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چکيده
در اين تحقیق يک موزع استوانهای تحت فشار هوا ساخته شد و بهوسیله دستگاه گريس بلت ارزيابی گرديد .آزمايش با
سه سطح فشار درون استوانه  850 ،600و  )Pa( 1050و سه سطح سرعت کارنده؛ 1 ،0/5و  ،)m/s( 1/5با روش
جداکن نده مکانیکی و در سه تکرار انجام شد .نتايج در قالب آزمايش فاکتوريل با طرح کامالً تصادفی مورد بررسی قرار
گرفت و مقايسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون  LSDدر نرمافزار  SASانجام شد .اثر فشار درون استوانه و سرعت
پیشروی کارنده بر روی درصد پُرشدگی ،چند کاشت ،نکاشت ،میزان انحراف از خط کشت و يکنواختی توزيع بذر مورد
بررسی قرار گرفت .نتايج نشان داد ،اثر متقابل سرعت و فشار هوا بر روی درصد پرشدگی ،نکاشت و چند دانهکاری در
سطح يک درصد معنیدار میباشد .فشار هوا و سرعت روی میزان انحراف از خط کشت تأثیری ندارد و توزيع يکنواختی
بذر در فشار کمتر بهتر انجام میگیرد.

واژههای کليدی :کارنده ،کشت دقیق ،درصد پُرشدگی ،خط کشت ،توزيع بذر
*
دقیق نیوماتیک برای بذر گندم طراحی ،و آزمايش شد .آزمون
مقدمه
تحت شرايط آزمايشگاهی و با استفاده از شاسی تست مجهز به
کارندهها مهمترين وسیله کشت بذر میباشند .موزع اغلب
سیستم دوربین انجام گرفت .نتايج نشان داد که سرعت دورانی
کارندهها از نوع مکانیکی است که باعث ضربه و آسیب به بذر
موزع و فشار منفی و اثرات متقابل آنها تأثیر مهمی روی
میشود .درنتیجه درصد جوانهزنی بذر کاهش میيابد .کارنده-
عملکرد موزع دارند ( .)Yasir et al., 2012بهینهسازی طراحی و
های مورد استفاده کشاورزان به ويژه کشاورزان خُردهپا ،معموالً
پارامترهای عملیاتی يک موزع نیوماتیک بذر برای کشت دانه-
خطی کار میباشد .اين کارندهها بذرها را بهصورت خطی و
های پنبه نیز مورد بررسی قرار گرفت .تأثیر سرعت خطی صفحه
نواری روی زمین میريزند ،بدون آنکه فواصل بذرها از همديگر
موزع در چهار سطح (0/58 ،0/42 ،0/29و  0/69متر بر ثانیه)،
تنظیمشده باشد .درنتیجه مقدار بذر مصرفی در هکتار در اثر
فشار خأل در چهار سطح ( 2 ،1/5 ، 1و  2/5کیلو پاسکال) و سه
استفاده از خطیکارها ،بسیار بیشتر از کارندههای دقیق است.
البته استفاده از خطیکارها جدای بذر اضافه ،با توجه به لزوم
انجام عملیات تنکسازی برای حذف بوتههای اضافی ،افزايش
هزينه تولید را در پی خواهد داشت .تراکم بیش ازحد و نکاشت
در رديف کشت ،از ويژگیهای کارکرد خطی کارهايی است که
بهعنوان رديفکار مورد استفاده قرار میگیرد .در کارندههای
بادی چون تنها عامل انتخاب بذر ،اختالف فشار هوا است،
کمترين آسیب به بذر وارد میشود و همچنین امکان تنظیم
دقیق فاصله بذرها روی رديف کاشت در اين نوع کارندهها وجود
دارد ( .)Nourgholipour et al., 2013به منظور کاهش صدمات
مکانیکی ،توزيع يکنواخت و جلوگیری از هدر رفت بذر يک موزع
* نويسنده مسئول arezaeiasl@yahoo.com :

