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  دهيچک
  
 نيح در گندم محصول عملکرد و دانه خلوص درجه ،يا مزرعه تيظرف ،يعيطب تلفات ،ينيکمبا تلفات زانيم قيتحق نيا در

 تعداد شد. اجرا يتصادف کامالً طرح صورت به شيآزما گرفت. قرار يموردبررس زنجان استان در جيرا يها نيکمبا توسط برداشت
 آنها درصد ٢٥ ،ها نيکمبا نيا از بود. دستگاه ٢٠ يبررس مورد يها نمونه تعداد و دستگاه ٤١٢ يبوم فعال يها نيکمبا کل

New Holland TC5080 ، درصد ٥٠ John Deere JD1055، ۲۰ درصد John Deere JD955 به مربوط ماندهيباق درصد ۵ و 
 ٤٧/١ ينيکمبا تلفات و درصد ٨٣/١ منطقه، نيا در گندم يعيطب تلفات زانيم متوسط که داد نشان جينتا ،بود ها نيکمبا ريسا

 دانه تلفات ازنظر ها نيکمبا نيب که داد نشان TC5080 و JD955، JD1055 ،غالب نيکمبا مدل سه سهيمقا .است درصد
 در يدار يمعن اختالف ،ها نيکمبا سن و يا مزرعه تيظرف نظر از ها نيکمبا نيب  .ندارد وجود %٥ سطح در يدار يمعن اختالف
 ٣٩/١ و ٩٦/٠ ،٩٤/٠ بيترت به TC5080 و JD955، JD1055 يها نيکمبا يا مزرعه تيظرف متوسط .داشت وجود %٥ سطح
 و JD955، JD1055 يها نيکمبا از استفاده بيترت به ،ها نيکمبا شده تمام متيق و نييپا تلفات به توجه با .بود ساعت بر هکتار

TC5080 است هيتوص قابل.  
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  دمهمق
 يور بهره ـشيافزا ينوعـ قـتيحق در تلفات، کاهـش
 حد تـا توان يم آن ـقيطر از نيبنابرا .اسـت ديتول منابـع
 نمود غلبـه ييغذا ـتيامن چالـش بر يامالحظه  قابل

)Mir Majidi et al.,2015(. حدود از ،٩٥ زراعي سال در 
 در زراعي محصوالت برداشت سطح هكتار ميليون ١١٧٧
 به درصد ٧٥/٧١ معادل هكتار ميليون ٨٤٤ حدود ،کشور
 ،آن درصد ٦/٤٢ مقدار اين از كه داشته اختصاص غالت
 صورت به بقيه درصد ٤/٥٧ و آبي كشت با اراضي به مربوط
 کشور در گندم رکشتيز سطح .است بوده ديم كشت

 سطح .است غالت برداشت سطح كل از درصد ٢٢/٧٠
-٩٦ يزراع (سال زنجان استان ميد و يآب گندم رکشتيز

 و است بوده هکتار ٢٥٥٠٠٠ و ١٩٠٠٠ بيترت به )٩٥
 ٦٤٤ و  ٤٠٩٠  بيترت به  آن عملکرد متوسط زانيم
 رشد .)Ahmadi et al.2017( است بوده هکتار در لوگرميک

 ازين از يمقدار که شده باعث تقاضا شيافزا و تيجمع
 در نيا و شود نيتأم محصول نيا واردات قيطر از کشور

 قيطر از محصول نيا از يميعظ بخش که است يحال
 ـنيآخر اسـاس بر .شود يم خارج دسترس از تلفات

 از درصد ١٦ حـدود ،يکشـاورز جهـاد وزارت يبرآوردهـا
 مصـرف تـا ـديتول مختلـف مراحـل در يزراع محصـوالت

 محصوالت جمله از گندم .روند يم ـنيب از تلفات علت به
 يول شود يم برداشت نيکمبا توسط که است يزراع

 گزارش برداشت تلفات از يمختلف يها رقم هرساله
 گندم برداشت تلفات زانيم متوسط ،يقيتحق در .شود يم

 ٦/٥ فارس، استان مختلف مناطق در ن،يکمبا ٢٠٠ يبرا
 ٤٢ که است آمده گزارش نيا در است. شده گزارش درصد
 عمر سال ١٠ يباال ،شيآزما مورد يها نيکمبا از درصد
 ميد گندم برداشت تلفات .)Jafari et al., 1998( اند داشته
 يها شرکت عمل حوزه در نيکمبا دستگاه ٣٦ توسط
 .شد يريگ اندازه خدابنده شهرستان ييروستا ديتول يتعاون

 و کوبنده واحد برش، يسکو تلفات و دانه يعيطب تلفات
 نيکمبا نوع دو در گندم رقم دو يبرا جداکننده واحد

)John Deere و Claas( زانيم نيشتريب شد. يريگ اندازه 
 کل درصد ٥٥ به کينزد و برش يسکو به مربوط تلفات
 جداکننده و کوبنده يواحدها و يعيطب تلفات بود. تلفات

 يواحدها تلفات .بود درصد ١٤ و ١٦ ،١٥ بيترت به
 Claas نيکمبا از شتريب John Deere نيکمبا در مختلف

 مورد در عامل نيا برش، يسکو جز به اگرچه بود؛

 .)Minaei et al.,2010( نبود دار يمعن گريد يواحدها
 ريچشمگ کاهش موجب ٢٠٠٦ سال در ها نيکمبا ينوساز
 ٢٤٦٢٤٠٠ ارزش به تن هزار ١٣٦٨ زانيم به گندم تلفات

 يها نيکمبا ينيگزيجا طرح .شد کشور در الير ونيليم
 يطرح ،)يتيحما يها ارانهي حذف وجود (با فرسوده
 ياقتصاد هيتوج يدارا داران نيکمبا يبرا و بوده مناسب

 منتشرشده، آمار طبق .)Amirnejad et al.,2009( است
 و هکتار ونيليم ٦/٦١ رانيا در گندمرکشت يز سطح

