سطح زمین، ارتفاع بوته از طریق برداشت پنج ارتفاع پایین
نمونه تصادفی و وزن ریشه تر و خشک در ده بوته، تنها در یک سال 

های مذکور، در هر گیریت. عالوه بر اندازهمورد اندازه گیری قرار گرف
ترین غالف و ارتفاع بوته از سطح زمین، تعداد چهار سال ارتفاع پایین

بوته در هر کرت اندازه 6تصادفی در  غوزه در بوته و عمق کشت به طور
کرت چهار ردیف  گیری شد. همچنین پس از رسیدن محصول در هر

 21حاشیه( به طول  حذف اثرات های داخلی به منظورکاشت )از ردیف
متر کف بر و پس از آفتاب خشک نمودن عملکرد زیست توده، عملکرد 

های جمع آوری شده در برنامه گیری شد. دادهدانه و وزن صددانه اندازه
تجزیه واریانس و  های کامل تصادفیبلوك به روش آماری 0جن استات

 ها به روش دانکن مقایسه شدند. میانگین

 

 نتایج و بحث -0

ر گستهای یکنواختی عمق کشت نشان داد کارنده کشتجدول شاخص
متر سانتی 0/0و میانگین عمق کشت  98/0آذربایجان با انحراف معیار 

 5های کاشت )با توجه به عمق کشت توصیه شده حدود در کل ردیف
ها بر اساس آن تنظیم شده بودند( از یکنواختی متر که کارندهسانتی
 52/2عیار انحراف منیز با باشد. بیشترین نایکنواختی برخوردار می بیشتر
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باشد. نتایج متر در کارنده برکت میسانتی 9/1و میانگین عمق کشت 
ها که تصاویر آن در قبل حاصل با توجه به شکل هندسی شیاربازکن

رسد. هر چه شدت عمل در به نشان داده شده است منطقی به نظر می
باشد نایکنواختی عمق توسط شیاربازکن بیشتر می هم خوردگی خاك

 (.0کشت نیز بیشتر بوده است )جدول 

 
 های یکنواختی عمق کشت در چهار کارندهشاخص -1جدول 

Table 1. Uniformity of depth planting index in four 

planters 
 های پراکندگیشاخص

Dispersion index 

Barakat SKA Aski BSK7 

 معیارانحراف 

Standard 

deviation 

2.52 1.38 1.82 1.82 

 بیشترین مقدار

Max amount 

15 9 12 13 

 کمترین مقدار

Min amount 

2.9 1.7 2.1 2.2 

 میانگین عمق کشت

Average planting 

depth 

7.3 4.4 5.7 6 

نتایج تجزیه واریانس یکساله یکنواختی توزیع بذر در واحد طول و 
بوته نشان داد. اختالف بین  01خشک ریشه در همچنین وزن تر و 

بوته  01ها در تعداد بوته در یک متر طولی و وزن خشک ریشه در کارند
بوته در سطح احتمال  01درصد و در وزن تر ریشه در  0در سطح آماری 

 دهد بیشترینها نشان میدار می باشد. مقایسه میانگیندرصد معنی 5
 00گستر با میانگین حدود کارنده کشتتعداد بوته در واحد طول در 

دار در یک کالس نیز به طور غیر معنی  بوته بوده است. سه کارنده دیگر
قرار گرفتند. از آنجایی که میزان تراکم بذر در واحد سطح برای هر چهار 
کارنده یکسان بوده، بیشتر بودن تعداد بوته در واحد طول در کارنده 

متر( سانتی 01دن فاصله ردیف کاشت )کشت گستر به خاطر بیشتر بو
و برکت به ترتیب با فاصله ردیف  BSK7های اسکی، نسبت به کارنده

 رسد. از نظر وزنسانتی متر این نتیجه منطقی به نظر می 91و  95، 95
نسبت به دو کارنده دیگر برتری داشته  1ریشه کارنده برکت و ب.اس.ك.

