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 چكيده 

 حدد  در را آن توان می ولی رساند صفر به را اتتلف توان نمی اگرچه گردد. می سود کاهش به منجر تلفات این است. تلفاتی دارای کمباین با ذرت برداشت

 مورد و گيری اندازه کمباین مختلف های قسمت در افت مقدار (ASAE S396.2) استاندارد روش یک از استفاده با تحقيق این در نمود. کنترل قبولی قابل

 برداشدت  حين و )طبيعی( برداشت از قبل دسته دو به برداشت تلفات .گردد می ارائه تلفات و ها افت کاهش منظور به راهکارهائی سپس و گرفته قرار ارزیابی

 قزوین منطقه در تحقيق این شود. می تقسيم باشند، می کننده جدا قسمت افت نهایتاً و کوبش قسمت افت ،دماغه در دانه افت دماغه، در وشهخ افت شامل که

 تعدداد  بدلل،  بوتده،  ارتفاع مانند آن اجزاء و عملکرد صفات به مربوط زراعی های بررسی د.رسي انجام به باشد می ای دانه ذرت کشت غالب که زارع زمين در

 تيمدار  سده  قالب در تلفات کليه گرفت. انجام برداشت مشخص سطح در مزرعه نقطه چند در تصادفی بصورت بلل تعداد و بلل چوب قطر بلل، قطر برگ،

 ،9/0 کمبداین  پيشروی سرعت ،درصد 22 و درصد 23 ،درصد 28 برداشت از قبل محصول رطوبت ميزان از: دعبارتن تيمارها گرفتند. قرار بررسی مورد اصلی
 کامل های بلوک قالب در شده خرد بار دو های کرت آزمایشی طرح با تيمارها .دقيقه بر دور 900 و 600 ، 000کوبنده سيلندر سرعت و ثانيه بر متر 6/2 و 2/2

 ،درصد 23 برداشت هنگام دانه رطوبت سطح ترین مناسب که داد نشان دوم و اول سال های بررسی نتایج است. گرفته قرار رزیابیا مورد تکرار سه در تصادفی
 حاصل درصد 30/2 و 65/2 ،55/2 ترتيب به دانه کلی افت ترین پائين که بودند ثانيه بر متر 2/2 کمباین پيشروی سرعت و دقيقه بر دور 000 کوبنده سرعت

 برداشدت  و کاشدت  عمليدات  بموقد   نشددن  انجدام  برداشت، برای کمباین صحيح کاربرد و تنظيم در راننده کافی مهارت عدم قبيل از دیگری دالیل .گردید

 قابدل  شدده  ارائه راهکارهای با که شود می زیادی های افت باعث مزرعه مختلف های قسمت در دانه رطوبت نبودن یکنواخت و صحيحنا رطوبت در محصول

 باشند. می ترلکن
 

 ای دانه ذرت تلفات، ری،گي اندازه کمباینی، افت :کليدی های واژه

 

    1 مقدمه

سددطح زیددر کشددت ذرت در کشددور   2396-92در سددال زراعددی 
( تن محصدول )دانده   2263538هکتار بوده است که بالغ بر  238663

. بر اساس طدرح  (Agricultural statistics, 2007)داشته است 
تددوین شدده اسدت سدطح زیدر       ش عملکرد ذرت که اخيراًجام  افزای

هکتار خواهد رسيد کده اميدد    360000به حدود  2380کشت در سال 
تن ذرت توليد گردد. بنابراین توجه به کداهش   2990000است بالغ بر 
های برداشت و ارائه راهکارهای اساسدی در رابطده بدا     افت در کمباین

ات ارائه شدده توسدد دفتدر    کاهش افت بسيار مهم است. طبق گزارش
درصدد   20های موجدود کشدور حدداقل     طرح ذرت ميزان افت کمباین

بوده که با عنایت به ميزان توليد ذرت دانه ای درکشور ساالنه حدداقل  

                                                           
 استادیار پژوهش ، مؤسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج -1
 (Email: mostofi08@gmail.comنویسنده مسئول:             -)* 

بده  ميليدون ریدال    528تن افت وجود داشته و مبلغی بالغ بر  226350
ن ارزیدابی روش معرفدی شدده تعيدي     باشد. لذا با هدد   می ضرر کشور

تلفات در قسمت های مختلف کمباین برداشت ذرت، تعيين اثر عوامل 
تيمارهای اصلی بر ميزان تلفات و ارائه راهکارهای الزم بدرای انجدام   
تنظيمات به منظور کاهش تلفات کمباین برداشت ذرت این تحقيق به 
انجام رسيد. ميزان افت در مقایسه با مقادیر استاندارد موجود در منداب   

و در  (Modarres Razavi, 1996) صد( بررسدی شدده  در 3  5)

توان برداشت کمباینی را ادامه داد در غيدر   می صورت قابل قبول بودن
صورت بایستی در پی علت بود و راهکار مناسب در جهت کداهش   این
ها در قسمت های مختلف کمباین و در نتيجه کاهش اتل  کدل   افت

ها پرداخته شده و اهميت اجدرای آن   ارائه نمود که در این مقاله به آن
 توجيه پذیر است.

