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 در شهرستان فريمان هاي برداشت گندمبررسي  ميزان ريزش گندم در انواع كمباين

 3و حسين بياباني 2، محمد امين آسودار 1مصطفي پروانلو

هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، دانشگاه كشاورزي و منابع مهندسي ماشين .  دانشجويان كارشناسي ارشد گروه0و  1

 طبيعي رامين خوزستان

 هاي كشاورزي و مكانيزاسيون، دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستانروه مهندسي ماشين.  استاد گ2

Mlov.parvanloo@gmail.com 

 چکيده

باشد. حصول دارد مرحله برداشت مييكي از مهمترين مراحل توليد غالت به ويژه گندم كه تاثير بسزايي در ارتقاء كمي و كيفي توليد م

گردد. نوع كمباين در ميزان به طوري كه عدم برداشت به موقع و صحيح محصول باعث افزايش ضايعات و در نتيجه كاهش بازده مزرعه مي

باشد بخشي از  اي كه با به كارگيري كمباين ناكار آمد يا كمبايني كه تنظيمات صحيح نداشتهريزش محصول نقش بسزايي دارد به گونه

هاي برداشت گندم در شود لذا اين آزمايش جهت بررسي تلفات انواع كمباينمحصول توليد شده را به علت نقص فني كمباين تلف مي

كامل تصادفي در چهار تكرار انجام شد. در اين آزمايش چهار سه نوع  در قالب طرح بلوك 1032-30شهرستان فريمان در سال زراعي 

 51/2كمباين كالس با ميانگين درصد ريزش واحد درو و ريزش انتهاي كمباين در شهرستان مورد بررسي قرار گرفتند كه  كمباين غالب

بيشترين ميزان ريزش و كمباين  01/0درصد كمترين ميزان ريزش و كمباين جاندير با ميانگين ريزش دو قسمت واحد درو و واحد انتهايي 

 اند. هاي مورد اندازه گيري شده  در شهرستان فريمان را داشتدر بين كمباين رصدد 03/2نيوهلند با ميانگين ريزش 

 

 : انواع كمباين، درصد ريزش، عوامل موثر در ميزان ريزشكلمات كليدي

 

 مقدمه

ي آن از گذشته دور تاكنون محصول گندم به خاطر ارزش غذايي باال، سازگاري با شرايط مختلف، آساني عمليات كشت، نقش استثناي

اي كشور به عنوان يك محصول استراتژيك شناخته شده است و ي توسعههادر رژيم غذايي ايرانيان و نقش موثر آن در اقتصاد و در برنامه

ميليون  2/2و  0/0از ارضي ديم و يك سوم از اراضي آبي كه به ترتيب برابر اي را به خود اختصاص داده است و در حدود نيمي جايگاه ويژه

كيلوگرم در هكتار و در  0002ميليون تن با متوسط عملكرد در كشت آبي  03/10رود و ميزان توليد آن باشد زير كشت گندم ميتار ميهك

-درصد از گندم ديم در ايران توسط كمباين برداشت مي 05درصد از گندم آبي و  0/30باشد كه كيلو گرم در هكتار مي 1500كشت ديم 

ي توليد و هااي به سيستممسئله افزايش توليد و قطع وابستگي به واردات گندم نيز موجب شده دولت توجه ويژه(. 1035نام، شود )بي

درصد از محصوالت كشاورزي در ايران در مراحل  00ي افزايش توليد و كاهش تلفات داشته باشد. براساس آمارها در حدود هاراهكار

 نيازي تنها نه برداشت و پس از برداشت مرحله در تلفات بروز از جلوگيري (. در حالي كه با1030شود )اسدي، مختلف، تبديل به تلفات مي

 يهانهاده ديگر و آالتماشين زمينه درتوان مي يا كنيم، اقدام صادرات آن نيز به توانيممي بلكه داشت محصول نخواهيم اين واردات به

ترين سهم برداشت غله در عمده 300(. واضح است كه كمباين جاندير مدل 1031 ن،نمائيم )ميراثي و همكارا گذاريسرمايه كشاورزي

