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پژوهش و سازند گي  پژوهش و سازند گي۵۰

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۵۱

                    

پژوهش و سازند گي 

د ر زراعت و باغباني 

¿¿¿

تعيين ضايعات گند م د ر مرحله 
برد اشت و بررسي   برخي عوامل مؤثر بر آن 

 د ر استان فارس

چكيد ه
هرسـاله بخش قابل مالحظه اي از گند م توليد ي كشور د ر مراحل مختلف به صورت ضايعات از چرخه مصرف خارج مي شود . بنابراين 
اوليـن قـد م جهت برنامه ريزي براي كاهش ضايعات گند م ، برآورد  مقد ار ضايعات آن د ر مراحل مختلف توليد  تا مصرف وشناسـايي 
عوامل مؤثر برآن مي باشـد . د ر اين تحقيق تعد اد  ۶۸ مزرعه د رحين برد اشـت محصول با كمباين ، د رسـال ۱۳۸۰ د راسـتان فارس 
انتخاب و مورد  بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي د هد ، ميانگين كل ضايعات گند م د ر مرحله برد اشت د ر استان فارس  ۸۱/ ۴ د رصد  
توليـد  و بيشـترين مقد ار ضايعات مربوط به افـت د ماغه كمباين (۶۸٪) ، بعد  از آن به ترتيب افت طبيعـي ، افت الك و غربال، افت 
كوبند ه وافت كيفي مي باشـد . عوامل موثر برضايعات كل گند م د ر مرحله برد اشـت، زمان كاشت گند م، تعد اد  قطعات زمين، آشنايي 
كشـاورز با كار كمباين، عمر كمباين، روش كاشـت، سرعت چرخ فلك، ارتفاع شـانه برش وآموزش رانند ه كمباين مي باشند  . مقد ار 
ريزش بين راهي ۰۸۱/  د رصد  مقد ار كل گند م حمل شـد ه كه مسـافت حمل بر روي آن مؤثراسـت. زيان حاصل از ضايعات گند م د ر 

مرحله برد اشت وحمل د ر طي يك سال د ر استان فارس بالغ بر ۱۷۹ ميليارد  ريال برآورد  مي شود  .

كلمات كليد ي : ضايعات گند م ، افت كمباين ،ضايعات برد اشت ،ضايعات حمل ، ارقام گند م 

Pajouhesh & Sazandegi No 67 pp: 50-59

Determination of wheat losses hi harvesting process and investigating same factors affecting it in Fars pi evince
By: H. Rahimi and A. Khosravani, Researchers of Fars Agricultural and Natural Resource Research Center.
A considerable amount of wheat is lost during the production and consuming process in Iran. Therefore, die first step 
to control of losses is cslimation oftlie amount of losses and recognizing die factors affecting them. In this research, 68 
samples were selected and surveyed wheat harvest with combines in 2001. The results showed that the average wheat 
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۰ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۱

مقدمه
در كفايي خود اهميت به توجه با مردم دارد . مواد غذايي تامين در نقش عمده اي و ــت اس ــور محصول زراعي كش مهمترين گندم
در خودكفائي ــد. بهطوري كه ميرس نظر به اجتناب ناپذير د اخلي توليد از طريق ــور نياز كش مورد گند م تامين ، غذايي مواد تامين
زيركشت موجود سطح آمار براساس است(۶)، بوده گذشته سال هاي طي در ــاورزي كش وزارت مهم ــت هاي سياس از يكي گندم توليد
شامل ميشود. را كشور زراعي نيمياز اراضي زيركشت مجموع در كه بوده هكتار بر ۶/۴ ميليون بالغ ۱۳۸۱-۸۲ زراعي در سال گندم
ميليون ۱۲/۵ بالغ گذشته ساله سه ولي در بود ه متغير بارندگي مقدار به توجه با سال هاي مختلف طي در محصول اين توليد ميزان
اين توليد براي است۱. شده كشور توليد در گندم تن ميليون ۱۳/۴ بر بالغ ۱۳۸۱-۸۲ ــال زراعي س در كه به طوري ــده ، تثبيت ش تن
اين محصول از زيادي مقد ار كه درحالي ميشود گرفته كشاورزي كشور بهكار توليد بخش امكانات از زياري حجم گندم ساالنه مقدار

ميگرد د. و ضايع خارج مصرف چرخه مختلف از مراحل در
و هكتار بر ۴۸۰۰۰۰ بالغ ۱۳۸۲- ۸۳ زراعي سال در استان اين د ر آن زيركشت سطح مي باشد، فارس اول استان محصول گندم
ميزان به محصول توليد اين افزايش امكان د رمرحله برداشت ، گندم كاهش ضايعات است۲. با بود ه گندم تن ۱۹۹۰۰۰۰ توليد ميزان

فراهم ميگردد. فارس استان مزارع توجهي در قابل
جمله از و (۳ ، ــد (۲ د رص ۴ /۵ فارس ــتان اس در و ۷/۸ ۲/۳ تا بين ايران مختلف ــتان هاي اس در ــت كمبايني گندم اف ــن ميانگي
ــال س ۱۰ از كرد بيش كار و (۲ ) هوا ــبي نس رطوبت ، ــت برداش زمان نبود ن ــب ، مناس نبود ن كمباين تنظيم افت براين مؤثر عوامل
است برآورد گرد يده يزد استان درهكتار در ريال ۸۱۵۹۷ متوسط بطور گند م ضايعات ارزش كل . است شده گزارش ( ۴) كمباينها
در كه است عاملي مهمترين مي دهد تغذيه كشور نشان خارج در ــت ضايعات برداش مؤثر بر عوامل بر روي ــده ش انجام مطالعات . (۵)
مختلف ارقام ميزان تلفات در متفاوتي د ور سيلندر اثرات . (۷) دارد قرار از آن ــت بعد برد اش شاخص ــد و ميباش موثر ــت برداش تلفات
استوانه كوبنده باعث افزايش تلفات موعد از زودتر ــت برد اش ــد (۷). ميباش موثر ميزان افت در ــيلندر س زير ــيلندر از س و فاصله دارد
اثر بر تلفات ريزش درصد ريسك ۱۵ از كمتر رطوبت .(۱۱) ميباشد گندم برد اشت زمان بهترين روز ساعتهاي گرم ميگردد(۹) و
هنگام در كمتر تلفات باعث دقيقه در دور ۹۰۰ دور سيلندر و ساعت متر در كيلو ۵/۵ ــروي پيش ــرعت س افزايش ميد هد(۸). ضربه را
ساعت ۴۰۵۶-۶۷۵۶) سال معادل ۹ الي ۸ بين را كهنه جاندير جايگزيني كمباينهاي زمان ــبترين . مناس ( ۱۰) ــت ميگردد برداش

. (۱۲) نمودهاند گزارش كار)
ميگردد . فراهم ــتان اس اين مزارع در توجهي قابل ميزان به توليد افزايش امكان ، ــت برداش د رمرحله گندم ضايعات كاهش با
برداشت امر در موجود ناهماهنگيهاي و حدودي مشكالت تا كمباينها بركار كمباين داران ونظارت تعاوني تشكيل اخير با درسالهاي
توجه قابل ــتان اس اين د ر ضايعات گندم مقدار هنوز موجود ــواهد ش و ــده ش مطالعات انجام به توجه با ولي يافته كاهش محصول اين
مديريت برد اشت، و كاشت مراحل در كشاورز از مديريت ناشي كه گند م موثربر ضايعات عوامل شناسايي هدف با مطالعه اين ميباشد.