 وضعيت ميزان افت در برداشت محصول در مناطق دیگدر دنيدا را  
 توان بر اساس مطالعات زیر بررسی نمود: می

  های کشاورزی ماشین نشریه
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برداشت کمباینی با هد شش ردیفه مجهز به ادوات بردارنده برای 
 32برداشت ذرت مورد آزمون قرار گرفت و عملکدرد ذرت در رطوبدت   

متر بر ثانيه  62/2تن در هکتار بود. سرعت پيشروی  22برابر با  درصد
ميزان دانه هدای   کيلوگرم بر ثانيه حاصل شد و 3/23و دبی محصول 

 درصدد  29/2لفدات برداشدت   بوده و جم  کدل ت  درصد 22/6 شکسته
 .(Sek et al., 1994)برآورد گردید 

ردندد بيشدترین   در تحقيقی که در دانشگاه آیووا انجام شد اعلم ک
افتد که شامل خوشه های افتاده  می افت در قسمت جلو کمباین اتفاق

هدای کشدنده در    توسد ماشين برداشت و افت دانه ها توسدد غلتدک  
که رطوبدت دانده    باشند اتل  برداشت وقتی می قسمت دماغه کمباین

کده   درصد بوده کمترین مقدار گزارش شد. اتل  زمانی 23تا  28بين 
م شدگی ساقه ها زیاد است و مزرعه دارای علف هرز بيشتری ميزان خ

 90یابد. مقادیر اتل  در قسمت های مختلدف بدرای    می بوده افزایش
کمباین که بطور تصادفی در برداشت ذرت انتخاب شده اند به ترتيدب  

 باشند: می زیر
   kg.ha-125/228    افت خوشه در دماغه

 kg.ha-195/22   افت دانه در غلتک کشنده

   kg.ha-180/52   افت سيلندر کوبنده

   kg.ha-155/60    افت قسمت جدا کننده

 kg.ha-105/320   جم  افت در حين برداشت

   kg.ha-165/292  اتل  خوشه های افتاده قبل از برداشت

 kg.ha-120/502    جم  کل افت
درصد از کمباینهای مدورد مطالعده دارای افدت     20در این تحقيق 

 .(Hanna et al., 1995) ودندکيلوگرم بر هکتار ب 25/228کلی
د برای برداشت ذرت دانه ای در رطوبت شاعلم  ی دیگرحقيقتدر 
دور بدر دقيقده باشدد.     2000بایسدتی   مدی  % سرعت سيلندر کوبنده35

ميلی متر، بين شبکه های  28فاصله بين سيلندر کوبنده و ضد کوبنده 
ميلدی   9بکه های غربدال پدائينی   ميلی متر و بين ش 22غربال باالئی 
 کيلدومتر بدر سداعت کدار     9/2که کمبداین بدا سدرعت     متراست. وقتی

کرد، جم  کل افت دانه ذرت از حد مجاز تجاوز ننمود. اگر کمباین  می
در رطوبت باالتری برای برداشت محصول استفاده شود ميزان اتدل   

 . (Spokas, 1996)بود دو برابر حد مجاز خواهد
 یاعلم نمود رسيدن فيزیولوژیکی ذرت زمان تحقيقاتی در گزارش

 20برسدد. از رطوبدت    درصدد  30 باشد که رطوبت دانه بده حددود   می
  توان برداشت را شروع نمود کده نيداز بده خشدک     می دانه ذرت درصد
 20تدا   23ایمن بدين   های مزرعه ای خواهد بود. رطوبت انبارداری کن
 .(Price, 1997)باشد  می درصد
نجام تحقيقی بدا عندوان بررسدی اثدر مرحلده رسديدگی روی       در ا

-30ح رطوبدت  عملکرد و کيفيت ذرت دانه ای و کاه ذرت در سه سط
 20-22صد نتيجه گرفتند در ميزان رطوبدت  در 20-22و  23-20، 29

که چوب بلل،  عملکرد دانه روند افزایشی را نشان داده در حالی درصد
اده خشک عملکرد روند کاهشدی  کاه ذرت، کل بقایای گياهی و کل م

 دهددد مددی مراحددل رسدديدگی محصددول نشددان   بددا بدداال رفددتن   

  (Tolera et al., 1998). 
د محددوده ای بدرای   شدر تحقيقی که در دانشگاه ميسوری انجام 

افدت  بصورت درصددی از   های مختلف کمباین و نهایتاً افت در قسمت
ده مناسدب  های با افت بديش از ایدن محددو    ند. ماشيکل توصيه گردی

