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Investigation & Determination of corn combine harvester losses 
to introduce an appropriate method to reduce losses 

 

  یسرکار یمحمدرضا مستوف

  یکشاورز یو مهندس یمؤسسه تحقيقات فن
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  چكيده

توان تلفات را به صفر  یاگرچه نم. گردد یاين تلفات منجر به کاهش سود م. است یتلفات یبرداشت ذرت با کمباين دارا         

 یدر اين تحقيق با استفاده از يک روش استاندارد مقدار افت در قسمتها. کنترل نمود یتوان آنرا در حد قابل قبول یم یرساند ول

تلفات . گردد یم به منظور کاهش افت ها و تلفات ارائه یقرار گرفته و سپس راهکارهائ یومورد ارزياب یمختلف کمباين اندازه گير

و حين برداشت که شامل افت خوشه در دماغه، افت دانه در دماغه ، افت قسمت ) یطبيع(برداشت به دو دسته قبل از برداشت 

اين تحقيق در منطقه قزوين در زمين زارع که غالب کشت ذرت . شود یباشند، تقسيم م یکوبش و نهايتا افت قسمت جدا کننده م

مربوط به صفات عملکرد و اجزاء آن مانند ارتفاع بوته، بالل، تعداد برگ، قطر  یزراع یبررسيها. ام رسيدباشد بانج یم یدانه ا

 یدر چند نقطه مزرعه در سطح مشخص برداشت انجام گرفت که داده ها یبالل، قطر چوب بالل و تعداد بالل بصورت تصادف

. قرار گرفتند یمورد بررس یکليه تلفات در قالب سه تيمار اصل. دشو یارائه م یبدست آمده از طرح بعد از تجزيه و تحليل آمار

،  ٨/٠کمباين   ی، سرعت پيشرو%) ١٦-٢٠(و %) ٢١-٢٥(، %) ٢٦- ٣٠(ميزان رطوبت محصول قبل از برداشت : تيمارها عبارتند از

شده در جداول موجود ثبت  یزه گيراندا یافت ها. دور بر دقيقه ٨٠٠و  ٦٠٠،  ٤٠٠متر بر ثانيه و سرعت سيلندر کوبنده ٦/١و  ٢/١

به منظور کاهش افت و تنظيم دستگاه ارائه  یشده و با مقادير استاندارد ارائه شده در اين روش مقايسه گرديده و سپس راهکارهائ

رار ق یدر سه تکرار مورد ارزياب یکامل تصادف یدو بار خرد شده در قالب بلوکها یکرتها یتيمارها با طرح آزمايش. شده است

طرح نشان داد که عالوه بر افت خوشه در دماغه، افت دانه در دماغه و افت  یسال اول و دوم اجرا ینتايج بررسيها. گرفته است

از قبيل عدم مهارت راننده از اصول تنظيم  یديگر یباشد افتها یقسمت کوبش که اختصاصا مربوط به تنظيمات کمباين برداشت م

 یمختلف مزرعه باعث افتها یت، يکنواخت نبودن مزرعه و نامتعادل بودن رطوبت دانه در قسمتهابرداش یو کاربرد کمباين برا

  .باشند یم یمناسب قابل پيشگير یشود که با ارائه راهکارها یم یزياد
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  مقدمه

تن  ١٦٥٣٠٠٠هکتار بوده است که بالغ بر  ٢٤٥٧٥٠سطح زير کشت ذرت در کشور   ١٣٨٢ یدر سال زراع

بر اساس طرح جامع افزايش عملکرد ذرت که اخيرا تدوين شده است سطح زير کشت ]. ٢[داشته است )  دانه(محصول 

بنابراين . تن ذرت توليد گردد ٢٨٨٠٠٠٠هکتار خواهد رسيد که اميد است بالغ بر  ٣٦٠٠٠٠به حدود  ١٣٩٠در سال 

طبق . ه با کاهش افت بسيار مهم استدر رابط یاساس یبرداشت و ارائه راهکارها یتوجه به کاهش افت در کمباينها

درصد بوده که با عنايت به  ١٠موجود کشور حداقل  یگزارشات ارائه شده توسط دفتر طرح ذرت ميزان افت کمباينها

