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 و معمولی در استان فارس کوبکاه یهانیکمبا تلفات برداشت ۀارزیابی و مقایس
 

 3سامانی زادهو بهرام حسین 2مریم لطفعلیان، *1سجاد رستمی

 

، تم، دانشکده کشاورزی دانشگاه شههرکردسگروه مهندسی مکانیک بیوسی ؛ و استادیاردانشجوی کارشناسی ارشد ؛دانشیارترتیب: به -3و  2، 1

 کرد، ایرانشهر

   13/10/96 :رشیپذ خیتار ؛24/7/95: افتیدر خیتار

 

 چکیده

 امکان برداشت، ۀمرحل در گندم ضایعات کاهشبا  .است وراکخ مصرف الگوی در غذایی ۀماد و زراعی محصول ترینمهم گندم

کوب، تعداد اینن ننو  های کاهبا توجه به استقبال کشاورزان در استفاده از کمباین .دارد وجودات نیز تولید در توجه قابل افزایش

 و معمنولی یهناکمباین تلفنات مینزان بررسنی به تحقیق این دربرای برداشت گندم در حال افزایش است.  ویژهبهها کمباین

ای در شرایط مزرعنه  کوب و معمولیکاههای آزمایش کمباین. شد پرداخته 76 کالس و 955 جاندیر نو  از کوبکاه هایکمباین

های مختلف کمباین اعنم از واحند بنر ، تلفات در  بخش شامل های مختلفو پارامتردرصد اجرا 14رطوبت یکسان و در  کامالً

 هنای منورد آزمنایش ننو  معمنولی و کمبناین ند.گیری شداندازهزنی بذر درصد جوانهو نیز  MOGکوبش و جدایش، مخزن و 

که مجمو  تلفات می دهد تایج حاصل از این مطالعه نشان ن کوب از دو شرکت سازنده جاندیر )هپکو( و کالس انتخاب شدند.کاه

. دارنندداری اخنتالف معننینو  کمباین کنالس و جانندیر  در هر دوکمباین معمولی تلفات برداشت کوب با ن کاهیشت کمبابردا

کنوبش و واحد  درکالس کوب درصد و در کمباین کاه 16/4و به میزان  مخزن در بخشکوب جاندیر اهکن تلفات کمباین یبیشتر

. بیشنترین دارند داراختالف معنی در هر دو مورد با کمباین معمولی مورد مقایسه خود که دیده شد درصد 13/8میزان به ،جدایش

 و کنوب کنالسکمبناین کناهدر هکتار برای لیتر  55میزان بهکوب های کاهکمبایندر شده نیز  گیریاندازهمیزان مصرف سوخت 

 .دیده شدکوب جاندیر کمباین کاهدر هکتار برای لیتر  44/69

 

 کلیدی هایواژه

 واحد کوبش ، جدایشواحد واحد بر ،  گندم، ،تلفات مخزن

 

 مقدمه

 الگوی در غذایی ۀماد و زراعی محصول ترینمهم گندم

 درصهد 50 از بهی  کهطوریهب است کشور وراکخ مصرف

 تهممین نهان از ایهران در فهرد ههرغذایی مهورد نیهاز  انرژی

 ،غهذایی مهواد تهممین در گنهدم اهمیهت دلیه بهه .شودمی

 هایبرنامه از کشور در آن تولید افزای  و گندم خودکفایی

و میزان تولید  کشت زیر سطح .است بودهنیز  هادولت مهم

 شه  بهی  از 1392-93عهی در سال زرا کشور در گندم

 

 هایاسهتان .اسهت بهوده تهن ده میلیهون و هکتهار میلیون

 زیهر سطح بیشترین ترتیببه کردستان و فارس ،خوزستان

در  تولیهد حجم بیشترین و اندداشته را محصول این کشت

فهارس،  هایاسهتان بهه متعله  ترتیهببهه نیهز همان سال

  (Anon, 2015). است خوزستان و گلستان

 امکهان برداشهت، ۀمرحله در گنهدم ضهایعا  کاه  با

 .دارد وجهود کشهور مهزار  از تولیهد در توجهه قاب  افزای 

 مرتبط بها  هایهزینه و تلفا  کاه  برای مطالعه ،بنابراین
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 مقهدار بهود خواههد الزم .اسهت ضروری محصول این تولید

