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 زمینیسیببرداشت  هایماشین ییکاراو رطوبت خاک بر  کشت روش تأثیر

 

 2نشاطسعيد ظريفو  *1رادمحمدحسين سعيدي

 

مرکا  تحقیقاات و وما یش کشااوری، و مناابع   ی ای        استاديار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشااوری،  و  ؛دانشیارترتیب: به -2و  1

   ايرانمشهد ترويج کشاوری،  سایمان تحقیقات  وم یش و خراسان رض ، 

 23/2/1931 ؛ تاريخ پذيرش:4/11/1931تاريخ دريافت: 

 

 كیدهچ

فنقی مللرقرد    ۀمنظقور مقای ق  این تحقیق  بقه  . استبرداشت  ۀمربوط به مرحل زمینییبسهای تولید از هزینه بزرگیبخش 

های کامقل  ل در قالب طرح آماری بلوکفاکتوریصورت آزمایش به زمینییبسمختلف کشت  هایروشهای برداشت در ماشین

ه ساخت داخل و کاشت بقا  ردیف کار دوزمینیدر دو سطح )کاشت با سیب روش کاشت تأثیر تحقی  ایندر شد. اجرا  تصادفی

 یآورجلق  دو ردیفقه و   کقن زمینقی یبسق )اسقتفاد  از   ر سقه سقطح  د شش ردیفه وارداتی(، روش برداشقت  کارزمینییبس

ردیفقه و کلبقاین    دو کنزمینییبستلفیقی از  ۀاستفاد و زمینییبسر، استفاد  از کلباین کششی برداشت کارگبا  زمینییبس

)انرژی سقوخت و   در واحد سطح( بر انرژی مصرفی درصد 11و  11ح )رطوبت خاک در دو سط ،زمینی(کششی برداشت سیب

نشقا    هقا بررسی ای بررسی شد. نتایجمزرمهظرفیت  و ، ضایعات حین برداشت، مصرف سوختکارگری در مرحله برداشت(

درصقد در روش برداشقت    1/11هرتقار در سقامت و    15/0 مققدار ترتیب بهو بازد  به ایکه باالترین ظرفیت مزرمهدهد می

ردیفقه اتفقاا افتقاد  در     دو کنزمینیسیبای در برداشت با استفاد  از ترین ظرفیت مزرمه. پاییندست آمد  استبهتلفیقی 

بیشقترین و  . کششقی اسقت  درصد متعل  به برداشت با استفاد  از کلبقاین   95/51مقدار ترین میزا  بازد  بهکه پایینحالی

ترتیب متعل  به روش برداشقت تلفیققی و   به ،و صفر درصد 81/8به میزا   ،در سطح مزرمهباقیلاند  کلترین درصد محصول 

-مینشا   هلچنینتحقی   . نتایج  استآمد دستبهبا کارگر  یآورجل ه و دو ردیف کنزمینیسیبروش برداشت استفاد  از 

بیشقترین  و شقود  مقی درصد موجب افزایش انرژی مصرفی در هر سه روش برداشقت   11به  11افزایش رطوبت از  کهدهد 

 است.درصد  11دو ردیفه و رطوبت  کنزمینیسیبی مربوط به استفاد  از میزا  مصرف انرژ

 

 یدیکل هایواژه

   کلباین برداشت ،ضایعات برداشت، کن دو ردیفهزمینیسیبروش کاشت، 

 

 مقدمه

 نيتار مها  ذرت   و یمینای پاا ای دنادب  بارنج    سیب

در  2112وياد  در ساال   شمار مای محص ل یراعی جهان به

ايان  یيار کشات    یماین میلی ن هكتاار   9/13حدود  جهان

 913بایش ای  یيار کشات   که ای ايان سا     ب ده  محص ل

در    (Anon, 2013)تمیلی ن تن محص ل برداشت شده اس

  چهاار میلیا ن و   یماین  ها ار هكتاار   133 ايران ای حادود 

 سا      شا د یما برداشات   ینا ییمبیسا ها ار تان    شصت

  3119اساتان خراساان رضا ،     یير کشت اين محص ل در

 تان در   91هكتار دا ارش شاده کاه باا مت ساک عملكارد       

شا د  مای  برداشات  ینییمبیسه ار تن  111حدود  هكتار

(Anon, 2014)  