 د. این محدوده ها عبارتند از:ه نشدادبرداشت تشخيص 
  درصد 2کمتر از   افت قبل از برداشت و طبيعی

   درصد 2   افت خوشه در دماغه
 درصد 0/0حدود    افت دانه در دماغه
 درصد 3/0کمتر از    افت سيلندر کوبنده

  درصد 2/0   افت قسمت جداکننده
درصدد   3-5داشدت کمبداینی ذرت   افت کلی قابل قبول بدرای بر 
ه بررسی در جهت کاهش اتدل  دارد  اعلم شده که بيش از آن نياز ب

( Shay et al., 1999.) 
هانا و همکاران در تحقيقی اعلم کردند افدت کلدی کمبداینی بدا     

سانتی متری مشابه  39و  26دماغه برداشت ذرت با فاصله ردیف های 
 26کمبداینی در فاصدله ردیدف    بودند. در صورتيکه یکسال افت کلدی  

سانتی متری از نظر آماری کمتر بوده است. افت خوشه از کمبداین در  
 9/0تن در هکتار بوده و بيشترین افت در سرعت  3/2تا  8/0محدوده 

کيلومتر بر ساعت اتفاق افتاد. افت دماغه بعلت افت خوشه در برداشت 
 Hanna)بوده است  %2با تاخير اتفاق افتاد و افت کوبنده در محدوده 

et al., 2002). 
اسپنگلر و همکاران در تحقيقی نشان دادندد افدت دانده بدا روندد      
تا  0مطلوب برداشت، افت کلی دانه را در کشور کاهش داد و به حدود 

رساند. از پایشگر تلفات دانه برای کنترل  درصد 5% و تقریبا ميانگين 6
فاده شدد و بده ضدرورت    افت فرآوری )افت کوبنده و تميز کننده( اسدت 

 Spengler)واسنجی ابزار اندازه گيری تلفات در کمباین تاکيد گردید 

et al., 2003). 
زنگ و همکاران در تحقيقی اثر فاصله ردیفهای کاشت متفاوت را 
روی عملکرد ذرت و نتایج برداشت ماشينی در مزرعده مدورد مطالعده    

متدر بعندوان سدطوح    سانتی  20و  60، 50قرار دادند. سه فاصله ردیف 
مختلف تيمار فاصله ردیف کاشت در نظدر گرفتده شدد. عملکدرد سده      

تدن در هکتدار بدوده و افدت کلدی       28/8و  20/8، 8سطح به ترتيدب  
در صدد   99/2و  08/2، 23/22کمباینی برای سده سدطح بده ترتيدب     

بدست آمد. بنابراین توصيه شد فاصله ردیف بعنوان یک روش در هدد  
 Zhang)تددا افددت برداشددت کميندده شددود   کمبدداین اعمددال گددردد

Dongxing et al., 2009). 
در حال حاضدر بيشدترین افدت هدای موجدود در قسدمت دماغده        

های جم  آوری کننده ذرت(، که با تنظيم نبودن صحيح باعث  )غلتک
باشد  می وبششوند، و قسمت ک می ها حين برداشت بيرون پریدن بلل

دگی و در تراکم های بداال  ، خرد شکه باعث ترک خوردگی، شکستگی
و سرعت پيش روی نامناسب بيرون ریختن دانه ها از پشدت کمبداین   

هدای   آید. مدارکی مبنی بر انددازه گيدری تلفدات در قسدمت     می بوجود
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مختلف کمباین برداشت ذرت در دسترس نمی باشد فقد تنظيماتی در 
 صورت مشاهده افت بيش از حد قابدل قبدول توسدد کداربران انجدام     

 گيرد.  می
تدوان دریافدت کده تيمارهدای رطوبدت       مدی  با مدرور منداب    نهایتاً

محصول در زمان برداشت، سرعت پيشروی کمباین و سرعت سديلندر  
 باشدند کده   مدی  هدا  کوبنده پارامترهای اساسدی در انددازه گيدری افدت    

بایستی مورد ارزیابی قرار گيرند. بنابراین ایدن قسدمت بدر اسداس      می
ت آنهدا در کداهش افدت برداشدت بدا کمبداین       موارد ذکر شده و اهمي

 گردد. می طراحی و اجرا
 

 مواد و روش ها 

های معمول منطقه )جان دیر و کدلس(   در این تحقيق از کمباین
استفاده گردید. رطوبت دانه توسد دسدتگاه رطوبدت سدنج و سدرعت     
کوبنده توسد دورسنج اندازه گيری شد. بعد از پدلت بنددی و انجدام    