 بها آن کهاه  بهرای تها شود مشخص آن عل  و افت دقی 

 .هایی برداشته شودماگ هاکمباین سازیبهینه و اصالح

 منبه  عنوانبهه کشهاورزی هایماشهین اهمیت به نظر

 انتخها  و ارزیهابی حاضهر، عصر ۀمکانیز کشاورزی در توان

 واحهدهای مهدیریت ناپذیراجتنا  هایاولویت از ادوا  این

 تواندمی موق به و صحیح تصمیم اتخاذزیرا  است کشاورزی

 .باشد داشته هاانسان زندگی در بسزایی تمثیر

 (Khosravani & Rahimi, 2006) رحیمهی و خسروانی

 اثههر عههواملی  ،ایمرحلههه چنههد گیرینمونهههدر یههک طههرح 

 چون مشخصا  مزرعه، زمین، کمبهاین، راننهده و کشهاورز 

 تلفهها   مختله  کمبهاین شهام  هایقسهمتدر تلفها  را 

  دماغه، تلفا  کوبنده، تلفا  الک و غربال و تلفها  طبیعهی

در سه شهرستان مرودشهت، اقلیهد و دارا   1379در سال 

 نشهان هها بررسهی. نتهای  نهدکرد بررسهی در استان فهارس

برداشهت  ۀکه میانگین ک  ضایعا  گندم در مرحل دهدمی

درصد تولید است. بیشترین مقدار این  ۸/4در استان فارس 

و  ارتبها  داردکمبهاین  ۀبه افت دماغ درصد( 6۸)ضایعا  

افت طبیعی، افت الک و غربال، افهت به ترتیب بعد از آن به

 کیفی.کوبنده و افت 

در یهک  (Yavari & Pourdad, 2003)یاوری و پهورداد 

 صههور بهرا  955دسههتگاه کمبههاین جانههدیر  61 ،تحقیهه 

 17 وتصادفی در مهزار  گنهدم اسهتان کرمانشهاه ارزیهابی 

و وضهعیت گنهدم صفت شام  مشخصا  کمبهاین، ریهزش 

 ایهن محققهان. کردنهد بررسهیرا کمی و کیفهی محصهول 

کیلهوگرم در  42/105متوسهط  طوربهه گزارش دادنهد کهه

برداشت با کمباین  حاص ِ ،درصد ریزش 2/7برابر با  ،هکتار

 توانهدمی رعایت نکها  فنهی و مسهاز  زراعهیو  بوده است

 .کاه  دهددرصد  31/3 را به برداشت تلفا 

 تهههمثیر (Sabir et al., 2005)همکهههاران  و صهههبیر

 بررسهی گنهدم بهر تلفها  را محصول و ماشین ارامترهایپ

 ۀفاصهل سهطح رطوبهت، سهه سطح سه این محققان. کردند

  میههزان سههطح و سههه از یکههدیگر کوبنههده ضههد و کوبنههده

  کردنههد را انتخهها  دهههی بههه دسههتگاه()خههوراک تغذیههه

 ۀفاصهل و تغذیهه میهزان رطوبت، کاه  با که ندداد نشان و

 دانهههه  شکسهههتگی از یکهههدیگر، کوبنهههده ضهههد و کوبنهههده

 .شودمی بیشتر

 سهرعت و کمبهاین نهو  تهمثیر (Shaker, 2008) شهاکر

 در حین گندم ضایعا  و بر تلفا را  کوبنده ۀاستوان دورانی

 نیوهلند،) سطح در چهار کمباین نو  .بررسی کرد برداشت

 اصهلی تیمار عنوانبه (1165 جاندیر و 955 جاندیر کالس،

 750 ،650) سهطح سه در کوبنده ۀاستوان دورانی سرعت و

 انتخها  فرعهی ههایتیمار عنوانبهه (دقیقه در دور ۸50 و

 ۀدر محهدود در مزرعه هاکمباین پیشروی سرعت .ندگردید

 نتای  .بود ،ساعت در کیلومتر 3 تا 5/2 ،شده صیهتو سرعت

 مربهو  ایمزرعهه ظرفیت بیشتریننشان داد که ها بررسی

  آن از په  و سهاعت در هکتهار 02/1 بها کالس کمباین به

 جانهدیر و 1165 جانهدیر ،نیوهلنهد یههاکمبهاین ترتیببه

 .اسههت سههاعت در هکتههار 26/0 و 62/0 و ۸1/0 بهها 955

 57/5 بها 1165 جانهدیر کمبهاین در کیفی تلفا  بیشترین

 دیده درصد 69/3 با کالس کمباین در آن کمترین و درصد

 .شده است

 ایمطالعه (Heydari et al., 2011)حیدری و همکاران 

ایهن  بهه توجهه بهارا  کمباین ترینمناسب انتخا  منظوربه

 و ایمنهی قیمهت، تلفها ، میهزان بررسی کردند: معیار پن 

 توجه . باایجاده ترافیک و نگهداری و تعمیر ۀهزین راحتی،

 و راننهدگان کشهاورزان، از شهده آوریجمه  هایدیدگاه به

 افهزارنرم نتهای  تحلی  و کشاورزی آال ماشین فروشندگان

Expert Choice، کمبههاین ترینمناسههب کههالس کمبههاین 

 توجه با کردستان، دروگر کمباین ،همچنین. گردید معرفی

 در ،کهاه انبهار وجود و محصول باقیماندۀ کاه کردن خرد به

 آن، یبهاال تلفا  دلی به اما است شده رای  کشاورزان بین

 کهرده کسهب تهریپهایین ۀرتبه ،هاکمباین دیگر به نسبت

 .است
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 اثهر (Mirzazadeh et al., 2011) همکهاران و میرزازاده