ميليون ريال به  ٢٣١بالغ بر  یتن افت وجود داشته و مبلغ ١٦٥٣٠٠درکشور ساالنه حداقل  یميزان توليد ذرت دانه ا

مختلف کمباين برداشت  یشده تعيين تلفات در قسمت ها یروش معرف یلذا با هدف  ارزياب. باشد یضرر کشور م

انجام تنظيمات به منظور کاهش  یالزم برا یبر ميزان تلفات و ارائه راهکارها یاصل یذرت، تعيين اثر عوامل تيمارها

 – ٥(مقادير استاندارد موجود در منابع ميزان افت در مقايسه با . تلفات کمباين برداشت ذرت اين تحقيق به انجام رسيد

 یرا ادامه داد در غير اينصورت بايست یتوان برداشت کمباين یشده و در صورت قابل قبول بودن م یبررس) در صد ٣

مختلف کمباين و در نتيجه کاهش اتالف کل  یعلت بود و راهکار مناسب در جهت کاهش افتها در قسمت ها یدر پ

  .آن توجيه پذير است یطرح به آنها پرداخته شده و اهميت اجرا ارائه نمود که در اين

  

  پيشينه تحقيق

  :نمود یتوان بر اساس مطالعات زير بررس یوضعيت ميزان افت در برداشت محصول در مناطق ديگر دنيا را م

    Shay یاافت در قسمته یرا برا یانجام دادند محدوده ا یکه در دانشگاه ميسور یو همکاران در تحقيق 

با افت بيش از اين محدوده را مناسب برداشت تشخيص  یماشينها. مختلف کمباين و نهايتا افت کل توصيه نمودند

  .ندادند

  :اين محدوده ها عبارتند از    

  کل عملکرد محصول   % ١کمتر از    یافت قبل از برداشت و طبيع

  کل عملکرد محصول    %  ١              افت خوشه در دماغه

  کل عملکرد محصول    %٤/٠حدود       دماغه افت دانه در

  کل عملکرد محصول   %٣/٠کمتر از     افت سيلندر کوبنده

  کل عملکرد محصول    % ١/٠      افت قسمت جداکننده

در  یدرصد اعالم شده که بيش از آن نياز به بررس ٣-٥ذرت  یبرداشت کمباين یقابل قبول برا یافت کل    

  ].١٠[جهت کاهش اتالف دارد

    Spokas یسرعت سيلندر کوبنده م% ٣٥در رطوبت  یبرداشت ذرت دانه ا یاعالم کردند برا یر يک تحقيقد 

 ١٢ یغربال باالئ یمتر، بين شبکه ها یميل ١٩فاصله بين سيلندر کوبنده و ضد کوبنده . دور بر دقيقه باشد ١٠٠٠ یبايست

کيلومتر بر ساعت کار کرد، جمع  ٨/٢ن با سرعت وقتيکه کمباي. متراست یميل ٨ یغربال پائين یمتر و بين شبکه ها یميل

برداشت محصول استفاده شود اتالف  یبرا یاگر کمباين در رطوبت باالتر. کل افت دانه ذرت از حد مجاز تجاوز ننمود

  ].١٢[دو برابر حد مجاز خواهد بود
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    Sek یدوات بردارنده برابا هد شش رديفه مجهز به ا یعنوان کردند برداشت کمباين یو همکاران در تحقيق 

  یسرعت پيشرو. تن در هکتار بود ١١برابر با % ٣٢برداشت ذرت مورد آزمون قرار گرفت و عملکرد ذرت در رطوبت 

m/sمحصول  یو دب ٦٧/١kg/sبوده و جمع کل تلفات برداشت % ٢٧/٦شکسته   یحاصل شد و ميزان دانه ها ٣/١٣

  ].٩[برآورد گرديد % ٢٨/٢

    Prochazka ٣٣اعالم کردند رطوبت دانه حين برداشت  یبرداشت ذرت بذر یبرا یان در تحقيقو همکار ،

کيلومتر در ساعت  ٩و  ٧، ٥، ٣کمباين  یسرعت پيشرو. درصد بودند ٦٠و  ٥٥، ٥٤درصد بوده  و بالل ها  ٣٧و  ٣٥

