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 گيري افت كمبايني گندم در شهرستان شاهروداندازه

 

 آباديزين العابدين  شم

مركز  -جاده بسطام 3كيلومتر -عضو هيئت علمي بخش فني و مهندسي مركز تحقيقات كشاورزي سمنان )شاهرود(. شاهرود

 79126737789-تحقيقات كشاورزي سمنان )شاهرود(

Email: zshamabadi@gmail.com 

 

 چکيده 

ترين مراحل شود. يكي از مهماي از گندم توليدي كشور در مراحل مختلف به صورت ضايعات از چرخه مصرف خارج ميهر ساله بخش قابل مالحظه

ايعات در مرحله برداشت محصول ريزي براي كاهش ضايعات گندم، برآورد مقدار ضضايعات، افت در مرحله برداشت است. بنابراين اولين قدم جهت برنامه

مزرعه انتخاب  3باشد. در اين مطالعه در حين برداشت محصول با كمباين در شهرستان شاهرود )استان سمنان(، تعداد و شناسايي عوامل موثر بر آن مي

درصد بود، كه اين مقدار افت بيش از حد قابل  1/10هاي مورد مطالعه نمونه از كمباين 0و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد، ميانگين افت كل در 

درصد و بيشترين مقدار ضايعات  33/0باشد ميانگين كل افت كمبايني و طبيعي در مرحله برداشت در شهرستان شاهرود قبول و استاندارد جهاني مي

هاي بعدي قرار داشتند. تاخير در درصد در رده 03/5و  20/1درصد( بود، افت از انتهاي كمباين و افت طبيعي، با  00/0مربوط به افت دماغه كمباين )

توان گفت كه در شهرستان شاهرود دليل نبودن كمباين از داليل مهم افت گندم در مرحله برداشت است. با توجه به نتايج حاصل ميبرداشت و تنظيم

ي كمباين با طرز كار كمباين و تنظيمات آن در آشنايي كشاورز و رانندهباشد. بنابراين نبودن كمباين)بويژه دماغه كمباين( ميعمده افت مربوط تنظيم

سال در امر برداشت  10هاي مورد بررسي با طول عمر باالي از كمبايندرصد  35نتايج نشان داد كه حدودتواند موثر باشد. همچنين كاهش افت مي

گردد. به طوري كه در برخي موارد مشاهده گرديد ي كمباين موجب افزايش ضايعات نميگيري افت نشان داد، كه صرفاً عمر باالفعاليت دارند. اما اندازه

هاي جديدتر داراي افت و ضايعات ي با سابقه و مجرب و انجام تنظيمات الزم در مقايسه با كمباينسال با داشتن راننده 10هايي با عمر باالي كه كمباين

بهر شد. ميليارد ريال برآورد   0ر مرحله برداشت در يك سال در شهرستان شاهرود )استان سمنان( بالغ بر زيان حاصل از ضايعات گندم د كمتري بودند.

گردد و عوامل بسيار ديگري از جمله فرسودگي كمباين يا عوامل مديريت و برنامه ريزي در اين امر دخيل حال عوامل كنترل افت تنها به تنظيمات صحيح برنمي

هاي عملكرد صحيح سيستم ضريب اطمينانن زمان برداشت محصول، رطوبت محصول، رطوبت هوا، وضعيت پستي و بلندي زمين، هستند. عواملي همچو

بايد از تجربه و دانش كافي اندر كار در امر برداشت نيز در كاهش افت محصول موثر هستند، و افراد دست كمباين و شناخت خصوصيات محصول مورد برداشت

    ت برداشت برخوردار باشند.عمليا در زمينه

 تنظيم كمباين گندم، ، برداشتافت كمباينافت طبيعي، : هاي كليديواژه

 

 مقدمه

درصد كل اراضي كشور، بيشترين  30/15ميليون هكتار برآورد شده است كه استان خراسان با    01/0سطح زير كشت گندم كشور حدود 

هكتار آن  0030200هكتار بوده كه  3200500،  30-30داشت گندم و جو براي سال زراعيسطح را به خود اختصاص داده است. كل سطح بر 

دستگاه بوده  3233سطح برداشت شده توسط كمباين است. تعداد كمباين فعال در برداشت % 00/00توسط كمباين برداشت شده كه نشانگر 

سال بوده و تنها  10ي فعال در برداشت داراي متوسط عمر بيش از هاباشد. كمبايندستگاه كمباين مورد نياز مي 11300است، در حالي كه
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درصد مي باشد در حالي كه در  0تا  2دهند. افت كمبايني در كشورهاي توسعه يافته حدود نياز برداشت كمبايني را پوشش مي % 00حدود 