م روی کمباین تيمارهای طرح اعمال شد. در این تحقيق تنظيمات الز
ات برداشت کمباین ذرت دانده ای  تلفنحوه اندازه گيری و بررسی ابتدا 
 و شدده داده يح وضد شود. طدرح آزمایشدی مدورد اسدتفاده ت     می تشریح

خواهدد شدد. نتدایج    بيدان  پارامترهای اندازه گيری  شده در هر پدلت  
و آزمون ميانگين ها نيز شرح داده شده حاصل از جدول آناليز واریانس 

  شدود. در خاتمده پدس از جمد      می و در خصوص نتایج اخذ شده بحث
و راهکارهدای   ، پيشدنهادات نتایج سال اول و دوم اجدرای طدرح   بندی
 ارائه خواهد شد.الزم 
 

 نحوه بررسي و تعيين تلفات برداشت كمبايني ذرت دانه اي
هدای دو   کرترح آزمایشی بررسی و تعيين تلفات توسد اجرای ط

های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.  در قالب بلوک بار خرد شده
این نوع طرح آزمایشی که برای ارزیابی عملکرد برداشت ذرت دانه ای 

آزمدون دقيدق و    گيدرد،  مدی  رعه مدورد اسدتفاده قدرار   در مزبا کمباین 
 ت.کاربردی بوده و دارای نتایج محکم علمی و فنی مهمی اس

 

 ن تلفات كمباين ذرت دانه اي يطرح آزمايشي بررسي و تعي
در قالب  های دو بار خرد شده کرتطرح آزمایشی ارزیابی ماشين، 

هدا   تصادفی با سه تکدرار بدوده اسدت. انددازه پدلت     کامل های  بلوک
متدر   50متر برابر با  22/26متر( در طول  3عرض کمباین )متناسب با 

آزمدایش  ها دو متر و  ه است. فاصله بين پلتبود (هکتار 200/2) مرب 
 -2 تيمارهدای آزمایشدی عبدارت بودندد از :     سه تکرار انجدام شدد.  در 

% و 23 ،% 28ح سطدر زمان برداشت در سه  (MC) رطوبت محصول
و  600، 000در سده سدطح   کمبداین   (CS)سرعت کوبنده  -2  22%
 .دور در دقيقه 900
 6/2و  2/2 ،9/0سده سدطح   کمبداین در   (GS)سرعت پيشروی  -3 

 .متر بر ثانيه
رس( بدوده کده رقدم معمدول     )دیدر  200رقم ذرت سينگل کراس 

مبنای انتخاب سطوح تيمارهای فوق باشد.  می مناطق مختلف در ایران

بر گرفته از مناب  مورد مطالعه بوده و درخصوص رطوبت دانه، سدطوح  
حاضدر بده   های ذرت خشک کنی  رطوبتی انتخاب شده اند که ایستگاه

دریافت ذرت ها در این رطوبت هدا بدوده و بده کشداورز مبلدغ الزم را      
 نمایند. می پرداخت
 

نحوه اعمال تيمارها در سطوح مختلف  در مرالفم متففاوت    

 ن تلفاتيبررسي و تعي

مزرعدده مددورد آزمددون انتخدداب گردیددد و رطوبددت داندده توسددد   
 سددنج دیجيتددالی و مکددانيکی اندددازه گيددری شددد. در صددورت رطوبددت

قرارگيری رطوبدت انددازه گيدری شدده در محددوده سدطوح انتخدابی        
گرفت. دور کوبندده توسدد تداکومتر )دور     می عمليات برداشت صورت

داشته شد. سدرعت پيشدروی بدر     گيری گردید و ثابت نگه سنج( اندازه
اساس اندازه گيری دور موتور در زمان ثابت و مسدافت معدين سدطوح    

 ال گردید. سرعت پيشروی در یک راستا اعم
 

پفف ت  پارامترهفاي مففورد ارزيفابي و انففيازه ريفري در هففر   

 باشني مي آزمايشي بشرح زير

 :اندازه گيری رطوبت محصول قبل از برداشت
ج انجدام شدد. مقددار    ناین اندازه گيری توسد دستگاه رطوبت سد 

مشخصی از دانه در داخل دستگاه ریخته شدد و بدا فشدار دادن دکمده     
های مختلدف ایدن    اندازی گيری گردید. در مکانمربوطه رطوبت دانه 
متوسد رطوبت مزرعه بدست آمد. اگر در رطوبت  اندازه گيری تکرار و

اندازه گيری شدده محددوده تعریدف شدده در طدرح بدود فاکتورهدای        
 آزمایشی به مورد اجرا درآمد.