 ٣/٨ عملکرد متوسط با تن ونيليم ١٤/٥٧ آن ديتول زانيم
 نيا از يتوجه قابل قسمت ؛است بوده يآب کشت يبرا تن

 ختهير نيزم به نيکمبا توسط برداشت زمان در محصوالت
 توسعه مرکز گزارش طبق .شوند يم تلف و شده
 برداشت ينيکمبا تلفات نيانگيم ،يکشاورز ونيزاسيمکان

 .است هبود  درصد ٧/٥ برابر ١٣٩٦ سال در کشور در گندم
 نوع ن،يکمبا مختلف يها قسمت ماتيتنظ از يجدا 

 و است شتهدا يتوجه قابل نقش امر نيا در زين نيکمبا
 نوع و ساخت سال مزرعه، عملکرد برداشت، ساعت به بسته

 بوده متفاوت نيکمبا مختلف انواع در ريمقاد نيا محصول،
 و  JD955 متداول نيکمبا نوع دو ،يقيتحق در است.
 گرفت. قرار يبررس مورد ،گندم برداشت جهت ،S68 سهند
 شامل ،کار حال در يها نيکمبا مختلف يها قسمت تلفات
 نقاط در برهاکاه و ها الک کوبنده، برش، شانه تلفات

 که داد نشان جينتا شد. يريگ اندازه خراسان استان مختلف
 و John Deere نيکمبا دو در نيکمبا يانتها تلفات نيب

 يسکو تلفات اما ندارد وجود يدار يمعن تفاوت ،سهند
 داشته يکمتر زشير ،سهند نيکمبا و بوده دار يمعن ،برش
 نيکمبا تلفات نيانگيم ).Mehdi Nia et al., 2008( است

 خراسان ،درصد ٧ مدانه ،درصد ٥/٤ ،فارس يها استان رد
 درصد ٧ تا ٦ گرگان و درصد ٣/٢ اصفهان درصد، ٧/٨

 ،تلفات در مؤثر عوامل نيتر مهم که است شده گزارش
 برداشت، زمان نبودن مناسب ن،يکمبا نبودن ميتنظ

 Behroozi( است بوده برداشت ساعت و هوا ينسب رطوبت

Lar et al., 2016(. در و نيکمبا نوع دو در برداشت لفاتت 
 آباد خرم شهرستان در تيمالک سطح دو و عمر سطح سه

 شده گزارش درصد ٢١/٥ تلفات نيانگيم که ديگرد يبررس
 ٥٦/٤ و يعيطب زشير درصد ٦٥/٠ زانيم نيا از .است

 در .)Rahmati, 2014( است بوده ينيکمبا زشير درصد
 گندم برداشت تلفات نهيزم در يمطالعات ،نيورام منطقه
 ٧ ،تلفات کل نيانگيم ،شد انجام غالت نيکمبا توسط
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 ،يفيک ،برش يسکو تلفات و هکتار در عملکرد درصد
 ٦/٠ و ٦/٠ ،٦/١ ، ٢/٤ بيترت به غربال و الک ،کوبنده
 يکپارچگي .است شده گزارش هکتار در عملکرد درصد
 ميتنظ ن،يکمبا رانندگان آموزش زه،يمکان کشت و ياراض
 عوامل از ،تلفات کاهش بر نيکمبا مختلف ياجزا
 ٣٦ يبررس با .)Chenarban, 2007( است بوده رگذاريتأث

 و عمر مدل، ريتأث ،لرستان کوهدشت شهرستان در نيکمبا
 گندم برداشت نيح در تلفات يرو بر نيکمبا تيمالک نوع

 ١٢ منطقه، نيا در گندم تلفات نيانگيم .شد يريگ اندازه
 ٢/١٠ و يعيطب تلفات آن، درصد ٨/١ که بود درصد
 نيکمبا تلفات نيهمچن .است بوده ينيکمبا تلفات ،درصد
 تلفات در اديز عمر و بوده John Deere از شتريب سهند

 يها نيکمبا تلفات ق،يتحق نيا در .است داشته ريتأث
 ,.Fereyduni( است هبود يبوم يها نيکمبا از شتريب مهاجر

 John Deere 955 نيکمبا دستگاه ٦١ ،يقيتحق در .)2009
 و يابيارز کرمانشاه استان گندم عمزار در يتصادف صورت به

 و گندم زشير ن،يکمبا تمشخصا لشام ،صفت ١٧
 متوسط طور به .شد يبررس محصول يفيک و يکم تيوضع
 عملکرد( درصد ٢/٧ معادل هکتار، در لوگرميک ٤٢/١٠٥
 و است بوده نيکمبا با برداشت ليدل به ،تلفات )هکتار در
 برداشت تلفات تواند يم يزراع ئلمسا و يفن تنکا تيرعا
 .)Yavari et al., 2003( دهد شکاه درصد ٣١/٣ به را

 New Holland TC56 نيکمبا با برداشت در گندم تتلفا
 سرعت فمختل سطوح .شد يبررس فارس استانرد
 عامل دو نيا لمتقاب ياثرها و وفلک چرخ سرعت ،يشرويپ

 تتلفا نيکمتر .بود دار يمعن برش يسکو تتلفا يرو
 و ساعت در لومتريک ٣ يشرويپ سرعت در( برش يسکو

 و درصد ٨٩/٠ )،وفلک چرخ قهيدق در دور ٢٥ سرعت
 ساعت در لومتريک چهار يشرويپ سرعت در( آن نيشتريب
 درصد ٤٣/٣ )،فلک و چرخهقيدوردردق ٣٥ سرعت و

 ,.Sheikh Davoodi & Hoshyar( است شده  گزارش

 John متداول نيکمبا نوع دو عملکرد ،يقيتحق در .)2010

Deere 1055 يها قسمت در تتلفا .شد يبررس 1165 و 
 برهاکاه و ها الک ،کوبنده ،برش يسکو شامل ،فمختل
 ٤ از شتريب کل تتلفا که داد نشان جينتا .شد يريگ اندازه
 رقم ،افتهي توسعه يکشورها با سهيمقا در که است درصد