. است گرفته انجام فارس دراستان ميباشد، كمباينها فني مسائل و كمباين رانندگان

loss in Fars province during the harvesting process was about 4.81% of total product.! he highest amount oflosses 
(68%) was related lo the head of combine. The natural losses, seive and straw walker losses, threshing cylinder losses, 
and quality losses had taken the next places respectively. Effective factors the total losses of wheat during the harvest 
were; Planting dale, land fragmentation each faimer, the farmer knowledge about combine, age of the combines, 
Planting method, speed of (liereel, height of the cutter bar, yield and training of combine operator. Grain losses
during the transportation process was 0,081% of total product .This losses was affected by transportation distance. The 
cost of wheat losses in harvesting and transportation process in 2001 was about 179 billion Rials in Fars Province.

Key word: Wheat losses, Combine losses, Harvesting losses, Transportation losses, Wheat cultivars.
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روشها و مواد
نمونهگيري روش - الف

اقليد   و داراب، مرودشت ــتان شهرس ــه س اين مطالعه منظور انجام به  
مختلف هواي و آب نوع ــه زيركشت گندم درس سطح ــترين بيش د اراي كه
روش از استفاده با آنگاه ــت. اس گرديده انتخاب ميباشند، فارس ــتان دراس
Two stage cluster sampling ) ــهاي مرحل دو ــهاي خوش ــري نمونهگي
با كمباين محصول برداشت گندم كار درحين ــاورز ، تعدادي كش (method
در نمونه ــم حج آوردن ــت بدس مبناء . انجام گرديد و نمونه گيري ــاب انتخ
بوده فارس ــتان گندم دراس ضايعات ــدار مق واريانس مناطق، ــك از هري
مقدار برآورد ــرم (B=۱) در كيلوگ ۱ خطا ــزان گرفتن مي نظر در با ــه ك
ــخص مش نمونه =n حجم +N. ۲ /(N-۱)D۲ ــول فرم از ، ــات ضايع
گندم ــاورزان :تعد اد كش N نياز تعداد نمونههاي مورد : n درآن .كه ــد گردي
ميزان :B و ــته گذش تحقيقات در گندم ضايعات واريانس ــتان،: دهس در كار
داراب، ــتان شهرس ــه فوق درس فرمول به با توجه ــد . ميباش D=B۲/۴خطاو
ــد م درحين گن مزرعه ۲۰ و ۲۵ ، ۲۳ ــد اد تع ترتيب به ــد اقلي و ــت مرودش

. گرفته است قرار ارزيابي مورد كمباين برد اشت با

در مرحله برد اشت گندم روش بررسي ضايعات - ب
مزارع  در گذاري ــالت پ با نمونهگيري طرح ــاس اس بر دراين مرحله
پرسش نامه وتكميل كمباين ــيله ــت گندم به وس برداش درهنگام مورد نظر
تعيين گرديد. جهت آوري جمع الزم ــات اطالع كمباين و راننده ــاورز ازكش
به كمباين افت مزرعه هر د ر برداشت ، د ر زمان گند م ضايعات واقعي مقد ار
طبيعي افت كيفي، افت غربال، و الك افت سيلند ر، افت دماغه، افت تفكيك
اين . ــد ش آنها اندازهگيري ــر ب موثر عوامل و ــد گردي ــبه كل محاس افت و
برداشت مشغول مزرعه در كه كمباين مختلف ــمتهاي قس از اندازهگيريها

است. گرفته انجام زير صورت به بود، گندم

طبيعي افت
چوبي به  قاب انداختن ــا ب گردد، مزرعه كمباين وارد ــه اينك ــل از قب
جمعآوري دانهها و تصادفي بهطور مزرعه از نقطه ــه س در ۱ متر ۱ ابعاد
افت اين مقدار ، آنها حاصل از دانههاي و توزين آن موجود در ــههاي وخوش

است. گرديده محاسبه درهكتار

د ماغه افت
قاب چوبي  ، نمود برد اشت را مزرعه از سطحي كمباين اينكه پس از  
مواد (كه ــد ه ش برداشت ــمتهاي قس از نقطه ــه درس ۱ متر  ۱ ابعاد به
با و قرار داده ـــــد) باش ــده نش ريخته آنجا در عقب كمباين ــد ه از ش خارج
از دانههاي حاصل ــن توزي و قاب د ر موجود ــههاي وخوش دانهها جمعآوري

شد ه است. اندازهگيري دماغه افت آنها ،

كوبنده افت
چوبي  قاب ، يك ــت محصول بود برداش ــغول مش كمباين د رحاليكه
ــوراخ هاي س از نتوانند آن گندم وخردههاي د انههاي بهطوريكه ) دار توري
ــت برداش هنگام به بهطوريكه ــرارداده ق درزير كمباين ــوند ) ش ــارج خ آن
از خروجي مواد ــه درنتيج كند ، عبور قاب ازكنار ــب كمباين چرخهاي عق

عمل اين ريخته ميشود. قاب روي پران) وكاه الك مربوط به كمباين( عقب
وتوزين نشد ه ونيم كوب جمعآوري خوشههاي كوبيده با ــده و ش دوبارتكرار
ــخص مش افت اين ، مقدار د رهكتار آن تعميم ــا ب و از آن ــاي حاصل دانهه

است. گرديده
وكاه پران افت الك

موجود   ــاي دانهه جمعآوري رد يف (۳) با در ــد ه ش ذكر ــات درعملي
مشخص افت اين مقد ار هكتار آن به تعميم آنها و توزين و د ار توري درقاب

است. گرديده
افت كيفي

سپس  ، تعيين وزن اوليه و ــت برد اش كمباين مخزن از گندم مقداري
ميزان توجه به با . ــت آمد آنها بهدس و وزن جدا آن را از ــد ه خرد ش دانههاي
محاسبه محصول افت كيفي ، وزن اوليه نمونه به ــده نسبت دانههاي خردش