 بهرای کوبنهده در مهواد شدن جدا بررا  طراحی پارامترهای

 .کردنهدبررسهی  کمبهاین در جداکننهده افت کردن کمینه

 ،کمبهاینبها   غهال برداشهت در مههم ایفرآینهده از یکی

 کمبهاین عملکهرد بهر بیشتری تمثیر که است کوب  فرآیند

  طریه  از شهده کوبیهده هایدانهه جداسهازی حداکثر .دارد

 طریه  از جداسهازی افهزای با  است زیرا مهم ضد کوبنده

 جداسهازی واحهدهای دیگر انوا  یا غربال روی بار ،هاشبکه

 .یابهدمی کهاه نیهز  غربهال افت نتیجه در و آیدپایین می

 کامه  ههایبلوک ۀپایه بهر فاکتوری  صور به آزمای  یک

 .اجهرا شهد s68 سههند کمبهاین بها تکهرار سه با و تصادفی

 ارتفها  از: بودنهد عبار  آزمای  این در مستق  متغیرهای

 شهدن جهدا بازده .کوبنده لقی نسبت و تغذیه میزان ساقه،

 گرفتهه نظهر در وابسهته پارامتر عنوانبه نیز کوبنده در مواد

 ههر اثهر کهه داد نشهان واریان  ۀتجزی از حاص  نتای  .شد

 واحهد افهت نتیجه در و جداسازی میزان روی فاکتور چهار

 متقابه  اثهر و دارمعنهی 01/0 احتمال سطح در جداکننده

 .است دارمعنی غیر فاکتورها

 ,Sheikhdavoodi & Houshyar) هوشیار و داودیشیخ

 را tc56نیوهلنهد  کمباین با برداشت در گندم تلفا  (2010

 سهرعت اثهر تحقی  این در .کردند بررسی فارس استان در

 تلفها  روی آنهها متقاب  اثر و فلک وچرخ سرعت پیشروی،

 مختله  سهطوح ه شد کههداد نشان و بررسی برش سکوی

 و فلهک و چهرخ سهرعت مختله  سهطوح پیشروی، سرعت

 بههرش سهکوی تلفها  روی عامه  دو ایهن متقابه  اثرههای

 سهرعت در بهرش سهکوی تلفها  کمتهرین .است دارمعنی

 دقیقه در دور 25 سرعت و ساعت در کیلومتر سه پیشروی

 چهههار پیشههروی سههرعت در آن بیشههترین وفلههک  و چههرخ

فلک  و چرخ ۀدقیق در دور 35  و سرعت کیلومتر در ساعت

 .ه استگزارش شد

 & Taghinazhad) سههرکاریمسههتوفی و نههدادتقههی

Mostofi-Sarkari, 2013) رسههیدگی مختلهه  مراحهه  در 

 با کمباین برش واحد تلفا  اقتصادی و فنی ارزیابیبه کلزا 

 فنی بررسی برای پدوه  این .پرداختند متداول ۀدماغ سه

 کمبهاین بهرش واحهد در کلهزا برداشهت تلفها  اقتصادی و

 کامه  ههایبلوک طهرح در قالهب پهال  اسپلیت صور به

 تیمهار .شهد اجهرا مغهان منطقهه در تکهرار چهار با تصادفی

درصهد(  ۸0 و 70 ،60) هادانهه شهدن ایقهوه درصد اصلی

 سهرعت فرعهی تیمهار اسهت، رسهیدگی میزان ۀدهندنشان

 تیمههار و سههاعت( بههر کیلههومتر 5/3 و 5/2 ،5/1) پیشههروی

 و اربجوی هیدرولیکی )مکانیکی، کلزا برای دماغه سه فرعی

 داد نشهانها بررسی نتای  .بود (Biso) اتریشی هیدرولیکی

 ۀدماغه ،هادماغهه  انهوبهین ا در بهرش واحهد تلفا از نظر 

 هیهدرولیکی ۀدماغه و بیشهتریندرصهد  36/5 بها مکانیکی

 کمتهریندرصد  13/4 و 2۸/4با  ترتیببهاتریشی  و جویبار

 ،برداشهت زمهان یرتمث نظر از اند.داشته را دانه ریزش میزان

 ازرا  دانهه ریهزش بیشتریندرصد  2۸/5 با درصد ۸0 تیمار

 نظهر در بهادرصد  70ر تیما ولی داشته کمباین برش واحد

تشهخیص  برداشهت زمان ترینمناسب شرایط، سایر گرفتن

 افهزای  بهاکهه  داد نشهان هها همچنهینبررسهی .داده شد

 افههزای  ریههزش میههزان مرحلههه، هههر در پیشههروی سههرعت

 .یابدمی

بها توجهه بهه  (Ghari et al., 2013) همکهاران و قهاری

 تلفها ، باال بهودن گندم برداشت در فراوان مشکال  وجود

 و مناسهب یههاکمباین انتخها  اهمیت ،برداشت زمان در

 از جلهوگیری بهرای یراهکار عنوانبه انهآدر  ریزش کنترل

 و 1055 جانهدیر متهداول کمبهاین نهو  دو عملکرد تلفا ،

 هایقسههمتدر  تلفهها  .دنههدکر بررسههیرا  1165 جانههدیر

 ههاالک کوبنده، برداشت، سکوی شام  کار حال در مختل 

 که داد نشانها گیریاندازه نتای  .شد گیریاندازه برهاکاه و

 کهه است درصد 4 از بی  محصول برداشت زمان در تلفا 

 پیشرفته کشورهای به نسبت را محصول باالی نسبتاً اتالف

 یکهدیگر بها کمباین دو در تلفا  از آن، پ  .دهدمی نشان

 از نظهر کهه داد نشهانایهن مقایسهه  نتهای  .گردید مقایسه

 ...یهانیکمباارزیابی و مقایسۀ تلفات برداشت 
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 نهو  دو بهین ،کوبنده واحد ریزش و برداشت سکوی ریزش

 و ههاالهک تلفها  امها نهدارد وجهود زیهادی تفاو  کمباین

 کمتهر ،1055 کمباین به نسبت ،1165 کمباین در برهاکاه

 در نهاچیزی تفهاو بین این دو کمبهاین  کلی طوربه .است

 جاندیر کمباین از استفاده نهایت در .شد دیده تلفا  میزان

 .شد دانسته ارجح 1055 کمباین به نسبت 1165

 ,.Mostofi-Sarkari et al)و همکاران  سرکاریمستوفی

کوبنهده  ۀنو  کمباین و سرعت دورانی اسهتوان تمثیر (2012

. بررسی کردنهدبر افت و ضایعا  گندم در حین برداشت را 

، جانهدیر 955کالس، جانهدیر )نو  کمباین در چهار سطح 

اصهلی و سهرعت دورانهی  تیمار عنوانبه، (و نیوهلند 1165

دور در  ۸50و  750 ،650)کوبنهده در سهه سهطح  ۀاستوان

نتهای  از  ارزیابی ند.فرعی انتخا  شد تیمار عنوانبه (دقیقه

د کههه شههان داننظههر تلفهها  برداشههت و مسههاز  اقتصههادی 

 ظرفیههت، هههاکمبههاین دیگههرنسههبت بههه  ،کمبههاین کههالس

. همچنههین مشههخص گردیههد کههه داردای بههاالتری مزرعههه

تلفها  کمتهرین  ،هاکمباین دیگرنسبت به  ،السکمباین ک

کمبهاین  نیهز معلهوم شهد از نظر تلفا  کلی .را داردکیفی 

کمتهرین تلفها  را نشهان  ،تیمارها دیگرنسبت به  ،هلندنیو

کوبنهده  ۀترین سرعت دورانی استوانمناسب ،ضمناً. دهدمی

دور در دقیقه تعیین  750مورد ارزیابی،  هایکمباینجهت 

 .گردید

ی برداشهت غهال  و ههاکمباینیکی از تغییراتی که در 

ههای تبهدی  کمبهاین ،شهدن اسهتتکمی  وفور در حال به

. بها توجهه بهه بهروز اسهت کو کهاهی هاکمباینمرسوم به 

مصهرف بهرای اخیر و باال رفتن قیمت کاه  هایسالیخشک

بهرآورده  برایتا اند شدهداران بر آن کمباین ،در خوراک دام

. بدهنهددر کمبهاین خهود  یتغییرات ،ساختن نیاز کشاورزان

 :زیر استتغییرا  به شرح این 

 جههت کهاه  فشهار بهه  بهرش  عرض کار واحد کاه

)عهرض کهار  شودمیمتحم  نرم کردن کاه  برایکه موتور 

 .کمتر باشد( هاچرخنباید از عرض 

  ضهد کوبنهده و کوبنده از نو  سوهانی به چکشی تغییر

 .است مشبکنیز 

 هابرف کاهحذ. 