°

°

شکل ورودی روزنه نگهدارنده بذر ( 90 120 120 ،90و 150
°

درجه  ) 150بر میانگین فواصل بذر ،دقت در فواصل بذر،
شاخص ضريب پرشدگی موزع ،شاخص بذرهای چندتايی و
باالترين کیفیت تغذيه موزع برآورد شد (.)Singh et al., 2005
در آزمون اندازهگیری فاصله بذرهای جدا شده از موزع و سرعت
بذر هنگام برخورد با سطح گريس بلت ،به کمک دوربین سرعت
باال ،در سرعت دوران غلتک موزع  30،20 ،10و  40دور در
دقیقه و سرعت خطی گريس بلت يکمتر بر ثانیه برای بذرهای
گندم و سويا ،در تمام مدت آزمون با دانه گندم و سويا ،سیستم
دوربین با سرعت باال هیچ دانهای را از دست نداد (Karayel et
) .al., 2006بهوسیلهی آنالیز عددی و تست آزمايشگاهی،
عملکرد يک کارنده دقیق استوانهای خالئی برای فواصل بذرهای
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دانههای روغنی بر روی بذرهای افتاده روی تسمهنقاله گريس
اندود شده مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از خواص فیزيکی
دانهها از قبیل کرويت ،وزن هزار دانه و آنالیز خط سیر افتادن
دانهها ،پیبردند که فشار تفاضلی مثبت ،زاويهرهايی و سرعت
دورانی استوانه تأثیر معنیداری روی يکنواختی پخش بذر روی
رديف دارند) .(Zhan et al., 2010مدل رياضی و بهینهسازی
ساختار و پارامترهای مهم موزع دقیق نیوماتیک برای کشت کلزا
بررسی شد و يک مدل مطلوب با به حداقل رساندن نیروی
تماس در هر نقطه از حلقه درحالیکه دانه در نازل مکیده شده
بود ارايه گرديد .در مدل جدای آنکه ارتباط بهینه از قطر دانه،
زاويه مخروطی و قطر نازل دانه به دست آمد .يک تقريب مناسب
برای اختالف فشار نازل دانه نیز معرفی شد ( Deng et al.,
 .)2010مدل رياضی فشار خال در کارنده دقیق مورد مطالعه قرار
گرفت .هدف از پژوهش تعیین فشار خال با لحاظ برخی خواص
فیزيکی دانه مانند جرم هزار دانه ،ضريب کرويت و چگالی بذر
در کارنده بود .در تست آزمايشگاهی بذرهای ذرت ،پنبه ،سويا،
هندوانه ،خربزه ،خیار ،چغندر قند و دانه پیاز مورد آزمون قرار
گرفت .نتايج نشان داد ،مدل رياضی با راندمان  0/99فشار خال
الزم برای کارنده دقیق را پیشبینی میکند (Karayel et al.,
) .2004همچنین در يک مدلی رياضی ديگر پیشبینی فشار خأل
برای يک کارنده دقیق نیوماتیک برای بذرهای پیاز مورد مطالعه
قرار گرفت .نتايج نشان داد مدل رياضی میتواند بهطور رضايت-
بخشی فشار خأل در روزنه کارنده دقیق خالئی را باراندمان 0/99
پیشبینی کند ( .)Afify et al., 2009بهینه سازی عملکرد موزع
تحت خال بر روی بذر پنبه با استفاده از سطح پاسخ مورد بررسی
قرار گرفت .در اين تحقیق شاخص پُرشدگی ،چند دانهکاری و
نکاشت مورد بررسی قرارگرفتند .نتايج نشان داد ،کمترين
سرعت محیطی باالترين عملکرد را داراست & (Yazgi
) .Degirmencioglu, 2007برآوردی از میزان دقت در فواصل
بین بذرهای ذرت و پنبه با استفاده از موزع دقیق نوع خأل بر
پايهی مالحظات تئوری و آزمايشها بر روی بذرهای افتاده روی
تسمهنقاله گريس اندود شده انجام شد .کیفیت شاخص تغذيه،
میزان پرشدگی موزع ،کاشت چند بذر باهم و دقت بهعنوان
معیارهايی برای فواصل دقیق بذر در نظر گرفته شدÖnal et ( .
 .)al., 2012عملکرد تئوری و آزمايشگاهی نازل يک کارنده
پنوماتیک خالئی برای بذر سبزیها مورد بررسی قرارگرفت.
آزمايشها را برای چهار نوع مختلف دانهها با شکلها و
خصوصیات مختلف ،هفت نوع نازل مختلف با قطرهای متفاوت و
اختالف فشار اعمالی در محدوده  0تا  80کیلو پاسکال انجام
شد .نتايج نشان داد که در اختالف فشار بیشتر از  20کیلو