 نيکمبا دو در تلفات ،آن از  پس .دهد يم نشان را يشتريب
 که داد نشان سهيمقا نيا جينتا ،ديگرد سهيمقا گريکدي با
 عنو دو نيب ،کوبنده واحد و شبر يسکو تلفات نظر از

 و ها الک تلفات اما ندارد وجود يدار يمعن تتفاو ،نيکمبا
 کمتر ،١٠٥٥ نيکمبا به نسبت ،١١٦٥ نيکمبا در برهاکاه

 ،تلفات زانيم ازنظر نيکمبا دو نيا نيب يطورکل به .است
 John نيکمبا از استفاده ،تيدرنها .بود زيناچ تتفاو

Deere 1165 است شده  هيتوص ١٠٥٥ نيکمبا به نسبت 
)Qari et al. 2014(. و يمعمول يها نيکمبا يقيتحق در 

 Claas و John Deere سازنده شرکت دو از کوب کاه
 جينتا .گرفتند قرار سهيمقا مورد گندم برداشت منظور به

 در کوب کاه نيکمبا برداشت تلفات مجموع داد نشان
 و Claas نيکمبا نوع دو هر در يمعمول نيکمبا با سهيمقا

John Deere، دهد يم نشان را يدار يمعن اختالف. 
 بخش در  John Deere کوب کاه نيکمبا تلفات نيشتريب

 کوب کاه نيکمبا در و درصد ١٦/٤ زانيم به و مخزن
Claas  درصد ١٣/٨ زانيم به ش،يجدا و کوبش واحد در 
 اختالف يمعمول نيکمبا با مورد دو هر در که است
 در .)Rostami et al., 2018( دهند يم نشان را يدار يمعن
 عملكرد بر گندم محصول و مزرعه شرايط تأثير به يقيتحق

 New Holland TC5070 كمباين با برداشت يا مزرعه
 متفاوت کشت يالگو با مزارع در برداشت شد، يبررس

 دانه رطوبت زانيم سه و )يا پشته و يجو و مسطح(
 ،يا مزرعه تيظرف شامل وابسته يرهايمتغ .ديگرد يبررس
 پراشهم يرهايمتغ و محصول تلفات و يا مزرعه بازده
 و اه)يگ يدگي(خواب ورس درصد محصول، عملکرد شامل
 مزارع کشت يالگو که داد نشان جينتا .بودند مزرعه طول

 در محصول تلفات و يا مزرعه بازده ،يا مزرعه تيظرف بر
 )ي(جرميا مزرعه تيظرف است. دار يمعن درصد ١ سطح
 در تن ٢٦/٧ مسطح کشت يالگو با مزارع در نيکمبا

 ساعت در تن ٧٣/٦ ،يا پشته و يجو مزارع در و ساعت
 کشت يالگو با مزارع در نيکمبا يا مزرعه بازده .بود

 و يجو کشت يالگو با مزارع در و درصد ٧٠/٨٣ مسطح
 مزارع در دانه تلفات .شد محاسبه درصد ٤٢/٨٢ يا پشته

 مزارع در و هکتار در لوگرميک ٢/٢٤ مسطح کشت يالگو با
 هکتار بر لوگرميک ٧/٢٣ يا پشته و يجو کشت يالگو با
 .)Ghasemi Nejad Raeini et al., 2018( آمد دست به
 سال دو يبرا ن،يکمبا دستگاه ٦٠ يبرا تلفات نيانگيم

 درصد ١٢ و ٩ بيترت به سودان منطقه در يمتوال
 ٩-١٤ نيب برداشت براي نهيبه رطوبت است. شده گزارش
 ٥/٥ سرعت در برش يسکو تلفات نيکمتر و درصد

 حداقل که داد نشان جينتا .شد حاصل ساعت بر لومتريک
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 حاصل قهيدق در دور ٩٠٠ سرعت در کوبنده واحد تلفات
 نيکمتر ،يقيتحق در .)Rahama & Ali., 1990( شود يم

 ضد و کوبنده فاصله درصد، ١٩ رطوبت در يکم تلفات
 هکتار در تن ٦٤/٥ هيتغذ نرخ و متر يليم ٣٠ کوبنده
 و هيتغذ نرخ رطوبت، کاهش با يطرف از .است شده گزارش
 دانه به شده وارد خسارت ،کوبنده ضد و کوبنده فاصله

 رطوبت سطح سه اثر .)Sabir et al., 2005( ديگرد شتريب
 ٢ و ٥/١، ١( سرعت سطح سه و )۱۱ و ۱۰ ،۹( محصول

 گندم يشيآزما نمونه نيکمبا تلفات بر ساعت)، بر لومتريک
 کاهش و سرعت شيافزا با که داد نشان جينتا .شد يبررس

در سه   .ابدي يم شيافزا ،برش يسکو تلفات زانيم رطوبت،
 ٢، ١ يشرويدرصد و سه سرعت پ  ٢٠و  ١٥، ١٠رطوبت 

ط از نظر يشرا نيلومتر بر ساعت مناسب تريک ٥/٢و 
درصد و و سرعت  ١٦/٩کاهش تلفات برداشت در رطوبت 

 Patel &Varsheny(لومتر برساعت بود يک ٥/١ يشرويپ

 يها نيکمبا تلفات زانيم ،يبررس کي در .)2007,.2014,.
JD955 و JD1055 استان در ديام و الوند رقم دو با 

 که داد نشان نتايج .شد يبررس ياريبخت و چهارمحال
 John Deere نيکمبا توسط و اميد رقم در تلفات بيشترين

JD955  ها آن درصد ٥/١٠ که است درصد ٨٣/٦ زانيم با 
 ٥/١٦ ،برش يسکو در درصد ٣٤ کردن، زيتم به مربوط
 دانه درصد ١٨ و يناخالص درصد ٢١ کوبنده، در درصد

 و JD1165 نيکمبا به مربوط تلفات نيکمتر .است شکسته
 به مربوط  آن درصد ١٠ که بود درصد ٩٧/٣ با الوند رقم