بطوريکه با افزايش  زمين در زمان برداشت بالل و خوشه افزايش يافت یريخته شده رو یدانه ها یافت ها. بوده است

تا    ٩٢/١(و در هيبريد دا باالترين مقدار بدست آمد %) ٩١/١تا  ٣١/١(در هيبريد مونا کمترين افت بود  یسرعت پيشرو

هيبريد وانا  یو باالترين برا% ) ٨٨/١تا  ١٧/١(بود   To ٣٨٥  S-هيبريد یکمترين افت دانه در خوشه برا%) . ٠٥/٤

افزايش  یپيشرو یسرعتها یکاهش تلفات کل در تمام یبرا یزراع یمهندس یبراين نيازهابنا. بود%) ١٨/٣تا  ٣٠/١(

افزايش کيفيت  یتوانند استفاده شوند و برا یبقيه سرعتها م km/hr٩نتايج نشان دادند که بغير از سرعت . يافت

 یبا دب ٥ km/hrیبايست یم یکشنده استفاده شد و سرعت پيشرو یغلتکها یحام یبرداشت محصول از ميله ها

  ].٨[کيلوگرم بر ثانيه باشد ٧و  ٤محصول 

     Wu-DeLi اعالم کردند  یدر خصوص مناسبترين تاريخ برداشت ذرت دانه ا یو همکاران در تحقيق

 یمناسب م یبرداشت بذر یروز بعد از کاشت خواهد بود وقتيکه دانه ها برا ٤٨تا  ٣٧مناسبترين زمان برداشت حدود 

  ].١٤[باشند

    Tolera عملکرد و کيفيت ذرت دانه  یرو یاثر مرحله رسيدگ یبا عنوان بررس یو همکاران در انجام تحقيق

عملکرد % ١٠-١٢در صد نتيجه گرفتند در ميزان رطوبت  ١٠-١٢و  ٢٠- ٢٣، ٢٨-٣٠و کاه ذرت در سه سطح رطوبت  یا

و کل ماده خشک عملکرد روند  یگياه یيارا نشان داده در حاليکه چوب بالل، کاه ذرت، کل بقا یدانه روند افزايش

  ].١٣[دهد یمحصول نشان م یبا باال رفتن مراحل رسيدگ یکاهش

    Hanna که در دانشگاه آيووا انجام شد اعالم کردند بيشترين افت در قسمت جلو  یو همکاران در تحقيق

کشنده در  یه ها توسط غلتکهاافتاده توسط ماشين برداشت و افت دان یافتد که شامل خوشه ها یکمباين اتفاق م

درصد بوده کمترين مقدار گزارش  ٢٣تا  ١٩باشند اتالف برداشت وقتيکه رطوبت دانه بين  یقسمت دماغه کمباين م

مقادير . يابد یبوده افزايش م یعلف هرز بيشتر یساقه ها زياد است و مزرعه دارا یاتالف زمانيکه ميزان خم شدگ. شد

 یدر برداشت ذرت انتخاب شده اند به ترتيب زير م یکمباين که بطور تصادف ٨٤ یبرا مختلف یاتالف در قسمت ها

  :باشند

   kg/ha٧٥/١٢٩      افت خوشه در دماغه

  kg/ha٨٥/٧٧     افت دانه در غلتک کشنده

   kg/ha٩٠/٥١     افت سيلندر کوبنده

   ٥٥/٦٠ kg/ha     افت قسمت جدا کننده

  kg/ha٠٥/٣٢٠      جمع افتها در حين برداشت

   kg/ha٦٥/١٨١  افتاده قبل از برداشت یاتالف خوشه ها
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  kg/ha٧٠/٥٠١        جمع کل افت

  ].٥[بودندkg/ha٧٥/١٢٩ یافت کل یمورد مطالعه دارا یدرصد کمباينها ١٠

    Price باشد که رطوبت دانه به  یم یذرت زمان یکه ارائه دادند اعالم نمود رسيدن فيزيولوژيک یدر گزارش

 یمزرعه ا یتوان برداشت را شروع نمود که نياز به خشک کنها یدانه ذرت م% ٢٠از رطوبت . رسدب%  ٣٠حدود  