شده است.
رطوبت نظير ــي ، عوامل مختلفكمباين ــري افتهاي براندازه گي عالوه
و پنكه ، سيلند ر سرعت دوراني ، درو كمباين هنگام پيشروي ــرعت س دانه،

است. شده ميباشند اندازهگيري مؤثر برافتكمباين فلككه چرخ

در مرحله حمل  گندم راهي بين  روش تعيين ضايعات
دارد. وجود مرحله د و و نقل د ر حمل زمان در گندم ضايعات

اوليه خريد مراكز تا مزرعه از حمل مرحله
، امكان ــزارع م در ــن دقيق توزي امكان ــدم ع دليل ــه به مرحل ــن دراي

ندارد. وجود راهي بين ريزش مقدار محاسبه

غله انبارهاي و سيلوها تا اوليه خريد مراكز از حمل مرحله
ــير، مقد ار مس طرف دو در گندم وزن ــكان ام دليل به ــه مرحل ــن در اي
محاسبه جهت الزم اطالعات و آمار ميباشد. محاسبه قابل راهي بين ريزش
مقايسه و گندم دفاتر مراكز خريد بررسي اين مرحله از د ر راهي بين ريزش

گرديده است. آوري جمع غله انبارهاي و سيلوها دريافتي با مقادير آن
پنج د سته گندم در ــده درمرحله برداشت ش جمعآوري اطالعات و آمار
بهرهبردار، اطالعات زمين به مربوط اطالعات بهرهبردار، به مربوط ــات اطالع
كمباين راننده به مربوط اطالعات و كمباين به مربوط اطالعات زراعي گندم،
با مختلف گروه هاي بين گندم ضايعات ميانگين د سته هر در و ــتهبند ي دس
يافتههاي ، اصول تئوريك گروهبنديها مباني . شده است ــه مقايس يكديگر
ــت. اس بوده مختلف تكرارهاي در گروهها بين ميانگين اختالف و تحقيقاتي
آزمون و واريانس آناليز روش از مختلف گروههاي در گندم ضايعات ميانگين
برآورد از مختلف عوامل بين همبستگي تعيين وجهت گرد يد مقايسه دانكن

. است شد ه استفاده همبستگي آزمون و رگرسيوني

بحث
نمونهها در مختلف افتهاي ميانگين

افت ــت دماغه، اف عنوان هاي تحت ــت برداش در مرحله گندم ــات ضايع
ــبه محاس و افت كل ــت كيفي، افت طبيعي اف وغربال، الك ــت اف ــيلندر، س

.(۱ جد ول ) گرديد
گندم شكسته شده هاي دانه ــامل كه ش گندم كيفي افت جدول-۱ در

مرحله... ضايعات گندم در تعيين
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۲ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۳

خارج ــرف مص چرخه از نهايت در ــه اينك دليل ــه ب ها دانه ــن اي و ــد يباش
. است نشده گرفته كل در نظر بنابراين در محاسبه افت ، نميگردند

برداشت درمرحله گندم برضايعات مؤثر عوامل
در گندم ــات مقدار ضايع روي بر ــف مختل عوامل اثر تعيين ــت جه
افت ميانگين روي ــر ــن عوامل ب اي از يك ــر ه تاثير ، ــت برداش ــه مرحل
افت ــيلند ر، س افت دماغه، افت تفكيك به ــن، كمباي مختلف ــمتهاي قس
t آزمون طريق كل از ــت اف و ــي طبيع افت كيفي، ــت اف غربال، و ــك ال

. است شده بررسي

گندم برداشت زمان در كمباين دماغه برافت مؤثر عوامل الف:
در هكتار ۵ كيلوگرم حداقل از افت اين ۱ مقدار جدول- ــه به باتوج
ــت. اس بوده متغير فارس ــتان دراس در هكتار كيلوگرم ۳۱۰ حداكثر ــا ت
افت است. ــده آورده ش ۲ ــماره- جدول ش در تغييرات براين مؤثر عوامل
در استان برداشت را مرحله ضايعات گندم كل درصد دماغه كمباين ۶۸
مختلف ــل عوام ۲ تاثير ــماره- ش د ر جدول ــود كه مي ش ــامل ش فارس
ــخص مش جدول اين د ر ــه همانطورك ــت . اس ــد ه ش ــي بررس آن برروي
به ــه با توج گندم ــت كاش زمان مزرعه، ــم ك ــد اد قطعات تع ــد ، ميباش
كار با كشاورز آشنايي ، خطي بهصورت گندم ــت كاش ، تحقيقات توصيه
از برش كمتر ــانه ش ارتفاع ، كمباين ــال س ۱۰ كاركرد كمتر از ، كمباين
د ر دور از ۲۱ كمتر ــك فل چرخ ــرعت ،س د رو در هنگام ــانتي متر س ۳۰

كاهش آن باعث آموزش كمباين و ــده رانن ــواد ، س درو هنگام در دقيقه
. ميگردد كمباين دماغه افت

گند م برد اشت زمان د ر كمباين، كوبنده يا سيلندر برافت مؤثر عوامل : ب
بهصورت  كاه با همراه گندميميشودكه د انههاي ــامل كوبنده ش  افت
تحت مي ريزد. افت كوبنده بيرون به كمباين پشت نيم كوب از ــه هاي خوش
يك ازحداقل كه بهطوري ، مينمايد تغيير ــزارع م در مختلفي ــر عوامل تاثي
متغير فارس ــتان دراس هكتار د ر كيلوگرم ۱۰۹ حداكثر درهكتارتا كيلوگرم
ــي مورد بررس تغييرات براين ــر مؤث عوامل ــماره -۳ درجدول ش ــد. ميباش

است. قرارگرفته
با رابطه ــاورزان در كش آموزش ، درهكتار تن ۵ از بيش گند م ــرد عملك
روز طول در عصر ۷ تا صبح بين ۸ ساعت برد اشت ، گند م برداشت ضايعات
بين سيلندر دور ، هنگام برداشت در درصد مساوي ۹ يا كمتر دانه رطوبت ،
ــت هنگام برد اش در كوبنده افت كاهش باعث ــه دقيق در د ور ۹۵۰ ــا ت ۸۵۰

. ميگردد گندم

گند م برد اشت زمان د ر كمباين غربال و الك برافت مؤثر عوامل : ج
خروجي  در ــود كه گندمي ميش دانههاي ــامل ش غربال و الك افت  
غربال و الك افت مقدار است. گرديده مشاهده دانه بهصورت كمباين پشت
كيلوگرم ۱۶۵ حد اكثر تا ــار هكت در كيلوگرم ۱ حداقل فارس از ــتان اس در
آماري نظر از ــه ك تغييرات براين ــر عوامل مؤثـــ ــوده ، ب متغير ــار درهكت