پاسکال ،فاصله برداشتن دانه بهطور قابلتوجهی افزايش نمیيابد
( .)Guarella et al., 1996بهینهسازی دستگاه رديفکار بادی،
ويژه بذر گوجهفرنگی که در آن چرخهای زمینگرد دستگاه باعث
حرکت دستگاه و سیستم موزع انجام شد .در دستگاه مذکور
دمندهای با استفاده از محور توان دهی تراکتور فشار هوای الزم
برای نگهداشتن بذرها در روزنههای موزع استوانهای تأمین می-
کرد ( .)Rahmati & Hajiahmad, 2008موزع استوانهای
تحتفشار الکترونیوماتیک رديفکار برای بذر سويا را طراحی و
ساخته شد .ارزيابی دستگاه و موزع با سه سرعت جريان هوای
 2۷ ،23و  32متر بر ثانیه انجام شد و به ازای سرعتهای
مختلف جريان هوا ،سرعت پیشروی کارنده با حداقل  95درصد
پرشدگی سلول موزع اندازهگیری شد .نتايج نشان داد در سرعت
جريان هوای ثابت ،با افزايش سرعت پیشروی کارنده ،درصد
پُرشدگی کاهش میيابد (.)Nourgholipour et al., 2013
همچنین موزع استوانهای تحت خأل الکترونیوماتیک رديفکار
برای بذر سويا طراحی و ساخته شد .دستگاه موزع را بوسیله
گريس بلت ارزيابی آزمايشگاهی کردند .آزمايشها را با سه اندازه
خالء  2 ،1و  4کیلو پاسکال انجام دادند و به ازای اندازههای
مختلف خالء ،سرعتهای مختلف دوران موزع را مورد ارزيابی
قرار دادند .بیشترين سرعت دوران موزع (با احتساب  80درصد
پُرشدگی) در فشار منفی  4کیلو پاسکال و برابر  1/8متر بر ثانیه
اندازهگیری کردند (.)Mamizadeh et al., 2014
کارنده های مکانیکی به علت صدمات وارد بر بذر و کشت
غیر کنترل شده ،به مرور جای خود را به کارندههای بادی می-
دهند .با توجه به اهمیت کشت دقیق محصوالت کشاورزی و
جلوگیری از هدر رفت بذر و صرف هزينه اضافی جهت تنک-
کاری ،در اين تحقیق از بین کارندههای بادی ،کارندهی نوع
استوانه تحت فشار هوا ،به علت استفاده از يک موزع مرکزی
برای کلیه رديفهای کشت و نظارت بهتر بر عملکرد آن در
هنگام کار ،مورد توجه قرار گرفت .يک دستگاه موزع استوانهای
تحت فشار هوا چهار رديفه ،ويژه کشت ماش ،ساخته شد و به
وسیله گريس بلت مورد ارزيابی قرار گرفت.

مواد و روش
در اين تحقیق ،يک دستگاه موزع استوانه بادی چهار رديفه ويژه
کاشت بذر ماش در محل کارگاه ساخت و تولید گروه مهندسی
مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ساخته شد .شکل 1شمای کلی موزع را نشان میدهد.
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شکل  .2توزيع بذر روی گريس بلت

تعيين درصد پُرشدگی موزع
شکل  .1موزع استوانهای تحت فشار مجهز به جداکننده مکانيکی بذر (چرخ
الستيکی جداکننده)

روش کار دستگاه به اين شرح است :با روشن کردن
دستگاه گريس بلت و حرکت تسمه چرخ محرک دستگاه کارنده
که در تماس با تسمه است شروع به دوران میکند ،دوران چرخ
از طريق زنجیر و چرخدنده به دستگاه موزع منتقل میشود و
استوانه شروع به دوران میکند .با تنظیم نسبت چرخ دندههای
چرخ محرک و چرخ دنده های محور موزع استوانهای و مشخص
بودن شعاع استوانه ،نسبت سرعت خطی تسمه نقاله و سرعت
خطی موزع تعیین گرديد .مطابق تنظیمات انجام شده به ازای
سرعت خطی يک متر بر ثانیه تسمه نقاله ،سرعت خطی استوانه
نیم متر میباشد (بدون لحاظ کردن لغزش) .چون در هر رديف
استوانه چهل روزنه وجود دارد بنابراين فاصله دو بذر کنار هم
ريخته شده روی گريسبلت پنج سانتی متر میباشد .با روشن
کردن پمپ ايجاد جريان هوا ،جريان هوا از طريق لوله ورودی به
استوانه موزع وارد میشود و از طريق لوله خروجی وارد لوله
سقوط میشود .درعینحال جريان هوا از روزنههای ايجادشده
پیرامون استوانه میگذرد .در اثر نیروی حاصل از اختالف فشار
ايجاد شده در دو طرف جداره استوانه ،با چرخش استوانه،
بذرهای چسبیده به روزنهها همراه استوانه میچرخد ،هنگامیکه
بذر به محل قیف که به لوله خروجی متصل است میرسد ،چرخ
الستیکی جداکننده بذر ،با مسدود کردن روزنه ،اختالف فشار دو
طرف روزنه را از بین میبرد .بذر در اثر نیروی وزن خود از روزنه
جداشده و به همراه جريان هوای عبوری از لوله خروجی و لوله
سقوط (که تا فاصله چند سانتیمتری گريس بلت ادامه دارد)
میگذرد .بذر جابجا شده به کمک جريان هوا ،با برخورد به اليه
گريس روی سطح آن متوقف میگردد .