  ].٧[باشد یدرصد م ١٤تا  ١٣ايمن بين  یرطوبت انباردار. خواهد بود

، که با تنظيم )کننده ذرت یجمع آور یغلتکها(موجود در قسمت دماغه  یدر حال حاضر بيشترين افت ها    

،  یباشد که باعث ترک خوردگ یشوند، و قسمت کوبش م یيرون پريدن باللها حين برداشت منبودن صحيح باعث ب

نامناسب بيرون ريختن دانه ها از پشت کمباين بوجود  یباال و سرعت پيش رو یو در تراکم ها ی، خرد شدگ یشکستگ

باشد فقط  یدر دسترس نممختلف کمباين برداشت ذرت  یتلفات در قسمتها یبر اندازه گير یمبن یمدارک. آيد یم

  . گيرد یدر صورت مشاهده افت بيش از حد قابل قبول توسط کاربران انجام م یتنظيمات

کمباين و سرعت  یرطوبت محصول در زمان برداشت، سرعت پيشرو یتوان دريافت که تيمارها ینهايتا م    

بنابراين اين . قرار گيرند یمورد ارزياب یبايست یباشند که م یافتها م یدر اندازه گير یاساس یسيلندر کوبنده پارامترها

  .گردد یو اجرا م یقسمت بر اساس موارد ذکر شده و اهميت آنها در کاهش افت برداشت با کمباين طراح

  

  روش مطالعه

رطوبت دانه توسط دستگاه . گردد یاستفاده م) جان دير و کالس(معمول منطقه  یدر اين تحقيق از کمباينها

 یو انجام تنظيمات الزم رو یبعد از پالت بند. شود یم یرعت کوبنده توسط دورسنج اندازه گيررطوبت سنج و س

در اين تحقيق ابتدا نحوه اندازه گيري و بررسي تلفات برداشت كمباين ذرت . شود یطرح اعمال م یکمباين تيمارها

ترهاي اندازه گيري  شده در هر پالت طرح آزمايشي مورد استفاده توضيح داده شده و پارام. دانه اي تشريح مي شود

نتايج حاصل از جدول آناليز واريانس و آزمون ميانگين ها نيز شرح داده شده و در خصوص نتايج اخذ . بيان خواهد شد

الزم ارائه  یطرح، پيشنهادات و راهکارها یدر خاتمه پس از جمع بندي نتايج سال اول و دوم اجرا. شده بحث مي شود

  .خواهد شد

  

  ح آزمايشات شر

  نحوه بررسي و تعيين تلفات برداشت كمبايني ذرت دانه اي

دو بار خرد شده در قالب بلوكهاي كامل تصادفي  یبررسي و تعيين تلفات توسط اجراي طرح آزمايشي کرتها

ه مورد اين نوع طرح آزمايشي كه براي ارزيابي عملكرد كمبايني برداشت ذرت دانه اي در مزرع. در سه تكرار انجام شد

  .استفاده قرار مي گيرد،  آزمون دقيق و كاربردي بوده و داراي نتايج محكم علمي و فني مهمي است
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  طرح آزمايشي بررسي و تعيين تلفات كمباين ذرت دانه اي 

دو بار خرد شده در قالب بلوكهاي کامل  یهمانگونه كه ذكر شد، طرح آزمايشي ارزيابي ماشين، کرتها

هكتار برابر با حدود ) ٢٠٠/١(متر  ٧٧/١٦در طول ) متر ٣(اندازه پالتها عرض كمباين . ر بوده استتصادفي با سه تكرا

  :تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از . فاصله بين پالتها دو متر و سه تكرار انجام شد. متر مربع بوده است ٥٠

MC  = ٢٧و % ٢٣ - % ١٩رطوبت محصول در زمان برداشت در سه سطح%  

BS  =دور در دقيقه ٨٠٠و  ٦٠٠- ٤٠٠در سه سطح ) دور بر دقيقه(عت كوبنده سر  

GS  = متر بر ثانيه ٦/١و  ٢/١ – ٨/٠سرعت پيشروي كمباين در سه سطح  

  

مبناي انتخاب . باشد یبوده که رقم معمول مناطق مختلف در ايران م) دير رس( ٧٠٤رقم ذرت سينگل کراس 

