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  چكيده

امروزه كشت گياه روغني كلزا در ايران با شتاب چشمگيري رو به گسترش است و ليكن اين امر از ابتدا با مسائل و 

داشت و برداشت , يكي از اين مشكالت كمبود و يا نبود ماشين آالت اختصاصي براي كاشت  .مواجه بوده است مشكالت خاصي

هاي مرسوم غالت و يا با برداشت مكانيزه كلزا با رعايت يكسري نكات فني و انجام برخي تنظيمات با كمباين. اين محصول است

هاي كافي و به واسطه عدم مهارت و آموزش. شودباين غالت انجام مياضافه كردن چند مدل پالتفرم الحاقي به پالتفرم كم

. برداشت مكانيزه اين محصول با تلفات قابل توجهي باالخص در محل پالتفرم كمباين همراه است, وضعيت خاص گياه كلزا 

كه در آن سه مدل پالتفرم  آزمايشي با هدف تعيين مقدار و تشخيص علت تلفات محصول در هنگام برداشت مستقيم كلزا انجام شد

پالتفرم , اين سه مدل پالتفرم عبارتند از پالتفرم معمولي برداشت غالت  .برداشت كلزا از نظر ميزان ريزش بذور كلزا مقايسه شد

 .الحاقي مدل حامد مجهز به شانه برش جانبي مكانيكي و پالتفرم الحاقي بيزو مدل جاندير مجهز به شانه برش جانبي هيدروليكي

طرح آماري مورد استفاده از نوع كامال تصادفي با سه تيمار و در شش تكرار بود كه تيمارهاي آن عبارت بودند از برداشت مستقيم 

  : از جمله نتايج حاصله عبارت بودند از . پالتفرم الحاقي حامد و پالتفرم الحاقي بيزو, با پالتفرم برشي غالت 

افزايش فاصله شانه برش تا اگر ميزان تلفات واحد درو كمباين را به طور چشمگيري كاهش توانند با هاي الحاقي ميپالتفرم -

  .دهد

پالتفرم الحاقي مدل حامد ساخت داخل تنها در محل شانه برش عمودي داراي تلفاتي بيش از پالتفرم بيزو وارداتي است و از  -

هاي هيدروليكي به جاي مكانيكي و لذا استفاده از سيستم .نداردداري بين اين دو پالتفرم وجود نظر كل ريزش تفاوت آماري معني

  .كاهدهاي برش تك چاقويي از ميزان ريزش محصول ميهاي مكانيكي و شانههاي برش دوچاقويي بيش از سيستمشانه

باشد و مقدار مي درصد از عملكرد خالص ١٢/١گرم در هكتار اندازه گيري شد كه تنها كيلو ٦٠/٣٩ميزان ريزش طبيعي محصول  -

  .شوددهد و با بهبود شرايط آب و هوايي قبل از برداشت از مقدار آن كاسته ميقابل توجهي را به خود اختصاص نمي
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  مقدمه

افزايش ) ٢(درصد ماده اوليه روغن مورد نياز كشور وارداتي است  ٩٠براساس آمارهاي موجود بيش از 

به عنوان يك گياه  (Brassica napus)است تا كشت گياه كلزا جمعيت كشور و سرانه مصرف روغن باعث شده 

  .روغني سازگار با شرايط آب و هوايي اكثر مناطق ايران توسعه يابد

در روش يك  .)١(شود و دو مرحله اي انجام مي) مستقيم ( برداشت دانه كلزا به دو روش يك مرحله اي 

, گيرد و در روش دو مرحله اي درصد دانه صورت مي ١٠- ١٢بت برداشت با استفاده از كمباين و در رطو, مرحله اي 

شود و به صورت نوار درصد با استفاده از نوارساز و يا دروگر برش داده مي ٣٥-٤٠محصول ابتدا در رطوبت دانه 

ل با نوار محصو, درصد  ١٠- ١٥پس از رسيدن رطوبت دانه به  .شودهاي برجا مانده قرار داده ميباريكي بر روي ساقه

