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  چکیده
ي مورد ات فیزیکی شیار بذر به ویژه در بذرکارهها در تعیین خصوصیا با توجه به اهمیت نقش شیاربازکن

د شیاربازکن دودیسکی با افزودن دو بشقاب  یک مطالعه موردي جهت بهبود عملکرورزي خاك استفاده در سیستم بی
اهی به یهدف برطرف کردن نقایصی مانند عدم جداسازي موثر بذر و کود، فشردن بقایاي گ. جانبی به آن انجام پذیرفت

ن نوین ساخته در این راستا شیاربازک. درون شیار بذر و عدم توانایی در کاهش تراکم خاك در ناحیه قرارگیري بذر بود
  پیشرويبین در سه سطح از سرعت آزمایشات در یک سویل .  نوع دودیسکی رایج مقایسه گردیدباملکرد آن شد و ع

و دو سطح از تراکم )  مگاگرم بر مترمکعب1/1 و 4/1(و دو سطح تراکم از خاك ) کیلومتر بر ساعتسه، شش و هشت (
 پایه کامال تصادفی و با سه تکرار براي هر تیمار در قالب یک طرح فاکتوریل بر)  تن در هکتاردو و یک (بقایاي گیاهی 
کند، تراکم خاك را در  نتایج نشان داد که شیاربازکن نوین بذر و کود را به شکل موثري از یکدیگر جدا می. انجام پذیرفت

لیکن . کند  و از ورود بقایا به منطقه قرارگیري بذر جلوگیري میدهد ناحیه قراگیري بذر بیش از نوع دودیسکی کاهش می
البته این شیاربازکن دو ردیف بذر را به . مقدار برهم خوردن خاك در شیار به جا مانده از شیاربازکن نوین بیشتر است

 .دهد متر باالتر از محل قرارگیري کود قرار می  سانتیپنجمتري در طرفین و   سانتی5/4طور همزمان در فاصله 
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Abstract 

        Due to important role of furrow opener to criticize properties of seed slot especially in no-

tillage driller, a case study about double disk opener was conducted. The main objectives of the 

project were to improve performance of the opener to separate seed and fertilizer, to reduce hair-

pinning and increase loosening of soil in the slot. In this way, a new double-disk opener developed 

which had two additional horizontal disks. To consider performance of novel opener an indoor 

comparison test between new and common opener was performed in soil bin. The experiment was 

conducted with three working speeds (3, 6 and 8 km h-1), two bulk densities of soil (1.1and 1.4 

Mg/m 3 ) and two levels of residues (1 and 2 ton/ha). The experimental design consisted in a 

(3×2×2) complete randomized factorial with three replicates for each test. Results showed the 

separation of seed and fertilizer was done by new opener efficiently. Cone Index was lower in the 

slot created by new opener and Hair-pinning not observed. Although, amount of soil disturbance 

was higher by new opener, but it should be noted that this opener put two rows of seeds and enough 

amount of fertilizer simultaneously. The vertical and horizontal separation of seed and fertilizer 

were 5 and 4.5 cm, respectively. 
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  مقدمه
ورزي رویکردي نوین است که هدف آن  خاكبی 

هاي تولید با حفظ منابع تولید  وري نهاده  بهرهشافزای
ورزي بذرکارها به  در استفاده از این سیستم خاك. است

 نقش کلیدي را در میزان هاآنهاي  خصوص شیاربازکن
زنی  زیرا درصد جوانه. کنند موفقیت فرآیند تولید ایفا می

قرار سریع گیاه تابع خصوصیات فیزیکی بذر و است

- شیار .شیار ایجاد شده توسط شیاربازکن است
هاي مورد استفاده در بذرکارهاي سیستم  بازکن
  :بایست ورزي نیز مانند بذرکارهاي معمول می خاك بی
 .سب قرار دهدبذر را در عمق منا •
بایست با الیه نازکی از خاك مرطوب و  روي بذر می •

 تا بذر را از تابش مستقیم سست پوشانده شود
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آفتاب حفظ کرده و مقداري رطوبت را که براي 
زنی بذر الزم است در داخل شیار بذر در  جوانه

  و همکارانچودهاري(دسترس آن قرار دهد 
1985(. 