 :اندازه گيری دور کوبنده
 سدتقيم بطدور م  دور کوبنده توسد دستگاه تداکومتر یدا دور سدنج   

 گيری شد. اندازه
 :اندازه گيری سرعت پيشروی

ثبدت  پيشروی کمباین در مسافت مشخص  زمانتوسد کورنومتر 
محاسبه گردید و دور موتدور و دندده انتخدابی    شده و سرعت پيشروی 

  برای این سرعت یادداشت شد.
 :مختلف کمباینهای  اندازه گيری افت در قسمت

 قبل از برداشتبالل افت 

خدم شدده و   (، بدلل کامل و شکسته )افت کلدی  های  لشامل بل
کده امکدان بلندد     قبل از برداشدت(  بلل)افت  ها افتاده در داخل جوی
متر  50در سطح  داردنها توسد هد کمباین وجود  کردن و برداشت آن

 مرب  جم  آوری و شمارش شد.
 

 در دماغه باللافت 

تعدداد   کنيم یم کمافت کلی بلل را از افت بلل قبل از برداشت 
 افتاده در داخل دماغه که به طر  کوبنده هدایت نشده اندد های  بلل

 شوند. می محاسبه
ها در فاکتورهدای مختلدف    بللدرصد دانه های تلف شده توسد 
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 گردد: می است که بترتيب زیر ارائهتيمارها محاسبه شده 
 و سيستم جدا کننده( دماغه )افتدانه کلی افت 

هایی که هنوز به چدوب بدلل    در روی زمين و آنافتاده های  دانه
برای هر ردیف پشدت  متر مرب   2خرد شده چسبيده اند را در مساحت 

ید. بمنظور بدسدت آوردن  آ بدستافت کلی دانه  تا مشماری می کمباین
چدوبی بده همدين مسداحت     یک قاب از ، متر مرب  2افت در مساحت 

برابدر بدا عدرض     یمساحت در نظدر گرفتده شدده عرضد     استفاده شد.
قاب روی هر ردیف پشت سر ماشين قرار  .داردهای کاشته شده  ردیف
ش افتاده در روی زمدين و داخدل قداب شدمار    های  . تعداد دانهاده شدد

و نمایدد   مدی  تلدف شدده را بيدان   هدای   . این عدد افت کلی دانهگردید
متر مربعی که زیر کمباین قرار گرفتده   2 ریخته شده در کادرهای  دانه
 محاسبه گردیده است.ميانگين آنها جم  آوری شده و ر سه تکرار د

 کوبنده  دانه در قسمت افت 
چسبيده به چوب بلل قبل از جابجا نمودن قاب به های  تعداد دانه

کوچک در های  . دانهش گردیدردیف بعدی در پشت سر ماشين، شمار
. این عدد بيدان کنندده   فته نشدابتدا و انتهای چوب بلل را در نظر گر

 باشد. می شکوب قسمتافت 
 افت دانه در دماغه

قاب روی هر ردیف برداشت شده در جلوی ماشين جایی که جددا  
ریخته شده های  . تعداد دانهشد هادکننده هنوز عبور نکرده است، قرار د

و بعدد از گدرفتن ميدانگين سده تکدرار در       ش شدهدر داخل قاب شمار

 کند. می بيان دماغهدر را . این عدد افت دانه دیدگر جدول مربوطه ثبت
 جدا کننده  دانه در قسمت افت 

دانده  منهای افت  و سيستم جدا کننده( دماغه )افت هنافت کلی دا
 شود. می جدا کننده حاصلدر قسمت ، افت در دماغه
 افت دانهجمع کل 

افت جم  کل ، ه و جدا کننده بعلوه افت کوبندهمجموع افت دماغ
 شود. می ها حاصل دانه

 

 نتایج و بحث

 SPSSحاصل از اجرای طرح آزمایشی بوسيله نرم افزار های  داده
هدای   مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. با وارد نمدودن دو سدتون داده  

افت دانه و اثر متقابل جم  کل کوبنده و دانه در قسمت مربوط به افت 
ارهدا و  مایشی، سطوح تيمتيمارها آناليز داده ها انجام شد. تيمارهای آز

سطح در سه تيمار رطوبت محصول به ترتيب عبارتنداز: تعداد تکرارها 
سطوح تيمار سرعت کوبنده بده   ،درصد 22و  23،  28به ترتيب بيانگر 

دور در دقيقه و تيمار سرعت پيشروی  900و  600، 000 برابر با ترتيب
جزیده مرکدب داده   ت باشدند.  می متر بر ثانيه 6/2و  2/2،  9/0 کمباینی

های دو سال در جدول آناليز واریانس نشان داده شدده اسدت )جددول    
2.) 