  ).١(شود برداشته و كوبيده مي (pick up)استفاده از كمباين مجهز به دماغه بردارنده 

هر گونه تكان و  .شكننده و مستعد باز شدن و ريزش دانه هستند, هاي كلزا در زمان برداشت مستقيم بسيار ترد غالف

  .شودضربه قبل از برداشت و يا در هنگام برداشت باعث تلفات محصول مي

-٢٥هاي از محصول را گزارش كرده است و افتدر شرايط نامساعد آب و هوايي افت نيمي) ٢٠٠٢(ك لئودم

  ).٤(در شرايط ايده آل تلفات دو تا پنج درصدي محصول گزارش شده است .درصد را غير معمول ندانسته است ٢٠

اختصاصي براي برداشت مستقيم اين هاي كمبود و يا نبود پالتفرم,عالوه بر مستعد بودن گياه كلزا براي ريزش 

هاي مرسوم براي يكي از دستگاه.شودمحصول باعث اتالف ميزان قابل توجهي از محصول در مرحله برداشت مي

هاي غالت پس از اعمال يكسري تنظيمات خاص است وليكن كاربرد اين استفاده از كمباين, برداشت مستقيم كلزا 

  ).٢(گرددمحصول در محل پالتفرم كمباين مي دستگاه باعث ريزش مقدار زيادي از

هاي غالت براي برداشت كلزا ارائه شده هاي مختلفي براي اصالح و تطبيق هر چه بيشتر كمباينتاكنون ايده

هاي غالت به مقايسه فني و اقتصادي اصالحات مختلف انجام شده بر روي كمباين) ٢٠٠١(ريتمولر و همكاران . است

هاي كاهش تلفات واحد درو ، افزايش فاصله شانه برش اكي از آن است كه يكي از موفق ترين روشنتايج ح .پرداختند

  ).٦(يابداست به گونه اي كه با اين تغيير نرخ جريان مواد به داخل كمباين افزايش مي) هليس(تا آگر 

پردازند نه برش و آگر ميطي تحقيقي به ارزيابي پالتفرم مجهز به تسمه نقاله بين شا) ٢٠٠٢(براس و همكاران 

  ).٤(درصد تلفات كمتري هستند ٤٦هاي معمولي داراي دارند اينگونه پالتفرمها در مقايسه با پالتفرمو اظهارمي

نوع رقم ، آرايش كشت، تراكم . گذارندغير از نوع دستگاه عوامل مختلفي بر ميزان تلفات محصول تاثيري مي

  ).٣(جمله اين عوامل هستنداز .. .محصول ، شرايط آب و هوايي و

هاي اخير با هدف كاهش ريزش واحد درو از طريق افزايش فاصله شانه برش تا آگر دو مدل پالتفرم الحاقي به در سال

اين دو پالتفرم مجهز به شانه برش جانبي نيز هستند كه در يكي به  .پالتفرم معمولي برداشت غالت عرضه شده است

يك  .پردازدهاي درهم پيچيده كلزا ميه صورت هيدروليكي بكار افتاده و به برش شانهصورت مكانيكي و در ديگري ب
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سانتي متر و ديگري با نام بيزو سي ٨٠ساخته شده در ايران فاصله شانه برش تا آگر را » حامد « پالتفرم با نام 

  .دهدايش ميسانتي متر افز ٧٠وارداتي از كشور  اتريش  اين فاصله را  (BISO CX100) ١٠٠ايكس

با هدف تعيين ميزان تلفات پالتفرم در برداشت محصول كلزا با استفاده از اين دو دستگاه و پالتفرم معمولي 

برداشت غالت، آزمايشي  به اجرا در آمد به گونه اي كه دستگاه مناسب برداشت كلزا و تنظيمات صحيح آن با توجه به 

  .شرايط كاري و الگوي كاشت مرسوم مشخص شود

  

  روش مطالعه 

  