 [.1030نام، ]بينقاط مورد مطالعه اين طرح، افت كلي كمباين بيش از حد استاندارد بود 

مورد بررسي قرار گرفت. تلفات قسمت هاي مختلف كمباين در حال  S 03و سهند 300در يك تحقيق دو نوع كمباين متداول جاندير

كار شامل تلفات شانه برش، كوبنده، الك ها و كاه برها در نقاط مختلف استان خراسان اندازه گيري شدند. نتايج نشان داد كه بين ريزش 

دار بوده و كمباين سهند ريزش دو كمباين جاندير و سهند تفاوت معني داري وجود ندارد اما ريزش شانه برش معني انتهاي كمباين در

 [.1030نيا، كمتري داشته است ]مهدي

حد هاي افزايش عملكرد در كوتاه مدت، جلوگيري از افت بيش از باشد. از راهافت كمبايني غالت از مسائل مهم در كشاورزي مكانيزه مي

كه مقدار دقيق آن در كشور ما مشخص نيست و در بعضي باشد. در حالِيدرصد مي 0باشد. افت كمباين در كشورهاي پيشرفته حدود مي

 [.1030رسد ]اخياني و همكاران، درصد هم مي 25مناطق به 

برداشت بررسي شد. نوع كمباين در چهار  در تحقيقي تاثير نوع كمباين و سرعت دوراني استوانه كوبنده بر افت و ضايعات گندم در حين

، به عنوان كرت اصلي و سرعت دوراني استوانه كوبنده در 300و كمباين جاندير  1100سطح؛ كمباين كالس، كمباين نيوهلند، كمباين جاندير 

هاي جمع د ) مجموع افتدور در دقيقه به عنوان كرت فرعي انتخاب گرديد. افت كلي كمباين ها بر حسب درص 305، 005، 005سه سطح؛ 

، 00/2دور در دقيقه واحد كوبنده به شرح زير بود. كمباين كالس  305، 005، 005آوري و فرآوري كمباين( به ترتيب براي دورهاي مختلف

، 3/2، 300درصد و كمباين جاندير  01/1، 33/1، 00/1، 1100درصد، كمباين جاندير  03/2، 00/2، 00/2درصد، كمباين نيوهلند  30/2، 00/2

 [.1030درصد بود ]شاكر،  30/2و  30/2

هاي در مناطق مختلف استانآزمايشي هاي مختلف كمباين براي بررسي افت كمبايني گندم و مشخص نمودن درصد افت در قسمت

 ، اززمان برداشتدر بي ،مناسب نبودن زمان برداشت، رطوبت نس ،تنظيم نبودن كمباين خراسان، اصفهان، گلستان، فارس و همدان اجرا گرديد.

و دراستان  0/0فارس  ، 0/0، گلستان 0/2، در استان اصفهان 03/0استان خراسان  در يميانگين افت كل د.نمي باش كمبايني عوامل موثر در افت

 .[1030]رحيمي و خسرواني،  درصد گزارش شده است 0همدان 

هاي برداشت ها و مديريت كمباينبرداشت، به عوامل عملياتي كمباين نشان داد كه تلفات گندم در مرحله در سوداننتايج يك بررسي 

 0/20تن گندم كاهش يافت كه قيمت آن حدود  30155، معادل  2/10مربوط بود. با اجراي پروژه كاهش افت، ميزان افت محصول حدود 

    [.    1335شد ]تيلر و همكاران، ميليون دالر برآورد 

هاي هرز تنظيم كرد. به طوركلي براي كاهش افت، تنظيم ه رطوبت محصول، اندازه دانه، وزن دانه و تعداد علفكمباين را بايد با توجه ب

دور كوبنده و  فاصله كوبنده و ضدكوبنده مهم است. اگر برداشت گندم به منظور استفاده بذري است، دور كوبنده زياد نباشد. سرعت باد يا 

وثر است. اگر تعداد دانه در بقاياي پشت كمباين زياد است، سرعت باد را به تدريج كم كنيد دور پنكه نيز در ميزان افت خيلي م

[Anonymous, 1996 .] 

 

 هامواد و روش

هاي مختلف كمباين كه توسط موسسه تحقيقات فني و ، براساس دستورالعمل جديد اندازه گيري افت در قسمت1030اين پروژه در سال 

 ه است، در شهرستان شاهرود به شرح زير اجرا گرديد. مهندسي كشاورزي تهيه شد

 روش اندازه گيري افت كمبايني
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قرار گرفته در داخل قاب به  ينقطه از مزرعه، دانه ها و خوشه ها 0افت طبيعي: قبل از اينكه كمباين وارد مزرعه شود بطور تصادفي در 

 .شد. دانه هاي داخل اين قاب را جمع آوري،  توزين و ثبت يدرا كه توسط داس برداشت شد، جمع آوري گرد cm 05×05ابعاد 