و  اسات يكای ای محصا  ت ایالی کشا ر      یمینییبس

مكانی اسی ن ون سا ب به ا د شارايک ت  یاد ون و      ۀت س 

  فقاادان شاا دماایکاااهش ضاااي ات در هنباااب برداشاات  

تكن   ژ، و مكانی اسی ن مناسب در عملیات مختلف ت  ید 

55-101/ص 1185 پاییز و زم تا  /11/ شلار  15/جلد ها و مرانیزاسیو  کشاورزیسامانه تحقیقات   

http://doi: 10.22092/erams.2018.116259.1228  *  :نبارنده مسئ لSaiedirad@yahoo.com 

 

http://doi/
mailto:Saiedirad@yahoo.com


011 

 ای تكن  ا ژ،   و شا د مای باعث افت محص ل  یمینییبس

بیشااترين خسااارت را بااه   برداشااتمرحلااۀ نامناسااب در 

کناد کاه ايان امار م جاب کااهش عمار        محص ل وارد می

 هاا، ينهه بخش اعظمی ای ضمن اينكه  درددان ارمانی می

 1939  در ساال  اسات برداشات   ۀمرب ط به مرحلنی  ت  ید 

بااا اساات اده ای  یمیناایساایببرداشاات ياات هكتااار  ۀه يناا

، بارا  روی -ن ار  13ردي اه و احتساا     دو کان یمینیسیب

میلیاا ن ريااال  1  یمیناایساایبباااردیر، و داا نی کااردن 

  (Asadi, 2013) شده است محاس ه

کان راياج در اساتان    یمینیسه ن ع سیب ۀمقايسنتايج 

کان  ارآ ومريكاايی باا     یمینای نشان داد که سیباردبیل 

دو  کنیمینیسیبهكتار بر ساعت  نس ت به  99/1ظرفیت 

نیا    ( وبر ساعتهكتار  22/1 ردي ه ساخت داخل )ظرفیت

 (هكتار بر سااعت  2/1)ظرفیت کن  رآ روسی ییمینسیب

   ای نظااار فاکت رهاااا،  دارد عملكااارد یماااانی بهتااار،  

ملكرد و ت ان ما رد  ه ينه به عمانند شده  دیر،اندایهديبر 

کان  ارآ ومريكاايی باا     یمینای اندای،  سایب نیای برا، راه

 سا   دشات  کان  یمینای ترين مقدار نس ت به دو سایب کم

ته شاد  ای نظار   تار شاناخ  مناساب   ای هان و  رآ روسای 

 ارآ ومريكاايی باا م ل بیات       کان یمینای سایب کاربران 

 و باارکاان ديیمیناای  بهتاار ای دو ساایببرداشاات بیشااتر

هاا،  کنیمینیای سیب ترمقاوب رآ روسی  کنیمینیسیب

دساات ومااد ایاا هان بااه ساا   دشاات اارآ ومريكااايی و 

(Borghaee et al., 2004)   

ها، وارد شده باه  خسارتهمچنین در تحقیقی ديبر  

در من قه اردبیال    در مرحله برداشتیمینی محص ل سیب

ها، س  دشات  سه ن ع ماشین برداشت  شامل  رآت سک 

ماا ارع یياار کشاات  را در  ایاا هان  ومريكااا ی و روساای  

 نشاان داد  مقايسه دردياد  نتاايج    )رق  ودريا( یمینیسیب

بین ان اع ماشین ها، برداشت ای  حاظ سه ن ع خسارت که 

)س حی  مت ساک و شاديد( اخاتمع م نای دار، وجا د      

 حی  مت ساک و شاديد(   بیشترين خساارت )سا   شته و دا

مرب ط به ماشین برداشات  ارآ روسای باا میاانبین کال       

هاا،  انا اع ماشاین   ب د  که نس ت باه  1/21خسارت کی ی 

دار، برداشت ديبر ای نظر میا ان خساارت اخاتمع م نای    

داشت و ی دو ماشین برداشت  رآ س  دشت ایا هان باا   

و  ارآ ومريكاا ی باا     21/11میانبین کل خساارت کی ای   

دار، ای اخاتمع م نای   19/12بین کل خسارت کی ی میان

 هااا، کی ای ساا حی و مت سااک نداشااتند  حااظ خسااارت 

(Moosazadeh et al., 2007 )  