جهت تعیین درصد پُرشدگی موزع ،بذرهای خارج شده از لوله
سقوط در درون يک ظرف جمعآوری شد .با استفاده از رابطه 1
به ازای دوران مشخص موزع تعداد بذر خارج شده از لوله سقوط
شمارش شد و با محاسبه تعداد بذری که بايد خارج میشد،
درصد پُرشدگی موزع تعیین گرديد .اين آزمايش در سه تکرار و
برای همه حالتهای مختلف هنگام ارزيابی دستگاه انجام شد.
(رابطه )1

Dn 
n

 : nتعداد بذر خارج شده از لوله سقوط

 : nتعداد روزنه عبور کرده از زير چرخ جدا کننده (تعداد
بذری که بايد ريخته میشد)
هنگام تعیین درصد پُرشدگی موزع ،بذرهای خارج شده از
لوله سقوط به لحاظ صدمه مکانیکی وارد شده (شکستگی ،له
شدگی و  )...مورد بررسی دقیق قرار گرفتند.
تعيين چند دانهکاری

جهت تعیین چند دانه کاری و نکاشت ،بذرهای ريخته شده روی
گريس بلت به طول چهار متر مورد بررسی دقیق قرار گرفت .به
منظور پی بردن به علت چند دانه کاری ،جدای نظارت دقیق به
بذرهای چسبیده به پشت روزنه موزع در هنگام کار ،در زمانهای
متوالی دوران موزع متوقف گرديد و تعداد بذرهای چسبیده به
پُشت روزنههای موزع مورد وارسی دقیق قرار گرفت.
تعيين ميزان انحراف از خط کشت

به منظور تعیین میزان انحراف از خط کشت ،فاصله  20عدد
بذر از خط کشت به وسیله خط کش اندازهگیری شد .اين
آزمايش در سه قطر مختلف لوله سقوط 12 ،10و  15میلیمتر
انجام شد .مقدار انحراف از خط کشت با استفاده از روابط  2و 3
محاسبه گرديد (.)Rahmati & Hajiahmad, 2008
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(رابطه)2

i

x
x 
n

(رابطه )3

2



x

i

n 1

x



SD 

 : xiفاصله دو بذر کنار هم
 : xمیانگین فاصله
 : nتعداد بذر

نتايج و بحث
پُرشدگی روزنه موزع

نتايج آنالیز واريانس اثرات فشار درون استوانهو سرعت پیشروی
بر روی درصد پرشدگی روزنه موزع در جدول  1نشان دادهشده
است .همانطور که در جدول مشاهده میشود تغییرات فشار
درون استوانه و سرعت و اثر متقابل آنها بر روی درصد
پرشدگی در سطح  1درصد معنیدار شده است.
جدول  .1نتايج آناليز واريانس اثرات و سرعت پيشروی بر روی

 : SDانحراف معیار

درصد پرشدگی سلول موزع
منابع تغيير

تعيين ضريب يکنواختی توزيع بذر

جهت تعیین ضريب يکنواختی توزيع بذر دستگاه موزع حول
فاصله میانگین و همچنین حول فاصله تنظیمی ( 5سانتیمتر) در
سرعتهای مختلف پیشروی دستگاه در هر نوبت آزمايش فاصله
بین  20عدد بذر اندازه گیری شد و از رابطه  4استفاده شد

توان
سرعت
توان×سرعت

درجه

ميانگين

مجموع

آزادی

مربعات

مربعات

2
2
4

19/969
89/84۷
9/4324

9/9848
44/923۷
2/3581

F

**21/51
**96/۷9
**5/08

**معنیدار بودن آزمون  Fدر سطح  1%است)cv=0/69( .

(.)Rahmati & Hajiahmad, 2008
(رابطه )4

) 100

D

Se  (1  Y

 : Seضريب يکنواختی توزيع بذر برحسب درصد
 : Dمیانگین فاصله بهدستآمده يا تنظیمی بین بذرها
برحسب سانتیمتر
 : Yمیانگین قدر مطلق تفاضل داده از میانگین آنها و
فاصله تنظیمی
آزمون دستگاه موزع در سه سطح فشار درون استوانه
 1050 ،850 ،600پاسکال (سرعت جريان هوای  53 ،4۷و 5۷
متر بر ثانیه) و در سه سرعت پیشروی  1/5 ،1 ،0/5متر بر ثانیه
و به شیوه جدا کننده مکانیکی انجام شد .اثرات فشار درون
استوانه و سرعت پیشروی کارنده بر روی درصد پرشدگی سلول
موزع ،درصد چند کاشت ،نکاشت ،میزان انحراف از خط کشت،
يکنواختی توزيع بذر بررسی شد .آنالیز و تحلیل دادهها در غالب
آزمايش فاکتوريل با طرح پايه کامالً تصادفی و مقايسه میانگین
دادهها با استفاده از آزمون  LSDدر نرمافزار SASانجام شد.
به خاطر نتايج بدست آمده از آزمون لوله سقوط با
قطرهای مختلف ،تمامی آزمايشات و دادههای مربوط به ضريب
يکنواختی توزيع بذر ،درصد پُرشدگی ،درصد چند کاشت و
درصد نکاشت با لوله سقوط به قطر  10میلیمتر انجام شد.

