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  مقدمه
 و شده شناخته Cicerarietinum L. يعلم نام با نخود اهيگ

 است متر سانتي ۳۰ تا ۲۰ نيب آن ي بوته بلندي
)Behroozi-Lar & Huang, 2002.( ديتول با رانيا 

 نيا بزرگ کننده ديتول نيهشتم ،نخود تن ۲۷۱۴۸۷
 %۸/۶۲ رانيا در .(FAO, 2017) است ايدن در محصول
 باشديم نخود به مربوط حبوبات کشت ريز سطح

(Ahmadi et al., 2018). رانيا در ميد نخود برداشت 
 رياخ دهه کي در رو نيا از رد،يگيم انجام يدست صورت به

 مخصوص دماغه ساخت يبرا را ييهاتالش نيمحقق
 ,Bansal & Sakr( اندداده انجام کوتاه پا نخود برداشت

1992; Behroozi-Lar & Huang, 2002; Konak et al., 
2002; Siemens, 2006; Golpira & Golpîra, 2017.( 

 در N۵/۷( اهيگ ساقه به هاغالف کم اريبس اتصال يروين
 نيمهمتر زش،ير يباال تلفات جهينت در و %)۱۲ رطوبت
 يبرش شانه يهادماغه با ميد نخود زهيمکان برداشت چالش

 ,Diekmann, 2011; Mostafavand &( Kamgarباشديم

2013; Golpira et al., 2013; Kamgar et al., 2016). 
 دماغه از استفاده که است داده نشان قاتيتحق جينتا

 باعث کوتاه پا نخود زهيمکان برداشت يبرا مرسوم نيکمبا
 Haffar et( گردديم دماغه در %۲۵ از شتريب تلفات جاديا

al.,1991; Siemens, 2006،( تلفات مقدار که يحال در 
 شده شنهاديپ %۵/۵ نخود زهيمکان برداشت در قبول قابل
   ).Chakraverty et al., 2003( است
 ينيچغالف زميمکان که است هداد نشان قاتيتحق جينتا
 يهابوته و هاغالف که ييهازميمکان به نسبت تواند يم

 باشد داشته يبهتر ييکارا  کننديم برداشت کجاي را نخود
 به توانيم هابوته به هاغالف فيضع اتصال ضعف نقطه از و

 نيا برداشت دماغه يطراح در قوت نقطه کي عنوان
 ;Hanna & Quick , 2007( کرد استفاده محصول

Kalsirisilp & Singh, 2001; Golpira, 2013.( در 
 ديتول يهاغده و شهير ،ينيچغالف روش به برداشت
 يزيحاصلخ باعث و مانده يباق خاک در تروژنين کننده
 انجام امکان نيهمچن ).Golpira, 2015( گردنديم خاک
 روش يهاتيمز از باال يشرويپ سرعت با برداشت اتيعمل

 در نيبنابرا )،Wilkins et al., 2010( باشديم ينيچ غالف
 يبرا ينيچغالف زميمکان از مقاله نيا در شده ارائه دماغه
 .است هشد استفاده برداشت دماغه ساخت و يطراح

 ينيچغالف يهازميمکان نوع از ١نولدزير شلبورن زميمکان
 مورد نخود يهاغالف برداشت در آن ييکارا که باشديم
 هکرد جاديا را برداشت يباال تلفات و هگرفت قرار يابيارز

 زميمکان در ).Behroozi-Lar & Huang, 2002( است
 نمودن جدا يبرا دوار يهايانگشت از نولدزير شلبورن
 دوار يهازميمکان .شود يماستفاده هابوته از هاغالف
 وارد باعث بوته) تيهدا فلک و چرخ اي دوار يهاي(انگشت
 شوند.يم زشير تلفات شيافزا و هابوته به ضربه شدن
 يشرويپ سرعت شيافزا ها،زميمکان نيا در نيهمچن

 دستگاه دوار يهابخش اديز يدوران سرعت داشتن مستلزم
 شدت شيافزا باعث توانديم دور شيافزا نيا که بوده

 گردد. زشير تلفات شيافزا و هابوته بر وارده ضربات
 از استفاده بيمعا از يشرويپ سرعت تيمحدود نيبنابرا
 شده ارائه دماغه در باشد.يم نيچ خوشه دوار يهازميمکان
 اجتناب دماغه در دوار يهابخش بردن بکار از مقاله نيا در
 شکل V يهايانگشت از Golpira et al. (2013) .است هشد

 يبرا محصول تيهدا فلک و چرخ به مجهز و دار حفره
 را %۴/۱۶ تلفات و کردند استفاده کوتاه پا نخود برداشت
 جدا شکل، Vيهايانگشت زميمکان در .نمودند گزارش
 يانتها کوچک يهاحفره يفضا در هابوته از هاغالف شدن
 توانديم يشرويپ سرعت شيافزا و افتديم اتفاق هايانگشت
 يهاغالف به مربوط تلفات شيافزا و هابوته تراکم باعث
 دماغه يطراح نيبنابرا گردد. هابوته يرو مانده يباق

 يفضا در يتيمحدود که شود انجام يشکل به ديبا مطلوب
 از بعد باشد. نداشته وجود هابوته از هاغالف شدن جدا
 از توانيم آن نمودن نهيبه يبرا ستم،يس هر يطراح
 از يبعض در اما نمود، استفاده يعدد اي ياضير يهاروش
 ريمتغ يطيمح طيشرا دليل به هاروش نيا از استفاده مواقع

 و بوده يعمل رهيغ و دهيچيپ گذار، تأثير اديز يپارامترها و
 و يامزرعه يواقع کار طيشرا در ستميس عملکرد يابيارز با
 يسازنهيبه به توانيم مهم يرهايمتغ از يبرخ دادن رييتغ
  .)Golpira, 2013( پرداخت ستميس

 به مجهز اي يقبل قاتيتحق در شده ساخته يهادماغه
 مجهز نکهيا اي و بودند بوته به زنضربه دوار يهايانگشت

 به ازين که بودند دارحفره کوتاه ثابت يهايانگشت به
 وارد باعث توانستيم امر نيا .ندداشت فلک و چرخ ستميس

 تراکم نيهمچن و هاغالف زشير و هابوته به ضربه شدن
 در ييهاتيمحدود جاديا و کننده جدا يهاحفره در هابوته