جداسازي مناسب بذر و کود را به شکل موثري  •
الت بهتر است که کود حابراي اغلب . انجام دهد

 سهتر و با فاصله افقی  ینمتر پای  سانتیدودر 
چودهاري و همکاران (متر از بذر قرار گیرد  سانتی
 ).1986، بیکر و افضل 1985

بایست به  پراکندگی بذرها از ردیف قرارگیري می •
 .حداقل برسد

هاي دودیسکی که از  شیاربازکنترین مشکل مهم
 همان ورزي هستند خاك ترین انواع در سیستم بی رایج

جداسازي بذر و کود از یکدیگر است مورد سوم یعنی 
ها  البته این شیاربازکن). a 1991 تسییر و همکاران(

نظیر فشردن بقایا به بستر مشکالت دیگري نیز دارند 
که باعث کاهش تماس   )2006وامرالی و همکاران (بذر 

زنی  میان بذر و خاك و در نتیجه کاهش درصد جوانه
فوذ خاك در الیه همچنین افزایش مقاومت به ن. شود می

چه را در آن  نفوذ ریشهزیرین محل قرارگیري بذر 
البته این . )2001رحمان و چن (کند  سخت می

شیاربازکن مزایایی نیز بر سایرین دارد که عملکرد بهتر 
و ) 2003همت و خشویی (در شرایط سله بستن خاك 

از آن ) b 1991 تسییر و همکاران(زدن خاك  حداقل برهم
مطالعات ذکر شده در راستاي مقایسه  .جمله است

  . هاي مختلف انجام پذیرفته است عملکرد شیاربازکن
  

 ها مواد و روش
در این پروژه بر اساس اطالعات موجود در مورد 

هاي  ها و خصوصیات فیزیکی خاك انواع شیاربازکن
ها، یک الگوي نوین جهت قراردهی همزمان تحت عمل آن

یف گردیده و با تاکید بر بذر و کود در شیار کاشت تعر
هاي دودیسکی رایج، شیاربازکن نوینی  شیاربازکن

جهت بررسی تاثیرگذاري طرح . ساخته و آزمون گردید
اي میان شیاربازکن دودیسکی جدید یک مطالعه مقایسه

 بود  یافتهتغیرمعمولی و نیز نوع جدید که ساختار آن 
  .فتپذیر انجام

 1ه که در شکل شیاربازکن دودیسکی مورد استفاد
سمت چپ نشان داده شده است از دو دیسک آفست 

  .متر بود  میلی390ساخته شد که قطر هر کدام 
  

  
و شیابازکن ) سمت چپ( شیاربازکن دودیسکی رایج -1شکل 

  )سمت راست(نوین 
  

متر جلوتر از دیگري قرار  میلی32ها   یکی از بشقاب
 بشقاب .بر را داشت گرفته بود و در واقع نقش پیش

راستا با مسیر  بر  به نحوي مونتاژ شده بود که هم پیش
بشقاب دیگر به نحوي قرار داشت . گرفت حرکت قرار می

این امر باعث به . آمد بوجود میها آن بین o10که زاویه 
شد تا محل  وجود آمدن فضایی در مابین دو بشقاب می

اما در .  کود باشدهاي سقوط بذر و قرارگیري لوله
کن نوین که بر پایه نوع دو دیسکی  ساختار شیارباز

هاي اصلی شیار میانی را براي  ساخته شد بشقاب
. )سمت راست. 1شکل  (آوردند قراردهی کود فراهم می

افزوده ها آناي به  دو بشقاب کوچک دیگر نیز به گونه
شدند که دو شیار افقی را براي  قراردادن بذر در 

متر باالتر از کف شیار  تین ساپنج شیار میانی و طرفین
 100هاي کوچک  قطر این بشقاب. میانی فراهم آورد

  .متر بود میلی
 نصب o30اي در حدود   حمله ها با زاویه این بشقاب

گزارش کردند ) 1995(شدند چرا که دامورا و پاندي 
می به حداقل نیروي مقاوم به کشش یک شیاربازکن هنگا

.  درجه باشد40رسد که زاویه حمله آن کمتر از  خود می
نوشت بهترین تمایل به نفوذ ) 2007(همچنین گادوین 

 افتد  درجه اتفاق می23یک ابزار در زاویه حمله 
ح از سرعت طس در سه بین آزمایشات در یک سویل

و دو سطح تراکم )  کیلومتر بر ساعتهشتو  شش ،سه(
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و دو سطح از )  مگاگرم بر مترمکعب4/1 و 1/1(از خاك 
در قالب یک )  تن در هکتاردوو یک (تراکم بقایاي گیاهی 

رار  و با سه تکطرح فاکتوریل بر پایه کامال تصادفی
 در چند هاقبل از آزمایش. براي هر تیمار انجام پذیرفت