ورد مطالعه بوده و درخصوص رطوبت دانه، سطوح رطوبتي انتخاب شده اند سطوح تيمارهاي فوق بر گرفته از منابع م

كه ايستگاههاي ذرت خشك كني حاضر به دريافت ذرت ها در اين رطوبت ها بوده و به كشاورز مبلغ الزم را پرداخت 

  .مي نمايند

  

  نحوه اعمال تيمارها در سطوح مختلف در مراحل متفاوت بررسي و تعيين تلفات

. آزمون انتخاب گرديد و رطوبت دانه توسط رطوبت سنج ديجيتالي و مكانيكي اندازه گيري شد مزرعه مورد

دور . در صورت قرارگيري رطوبت اندازه گيري شده در محدوده سطوح انتخابي عمليات برداشت صورت مي گرفت

بر اساس اندازه گيري دور  سرعت پيشروي. گيري گرديد و ثابت نگهداشته شداندازه) دور سنج(كوبنده توسط تاكومتر 

هر كدام از اين فاكتورها در . موتور در زمان ثابت و مسافت معين سطوح سرعت پيشروي در يك راستا اعمال گرديد

  .سه تكرار بانجام رسيد

  

  پارامترهاي اندازه گيري شده در هر پالت آزمايشي

  :پارامترهاي مورد ارزيابي و اندازه گيري بشرح زير مي باشند

  زه گيري رطوبت محصول قبل از برداشتاندا

مقدار مشخصي از دانه در داخل دستگاه ريخته شد و . اين اندازه گيري توسط دستگاه رطوبت سنج انجام شد

در مكانهاي مختلف اين اندازه گيري تكرار ومتوسط . با فشار دادن دكمه مربوطه رطوبت دانه اندازي گيري گرديد

ر رطوبت اندازه گيري شده محدوده تعريف شده در طرح بود فاكتورهاي آزمايشي به اگر د. رطوبت مزرعه بدست آمد

  .مورد اجرا درآمد
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  اندازه گيري دور كوبنده

  .دور كوبنده توسط دستگاه تاكومتر يا دور سنج بطور مستقيم اندازه گيري شد

  اندازه گيري سرعت پيشروي

محاسبه گرديد و دور  یت شده و سرعت پيشروتوسط كورنومتر زمان پيشروي كمباين در مسافت مشخص ثب

  .موتور و دنده انتخابي براي اين سرعت يادداشت شد

  

  اندازه گيري افت در قسمتهاي مختلف كمباين

  افت خوشه قبل از برداشت

افت خوشه قبل از (، خم شده و افتاده در داخل جويها )خوشه یافت کل(شامل خوشه هاي کامل و شکسته 

و  یمتر مربع جمع آور ٥٠بلند كردن و برداشت آنها توسط هد كمباين وجود ندارد در سطح  كه امكان) برداشت

  .شمارش شد

  افت خوشه در دماغه

افت خوشه قبل از برداشت را از افت كلي خوشه کم مي کنيم تعداد خوشه هاي افتاده در داخل دماغه كه به 

  .شوند یطرف كوبنده هدايت نشده اند محاسبه م

مختلف تيمارها محاسبه شده است که بترتيب زير  یتلف شده توسط خوشه ها در فاکتورها یهادرصد دانه 

  .گردد یارائه م

  

  )افت دماغه و سيستم جدا کننده(دانه  یافت کل

 ١ ٢mدانه هاي افتاده در روي زمين و آنهايي كه هنوز به چوب بالل خرد شده چسبيده اند را در مساحت  

،  ١ ٢mبمنظور بدست آوردن افت در مساحت  . شماريم تا افت كلي دانه بدست آيد ین مبراي هر رديف پشت كمباي

برابر با عرض رديفهاي كاشته شده  یمساحت در نظر گرفته شده عرض. به همين مساحت استفاده شد یاز يك قاب چوب

مين و داخل قاب شمارش تعداد دانه هاي افتاده در روي ز. قاب روي هر رديف پشت سر ماشين قرار داده شد. دارد