منطقه
مطالعه مورد

دماغهآمارهها سيلندرافت افت
الك افت
وغربال

كيفي افت
افت

طبيعي
كل افت

شهرستان
داراب

حداقل
حداكثر

معيار انحراف
ميانگين

۲۳
۳۰۰

۶۷/۷۸
۱۱۴/۳۲

۲
۱۰۹

۳۲/۱۳
۱۹/۶

۲
۱۶۵

۴۱/۸۵
۲۹/۰۴

۱
۷

۱/۴۳
۲/۶۲

۶
۷۸

۱۵/۸۶
۲۳

۶۸
۳۶۴

۸۸/۰۸
۱۸۵/۹۶

شهرستان مرودشت

حداقل
حداكثر

معيار انحراف
ميانگين

۳۵
۳۱۰
۸۶/۷
۱۶۹

۲
۶۱

۱۳/۹۱
۱۲/۹۶

۳
۶۸

۱۸/۲۵
۱۶/۸

۰/۸
۳/۴
۰/۶۸
۱/۴۸

۳
۷۴

۱۶/۴
۲۸/۱۸

۱۰۳
۳۶۷

۸۵/۷۲
۲۲۶/۹۴

شهرستان
اقليد

حداقل
حداكثر

معيار انحراف
ميانگين

۵
۱۲۰

۳۱/۴۶
۶۳/۲۷

۱
۵۶

۱۳/۳۵
۱۱/۳۸

۱
۲۹

۹/۳۵
۹/۵۳

۰/۶
۴/۶

۱/۱۸
۲/۱۵

۵
۲۹

۶/۹۵
۱۵/۵

۳۷
۱۶۳
۳۷

۹۹/۶۸

استان
فارس

حداقل
حداكثر

معيار انحراف
وزني ميانگين

۵
۳۱۰

۷۹/۷۷
۱۱۹/۴

۱
۱۰۹
۲۲/۳
۱۴/۷۴

۱
۱۶۵

۲۸/۸۴
۱۸/۸

۰/۶
۷

۱/۲۲
۲/۰۶

۳
۷۸

۱۴/۹۶
۲۲/۹۲

۳۷/۸
۳۶۷

۹۲/۳۲
۱۷۵/۶۳

درهكتار كيلوگرم برحسب فارس واستان اقليد مرودشت، د اراب، شهرستانهاي در برداشت مختلف مراحل در كمباين افت ميانگين - ۱ جدول

ماخذ: دادههاي تحقيق
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۴ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۵

نام
متغير

بندي گروه
تعداد
نمونه

ميانگين
ضايعات

مقدار
T

سطوح
داري معني

قطعات تعداد
۲ قطعه مساوي كمتر يا

قطعه ۲ از بيشتر
۴۳
۲۵

۸۸
۱۷۷/۵

-۸/۲۸۶۹۹٪

با كشاورز آشنايي
كاركمباين

دارد
ندارد

۱۲
۵۶

۵۲/۰۸
۱۳۵/۶۸

-۳/۵۷۹۹٪

گندم كاشت زمان
تحقيقات توصيه به توجه با

تحقيقات به توصيه توجه بدون
۴۰
۲۸

۱۰۳/۲
۱۴۶/۲۵

-۲/۲۵۶۹۵٪

گندم كاشت روش
خطي
كرتي

۳۶
۳۲

۸۶/۷۷
۱۵۹/۳۴

-۴/۱۷۹۹۹٪

عمركمباين
سال ۱۰ مساوي يا كمتر

سال ۱۰ بيشتراز
۲۷
۴۱

۸۷/۷۴
۱۲۴/۷۸

-۲/۹۴۹۹٪

برش شانه ارتفاع
متر سانتي ۳۰ مساوي يا كمتر

متر سانتي ۳۰ از بيشتر
۳۴
۳۴

۸۳/۷۱
۱۵۸/۱۵

-۴/۳۳۹۹٪

سرعت چرخ فلك
درو هنگام

در دقيقه ۲۱ دور يا مساوي كمتر
آن بيشتراز

۳۴
۳۴

۹۶/۷۶
۱۴۵/۰۸

-۲/۶۰۹۹٪

كمباين راننده سواد
كالس ۵ كمتراز

آن بيشتراز
۳۸
۳۰

۱۵۳/۳۹
۷۹/۸

۴/۲۳۹۹٪

كمباين راننده آموزش
نداشته
داشته

۴۲
۲۶

۱۳۹/۶۶
۹۰/۶۵

۲/۵۶۹۹٪

نام
متغير

بندي گروه
متغير

تعداد
نمونه

ميانگين
ضايعات

مقدار
T

سطوح
داري معني

درهكتار عملكرد
تن مساوي ۵ كمتر يا

تن ۵ بيشتراز
۴۸
۲۰

۹/۹۶
۲۷/۰۵

-۳/۰۵۹۹٪

با رابطه در كشاورز آموزش
برداشت ضايعات

ديده
نديده

۱۴
۵۴

۶
۱۷/۳۱

-۱/۷۲۹۵٪

كمباين با برداشت زمان
عصر صبح تا ۷ ۸
درغيراينصورت

۵۸
۱۰

۱۱/۷۲
۲۳/۹

-۳/۰۸۹۹٪

رطوبت دانه
د رصد ۹ مساوي يا كمتر

درصد ۹ بيشتراز
۴۴
۲۴

۱۱/۱۸
۲۱/۹۶

-۱/۹۴۹۵٪

برش شانه ارتفاع
متر سانتي ۳۰ مساوي يا كمتر

متر سانتي ۳۰ از بيشتر
۳۴
۳۴

۱۲/۵
۱۷/۴۷

-۱/۹۱۸۹۵٪

سيلندر دور
در دقيقه د ور ۹۵۰ ۸۵۰ تا از

آن بيشتراز يا كمتر
۱۲
۵۶

۷
۱۳

-۲/۰۵۹۵٪

فارس دراستان گند م زمان برد اشت د ر كمباين افت دماغه بر مؤثر عوامل - ۲ جدول

فارس دراستان گند م زمان برد اشت در افت سيلندر بر مؤثر عوامل - ۳ جدول

مرحله... ضايعات گندم در تعيين
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۴ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۵

شدهاند. ارائه ۴ - شماره جدول در بوده معنيدار
توجه به توصيه با گندم كاشت تاريخ رعايت ۴ شماره- باتوجه به جدول
يا كمتر گندم ــه دان رطوبت كار كمباين ، ــا ب ــاورز كش ــنايي آش ، تحقيقات
در كمباين غربال و الك افت كاهش باعث درو، هنگام در درصد ۹ ــاوي مس