ساخت كارخانه  300از نوع جاندير مدل  33-35و مهاجر در سال هاي بومي درصد كمباين 00كشور را به عهده دارد و تنها در ايران 
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آوري باالتر مونتاژ يي با ظرفيت و فنهاش و توقف است و كمباينكمباين سازي ايران بوده است. اگر چه توليد اين نوع كمباين در حال كاه

 باشدمي 300ي موجود و مورد استفاده در كشور از نوع جانديرهاشوند، اما آنچه مشخص است اين است كه عمده كمباينيا وارد كشور مي

تن در هكتار به سه برابر  0زارع با عملكرد بيش از در م 300تلفات كمباين جاندير  اي در برداشت دارند.كه نقش برجسته و سهم عمده

(. برداشت محصول با كمباين و ميزان افت و ريزش 1030رسد)خسرواني و رحيمي، باشد ميتن در هكتار مي 0-0مزارعي كه عملكرد آنها 

ابيدگي محصول، رقم گندم، وضعيت آن به عواملي چون رطوبت دانه، درجه حرارت هوا، وضعيت مزرعه )تراكم(، نوع گياه، ژنتيك بذر، خو

( و تجربه راننده بستگي دارد. مجموعه اين عوامل و يا هر كدام از آنها به تنهايي هاي مختلف كمباين )نو يا فرسوده بودن آنهاقسمت

زم در برداشت محصول ي الهارا به شدت باال ببرد. آشنايي و شناخت عوامل فوق و بكارگيري مكانيسم هاتواند ميزان افت و ريزشمي

ي مختلف چه هادليل اصلي ريزش كمباين عدم تطابق قسمت (.1330و رائو،  1تواند افت را در حد قابل قبولي پايين بياورد )سراويستاوامي

يزان معين، ي كمباين از يك م(. با افزايش نرخ تغذيه1030از لحاظ تكنولوژي ساخت و تنظيمات با شرايط محصول بود )نويد و همكاران، 

 (.1003و مدرس رضوي،  2553 و همكاران،2نيك)ابراهيميها بود پرانتلفات كل به شدت افزايش يافت كه دليل آن افزايش بار روي كاه

 را به صورت تصادفي در مزارع استان كرمانشاه مورد ارزيابي قرار دادند، ميزان ريزش برداشت به طور 300دستگاه كمباين جاندير  01تعداد 

كيلوگرم در  50/23كيلوگرم در هكتار بود كه با رعايت نكات فني و مسائل زراعي اين مقدار به  02/150درصد معادل  2/0متوسط برابر 

مزرعه در حين برداشت  03اي از گيري چند مرحله(. در استان فارس، با نمونه1032داد، ياوري و پوردرصد رسيد ) 0/0هكتار معادل 

 1301000درصد بيان كردند كل گندم توليدي استان در اين سال  3/0ضايعات را در مرحله برداشت در اين استان  محصول ميانگين كل

ميليارد ريال برآورد شد  23رود كه ارزش اقتصادي آن تن گندم در مرحله برداشت هدر مي 13010تن بوده و به ازاي هر يك درصد افت 

درصد گزارش كردند. با توجه به  01/0ت برداشت با كمباين در استان چهارمحال و بختياري را . ميانگين تلفا(1030خسرواني و رحيمي، )

دهنده اهميت كمباين در برداشت ميليارد ريال برآورد شد كه نشان 10، ارزش اقتصادي تلفات با كمباين، 35سطح زير كشت گندم در سال 

ولت جهت استفاده بهينه و يا ايجاد اصالحاتي در اين كمباين ضروري است. و تلفات اين محصول استراتژيك است. همچنين توجه ويژه د

گذار باشد )ميراثي و اين اصالحات بايد به نحوي باشد كه روي ناوگان فعلي برداشت عملي بوده و در كل سيستم برداشت كشور نيز تاثير

درصد و در  0درصد، مازندران  0درصد، همدان  0/0فارس درصد،  0/2ميانگين تلفات برداشت گندم در استان اصفهان  (.1031 آسودار،

درصد گزارش شده است. عوامل موثر در تلفات تنظيم نبودن كمباين، مناسب نبودن زمان برداشت، رطوبت نسبي هوا و  3/0استان خراسان 