گیري معلوم شد که در یک دنده ثابت با چه دور  اندازه
رکدام از سطوح سرعت تامین موتوري از تراکتور ه

گیري مقدار تراکم خاك از شاخص  جهت اندازه. شود می
قابل مخروط آن استفاده شد که به وسیله یک نفودسنج 

این دستگاه به . شد  انجام Eijkelkamp با مارك حمل
 درجه و مساحت 30یک مخروط فوالدي با زاویه نوك 

سه  جهت مقای.متر مربع مجهز بود  سانتییکقاعده 
، شاخص هاآن زدن خاك در  ها مقدار برهم شیاربازکن

مخروط در بستر بذر، وجود بقایا در شیار بذر و 
 .مورد بررسی قرار گرفت هاآنجداسازي کود و بذر در 
 25آن طول بین انجام شد که  آزمایشات در یک سویل

 100متر و عمق آن حدود   سانتی180متر، عرض آن 
 در آن ریخته شده است خاکی خاکی که. متر است سانتی

 45 رس و  درصد20 شن و  درصد35(لومی است 
به منظور آشکارسازي بهتر تفاوت ). سیلتدرصد 

ها در مقدار حرکت دادن خاك، آزمایشات در  شیاربازکن
زیرا در این .  کیلومتر بر ساعت انجام شدهشت  سرعت

 خوردن خاك براي هر دو  سرعت مقدار برهم
خوردن  جهت بررسی مقدار برهم. ر بودشیاربازکن بیشت

هاي گرفته شده از شیار  خاك از روش تحلیل عکس
  ).2006ن اوامرالی و همکار(استفاده شد 

  
  نتایج و بحث
پس از آماده شدن پروفیل  :1 زدن خاك میزان برهم

خوردن خاك  کش مقدار برهم خاك با استفاده از یک خط
جا مانده از  ار بهبه عنوان مثال در شی. تا حدي معین بود

 کیلومتر بر هشتشیاربازکن دودیسکی در سرعت 
 شکل شیار  نشان داده شده است2ساعت که در شکل 

جهت انجام . دو طرف متقارن نبودایجاد شده در 
کش در شیار و گرفتن عکس  ها با قرار دادن خط تحلیل

کش برداشته شد و یک  سپس خط .ابعاد آن ثبت گردید
پس از . خورده قرار داده شد هم اي بهه نخ سفید در لبه

                                                 
1Soil Disturbance 

 SolidWorksعکسبرداري مجدد با استفاده از برنامه 
   ).3شکل  (متر تحلیل شدند ها با دقت یک میلی عکس

  

  
جا مانده از  خوردن خاك در شیار به  میزان برهم -2شکل 

  .شیاربازکن دودیسکی

  
خوردگی خاك در   تصویر شماتیک مقدار برهم-3شکل 

  زکن دودیسکیشیاربا
  

 که خاك در سمت راست دهد  نشان می3 شکل
جا شده است در  متري جابه  سانتی16شیار تا فاصله 

. متر است  سانتی5/12حالیکه این فاصله در سمت چپ 
 6/1یار همچنین ارتفاع قله توده خاك در سمت راست ش

دلیل این .  بیشتر است آن سمت چپمتر از  سانتی
  . هاي شیاربازکن است موضوع آفست بودن دیسک

ذکر شد بشقاب سمت راست  که طورمانه
 درجه نسبت به جهت 10اي حدود  شیاربازکن با زاویه

شود تا در  این امر باعث می. حرکت نصب شده است
حین پیشروي مقداري از خاك در مقابل این بشقاب 
. توده شده و ارتفاع الیه خاك در مقابل آن افزایش یابد

 قرار گرفته و تنشاز خاك تحت لذا حجم بیشتري 
خورده   بهم در نتیجه فاصله خاك. شود حرکت داده می

اما . کند از مرکز شیار در سمت راست افزایش پیدا می
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جا شده به  در مورد شیاربازکن نوین مقدار خاك جابه
 .این امر دو دلیل دارد. بیشتر بودصورت قابل توجهی 

 عرض کار هاي جانبی  به علت افزودن بشقاباوال
ثانیا زاویه حمله . شیاربازکن افزایش پیدا کرده است

مطابق آنچه گادوین . بود درجه 25هاي جانبی  بشقاب
ذکر کرده است در شرایطی که زاویه حمله یک ) 2007(

زدن  دار برهم درجه باشد مق90ورز کمتر از  ابزار خاك
که زاویه حمله آن است  از ابزاري خاك در آن بیشتر