. ميگردد گند م برداشت هنگام

كمباين با برداشت زمان كيفي گندم در برافت مؤثر عوامل : د
خارجي مواد ساير و شده شكسته و خرد ه گندم مقد ار گند م، كيفي افت
گندم كيفي افت ميانگين مي باشد. شد ه ــت برداش گندم دانه كل به نسبت
درصد كل ۱/۱۸ كه برآورد شده درهكتار گرم كيلو ۲/۰۶ فارس ــتان اس در
فارس كيفي دراستان افت مقدار است. بوده برداشت در مرحله گندم ريزش

علت به درهكتار متغيربوده،كه كيلوگرم حداكثر۷ كيلوگرم تا ــل۰/۶ ازحداق
نظر از مختلف درگروههاي شد ه درنظرگرفته متغيرهاي تغييرات كميدامنه

. ند ادهاند نشان معنيداري را اختالف آماري

كمباين برداشت با قبل از گند م برافت طبيعي عوامل مؤثر : ح
افت ــه ، مزرع به كمباين ورود از ــل قب گندم ــاي دانهه ــدار ريزش مق
گرم كيلو حداقل ۳ از ريزش اين مقد ار مي باشد. مزرعه گند م درآن طبيعي
ارتفاع است. متغير بوده فارس ــتان دراس در هكتار گرم كيلو ۷۸ تا حداكثر
عواملي از جمله گندم رقم نوع به كمباين و موقع به ، دسترسي گندم بوته

نام
متغير

بندي گروه
متغير

تعداد
نمونه

ميانگين
ضايعات

مقدار
T

سطوح
داري معني

گندم كاشت زمان
تحقيقات توصيه به توجه با

تحقيقات به توصيه توجه بدون
۴۰
۲۸

۱۲/۸۷
۲۸/۶۶

-۲/۲۹۹۹٪

كار كمباين آشنايي كشاورز با
دارد
ندارد

۱۲
۵۶

۹/۴۵
۲۱/۵

-۲/۵۰۹۹٪

درو هنگام گندم دانه رطوبت
د رصد ۹ مساوي يا كمتر

درصد از ۹ بيشتر
۴۴
۲۴

۱۳/۹۶
۲۹/۲۹

-۲/۱۵۹۵٪

سرعت پنكه
يا در دقيقه ۶۲۵ دور كمتراز

دور ۵۷۵ بيشتراز
غير اينصورت در

۲۵

۴۳

۱۲/۵۵

۱۶/۸۵
نيست۱/۵۷- دار معني

نظر كد ام از هيچ تاثير داشته ولي تغييرات را براين تاثير بيشترين بودند كه
رقم فارس دراستان ــده ش اصالح ارقام .دربين ــت اس نبوده معنيد ار آماري
چمران گروه ارقام يك آن در بعد از و ريزش طبيعي، بيشترين درصد فالت
ترتيب واستار به ۲ داراب ارقام روشن، الموت، بعدي گروه در مرود شت و و

اند. داشته ديگر يك به نسبت را طبيعي ريزش كمترين

كمباين با برد اشت زمان در گندم كل افت بر مؤثر عوامل و:
افتهاي  جمع حاصل ــت برداش هنگام در گندم ضايعات كل يا افت  
هنگام در افت اين مقدار ــد . ميباش طبيعي ــيلندر، الك وغربال و س دماغه،
هكتار هر در كيلوگرم ۳۶۷ ــر تا حد اكث كيلوگرم ۳۷/۸ حداقل از ــت برداش
آماري نظر كه از تغييرات براين ــر مؤث عوامل و بوده متغير ــتان فارس دراس

است. آورده شده شماره-۵ جدول در معني دار شدهاند
توصيه ــه ب توجه با ــت گندم كاش زمان ، ــر زمين كمت ــداد قطعات تع
ــب تناس عدم د ليل ــه هكتار (ب در ــن ۵ ت از ــر كمت ــرد عملك ، ــات تحقيق
كمباين كار ــا ب ــاورز كش ــنايي آش ، پرمحصول) ارقام با فعلي ــاي كمباين ه
۲۱ يا مساوي فلك كمتر چرخ سرعت ، كمباين سال از ۱۰ كاركرد كمتر ،
سانتيمتر ۳۰ مساوي يا كمتر برش شانه ارتفاع ، د رو درهنگام دقيقه در دور
آموزش و راننده كمباين ــواد بيشتر س ، گندم خطي ــت كش درو، هنگام در
هنگام در گندم كل ــات ضايع كه ــتند هس عواملي جمله كمباين از ــده رانن

نمود هاند. كمتر را برداشت

فارس دراستان برداشت گندم زمان وغربال كمباين در الك مؤثر برافت عوامل -۴ جدول
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۶ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۷