نشاان   کان یمینای سیبعملكرد پنج ن ع  ۀيسايج مقانت

کنناددی سیسات    تا ان ررباال   پايین با دن  که ه استداد

 مدت یيااد، رو، ون   هارده تاش د میباعث رربال  ریشی 

ای  اسات   شاده هاا  راده ديددی و باعث وسیب کنندحرکت 

 م جااب  کننااددی پااايین باا دن تاا ان رربااال اارع ديباار 

هاا،  سا   سامت  ها بها یدن ردهها و پبار، رربالبیش

 مانااده باااقی ،هاااراادهیااد ردو  شااده کاانیمیناایساایب

 کاه شده اسات  همچنین د ارش   يابداف ايش می در خا 

 بااا ینریاار نقا ااه ياات قساامتی باادون   کاانیمیناایساایب

شاخص وسیب مكانیكی به رده  ندهنده دارا، کمتريتكان

  (Hemmat & Taki, 2001) ستا

يات دساتباه     یمینای سایب اشت برا، برددر تحقیقی 

و اریياابی   ساخته  ماشین برداشت پشت تراکت ر،  راحی

کاه شارايک   ه اسات  ا، ماشین نشان دادم رعه  اریيابی شد

شیرين در سارعت   یمینیسیببهینه برا، برداشت مناسب 

درجه برا، نقا اه و   21 ۀکیل متر بر ساعت  یاوي 4پیشرو، 

 دسات باه پی تی او  دور در دقیقه برا، شافت 341سرعت 

اریياابی عملكارد     (Akinbamowo et al., 2011) وياد یما 

در شاارايک دو ردي ااه پشاات تراکتاا ر،  کاانیمیناایساایب

 ينتار مناسبکه  ه استنشان دادمختلف یراعی و ماشینی 

 2/3یمیناای در ساارعت پیشاارو، شاارايک برداشاات ساایب

نقا ه  ۀمتر  یاويسانتی 22کیل متر بر ساعت  عمق برداشت 

 دسات باه دریاد   13درجه و ر  بت خاا    13/4نریر، ی

  (Arfa, 2007)د يومی
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فنای و اقتصااد، اریياابی دو     ۀنتايج حایال ای مقايسا  