 2و کارنده کشت گستر کمترین مقدار را به خود اختصاص داد )جداول 
شود گیری میه چنین نتیجه(. از بررسی نتایج عمق کشت و وزن ریش9و

 یابد.ا افزایش عمق کشت وزن ریشه افزایش میکه ب
 

 تجزیه واریانس صفات زراعی نخود -0جدول 
Table2. ANOVA for Agronomic traits of chickpea 

 

 منابع تغییرات
S.V 

 

 درجه آزادی
Df 

 (MS) میانگین مربعات

 تعداد بوته در یک متر طولی
No. of plant in 1 meter 

 بوته 01وزن تر ریشه در 
Wet root weight in 10 plant 

 بوته 01در وزن خشک ریشه 
Dry root weight in 10 plant 

 تکرار
Replication 

9 1.3ns 16.3ns 1.8ns 

 تیمار
Treatment 

9 **12.4 41.2* 11.5** 

 خطا
Error 

3 2.1 8.6 0.97 

 ضریب تغییرات)%(
CV (%) 

 17 18 14 

ns  ،*  درصد و یک درصد 5دار در سطح دار، اختالف معنیبه ترتیب اختالف غیر معنی **و 
 

 میانگین صفات زراعی نخود -0جدول 
Table 3. Average of agronomic traits of 

chickpea 

 کارنده
Planter 

 متغییر   
Variation 

Aske Barakat BSK7 SKA 

 واحد طولتعداد بوته در 
No. planting in one meter 

B8.6 B7.6 B7.2 A11.1 

 بوته )گرم( 12وزن تر ریشه در 
Wet root weight in 10 

plant (gr) 

ab14.1 a18 a17.3 b11 

بوته  12وزن خشککک ریشککه در 

 )گرم(
Dry root weight in 10 

plant (gr) 

AB7 A8.7 A8.6 B5.1 

گیری شده در محصول نخود نتایج تجزیه مرکب چهار ساله صفات اندازه
دار بوده است که باتوجه به نشان داد، اثر سال بر روی تمام صفات معنی

های مختلف به خصوص در طول یکسان نبودن میزان بارندگی در سال
یر ، به غدار بودن اثر سال قابل توجیه است. طبق نتایجدوره رشد، معنی

شده،  گیریترین غالف از سطح زمین در سایر صفات اندازهارتفاع پاییناز 
باشد. اثر سال در تیمار نیز در صفات دار میها معنیاختالف بین کارنده

دار زراعی ارتفاع بوته، تعداد غالف در بوته، عمق کشت و وزن صدانه معنی
های مختلف از لحاظ صفات فوق ها در سالشد. یعنی اختالف بین کارنده

کساله ات به صورت ییکسان نبوده. با توجه به نتایج بررسی برخی از صف
ترین غالف از سطح زمین و تاثیر مانند عمق کشت و ارتفاع بوته و پایین

های نوسانات عمق کشت بر روی این صفات، اخذ نتیجه مشابه در داده
چهار ساله قابل توجیه است. اثر متقابل سال در تیمار روی عملکرد دانه 

های ارزیابی در سال های مورددار نشد. یعنی کارندو زیست توده معنی
مختلف از نظر میزان بارندگی و سایر شرایط محیطی، تاثیر یکسانی روی 

 عملکرد داشتند. 
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 چهار کارنده مختلف کشت با تجزیه مرکب صفات زراعی نخود در  -4جدول
Table 4. Combine ANOVA for agronomic traits of chickpea whit planting in four different planter  

 منابع تغییرات
S.V 

درجه 

 آزادی
df 

 (MSمیانگین مربعات )

ن تریارتفاع پایین

 غالف
Height of 

lowest pod 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

تعداد غالف در 

 بوته
No. of pods 

per plant 

 عمق کشت
Planting 

depth 

وزن صد 

 دانه

hkw 
 

 عملکرد دانه

Grain 

yield 
 

عملکرد 

 بیولوژیک

Biomass 
 

 سال
Year 

3 **107 **58 **937 **4.3 **536 **831494 **2079346 

 خطا
Error 

12 3.3 3.6 54 0.22 1.2 49519 216843 

 کارنده
Planter 

3 **17 ns1.3 **209 **16.7 **2.6 **275099 **1375386 

 کارنده×سال
Year*planter 

8 ns2.1 **6.1 **114 **2.6 **2.1 ns5496 ns42760 

 خطا
Error 

33 1.3 1.6 19 0.51 0.39 16568 52525 

یب تغییرات  ضککر

)%( 
CV (%) 

 6 4 16 12 2 17 14 

ns  ،*  درصد و یک درصد 5دار در سطح دار، اختالف معنیبه ترتیب اختالف غیر معنی **و 
 

 عمق کشت
عمق کشت تاثیر زیادی در سبز شدن و استقرار گیاه دارد. عمق سطحی 

بدلیل خشک شدن سریع بذر موجب نایکنواختی سبز شدن و عمق 

بیشتر نیز موجب تاخیر در سبز شدن و در عمق خیلی بیشتر، گیاه 

طی  Fetri et al. (2016)ضعیف و احتمال سبز نشدن وجود دارد. 