 
 (تجزیه مرکب دو سال) (ANOVA)جدول آناليز واریانس  - 1 جدول

Table 1- ANOVA table (combination analysis of two years) 

 F ميانگين مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغيير

 2/260 3/85922 3/85922 2 سال

 2 923 5/036 2/2 (aخطای سال)
 2/226** 8/02352 9/90205 2 رطوبت محصول

 5/2 2/550 0/2202 2 رطوبت محصول× سال 

 0 2/2582 3/608 9/2 (bرطوبت محصول )× خطای سال 
 3/26** 8/8529 9/28052 2 سرعت کوبنده

 220* 9/38808 2/258638 0 سرعت کوبنده× رطوبت محصول 
 3/6 2/2280 3/0592 2 سرعت کوبنده× سال
 0/202 39863 2/255952 0 سرعت کوبنده× رطوبت محصول × سال 

 22 3/3862 6/330 8/0 (cسرعت کوبنده )× رطوبت محصول × خطای سال 
 3/26** 2/8538 2/28029 2 سرعت پيشروی
 9/32* 2/22532 6/06250 0 سرعت پيشروی× رطوبت محصول 

 3/32* 9/22233 3/06835 0 سرعت پيشروی× بنده سرعت کو
 2/02* 6/22220 6/236990 9 سرعت پيشروی× سرعت کوبنده × رطوبت محصول 

 6/69 8/20988 9/08288 2 سرعت پيشروی× سال
 9/32 22506 2/06290 0 سرعت پيشروی× رطوبت محصول × سال 
 0/56 2/20056 6/205020 22 سرعت پيشروی× سرعت کوبنده × رطوبت محصول × سال 

  99 2/32826 9/362 ( dخطای آزمایش )
   2252500 262 جم  کل

 %88وجود اختل  با احتمال  -%، **85وجود اختل  با احتمال  -*
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محاسدبه شدده،    F% و مقددار  5 در سدطح  Fبا استفاده از آزمدون  
نتيجه گرفته شده است که اختل  معنی داری بين تيمارهدا و اثدرات   

نشان داده شدده   2ول ميانگين تيمارها در جد ها وجود دارد. تقابل آنم
 است. 
 

 رطوبت دانه ميانگين تيمار -2جدول 
Table 2- Average of moisture content, cylinder and ground 

speed treatments  

 تيمار

 ميانگين % رطوبت محصول )درصد(

28 23 22  b9/65 a 35  c8/80 
 ميانگين % دقيقه( در )دور دور کوبنده

000 600 900 a8/58 b  2/29 a 53 
 ميانگين % سرعت پيشروی )متر بر ثانيه(

9/0 2/2 6/2 b 2/29 a  8/52 a 2/60 

در هر ستون، ميانگين هائی که دارای حرو  غير مشترک هستند، اختل  معنی دار 
 دارند.

 
در  لوگرم بر هکتدار( کي 2) گرم 35با  کلی دانه کمترین ميزان افت

های مربدوط بده    محصول رخ داده است و افت درصد 23تيمار رطوبت 
 های بعدی قرار های محصول در سطوح باال و پایين در کلس رطوبت
 29/29گدرم )  8/80کلدی دانده بدا     ميدزان افدت   باال تدرین گيرند.  می

محصدول حدادش شدده     درصد 22در تيمار رطوبت  کيلوگرم بر هکتار(
 است. 
 و 000 مار سرعت کوبندده مربدوط بده فداکتور    مترین افت در تيک
 6/20و  89/22) گدددرم 53و  8/58 بددا  بترتيددب دور در دقيقدده   900

بوده و اختل  معنی داری بدا همددیگر ندارندد در     کيلوگرم بر هکتار(
و بدا   گيرد می قرار bگروه در  دور در دقيقه 600فاکتور بعدی  که حالی

کده نتدایج در   دهدد   مدی  معنی داری را نشدان  دو فاکتور قبلی اختل 
بجدای   000بنابراین بایستی از سرعت  نشان داده شده است. 2جدول 
 دور در دقيقه استفاده شود. 900

 6/2و  2/2سدرعت  فاکتورهای  در تيمار سرعت پيشروی کمباین 
کيلدوگرم   02/22و  59/20) گدرم  2/60و  8/52با  بترتيب متر بر ثانيه
سرعت سطح که فاکتور  حالیدر رین افت را نشان دادند کمت بر هکتار(
 نتدایج اخدذ شدده مشداهده     2قرار گرفت که در جدول   bگروهاول در 
 شود. می

اثر متقابدل تيمارهدای رطوبدت و    کمترین مقدار افت کلی دانه در 
 09/2)گددرم  0/22بددا  MC2CS3هددای سددرعت کوبنددده در ترکيددب

کيلدوگرم بدر    32/3)رم گد  6/26بدا   MC2CS2و کيلوگرم بر هکتار(
که  گيرند می بعدی قرارهای  گروههای دیگر در  بودند و ترکيب هکتار(

به علت اختل  معنی داری زیاد از نوشتن حدرو  صدر  نظدر شدده     
 . (3)جدول است 
 

اثر متقابل رطوبت محصول و سرعت کوبنده بر افت کلی  -3جدول 

 دانه
Table 3- Interaction of moisture content and cylinder 

speed on total grain loss 

 رطوبت محصول)درصد(
 سرعت کوبنده )دوربردقيقه(

044 044 044 
28  ab9/32 2/232  abc2/33 
23  bcd2/26  a6/26  a0/22 
22  bcd22 9/92 223 

ستون، ميانگين هائی که دارای حرو  غير مشترک هستند، اختل   و سطر هر در
 معنی دار دارند.