  تعبیههه شههدن مخههزن کههاه در انتهههای کمبههاین جهههت

 .کاه سازیذخیره

کهو  و ههای کهاههای مرسوم به کمباینتبدی  کمباین

 ویدهبههدر برداشهت غهال   ههاکمبهاین نو  این از استفاده

 منظوربهه تحقیقی تاکنون ولی است. افزای  حال گندم در

 ههایکمبهاین بها مقایسه در هاکمباین این عملکرد ارزیابی

 اهمیت به توجه با ،تحقی  این در. است دیده نشده مرسوم

 .است شده بررسی مسئله این ،موضو 

 

 هاروش و مواد

)استفاده  گندم برداشت مختل  یهاروش ۀمقایس برای

از  (2و  1ههای شک  کو  و کمباین معمولیکاهاز کمباین 

این آزمای  در شهرستان  .ه استشداستفاده  T-test روش

 پارامترههاید. ش اجرا استان فارس ۀنقط ترینیشمال ،آباده

 مصهرفی، سهوخت میهزان تعیهین شهام  شهده گیریاندازه

مختله   هایقسهمتو تلفها   ضهایعا ، ایمزرعهظرفیت 

 مهورد تیمارههای .بهود بهذرها زنیجوانههدرصهد  و کمباین

  کمبههاین -1 از: بودنههد عبههار  اول آزمههای  در ارزیههابی

 آزمهای  در و، مدیون کالس کمباین -2 و کالس کو کاه

 جانهدیر کمبهاین -2 و جانهدیر کهو کهاه کمباین -1 :دوم

آنها و  بودن دسترس در هاکمباین این انتخا  دالی  .955

 .اسهت کو کهاه یههاکمباین از کشاورزان استقبال افزای 

 برداشهت روش دو ۀمقایسه آزمهای ههدف ایهن  ینترمهم

 .بود کو کاه کمباین و معمولی کمباین

عملکهرد  بهاگنهدم رقهم زریهن  ۀآزمای  اول در مزرعه

شههد. اجههرا هکتههار  3در هکتههار در سههطح  کیلههوگرم ۸14۸

بها  76کالس مهدل از نو  های مورد استفاده هر دو کمباین

ییراتهی در بها تغآنهها بودند که یکهی از  1361سال ساخت 

کهو  تبهدی    و جدای  به کمباین کهاهبکو ،برشواحد 
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 4064آزمای  دوم نیز رقهم روشهن بها عملکهرد  شده بود.

های کمباینشد. اجرا هکتار  4در هکتار در سطح  کیلوگرم

کهو  )جانهدیر و کهاه 955 کمبهاین جانهدیرمورد استفاده 

 ۸0و  ۸3ههای سهاخت ترتیب با سهالتغییر یافته( به 955

 هر دو مزرعه غرقابی و از نو  نواری بود. روش آبیاری بود.

 ،سوخت کمبهاینمخزن  ،مصرفی وختس ۀمحاسب برای

 برداشهت از په  پهر شهد و کهامالً برداشهتشهرو   از قب 

 تکهرار گیریسهوخت ،مزرعهه از معینهی سهطح از محصول

 دوم ۀمرحله در مخزن به شده اضافه سوخت میزان .گردید

 گرفتهه نظر دربرای آن سطح معین  مصرفی سوخت میزان

شده در طول برداشت قطعه مشخص شده زمان صرف  .شد

گیری شههد. جهههت برداشههت نیههز توسههط کورنههومتر انههدازه

، پ  از سه تکهرار ساعت در مصرفی سوخت میزان متوسط

 نیهز هکتار بر سوخت میزان .شد محاسبه گیری،در سوخت

 بهه سهاعت بهر لیتهر حسهب بهر سهوخت مصهرف تقسیم با

ظرفیهت  گیریانهدازهبهرای  .شد محاسبه ایمزرعه ظرفیت

، مورد نظهر ۀقب  از شرو  به کار در قطع ،کمباین ایمزرعه

با استفاده از دستگاه شد. ثبت  سن با زمانزمان شرو  کار 

GPS دسهت هبهقطعه  ک مساحت  ،و ثبت مختصا  زمین

یان کار برداشهت نیهز زمهان اتمهام کهار ثبهت ااز پ بعدآمد. 

و محصهول زمان برداشهت مد  شتن . با در دست داگردید

 ای کمباین با واحدهظرفیت مزرع ،احت قطعههمچنین مس

 دست آمد.هب هکتار بر ساعت

 هاینمونهه ،بهذر زنیجوانههبهه درصهد دسهتیابی برای 

 100از ههر نمونهه شهد. ر برداشهته تصادفی از بذر مورد نظ

شهت از گذبعهد . شهد دادهرطوبهت آنهها به  وعدد بذر جدا 

داد بههذرهای بهها در اختیههار داشههتن تعهه ،مههد  زمههان الزم

 دست آمد.زنی بهدرصد جوانه ،زدهجوانه

 