 (.1000ند )بهروزي الر و همكاران، ساعات برداشت اعالم شده است و رطوبت نسبي هوا در افت پالتفرم، غربال ها و خرمنكوب موثر بود

كوبنده، تميزكننده و جداكننده خواهد بود. با وجود اين مقداري از محصول ، تنظيمات صحيح كمباين موجب افزايش كارايي قسمتهاي برش

تا  0مبايني بين روي زمين ريخته و يا محصول برداشت شده از كيفيت قابل قبولي برخوردار نيست. حتي در شرايط مناسب برداشت افت ك

 درصد خواهد بود.  0

 مراحل حين تلفات از جلوگيري داشت معمول كشاورزي توليدات از موثر و استفاده عملكرد افزايش براي توانمي كه اقداماتي جمله از

 كند. بدينمي تربيش را محصول تلفات كاهش در نظر دقت لزوم اين و است مختلف طرق به مصرف و برداشت، انتقال داشت، كاشت، مختلف

اهميت كاهش تلفات مخصوصا در مرحله  داد. افزايش را عملكرد حقيقت در و كاهش را تلفات مناسب، هايروش اعمال با توانمنظور مي

 امكان برداشت و پس از برداشت، مرحله در گندم تلفات ي افزايش توليد تاكيد شده است و با كاهشبرداشت و پس از برداشت به اندازه

 افت حالي كه در بوده درصد 0 تا 2 حدود يافته توسعه در كشورهاي كمباين افت دارد. وجود كشور مزارع توليد در توجهي قابل زايشاف

ي غير قابل جبراني به كشور هارسد و اين امر هزينهاستاندارد بوده و گاه تا چندين برابر آن نيز مي از حد بيشتر كمباين در كشور ايران كلي

                                                 

 

 
1-Sirvastava and Rao  
2-Ebrahimi Nik 
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كند. از اين رو بررسي و علل ريزش و افت محصول گندم در هنگام برداشت آن توسط كمباين و ارائه راهكارهاي مناسب به ميتحميل 

منظور جلوگيري ازاينگونه ضايعات ومعرفي كمباين مناسب و همچنين رفع نقص فني و تنظيمات صحيح و راهنمايي و آموزش راننده 

 باشد.عملكرد محصول از اهدف اصلي اين پروژه ميكمباين براي كاهش ضايعات و افزايش 

  هامواد و روش

 00دقيقه شمالي و طول  02درجه و  00كيلومتري جنوب شرقي مشهد )عرض جغرافيايي  05اين پروژه در شهرستان فريمان واقع در  

ا همكاري مديريت جهاد كشاورزي شهرستان ب ومتري از سطح دريا( واقع در استان خراسان رضوي 1055دقيقه شرقي ودر ارتفاع  13درجه و 

گيري افت در قسمتهاي مختلف كمباين ، اندازههاي مورد بررسي در اين پروژه عبارت بودند از كمباين جاندير، نيوهلند و كالسانجام شد. كمباين

 انجام شد.برداشت گندم 

جوي نامناسب و خوابيدگي محصول روي زمين ريخته و از هايي كه به دليل شرايط ها يا سنبلهتلفات پيش از برداشت: بصورت دانه

  باشد.، شرايط جوي و آفات مي، تأخير در برداشت محصولگردند. عوامل مؤثر بر اين تلفات عبارتند از رقمدسترس شانه برش خارج مي

، از يا عدم تنظيم شانه برشهايي كه به علت خوابيدگي يا كوتاهي ساقه و يا شكستگي تلفات سكوي برش: بصورت سنبله يا دانه

، سرعت نامناسب چرخ فلك و موقعيت نامناسب آن ريزش هايي كه به علت سرعت بيش از حد كمباينگردند و يا دانهدسترس آن خارج مي

 كنند.مي

هاب كمباين هاي نيم كوب از انتهاي كوبيده نشده و يا خوشههايي كه به صورت خوشهتلفات واحد كوبنده )خرمنكوب(: شامل دانه

، ايريزند. عوامل مؤثر بر تلفات واحد كوبنده عبارتند از: ميزان خوراك ورودي به واحد كوبنده )كه تابعي است از عملكرد مزرعهبيرون مي

 ، سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده و ضد كوبنده.، عرض كار مؤثر كمباين و سرعت پيشروي آن(نوع محصول

، فاصله زياد كوبنده و ضد هاي خارج شده از عقب كمباين ناشي از سرعت كم كوبنده)كاه پرانها(: شامل دانهتلفات واحد جدا كننده 

 گردد.، سرعت پيشروي زياد كمباين كه تماماً منجر به تجمع بيش از حد مواد روي كاه پرانها ميكوبنده

يزند. عوامل مؤثر بر اين بخش از تلفات عبارتند از: سرعت بيش رهايي كه از عقب كمباين بيرون ميتلفات واحد تميزكننده: شامل دانه

ها و منافذ كه بصورت ريزش و تلفات ناشي از ريزش از روزنه ، مواد بيش از حد روي الك بااليي و تنظيم نامناسب الك بااليي.از حد دمنده

گيري افت كمبايني گندم شامل كادر چوبي با ابعاد..  و كادر فلزي هدهد. ابزار و لوازم مورد نياز براي اندازمستقيم دانه از بدنه كمباين رخ مي

ها و كوبيدن و جداسازي دانه و آوري نمونهمتر براي جمع 2×2متري، پارچه برزنتي به ابعاد  05گرم، متر  1/5با ابعاد... ترازوي دقيق با دقت 

 عدد و ترازو يا نيرو سنج فنري دقيق  0، گوني كاه

هاي كامال و در قالب طرح بلوك SASافزار آزمايش با استفاده از نرم يهاآماري و تجزيه و تحليل دادهليه محاسبات كدر اين پژوهش 

دانكن استفاده اي چند دامنهها از آزمون مقايسه ميانگينو براي  Excelافزار نرم با استفاده ازها رسم نمودارتكرار انجام شد،  0تصادفي و با 

 شد.

 ثنتايج و بح

كمباين به صورت تصادفي انتخاب شدند و  12ها برداشت گندم انجام شد تعداد در اين پروژه كه به منظور كاهش تلفات ريزش كمباين

ها با توجه به نوع هر كمباين مورد بررسي قرار گرفت. ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفتند.  ميزان ريزش كمباينميزان ريزش كمباين

تاثير يك درصد تلفات،  1دهد كه نوع كمباين در سطح ( نشان مي1اريانس تاثير نوع كمباين بر درصد تلفات در جدول )نتايج تجزيه و

 داري داشته است. معني
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 هاي برداشت گندم در شهرستان فريمان( نتايج تجزيه واريانس تلفات برداشت كمباين1جدول )

 (MS)ميانگين مربعات  درجه آزادي منابع تغييرات

 تلفات كل تلفات انتهايي تلفات سكوي برش

     

 02/5 5550/5 050/5 0 تكرار

 001/5** 532/5** 00/2** 2 نوع كمباين

 552/11 5503/5 501/5 0 خطا

CV (%)  520/11 02/13 11 

 دهدرا نشان مي %1دار در سطح تفاوت معني  **

 

شود كمباين جاندير با طور كه در نمودار مشاهده ميدهد همانش را نشان ميبر درصد تلفات سكوي بر ( اثر نوع كمباين1نمودار )

كمترين تلفات دانه را داشت. علت ريزش در  درصد 03/1 بيشترين تلفات را داشت و كمباين كالس با ميانگي تلفاتدرصد  10/0ميانگين 

هاي جاندير نه برش بود كه متاسفانه در بيشتر كمباينسكوي برش كمباين جاندير به دليل عدم تنظيم سرعت متغيير چرخ و فلك و شا

هاي تنظيم سرعت كار نكرده و دليل ديگر ريزش بيشتر كمباين جاندير تراكم محصول بود كه در مزارعه پر موجود در منطقه زوج پولي

 پشت به دليل عدم سرعت مناسب چرخ و فلك و شانه برش ريزش محصول افزايش ميافت. 