)كه مواد خارج شده از عقب  cm 05×05افت واحد برش: براي تعيين افت جمع آوري، بعد از برش محصول قاب چوبي به ابعاد 

 cmش و زير كادربر نهعرض شا پفضاي خالي پشت شانه برش و يك سوم سمت راست يا چ كمباين در آنجا نريخته باشد( را در

نمونه گرفته شد. با جمع آوري دانه ها و خوشه هاي موجود در قاب و توزين دانه هاي حاصل از آنها، تلفات شانه  0انداخته و تعداد  35×05

 شد.برش اندازه گيري 

كه در حالي نمونه گرفته شد. 0 افت كوبش و جدايش: براي تعيين افت فرآوري، بعد از عبور كمباين از مواد خارج شده از عقب كمباين،

كه كف آن توسط توري سيمي يا برزنت پوشيده شده است  cm 35×05كمباين مشغول برداشت محصول است يك قاب چوبي به ابعاد 

شود ميهاي آن نتوانند از سوراخ هاي توري خارج شوند( در زير كمباين مابين دو چرخ عقب قرار داده كه دانه هاي گندم و خرده)بطوري

متر، چرخهاي عقب كمباين از كنار قاب عبور نمايد. سپس با جمع آوري خوشه هاي كوبيده نشده و 3/5بطوريكه به هنگام برداشت به طول 

 گردد.نيم كوب موجود در قاب و توزين دانه هاي حاصل از آن، مقدار افت كوبنده مشخص مي

 د.يگردانه هاي موجود در قاب توري دار و توزين آنها، مشخص تلفات واحد جدا كننده و تميز كننده: با جمع آوري د

  .هاي مختلف كمباين بشرح زير محاسبه شدافت در قسمت

 داشتافت قبل از برKg/ha))  =                                                                                                           :افت قبل از برداشت

 =هاي افت قبل از برداشتهاي شمرده شده در نمونهدانه وزني ميانگينكيلوگرم() 

    :آوريافت جمع

آوري افت جمع  =(B-A), kg/ha      

 =كيلوگرم( يآورهاي شمرده شده در نمونه هاي افت جمعميانگين وزني دانه( 

 :            افت فرآوري 

                                                                                                                                                ha/kg),F/C( افت فرآوري 

آوري و عرض نوار معارتباط بين عرض جF=و  )كيلوگرم( هاي افت فرآوريهاي شمرده شده درنمونهيانگين وزني دانهم= C كه در آن؛  

 باشد.مي هاي بجا مانده از كمباينكلش

  :افت كلي برداشت 

 افت كلي برداشت كمبايني)درصد(  =( درصد) افت فرآوري (درصد(آوريافت جمع                                                             

 محاسبه عملکرد محصول 

دقيقاً محصول  نمود،متر حركت نمود و اقدام به برداشت  20به طول  به نقطه  ه ، از نقطوده كمباين در حالت برداشت بزماني ك

 .ودالتفرم چهار متر بپ. عرض كار شدآوري نموده و توزين اي جمعاين قطعه را در داخل كيسه
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Y= 
A

M
×10000 

 باشند.( ميKgشده )= وزن محصول برداشتM(، 2m 155شده )= مساحت برداشتA(، g/haK= عملكرد محصول )Yكه در آن؛ 

 

 نتايج و بحث

گيري مربوط به سطح مزرع، عملكرد گندم، نوع كمباين )مارك تجاري، سال ساخت، بومي يا مهاجر(، درصد ريزش نتايج مربوط به اندازه

 نشان داده شده است.  1جدول شماره آوري و انتهاي كمباين( و افت كلي در ) طبيعي، جمع

 

 گيري پارامترهاي مختلف و درصد ريزشنتايج حاصل از اندازه -1جدول 

 رديف
 جمع ضايعات درصد ريزش كمباين عملكرد  سطح مزرعه  شرح

 طبيعي و كمباين كمباين فرآوري آوريجمع طبيعي مدل نوع (Kg/ha) (ha) دهستان شهرستان

 300M 02 50/1 50/1 01/5 00/1 32/2 0005 15 حومه شاهرود 1

 50/10 55/10 2/5 3/10 50/1 00 كالس M 0005 2 نوقلعه شاهرود 2

 M 03 50/5 03/5 13/5 30/5 30/5 300 0310 0 مزج شاهرود 0

 M  03 50/5 50/5 10/5 13/5 20/5 300 0310 0 مزج شاهرود 0

 M 03 20/5 01/21 2/2 01/20 00/20 300 1005 15 جيالن شاهرود 0

 M 00 20/5 2/5 30/5 50/1 05/1 300 1005 15 جيالن شاهرود 0

 B 30 00/5 00/2 02/0 30/0 03/3 300 2500 0 ميامي شاهرود 0

 B 03 00/5 03/5 1/5 03/5 00/1 300 1303 3 ميامي شاهرود 3

M         كمباين مهاجر : Bكمباين بومي : 