متر مربعي كه زير  ١اين عدد افت كلي دانه هاي تلف شده را بيان مي نمايد و دانه هاي ريخته شده در كادر . گرديد

  .شده و ميانگين آنها محاسبه گرديده است یكمباين قرار گرفته در سه تكرار جمع آور
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  افت دانه در قسمت كوبنده 

به چوب بالل قبل از جابجا نمودن قاب به رديف بعدي در پشت سر ماشين،  همچنين تعداد دانه هاي چسبيده

اين عدد بيان كننده افت قسمت . دانه هاي كوچك در ابتدا و انتهاي چوب بالل را در نظر گرفته نشد. شمارش گرديد

  .كوبش مي باشد

  افت دانه در دماغه

. نده هنوز عبور نكرده است، قرار داده شدقاب روي هر رديف برداشت شده در جلوي ماشين جايي كه جدا كن

تعداد دانه هاي ريخته شده در داخل قاب شمارش شده و بعد از گرفتن ميانگين سه تکرار در جدول مربوطه ثبت 

  .اين عدد افت دانه را در دماغه بيان مي كند. گرديد

  افت دانه در قسمت جدا كننده 

منهاي افت دانه در دماغه، افت در قسمت جدا كننده حاصل  )افت دماغه و سيستم جدا کننده(افت كلي دانه 

  .مي شود

  جمع کل افت دانه

  .مجموع افت دماغه و جدا كننده بعالوه افت كوبنده ، جمع کل افت دانه ها حاصل مي شود

  

  يافته ها و بحث

با وارد . فتمورد تجزيه و تحليل قرار گر SPSSداده هاي حاصل از اجراي طرح آزمايشي بوسيله نرم افزار 

نمودن دو ستون داده هاي مربوط به افت دانه در قسمت كوبنده و جمع کل افت دانه و اثر متقابل تيمارها آناليز داده ها 

در تجزيه مرکب نشان داده  (N)تيمارهاي آزمايشي، سطوح تيمارها و تعداد تكرارها و فاكتورها  ١در جدول . انجام شد

  .شده است

  

  زمايشي، سطوح تيمارها و تعداد تكرارهاتيمارهاي آ - ١جدول 
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اين سطوح در تيمار . مي باشند% ٢٧و % ٢٣، % ١٩به ترتيب بيانگر  ٣و  ٢،  ١در تيمار رطوبت محصول سطوح 

متر بر  ٦/١و  ٢/١،  ٨/٠دور در دقيقه و در تيمار سرعت پيشروي كمبايني  ٨٠٠و  ٦٠٠، ٤٠٠رتيب سرعت كوبنده به ت

در  Fبا استفاده از آزمون . نشان داده شده است ٢در جدول  (ANOVA)جدول آناليز واريانس .ثانيه مي باشند

تيمارها و اثرات متقابل آنها وجود محاسبه شده، نتيجه گرفته شده است كه اختالف معني داري بين  Fو مقدار % ٥سطح

  .دارد

  

  )تجزيه مرکب دو سال( (ANOVA)جدول آناليز واريانس  - ٢جداول 

  
  

کيلوگرم بر  ٧(گرم ٣٥دانه با  یكمترين ميزان افت کل. نشان داده شده است ٥تا  ٣ميانگين تيمارها در جداول 

محصول رخ داده است و افتهاي مربوط به رطوبتهاي محصول در سطوح باال و پايين در % ٢٣در تيمار رطوبت ) هکتار

در تيمار رطوبت ) کيلوگرم بر هکتار ١٨/١٨(گرم  ٩/٩٠دانه با  یباال ترين ميزان افت کل. كالسهاي بعدي قرار مي گيرند