                                                
1- Shelbourne Reynolds 
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 يبرا قيتحق نيا در يول گردد. برداشت سرعت شيافزا
 به مجهز نيچغالف ساده دماغه کي کوتاه پا نخود برداشت
 خالف بر شد. ساخته و يطراح بلند ثابت يهايانگشت
 در هابوته از هاغالف ييجدا دماغه نيا در ،يقبل يهادماغه
 هابوته تراکم عدم دليل به و رديگيم انجام هايانگشت طول

 نيهمچن باشد. باال توانديم يشرويپ سرعت ها،غالف و
 نيب در يراحت به تواننديم دماغه نيا بلند يهايانگشت
 دوار زميمکان از استفاده به يازين و کنند نفوذ هاغالف
 يامزرعه يهايابيارز در .باشدينم آن در يفلک و چرخ
 يهايبندبيترک در )LT = Lf + Lp( کل تلفات مقدار

 و شد يريگاندازه ها)يانگشت فاصله و هي(زاو دماغه مختلف
 فاصله و هايانگشت هيزاو شامل دماغه يرهايمتغ اثر

   شد. يبررس تلفات نوع و مقدار يرو هايانگشت
  

  ها روش و مواد
 يابيارز و ساخت ،يطراح شامل قيتحق نيا يکل نديفرآ

 فاصله و هيزاو بيترک نيبهتر افتني هدف با دماغه،
 انواع يرو هايانگشت فاصله و هيزاو اثر يبررس ها،يانگشت
 يم يسازنهيبه ياصل يرهايمس نمودن مشخص و تلفات
 کننده لخت يهايانگشت يسر کي از دماغه نيا در باشد.
 يشاس به يگزاگيز صورت به که است شده استفاده ليطو

 مزرعه، داخل در دماغه يشرويپ با اند.شده متصل دماغه
 و شده هايانگشت نيب يفضا وارد وستهيپ صورت به هابوته
 برابر که هاساقه به هاغالف کم اريبس اتصال يروين دليل به
 )،Golpira et al., 2009( است شده يريگاندازه وتنين ۷ با

  ).۱ (شکل گردنديم جدا هابوته از يراحت به هاغالف
  

  
 بوته )،۱( يشرويپ جهت ها:يانگشت عملکرد زميمکان - ۱ شکل

 )،۵( شده لخت بوته )،۴( شده برداشت غالف )،۳( يانگشت )،۲(
  )۷( کننده زيتم چرخدنده )،۶( ارتفاع ميتنظ چرخ

  
  دماغه ساخت و يطراح
 چهار دماغه کننده لخت يهايانگشت ساخت و يطراح در
 با هايانگشت هيزاو ها،يانگشت مقطع سطح هندسه يژگيو

 نيب فاصله و )L( هايانگشت طول ،)A( افق سطح
 از هايانگشت نيب در گرفت. قرار توجه مورد )S( ها يانگشت

 تا ديگرد استفاده هرز علف کننده زيتم دوار يهاچرخدنده
 و هايانگشت نيب در هرز يهاعلف يجيتدر تراکم از مانع
 نيب فاصله د.نگرد فواصل نيا شدن مسدود جهينت در

 دماغه به يانگشت اتصال يهامهره و چيپ توسط هايانگشت
 طيشرا در بتواند دماغه نيا نکهيا يبرا بود. ميتنظ قابل

 کي از باشد، داشته يشرويپ و کار تيقابل يامزرعه ناهموار
 يبرا کفشک دو از و دماغه ياصل يشاس حمل يبرا چرخ
  ).۲ (شکل شد استفاده دماغه ييجلو بخش ساختن شناور

  

  
 ،)۲( کفشک ،)۱( چرخ آن: اجزاء و برداشت دماغه - ۲ شکل
 دوار يهاچرخدنده ،)۳( هايانگشت نيب فاصله کننده ميتنظ
 طول ،)A( افق با هايانگشت هيزاو ،)۴( هرز علف کننده زيتم

  )S( هايانگشت نيب فاصله ،)L( هايانگشت
  

  ها:يانگشت مقطع سطح هندسه
 در ها،يانگشت مقطع سطح مناسب هندسه انتخاب يبرا
 متفاوت هندسه نوع سه اثر جداگانه، قيتحق شيپ کي
 مقدار يرو باال) به رو هيزاو (با يمثلث و يليمستط ،يارهيدا
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 نيا جهينت به توجه با و شد يابيارز )LT( کل تلفات
 يبرا د.يگرد مشخص هايانگشت مناسب هندسه ،قيتحق

 (قطر يارهيدا نوع يهايانگشت از فيرد ۸ منظور نيا
mm۲۵،( يليمستط )عرض به تسمه mm۲۵ ضخامت و 
mm۵( نبش باال به رو يمثلث و)با ۳ نوع يمساو بال ي 
 فوالد جنس از )،mm۳ بال ضخامت و mm۳۰ بال طول

ST52  به مجهز هياول يشاس کي يرو جداگانه صورت به 
 يهاغالف ابعاد به توجه با شدند. بسته حامل يهاچرخ
 هايانگشت نيب از دينبا هاغالف که مالحظه نيا و نخود
 در يراحت به بتوانند ديبا هاساقه حال نيع در و کنند عبور

 از مجاور يانگشت دو فاصله شوند، وارد هايانگشت نيب
 شد. داده قرار mm۷ با برابر يانگشت نوع سه هر در گريکدي
 يهايانگشت نيا از کدام هر استقرار هيزاو نييتع يبرا
 ۳۰ ،(A) افق سطح به نسبت يمثلث و يليمستط ،يارهيدا

 شد داده قرار هايانگشت از يفيرد يرو بر نخود غالف عدد
 غلتش هيزاو مقدار ها،يانگشت هيزاو يجيتدر شيافزا با و

 نيا .ديگرد يريگاندازه يانگشت نوع سه هر يرو هاغالف
 يليمستط ،يارهيدا يهايانگشت يبرا ترتيب به غلتش هيزاو
 يبرا و آمد بدست ۱/۲۲° و ۲۴° ،۶/۱۵° با برابر يمثلث و