در  یمیناایساایب ۀبرداشاات مكااانی ه و نیمااه مكااانی  روش

میا ان  برداشت مكاانی ه باه   ۀه ينکه دهد میبریيل نشان 

  اسات برداشات نیماه مكاانی ه    ه يناۀ  کمتار ای   درید 43

برداشت مكانی ه و برداشت نیماه  در اي ات حین برداشت ض

درید عملكارد کال    92/1و  93/2ترتیب برابر با مكانی ه به

در ارلاب    (Joao et al., 2011)محاس ه شده اسات  م رعه 

يات ياا دو    کنیمینیسیب ها،ینماشکشاوریان ای   م ارد

ای  یمینای سایب  ،وورجماع کنند و برا، ردي ه است اده می

  اين روش برداشت دارند نیای، رديف به نیرو، کاردر، رو

کاردر،  در م ارع  ها،ينهه عموه بر یرع وقت و اف ايش 

کاه فرارسایدن   شا د  مای در برداشت  یرتأخم جب  ب رگ 

محص ل ت  ید، را در ارلب ما ارد تهدياد     سرما، پايی ،

برداشاات  کششاای هااا،ينکم ااااساات اده ای   کناادیماا

و م جاب  دهاد  میا، کاردر، را کاهش نیایه یمینییبس

باا    منظا ر باه   شا د برداشت می ،ام رعهاف ايش ظرفیت 

باه ابتكاار    هاا، برداشات   کم ااين  ،ام رعهظرفیت  بردن

رخ اسااتان کشاااوریان در ت ااداد، ای ماا ارع من قااه جلبااه

باه  کششای   و کم ااين  کان یمینیسیبای خراسان رض ، 

اياان روش ابتاادا    در شاا داساات اده ماای  شااكل تل یقاای 

و  کناد یما دو ردي ه  دو رديف را برداشات   کنیمینیسیب

شا د  ريخته مای کاردر رو، رديف کنار، با ها یمینیسیب

دو رديف پا ای ون  که هن ی برداشت نشده است  کم اين  

باا ها     رو، ون ،هاا یمینیسیبهمراه بهرا برداشت نشده 

  کندبرداشت می

نیایمند فاراه  شادن شارايک     هاينکم ااست اده ای اين 

و ر  بت خا  در یمان برداشت  کشت روش مانندمناسب 

 روشارلاب باا   وارداتی با دن    یلد بهها اين کم اين  است

 کشات  روشو نیای است تا ندارند کش ر ما همخ انی  کشت

د منظا ر اریياابی عملكار   ايان پاهوهش باه     کناد نی  تغییر 

هاا، برداشات   شاین ها، وارداتی در مقايساه باا ما  کم اين

شاده   اجارا  برداشات  داخلی در شرايک مختلاف  یمینیسیب

  است

 
 هاروشمواد و 

 فاکت رياال در قا ااب یاا رت ویمااايش اياان تحقیااق بااه

 هااا، کاماال تصااادفی بااا اعمااال    ومااار، بلاا    اارآ 

  ۀو در سااه تكاارار در من قاا  یياار تیمارهااا، ویمايشاای  

  ییمینا سایب را اب  اجرا شد  رقا    رخ تربت حیدريهجلبه

انتخاا   بارا، کشات    Cرق  ف نتانا کمس  من قه ي نیدر 

  شد

کاشااات باااا  -دو سااا   )ا ااافدر  کاشااات روش -1

ب تاه در   11111کار دو ردي ه و تاراک  کاشات   یمینیسیب

کار شش ردي ه یمینیسیبکاشت با است اده ای  - هكتار  

در روش عرض کار کارنده   ب ته در هكتار( 09111و تراک  

 متار یلای م 3211در روش کشات دوب   و 1311کشت اول 

  در نظر درفته شدو رو، هر پشته دو خک کشت  ب د

و  11ر  بت م رعه در یمان برداشت در دو س   ) -2

 داشت  ( قراردرید 13

اساات اده ای  -ا ااف ساا  در سااه  روش برداشاات -9

 کاردربا  یمینیسیب ،وورجمعدو ردي ه و  کنیمینیسیب

 و یمینای سایب ن کششای برداشات   است اده ای کم ااي  - 

کن دو ردي اه و کم ااين   ییمیناست اده تل یقی ای سیب -ج

و  هاینماش   مشخصاتکششی یمینیسیببرداشت  کششی

شاده   ارا اه  1 جادول  در در اين تحقیاق  است اده شده ادوات

 است 
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 تحقی کاشت و برداشت استفاد  شد  در  هایماشینمشخصات  – 1جدول 

 (مترمیلیعرض کار ) هاتعداد ردیف مدل سازنده شرکت نوع ماشین

 1311 دو ردي ه SE150 ای هان س  دشت کاریمینیسیب

 3211 شش ردي ه GL32F دريمه و مان کاریمینیسیب

 1311 دو ردي ه AB2 ای هان دشتس   کنیمینیسیب

 1111 دو ردي ه SE-170-60 دريمه و مان کم اين برداشت

 

 هااا، ویمايشاای فاا   باار تیمااار ثیرتااأدر اياان تحقیااق 

 یاا ات ماا رد م ا  ااه شااامل )اناارژ، مصاارفی در واحااد   

س    درید وینی ضاي ات حین برداشت  مصرع سا خت  

 بااایده یراعاای(   و ،ام رعااهدر واحااد ساا    ظرفیاات   

 یار، دانادایه یيار  شارآ    ی ات م رد م ا  ه بهشدبررسی 

 شدند 

 سا خت و  )انارژ،   هكتاار هار   ،ایاباه انرژ، مصرفی  -
 

 میا ان   دیار، انادایه : باا  کاردر، در مرحلاه برداشات(  

 دما ر مصرع س خت تراکت ر يا کم اين و نیرو، کااردر،  

ایا، انارژ، مصارفی باه     به واحاد انارژ،   ونهاو ت ديل  نیای

مصارع  محاسا ه شاد     یمینای سایب برداشت يات هكتاار   

ابتدا دیر، شد  در اندایه با  پرروش با است اده ای  س خت

  هر ویمايش  مخ ن س خت تراکت ر پار شاد  نی  در پايان  و

مخاا ن  ۀساا خت مصاارفی بااا محاساا ه حراا  خااا ی شااد

 محاس ه درديد 

ر هار يات ای   د درید وینی ضاي ات حاین برداشات:   -

در   ل يت متار   یمینیسیبها، تیمارها، ویمايشی رده

ها، وسیب دياده  و در ان ار رده ،وورجمعای خک برداشت 

ت پ ستی س حی  خسارت وارده باه قسامت   شامل خسار)

د شتی رده و بريددی  کا فتبی و یخمای شادن عمقای(     

دياده  ها، وسیبجدا شدند  با ت یين نم نه و همچنین رده

  شددرید وینی ضاي ات محاس ه 

 