 
 اثر متقابل تيمارهای رطوبت و سرعت پيشروی کمباین نشدان داد 

گدرم در مترمربد     2/232 بدا  MC3GS1ترکيب فاکتور غير از  هکه ب
یک کلس معندی داری  ها در  بقيه ترکيب (کيلوگرم بر هکتار 20/22)

 . (0)جدول  ندفتقرار گر a گروهبوده و در 
 

شروی بر افت کلی اثر متقابل رطوبت محصول و سرعت پي -0جدول 

 دانه
Table 4- Interaction of moisture content and ground speed 

on total grain loss 

 رطوبت محصول )درصد(
 سرعت پيشروی )متر بر ثانيه(

0/4 2/1 0/1 
28  a6/59  a8/52  a9/90 
23  a2/02  a2/26  a2/32 
22  b2/236  a2/20  a8/62 

انگين هائی که دارای حرو  غير مشترک هستند، اختل  ستون، مي و سطر هر در
 معنی دار دارند.

 

اثر متقابل تيمارهای سدرعت کوبندده و پيشدروی کمبداین نشدان      
کيلدوگرم بدر    CS3GS3 (02/6 تنهدا ترکيدب فاکتورهدای    ند کده داد

قرار گرفته  a کيلوگرم بر هکتار( در گروه 09/5) CS3GS2هکتار( و 
 (.5)جدول  باشند می ه های دیگرگروها در  ترکيببقيه و 

 

اثر متقابل سرعت کوبنده و سرعت پيشروی بر افت کلی  -5جدول 

 دانه
Table 5- Interaction of cylinder and ground speed on total 

grain loss 

 سرعت کوبنده )دور بر دقيقه(
 سرعت پيشروی )متر بر ثانيه(

0/4 2/1 0/1 
000  ab56  ab9/52   ab66 
600  ab3/29  ab6/23  ab3/90 
900  b2/202  a0/22  a2/30 

ستون، ميانگين هائی که دارای حرو  غير مشترک هستند، اختل   و سطر هر در
 معنی دار دارند.
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رطوبدت دانده، سدرعت کوبندده و سدرعت       تيمدار اثر متقابل سده  
ترکيدددب فاکتورهدددای   ندددد کددده پيشدددروی کمبددداین نشدددان داد 

MC1CS1GS3 MC2CS2GS2, MC2CS3GS1-3, و 

MC2CS2GS3 گروه درa  کيلدوگرم   6/2کلی دانه )با کمترین افت
 رند.دابعدی قرار های  گروهگيرند و بقيه ترکيبات در  می قرار بر هکتار(

و   %85آزمون ميانگين تيمارها با آزمون دانکن در سطح اطمينان 
. سددتنشددان داده شددده ا 6انجدام گرفددت کدده نتددایج در جدددول  % 88
بدده ترتيددب از   GS2و MC2  ،CS1 ،CS3  ، GS3ورهددای فاکت

تيمارهای رطوبت دانه، سدرعت کوبندده و سدرعت پيشدروی کمبداین      
 .باشند می دارای کمترین افت کلی دانه

 
 تيمارها با آزمون دانكن نتایج آزمون ميانگين -0جدول 

Table 6- Results of treatments average test using 
 Donkan test 

 تيمار

 ميانگين )درصد( رطوبت محصول )درصد(

23 28 22 a  35 b 9/65 c 8/80 
 ميانگين )درصد( دقيقه( در دور کوبنده )دور

900 000 600 a 53 a 8/58    b  2/29 
 ميانگين )درصد( سرعت پيشروی )متر بر ثانيه(

2/2 6/2 9/0 a  8/52 a 2/60 b 2/29 

که دارای حرو  غير مشترک هستند، اختل   ستون، ميانگين هائی و سطر هر در
 معنی دار دارند.