 

 هاي موجود در شهرستان فريمانصد تلفات سكوي برش كمباين( در1نمودار)
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درصد  00/5دهد بر اساس اين نمودار كمباين جاندير با ميانگين ( اثر نوع كمباين را بر درصد تلفات انتهايي كمباين را نشان مي2نمودار )

تلفات انتهايي كمباين جاندير به دليل بستن الواتور  درصد كمترين تلفات را داشتند. دليل 200/5بيشترين و كمباين نيوهلند با ميانگين 

هاي نيمه هاي جاندير به دليل فرسودگي قطعات و عدم كارايي مناسب الواتور برگشت خوشهبرگشت بود كه متاسفانه در بيشتر كمباين

 شود. كوب به داخل خرمن كوب بسته و يا از كار افتاده بودند و باعث افزايش تلفات انهايي مي
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 ها موجود در شهرستان فريمان( درصد تلفات انتهايي كمباين2نمودار )

درصد(  500/2درصد( و نيوهلند ) 03/0( بيشترين و كمترين تلفات كل دانه به ترتيب مربوط به كميان جاندير )0با توجه به نمودار )

 درصد اختالف داشت.  1كالس تفاوت وجود نداشت ولي با كمباين جاندير در سطح  بوده است كه از نظر آماري بين كمباين نيوهلند و

 

 هاي موجود در شهرستان فريمان( درصد تلفات كل كمباين0نمودار )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 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 

 

 

 

 

( بررسي كلي ميزان ريزش در دو واحد، سكوي برش، انتهايي و تلفات كل در سه كمباين جاندير، نيوهلند و كالس. كه 0نمودار شماره )

فات كلي در كمباين جاندير نسبت به كمباين نيوهلند و كالس تفاوت معني داري وجود دارد اما بين كمباين نيوهلند و كالس تفاوت تل

 معني داري وجود نداشت اما از نظر ظرفيت كاري كمباين كالس نسبت به نيوهلند از وضعيت بهتري برخوردار بود.   

 

 فات انتهايي و كل ضايعات در سه كمباين موجود و قالب در منطقهبررسي تلفات سكوي برش، تل -0نمودار 

 

 نتيجه گيري

درصد كمترين ميزان ريزش و  51/2نتايج نشان داد كه كمباين كالس با ميانگين درصد ريزش واحد درو و ريزش انتهاي كمباين  

هاي مورد اندازه گيري ن ميزان ريزش در بين كمباينبيشتري 01/0كمباين جاندير با ميانگين ريزش دو قسمت واحد درو و واحد انتهايي 

باشد الزم بذكر است كه كمباين نيوهلند هاي بعدي ميدر رتبه 03/2اند. و به همين ترتيب كمباين نيوهلند با ميانگين ريزش شده داشت

باشد. سه عمل مهم در ميزان سهند مي به دليل اندازگيري تعداد بيشتر كمباين نيوهلند ميانگين ريزش آن نيز بيشتر نسبت به كمباين

ها عبارت است مهارت راننده و سالم بودن كمباين و به روز بودن كمباين و تنظيمات و سرويس به موقعه و مناسب با سطح ريزش كمباين

هاي انجام ه اندازه گيريبه طور كلي با توجه ب ها دارند.ورزي و كاشت كه نقش بسزايي در ميزان تلفات كمباينعملكرد محصول و نوع خاك

ها كمتر بود. الزم به ذكر است كه رقم بهترين عملكرد را داشت و درصد ريزش آن نسبت به ساير كمباين 015شده كمباين كالس مديون 

ت امر در برداشت گندم و نوع مزارع در اين پروژه يكسان نبوده و ميتوان بخشي از اين اندازه گيري را تحت تاثير قرار دهد اما در واقع حقيق

باشد و درصد ريزش بسته به نوع رقم گندم ،زمان مزارع در سطح وسيع بيانگر اين امر است كه سطح برداشت در سطح وسيع يكسان نمي

 باشد كه پيشنهاد ميشود به صورت دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد. ورزي و كاشت متفاوت ميبرداشت و نوع عمليات خاك

 

 منابع

. بررسي و مقايسه آهنگ خشك شدن يونجه پس از برداشت توسط بيش كوبنده و نوارساز خودرو ويندرور 1000اق بيگي، ع. اسح .

 .20-12ارشد. دانشگاه شيراز، ايران. ص نامه كارشناسيدر شرايط منطقه باجگاه. پايان
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