 ، ظرفیت اسمی و بازده زراعییامزرعه مؤثرظرفیت 

 هاا، هبایده یراعی و ظرفیت اسمی با اسات اده ای راب ا  

 :شدير محاس ه ی

 

(1) 
 

 

(2) 
 

 

 ها که در ون

fE=   )؛بایده یراعای )دریاد aeC=   ماثثر  ،ام رعاه ظرفیات 

بار م ناا،    دیر، شدهمحاس ه و میانبین  )هكتار بر ساعت

 =atC ؛(مساحت ق  ات برداشت شده و مدت یمان برداشت

سرعت حرکات )متار    =V ؛ظرفیت اسمی )هكتار بر ساعت(

  ض کار اسمی دستباه )متر(عر =w و  بر ثانیه(

و تر ياه و تحلیال    SPSS اف ارنرببا است اده ای  هاداده

  ندشدرس   Exel اف ارنرببا  نم دارها

 

 نتایج و بحث

 روش یرتااأثنتااايج ونااا ی  واريااانا حایاال ای بررساای 

بار   ر  بت خا  در یمان برداشت و   روش برداشتکاشت

بار   کاشات  روشکاه  دهاد  مای ی ات م رد م ا  ه نشاان  

 1احتمااال  ماشااین برداشات در ساا    ،ام رعااهظرفیات  

تیماار روش   تاأثیر (  2دارد )جادول   داریم نا  تأثیردرید 

ی ات م رد م ا  ه اع  ای مصرع س خت   ۀبرداشت بر هم

)انارژ، سا خت و      انرژ، مصارفی بایده  ،ام رعهظرفیت 

و ضااي ات حاین برداشات در     کاردر، در مرحله برداشت(

 2جادول   ،هاا داده  است داریم ن درید 1ال س   احتم

کاه مصارع سا خت تراکتا ر در عملیاات       دهاد یما نشان 

ای ر  بت خا  در یمان  متأثرانرژ، مصرفی نی  برداشت و 
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برداشت است  اثر متقابل روش کاشت در روش برداشت بار  

در  ،ام رعهو ظرفیت  سه خص ییت بایده  مصرع س خت

در  برداشاات روشتقاباال اثار م  ودریااد  3سا   احتمااال  

دریاد   3در س   احتماال  بر انرژ، مصرفی ر  بت خا  

 دهد را نشان می دار،یم ن

با است اده ای ویما ن دانكان و     هامیانبین ۀنتايج مقايس

دهاد کاه باا ترين    مای نشاان  دریاد    3در س   احتمال 

هكتاار و باا ترين میا ان    هر  ،ایابهمی ان مصرع س خت 

هكتاار مربا ط باه برداشات باا      هار   ،یااباه مصرع انارژ،  

و با ترين میا ان ظرفیات   است است اده ای کم اين کششی 

و  هكتار در ساعت 33/1می ان ترتیب بها، و بایده بهم رعه

شاا د ديااده ماایدریااد در روش برداشاات تل یقاای  1/01

ترين ظرفیات  دهد که پايیننشان می 9(  جدول 9)جدول 

ردي ه  دو کنیمینیسیباده ای ا، در برداشت با است م رعه

مقادار  ترين میا ان باایده باه   که پايینات ا  افتاده در حا ی

 درید مت لق باه برداشات باا اسات اده ای کم ااين       43/13

 

ها، یرع شده رعت پايین کم اين و یمانس کششی است 

در پاايین ومادن    مثثرای ع امل   مخ ن کم اين ۀبرا، تخلی

  ويد حسا  میهب بایده ون

ترين ر  بات خاا  ای  حااظ    مناسب  9جدول م ابق 

دریاد اسات     11مصرع س خت و انرژ، کمتار  ر  بات   

ماناده در سا     بیشترين و کمترين درید محصا ل بااقی  

 ترتیاااب و یااا ر دریاااد باااه 90/9میااا ان م رعاااه باااه

مت لااق بااه روش برداشاات تل یقاای و روش اساات اده ای     

 در  وور، باا کااردر اسات    کن دو ردي ه و جمعیمینیسیب

کاان دو ردي ااه و یمیناایروش برداشاات بااا اساات اده ساایب

وور، ، بااا کاااردر  کشاااوریان برداشاات و جمااع وورجمااع

 کن یمینیحرکت سیب دو باریمینی را در دو مرحله )سیب

ترتیاب  رسانند و بادين می به انرابو یير و رو کردن خا ( 

ناد اماا باعاث    مایمینای در سا   م رعاه بااقی نمای     سیب

 ، نس ت به دو روش برداشت ديبار  ام رعهش د ظرفیت یم

 کاهش يابد 

 