هاي شیاربازکن  مانند بشقاب( درجه باشد 90بیش از 
هاي مربوط به  پس از تحلیل عکس). دودیسکی

متر، عمق   سانتی9شیاربازکن نوین دهانه شیار میانی 
متر از سطح اولیه خاك، دامنه   سانتی5/10شیار میانی 

  و در سمت چپ 23خوردن خاك در سمت راست  هم بر
فزون بر این  ا).4شکل ( متر مشاهده شد   سانتی19

 هفتقله توده خاك در سمت راست شیار ارتفاع 
متر از سمت چپ آن بیشتر   سانتی1/2متر بود که  سانتی
خوردن خاك در این  هم عدم تقارن در الگوي بر. بود

هاي بزرگ  حالت نیز از نامتقارن بودن آرایش دیسک
اما موضوع جالب توجه انباشته شدن . شود ناشی می

ی از خاك در قسمتی است که بذر در الیه نسبتا ضخیم
این امر باعث  . گیرد هاي افقی در زیر آن قرار می شیار
در برخی نقاط تا  واقعی کاشت بذر شود تا عمق  می

افزایش عمق کاشت . متر افزایش یابد  سانتی9حدود 
از . تواند باعث به تعویق افتادن سبز شدن گردد می

هاي توده شده  اكطرفی به علت عدم تقارن در ارتفاع خ
عمق کاشت بذور در دو ردیف مجاور نابرابر شده و 
درنتیجه یکنواختی سبز شدن بذور ممکن است تحت 

هاي بزرگی  تواند چالش این موارد می. تاثیر قرار گیرد
در  هاآنبراي شیاربازکن نوین باشد که البته اصالح 

  .رسد هاي بعدي ممکن به نظر می ساختار

  
  خوردن خاك در  ماتیک الگوي برهم تصویر ش-4شکل 

  شیاربازکن نوین
  

 نتایج مشاهده شده در :استقرار بذر و کود
هاي خاك نشان داد بذر و کود تغذیه شده در  پروفیل

شیاربازکن دودیسکی بسیار نزدیک به یکدیگر در خاك 
هاي بذر  علت آن قرار گرفتن لوله.  بودند قرار داده شده

. و کود به شکل متوالی در فضاي  میان دو دیسک است
شود  می ابتدا کود در قسمت جلویی بر روي خاك ریخته 

ها اجازه برگشت مقدار قابل  این در حالی است که دیسک
دهند  توجهی از خاك به درون شیار ایجاد شده را نمی

لذا کودهاي ریخته شده در خاك تقریبا بدون پوشش 
از آنجا که برگشت خاك به شیار پس از . مانند باقی می

افتد و همچنین لوله سقوط بذر در  عبور ابزار اتفاق می
 میان دو دیسک قرار دارد لذا قبل از برگشت فضاي

لذا . شود نیز به خاك اضافه میکود خاك به شیار بذر 
گیرد  مقدار کافی از خاك ما بین کود و بذر قرار نمی

تواند بذر را از مسمومیت  هرچند این الیه نازك خاك می
زنی آن را  ایجاد شده توسط کود حفظ کرده و جوانه

ت قرارگیري آن براي مراحل تضمین کند، اما موقعی
). 1986بیکر و افضل، (بعدي رشد گیاه مناسب نیست 

بایست در  بذر و کود می اما در شیاربازکن نوین
شود   شیارهایی جداگانه قرار بگیرند که باعث می

جداسازي افقی و عمودي بذر و کود به شکل مناسبی 
البته در این شیاربازکن دو ردیف بذر به . انجام پذیرد

صورت همزمان در طرفین شیار میانی که محل ریخته 
هاي  در پروفیل. شود شدن کود است، قرار داده می

 هاآنگرفته شده از عملکرد این شیاربازکن که یکی از 
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 نشان داده شده است، جداسازي موثر کود و 5در شکل 
هاي انجام شده  گیري در اندازه. بذر مشاهده گردید

متر و   سانتی5/4شیار میانی فاصله تقریبی بذرها تا 
 لذا .متر بود  سانتیپنجحدود با کود  هاآنفاصله عمودي 

. متر است  سانتی7/6تقریبا  هاآنجداسازي قطري میان 
 3 اینچ عمودي و 2این نتایج همخوانی خوبی با فاصله 

براي ) 1983(اینچ افقی دارد که توسط کلپر و همکاران 
ورزي  خاك ر سیستم بیقرار دادن بهینه بذر و کود د