شکل .3نتايج آزمون مقايسه ميانگين اثر متقابل فشار درون استوانه و
سرعت پيشروی کارنده بر درصدپرشدگی

طبق شکل  ،3حروف بزرگ اثر فشار درون استوانه بر روی
سرعت را نشان میدهد که در سرعتهای  1و  1/5متر بر ثانیه
فشار درون استوانه 1050اختالف معنیداری نسبت به توانهای
 850و  600پاسکال وجود دارد .به دلیل آنکه فشار درون
استوانه 1050پاسکال نیروی فشاری بیشتری نسبت به فشارهای
 850و  600پاسکال ايجاد میکند که با وجود آشفتگی بوجود
آمده در توده بذر بهتر از دو فشار درون استوانه ديگر بذر را به
پُشت روزنه میچسباند .در سرعت  0/5متر بر ثانیه اختالف
معنیداری بین سه سطح فشار درون استوانهوجود ندارد .چون
سرعت دوران موزع در اين حالت کم است ،آشفتگی کمتر بین
بذرهای موجود در استوانه بوجود میآيد در نتیجه اختالف
معنیداری بین فشارهای مختلف وجود ندارد .در فشارهای 600
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و  850پاسکال در هر سه سرعت  1 ،0/5و  1/5متر بر ثانیه
اختالف معنیداری وجود دارد ،علت آن کافی نبودن نیروی الزم
جهت نگهداشتن بذر در پُشت روزنه موزع در سرعتهای باالتر
( 1و  )1.5میباشد .در يک فشار درون استوانه ثابت هرچه
سرعت افزايش يابد آشفتگی و بهم خوردگی بذرها بیشتر می-
شود و درصد پُرشدگی کاهش میيابد .چون در فشار درون
استوانه 1050پاسکال نیروی فشاری زياد بوجود میآيد اختالف
معنیداری بین سرعت  0.5و  1متر بر ثانیه وجود ندارد .مگر
اينکه در سرعت  1.5متر بر ثانیه ،درصد پُر شدگی به داليل
گفته شده از قبل ،اختالف معنیداری دارد .همچنین در شکل
 ،3حروف کوچک اثر سرعت بر روی فشار درون استوانه را نشان
میدهد که در سرعتهای  0/5و  1متر بر ثانیه اختالف
معنیداری بین سه سطح فشار درون استوانه وجود ندارد و
همینطور در سرعت  1/5متر بر ثانیه فشار درون استوانه 600
پاسکال اختالف معنیداری نسبت به توانهای  850و 1050
پاسکال وجود دارد ،در فشار درون استوانه  850و  1050پاسکال
تفاوت معنیداری بین سه سرعت ندارد .در فشار درون استوانه
 600پاسکال سرعت  0/5متر بر ثانیه اختالف معنیداری نسبت
به دو سرعت  1و  1/5متر بر ثانیه وجود دارد .نیروی حاصل از
اختالف فشار هوا در اثر افزايش توان ،افزايش پیدا میکند و به
همین دلیل در يک سرعت ثابت با افزايش فشار درون استوانه
درصد پُرشدگی افزايش پیدا میکند .بنابراين درصد پُر شدگی
کاهش میيابد Singh et al. (2005) .نیز گزارش دادند ،با
افزايش فشار خالء به  2کیلو پاسکال شاخص تغذيه (درصد پُر
شدگی) بهبود میيابد و به  %94/۷میرسد که نتايج فوق را
تايید میکند.
چند دانه کاری

نتايج آنالیز واريانس اثرات فشار درون استوانه و سرعت پیشروی
بر روی درصد چند کاشت در جدول  2نشان دادهشده است.
همانطور که در جدول مشاهده میشود تغییرات فشار درون
استوانه و سرعت و اثر متقابل آنها بر روی درصد چند کاشت در
سطح  1درصد معنیدار شده است.
جدول .2نتايج آناليز واريانس اثرات فشار درون استوانه و سرعت
پيشروی بر روی درصد چند کاشت
منابع تغيير

درجه

ميانگين

مجموع

F

آزادی

مربعات

مربعات

توان

2

43/1۷12

21/5856

**

سرعت

2

32/۷546

16/3۷۷3

**

توان×سرعت

4

32/۷546

3/0092

46/62

35/3۷

**6/50

معنیدار بودن آزمون  Fدر سطح  1%است ()cv=13/20

شکل .4آزمون مقايسه ميانگين اثر متقابل فشار درون استوانه و سرعت
پيشروی کارنده بر درصدچندکاشت