  مختلف هایقسمت در برداشت ضايعات گیریاندازه

 کمبهاین کهار بهه ارتبهاطی ریهزش این :طبیعي ريزش

 ههایریزش گیریانهدازه در آن مقهدار ۀمحاسهب ولی ندارد،

 تههمثیر تحههت کههه خوشههه و دانههه .اسههت ضههروری دیگههر

 کههار شههرو  از قبهه  جههوی عوامهه  و ژنتیکههی خصوصههیا 

 ۀاضهاف بهه اندشده ریخته زمین سطح در مزرعه در کمباین

  تشهکی  کوتهاه ههایسهاقه روی کهه غیرعهادی هایخوشه

نیسهت در ا نههآ برداشهت بهه قادر عمالً کمباین و شوندمی

 منظهور، ایهن بهرای .شوندمی محسو  طبیعی ریزش زمرۀ

 کهر  مختله  نقا  در متریک در یک  ابعاد به چوبی قا 

 و داخ  هایبوته تفکیک از پ  .شد انداخته آزمای  مورد

 در زمهین بهر شده ریخته سالم هایدانه کادر، فضای خارج

 جلههو در کمبههاین حرکههت از قبهه  و کههادر داخهه  فضههای

 کهه ،کوتهاه هایخوشهه .شهد تهوزین و آوریجم  ،کمباین

 تهوزین و بریهده نیهز ،نیسهت انههآ برداشت به قادر کمباین

مسهیر  در کادرهها ،گیریانهدازه دقت بردن باال برای .ندشد

 همهان در درسهت عملیها ، از بعد تا شد داده قرار کمباین

 ,Behroozi-Lar) دنشهو بررسهی نیز دیگر ضایعا  منطقه،

2000). 

  طبیعهی کهار حهین در کمبهاین :بدرش واحدد تلفات

  عقههب بههه متههر 4 پیشههروی، جهههت بههرخالف و متوقهه 

  ۀنشهههد درو محصهههول بهههین فضهههای در .شهههد  ههههدایت

  ۀتخلیه قسهمت هنهوز کهه فضهایی و کمبهاین جلو در واق 

  اسههت نرسههیده محههدوده ایههن بههه کمبههاین کلهه  و کههاه

  ریختههه ایهههو خوشههه دانههه و شههد انداختههه چههوبی قهها 

  آوریجمهه  چههوبی کههادر داخهه  در زمههین روی شههده

 مقهدار قسهمت، ایهنتلفا   گیریاندازه برای .گردید وزن و

 شهد کسهردسهت آمهده از عهدد بهه برداشت از قب  ریزش

(Behroozi-Lar, 2000).  

 از بعهد افهت، تعیهین برای جداکننده: و کوبنده تلفات

 نمونهه 5 کمبهاین، عقب از شدهخارج مواد از کمباین عبور

 برداشت مشغول کمباین کهحالی در .شد گرفته زمین روی

 یا سیمی توری با آن ک  که چوبی قا  یک است محصول

 یههاخرده و گنهدم هایدانهه تا) است شده پوشیده برزنت

 زیههر در شههوند( خههارج تههوری هایسههوراخ از نتواننههد آن
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 هنگهام بهه تها شهد داده قهرار ،عقب چرخ دو بین ،کمباین

 کنهار از کمبهاین عقب هایچرخ متر، یک طول به برداشت

 کوبیههده هایخوشههه آوریجمهه  بهها .دکننهه عبههور قهها 

 هایدانههه تههوزین و قهها  در موجههود کههو نههیم و نشههده

 گههرددمی مشههخص کوبنههده افههت مقههدار آن، از حاصهه 

(Bougari et al., 2013). 

 آوریجمه  بها نیهز تمیزکننده و جداکننده واحد تلفا 

 مشهخص انههآ تهوزین و دار تهوری قا  در موجود هایدانه

به انهدازۀ  کمباین کاه مخزن از کو ،کاه ینکمبا در .دیگرد

 و سهالم هایدانهانتخا  و  تصادفی طوربه کاه کیلوگرم 10

 نسهبت .شهد تعیینآنها  جرم و جدا موجود در آن ۀشکست

 کاه ک  جرم به کاه کیلوگرم 10 از شده جدا هایدانه جرم

 مساحت تعیین باشد. داده تعمیم کمباین کاه مخزن داخ 

 و جداکننهده کوبنده،واحدهای  تلفا  ،شدهبرداشت  ۀمزرع

 در کهاه کیلهوگرم 10 همچنین .گردید محاسبه تمیزکننده

 ۀ شهد خهرد کهامالً یهادانهه و ریختهه آ  رشده از پ ظرف

 جهدابها اسهتفاده از اخهتالف وزن  ،با چشم رؤیت قاب غیر 

 یهک سهطح بهه دادن تعمهیم وآنهها  وزن ۀمحاسب با شدند.

 یهادانهه صهور به کهوب  واحهد تلفها  میهزانبه ،هکتار

 .گردید اضافه شکسته

 شهام  واحهد ایهن تلفا  :مخزن در کوبخرمن تلفات

  .اسههت دارتههرک و شکسهته هایدانههه نکوبیههده، هایخوشهه

 بهه  یهک )ههر هایینمونهه ،تلفا این نو   گیریاندازه برای
 

 .شهد برداشهته کمبهاین مخزن داخ  از  کیلوگرم( 5 ۀانداز

 صهور به کیلهوگرمی( 5/0)آنهها  از تریکوچک هاینمونه

 و کههزل ،دارتههرک و شکسههته هایدانههه و انتخهها  تصههادفی

 گردیهد وزن جداگانهههر یک  و جدا آن ۀنکوبید هایخوشه

(Behroozi-Lar, 2000). 