 يهايانگشت ن،ييپا به هاغالف راحت غلتش از يريجلوگ
 ،۶/۱۳° يهاهيزاو با ترتيب به يمثلث و يليمستط ،يارهيدا
 از کمتر ۲(° شدند بسته هياول يشاس به ۱/۲۰° و °۲۲

 آزمون هياول مراحل همان در اما .شده) يريگ اندازه مقدار
 کم هيزاو دليل به يارهيدا يها يانگشت که ديگرد شاهدهم

 هايانگشت يرو هاکلوخه آمدن باال مشکل با ،افق به نسبت
 با يانگشت نوع سه هر تينها در نيبنابرا شوند،يم مواجه

 طول شدند. بسته شده هيته وقتم دماغه به ۲۰° هيزاو
 اختالف و هايانگشت هيزوا گرفتن نظر در با هايانگشت
 cm۶۶ با برابر هايانگشت ييانتها و ييابتدا نقاط ارتفاع

 گردد. جاديا هايانگشت نظر مورد هيزوا تا ديگرد محاسبه
 و نيزم يرو شده ختهي(ر هايانگشت از کدام هر کل تلفات

 طول و cm۲۰ کار عرض در ،ها)بوته يرو مانده يباق
cm۱۰۰، يهابلوک يآمار طرح قالب در و تکرار ۴ در 

 نيانگيم سهيمقا آزمون از شد. يريگاندازه تصادفي كامالً
 تلفات نيانگيم سهيمقا يبرا SAS يآمار افزار نرم و دانکن

 نوع يهايانگشت کل تلفات نيانگيم مقدار د.يگرد استفاده
 و بود) زشير تلفات از يناش شتري(ب %۳۷/۱۴ يارهيدا
 نيانگيم مقدار از شتريب )>P %۵( يداريمعن صورت به

 اختالف بود. يليمستط و يمثلث يهايانگشت تلفات

-يانگشت کل تلفات نيانگيم ريمقاد نيب يآمار دار يمعن
 وجود )= LT %۷/۸( يليمستط و )= LT%۵۲/۸( يمثلث يها

 تا يمثلث يهايانگشت نکهيا به توجه با يول نداشت،
 مواجه هايانگشت نيب در هابوته تراکم مشکل با يحدود

 يليمستط نوع يهايانگشت در مشکل نيا و شدنديم
 داخل در توانستيم ترراحت دماغه و نبود محسوس
 عنوان به يليمستط هندسه تينها در کند، حرکت مزرعه
  شد. داده صيتشخ هايانگشت هندسه نيترمناسب

  
  )A( افق با هايانگشت هيزاو
 ،)A( افق به نسبت هايانگشت يريقرارگ هيزاو نييتع يبرا

 هايانگشت يرو نخود يهاغالف غلتش هيزاو مقدار
 تينها در آمد. بدست ۱/۲۰° با برابر و شد يريگ اندازه
 و نييپا به نخود يهاغالف غلتش از يريجلوگ يبرا

 يرو هاکلوخه ياحتمال آمدن باال از يريجلوگ نيهمچن
 اتفاق توانستيم يانگشت کم يهاهيزاو (در هايانگشت

 يشاس يرو افق به نسبت ۲۰° هيزاو با هايانگشت فتد)يب
 يشاس اتصال يبرا شده استفاده روش شدند. بسته دماغه
 يايزوا جاديا امکان دماغه، ياصل يشاس به هايانگشت

 فراهم را تلفات يرو هيزاو اثر يبررس و هايانگشت مختلف
  کرد.

  
  )L( هايانگشت طول
 جدا که شديم نييتع يطور ديبا )L( هايانگشت طول
 شدن خم بدون ها،بوته يرو يهاغالف نيباالتر شدن
 از زين هاغالف نيترنييپا و گشته ريپذامکان هاساقه

 )۱( همعادل از نيبنابرا نشوند. خارج هايانگشت دسترس
  :)۲ (شکل شد استفاده طول نيا محاسبه يبرا

)١(  
A

hhL
sin
max −

=  

 نيزم سطح از هاغالف ارتفاع نيشتريب hmax همعادل نيا در
)cm۲۸،( h و نيزم سطح از هايانگشت نوک ارتفاع A 

 به توجه با .باشديم )۲۰°( افق سطح با هايانگشت هيزاو
 (جدول بود cm۶ نيزم از هاغالف ارتفاع نيکمتر نکهيا
 تينها در و شد گرفته نظر در cm۵ با برابر h مقدار )،۱

 هايانگشت شد. محاسبه cm۶۶ با برابر هايانگشت طول
 و cm۶۶ ياتيعمل يهاطول با انيم در کي صورت به

cm۷۰ نخود يهابوته نفوذ اوال تا شدند بسته يشاس يرو 
 ورود از قبل ايثان و شود انجام ترراحت هايانگشت نيب در
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 خم يافق يروين ها،يانگشت نيب يفضا در بوته کي کامل
 آن به يانگشت چند طرف از و زمان هم صورت به کننده،
  نشود. وارد

  
  )S( هايانگشت نيب فاصله

 ابعاد ،)S( مجاور يهايانگشت نيب فاصله نييتع يبرا
 فاصله نيا و )۱ (جدول شد يريگاندازه نخود يهاغالف
 نيب از نتوانند هاغالف که يطور شد. لحاظ mm۷ با برابر
 به بتوانند هاساقه حال نيع در و کنند عبور هايانگشت
 يچيپ اتصال شوند. وارد هايانگشت نيب در يراحت
 ها،يانگشت از يتعداد حذف امکان ،يشاس به ها يانگشت
 يرو هايانگشت فاصله اثر يبررس و آنها نيب فاصله شيافزا

  ساخت. ممکن را تلفات
  

  دماغه يابيارز
 و يمعمول مزارع از يکي در دماغه يامزرعه يهايابيارز

 گرفت. انجام هياروم شهرستان اطراف ميد نخود مسطح
 مراحل يتمام و شده کشت قهمنط کشاورزان توسط مزرعه
 منطقه مرسوم روش طبق و کشاورز توسط داشت و کاشت
 يدارا و يکابل شده کاشته نخود رقم بود. شده انجام

 و يکيزيف يهايژگيو از يبرخ بود. kg ha-1۵۵۰ عملکرد
 ارائه ۱ جدول در و ديگرد يريگاندازه رقم نيا يکيمکان
   است. شده