 نتایج آنالیز واریانس )میانگین مربعات( -2جدول 

 منابع تغییر
درجۀ 

 آزادی

 میانگین مربعات

 مصرف سوخت
ظرفیت 

 یامزرعه
 انرژی مصرفی بازده

درصد محصول 

باقی مانده در 

 مزرعه

درصد 

صدمات 

 مكانیكی

 ns31/2 **11/1 ns11/21 ns19/1411 ns19/1 ns91/1  1 کاشت روش

 41/114** 00/91** 91/1×111** 12/499** 41/1** 42/2320** 2 روش برداشت

 ns19/1 ns14/11 *11/3349 *23/1 ns34/1 11/11* 1 ر  بت خا  حین برداشت

 ns23/119 ns114/1 sn94/2 21/00* 111/1* 91/3* 2 برداشت روش ×کاشت روش

 ns11/3 ns11/1 ns91/1 ns14/9313 ns19/1 ns33/1 1 خا  ر  بت ×کاشت روش

 ns11/1 ns111/1 ns01/3 *13/11111 ns119/1 ns92/1 2 ر  بت خا × روش برداشت

× روش برداشت× کاشت روش

 ر  بت خا 
2 ns21/1 ns11/1 ns23/9 ns21/1419 ns114/1 ns03/1 

 43/1 193/1 23/2121 00/2 11/1 10/1  خ ا

  داریم ناختمع  ن  د: nsو  درید 1دار در س   احتمال یم ناختمع  :** درید  3دار در س   احتمال یم ناختمع  :*
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 در سطوح مختلف متغیرها با استفاد  از آزمو  دانرن هامیانگین ۀنتایج آزمو  مقای  -8جدول 

 

 متغیرها

 

 سطوح

 مصرف سوخت

 )لیتر بر هكتار(

 یامزرعهظرفیت 

 )هكتار بر ساعت(

 بازده

 )درصد(

 انرژی مصرفی

 )ژول بر هكتار(

 محصول باقی مانده

 )درصد وزنی(

 صدمات مكانیكی

 )درصد وزنی(

ر  بت خا  

 )درید(

11 b41/92 c93/1 b44/11 b29/1194 b32/1 b13/12 

13 b03/99 c90/1 b31/14 b01/1111 b13/2 b31/12 

        

 کاشت روش
 b44/99 c99/1 bc91/19 b29/1144 b31/1 b19/12 هدو ردي 

 b32/92 b49/1 b22/13 b30/1131 b19/2 b32/12 شش ردي ه

        

 روش برداشت

A c31/10 c21/1 b00/13 b04/1190 c11/1 b91/11 

B a01/43 b91/1 c43/13 a13/1391 b13/2 c01/9 

C b13/91 a33/1 a11/01 c13/1211 a90/9 a12/11 

  ندارند داریم ن اختمع درید 3 احتمال س   در  با حروع مشابه اعدادر هر ست ن د

A :کاردر با یمینیسیب ،وورجمعو   هيدو رد کنیمینییبس  Bو یکششا  ني: کم ا C:  برداشات   یکششا  نيو کم اا   اه يدو رد کان یمینای یبسا ای  یقا یتل  ۀاسات اد

 یکشش یمینیسیب

 

 بااه  هشااد انیكی واردمیاا ان یاادمات مكاا تاارينپااايین

 و در اسات اده ای کم ااين کششای    یمینای  هاا، سایب  رده

اساات اده ای ات ااا  افتاااده اساات   دریااد  01/9مقاادار بااه

  در دو روش برداشات ديبار    دو ردي ه ها،کنیمینییبس

 12/11و  91/11م جب اف ايش یدمات مكانیكی به مقدار 

ا تر با (  در تحقیق مشاابه نیا    9درید شده است )جدول 

در برداشات نیماه    یمینای سایب هاا،  ضااي ات راده   ب دن

مكانی ه نس ت باه برداشات مكاانی ه دا ارش شاده اسات       

(Joao et al., 2011)   