طبق شکل  ،4حروف بزرگ اثر فشار درون استوانه بر روی
سرعت را نشان میدهد .در سرعت  1/5متر بر ثانیه اختالف
معنیداری بر روی فشارهای مختلف وجود ندارد و در سرعت 1
متر بر ثانیه در فشار درون استوانه  600پاسکال اختالف
معنیداری نسبت به فشارهای  850و  1050پاسکال وجود دارد.
در سرعت  0/5متر بر ثانیه فشار درون استوانه  1050پاسکال
اختالف معنیداری نسبت به فشارهای  600و  115پاسکال
دارد .در فشار درون استوانه  1050پاسکال در هر سه سرعت
تفاوت معنیداری وجود ندارد .در فشار درون استوانه 115
پاسکال سرعت  0/5متر بر ثانیه اختالف معنیداری نسبت به
سرعت های  1و  1/5متر بر ثانیه وجود دارد و همچنین در فشار
درون استوانه  600پاسکال سرعت  1/5متر بر ثانیه اختالف
معنیداری نسبت بهسرعت های  0/5و  1متر بر ثانیه وجود
دارد .همچنین در اين شکل حروف کوچک اثر سرعت بر روی
فشار درون استوانه را نشان میدهد که در سرعت  0/5و 1/5
متر بر ثانیه فشار درون استوانه  600پاسکال تفاوت معنیداری
نسبت به فشارهای  115و  1050پاسکال وجود دارد و در
سرعت  1متر بر ثانیه تفاوت معنیداری بین فشارهای مختلف
وجود ندارد .و همچنین در فشار درون استوانه  1050پاسکال
تفاوت معنیداری بین سرعتهای مختلف ديده نمیشود و در
فشار درون استوانه  600و  115پاسکال تفاوت معنیداری بین
سرعتهای مختلف وجود ندارد .با بررسی بهعمل آمده هنگام
دوران موزع ،هیچ روزنهايی که حاوی دو يا چند بذر باشد
مشاهده نشد .همه چند دانهکاری (به اين معنی که فاصله دو
بذر کنار هم ،کمتر از نصف فاصله تنظیمی باشد) به علت مسیر
نا برابر و تصادفی عبور بذر در درون لوله خروج بذر و لوله
سقوط ،از لحظه جدا شدن بذر از پُشت روزنه تا لحظه افتادن
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روی گريس بلت میباشد .نحوه وارد شدن بذر به درون لوله
خروج (دهانه قیف) و محل برخورد بذر با قیف (که کامال
تصادفی میباشد) از عوامل چند دانه کاری میباشد ،در يک
فشار درون استوانه ثابت هرچه سرعت پیشروی افزايش پیدا کند
به علت بی نظمی ورود بذر به لوله خروج در استوانه ،چند دانه-
کاری نیز افزايش میيابد .اما در يک سرعت دوران ثابت موزع
(سرعت ثابت کارنده) ،هرچه فشار درون استوانه افزايش يابد به
علت افزايش سرعت جريان هوا ،بذر راحتتر و سريعتر وارد لوله
خروج میگردد .در نتیجه درصد چند دانه کاری کاهش میيابد.
نکاشت

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود تغییرات فشار درون
استوانه و سرعت و اثر متقابل آنها بر روی درصد نکاشت در
سطح  1درصد معنیدار شده است.
جدول  .3آناليز واريانس اثرات فشار درون استوانه و سرعت پيشروی
کارنده بر روی درصد نکاشت
منابع تغيير