نام
متغير

بندي گروه
متغير

تعداد
نمونه

ميانگين
ضايعات

مقدار
F Tيا

سطوح
داري معني

قطعات تعداد
۲ قطعه مساوي كمتر يا

قطعه ۲ بيشتراز
۴۳
۲۵

۱۴۶/۹۶
۲۲۵/۳۸

-۳/۶۸۹۹٪

گندم كاشت زمان
تحقيقات توصيه به توجه با

تحقيقات به توصيه توجه بدون
۴۰
۲۸

۱۴۸/۲
۲۱۵/۲۱

-۳/۱۳۹۹٪

هكتار د ر عملكرد
تن كمتر ومساوي ۵

تن ۵ از بيشتر
۴۸
۲۸

۱۵۳/۰۵
۲۰۵/۱۳

-۲/۵۸۸۹۹٪

كار كمباين آشنايي كشاورز با
دارد
ندارد

۱۲
۵۶

۹۸/۰۵
۱۹۲/۴۵

-۳/۴۷۹۹٪

كمباين عمر
سال ۱۰ مساوي يا كمتر

سال ۱۰ بيشتراز
۲۷
۴۱

۱۴۱/۷۰
۱۹۸/۲۵

-۲/۵۷۹۹٪

فلك چرخ سرعت
كمتر يا مساوي ۲۱ دور
آن بيشتراز دقيقه د ر

۳۴
۳۴

۱۵۴/۰۹
۱۹۷/۴۹

-۱/۹۸۹۵٪

برش شانه ارتفاع
سانتيمتر ۳۰ مساوي يا كمتر

آن بيشتراز
۳۴
۳۴

۱۳۰/۱۸
۲۲۱/۴۱

-۴/۶۶۹۹٪

سرويس اولين از بعد زمان
روز ۱۰ مساوي يا كمتر

آن بيشتراز
۱۲
۵۶

۱۵۱/۲۴
۱۸۱/۰۶

معني دار نيست۱/۵۴-

كاشت روش
خطي
كرتي

۳۶
۳۲

۱۴۱/۹۹
۲۱۳/۸۳

-۳/۴۵۹۹٪

كمباين راننده سواد
كالس ۵ كمتراز
كالس ۵ بيشتراز

۳۸
۳۰

۲۱۰/۹۵
۱۳۱/۲۶

۳/۸۹۹۹٪

كمباين راننده آموزش
نداشته
داشته

۴۲
۲۶

۱۹۲/۷۵
۱۴۸/۴۱

۲/۱۵۸۹۹٪

گندم رقم نوع
تعداد
نمونه

افت
دماغه

افت
سيلندر

الك افت
وغربال

افت
كيفي

افت
طبيعي

افت
كل

۶۵۶ab۸/۵ab۸/۵۸a۲/۴ab۱۵/۸۳a۹۱/۳۱abروشن

۵۵۱a۱۰/۴ab۷/۸a۲/۱۸ab۱۵/۸۰a۸۷/۱۸aالموت

۲۱۱۳۲/۴۸bc۱۱/۹۵ab۱۷/۱۴ab۱/۷a۲۲/۸۶ab۱۸۶/۱۳bcمرودشت

۱۶۱۵۲/۷۵c۱۴/۹۴ab۱۴/۸۷ab۱/۶۲a۳۰/۰۳b۲۱۴/۲۱cفالت

۱۰۱۲۷/۸bc۲۶/۲b۳۷/۵b۳/۲۳b۲۵/۱ab۲۱۹/۸۳cچمران

۵۱۲۹bc۳/۴a۱۴ab۲a۱۷/۴ab۱۶۵/۸abاستار

۲ ۵۹۳abc۲۹/۴b۳۶/۸b۲/۴ab۱۷/۲a۱۷۸/۸bcد اراب

وزني ۱۲۰/۶۶۱۴/۹۹۱۹/۳۷۲/۰۸۲۲/۹۲۱۸۰/۰۲-ميانگين

F *۱/۳۲۳۲/۵۰۹*۱/۲۰۱/۳۹۹۲/۶۵۴**۲/۰۳۷-مقدار

فارس دراستان گند م برداشت زمان كمباين در كل برافت موثر عوامل - ۵ جدول

برداشت مرحله در كمباين مختلف هاي برروي افت گند م مختلف ارقام تاثير - ۶ جدول

مرحله... ضايعات گندم در تعيين

است معنيدار آماري نظر درصد از سطح ۹۵ در ميانگينها اختالف است           ٭٭ معني دار درصد از نظر آماري ۹۹ ميانگينها در سطح اختالف ٭
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۶ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۷

افتهاي برروي گندم مختلف ارقام تاثير
مرحله برداشت در كمباين 

اين از كه ــود. ميش كشت عمده بهطور گندم رقم ۷ ــتان فارس اس در
فالت و مرود شت د و رقم سردسير، مناطق در الموت ــن و روش رقم دو ارقام
ــير داراب۲ د رمناطق گرمس و ــتار اس چمران، رقم ــه س ، معتدل مناطق در
تاثير بررسي جهت هستند . كشت را دارا زير ــطح بيشترين س فارس استان
كل ــف كمباين وضايعات مختل ــمتهاي قس ضايعات روي بر مختلف ارقام
متقارن نا كرتهاي با تصادفي كامًال طرح قالب در برداشت در مرحله گندم
كه شد ه، استفاده دانكن آزمون از ميانگينها ــه مقايس براي و واريانس آناليز

است. شده آورده شماره-۶ جدول در آن نتايج

كمباين د ماغه ارقام مختلف گندم برروي افت تاثير : الف
الموت  فارس رقم ــتان د راس ــتفاده اس مورد عمده دربين هفت رقم  
داشته و در مرحله برد اشت دماغه را در هكتار كمترين افت كيلوگرم با ۵۱
استان مناطق سرد سير در دو هر كه است قرارگرفته ــن روش رقم آن از بعد
هكتار بيشترين در گرم كيلو ۱۵۲/۷۵ با فالت رقم ميگردند. ــت كش فارس
كمترين بين ــالف ميانگين اخت ــت. بهطوري كه اس بوده دارا افت دماغه را
دار درصد معني ۹۵ سطح در نظر آماري از ريزش بيشترين با دماغه ريزش
گروه اين دو بين در داراب ۲ چمران، استار و ــت ، ارقام مرودش است. ــد ه ش

. گرفتهاند قرار
كيفي افت برروي گندم مختلف ارقام تاثير : ب

خارجي مواد ساير و شده شكسته و خرد ه گندم مقد ار گند م، كيفي افت
۶- شماره جدول به توجه با ، ميباشد شده برد اشت گندم دانه كل به نسبت
و گروه در يك استار و ، مرودشت فالت ارقام مربوط به كيفي كمترين افت

. ميباشد چمران رقم به مربوط آن بيشترين

كل افت برروي گندم مختلف ارقام تاثير : ج
به مربوط درهكتار كيلوگرم ۸۷/۱۸ ــن با ميانگي ريزش گندم ــن كمتري
دارند قرار بعد گروه واستار در ــن ارقام روش آن از بعد ــد. مي باش الموت رقم
كل ريزش بعد قرار گرفتهاند. بيشترين در مرتبه ــت مرودش و ۲ ارقام داراب
آماري قرار نظر از گروه د ريك كه ــد ميباش چمران و فالت ارقام به مربوط
معني دار شده سطوح ٪۹۹ در آماري نظر از اختالف ميانگينها و اند گرفته

است.
مرحله برداشت در ضايعات گندم خطي برآورد تابع

تابع ــت مرحله برداش گندم در كل اينكه ضايعات با فرض مرحله دراين
به عنوان متغير گندم كل ضايعات مقدار ــد، ميباش مختلف عوامل از خطي
شده گرفته درنظر عنوان متغيرهاي مستقل برآن به مؤثر عوامل و ــته وابس
آماري معني د ار نظر از متغيرهاي كه حذف و برآورد تابع اوليه . بعد از است

. است(۱) برآورد گرديده تابع زير اند، نبوده

Z= -/256X7 - /183X8 -/214X9+/184X10+/228X13-/186X14-/241X35

 R2=/474            f=7/726     Sig=/00        D.W=2/145
: درآن كه

درهكتار كيلوگرم برحسب گندم كل ضايعات مقدار : Z
ارقام است، شده گرفته به دو صورت در نظر كه ــده ش اصالح ارقام :X۷