 در درصد ١٣ ،برش يسکو در درصد ٣٨ ،زکنندهيتم واحد
 دانه ،درصد ١٧ و يناخالص درصد ٢٢ کوبنده، واحد

 ٨/٩ يعيطب تلفات نيانگيم ن،يهمچن .است بوده شکسته
 در يمل پروژه کي رد .)Mirasi et al., 2014( بود درصد

 برداشت نيح در ينيکمبا تلفات زانيم کشور استان ٢١
 کل ميانگين که داد نشان جينتا ،شد يريگ اندازه گندم
 ٢٣/٤ که بود درصد ٦٥/٦ کشور در گندم برداشت تلفات
 ينيکمبا تلفات آن درصد ٩٥/٢ و يطبيع تلفات آن درصد

 و درصد ٦٩/٦ يآب مزارع در دانه تلفات کل ميانگين .بود
 تلفات ميانگين .بود درصد ٩٤/٩ کشور ميد مزارع در

 ٨٣/٢ و ٦٤/٢ ترتيب به ميد و يآب مزارع در ينيکمبا
 نيز ميد و يآب گندم در يطبيع تلفات ميانگين .بود درصد

 نيا جينتا .شد برآورد درصد ٥٩/٤ و ٤٩/٤ ترتيب به
 در کشور در ينيکمبا تلفات ميزان که داد نشان تحقيق

 به و افتهي کاهش درصد ٨٨/٤ گذشته سال ٤٦ مدت يط

 درصد ٣٥ تلفات، مقدار نيا از .است رسيده درصد ٩٥/٢
 تلفات صورت به درصد ٦٥ و ينيکمبا تلفات صورت به

  .)Dehghan et al., 2019( است رفته هدر يطبيع
 زنجان استان در تاکنون ،شده انجام قاتيتحق به توجه با

 صورت به غالت نيکمبا با برداشت يعملکرد يها شاخص
 در که يجينتا و است نگرفته قرار يبررس مورد يعلم
 شده گرفته يکشاورز کارشناسان توسط قبل يهاسال
 به يکشاورز جهاد وزارت و ستين نانياطم قابل است
 و يدارجانب بدون نهيزم نيا در يقاتيتحق جينتا دنبال
 ق،يتحق نيا در لذا .است بوده يشخص ينظرها اعمال
 نوع سه تيظرف و خلوص درصد ن،يکمبا تلفات درصد
 کشاورزان مزارع در JD955 و TC5080، JD1055 نيکمبا
 ،در جينتا نيا به استناد به بتوان تا تگرف قرار يبررس مورد

  .شود اقدام آن کنترل به نسبت تلفات بودن باال صورت
  

  ها روش و مواد
 در يآب گندم مزارع سطح در ١٣٩٧ سال در بررسي اين
 جيرا يها نيکمبا عملکرد نييتع منظور به ،يدانيم طيشرا
 در يبوم يها نيکمبا کل تعداد شد. انجام زنجان استان در

 اين در  .است هبود دستگاه ٤١٢ استان نيا در ١٣٩٦ سال
 گندم برداشت يبرا يبررس مورد يها نيکمبا تعداد تحقيق

 New Holland يها نيکمبا شامل و دستگاه ٢٠ يآب

TC5080، TC5070، John Deere JD1055 و JD955 بود 
 و TC5080، JD955 شامل غالب نيکمبا مدل سه که

TC5080 تيظرف ،ينيکمبا تلفات يها شاخص ازنظر 
 و يعيطب تلفات زانيم دانه، خلوص درجه ،يا مزرعه

  .شدند سهيمقا گريکدي با مزرعه در گندم محصول  عملکرد
 در کار حال در هاي كمباين استان، مختلف مناطق در 

 شده  انتخاب تصادفي گيري نمونه روش به که گندم مزارع
 گرفت. قرار برداري نمونه و بررسي بازديد، مورد بودند
 تلفات طبيعي، تلفات يريگ اندازه شامل  ها برداري نمونه

 واحد تلفات (مجموع نيکمبا يانتها تلفات برش، سكوي
 يفيک تلفات و )تميزكننده واحد جداكننده، واحد كوبش،

 كمباين مخزن در )ناخالصي و شكسته هاي دانه ميزان(
 از تكميلي اطالعات كسب منظور به اين بر عالوه .بود

 در دانه تلفات و ها كمباين كاركرد بر مؤثر جانبي عوامل
 ها، نيکمبا سن ها، کرت عرض مانند ييها شاخص مزارع،
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 با ،وفلک چرخ دوران يطيمح سرعت کوبنده، سرعت
 نظر در منظور نيا به که ييها نامه پرسش از استفاده
 قرار كيفي يا كمي يريگ اندازه مورد بودند شده گرفته
 ،ها كمباين رانندگان و نامالك و كشاورزان همچنين .گرفت
 خصوص در هايي پرسشنامه و قرارگرفته مصاحبه مورد

 گندم برداشت امر در ها آن مشكالت و فني اطالعات
 ،ينيکمبا و يعيطب تلفات زانيم ان،يپا در .ديگرد تكميل

 منشأ و ها نيکمبا مختلف يها قسمت در تلفات زانيم
  .شد نييتع منطقه در ها آن

 قابل سنج رطوبت کمک به برداشت زمان در دانه رطوبت
 داخل دانه نمونه قيطر از KIMO HD110 مدل حمل
 لومتريک( سنج سرعت کمک به شد. يريگ اندازه مخزن
 ثبت و قرائت آن يرو از يشرويپ سرعت ن،يکمبا )شمار
 نبود مطمئن و خراب شمار لومتريک که يموارد (در ديگرد

 متر، ٣٠ مسافت يط يبرا ازين مورد زمان گرفتن نظر در با
 روبان تکه کي بستن با .)ديگرد نييتع يشرويپ سرعت

 نقطه نيباالتر در دادن قرار و وفلک چرخ روي بر يرنگ
 ١٠ يبرا ازين مورد زمان ،سنج زمان کمک به و وفلک چرخ
 يبرا  شد. نييتع قهيدق بر دور تينها در و نييتع دور
 ستادهيا هاي)(ساقه يايبقا ارتفاع برداشت، ارتفاع نييتع