  تجهيزات برداشت كلزا 

  :در اين آزمايش از سه مدل پالتفرم برداشت كلزا استفاده شد كه عبارتند از 

متر، فاقد شانه برش جانبي و داراي شانه برش افقي تك  ٢/٤پالتفرم معمولي برداشت غالت با عرض كار  -الف 

  چاقوي 

ساخته شده در مازندران و مجهز به شانه برش » حامد«ام تجاري پالتفرم الحاقي به پالتفرم معمولي غالت با ن. ب

  عمودي و افقي تك چاقوي 

مدل جاندير و مجهز به شانه برش "  BISO CX100بيزو " پالتفرم الحاقي به پالتفرم معمولي غالت با نام تجاري  .ج

  .(Double knife cutterbar)عمودي و افقي دو چاقوي 

انتقال نيرو به شانه برش عمودي در پالتفرم الحاقي  .متصل شد ٩٥٥جاندير مدل  هر سه پالتفرم به كمباين

حامد از محل شانه برش افقي و به صورت مكانيكي ولي در پالتفرم الحاقي بيزو به صورت هيدروليكي از طريق يك 

  .شدهيدرو موتور انجام مي

  

  روش اجراي آزمون 

رقم مورد كاشت  .ر منطقه گز شهرستان اصفهان به اجرا در آمداين تحقيق در سطح يك مزرعه كلزاي پاييزه د

كشت . شودسرد و سرد محسوب ميپاييزه با كد دو صفر و سازگار با آب و هواي معتدلبود كه رقمي (Okapi)اكاپي 

در  كيلوگرم ٨متري و به ميزان سانتي ١٣هاي با فاصله رديف KF2.5-15/3كار ماشين برزگر همدان مدل توسط خطي

تكرار  ٦در اين طرح سه پالتفرم برداشت مستقيم كلزا در قالب طرح آماري كامالً تصادفي و در  .هكتار انجام شده بود

 ٩٠هاي به ابعاد قطعه زمين محل اجراي آزمايش بر اساس نقشه اجرايي طرح به كرت .مورد آزمون و مقايسه قرارگرفتند

  .ه طور تصادفي در اين كرت ها توزيع شدندمتر تقسيم بندي شده بود و تيمارها ب ١٠× 

شمارش و يا جمع آوري بذور ريز كلزا از روي سطح خاك باالخص در زمان برداشت كه ترك ها و شيارهاي 

در  ١٩٩٦بدين منظور روشي در سال . نسبتاً عميق زيادي وجود دارد ، كاري بس دشوار ، وقت گير و غير دقيق است
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هاي اندازه گيري تلفات استفاده شد كه در بين در اين روش از يكسري سيني .)٥(ه گرديد موسسه تحقيقاتي سيلسو ارائ

هاي ريخته شده از گياه به صورت طبيعي و يا در اثر گيري از بذور و غالفهاي كلزا قرار گرفته و اقدام به نمونهساقه

 .گيرندهاي مجاور جاي ميمحدود بين بوتههاي باريك و سبك به راحتي در فضاي اين سيني .كنندبرخورد كمباين مي

ديواره جانبي سيني ها شيب دار و سطح داخلي آنها پوشيده از يك اليه نازك اسفنج است و بدين ترتيب همه بذور و 

ميلي متر  ١١٥ميلي متر و عرض  ٥٤٤هر سيني داراي طول  .شوندهاي ريخته شده از گياه درون سيني جمع ميغالف

اين سيني ها .دهندكه چهار سيني همراه با يكديگر مساحتي معادل يك چهارم متر مربع را تشكيل مي است به گونه اي

تايي موازي با هم و در راستاي حركت كمباين در داخل محصول جاي گرفت در هر بار اندازه گيري  ٤- ٨هاي در گروه

م قبل از رسيدن تاير ها كمباين متوقف شده و پس از عبور پالتفر .كمباين اقدام به برداشت محصول به طور معمول كرد