  
 زمان در )ي(کابل نخود يکيمکان و يکيزيف خواص -۱ جدول

  برداشت

يو
  يژگ

يم
  نيانگ

اف
حر
ان

  اريمع 

يضر
ييتغ ب

ات
ر

  

  ۲۰/۱۲ ۴۴/۲ ۲ ۰ متر)يلي(م غالف طول
  ۱/۱۳  ۳۱/۱  ۱۰  متر)يلي(م غالف عرض
  ۸۶/۲۲ ۰۸/۰ ۳۵/۰ (گرم) غالف وزن
  ۴۳/۸ ۱۸/۱ ۱۴ (تر) يرطوبت يمحتوا
  ۳۵/۲۴ ۵۶ ۲۳۰  متر)يليبوته(م ارتفاع

  ۷۸/۱۱ ۰۷/۷ ۶۰ متر) يلي(م غالف ارتفاع نيکمتر

  ۸۰/۲۲  ۷۱/۱ ۵/۷ وتن)ي(ن ¬بوته از غالف ييجدا يروين
¬ )Golpira et al., 2009( 

  

 در )LT = Lf + Lp( کل تلفات درصد ابتدا ،هايابيارز در
 هايانگشت فاصله و هايانگشت هيزاو از مختلف بيترک شش
 يبرا دماغه، ياتيعمل بيترک نيبهتر و شد يريگاندازه
 سپس د.يگرد مشخص کل تلفات مقدار نيکمتر داشتن

 اثر و ۲۵° و ۲۰° ،۱۵° سطح سه در هايانگشت هيزاو اثر
 يرو mm۱۰ و mm۷ سطح دو در هايانگشت نيب فاصله
 و )Lp( هابوته يرو مانده يباق يهاغالف به مربوط تلفات
 )Lf( نيزم يرو شده ختهير يهاغالف به مربوط تلفات
 تلفات مقدار يريگاندازه نيمحقق از يبرخ شد. يبررس
 ۵۰ × ۵۰ يهامساحت در را نخود برداشت يهادماغه
 در يول )،Golpira et al., 2013( اندداده انجام متر سانتي

 يبرا و )cm)۸۰ دماغه کار عرض به توجه با قيتحق نيا
 تراکم يجانب ريمتغ ياحتمال اثر دخالت از يريجلوگ

 دقت، شيافزا جهينت در و آمده بدست جينتا در محصول،
 طول و cm۸۰ عرض به ييهامساحت در تلفات يريگاندازه

cm۲۰۰ مطلوب يشرويپ سرعت ).۳ (شکل شد انجام 
 داريانگشت دماغه نيا به مجهز نخود برداشت دستگاه يبرا

 بود شده يريگاندازه km hr-1 ۵/۴ با برابر ،بلند کنندهلخت
)Mardani et al., 2016،( سرعت نيا در هايابيارز نيبنابرا 
)km hr-1 ۵/۴( ختهير يهاغالف نمودن جمع با شد. انجام 

 برداشت از قبل تلفات به مربوط يخطا ن،يزم يرو شده
 در هايانگشت رفتن فرو از يريجلوگ يبرا د.يگرد حذف
 خاک سطح از cm۵ فاصله در هايانگشت نوک خاک، داخل
 )۴( و )۳( )،۲( معادالت از تلفات محاسبه يبرا .گرفت قرار

   ).Golpira & Golpîra, 2017( شد استفاده

)٢(  100(%) ×
++

=
CFP

P
P PPP

PL  

)٣(  100(%) ×
++

=
CFP

F
F PPP

PL  

)٤(  100(%) ×
++

+
=

CFP

FP
T PPP

PPL  

 Pp ن،يزم يرو شده ختهير يهاغالف تعداد Pf آن در که
 تعداد PC ها،بوته يرو مانده يباق يهاغالف تعداد
 کل تلفات PT و دماغه توسط شده برداشت يها غالف

)Pf+Pp( باشد.يم  
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 يهاغالف ب) ،يبردار نمونه يهاتيموقع الف) - ۳ شکل

  برداشت اتيعمل ج) دماغه توسط شده برداشت
  

  يآمار يزهايآنال
 %۱ و %۵ احتمال سطح در دانکن، دامنه چند آزمون از
 مختلف يهابيترک )LT( کل تلفات نيانگيم سهيمقا يبرا

 مقدار و )يانگشت فاصله و هيزاو بيترک (شش دماغه
 اثر يبررس نيهمچن شد. استفاده Lf  وLp  تلفات نيانگيم

 نيب فاصله و سطح) سه (در يانگشت هيزاو يرهايمتغ
 در ،Lf  وLp  تلفات نوع دو يرو سطح) دو (در هايانگشت
 تکرار چهار در و يتصادف کامالً ليفاکتور يآمار طرح قالب
 بر و SAS يآمار افزار نرم کمک به هازيآنال شد. انجام
  شد. انجام هاغالف تعداد اساس

  
  بحث و نتايج

 )،Pp( هابوته يرو مانده يباق يهاغالف تعداد ۲ جدول در
 تعداد و )Pf( نيزم يرو شده ختهير يهاغالف تعداد
 از m2۶/۱ در )Pc( دماغه توسط شده برداشت يهاغالف

 شش قالب در جينتا نيا است. شده آورده مزرعه مساحت
 )S( هايانگشت فاصله و )A( هايانگشت هيزاو مختلف بيترک
  است. دهيگرد ارائه

  
  )Pc( دماغه توسط شده برداشت و )Pf( نيزم يرو شده ختهير )،Pp( هابوته يرو مانده يباق يهاغالف تعداد -۲ جدول

 بندي ترکيب وضعيت
  دماغه

 انگشتي فاصله
  متر)(ميلي

 انگشتي زاويه
  (درجه)

   مانده باقي هايغالف
(Pp)  

 کرده ريزش هايغالف  
(Pf)  