 سيلندر دوراني سرعت .شد يريگ اندازه نيزم از گندم
 راننده اطاقک در شده داده قرار سنج دور قيطر از كوبنده

 هکتار کي برداشت يبرا الزم زمان .شد قرائت نيکمبا
 روش شد. محاسبه يا مزرعه تيظرف و يريگ اندازه
 دانه ينيکمبا و يعيطب تلفات انواع محاسبه و يريگ اندازه

    بود: ريز شرح به
  

  هکتار در عملکرد و دانه طبيعي تلفات
 ورود از قبل كه است هايي دانه شامل طبيعي تلفات

 زشير و يدگيخواب باد، وزش اثر در و مزرعه به كمباين
 شوند مي خارج كمباين دسترس از يجو طيشرا و محصول

)FMO,1981(. برداشت سطح از تصادفي ي نقطه چهار در 
 و متريسانت ٥٠×٥٠ يچوب كادر کمک به مزرعه، از نشده 

 يها خوشه و ها دانه كمباين، ارزيابي مسير مجاورت در
 برداشت نيکمبا توسط توانستد ينم که( شده ختهير

 زين ستادهيا يها خوشه نيهمچن شد. يآور جمع )شوند
 و برداشت مزرعه سطح واحد در محصول عملکرد عنوان به

 درون هاي دانه وزن مجموع  .شد نيتوز آنها يها دانه
 شده تلف يها دانه و زمين بر شده ريخته هاي خوشه

 يها خوشه درون هاي دانه مجموع و طبيعي تلفات عنوان به
 در محصول واقعي عملكرد عنوان به كادر درون ستادهيا

  .)Dehghan et al., 2009( شد گرفته نظر در سطح واحد
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Yt: سطح واحد در دشدهيتول دانه كل )kg.ha-1(  
n: يانداز کادر دفعات تعداد  

Ak: يبردار نمونه کادر مساحت )m2(  
  

  برش سكوي تلفات
 كه است هايي دانه و ها خوشه شامل ،برش سكوي تلفات
 به شوند، منتقل كمباين كوبنده واحد به که  نيا از قبل
 يشکستگ مانند ،برش يسکو اجزاي نامناسب كاركرد علت

 ،وفلک چرخ اديز اي کم دوران سرعت برش، شانه يها غهيت
 در وفلک چرخ يها يانگشت اي ها پره ورود نامناسب هيزاو
 وفلک چرخ يافق اي يعمود نامناسب فاصله ها، خوشه نيب
 در .شوند يم ختهير زمين روي بر رهيغ و برش غهيت از

 کاه و شده برداشت ،نيکمبا توسط که مزرعه از نقطه چهار
 كادر نشده، ختهير آن يرو بر نيکمبا يانتها کلش و

 شد انداخته يتصادف صورت به را متر يسانت ٥٠×٥٠ يچوب
 قرار کادر درون در که هايي خوشه و ها دانه سپس و

  .)Dehghan et al., 2009( شد آوري جمع داشتند
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Pi: برش سكوي در دانه تلفات درصد (%)  
n: يانداز کادر دفعات تعداد   

Wq: کادر در شده جمع هاي دانه مجموع وزن )gr(  
 

 و جداکننده کوبنده، واحد( نيکمبا يانتها تلفات
  )زکنندهيتم

 يها خوشه در موجود يها دانه شامل ،کوبنده واحد تلفات
 يانتها از کلش و کاه با همراه که است کوبمين و سالم
 ،تلفات نيا جاديا عوامل از يبرخ .شوند يم خارج نيکمبا
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 نامناسب فاصله کوبنده، نامناسب يدوران سرعت از عبارتند
 باعث که نيکمبا اديز سرعت و کوبنده ضد و کوبنده
 تلفات .شود يم کوبنده واحد به ازحد شيب يده خوراک

 يا جداشده هاي دانه شامل زين )برها کاه( جداكننده واحد
 و كرده عبور برهاکاه روي از كلش، و كاه با همراه كه است

 از تيدرنها و نيافته را ها الك روي بر ختنيفرور فرصت
 جاديا ياصل عوامل از يکي ريزند. مي بيرون برهاکاه انتهاي

 ازحد شيب يشرويپ سرعت از است عبارت ،تلفات نيا
 توده ازحد شيب تجمع و اديز يده خوراک باعث که نيکمبا
 در جداشده يها دانه و شده برهاکاه يرو بر کلش و کاه

 نيب از عبور فرصت کاه، هيال اديز ضخامت خاطر به کوبنده
 همراه و کنند ينم دايپ را ها الک يرو بر ختنيفرور و ها آن
 زکنندهيتم واحد تلفات .شوند يم ختهير رونيب به کاه

 از كه است يا شکسته و سالم يها دانه شامل ،ها) (الك
 ريخته كمباين از بيرون به ها الك خروجي قسمت

 ميتنظ از اند عبارت تلفات نيا جاديا عوامل يبرخ شوند. مي
 سرعت ها، الک ي روزنه يگرفتگ اي کم) هي(زاو نامناسب

 باد برخورد نامناسب محل و هيزاو دمنده، پنکه ازحد شيب
  ها. الک ريز به دمنده

 که يدرحال ،تکرار) پنج عنوان به( مزرعه نقطه پنج در 
 كادر ،بود محصول برداشت حال در عادي صورت به كمباين
 تور با آن كف كه متر يسانت ٦١×٣٣ داخلي ابعاد به چوبي
 .شد داده قرار نيکمبا ريز بود شده پوشيده زير سيمي
 ،کادر داخل از کادر، يرو از نيکمبا کامل عبور از پس
 و سالم هاي دانه سپس ،کوبمين و نكوبيده هاي خوشه ابتدا
 و يآور جمع ،مجزا طور به را خردشده يها دانه ازآن پس
 تلفات شامل ها دانه نيا .شد ادداشتي ها آن خالص وزن
 عنوان به و بود ها) الك و برها کاه (كوبنده، كمباين يانتها