  .هاي مخصوص ريخته شدهاي بعدي داخل كيسهسيني ها جمع شده و محتويات آنها براي اندازه گيري.عقب رفت

  

  گيري تلفات طبيعي اندازه

تلفات طبيعي در طي دوره رسيدگي محصول و تا قبل از انجام عمليات برداشت در اثر وارد شدن هر گونه 

هاي كلزا به باز شدن و ريزش دانه هاي ترد و شكننده محصول و همچنين تمايل ذاتي غالفكان و ضربه به غالفت

  .افتداتفاق مي

در بين هاي اندازه گيري ريزش به آراميسيني) درصد دانه  ١٢رطوبت (روز قبل از انجام عمليات برداشت  ١٠

از انجام عمليات اين سيني ها و محتويات آنها از سطح مزرعه جمع  در روز برداشت قبل .هاي كلزا جاي داده شدساقه

  . آوري شد

  

  گيري تلفات پالتفرم اندازه

هاي پالتفرم سه منبع مشخص و متمايز براي تلفات قابل تشخيص در اثر تماس و برخورد محصول با قسمت

  .بنابراين اندازه گيري تلفات پالتفرم در سه محل انجام شد .است

  

  ت شانه برش جانبي تلفا

كند كه اين امر باعث ايجاد يك توده هاي جانبي زيادي توليد ميگياه كلزا در طي دوره رشد خود شاخه

بنابراين بايد در كناره پالتفرم محصول با استفاده از مقسم پالتفرم  .شودمحصول در هم پيچيده در زمان برداشت مي

)Divider   (هاي غير فعال و در دو پالتفرم ن منظور در پالتفرم مرسوم غالت از مقسمبه اي .به دو قسمت تقسيم شود

بذور و غالف ها به صورت يك  .الحاقي ديگر از يك شانه برش عمودي در ديواره جانبي پالتفرم استفاده شده است

ك توزيع آزمايشات قبلي نشان داده است كه تلفات شانه برش جانبي داراي ي .ريزندنوار باريك روي زمين مي

هر چند اين تلفات درست در . )٥(باشدميلي متر درست در زير شانه برش جانبي مي ٣٠٠يكنواخت در نواري به عرض 
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گيرند و هاي اندازه گيري آن  در بيرون خط عبور شانه برش عمودي قرار ميزير شانه برش متمركز شده است ولي سيني

گيرد لذا در مرحله تجزيه و تحليل داده ها مورد نمونه برداري قرار مي ميلي متري اين تلفات ٣٠٠از توزيع تنها نيمي

فرمول ذيل به منظور محاسبه تلفات شانه برش  .اصال حات الزم در ارقام مربوط به تلفات شانه برش عمودي انجام شد

  :جانبي به كار رفت 

ws hgB /3008.159 ××=  

B  : تلفات شانه برش عمودي بر حسب كيلوگرم در هكتار  

gs  :هاي موجود در هر سيني بر حسب گرموزن دانه  

hw  : عرض پالتفرم بر حسب ميلي متر  

hw  ميلي متر فرض شد ٤٢٠٠در هر سه پالتفرم آزمايشي معادل.   

  تلفات شانه برش افقي 

لفات شانه برش تنها نشان دهنده تلفات محصول در اثر حركت رفت و برگشتي شانه برش هر چند اصطالح ت

باشد ولي اين اصطالح در اين آزمايش تلفات محصول در اثر برخورد چرخ و فلك و هاي كلزا ميو ارتعاش ساقه

  .گيردعملكرد هليس را هم در بر مي

  :رفت توان از فرمول ذيل بهره گبراي محاسبه اين تلفات مي

cbgA ×= 8.159  

A  : تلفات شانه برش افقي بر حسب كيلوگرم بر هكتار  

gcb  :هاي موجود در هر سيني بر حسب گرم وزن دانه  

  تلفات وسط پالتفرم  

شود لذا تعدادي كند و در مركز فشرده ميبه سمت مركز حركت ميمحصول از دو طرف پالتفرم توسط هليس 