توان
سرعت
توان×سرعت

درجه

ميانگين

مجموع

آزادی

مربعات

مربعات

2
2
4

132/۷546
242/1296
36/3425

66/3۷۷3
121/06481
9/0856

F

**143/3۷
**261/50
**19/62

معنیدار بودن آزمون  Fدر سطح  1%است ()cv=11/85

روی فشار درون استوانه را نشان میدهد که در سرعت  1/5متر
بر ثانیه اختالف معنیداری بین هر سه سطح فشار درون استوانه
وجود دارد؛ و همینطور در سرعت  0/5و  1متر بر ثانیه در فشار
درون استوانه  600پاسکال اختالف معنیداری نسبت به
فشارهای  115و  1050پاسکال دارد؛ و همچنین فشار درون
استوانه  1050پاسکال سرعت  1/5متر بر ثانیه تفاوت
معنیداری نسبت به دو سرعت ديگر دارد و در فشارهای  600و
 115پاسکال تفاوت معنیداری در بین سرعتها وجود ندارد.
در بررسی نکاشت ذکر اين نکته بسیار مهم است که در
واقع مقدار نکاشت بايد به اندازه کاهش درصد پُرشدگی باشد.
يعنی اگر در يک حالت ارزيابی دستگاه ،پُر شدگی موزع برابر 95
درصد بود ،مقدار نکاشت بايد  5درصد باشد .منتها به علت ذکر
شده در بخش چند دانهکاری بذرهای خارج شده از لوله سقوط
به فواصل يکسان روی گريس بلت نمیاُفتند به همین خاطر به
اندازه تعداد بذرهايی که کنار هم اُفتادهاند نیز به نکاشت اضافه
میگردد .به همین دلیل مقدار نکاشت در شکل  5برای تمام
حاالت ارزيابی دستگاه ،تقريبا برابر مجموع چندکاشت (شکل)4
و باقیمانده درصد پُر شدگی از  100درصد شدهاست (شکل .)3
علل نکاشت دقیقا همان عواملی هستند که در بخش پُرشدگی
موزع و چنددانهکاری گفته شد .نتايج بدست آمده از آزمون
صورت گرفته ،نتايج ) Önal et al. (2012را تايید میکند .هر
چند آزمايشات آنها بر روی بذر پنبه صورت گرفته بود.
در بررسی صدمات مکانیکی وارد شده به بذر ،هیچ بذر
صدمه ديدهايی مشاهده نشد .علت اين امر به خاطر جابجايی بذر
از درون مخزن (موزع استوانهای) تا قرار گیری بذر روی سطح
گريس بلت ،به کمک جريان هوا بود .بنابراين به دلیل اينکه هیچ
نیروی مکانیکی قابل توجه به بذر وارد نمیشد ،بذر صدمه ديده-
ايی هم مشاهده نشد.
انحراف از خط کشت

شکل .5نتايج آزمون مقايسه ميانگين اثر متقابل فشار درون استوانه و
سرعت پيشروی کارنده بر درصدنکاشت

طبق شکل  ، 5حروف بزرگ اثر فشار درون استوانه بر
روی سرعت را نشان میدهد .در سرعت  1 ،0 /5و  1/5متر بر
ثانیه در هر سه فشار درون استوانه اختالف معنیداری وجود
ندارد و همچنین در فشارهای  115 ،600و  1050پاسکال در
هر سه سرعت  1 ،0/5و  1/5متر بر ثانیه اختالف معنیداری
وجود دارد و همچنین در اين شکل حروف کوچک اثر سرعت بر

نتايج حاصل از آنالیز واريانس اثر فشار درون استوانه و سرعت بر
میزان انحراف از خط کشت در جدول  4آمده است .نتايج اين
جدول نشان میدهد اثرات فشار درون استوانه و سرعت روی
میزان انحراف تأثیری نداشتهاند.
جدول  .4آناليز واريانس اثر فشار درون استوانه و سرعت بر
ميزان انحراف از خط کشت
منابع تغيير

توان
سرعت
توان×سرعت

درجه

ميانگين

مجموع

آزادی

مربعات

مربعات

2
2
4

0/۷111
0/0444
0/2222

0/3555
0/0222
0/0555

 nsعدم معنیداری را نشان میدهند.

F

0/48ns
0/03ns
0/0۷ns
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جدول  ،5میزان انحراف معیار از خط کشت در سه قطر
لوله سقوط  10،12و  15میلیمتر نشان میدهد؛ که میزان
انحراف در قطر لوله سقوط  10میلیمتر برابر  1/002میلیمتر و
در قطر لوله سقوط  12میلیمتر برابر  1/30میلیمتر درحالیکه
میزان انحراف در قطر لوله  15میلیمتر برابر  2/34میلیمتر
است .هر چه قطر لوله کمتر باشد میزان انحراف معیار کاهش
میيابد.
جدول  .5ميزان انحراف معيار از خط کشت
قطر لوله

ميزان انحراف معيار

 10میلیمتر
 12میلیمتر
 15میلیمتر

 1/002میلیمتر
 1/30میلیمتر
 2/34میلیمتر

( Rahmati & Hajiahmad (2008میزان انحراف معیار
برای موزع نیوماتیک بذر گوجهفرنگی  3/1میلیمتر به دست
آوردند .با توجه به نتايج آزمايش صورت گرفته ،بهترين اندازه
قطر لوله سقوط حالتی است که قطر داخلی لوله سقوط دو برابر
میانگین هندسی دانه ماش باشد .اگر قطر لوله کوچکتر از اين
اندازه کمتر باشد در سرعت های پیشروی باال بذرها داخل لوله
سقوط گیر می کنند و اگر بزرگتر باشد درصد چندکاشت و
نکاشت افزايش میيابد.
جداول  ۷ ، 6و  8مقدار ضريب يکنواختی توزيع بذر را در
فشارهای مختلف هوای درون استوانه و سرعتهای مختلف
کارنده نشان میدهد .ضريب يکنواختی بذر به صورت درصد،
حول فاصله تنظیمی (فاصله ای که بر اساس نسبت سرعت
خطی گريس بلت و سرعت خطی استوانه موزع تنظیم گرديد) و
میانگین فاصله بذرهای ريخته شده روی گريس بلت ،گزارش
گرديد.
جدول  :6ضريب يکنواختی توزيع بذر برحسب درصد در فشار درون استوانه
 600پاسکال و در سرعتهای مختلف گريسبلت
سرعت گريسبلت