  .ديگرد ثبت نيکمبا يانتها تلفات
 

  ناخالصي درصد
 ،نيکمبا مخزن در شده برداشت محصول هاي ناخالصي

 كلش و كاه و سنگريزه خاك، هرز، هاي علف بذر شامل
 وزن نسبت از ،درصد نيا .شد محاسبه نهاآ درصد که است

 و سنگريزه خاك، هرز، هاي علف (بذر ها يناخالص مجموع
 محاسبه ٤ رابطه مطابق و نمونه كل وزن به كلش) و كاه
  .)Dehghan et al., 2009( ديگرد
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Pz: ها يناخالص درصد (%)  
 T: نمونه کل وزن )gr(   
 K: نمونه در موجود شکسته هاي دانه وزن )gr(   

M: نمونه در موجود کلش و کاه وزن )gr(  
N: نمونه در موجود هرز هاي علف وزن )gr(  
R: نمونه در موجود خاک و زهير سنگ وزن )gr(  

 زانيم درصد، ١٠٠ از يناخالص زانيم کسر با تيدرنها
  .ديگرد محاسبه دانه خلوص درصد

  
  بحث و جينتا
  ها نيکمبا سن
 کي از ريغهب که بود ريمتغ سال ٠- ٣٤ نيب ها نيکمبا سن

 قرار سال ٠- ٢٨ محدوده در ها نمونه هيبق ،)سال ٣٤( نمونه
 شده، يريگ نمونه يها نيکمبا تعداد به توجه با .داشتند

 که بود سال ٥/١٢ متوسط طور به ها نيکمبا سن
 برداشت يها نيکمبا ناوگان بودن قبول قابل دهنده نشان

 )Jafari et al.,1998(.است منطقه نيا در بودن) نو ازنظر(
 گزارش سال ١٠ يباال را فارس منطقه يها نيکمبا سن

 يشيزماآ يمارهايت نيب ،٢ و ١ جداول مطابق .اند نموده
 ٥ سطح در يدار يمعن اختالف ،ها نيکمبا سن ازنظر
 ها نيکمبا سن نيشتريب متوسط .شتدا وجود درصد
 سال ٥/٢٦ آن مقدار که بود JD955 يها نيکمبا به مربوط

 TC1055 يها نيکمبا به مربوط ،سال ٩/٧ با نيکمتر و
 از يتعداد در نيکمبا تلفات بودن نييپا ليدال از يکي .بود

 گزارش برداشت ينيکمبا ناوگان شدن نو را کشور مناطق
 قيتحق نيا جينتا ن،يمحققگريد جينتا برخالف .اند کرده
 يها نيکمبا سن بودن باال رغميعل که دهد يم نشان

JD955، و است نييپانييپا هانيکمبا نيا در تلفات زانيم 
 در ياساس عوامل از يکي داراننيکمبا توسط آن کنترل
 مد زين ياقتصاد عامل اگر يطرف از .است تلفات کنترل

 به نسبت ،JD955 يها نيکمبا متيق رد،يگ قرار نظر
 ترنييپانييپا اريبس )TC5080 ژهيو به( گريد يها نيکمبا
   .است

  
 يا مزرعه تيظرف

 يشرويپ سرعت و مؤثر کار عرض بودن متفاوت به توجه با
 تيظرف ازنظر ها نيکمبا نيب ،يبررس مورد يها نيکمبا در

 وجود درصد ۵ سطح در يدار يمعن اختالف ،يا مزرعه
 يها نيکمبا يا مزرعه تيظرف ،۲ جدول مطابق داشت.
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TC5080،  JD1055 و JD955 و ٩٦/٠ ،۳۹/١ بيترت به 
 TC5080   نيکمبا ج،ينتا نيا با .بود ساعت بر هکتار ٩٤/٠
 . دينما برداشت را يشتريب سطح ،ساعت کي در تواند يم

 دو و TC5080 نيکمبا نيب  يا مزرعه تيظرف ازنظر
 دو نيب يول داشت وجود يدار يمعن اختالف گر،يد نيکمبا
 در .نبود دار يمعن اختالف ،JD1055 و JD955 نيکمبا
 ليدل به ن،يکمبا اديز کار عرض رغميعل مزارع، از يتعداد

 نيکمبا راننده آن، يدگيخواب اي و محصول بودن متراکم
 زشيتم و کوبش منظور به را يکمتر کار عرض ناچار  به

 از مزرعه طيشرا ،هرحال به .است نموده برداشت مناسب،
 موجب ،نيزم يناهموار و دانه رطوبت محصول، تراکم نظر
 تيظرف تيدرنها و يشرويپ سرعت ،کار عرض رييتغ

 ليدال از يکي ن،يمحقق از يبرخ .شوديم نيکمبا يا مزرعه
 يالگو بودن متفاوت را يا مزرعه بازده و تيظرف اختالف
 ،مسطح کشت با مزارع در و اند نموده گزارش کشت
 شتريب يا پشته يجو به نسبت يا مزرعه بازده و تيظرف
 در .)Ghasemi Nejad Raeini et al., 2018( است بوده

 بودند شده کشت مسطح صورت به مزارع هيکل ق،يتحق نيا
 است نداشته يريتأث تيظرف يرو بر کشت يالگو نيبنابرا

 راننده، مهارت ،يشرويپ سرعت کار، عرض عوامل ريسا و
 بوده رگذاريتأث عوامل از ،محصول يدگيخواب و کشت تراکم
 از استفاده ،يامزرعه تيظرف بودن باال نظر از .است
  .است هيتوص قابل TC5080 نيکمبا

  
  خلوص درصد

 هاي علف بذر شامل شده برداشت محصول هاي ناخالصي
 جريان در  .است كلش و كاه و سنگريزه خاك، هرز،

 صورت به ها دانه از بخشي كمباين، توسط محصول برداشت
 که شوند مي منتقل كمباين مخزن به شده شكسته

 نيب ،١ جدول مطابق .شود يم شناخته يفيک افت عنوان به
 درصد ٥ سطح در خلوص، درجه ازنظر يشيآزما يمارهايت