  
 شده برداشت هايغالف

)Pc(  
  معيار انحراف  تعداد    معيار انحراف  تعداد    معيار انحراف  تعداد

۱  ۷  ۱۵  ۶  ۴۱/۱    ۱۱  ۲۳/۲    ۳۳۲  ۴۱/۱  
۲  ۷  ۲۰  ۷  ۱    ۱۷  ۲۳/۲    ۳۰۷  ۶۴/۲  
۳  ۷  ۲۵  ۸  ۶۶/۱    ۴۱  ۷۲/۵    ۳۲۴  ۳۱/۳  
۴  ۱۰  ۱۵  ۲۲  ۵۹/۲    ۱۹  ۱    ۲۶۷  ۷۴/۱۳  
۵  ۱۰  ۲۰  ۳۱  ۵۹/۲    ۴۶  ۱۶/۳    ۳۰۲  ۱۲/۸  
۶  ۱۰  ۲۵  ۲۸  ۶۶/۱    ۶۴  ۷۴/۳    ۲۵۷  ۳۱/۸  

  
   يبندبيترک نيبهتر نييتع و دماغه ييکارا يابيارز
 يهايبندبيترک در )LT( کل تلفات مقدار )۳( جدول در

 مشاهده کهيطور همان است. شده ارائه دماغه مختلف
 يبندبيترک در )LT( کل تلفات متوسط مقدار گردد يم

 يبندبيترک و )۱۵° هيزاو و mm۷ (فاصله دماغه ۱ شماره
 برابر ترتيب به )۲۰° هيزاو و mm۷ (فاصله دماغه ۲ شماره

 و بوده مزرعه يديتول محصول %۲۴/۷ و %۵۷/۴ با
 هايبندبيترک ريسا از کمتر )>P%۵( يداريمعن صورت به
 ,.Chakraverty et al( نيمحقق نکهيا به توجه با باشد.يم

 %۵/۵ را نخود زهيمکان برداشت مجاز تلفات مقدار )2003
 برداشت در تلفات، مقدار يطرف از و اندکرده شنهاديپ

 نيکمبا با برداشت در و %۶/۱۳ حدود محصول نيا يدست
 & Mostafavand( است شده گزارش %۲۵ حدود غالت

Kamgar, 2013،( دماغه نيا که گرفت جهينت توانيم 
 کوتاه پا نخود محصول زهيمکان برداشت يبرا را الزم ييکارا
 در شده ارائه جينتا به توجه با نيهمچن باشد.يم دارا

 (فاصله دماغه ۱ شماره يبندبيترک توانيم ۳ جدول
mm۷ يبندبيترک نيبهتر عنوان به را )۱۵° هيزاو و 
 يمعرف سنگ و کلوخه بدون يهانيزم در آن ياتيعمل

 ،۱۵° يانگشت هيزاو در که داد نشان هايابيارز رايز نمود،
 آمدن باال مشکل بعضا مزرعه دارکلوخه يهاقسمت در

 افتد.يم اتفاق mm۸۰ متوسط قطر حداکثر با ييهاکلوخه
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 از سنگ، اي کلوخه يدارا مزارع در شود،يم هيتوص نيبنابرا
 يبرا )۲۰° يانگشت هي(زاو دماغه ۲ شماره يبندبيترک

 مزرعه نکهيا شرط به البته گردد، استفاده محصول برداشت
 هموار محصول، کاشت از قبل اي و نباشد ناهموار اديز

 مزارع در رايز .رديگ قرار توجه مورد مزرعه سطح کردن
 با هايانگشت نوک شتريب يريدرگ باعث ۲۰° هيزاو ناهموار
 در شود.يم دماغه يجلو در يانباشتگ جاديا و خاک
 يهانيزم يبرا دماغه ۱ شماره يبندبيترک هيتوص صورت
 شود جاديا برداشت دستگاه در ييهازميمکان ديبا ،ياکلوخه

  .کند جدا هاغالف از را آمده باال يهاکلوخه بتواند که
  

  دماغه مختلف يهابيترک در )LT( کل تلفات  - ۳ جدول
 درصد
  کل تلفات

(LT) 

 يانگشت هيزاو
 (درجه)

 يانگشت فاصله
 متر)يلي(م

 اي يبندبيترک
 دماغه شماره

a۵۷/۴ ۱۵ ۷ ۱ 

b۲۴/۷ ۲۰ ۷ ۲ 

c۸۶/۱۲ ۲۵ ۷ ۳ 

c۱۴/۱۳ ۱۵ ۱۰ ۴ 

d۱۹/۲۰ ۲۰ ۱۰ ۵ 

e۲۷/۲۶ ۲۵ ۱۰ ۶ 

 a,b,c۵ احتمال سطح در داريمعن اختالف مفهوم به متفاوت حروف%   
  

 نوع يرو )S( هايانگشت فاصله و )A( هايانگشت هيزاو اثر
   يسازنهيبه يرهايمس نييتع و تلفات

 ها يانگشت هيزاو اثر انسيوار زيآنال جينتا ۵ و ۴ جدول در
)A( هايانگشت فاصله و )S( يرو ترتيب به آنها، متقابل اثر و 

  است. شده داده نشان LF و Lp تلفات
 

 فاصله و )A( هايانگشت هيزاو اثر انسيوار زيآنال - ۴ جدول
  Lp تلفات يرو )S( هايانگشت

ابع
من

 
ات
يير

تغ
  

جه
در

 
دي

آزا
  

وع
جم

م
 

ات
ربع
م

  

يم
 نيانگ

ات
ربع
م

  

F 

 ۸۳/۴۸**  ۶۹/۱  ۳۹/۳  ۲  يانگشت هيزاو
  ۴۸/۵۸۱۲** ۷۸/۲۰۱  ۷۸/۲۰۱  ۱  يانگشت فاصله
 ×يانگشت فاصله
  يانگشت هيزاو

۲  ۱۴/۰  ۰۷/۰  ns۰۸/۲ 

  -  ۰۳/۰ ۶۲/۰ ۱۸  خطا
  داريمعن ريغ و %۱ احتمال سطح در يداريمعن مفهوم به ترتيب به  ns و  **
 
 

 فاصله و )A( هايانگشت هيزاو اثر انسيوار زيآنال - ۵ جدول
  LF تلفات يرو )S( هايانگشت

ابع
من

 
ات
يير

تغ
  

جه
در

 
دي

آزا
  

وع
جم

م
 

ات
ربع
م

  

يم
 نيانگ

ات
ربع
م

  