در شکل  هاآنطرح شماتیک پیشنهادي . پیشنهاد گردید
 . نشان داده شده است6

  

  
   بذر و کود در شیاربازکن نویني جداساز-5شکل 

  
  

  
 نحوه قراردهی بهینه بذر و کود از نظر کلپر و همکاران -6شکل 

)1983(  
  

تراکم در شیاربازکن دودیسکی قراردهی بذر در 
البته .  بقایا به خوبی انجام نشدهکتار تن بر دو

هاي بشقابی در شرایط سنگین بودن بقایا  شیاربازکن
تسییر و همکاران (اند  هیچوقت عملکرد خوبی نداشته

تن دو (در این تراکم از بقایا ). 2001 و چادوري 1991
ها در انجام عمل برش،  عدم توانایی بشقاب) در هکتار

شکل ( شیار بذر گردید باعث فشرده شدن بقایا به کف
این موضوع نه تنها باعث کم شدن تماس بذر با ). 7

شود بلکه ممکن  خوردگی بیشتر شیار می خاك و برهم
است در شرایط مرطوب بودن خاك باعث مسمومیت 

بیکر و (بذر و گیاهچه ناشی از پوسیدگی بقایا شود 
) تن در هکتاریک (اما در تراکم کم بقایا ). 1996ن اهمکار

. هاي متفاوت خاك دیده شد  رایط متفاوتی در فشردگیش
بقایا )  مگاگرم بر متر مکعب4/1(تر  در خاك متراکم

لذا بستر بذر . شدند ها حرکت داده  بریده شده و به کناره
 بود و تماس خوبی بین بذر و خاك از بقایاعاري تقریبا 

 مگاگرم 1/1(لیکن در خاك با تراکم کمتر . وجود داشت
عث ها در برش بقایا با ضعف دیسک) مکعببر متر

  در این .)7شکل  (به کف شیار شد هاآنفشرده شدن 
  شیار  به داخل خاك نیز  مقداري  بقایا  شرایط به همراه 

  

  
 وجود بقایا در بستر بذر ایجاد شده به وسیله شیاربازکن -7شکل 

جا  و عدم وجود بقایا در شیار بذر به) راستسمت  (دودیسکی
  )سمت چپ (ده از شیاربازکن نوینمان

  
اگرچه این .  از شیار را پر کرده بودیشد و قسمتآورده 

ا چندان مهم نبود لیکن هموضوع در شرایط این آزمایش
اي از آنجا که سطح خاك نسبت به  در شرایط مزرعه

تر است هر گونه حرکت رو  هاي پایینی بسیار خشک الیه
اربازکن را تحت تاثیر تواند عملکرد شی به پایین خاك می

توان در ماهیت  دلیل وقوع این موضوع را می. قرار دهد
یک شیاربازکن . عمل برش به وسیله بشقاب دانست
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لبه تیز . برد بشقابی بقایا را بر اساس عمل قیچی می
بشقاب فک متحرك این قیچی و سطح خاك فک ثابت آن 

در شرایط سست بودن خاك در واقع فک دوم . است
طیفه خود را که همان نگهداري بقایا در مقابل لبه قیچی و

دهد لذا بشقاب  تیز بشقاب است به خوبی انجام نمی
مناسب . سعی بر پاره کردن و فشردن بقایا را دارد

بودن بستر بذر در شرایط بقایاي کم و تراکم باالي 
اما در شیاربازکن . خاك نیز موید همین واقعیت است

در  هاآني بقایا مقداري از نوین اگرچه در تراکم باال
شد لیکن بستر بذر تقریبا عاري از  شیار میانی دیده 

توان افقی بودن محل قرارگیري  دلیل آن را می. بقایا بود
بذور دانست که تقریبا ارتباط مسقیمی با سطح خاك 

از طرفی چون در شیار میانی تنها کود قرار داده . ندارند
 براي مشکلیتواند  ی وجود بقایا در آن نم،شود می

همچنین در شیارهاي افقی محل . ایجاد کندکاشت بذر 
هاي زیرزمینی بقایا به خوبی  قرارگیري بذر برش قسمت

توان درگیر بودن  دلیل این امر را می. صورت پذیرفت
  .دوسر بقایاي برش یافته در خاك دانست

 :را   اثر سرعت پیشروي بر نیروي عمودي وارده بر ابز   
در ابزارهایی که زاویه ) 2007(گزارش گادوین طبق 
 درجه باشد، نیروي عمودي 70تر از  بزرگ هاآنحمله 