در يك باشد عد د شده خود كاشت وهواي خاص آب منطقه در شده اصالح
است. گرفته شده نظر د ر صفر اينصورت درغير گرفته شده نظر

صفر آن بعداز يك تحقيقات توصيه به توجه با ، گند م كاشت زمان :X۸
است. شده گرفته نظر در

است. شده گرفته صفر در نظر وكرتي گندم، خطي يك كاشت نوع :X۹
متر سانتي برحسب گند م ارتفاع :X۱۰

كيلوگرم برحسب درهكتار عملكرد :X۱۳
ديده آموزش كشاورز اگر ، گندم ضايعات با رابطه در كشاورز آموزش :X۱۴

است. شده گرفته نظر در صفر اينصورت عدد غير در و يك باشد عدد
عدد باشد ديده آموزش كمباين راننده اگر كمباين، راننده آموزش :X۳۵

است. گرفته شده نظر در عدد صفر د رغير اينصورت يك
۴۷ ــان ميد هد كه نش R۲ فوق مقد ار ــده ش برآورد توجه به تابع با
براثر عوامل ــف مختل مزارع گندم در بين كل ــات ضايع تغييرات ــد درص
بهصورت عوامل ــن اي از كدام ــد. تاثير هر تابع مي باش در گرفته ــر نظ در

ميباشد. زير
آن در ــد ــده ان ش اصالح وهوايي خاص مناطق آب ــت جه ــه -ارقامي ك
اين ديگر بهعبارت ، ــت ــته اس داش گندم ضايعات منفي برروي اثر مناطق

ميگردند. گندم خود باعث كاهش ضايعات خاص مناطق در ارقام
عبارت به ، است ــته داش گندم اثر منفي ضايعات برروي ــت كاش -زمان
گندم ضايعات تحقيقات بوده توجه به توصيه با كاشت گندم زمان اگر ديگر

ميباشد. كمتر
عبارت ، به ــته است د اش منفي اثر گندم ضايعات برروي ــت -نوع كاش
ضايعات كاهش ميباشد باعث خطي بهصورت گندم ــت كه كش زماني ديگر

ميگردد. گندم
ضايعات گندم داشته برروي مثبت اثر متر سانتي -ارتفاع گندم برحسب
افزايش ضايعات ــدار مق بوته گندم افزايش ارتفاع ــا ب ديگر ،بهعبارت ــت اس

. يافته است
به ــت، اس ــته داش اثر مثبت ضايعات هكتار برروي در ــرد گند م -عملك
ــتر بيش نيز گند م ضايعات هكتار گندم در عملكرد افزايش ــا ب ديگر عبارت
عملكرد با ارقام با آنها عد م تناسب كمباينها و فرسودگي ــت.چون اس شد ه

. مي گردد افزايش افت موجب باال
ــت. اس ــته داش اثر منفي گندم ــرروي ضايعات ب ــاورزان كش -آموزش
ــت برداش ضايعات ــي آموزش هاي كالس د ر كه ــاورزاني كش ديگر بهعبارت
بود شركت ــده ش برگزار خد مات مراكز در كه آن، كنترل و روشهاي گندم
از گندم ريزش از آگاهي كمباين، كار با ــتر بيش ــنايي آش بهدليل كردهاند،
ــت، ضايعات برداش زمان در ــتر بيش كنترل كمباين و ــف مختل ــمتهاي قس

. است شده مشاهد آنها مزارع در كمتري
ــت. اس ــته د اش اثر منفي گند م ضايعات كمباين برروي راننده -آموزش
شركت كمباين ضايعات كنترل در كالس هاي كه رانندههاي ديگر بهعبارت
مشاهده كمتري ضايعات برداشت شد ه آنها ــط توس در مزارعي كه نمودهاند ،

. است شد ه
مراكز از حمل مرحله در گندم ضايعات بررسي

غله انبارهاي و سيلوها تا خريد
د اراب، شهرستان ــه س به مراكز خريد گندم در مراجعه با مرحله دراين
شده آوري جمع اطالعات الزم و آمار ، آنها دفاتر بررسي و اقليد و مرودشت
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سازندگي و پژوهش سازندگي۵۸ و پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵۹

شهرستان مرودشت ۰/۰۷۶ در درصد ، ۰ /۰۷۱ مقدار در شهرستان داراب كه
ــه شهرستان س در درمجموع و اقليد  ۰/۳۴۹ درصد ــتان در شهرس و درصد
ــركتهاي تعاوني ش ــيله به وس ــده ش خريد اري گندم كل درصد از ۰/۰۸۱
خريد مراكز فاصله د ر راهي بين ريزش بهصورت ــال طي يكس در ــتايي روس

ميگردد. ضايع سيلوها تا

راهي بين ريزش برمقدار گندم حمل مسافت تاثير
از  راهي بين مقدار ريزش برروي گندم حمل تاثير فاصله تعيين جهت  

. (۱) است شده استفاده زير بهصورت خطي رگرسيوني مدل
X۱= a+bx۲

آن: در كه
ريزش بين مقدار به تن ــب ۱۰۰ برحس ــد ه ش حمل گندم : مقد ار X۱

راهي
كيلومتر سيلو برحسب مركز خريد تا از حمل گندم فاصله :X۲

خريد مركز ۳۶ از ــده ش جمعآوري اطالعات و ــاس آمار براس فوق مدل
كه است گرد يد ه برآورد اقليد و ــت مرود ش داراب، شهرستان ــه س د ر گندم

ميباشد: زير بهصورت
X1=84/54 + 0/305X2

R2=0/093              f=7/1       Sig=0/01

نظر ۹۹ درصد از در سطوح مدل ،F به مقد ار با توجه مدل فوق كه
بين راهي ريزش تغييرات ــد درص ــد وحدود ۱۰ مي باش دار معني آماري
مدل R ۲ اگرچه ــت. ــده اس ش داده توزيع حمل فاصله متغير ــاس براس
بين ريزش برروي ــدم گن حمل فاصله متغير ــر تاثي ــد ولي ميباش پايين
ــد با مي ده ــان نش X۲ ضريب ــد. ميباش معنيدار آماري نظر از ــي راه
ريزش كيلوگرم ــك ي ، گندم تن صد حمل فاصله ــر ب متر ۳۰۵ ــش افزاي
هر كيلومتر ــدن ش اضافه با ديگر عبارت به ــردد. ميگ اضافه راهي ــن بي
تن ۱۰۰ هــــر در ــي راه بين ريــزش ــرم كيلوگ ۳ /۲۸ تقريبًا ــه فاصل
سعي حدودي تا گندم مركز خريد اكثر چه در .اگر ميشود اضافه گندم
شود، د اد ه تحويل سيلو نزد يكترين به ــده خريداري ش گند م گرديده كه
ظرفيت تكميل ــدم ع صورت در كه ميگردد ــاهده مش مواردي در ــي ول
ــافت ــيلوهايي كه مس س به ــده ش ،گندم خريداري منطقه يك د ر ــيلو س