اين تلفات . شوداين نوع از تلفات محصول تلفات وسط پالتفرم ناميده مي .شونداز بذور رها شده و به بيرون پرتاب مي

ر تلفات شانه برش و با كس .شوددر عرضي برابر با عرض دهانه كانال تغذيه كمباين به تلفات شانه برش افقي اضافه مي

  .آيدافقي از تلفات اين قسمت بدست مي

  :رود فرمول ذيل براي محاسبه اين تلفات بكار مي

w

e
cbc h

h
ggC ×−×= )(8.159  

C   : تلفات وسط پالتفرم بر حسب كيلوگرم در هكتار  

gc :هاي موجود در هر سيني قرار گرفته در مركز پالتفرم بر حسب گرم وزن دانه  

he  : عرض دهانه ورودي كانال تغذيه كمباين بر حسب ميلي متر  

he ميلي متر فرض شد ١٠٤٠ايشي معادل در هر سه پالتفرم آزم.  
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  ها و بحثيافته

 ١٢/١تن در هكتار معادل  ٥٣/٣كيلوگرم در هكتار بود كه با توجه به عملكرد  ٦٠/٣٩ميزان ريزش طبيعي 

دهد و با بهبود شرايط آب و هوايي كه مقدار قابل توجهي را به خود اختصاص نمي .باشددرصد از عملكرد خالص مي

نشان دهنده نتايج تجزيه واريانس و ميانگين مقادير ريزش  ٢و١جداول  .شودت از ميزان آن كاسته ميقبل از برداش

  .است

  

  هاي مختلفتجزيه واريانس مقادير ريزش در ارتباط با پالتفرم - ١جدول 

  منابع تغييرات
S. O. V  

  درجه آزادي
Df  

  (M. S)ميانگين مربعات 
  ز شانه برش افقيمرك  شانه برش افقي  شانه برش جانبي

  )نوع پالتفرم ( تيمار 
  

  خطاي آزمايش

٢  
  
١٥  
  

*٨٦/٥٣٤  
  

٣/١  

*٨٦/٤٠٠٢٦٩  
  

٦٩/٤١٤  

*٢٤/٢١٦٥٤  
  

٥٠/٢١  

  ضريب تغييرات
(C.V)  

  ٤٩/١٢  ٤٦/١٠  ٢٣/١٢  

  .وجود دارد% ٥دار در سطح احتمال اختالف معني:  *

  

  هاي مختلفهاي مقادير ريزش در ارتباط با پالتفرممقايسه ميانگين -  ٢جدول

  ريزش
  تيمار

  شانه برش جانبي
  )درهكتاركيلوگرم(

  شانه برش افقي
  )درهكتاركيلوگرم(

  افقيمركز شانه برش
  )درهكتاركيلوگرم(

  كل ريزش
  )درهكتاركيلوگرم(

  پالتفرم معمولي غالت
  

  پالتفرم حامد
  

  پالتفرم بيزو

C ٠  
  

A ٨٨/١٨  
  

B ٢٢/٩  

A ٨٩/٤٩٢  
  

B ٧٢/٤٩  
  

B٤٥/٤١  

A ٤٦/١٠٦  
  

B ٦٧/٢  
  

B ١٥/٢  

A ٣٥/٥٩٩  
  

B٢٧/٧١  
  

B ٨٣/٥٢  
درصد  ۵هايي كه در هر ستون با حروف مختلف مشخص شده اند ، از نظر آماري در سطح احتمال ميانگين

  دار دارنداختالف معني

 ، ٣٥/٥٩٩مجموع ميانگين تلفات ناشي از عملكرد پالتفرم براي پالتفرم غالت ، حامد و بيزو به ترتيب برابر 

  .كيلوگرم در هكتار بود ٨٣/٥٢،  ٢٧/٧١

هاي الحاقي باعث كاهش چشمگيري در ميزان تلفات واحد درو در كمباين شده است به بكار گيري پالتفرم