هاا، مكاانی ه کاشات و برداشات     در تحقیقی سیسات  

یمینی م رد اریيابی قرار درفت  برداشت محصا ل باا   سیب

کان و بیلچاه شایار باایکن در     یمینای است اده ای يت سیب

چهار سرعت پیشرو، م رد است اده قرار درفتند انراب شد   

کان باا سارعت    ییمینا نتايج نشان داد که است اده ای سیب

ترين ه يناه  ارا، پايینکیل متر در ساعت د 32/2پیشرو، 

 .Maksoud et al)ا، ب د برداشت و با ترين ظرفیت م رعه

, 2009)   

 

دهااد کااه بااا ترين نشااان ماای 1شااكل  هااا درنم دار 

 کاشات  و یقیتل  برداشت روش بهمت لق  ،ام رعهظرفیت 

 میا ان ظرفیات   تارين يینپاا   اسات با کارنده شش ردي اه  

ا، نیاااا  در روش برداشاااات اول )اساااات اده ای م رعااااه

ت ساک   یمینای سیبوور، دو ردي ه و جمع کنیمینیسیب

و  ش دیمديده کار دو ردي ه یمینیسیبکاردر( و کاشت با 

 درا، ظرفیات م رعاه   ترينيینپات ان نتیره درفت که می

  در اسات و برداشت سنتی و م ما ل من قاه    کاشت روش

روش برداشت سنتی و برداشت با اسات اده   که بین دوحا ی

 مشااهده ای کم اين کششی )روش دوب( ت اوت چشمبیر، 

که دو روش برداشت سانتی و پیشارفته باا    ش د  یمانینمی

 است    ومده دستبهبهترين نتیره  اندهشده  تل یق 

ماشاین  و  ارآ  نا ع   داریم نا  تأثیرنی  ديبر ن امحقق

را نتیراه درفتاه و   ا، بار ظرفیات م رعاه    کان یمینیسیب

ها، با عرض کار مشاابه   کنیمینیسیبکه اند دادهد ارش 

هاا  ظرفیات   ررباال  یسا  مكانی يبا تر با دن کاارا   یلد به

  (Borghaee et al., 2004) دارندا، با تر، م رعه
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 ایمزرمهروش کاشت بر ظرفیت  ومتقابل روش برداشت  تأثیر -1شرل 

(A : کارگر با زمینیسیب یآورجل و  فهیدو رد کنمینیزسیباز  استفاد، B : یکشش نیکلبا از استفاد  

 (یکشش زمینیسیب برداشت یکشش نیکلبا و فهیرد دو کنینیزمبیس از یقیتلف استفاد  :C و

 

بارا،  را نی  می ان مصرع س خت  2شكل  ها درنم دار

دهد که باا ترين  نشان می یمینیسیببرداشت يت هكتار 

  اسات  ی ان مصرع س خت در است اده ای کم اين کششیم

 کان یمینای سیبتر کم اين برداشت نس ت به وین سنبین

و دارا ب دن سیسات    در مخ ن یمینیسیبحمل  دو ردي ه

 ینتاأم تا برا،  شده استهیدرو یكی مخ ن م جب  ۀتخلی

تراکت رهاا، باا تا ان باا       ای هاينکم انیرو، کششی اين 

افا ايش مصارع    ی تاا    کاه  شا د  اسات اده   (با تر 131)

بررسی تأثیر متقابل روش برداشت و  دارد  یدر پس خت را 

دهاد کاه باا ترين باایده     بر بایده نشاان مای   کاشت روش

ا، در روش برداشت تل یقی همراه باا کاشات شاش    م رعه

ترين می ان باایده  (  پايین9ردي ه ات ا  افتاده است )شكل 

و کاشات باا کارنادۀ دو     اين کششای را در برداشت با کم ا 

 نیماشا  باا  کشت روش یهماهنب نات ان ديد که ردي ه می

دساتباه در برداشات    باایده  ومادن م جب پاايین   برداشت

 یمینی شده است سیب

 

 
 روش کاشت بر مصرف سوخت ومتقابل روش برداشت  تأثیر -2شرل 
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  روش کاشت بر بازد ومتقابل روش برداشت  تأثیر -8شرل 

 