 از که داد نشان جينتا نيا .نداشت وجود دار يمعن اختالف
 ،ها نيکمبا مخزن در موجود يها دانه تيمرغوب ،يفيک نظر
 الزم ماتيتنظ داراننيکمبا و هبود يکساني طيشرا يدارا
 و شيجدا يواحدها کوبنده، ضد و کوبنده خصوص در

 تيمقبول از خلوص زانيم و اند نموده اعمال را يبوجار
  .است بوده برخوردار يمناسب

  
  يموردبررس صفات ازنظر يشيآزما يمارهايت انسيوار هيتجز -١ جدول

يآزاد درجه صفات مربعات نيانگيم   F بودن دار يمعن احتمال  
دانه خلوص  ۲ ۱۷/۱  ۵/۰  ۶۱/۰  

برش يسکو تلفات  ۲ ۳۳/۰  ۱۸/۱  ۳۳/۰  
نيکمبا يانتها تلفات  ۲ ۰۰۱/۰  ۵۷/۲  ۱۰/۰  

کل تلفات  ۲ ۳۷/۰  ۲۲/۱  ۱۰/۰  
نيکمبا سن  ۲ ۱۲/۴۹۶  ۳۱/۲۰  ۰۰۰/۰  

يا مزرعه تيظرف  ۲ ۳۴/۰  ۲۱/۳۰  ۰۰۰/۰  
محصول عملکرد  ۲ ۲۴/۵۴۷۶۴۴۳  ۵۵/۱  ۲۴/۰  

  

  %)٥ سطح در( *مارهايت نيانگيم سهيمقا -٢ جدول

 دانه خلوص  ماريت
(%)  

 يسکو تلفات
 برش
(%)  

 يانتها تلفات
  نيکمبا

(%)  

 کل تلفات
  ينيکمبا

(%)  

  نيکمبا سن
  (سال)

 تيظرف
  يا مزرعه

ha.h-1  

  محصول عملکرد
kg.ha-1  

JD955  a۶۷/۹۷  a۱۹/۱  a۰۲/۰  a۲۲/۱ a۵/۲۶  b۹۴/۰  a۰۷/۶۶۹۷  
JD1055  a۰۲/۹۸  a۳۸/۱  a۰۳/۰  a۴۱/۱ c۹/۷  b۹۶/۰  a۸۸/۶۸۲۰  
TC5080  a۶۶/۹۸  a۷۲/۱  b۰۵/۰  a۷۷/۱ b۲/۱۲  a۳۹/۱  a۷۴/۵۰۶۴  

  .ندارند يدار يمعن اختالف و قرارگرفته يآمار گروه کي در مشابه حروف يدارا يها نيانگيم :*
  

  برش يسکو تلفات
 يسکو قسمت در ،ها نيکمبا در تلفات زانيم نيشتريب

 ،يعيطب تلفات برخالف ).١ شکل( است بوده ها آن برش

 ١ جداول مطابق است. نيکمبا عملکرد از يتابع عامل نيا
 برش يسکو در تلفات نظر از يشيآزما يمارهايت نيب ،٢ و

 تلفات نيشتريب .داردن وجود يدار يمعن اختالف ،نيکمبا
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 و است TC5080 نيکمبا به مربوط درصد ٧٢/١ با
 در درصد ١٩/١ و ٣٨/١ با JD955 و JD1055 يها نيکمبا
 و ٨/٩٧ ،١/٩٧ بيترت به که اند قرارگرفته يبعد يها رتبه

 .دهد يم ليتشک را ينيکمبا کل تلفات از درصد ٥/٩٧
 مختلف يها نيکمبا در برش يسکو تلفات اختالف

 يسکو اجزاي بودن نامناسب ياحتمال ليدال به تواند يم
 سرعت برش، يسکو يها غهيت يشکستگ مانند ،برش
 ورود نامناسب هيزاو ،وفلک چرخ اديز اي کم دوران
 نامناسب فاصله و ها خوشه نيب در وفلک چرخ يها يانگشت
 چنانچه .باشد برش غهيت از وفلک چرخ يافق اي يعمود
 يکل تلفات زانيم رساند، حداقل به را تلفات نيا بتوان
 به توجه با .افتي خواهد کاهش يريچشمگ نحو به نيکمبا

 تلفات بودن نييپا نظر از نيکمبا نيتر مناسب ج،ينتا نيا
در  .)١ شکل( است بوده JD955 نيکمبا ،برش يسکو
 برش يسکو در را نيکمبا تلفات زانيم نيشتريب يقيتحق

 Minaei( اند نموده گزارش تلفات کل درصد ٥٥ زانيم به و

et al., 2010( در دارد يخوان هم قيتحق نيا جينتا با که) 
 به مربوط کل تلفات درصد ٩٧ متوسط بطور قيتحق نيا

 تلفات کاهش يبرا دهد يم نشان و )است برش يسکو
 کاهش را قسمت نيا در تلفات رشتيب ستيبا يم ،نيکمبا
  .داد

  

  
  ها نيکمبا يانتها و برش يسکو در تلفات - ١ شکل

  

  نيکمبا يانتها تلفات
 و سالم يها خوشه در موجود يها دانه شامل ،تلفات نيا
 ختهي(ر نيکمبا عقب در شده ختهير يها دانه ،کوب مين

 يسکو و يعيطب تلفات شامل و است )يتور يرو بر شده
 يشيآزما يها نيکمبا نيب ،١ جدول مطابق .شود ينم برش

TC5080 يها نيکمبا و JD1055 و JD955 تلفات ازنظر 
 نيب يول دارد وجود يدار يمعن اختالف ،نيکمبا يانتها
 از .بودن دار يمعن اختالف ،JD1055 و JD955 يها نيکمبا
 ها نيکمبا هيکل در نيکمبا يانتها تلفات زانيم يطرف

 ،١ جدول مطابق .)١ شکل( است بوده زيناچ و نييپا اريبس
 در که است درصد ٠٣/٠ نيکمبا يانتها تلفات متوسط

 ٢٢/٣( بروجرد منطقه در شده  گرفته جينتا با سهيمقا
 دهد يم نشان را ينييپا رقم زنجان منطقه ،)درصد