F 

 ۰۶/۱۶۵**  ۶۵/۱۸۰  ۳۱/۳۶۱  ۲  يانگشت هيزاو
  ۱۰/۲۰۷** ۲۷/۲۲۷  ۲۷/۲۲۷  ۱  يانگشت فاصله

 هيزاو ×يانگشت فاصله
 ۵۶/۵*  ۰۹/۶  ۱۹/۱۲  ۲  يانگشت

  -  ۰۹/۱ ۱۹ ۱۸  خطا
   %۵ و  %۱ احتمال سطح در يداريمعن مفهوم به ترتيب به : * و **

 
  )A( هايانگشت هيزاو اثر
 که داد نشان )۵ و ۴ (جدول هاداده انسيوار زيآنال جينتا
 دو هر يرو %۱ احتمال سطح در ،)A( هايانگشت هيزاو اثر
 LF  و ها)بوته يرو مانده يباق يها(غالف Lp تلفات نوع

 يول باشد.يم داريمعن ن)يزم يرو شده ختهير يها(غالف
 به (مربوط )=۱۶۵F( ۵ جدول F شاخص مقدار چون
 )=۴۹F( ۴ جدول F شاخص مقدار برابر LF ۳) تلفات
 هيزاو يگذارتأثير نيبنابرا است، )Lp تلفات به (مربوط
 شتريب Lp تلفات به نسبت LF تلفات يرو )A( يانگشت

   باشد. يم
 نيکمتر گردد،يم مشاهده )۴( شکل در که طور همان
 است شده جاديا ۱۵° يانگشت هيزاو در ،Lp تلفات مقدار
 شيافزا با و )mm۱۰ و mm۷ يانگشت فاصله دو هر (در
 تلفات نيا متوسط مقدار ۲۰° به ۱۵° از هايانگشت هيزاو
 نيا ).يانگشت فاصله دو هر (در است افتهي شيافزا ۳۱%
 از و ترکوتاه يهاساقه از يبرخ شدن خم از تلفات شيافزا

 شدن خم است. شده يناش آنها شدن خارج دسترس
 يروين )Fx= FsinA( يافقمؤلفه  شيافزا دليل به هاساقه
 روين يهامؤلفه باشد.يم هاساقه بر هايانگشت طرف از وارده
 شيافزا ۴ شکل مطابق اند.شده داده نشان ۲ شکل در
 يرو يداريمعن تأثير ۲۵° به ۲۰° از هايانگشت هيزاو

   نداشت. Lp تلفات
 مقدار نيکمتر گردد،يم مشاهده ۵ شکل در که طور همان
 هر (در است شده جاديا ۱۵° يانگشت هيزاو در ،LF تلفات

 هيزاو شيافزا با و )mm۱۰ و mm۷ يانگشت فاصله دو
 نوع نيا مقدار ۲۵° به ۲۰° از و ۲۰° به ۱۵° از هايانگشت

 نيا است. افتهي شيافزا )يانگشت فاصله دو هر (در تلفات از
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 ها،يانگشت يرو از هاغالف ترراحت غلتش علت به شيافزا
    است. شتريب يهاهيزاو در
  

  )S( هايانگشت فاصله اثر
 که داد نشان )۵ و ۴ (جدول هاداده انسيوار زيآنال جينتا
 %۱ احتمال سطح در )S( گريکدي از هايانگشت فاصله اثر
 يرو مانده يباق يها(غالف Lp تلفات نوع دو هر يرو

 داريمعن ن)يزم يرو شده ختهير يها(غالف LF  و ها) بوته
 يگذارتأثير )۵ و ۴( جداول F شاخص ريمقاد يول باشديم

 تلفات به نسبت Lp تلفات يرو را يانگشت فاصله دتريشد
LF شاخص مقدار که چرا دهد،يم نشان F ۴ جدول 

)۵۸۱۲=  F( ۲۶ شاخص مقدار از شتريب برابر F ۵ جدول 
)۲۰۷=  F( .است   

 مقدار نيکمتر گردديم مشاهده ۴ شکل در که طور همان
 فاصله در )۲۵° و ۲۰° ،۱۵°هيزاو سه هر (در Lp تلفات
 باعث mm۱۰ به فاصله نيا شيافزا و بوده mm۷ يانگشت
 مقدار يبرابر ۳ باًيتقر و ) > P%۱( داريمعن شيافزا

 فاصله شيافرا با رايز است. دهيگرد Lp تلفات متوسط
 هايانگشت نيب از کوچکتر يهاغالف از يتعداد ها،يانگشت
 يبرا نيبنابرا مانند.يم يباق هابوته يرو و کرده عبور

 که ييجا تا ديبا )S( هايانگشت فاصله Lp تلفات کاهش
 قطر از شتريب و ابدي کاهش دندهيم اجازه مالحظات ريسا

 فاصله که داد نشان هايابيارز ).<mm۵S( نباشد هاغالف
 و نخود يهاساقه شدن جمع باعث mm۷ از کمتر
 برداشت و دماغه يگرفتگ ها،يانگشت نيب در هرز يها علف

 يهاحفره مناسب قطر نيمحقق شود.يم زائد مواد شتريب
 V يهايانگشت يانتها در که را نخود يهابوته کننده لخت
 آوردند بدست mm۱۰ با برابر داشتند، قرار کوتاه شکل

)Golpira et al ., 2013.( ب شده مشاهده اختالف نيا)ني 
mm۷ و قيتحق نيا mm۱۰ نيا به شده) اشاره قيتحق 
 دار،حفره شکل V يهايانگشت زميمکان در که است ليدل

 يهاحفره داخل در هابوته از هاغالف يتمام ييجدا
 قطر بودن کم و افتاد،يم اتفاق هايانگشت يانتها کوچک

 يفضا نيا در هاساقه تراکم باعث توانستيم هاحفره نيا
 به هاساقه شدن خم حفره، يگرفتگ جهينت در و کوچک

 در شده استفاده زميمکان در اما گردد. تلفات شيافزا و جلو
 يهايانگشت طول در هابوته از هاغالف ييجدا ق،يتحق نيا

 شدن خم و هابوته تراکم دهيپد و افتديم اتفاق بلند
  افتاد. نخواهد اتفاق جلو سمت به ها ساقه