البته . گیرد وارد بر ابزار مقادیري منفی به خود می
عالمت منفی قراردادي بوده و بیانگر آن است که جهت 

لذا در مقابل ورود ابزار . این نیروها به سمت باال است
ده و تمایل دارند تا ابزار وارد شده به خاك مقاومت نمو

هاي در آزمایش. به خاك را به بیرون از آن هدایت کنند
رو به (انجام شده در این پژوهش نیروي عمودي منفی 

وارد بر هر دو شیاربازکن با افزایش سرعت کاهش ) باال
چنانکه در شکل نشان داده شده است در ) 8شکل (یافت 

 عمودي وارده بر ابزار شیاربازکن دودیسکی نیروهاي
. منفی بوده و تمایل دارد تا ابزار را از خاك بیرون براند

لیکن در شیاربازکن نوین نیروهاي وارده بر ابزار 
این بدان معنی است که نیروهایی . مقادیر مثبت دارند

لذا این . شود قائم و رو به پایین بر ابزار وارد می
 اضافی نیاز شیاربازکن براي ورود به خاك به نیروي

  .ندارد

  
  ارتباط میان سرعت پیشروي و نیروي عمودي . 8شکل شماره 

  وارد بر ابزار
هاي دور تا به امروز   از گذشته:شاخص مخروط

ورزي کم کردن تراکم و  ترین هدف عملیات خاك اصلی
پیوستگی خام و در نتیجه تسهیل نفوذ ریشه، آب و هوا 

 سیستم اما از آنجا که در. در آن بوده است
ورزي تمرکز اصلی بر خصوصیات محل  خاك بی

قرارگیري بذر است لذا بررسی تراکم خاك در آنجا 
 فشار الزم براي 9در شکل . مورد نظر این تحقیق بود

در ) شاخص مخروط(وارد کردن یک مخروط استاندارد 
هاي خاك پس از عبور دو شیاربازکن نشان داده  الیه

آوري  هایی از خاك جمع ونهها در نم همه داده .شده است
   مگاگرم بر4/1 هاآنچگالی ظاهري   که  شدند
خط پهن افقی نشان دهنده عمق . بودمکعب  متر

در  شیاربازکن  هر دو  براي  . قرارگیري بذر است
  شاخص  محل قرارگیري بذر از باالتر  هاي  عمق

  
  

  
  

 تغییرات شاخص مخروط نسبت به عمق در بستر بذر -9شکل 
  )▲(ین نوو شیاربازکن) ●(جا مانده از شیاربازکن دودیسکی هب
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عنی خاك پوشاننده بذر در ی. خاك کاهش یافتمخروط 
لیکن مقدار عددي شاخص . بودهر دو حالت سست شده 

در .  بودمخروط براي شیاربازکن نوین کمتر
شیاربازکن دودیسکی با نزدیک شدن به محل بذر 

 ششیکی در نزدشاخص مخروط افزایش پیدا کرد و 
د که البته در یرس متر به مقدار حداکثر خود  سانتی
این . دبوتر از این عمق نیز مقدار آن تقریبا ثابت  پایین

هاي آفست  اگرچه بشقابکه دهد  موضوع نشان می
 نرم کنند لیکن خاك را به  رادتوانند خاك مقابل خو می

سمت کف شیار فشرده و تا حدي باعث فشردگی آن 
اما در شیاربازکن نوین سست کردن خاك تا . دشون می

تر   و در پایینیابد متري تداوم می  سانتی10 از عمق بیش
از آن شاخص مخروط هر دو شیاربازکن تقریبا برابر 

است که مقدار عددي آن با شاخص مخروط نمونه اولیه 
کمتر بودن شاخص مخروط در . خاك همخوانی دارد

تواند  ربازکن نوین میمتري در شیا  سانتی6 -10عمق 
هاي  چه تر و بهتر ریشه فرصتی را براي رشد سریع

تر  خارج شده از بذر فراهم آورد که در استقرار سریع
  .گیاه تاثیر مثبت خواهد داشت

گیري کرد که  گونه نتیجه توان این در نهایت می
با افزودن این دو بشقاب جانبی به شیاربازکن 

 مرتبط با آن نظیر دودیسکی رایج برخی از مشکالت
فشردن بقایا به بستر بذر و اختالط بذر با مکش منفی، 
همچنین شیاربازکن نوین سست . شود کود حل می

وشاننده بذر را به شکل موثرتري کردن الیه خاك پ
  . دهد انجام می
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