 
و  (درصدد  28) MC1در تيمدار رطوبدت دانده سدطوح     بطورکلی، 

MC3 (22 درصد ) های  گروهدرb  وc   قرار گرفته و با سدطحMC2 
و  Hannaد که با نتایج تحقيقات دارن یاختل  معنی دار( درصد 23)

سرعت کوبنده با در نظدر گدرفتن    در تيمار همکاران نيز مطابقت دارد.
ر ددور  CS3(900  ودقيقه(  دردور  000) CS1افت کلی دانه سطوح 

ر دور د CS2 (600قدرار گرفتده و سدطح     (a)گدروه  در یدک   دقيقه(
باشد که  می و این موضوع به این دليل دیگر جای دارد گروهدر دقيقه( 

کوبندده  ت سرعترین  در صد مناسب 23تا  28 های حدود برای رطوبت
و افزایش سرعت کوبنده باعث افدزایش افدت   ر دقيقه بوده ددور  000

شدود. ولدی در سدطح     می آن خواهد بود که در نتایج این روند مشاهده
درصدد افدت کوبندده     23تا  28دور در دقيقه در محدوده رطوبت  900

دور در دقيقه در یدک کدلس معندی داری     000با سرعت  کم شده و
محصدول،   در صدد  22بداالی   تدوان از رطوبدت   مدی  ذاگيرند ل می قرار

نمود که در این صورت دانده ای  پيشنهاد را ر دقيقه ددور  900 سرعت
در  .به چوب بلل نچسبيده و کوبش بطور کامدل انجدام خواهدد شدد    

در تيمدار سدرعت پيشدروی    متدر بدر ثانيدهGS2 (2/2     )نهایت سطح 
بده ایدن نتيجده     نيز در تحقيقدات خدود  و همکاران  Sekکه  ،کمباین

متر بر ثانيه( در یک گروه قرار گرفته  6/2) GS3با سطوح  رسيده اند،
و  دهدد  مدی  اختل  معنی داری را نشانمتر بر ثانيهGS1 (9/0  ) با و

 گردد. می ترین سطح سرعت پيشروی کمباین توصيه مناسب
 

 نتيجه گيری

 کيلوگرم بر هکتدار  2با  درصد 23ترین سطح رطوبت دانه  مناسب
افت کلی دانه بدست آمد که با بقيه سطوح تيمار اختل  معندی داری  

 داشت.
ر دقيقده( از تيمدار   ددور  900و  000) CS3و  CS1سطح هدای  
کيلوگرم بر هکتار افت کلی دانه در یک گدروه   3/22سرعت کوبنده با 

قرار گرفتند که با در نظر گرفتن متوسد عملکرد استان قزوین در سال 
کيلوگرم در هکتار، افت قابدل قبدولی حاصدل     2232،  92-93زراعی 

 شده است.

 59/20متر بر ثانيده بدا    2/2ترین سرعت پيشروی کمباین  مناسب
متدر بدر    6/2کيلوگرم بر هکتار افت کلی دانه حاصل شد که با فاکتور 

 22ثانيه در یک گروه قرار گرفتند. همچنين برای رطوبت دانه بداالی  
 شود. می متر بر ثانيه توصيه 2/2در صد سرعت پيشروی 

قبدل   بللباعنایت به اینکه تاخير در برداشت باعث افزایش افت 
بایستی در زمان مناسبی انجام شود  می شود لذا برداشت می از برداشت

دن بموقد   تا این افت کمينه گدردد و در حقيقدت توجده بدا انجدام شد      
و  Hannaکده در نتددایج   عمليدات برداشدت ضددروری اسدت بطددوری   

 مکاران نيز به آن اشاره شد.ه

ی هدای بداال   در مواقعی که کشاورز مجبور به برداشت در رطوبدت 
ر ددور  CS3(900 بایستی سرعت کوبندده سدطح    می باشد درصد 22

متر بر ثانيه( استفاده گردد  2/2)GS2 دقيقه( و سرعت پيشروی سطح 
ل ه و کوبش محصول بطور کامددر دماغه کمينه ش بللتا ميزان افت 
 .  انجام شود

شدود کده تداخير در زمدان      مدی  بيشترین مقدار افت زمانی حدادش 
گيرد. لذا کشاورز به منظور برداشت هر چه سدریعتر   می کاشت صورت

 22محصول خود و کاشت محصول بعدی به برداشت با رطوبت باالی 
نماید. کاشت و برداشت به موق  به منظور ضرورت بده   می اقدام درصد

 دن عمليدات برداشدت در رطوبدت ذکدر شدده توصديه      موق  انجام شد 
 گردد. می

آموزش رانندگان کمباین برای انجام برداشت صحيح و تنظيمدات  
گيری   باشد. با اندازه می مورد نياز با توجه به رطوبت محصول ضروری

دقيق رطوبت محصول در زمان برداشدت و انجدام تنظيمدات مربوطده     
 کاسته خواهد شد.های بوجود آمده  روی کمباین از افت

 

 سپاسگزاری

بدین وسيله از همکاری های بی شائبه ریاسدت محتدرم بخدش و    
زحمات جناب آقای مهندس ابراهيم نجفی کارشدناس محتدرم بخدش    
تحقيقات ذرت و گياهان علوفه ای موسسه تحقيقات اصدلح و تهيده   
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 گردد. می و قدردانی اند تشکر نمودهنهال و بذر که در طدول دو سدال اجدرای طدرح صدميمانه همکداری       
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