  . محصوا حادث شده است% ٢٧

Dependent Variable: total loss

95821.3 1 95821.3 264.1

873.0 2 436.5 1.2

84705.8 2 42352.9 116.7

1101.4 2 550.7 1.5

2597.1 4 649.3 1.8

19057.8 2 9528.9 26.3

159639.1 4 39909.8 110.0

4581.3 2 2290.7 6.3

155852.1 4 38963.0 107.4

3967.3 12 330.6 .9

19078.1 2 9539.1 26.3

46150.6 4 11537.7 31.8

46935.3 4 11733.8 32.3

136884.6 8 17110.6 47.2

49799.8 2 24899.9 68.6

46184.2 4 11546.0 31.8

245474.6 12 20456.2 56.4

31926.7 88 362.8

1152504.0 161

Source
YEAR

Error

MC

YEAR * MC

Error

BS

MC * BS

YEAR * BS

YEAR * MC * BS

Error

GS

MC * GS

BS * GS

MC * BS * GS

YEAR * GS

YEAR * MC * GS

YEAR * MC * BS * GS

Error

Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F
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  يانگين تيمار رطوبت دانهم - ٣جدول 

  
  

 ٩/٥٩و  ٥٣دور در دقيقه بترتيب با   ٤٠٠و  ٨٠٠كمترين افت در تيمار سرعت كوبنده مربوط به فاكتور 

قرار مي  bدور در دقيقه در كالس  ٦٠٠ باشد كه در مقايسه با فاكتور بعديمي) کيلوگرم بر هکتار ٩٨/١١و  ٦/١٠(گرم

  .نشان داده شده است ٤گيرد كه نتايج در جداول 

  

  ميانگين تيمار سرعت کوبنده - ٤جدول 

  
  

 ١/٦٠و  ٩/٥٢يب با متر بر ثانيه بترت ٦/١و  ٢/١سرعت  یدر تيمار سرعت پيشروي كمباين  فاکتورها

   bکمترين افت را نشان دادند در حاليکه فاکتور سرعت سطح اول در كالس) کيلوگرم بر هکتار ٠٢/١٢و  ٥٨/١٠(گرم

  .نتايج اخذ شده مشاهده مي شود ٥معني داري قرار گرفت كه در جدول 

  

  یميانگين تيمار سرعت پيشرو - ٥جدول 

  
  

  دانه در اثر متقابل تيمارهاي رطوبت و سرعت كوبنده در تركيبهاي یکمترين مقدار افت کل

 (2.48 kg/ha) MC2BS3 و  (3.32 kg/ha) MC2BS2  بودند و تركيبهاي ديگر در كالسهاي بعدي معني داري

  . قرار مي گيرند

 با  MC3GS1روي كمباين نشان داد که بغير از تركيب فاكتور اثر متقابل تيمارهاي رطوبت و سرعت پيش

27.24  kg/ha  بقيه ترکيبها در كالس معني داريa قرار گرفتند .  

Dependent Variable: total loss

65.8 b

35.0 a

90.9 c

moisture content
1

2

3

Mean 5 %

D.M.R.T

Dependent Variable: total loss

59.9 a

78.7 b

53.0 a

beater spead
1

2

3

Mean
D.M.R.T.

5%

Dependent Variable: total loss

78.7 b

52.9 a

60.1 a

ground speed
1

2

3

Mean
D.M.R.T.

5%
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      BS3GS3اثر متقابل تيمارهاي سرعت كوبنده و پيشروي كمباين نشان دادند که تنها تركيب فاكتورهاي 

kg/ha)  (6.02  وBS3GS2  kg/ha)  (5.48 در کالسa ديگر مي باشند یقرار گرفته و بقيه تركيبها در كالسها.  

اثر متقابل سه تيمار رطوبت دانه، سرعت كوبنده و سرعت پيشروي كمباين نشان دادند که تركيب فاكتورهاي 

MC1BS1GS3 MC2BS2GS2, MC2BS3GS1-3, و MC2BS2GS3 در كالس معني داريa  با كمترين

  .گيرند و بقيه تركيبات در كالسهاي بعدي قرار مي گيرندقرار مي  (kg/ha 2.6)دانه  یافت کل

 ٨تا  ٦انجام گرفت كه نتايج در جداول % ٩٩و   %٩٥آزمون ميانگين تيمارها با آزمون دانكن در سطح اطمينان 

به ترتيب از تيمارهاي رطوبت دانه، سرعت  GS2و MC2  ،BS1 ،BS3  ، GS3فاكتورهاي . نشان داده شده اند

  .عت پيشروي كمباين داراي كمترين افت كلي دانه مي باشندكوبنده و سر

  

  نتايج آزمون ميانگين تيمارها با آزمون دانكن -  ٨تا ٦جداول 

  