)Motiei et al., 2016.(  
  

  ينيکمبا کل تلفات
 درصد ٣/٣ استان، نيا در گندم دانه برداشت يکل تلفات

 ٨٣/١ و نيکمبا تلفات به مربوط آن درصد ٤٧/١ که بود
 از .است بوده يعيطب تلفات به مربوط ،ماندهيباق درصد

 به مربوط آن درصد ٠٤/٠ ن،يکمبا تلفات درصد ٤٧/١
 هبود برش يسکو به مربوط ،ماندهيباق درصد ٤٣/١ و انتها
 يها استان رد نيکمبا تلفات نيانگيم ،تحقیقی در   .است

 بيترت به را گرگان و اصفهان خراسان، مدان،ه فارس،
 Behroozi( شده است گزارش درصد ٧ و ٣/٢ ،٥/٤،٧/٨

Lar et al., 2016( تلفات در مؤثر عوامل نيتر مهم که، 
 برداشت، زمان نبودن مناسب ن،يکمبا نبودن ميتنظ

 جينتا نيا .است بوده برداشت ساعت و هوا ينسب رطوبت
 به نسبت استان، نيا در نيکمبا تلفات که دهد يم نشان

 است. بوده برخوردار يقبول قابل رقم از ها استان ريسا
)Motiei et al., 2016.(،برداشت در ميد گندم تلفات زانيم 
 شهرستان در ،1055 و John Deere 955 يها نيکمبا با

 مقدار، نيا از که اند کرده گزارش درصد ٧٢/٨ را بروجرد
 درصد ٤١/٦ ينيکمبا زشير و درصد ٣١/٢ يعيطب زشير

 بيترت به ها زشير نيشتريب ،ينيکمبا زشير در .است بوده
 درصد ٧١/٢ برش يسکو تلفات درصد، ٢٢/٣ انتها تلفات

 نشان جينتا نيا است. بوده درصد ٠/ ٤٨ بدنه تلفات و
 نسبت زنجان استان در ينيکمبا و يعيطب تلفات دهد يم
 روند و است بوده تر نييپا مراتب به بروجرد شهرستان به

 نيا جينتا با نيکمبا يانتها و برش يسکو در تلفات درصد
  .لست متفاوت قيتحق

 يها نيکمبا از استفاده بيترت به ،يعيطب زشير احتساب با
JD955 درصد، ٧٢/١ با TC5080 و درصد ٢٩/٢ با 

JD1055 است هيتوص قابل کل تلفات درصد ٤٣/٤ با 
 يهمخوان محققین دیگر جينتا با جينتا نيا .)٢ (شکل

ن يا .)Mirasi et al., 2014و  Ghari et al., 2014 (شتدا
 ٩٧/٣ را JD955 نيکمبا کل تلفات زانيم ،ن يمحقق
 ريسا به نسبت را JD955 نيکمبا تلفات زانيم ودرصد
   .اند نموده گزارش کمتر ها نيکمبا
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(%) 

 نوع کمباین

 سکوي برش
 عقب کمباین



 ٧٣                                                               ١٤٠٠/ پاييز ٢٠/ پياپی ٣/ شماره ١٠هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 جيتان از قيتحق نيا جينتا از حاصل نيکمبا تلفات زانيم
 تلفات کل ميانگين يقيدر تحق .است کمتر گرين ديمحقق

 شده است گزارش درصد ٦٥/٦ را کشور در گندم برداشت
 تلفات آن درصد ٩٥/٢ و يطبيع تلفات آن درصد ٢٣/٤ که

   ).Dehghan et al., 2019( است بوده ينيکمبا
  

 )ينيکمبا و يعيطب تلفات (مجموع يکل تلفات - ٢ شکل
  گندم دانه برداشت

  
  يريگجهينت

 ٣/٣ ،زنجان استان در گندم دانه برداشت يکل تلفات
 نشان مناطق ريسا به نسبت را ينييپا رقم که است درصد

 وجود منطقه، نيا در تلفات بودن نييپا ليدال از .دهد يم
 ها، نيکمبا قطعات شدن روز به تجربه، با و ماهر کاربر

 نظر در و استان داران نيکمبا يتعاون يسو از يکاف نظارت
 شده برداشت محصول برحسب دار نيکمبا اجرت گرفتن

 از نيهمچن .است بوده )يساعت اي يهکتار اجرت ي(بجا
 نيا در استفاده مورد يها نيکمبا نيب ينيکمبا تلفات نظر

 کنترل انگريب نيا و شتندا وجود يدار يمعن تفاوت منطقه
 در هرچند. است داران نيکمبا توسط تلفات زانيم

 نيا با باز باالستها  نيکمبا سن زانيمJD955 يها نيکمبا
  دست به جينتا به توجه با است. نييپا تلفات زانيم حال
 تلفات ازها  نيکمبا ريسا به نسبت JD955 نيکمبا ،آمده

 ينيکمبا تلفات  اختالف چند (هر است برخوردار ينييپا
 و شود يم هيتوص آن از استفاده و است) نشده دار يمعن

 نييپا ليدال از .دارد قرار بعد رتبه در JD1055 نيکمبا
 تجربه با و ماهر راننده ،وجود هانيکمبا نيا در تلفات بودن

 .است بودهها  نيکمبا نيا مستهلک قطعات شدن بروز و
 رديگ قرار مدنظر زين ها نيکمبا شده تمام متيق چنانچه

 حدود JD955 و JD1055 يها نيکمبا شده تمام متيق(
 نيکمبا از استفاده )،است TC5080 نيکمبا برابر ٣/١

JD955 هژيو ه(بها  نيکمبا ريسا به نسبت TC5080( از 
  .است برخوردار ياژهيو تياهم

  گزاری سپاس
 استان يکشاورز جهاد سازمان همکاران و تيريمد از

 يها يفناور اداره و ياهيگ داتيتول معاونت( زنجان
 پروژه ياجرا در يهمکار و مساعدت ليدل به )هزيمکان
  .شود يم يسپاسگزار مانهيصم
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