 معهین مقهدارهایی به نمونه (:MOG) ایغیر دانه مواد

 تهوزین هاکمباین مخزن درموجود  هایدانه از (گرم 500)

  مهواد نسهبت .نددشه تفکیهکهها از دانه ایغیر دانه مواد و

 در ایغیهر دانهه مواد درصد عنوانبه مواد ک به ایغیر دانه

 .(Behroozi-Lar, 2000) شد گرفته نظر

 و کمبهاین انتههایبرش،  ۀشان تلفا  نظر از هاکمباین 

در  .شهدند مقایسهه مخهزن داخه  تلفها  نیهز و تلفا  ک 

 سهرعت بهود.درصهد  14رطوبهت محصهول  ،آزمای خالل 

بر اساس نو  کمبهاین و شهرایط و سرعت پیشروی کوبنده 

در کمبهاین معمهولی متفاو  بود. سرعت کوبنده  ایمزرعه

 و بهرای کمبهاین  1150و  710ب ترتیهجاندیر و کالس بهه

دور در  ۸60و  ۸20ترتیهب کهو  جانهدیر و کهالس بههکاه

بهرای کمبهاین جانهدیر  دقیقه بهود. سهرعت پیشهروی نیهز

 و بههرای ۸5/0و  3/1 ترتیههببههه کههو کههاهمعمههولی و 

 71/0و  4/1 ترتیهب بهه کو کاهکمباین کالس معمولی و 

 ،هههاداده آوریجمهه  از پهه  لههومتر در سههاعت بههود.یک

 تحلیه  و تجزیهه Minitab آمهاری افهزارنرم کمک به نتای 

 .ندشد
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 کمباین معمولی جاندیر -2شکل 

 

 بحث و نتایج

 هددایکمبددايندسددت دمددده از بددهنتدداي   ۀمقايسدد

 کوب و معمولي کالسکاه

شرایط مزرعه یکنواخت و برای ههر دو  ،در این آزمای 

درصهد 4۸/0 طبیعهیکمباین مشابه بود و میانگین تلفها  

تلفهها  واحههد بههرش دو کمبههاین  ۀ. در مقایسههبههرآورد شههد

ترتیهب عبهار  بهه آمدهدستبهمقادیر  ،و معمولی کو کاه

درصههد  1 سههطحکههه در درصههد  9۸/0و  93/2 از بودنههد

 ۀتغییهر در نهو  کوبنهددلیه  هبه .دارند داریمعنیاختالف 

بها کو  و حجم ورودی بهاال بهه واحهد کهوب  کمباین کاه

توجه بهه عملکهرد مزرعهه برگشهت بهی  از حهد متعهارف 

تلفها  واحهد  ک  را شهاهد بهودیم.محصول از قسمت تاله

و در کمبهاین  1/۸ کو کهاهکوب  و جهدای  در کمبهاین 

 1بود که در این بخ  نیز در سهطح درصد  7۸/0 معمولی

. تلفهها  ایههن قسههمت در اسههت دارمعنههیاخههتالف رصههد د

ی  هادانهههی سههالم و هادانههه صههور به کو کههاهکمبههاین 

 کو کهاه. با توجه به اینکه در کمباین استشکسته در کاه 

زمان بیشهتری در محصول مد نسبت به کمباین معمولی 

، شکسهتگی دانهه ماندمیباقی کو ( قسمت کوب  )خرمن

بخشهی از تلفها  واحهد کهوب  و  وافتهد مهیبیشتر اتفاق 

از  .شودمیی شکسته در کاه ظاهر هادانه صور بهجدای  

کو  بعد از واحد کوب  و خهرد های کاهاینبدر کم ،طرفی

حجههم زیههادی از مخلههو  کههاه و دانههه از شههدن محصههول، 

. در ایهن شهودمیخارج و به سمت غربال روانه  کو خرمن

 و حجهم نهدارد دانه فرصهت جهدا شهدن از کهاه را  ،شرایط

کهه در ایهن  دنشومیوارد مخزن کاه  هادانهقاب  توجهی از 

مزرعه عمکرد باالی محصول نیز باعه  افهزای  تلفها  در 

بهاری در واحهد کهوب  و دلی  افهزای  بهی این بخ  به

کمبهاین در  . در تلفها  مخهزن نیهز بیشهترجدای  گردید

کهه بیشهترین آن نیهز دیده شهد 19/1ن با میانگی کو کاه

کهه در حالی ندبوددرصد 93/0میزان به کو های نیمخوشه

و بیشهترین آن درصهد 26/0تلفا  مخزن کمباین معمولی 

. میهزان ارتبها  داشهت ،درصهد21/0میهزان به ،کزل نیز به

MOG و  7/2ترتیهب و معمولی بهه کو کاهن ینیز در کمبا

 دارمعنهیدرصهد  1در سهطح اخهتالف بود کهه درصد  5/0

های گندم نیز ساقه کو ،کاه در واحد کوب  کمباین .است

از  ؛دنشهوکام  خهرد و از زیهر سهیلندری خهارج میطور به

 ۀگره ساقه نسهبت بهه بقیهمیاناستحکام و مقاومت  ،طرفی

خهرد  کهامالًاین بخ  از ساقه نتیجه  درو است اجزا باالتر 

 ایهن قسهمت  رواز ایهن و هسهتتر نیهز شود و سهنگیننمی

 از بقایههای گنههدم تحههت عنههوان کروشههه یهها همههان کههاه

 .کنههدو کلهه  همههراه بهها دانههه بههه مخههزن راه پیههدا می

 ی هههر دو نههو  کمبههاینمجمههو  تلفهها  کمبههاین بههرا

درصهد  3/13و  3/2یهب تترکو  کهالس بههمعمولی و کهاه

 داریمعنههیاخههتالف  درصههد 1ح بههرآورد شههد کههه در سههط

 تسههدنتههای  به ۀمقایسهه 3و شههک   1جههدول . دارنههد

کو  و معمولی کهالس را نشهان کاه هایکمباینآمده برای 

 .دندهمی
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 معمولی کالس کوب وتلفات در دو کمباین کاه برای tنتایج آزمون  -1جدول 

 (درصد) کوبکاه (درصد) معمولي نوع کمباين

 4۸/0 4۸/0 ای تلفا  مزرعه

 0309/0 ± 93/2** 00099/0 ±9۸/0 تلفا  واحد برش

 064۸/0 ± 13/۸** 0206/0 ± 71/0 تلفا  واحد کوب  و جدای 

 تلفا  مخزن کمباین

 005۸/0 ± 26/0** 0039/0 ± 06/0 دانه شکسته

 0130/0 ± 93/0** 0019/0 ± 21/0 کو نیم

 011۸/0 ± 19/1** 0045/0 ± 2۸/0 جم 

MOG  52/0 ± 006۸/0 **7/2 ± 0302/0 
  درصد 1دار در سطح اختالف معنی **      

 