 فاصله در ،LF تلفات مقدار نيکمتر ،۵ شکل مطابق
 با و )يانگشت هيزاو سه هر (در شده جاديا mm۷ يانگشت
-يمعن صورت به تلفات مقدار mm۱۰ به فاصله نيا شيافزا
 فاصله شيافزا رايز است. افتهي شيافزا ) > P%۱( يدار

 نيب از کوچکتر يهاغالف زشير باعث اوال ها،يانگشت
 سطح کاهش با ايثان و گردديم نيزم يرو هايانگشت
 باعث اصطکاک) (کاهش هايانگشت با هاغالف تماس
 زشير شيافزا و هايانگشت يرو هاغالف ترراحت غلتش

   گردد.يم
  

 هايانگشت فاصله و )A( هايانگشت هيزاو متقابل اثر
)S(  
 متقابل اثر که داد نشان هاداده انسيوار زيآنال جينتا
 گر،يکدي يرو يانگشت فاصله و يانگشت هيزاو يرهايمتغ

 روند ).۴ (جدول ستين داريمعن Lp نوع تلفات به نسبت
 دييأت را جهينت نيا زين ۴ شکل ينمودارها راتييتغ
 Lp تلفات نمودار يانگشت هيزاو رييتغ با که چرا کند، يم

 راتييتغ يالگو يدارا يانگشت فاصله دو هر به مربوط
   هستند. يمشابه

 متقابل اثر که داد نشان هاداده انسيوار زيآنال جينتا
 گر،يکدي يرو يانگشت فاصله و يانگشت هيزاو يرهايمتغ

 داريمعن %۵ احتمال سطح در LF نوع تلفات به نسبت
 يمنحن نمودارها از يکي ۵ شکل در ).۵ (جدول باشديم

 از يکي و )mm۷ يانگشت فاصله به مربوط( دو درجه
 )mm۱۰ يانگشت فاصله به مربوط( يخط بايتقر نمودارها

 متقابل اثر نيا کننده دييتا متفاوت رفتار نيا و باشديم
 تماس سطح علت به ،mm۱۰ يانگشت فاصله در است.
 مجموعه اصطکاک ها،يانگشت با هاغالف مجموعه کمتر
 جهينت در و بوده کمتر هايانگشت سطح مجموع با هاغالف
 احتماال و ۲۰° از کمتر زين هاغالف مجموعه غلتش هيزاو
 هايانگشت هيزاو يوقت نيبنابرا .بود خواهد ۱۵° به کينزد
 اديز زشير تلفات مقدار )۲۰° به ۱۵° از( شوديم اديز
 )،۲۵° به ۲۰° از( شود ادتريز هم باز هيزاو يوقت و شوديم

 دايپ ادامه يقبل آهنگ همان با زشير تلفات شيافزا
 در ثابت) بي(ش يصعود يخط شکل به نمودار و کند يم
 تماس سطح علت به ،mm۷ يانگشت فاصله در يول د.يآ يم
 فاصله به (نسبت هايانگشت با هاغالف مجموعه شتريب

mm۱۰،(  سطح مجموع با هاغالف مجموعه اصطکاک 
 حالت به نسبت زين غلتش هيزاو و بوده شتريب هايانگشت



 ٩                                                              ١٣٩٨بهار و تابستان / ١/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 کترينزد ۲۰° عدد به و بوده شتريب )mm۱۰ (فاصله قبل
 به ۱۵° (از هايانگشت هيزاو شدن شتريب با جهينت در .است

 کند،يم دايپ شيافزا يخاص آهنگ کي با زشير )°۲۰
 عبارت به اي و رسد،يم ۲۵° به ۲۰° از  هيزاو يوقت يول
 زشير شيافزا آهنگ رود،يم فراتر غلتش هيزاو از  گريد
 )۲۰° به ۱۵° (از قبل حالت از شتريب اريبس و کرده رييتغ
 از را نمودار تلفات، شيافزا آهنگ در رييتغ نيا شود.يم

 در دو درجه يمنحن شکل به و کرده خارج يخط حالت
  آورد.يم
 

 
 يرو )S( هايانگشت فاصله و )A( هايانگشت هيزاو اثر  - ۴ شکل

   Lp تلفات
 

 
 يرو )S( هايانگشت فاصله و )A( هايانگشت هيزاو اثر  - ۵ شکل

  Lf تلفات
 
  يسازنهيبه يرهايمس نييتع
 و ۲۰° ،۱۵° هيزاو سه در LF و LP تلفات مقدار ۶ شکل در
 تلفات مقدار ۷ شکل در و )mm۷ يانگشت فاصله (در °۲۵

LP و LF يانگشت فاصله (در ۲۵° و ۲۰° ،۱۵° هيزاو سه در 
mm۱۰( که يطور همان است. شده آورده گريکدي کنار در 
 يهابيترک يتمام در گردد،يم مشاهده شکل دو هر در

 صورت به LF تلفات مقدار هايانگشت فاصله و هيزاو
 با يحت و باشديم LP تلفات از شتريب )> P%۵( يدار يمعن
 است افتهي شيافزا اختالف نيا يانگشت هيزاو شيافزا

)۵%P <.( نوع تلفات که گرفت جهينت توانيم نيبنابرا LF  
 را )LT = Lf + Lp( کل تلفات از يبزرگ بخش همواره
 عوامل يرو ديبا دماغه، يسازنهيبه يبرا و دهديم ليتشک
 که طور همان کرد. تمرکز تلفات از نوع نيا جاديا در موثر
 يرو هايانگشت هيزاو و هايانگشت فاصله اثر يبررس بحث از

 فاصله ريمتغ تأثير شد، گرفته جهينت LF و Lp تلفات
 تأثير و است LF تلفات از شتريب Lp تلفات يرو يانگشت
 Lp تلفات از شتريب LF تلفات يرو يانگشت هيزاو ريمتغ

 ستيبا يم LF تلفات مقدار کاهش يبرا نيبنابرا است.
 غلتش نيهمچن رد.يگ قرار توجه مورد هايانگشت هيزاو

 تلفات جاديا مهم عوامل از يکي ها،يانگشت يرو هاغالف
LF .از نوع نيا کننده جاديا عامل تنها دهيپد نيا اما است 