 .كاهندكيلوگرم در هكتار از ميزان تلفات مي ٥٢/٥٤٦،  ٠٨/٥٢٨هاي حامد و بيزو به ترتيب به ميزان گونه اي كه پالتفرم

تفاوت اصلي  .كيلوگرم در هكتار تقريباً دو برابر پالتفرم بيزو است ٨٨/١٨برش جانبي پالتفرم حامد ميزان ريزش شانه 

به صورت اين دو شانه برش در ساختار و مكانيسم كار اندازي آنهاست به گونه اي كه اولي به صورت مكانيكي و دومي

هاي الحاقي باالخص  افقي  با بكارگيري پالتفرم ميزان ريزش شانه برش. افتدبه كار مي) هيدروموتور ( هيدروليكي 
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ميزان .دار نيستدرصد معني ٥هاي حامد و بيزو در سطح احتمال يابد و ليكن تفاوت پالتفرمپالتفرم بيزو كاهش مي

كه  تلفات مركز شانه برش افقي نيز از روند تغييراتي مشابه با تغييرات تلفات شانه برش افقي برخوردار است به گونه اي

  .يابدكيلوگرم در هكتار كاهش مي ٣١/١٠٠و  ٧٩/٩٩با استفاده از پالتفرم الحاقي حامد و بيزو اين ريزش به ميزان 

با وجود اينكه ميزان ريزش در سه محل مورد بررسي در پالتفرم بيزو  همواره كمتر از پالتفرم حامد است 

دار است و به طور كلي پالتفرم بيزو  با برش جانبي معني وليكن از نظر آماري تنها كاهش ميزان تلفات در محل شانه

كيلوگرم در هكتار  ٢٧/٧١داري با پالتفرم حامد با كيلوگرم در هكتار ريزش محصول تفاوت آماري معني ٨٣/٥٢داشتن 

  .ريزش ندارد

اقوي همانند هاي برش افقي و عمودي دو چرسد افزايش فاصله شانه برش تا آگر و استفاده از شانهبه نظر مي

دهد با ايجاد فضايي براي جريان بهتر محصول به داخل پالتفرم ، عدم هاي الحاقي رخ ميآنچه با استفاده از پالتفرم

تواند تا حد زيادي از ميزان تلفات برخورد مستقيم چرخ و فلك با محصول و كاهش ارتعاش وارده به ساقه گياه مي

   .واحد درو بكاهد

  

  گيرينتيجه

درصد افت عملكرد  ٥/١٤م معمولي غالت در برداشت مستقيم كلزا با توجه به شرايط آزمايش منجر به پالتفر

درصد كاهش يافت در بين اجزاي تلفات هر يك از  ٢هاي الحاقي اين ميزان تلفات به زير شد كه با استفاده از پالتفرم

وليكن با  .ين سهم را به خود اختصاص داده استهاي الحاقي مورد آزمايش نيز تلفات شانه برش افقي بيشترپالتفرم

هايي كه تنها يكي از تيغه ها متحرك به جاي شانه( بهره گيري از شانه برش دو چاقويي كه هر دو تيغه متحرك باشند 

  .شودتا حدي از ميزان اين تلفات كاسته مي) باشند 

ش نيز از جمله راهكارهايي است كه بايد مد هاي برهاي هيدروليكي براي بكار اندازي شانهاستفاده از سيستم

  .هاي برداشت كلزا قرار گيردنظر طراحان پالتفرم ها باالخص پالتفرم

داري از نظر ميزان تلفات بين دو پالتفرم الحاقي به دست نيامد وليكن در اين آزمايش تفاوت آماري معني

ها در شرايط متفاوت كشت در ارزيابي اينگونه توجه به عوامل ديگري همچون چگونگي عملكرد اينگونه پالتفرم 

  .طلبداي را ميپالتفرم ها آزمايشات جداگانه
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