میزان مصرف سوخت بهرای کمبهاین معمهولی در ایهن 

 55 کو کاهو برای کمباین هکتار لیتر در  0۸/17آزمای  

نیهز بهرای  ایمزرعهه. ظرفیهت دست آمهدبههکتار لیتر در 

هکتههار در سههاعت و بههرای کمبههاین  5/0کمبههاین معمههولی 

 هکتار در ساعت برآورد شد.  2/0 کو کاه

تعداد زیادی از کشاورزان بخشی از محصهول  آنجا کهاز 

درصههد  ،کننههدمیبههذر مصههرف  عنوانبهههتولیههدی خههود را 

در  شهد کهه ارقهام گیریاندازهدر هر دو کمباین  زنیجوانه

 درصد بودند 99و  9۸ترتیب و معمولی به کو کاهکمباین 

 شود.بین این دو مشاهده نمی دارمعنیاختالف  و

 

 
 

 کوب کالستلفات کمباین معمولی و کاه ۀمقایس -3 شکل

 

 کوب و معمولي جانديرنتاي  کمباين کاه ۀمقايس

 مزرعهه شهرایطنیز مانند آزمای  قبه   آزمای  این در

 میهانگین و بهود مشهابه کمبهاین دو ههر بهرای و نواختیک

 بهین ۀمقایسه در .شهد برآورددرصد  9۸/0 ایمزرعه تلفا 

 برداشت تلفا  بیشترین جاندیر معمولی و کو کاه اینکمب

 میهانگین با کو کاه کمباین در برش واحد تلفا  به مربو 

 واحهد به مربو  نیز برداشت تلفا  کمترین ودرصد  71/3

 در .بهوددرصهد  93/0 میهزانبه معمولی کمباین در کوب 

 ههایبخه  در کمبهاین دو ههر در برداشت تلفا  ۀمقایس

 کمبهاین در بهرش واحهد برداشهت تلفها  میهانگین مجهزا،

درصهد  09/1 معمهولی کمبهاین در ودرصد  71/3 کو کاه

 مشاهدا  .است دارمعنی اختالفدرصد  1 سطح در که بود

 قسهمت از شهده بریده محصول برگشت از حاکی ایمزرعه

 ایهن در برداشهت تلفها  بهه منجر که بود کمباین ک تاله
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 دلیه  بتهوان شهاید .گردیدمی پرانیخوشه صور به بخ 

 چکشهی بهه سهوهانی از کوبنده قسمت تغییر در راکار  این

 کمبهاین در جداسهازی قسمت در تغییر ،همچنین .دانست

طهور کهه بههگهاه آن تا  کوب احدو شده وارد مواد کو کاه

 واحهد در ودشه خارج سیلندری زیر سمتق از و خرد کام 

 از بعهد مولیمع کمباین در کهحالی در ماندمی باقی کوب 

 از نیز دانه و هدایت هانپراکاه سمت به کاه دانه، شدن جدا

 دررو از ایهن .شهودمی منتقه  دانه سینی به سیلندری زیر

 واحهد در محصهول بیشهتری زمهانمهد  کو کاه کمباین

بهاری در بهی  باعه  مسهئله همین و ماندمی باقی کوب 

 از شههده بریههده محصههول برگشههت افههزای  و کههو خرمن

البته سازندگان این نو  کمباین  .شودمی هاک تاله قسمت

را کاه  این مشک  عرض برش کمباین معمولی  منظوربه

ولهی  دهنهدمیکو  کاه  در هنگام تبدی  به کمباین کاه

همچنهان  ،کو کهار در کمبهاین کهاهبا وجود کاه  عرض

 . شودمیمشاهده تلفا  بیشتری در این قسمت 

  کهو کهاه کمباین در جدای  و کوب  واحد درتلفا  

 کههاسهت  درصهد 93/0 معمولی کمباین در و درصد 21/3

دلیه  ایهن امهر  .اسهت دارمعنی اختالفدرصد  1 سطح در

در  ههاالکبی  باری شد، هم گفته  قبالًکه  طورهمان ،نیز

مخلهو   صهور بهمحصوال  برداشت شهده  ک  ۀاثر تخلی

 تلفها  در کو  اسهت.کاهی کمباین هاالککاه و دانه روی 

 کو کاه کمباین بهاست  مربو  تلفا  بیشترین نیز مخزن

زل که وجود به نیز آن بیشترین کهدرصد  45/1 میانگین با

( درصهد 29/1 میهزانبه)در مخزن  کو های نیمخوشه و یا

 معمهولی کمبهاین مخهزن تلفها  کههحالی در ارتبا  دارد

 کو کهاهماننهد کمبهاین  نیهز آن بیشهترین ودرصد  22/1

  بیشهترین .سهتا درصهد 94/1 میهزانبهه زلکه بهه مربو 

  کو کههاه نیکمبهها بههه متعلهه  بههود نیههز MOG میههزان

  در معمهههولی کمبهههاین بههها کههههدرصهههد  1/1 میهههزانبهههه

 مجمههو  تلفهها  .دارد دارمعنههی اخههتالفدرصههد  1 حسههط

 4/4و  4/9معمهولی  کهو  وکهاه کمباین برای ههر دو نهو 

 درصههد  1ح کههه در سههطدرصههد محاسههبه شههده اسههت 

  ۀمقایسهه 4و شههک   2جههدول . دارنههد دارمعنههی اخههتالف

کهو  و معمهولی کهاه هایکمبایندست آمده برای نتای  به

 .دندهمیجاندیر را نشان 
 

 کوب و معمولی جاندیرتلفات در دو کمباین کاه برای tآزمون  نتایج -2جدول 

 (درصد) کوبکاه (درصد) معمولي کمباين نوع

 99/0 99/0 ایتلفا  مزرعه

 0464/0 ± 7/3** 03۸5/0 ± 09/1 تلفا  واحد برش

 0721/0 ± 2/3** 0303/0 ± 94/0 تلفا  واحد کوب  و جدای 

 تلفا  مخزن کمباین

 0117/0 ± 16/0** 0035/0 ± 12/0 دانه شکسته

 0535/0 ± 29/1** 0311/0 ± 1/1 نیم کو 

 01۸0/0 ± 45/1** 0045/0 ± 22/1 جم 

MOG  03/2 ± 006۸/0 **99/2 ± 0302/0 
 ددرص 1احتمال  در سطح دارمعنیاختالف  **          

 