 Yavari, 2007; Golpira( قاتيتحق جهينت و ستين تلفات

et al., 2013( دماغه از وارده ضربات که است داده نشان 
 در نيبنابرا است. LF تلفات جاديا مهم عوامل از بوته، به

 با هاغالف اصطکاک شيافزا مانند ييراهکارها مجموع،
 تيوضع در رييتغ ها)،غالف غلتش (کاهش هايانگشت
 هندسه کردن نهيبه دماغه، يشاس به هايانگشت اتصال
 سازه شکل در رييتغ جاديا اي هايانگشت يلبه و نوک
 جهت توانديم )هابوته بر وارده ضربه کاهش( هايانگشت

 قرار توجه مورد LF تلفات کاهش و دماغه يسازنهيبه
   رد.يگ
 

  
 mm۷ يانگشت فاصله در Lf و Lp تلفات سهيمقا - ۶ شکل
  )%۵ داريمعن اختالف  مفهوم به متفاوت حروف(

y = -0.023x2 + 1.009x - 2.947 
R² = 0.859 

y = -0.015x2 + 0.687x - 5.332 
R² = 0.827 
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 يانگشت فاصله در Lf و Lp تلفات سهيمقا - ۷ شکل

mm۱۰)۵ داريمعن اختالف مفهوم به متفاوت حروف%(  
 
  يريگ جهينت
 پاکوتاه نخود برداشت مخصوص دماغه قيتحق نيا در

 يهايبندبيترک در آن يامزرعه عملکرد و شده يطراح
 د.يگرد يبررس هايانگشت فاصله و هايانگشت هيزاو مختلف

 در باشد، يم بلند ثابت يهايانگشت به مجهز دماغه نيا
 مواجه هايانگشت نيب در هابوته تراکم مشکل با جهينت
 نيهمچن .باشد باال توانديم آن يشرويپ سرعت و شودينم
 آن در يفلک و چرخ دوار زميمکان از استفاده به يازين
 کي شماره يهايبندبيترک که داد نشان هايابيارز .ستين
 ترتيب به دماغه )mm ۷و ۲۰°( دو شماره و )mm۷ و °۱۵(
 را )LT( کل تلفات مقدار نيکمتر %،۲۴/۷ و %۵۷/۴ با
 گزارش تلفات مقدار با تلفات، نيا سهيمقا اند.نموده جاديا

 روش در ،Mostafavand & Kamgar (2013) توسط شده
 توسط شده گزارش تلفات و )%۶/۱۳( يدست برداشت

Haffar et al. (1991)  و Siemens (2006)، روش در 
 نيهمچن و %)۲۵ از شتريب( غالت نيکمبا با برداشت
 در Golpira et al. (2013) توسط شده گزارش تلفات
 و دارحفره شکل V يهايانگشت به مجهز دماغه با برداشت
 ييکارا دهنده نشان %)۴/۱۶( محصول تيهدا فلک و چرخ
 است. کوتاه پا نخود برداشت يبرا زميمکان نيا يباال

 در شده جاديا تلفات يدرصدها که شد مشاهده نيهمچن
 در قبول قابل تلفات مقدار  به کينزد اريبس زميمکان نيا

 که باشد يم %۵/۵ عدد يعني نخود، زهيمکان برداشت
 است. شده شنهاديپ ،Chakraverty et al. (2003) توسط

 يهاقسمت (در ۱۵° دماغه هيزاو در هاکلوخه آمدن باال

 خاک با هايانگشت نوک شتريب يريدرگ و مزرعه) دارکلوخه
 جهينت در و مزرعه) ناهموار يهاقسمت (در ۲۰° هيزاو در
 دماغه نيا ضعف نقاط از دماغه، يجلو در يانباشتگ جاديا

 يتمام در بود. ناهموار و دارکلوخه مزارع در کار يبرا
 LP تلفات از شتريب LF تلفات مقدار دماغه يهايبندبيترک
 يرو ندهيآ قاتيتحق که گردديم شنهاديپ نيبنابرا بود،

 متمرکز LF تلفات کاهش در موثر يراهکارها و پارامترها
 شيافزا شامل توانديم راهکارها نيا از يبرخ گردد.

 اتصال تيوضع در رييتغ ها،يانگشت با هاغالف اصطکاک
 يلبه و نوک هندسه کردن نهيبه و دماغه به هايانگشت
 باشد. هايانگشت
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Design, construction and evaluation of a chickpea harvesting finger-header 
and evaluation of the header parameters on the losses 
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Abstract 
 
The manual harvesting of chickpea is costly and tedious. Therefore, a chickpea harvesting 
header was designed, constructed, and evaluated in this study. This header consists of long 
stripper fingers and with forward movement of the header, pods are jammed between the 
fingers and separated from bushes. In designing the header, the geometry of the fingers, angle 
of fingers to the horizontal surface (A), fingers length (L) and fingers spacing (S) were 
assessed. For field experiments, the effect of A at three levels of 15, 20 and 25° and S at 7 and 
10 mm on losses due to remained pods on bushes (Lp) and losses due to spilled pods on the 
ground (Lf) were evaluated. Furthermore, by measuring total losses (LT = Lf + Lp) in different 
configurations of the header, the best combination of A and S was determined. The results 
demonstrated significant (P <1%) increasing Lp and LF  with increasing A and S. However, 
the effect of A was greater on LF whearas the effect S was higher on Lp. The lowest LT (P< 
0.05) were obtained 4.57% and 7.24% for S=7 mm, A=15° and S=7 mm, A=20°, respectively.  
 
Keywords: Chickpea, Finger, Harvesting losses, Header. 
 
Citation: Rostampour V. and Modares Motlagh A. 2019. Design, construction and evaluation of a chickpea 
harvesting header with fingers and evaluation the effects of header parameters on the losses. Research in 
Mechanics of Agricultural Machineries. 8(1): ??-??. 

                                                
1- Assistanted Professor, Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Urmia University, Urmia, Iran. 
2- Associated Professor, Department of Mechanical Engineering of Biosystems, Urmia University, Urmia, Iran. 
*Corresponding Author: v.rostampour@urmia.ac.ir 
Received: 2017/04/04                           Accepted: 2017/06/07 

mailto:v.rostampour@urmia.ac.ir