سانتی متر( بر عملکرد  02و  8، 0عمق کشت )آزمایشی تاثیر انواع مالچ و 

نخود در شرایط دیم بررسی کردند. ایشان گزارش کردند افزایش عمق 

کشت موجب افزایش عملکرد از طریق استفاده بیشتر از رطوبت گردید. 

سانتی متر  5تنظیم عمق کشت برای هر چهار کارنده یکسان و حدود 

بررسی عمق قرارگیری بذر در خاك رفت نتایج بوده، از این رو انتظار می

بعد از کاشت در چهار کارنده یکسان باشد ولی نتایج نشان داد بین چهار 

دار وجود دارد. بیشترین مقدار عمق کشت در کارنده اختالف معنی

 (.01کارنده برکت و کمترین آن در کارنده کشت گستر بوده است )شکل

 
 کارندهنمودار عمق کشت  نخود در چهار  -12شکل 

Fig. 10. The chart of chickpea planting depth (cm) in 

four planters  

 ترین غالف و ارتفاع بوته از سطح زمینارتفاع پایین
ترین ها تنها از نظر ارتفاع پایینطبق نتیجه تجزیه آماری، بین کارنده 

ترین غالف از سطح زمین از دار بوده است. پایینغالف اختالف معنی

حاظ برداشت مکانیزه برای ما اهمیت دارد، هر چقدر این ارتفاع بیشتر ل

ا نشان داد هشود. مقایسه میانگینباشد امکان برداشت مکانیزه بیشتر می

ترین غالف از سطح زمین مربوط به که بیشترین مقدار ارتفاع پایین

کارنده کشت گستر بوده و از لحاظ آماری نسبت به سه کارنده دیگر در 

(. با توجه به اینکه میزان تراکم 00 ک کالس باالتر قرار گرفت )شکلی

در واحد سطح برای هر چهار کارنده یکسان بوده و تنها اختالف در فاصله 

باشد، ممکن است به دلیل باال بودن تراکم روی ردیف به استناد ردیف می

 گستر(، رقابت بین بوته در کارنده کشت9نتایج به دست آمده )جدول 

 ترین غالف در بوته باشد.موجب افزایش ارتفاع پایین

 

 
 ترین غالف نخود از سطح زمیننمودار ارتفاع بوته و پایین -11شکل 

Fig. 11. The chart of chickpea plant height and lowest 

pod (cm) from the ground 
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 وزن صد دانه
طوری که  دار بود. بهاختالف بین تیمارها در وزن صددانه معنی

گرم در کارنده کشت گستر دیده شد  0/95ترین دانه با میانگین درشت

، 1/90، اسکی و برکت به ترتیب با میانگین 1و کارنده های ب.اس.ك.

 (. 5 گرم وزن صددانه در کالس بعدی قرار گرفتند )جدول 0/90و  5/90

 

 تعداد غالف در بوته
به گزارش تعداد زیادی از محققین تعداد غالف در بوته از صفات مهم در 

باشد که همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد آن دارد نخود می
(Kakaei et al. 2015; Zarei et al. 2011; Chaghamirza et al. 

2005; Saxena, 1984) نتایج نشان داد از نظر تعداد غالف در بوته .