    

    

  ینتيجه گير

 MC2قرار گرفته و با سطح  cو  bدر كالسهاي %) ٢٧( MC3و %) ١٩( MC1در تيمار رطوبت دانه سطوح 

در تيمار . و همکاران نيز اين امر به ثبوت رسيده است Hannaدارند که در تحقيقات  اختالف معني دار ي%) ٢٣(

در يك كالس معني داري ) rpm٨٠٠(BS3و ) BS1 )rpm٤٠٠گرفتن افت كلي دانه سطوح  سرعت كوبنده با در نظر

(a)  قرار گرفته و سطحBS2 )rpmیباشد که برا یدر كالس ديگر جاي دارد و اين موضوع به اين دليل م) ٦٠٠ 

در صد  ٢٧ یباال یرطوبتها یدور در دقيقه بوده و برا ٤٠٠در صد مناسبترين دور کوبنده  ٢٣تا  ١٩حدود یرطوبتها

در تيمار سرعت پيشروي كمباين با ) متر بر ثانيه ٢/١( GS2در نهايت سطح . گردد یدور در دقيقه پيشنهاد م ٨٠٠

Duncana,b
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اختالف معني داري ) متر بر ثانيه ٨/٠( GS1قرار گرفته و با  یدار یدر يک کالس معن) متر بر ثانيه ٦/١( GS3سطوح 

و همکاران  Prochazkaگردد که در تحقيقات  یکمباين توصيه م یپيشرو را نشان مي دهد و مناسبترين سطح سرعت

  .به اين نتيجه رسيده اند

  

  و پيشنهادات یجمع بند

دانه بدست آمد که با بقيه سطوح تيمار  یافت کل ٧ kg/haبا %  ٢٣مناسبترين سطح رطوبت دانه  -١

  .داشت یدار یاختالف معن

افت  kg/ha٣/١١از تيمار سرعت کوبنده با ) ر دقيقهدور ب ٨٠٠و  ٤٠٠( BS3و  BS1 یسطحها -٢

قرار گرفتند که با در نظر گرفتن متوسط عملکرد استان قزوين  یدار یدانه در يک کالس معن یکل

  .حاصل شده است یکيلوگرم در هکتار، افت قابل قبول   ٧٧٣٧،  ٨٢-٨٣ یدر سال زراع

دانه حاصل شد که  یافت کل kg/ha٥٨/١٠با متر بر ثانيه  ٢/١کمباين  یمناسبترين سرعت پيشرو -٣

 یرطوبت دانه باال یهمچنين برا. قرار گرفتند یدار یمتر بر ثانيه در يک سطح معن ٦/١با فاکتور    

  .شود یمتر بر ثانيه توصيه م ٦/١ یدر صد سرعت پيشرو ٢٧

شود لذا برداشت  یباعنايت به اينکه تاخير در برداشت باعث افزايش افت خوشه قبل از برداشت م -٤

  .انجام شود تا اين افت کمينه گردد یدر زمان مناسب یبايست یم

سرعت کوبنده سطح  یبايست یباال است م یکه کشاورز مجبور به برداشت در رطوبتها یدر مواقع -٥

BS2)دور بر دقيقه ٦٠٠ (سطح  یو سرعت پيشروGS3)استفاده گردد تا ميزان افت )متر بر ثانيه ٦/١

  .  اغه کمينه شوددر دم خوشه

لذا کشاورز . گيرد یشود که تاخير در زمان کاشت صورت م یحادث م یبيشترين مقدار افت زمان -٦

 یبه برداشت با رطوبت باال یبه منظور برداشت هر چه سريعتر محصول خود و کاشت محصول بعد

  .گردد یکاشت و برداشت به موقع در رطوبت ذکر شده توصيه م.نمايد یاقدام م% ٣٥

انجام برداشت صحيح و تنظيمات مورد نياز با توجه به رطوبت  یآموزش رانندگان کمباين برا -٧

دقيق رطوبت محصول در زمان برداشت و انجام تنظيمات  یبا اندازه گير. باشد یم یمحصول ضرور

  .بوجود آمده کاسته خواهد شد یکمباين از افتها یمربوطه رو
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