 ایهن در معمهولی کمبهاین بهرای سوخت مصرف میزان

 4/0 نیهز ایمزرعه ظرفیت وهکتار  در لیتر 73/22 آزمای 

 کمبهاین بهرای ارقهام ایهن کهه شد برآورد ساعت در هکتار

 کهاه  بهه توجهه با .است 2/0 و 44/69 ترتیببه کو کاه

 و کهاه  ایمزرعه ظرفیت ،کو کاه کمباین در کار عرض

 و یافته افزای  هکتار یک در کارکرد زمان مد  ،آن تب به

 .است شده سوخت مصرف افزای  به منجر

 بههرای ودرصهد  95 معمههولی کمبهاین بههرای زنیجوانهه

با هم اخهتالف  که آمد دستبهدرصد  93 کو کاه کمباین

 .ندارند داریمعنی
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 کوب جاندیرتلفات کمباین معمولی و کاه ۀمقایس -4شکل 

 

 گیرینتیجه

کو  بیشتر تلفا  کمباین کاه مجمو  ،در هر دو آزمای  -

 .داردداری تلفا  کمباین معمولی اختالف معنهیو با است 

و بههرای  3/2مجمههو  تلفهها  کمبههاین در کمبههاین کههالس 

 کهه ایهن ه اسهتبهرآورد شهددرصهد  4/4کمباین جانهدیر 

 ترتیهب کهو  کهالس و جانهدیر بههمقادیر برای کمباین کاه

 میهههانگین تلفههها  برداشهههت  .اسهههتدرصهههد  3/13و  4/9

 اسهتتولید اعهالم شهده درصد  ۸/4گندم در استان فارس 

(Khosravani & Rahimi, 2006) ایهن  بها توجهه بهه کهه

کو  در هر دو نو  کاه هایکمباینافت برداشت در گزارش 

 چشمگیر استو جاندیر  کالس

بیشهترین تلفها  مربهو  بهه  ،  کالسکودر کمباین کاه -

 .درصد است 13/۸میزان حد کوب  و جدای  بهوا

 دربیشترین تلفا  برداشت  ،در کمباین کاه کو  جاندیر -

 .شوددرصد دیده می 7/3میزان واحد برش و به

دلیه  پهایین بهودن ظرفیهت به ،کو های کاهدر کمباین -

کمبههاین اسههت تهها در مصههرف سههوخت بیشتر ،ایمزرعههه

 کمبهاین کهوب  واحهد در محهدودیت به توجه با .معمولی

  در بسزایی تمثیر محصول تناژ و ایمزرعه عملکرد ،کو کاه

 

 .دارد کمباین نو  این در برداشت تلفا  میزان

 زیهر از خروجهی مهواد حجهمدلی  کوبیده شدن کهاه، به -

 در گیرضهربه ۀپهرد یک نصب روست و از اینباال سیلندری

  کههاه مخههزن سههمت بههه حرکههت مسههیر در و غربههال بههاالی

 بها .باشهد مهثثر کاه مخزن به دانه ورود کاه  در تواندمی

شهود، مهی متوقه  دانهه حرکت ،صفحه این به دانه برخورد

 کهاه مخهزن بهه دانهه ورود از وافتهد، پایین می غربال روی

 .کندجلوگیری می

  ههایکمباینبا توجه بهه بهاال بهودن تلفها  کمبهاین در  -

و از طرفی استقبال زیاد کشهاورزان در اسهتفاده از  کو کاه

 ایجهاد تغییهرا  الزم در رسدمینظر به ،هاکمبایناین نو  

تلفهها   نبههه حهداق  رسههاند بههرای کهو کههاه ههایکمباین

 یها غربهال و فهن بین ۀفاصل افزای . استبرداشت ضروری 

 ورود از مهان  توانهدمی ههاغربال روی فن بادکردن  تقسیم

 زیهادی زمانمد  اینکه به توجه با .شود کاه مخزن به دانه

 بهه منجهر امهر ایهن و ماندمی باقی کو خرمن در محصول

  حهداق به با ،گرددمی ک تاله از محصول برگشت افزای 

 را بهرش واحهد تلفها  تهوانمهی برش ۀشان عرض رساندن

 داد. کاه 
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Wheat is the most important staple crop in Iran. By reducing losses of wheat at harvest stage, a significant 

increase of wheat fields production is possible. In view of  increasing acceptance and the   demand for 

straw walker combine,  especially for harvesting the wheat,  under present  present  investigation, the 

harvesting losses rate of the conventional combine and the straw walker combine of John Deere 955 and 

Class 76 were  compared. The straw walker and the conventional combines were tested under quite the 

same field conditions with 14% moisture content. Further losses at different parts of combine such as 

cutting unit, threshing and separation, tank, MOG and seed germination percentage were also measured. 

The tested straw walker and the conventional combines were selected from Jandier (Hepko) and class 

companies. The results showed that the total harvest losses of the straw walker combine and the 

conventional combine in both Claas and John Deere, had a significant difference.  The losses of John Deere 

straw walker combine mostly occurred at combine wheat storage tank at the value of 4.16%, whereas the 

losses in straw walker Class combine was mostly occurred at threshing and cleaning units which was about 

8.13%. It should be noted that losses of both of tested combine had a significant difference as copared with 

losses in conventional combine. Finally, it was observed that fuel consumption in case of straw walker 

Class combine was 55 litres per hectare and 69.44 litres per hectare for straw walker John Deere combine.  
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