دار وجود دارد. به طوری که کارنده برکت با ها اختالف معنیبین کارنده

غالف در بوته بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.  0/91میانگین 

و اسکی به ترتیب در کالس بعدی و کارنده اسکی  1های ب.اس.ك.کارنده

ترین کالس قرار گرفت غالف در بوته در پایین 8/20با میانگین 

 (.5)جدول

 

 میانگین وزن صد دانه و تعداد غالف در بوته نخود  -5جدول 
Table 5. Average if chickpea hkw and No. of pods per plant  

                       

 کارنده
Planter 

 متغیر
Variation 

Aski Barakat BSK7 SKA 

 وزن صددانه )گرم(
Hkw(gr) 

AB34.5 B34.1 AB34.7 A35.1 

 تعداد غالف در بوته
No. of pods per 

plant 

B26.7 A30.4 B28 C21.8 

 عملکرد دانه و زیست توده
مقایسه میانگین عملکرد دانه و زیست توده نشان داد بیشترین عملکرد 

دانه به ترتیب نزولی در کارنده برکت، گشت گستر آذربایجان، آسکی و 

باشد. به طوری که کارنده برکت به ترتیب نسبت به سه می 1-ب.اس.ك

درصد افزایش عملکرد دانه داشته است.  3/26و  5/26، 1/8کارنده دیگر 

د زیست توده نیز از لحاظ رتبه بندی تقریبا مشابه عملکرد دانه عملکر

(. بر اساس نتایج حاصل به نظر تعداد غالف در بوته 02باشد )شکل می

عامل اصلی افزایش عملکرد در کارنده برکت شده است که این نتیجه با 

مشابهت دارد.  Zarei et al. (2011)و  Kakaei et al. (2015)نتایج 

ها از لحظ وظیفه و اصول کلی که در مقدمه ذکر شد کارندههمانطوری 

ها به غیر از عرض کار، نحوه باشند و عمده اختالف کارندهبا هم مشابه می

ر که ب استاتصال به تراکتور در نوع و شکل هندسی شیاربازکن آنها 

نیز تاثیر نوع  Karayel (2009)گذارند. عملکرد محصول تاثیر می

 شیاربازکن بر عملکرد محصول را گزارش کرده است.
 

 
 نمودار عملکرد دانه و زیست توده نخود- 10شکل 

Fig. 12. The chart of chickpea grain yield and biomass 

(kg/ha)  

 

 گیرینتیجه -4
یک کارنده با توجه به ارتباط مستقیم آن به موارد زیر و تاثیر این موارد 

 عملکرد محصول اهمیت دارد.به 

تراکم و یکنواختی توزیع بذر در ردیف کاشت و واحد سطح  -

)از طریق عملکرد صحیح واحد سنجش، سیستم انتقال بذر از واحد 

 سنجش بذر تا شیار کاشت )لوله سقوط( یا فاصله بین واحد های کارنده(

جابجایی و برهم زدن خاك، انتقال خاك از الیه زیرین به  -

ا بجا گذاشتن بقایای گیاهی موجود روی سطح خاك بعد از سطح و ی

 ورز در کارنده یعنی شیاربازکن( عبور )از طریق خصوصیات عامل خاك

تماس بذر با خاك و ایجاد فشردگی در خاك )از طریق  -

 های فشارنده و یا سیستم پوشاننده بذر(چرخ

 یکنواختی عمق کشت )از طریق تنظیم عمق کشت(  -

یابی به عملکرد مناسب الزم است کارنده مناسب انتخاب لذا برای دست

شود. نتایج به دست آمده از این آزمایش نیز تاثیر کارنده روی عملکرد 

کند. چهار کارنده مورد ارزیابی با مشخصات فنی متفاوت را تایید می

)عرض کار، نحوه اتصال به تراکتور، فاصله بین ردیف های کاشت، نوع و 

بازکن( از لحاظ عمق کشت، تعداد غالف در بوته، شکل هندسی شیار

تعداد بوته در واحد طول و وزن صددانه و عملکرد محصول اختالف 

داری داشتند. به ترتیب اولویت و بیشترین عملکرد به ترتیب کارنده معنی

برای کشت بهاره  1برکت، کشت گستر آذربایجان، اسکی و ب.اس.ك.

 . هستندمناسب نخود در شراط دیم در منطقه سرد 

 

 گزاریسپاس -5
دانم از مشارکت شرکت سازه کشت کاوه بوکان و بر خود وظیفه می

شرکت صنایع کشت گستر آذربایجان و همکاری در اجرای این پروژه 

نمایم. بی شک رفع مشکالت کشاورزی در صمیمانه تشکر و قدردانی 

سازی ادوات کشاورزی نیازمند زمینه طراحی، ساخت و اصالح بهینه
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