می ان مصارع انارژ، بارا، برداشات يات هكتاار         حاظای 

دهاد  مای نشاان  تحقیق )ژول بر هكتار(  نتايج  یمینیسیب

که روش برداشت سانتی )روش برداشات اول( در ر  بات    

 ( 4شاكل  ) داردبا ترين می ان مصرع انرژ، را  درید  13

درید م جب افا ايش انارژ،    13به  11اف ايش ر  بت ای 

افاا ايش  اساات شااده سااه روش برداشاات  مصاارفی در هاار

ها،   ر  بت خا  م جب چس یدن خا  مر    به س

دهاد  در  مای و مصرع س خت را افا ايش  ش د میبرداشت 

 یمینای سایب  ،هاا ردهبرداشت سنتی  چس یدن خا  به 

 بخشای ای وقات  کاردران در حین برداشت  تا ش دیمباعث 

ۀ ون نتیرا  کهد نها اختصاص دهرا به تمی  کردن رده خ د

  استانرژ، مصرفی  اف ايش

 

 
 رطوبت خاک بر انرژی مصرفی ومتقابل روش برداشت  تأثیر -9شرل 

 

 گیرینتیجه

  یمیناایساایبهااا، ساانتی برداشاات اساات اده ای روش      

  ،وورجمااع، کاااردر، یيااد بارا،   علات نیااای باه نیارو   باه 

)انارژ،   م جب یرع بیشترين انرژ، یمینیسیبها، رده

 ضمن اينكه ش دیم برداشت( ۀو کاردر، در مرحل س خت

  پاايین با دن ظرفیات    داردپاايین نیا     ،ام رعاه ظرفیت 
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یماان برداشات و احتماال    مدت    نی شدن  به ،ام رعه

علات فرارسایدن فصال    باه   خسارت به محص لوارد ومدن 

فریت برا، کشت رمت پايی ه  انرامد و نی  اينكهمیسرما 

 رود ای بین می یمینیسیبپا ای برداشت 

 ،هاا روشکاه ای باین   دهاد  مینشان ها بررسینتايج       

 کنیمینییبسروش تل یقی است اده ای کم اين و   برداشت

ا، و کمترين می ان دو ردي ه دارا، با ترين ظرفیت م رعه

 جه باه شارايک   و اين روش ابتكار، با تاست صرع انرژ، م

  ب دخ اهد تر استان و کش ر مناسب

میا ان  ترتیب باه ا، و بایده بهبا ترين می ان ظرفیت م رعه

دریااد در روش برداشاات  1/01هكتااار در ساااعت و  33/1

ا، در تارين ظرفیات م رعاه     پاايین شا د ديده میتل یقی 

 ردي ه ات ا  افتاده دو کنیمینیسیببرداشت با است اده ای 

 43/13ر مقادا ترين می ان باایده باه  که پايیندر حا یاست 

درید مت لق به برداشات باا اسات اده ای کم ااين کششای      

ها، یارع شاده بارا،    سرعت پايین کم اين و یمان است 

در پايین ومادن باایده    مثثرمخ ن کم اين ای ع امل  ۀتخلی

 ۀبین دو کارناد  داریم نت ان برشمرد هرچند ت اوت ون می

 و ی با ت جاه باه  ش د میندو ردي ه و شش ردي ه مشاهده 

بارا،  را شات  اکمرحلاۀ  کار شش ردي اه  یمینیسیب اينكه

 کناد می به شكلی مناسب اجرااست اده ای کم اين برداشت 

شات باا تاراک     او ای  رع ديبر اين ن ع کارناده قابلیات ک  

باه   ون نسا ت اسات اده ای   تا ان د ات  ست میبا تر را دارا

  برتر، دارددو ردي ه کار یمینیسیب
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A considerable part of investment on producing potato are spent in  harvesting stage. This research was 

carried out in the form of factorial experiment with the base of randomized complete block design to 

compare the technical performance of potato harvesters in different planting methods. This research was 

conducted to find out the effects of planting methods (in two levels: using two-row and six-row planter 

machines), harvesting methods (in three levels: using combine harvester, two-row harvester, and 

combination of harvester and combine machines), and two levels of soil moisture content (11 and 15%) on 

efficiency, effective field capacity, fuel consumption, fuel and laborer energy consumption in harvesting 

process, and tuber losses. Results showed that the highest effective field capacity and efficiency (0.59 ha/h 

and 81.1%) was related to combination harvesting method. The lowest effective field capacity happened 

when two-row harvesting machine was used, while the lowest efficiency (65.49%) were observed when 

combine harvester was employed. The highest (3.38%) and lowest (0%) of products left on the field, were 

observed in combination method and two-row harvesting method respectively. Results showed that in all 

three methods, energy consumption increased when the moisture content increased from 11 to 15% ; results 

also indicated that the highest amount of energy consumption happened in harvesting of potato  by two-row 

harvesting machine and when soil moisture content was 15%. 
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