جدول  .8ضريب يکنواختی توزيع بذر برحسب درصد در فشار درون استوانه
 1050پاسکال و در سرعتهای مختلف گريسبلت
سرعت گريسبلت

0/ 5

1

1/5

 Se1حول فاصله تنظیمی ()%

83/82

۷9/89

68/53

 Se2حول میانگین فاصله ()%

85/18
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با توجه به نتايج بدست آمده از جداول  ۷ ،6و  8معلوم
گرديد ،در سرعت جريان هوای کمتر (فشار درون استوانه کمتر)،
بذرها از يکنواختی توزيع بهتری برخوردارند .در سرعتهای
جريان هوای باالتر (فشار درون استوانه بیشتر) توزيع يکنواختی
بذر وضعیت بدی را تجربه میکند .در سرعت جريان هوای کمتر
به علت برخورد کمتر بذرها به جداره داخلی لوله سقوط ،بذرها
با نظم بهتری همراه جريان هوا مسیر درون لوله خروج و لوله
سقوط را طی میکنند .در سرعت جريان هوای باال با اغتشاش
بوجود آمده در لوله خروج بذر و لوله سقوط ،بذرها دائما به
جداره داخلی لولهها برخورد کرده و در نتیجه هنگام جابجا شدن
در درون لوله از نظم خوبی برخوردار نمیباشند به همین دلیل
ضريب يکنواخت بذر در فشار درون استوانه باالتر (سرعت باالتر
جريان هوا) کمتر میباشد .در يک فشار درون استوانه مشخص،
هرچه سرعت پیشروی بیشتر باشد ضريب يکنواختی بذر کمتر
میشود که علت آن نیز به خاطر بهم ريختگی در مسیر حرکت
بذر از لحظه جداشدن از استوانه تا لحظه قرار گرفتن روی
گريس بلت میباشد.
) Singh et al. (2005ضريب يکنواختی توزيع بذر برای موزع
پنوماتیکی مخصوص کشت دانههای پنبه را در شرايط
آزمايشگاهی  %88به دست آوردندRahmati & Hajiahmad ( .
 (2008نیز ضريب يکنواختی توزيع بذر برای موزع نیوماتیک بذر
گوجهفرنگی را حول فاصله تنظیمی دستگاه  ٪9۷/5و حول
فاصله میانگین را  ٪95/2گزارش کردند .در دستگاه مورد آزمون
طول لوله سقوط بسیار بلندتر از دستگاه مورد ارزيابی Singh et
) al. (2005و ( Rahmati & Hajiahmad (2008بود .به همین
دلیل مقادير گزارش شده آنان وضعیت بهتری دارد.
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نتايج آزمايش دستگاه موزع نشان داد که با افزايش سرعت
پیشروی میزان نکاشت و چند دانهکاری افزايش و درصد
پرشدگی سلول موزع کاهش میيابد و با افزايش فشار درون
استوانه (افزايش سرعت جريان هوا) درصد پرشدگی افزايش و
نکاشت و چند دانهکاری کاهش میيابد.
ارزيابی دستگاه موزع نشان داد که علت چند دانهکاری نه

)(m/s

جدول  .7ضريب يکنواختی توزيع بذر برحسب درصد در فشار درون استوانه
 115پاسکال و در سرعتهای مختلف گريسبلت
سرعت گريسبلت)(m/s

0/5

1

1/5

 Se1حول فاصله تنظیمی ()%

8۷/52

۷9/05۷

68/84

 Se2حول میانگین فاصله ()%

8۷/90

81/55

68/4۷

1396  پاييز،3  شماره،48  دوره، مهندسی بيوسيستم ايران278

.باشد ضريب يکنواختی بذر کمتر میشود
ارزيابی دستگاه نشان داد که سرعت کارنده و فشار درون
استوانه بر روی میزان انحراف از خط کشت تأثیری نداشته و
 میلیمتر مربوط به قطر لوله سقوط1 کمترين میزان انحراف با
. میلیمتر هست10

به خاطر چسبیدن بیشتر از يک بذر به پشت روزنه استوانه
 بلکه به خاطر مسیر حرکت بذرها از لحظه جدا شدن تا،موزع
.لحظه قرارگیری روی گريس بلت میباشد
مشخص شد در سرعت جريان هوای کمتر (فشار درون
 بذرها از يکنواختی توزيع بهتری برخوردارند و در،)استوانه کمتر
 هرچه سرعت پیشروی بیشتر،يک فشار درون استوانه مشخص
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