 

گيري سال در امر برداشت فعاليت دارند. اما اندازه 10هاي مورد بررسي با طول عمر باالي كمبايناز درصد  35نتايج نشان داد كه حدود

گردد. به طوري كه در برخي موارد مشاهده سال كمباين ها موجب افزايش ضايعات نمي10افت و ضايعات نشان داد، كه صرفا عمر باالي 

تر هاي با عمر كمبا سابقه و مجرب و انجام تنظيمات الزم در مقايسه با كمباين ن رانندهسال با داشت 10هايي با عمر باالي گرديد كه كمباين

اوليه كمباين، نظام  بودن قيمتتواند مربوط به گرانمفيد كمباين ها در ايران مي اند. باال بودن عمرداراي افت و ضايعات كمتري بوده

هاي مورد مطالعه در درصد كمباين 00 نتايج نشان دادكه .براي خريد كمباين باشدمالكي كشاورزي و محدوديت اقتصادي كشاورزان خرده
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باشد. افت ناشي از تاخير در عدم برداشت به موقع مي دهند، اين مسئله يكي از داليل عمدههاي مهاجر تشكيل ميشهرستان شاهرود را كمباين

درصد، تاخير در برداشت موجب افزايش افت طبيعي، در صورت  10ت دانه به برداشت كامالً به شرايط جوي وابسته است. بعد رسيدن رطوب

 شود.بودن هوا افزايش رطوبت دانه و افت محصول ميبارندگي يا شرجي

هاي مورد مطالعه بيش از حد قابل قبول و استاندارد جهاني درصد از كمباين 05شود، كه ميزان افت در مالحظه مي 1با دقت در شكل 

ميانگين كل افت كمبايني در مرحله برداشت در باشد. افت فرآوري زياد به دليل عدم تنظيم دور كوبنده و پنكه باد ميباشد. مي( 1/10%)

درصد( بود. زيان حاصل از ضايعات گندم در  00/0درصد و بيشترين مقدار ضايعات مربوط به افت دماغه كمباين ) 33/0شهرستان شاهرود 

 ميليارد ريال برآورد شد.  0ان شاهرود )استان سمنان( بالغ برمرحله برداشت در شهرست
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 ( ميانگين تلفات گندم در مرحله برداشت1شكل 

گردد و عوامل بسيار ديگري از جمله فرسودگي كمباين يا عوامل مديريت و بهر حال عوامل كنترل افت تنها به تنظيمات صحيح برنمي

ضريب واملي همچون زمان برداشت محصول، رطوبت محصول، رطوبت هوا، وضعيت پستي و بلندي زمين، ريزي در اين امر دخيل هستند. عبرنامه

نيز در كاهش افت محصول موثر هستند، و افراد  هاي كمباين و شناخت خصوصيات محصول مورد برداشتعملكرد صحيح سيستم اطمينان

 عمليات برداشت برخوردار باشند.ي در زمينهيريت بايد از تجربه و دانش كافي در مداندر كار در امر برداشت دست

 راهکارهاي پيشنهادي براي كاهش ريزش محصول

هاي كشوربا تاخير همراه بوده است، اگر عمليات برداشت در زمان مناسب انجام گيرد،  با توجه به اين كه بر داشت غالت در اكثر استان -1

هاي موردنياز استان به منظور انجام به موقع عمليات مسئله مستلزم تامين كمباينها و ضايعات حاصله كمتر خواهد شد. اين ميزان افت

 باشد. برداشت مي

ها و نظارت كامل بر حسن پرداخت حمايت از توليدكنندگان داخلي و كشاورزان از طريق ارائه تسهيالت الزم بانكي و ارزي به آن -2

 هيالت به ارائه خدمات ماشيني. كنندگان تستسهيالت به كشاورزان و ملزم كردن دريافت

تواند در كاهش افت كمبايني هاي الزم را در زمينه كمباين ديده باشند مياستفاده از كارشناسان ناظر در هنگام برداشت، كه آموزش -0

 موثر باشد. 

 ود.بردار در زمان برداشت )حضور در سر مزرعه هنگام برداشت( در كاهش افت محصول موثر خواهدبمديريت بهره -0
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 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3020ماه بهمن 03و  92مشهد مقدس،   

 

های نویناولین همایش ملی فناوری  

رزیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاو  

 

30 

 

 

 

 شود.نمي صبح توصيه 0شب تا  12به دليل باالبودن درصد رطوبت، خستگي راننده و عدم ديدكافي، برداشت از ساعت  -0

 تنظيمات الزم كمباين جهت باالبردن دانش كشاورزان و رانندگان كمباين.  هاي آموزشي در زمينهبرگزاري دوره -0

 اشت.  ها قبل از فصل برداجباري نمودن معاينه فني كمباين -0
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