. ميشوند داده تحويل دارد گندم خريد مراكز با بيشتري

استان فارس در ضايعات گندم ارزش اقتصادي
۴/۸۱ ــت در استان فارس برد اش مرحله د ر گندم ضايعات ــط متوس
تن ۱۰۰ هر ازاي به گندم ضايعات حمل ــد و ميباش درصد توليد گند م
ــط متوس به اينكه توجه با ــد. ميباش گرم كيلو ۳ /۲۸ ــر ــك كيلومت ي در
استان در غله انبارهاي و ــيلوهاي س تا خريد مراكز از گندم حمل فاصله
از هر ۱۰۰ ــرم گ كيلو ۱۲۱/۳۶ بنابراين ــد مي باش ــر كيلومت ۳۷ ــارس ف
مي گردد . ضايع ــي راه بين ريزش بهصورت ــه حمل مرحل در گندم ــن ت
زراعي۱۳۸۳-۸۲، ــال درس فارس ــتان در اس گندم توليد كل كه آنجا از
مرحله استان در توليد از تن ۹۵۷۱۹ بنابراين ــد ميباش تن ۱۹۹۰۰۰۰
غله انبارهاي تا مراكز خريد از حمل مرحله تن در ۲۴۱۵۰ /۶ و برداشت
مصرف چرخه از ــال يكس طي در گندم ــن ۱۱۹۸۶۹/۶ت مجموع د ر ــه ك

كيلوگرم تضميني هر ــد خري قيمت به توجه با ميگردد . ــع ضاي خارج و
ضايعات از ــل حاص زيان ، ــوده ب ريال ۱۵۰۰ ۱۳۸۳كه ــال س در ــدم گن
در ــال س اين طي در غله انبارهاي تا وحمل ــت برد اش مرحله در ــدم گن

ــود. ش برآورد مي ريال ميليارد ۱۷۹ فارس حدود ــتان اس

نتيجهگيري
با كاهش مي باشد ، ــور كش گندم كنده توليد فارس اولين ــتان اس
توليد مزارع در ــي توجه قابل ــش افزاي امكان ــن محصول ــات اي ضايع
در ــت برد اش مرحله ضايعات ــزان .مي ــم ميگردد فارس فراه ــتان اس
ــته گذش مطالعات با كه ــده ش برآورد درصد توليد ۴/۸۱ ــتان اس اين
ــد مربوط درص ۶۸ ــت برداش مرحله ضايعات از دارد(۳،۲). ــت موافق
رانندگان و ــاورزان كش ــد كه آموزش ميباش كمباين دماغه ــت اف ــه ب
سرعت و عمركمباين ، خطي كشت ، كاشت ــب مناس زمان كمباينها،
۱۲ /۹ ضايعات كل از ميگردد . آن كاهش باعث ــك چرخ فل ــب مناس
در ــب ارقام مناس كه انتخاب ــد ميباش طبيعي افت به مربوط ــد درص
ــت اس مؤثر آن كاهش د ر كمباين به موقع به ــي دسترس هر منطقه و
كه ــد ميباش غربال الك و افت به مربوط ــد ضايعات كل درص ۱۰ /۷ .
تنظيم و در هنگام برداشت دانه ، رطوبت مناسب ــاورزان كش آموزش
ضايعات درصد ۸ /۴ ميگردد . آن ــش كاه پنكه كمباين باعث ــرعت س
كرد ن ــب كه متناس ــد ميباش كمباين ــده كوبن ــت اف ــوط به مرب كل
و محصول ــت ــب برداش مناس زمان ، محصول پر ــا ارقام ب ــا كمباينه
آن مؤثر كاهش ــاورزان در كش آموزش و گندم دانه ــب مناس رطوبت

. مي باشد
افزايش مييابد نقل و حمل ضايعات مقدار گندم حمل افزايش فاصله با
ــتان در اس گندم حمل فاصله ــط متوس متوان برنامهريزي صحيح يك با كه

. را كاهش داد فارس
بر۱۷۹ ــارس بالغ ف ــتان اس در ــال س يك طي گندم در ضايعات ارزش
آموزش ــت جه گذاري ــرمايه كمي س مقد ار با كه ــد مي باش ريال ــارد ميلي
بيشتر نظارت ، محصول برداشت ناظران ، ــاورزان كش ، كمباينها رانندهگان
اين ــات ضايع مقدار ميتوان ــوده فرس كمباينهاي تعويض و ــت برد اش ــر ب

داد . قابل توجهي كاهش به مقدار استراتژيك را محصول
ارائه ــر زي ــنهادات پيش مطالعه اين در آمد ه ــت به دس نتايج ــه توج ــا ب

. ميگردد
ميباشد  سال ۱۱/۶۲ استان فارس كمباينهاي موجود در عمر ميانگين - ۱
ميباشد (۱۲ سال ( تا ۹ كمباين ۸ مفيد مطالعات انجام شد ه عمر توجه با
در گندم ــش ضايعات كاه ــوده جهت فرس كمباينهاي بنابراين جايگزيني

. فارس ضروري ميباشد استان
الزم كمباينهاي كار ــر ــارت دقيق ب نظ گندم ضايعات ــش كاه ــت -جه ۲

. ميباشد
ضايعات مقدار از تقريبي برآورد بتوانند كه حد ي تا ــاورزان آموزش كش - ۳
بر كار كمباينها نظارت با آورند و دست برداشت به خود در هنگام محصول

. ميباشد الزم گردد ، كاهش ضايعات محصول باعث
برداشت از قبل كمباين تنظيمات كنترل و كمباينها رانند گان آموزش - ۴

ضايعات ميگردد. باعث كاهش محصول
ارقام مناسب هر از استفاده ، كاشت مناسب زمان ، خطي - توسعه كشت ۵

مرحله... ضايعات گندم در تعيين
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۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره
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هنگام در گند م ريزش مقدار كاهش باعث برداشت ــب زمان مناس و منطقه
ميگرد د. برد اشت

منطقه هر انبارهاي و ظرفيت توليد مقدار به با توجه دقيق برنامهريزي - ۶
ميگرد د. راهي بين گندم باعث كاهش ريزش حمل فاصله كاهش جهت

 
پاورقيها
۱۳۸۳ جهاد كشاورزي وزارت نامه آمار - ۱

فارس كشاورزي استان سازمان جهاد - ۲
3-Two stage cluster sampling method.
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