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  ٢صفریمحمود و  *١مستوفی سرکاریمحمدرضا 
  
  

  چكيده
  

 سطح کل از درصد ۶۹/۶معادل  كه بوده است هكتار هزار ۷۸۷ حدود ،۱۳۹۴-۹۵ زراعي سال در كشور نخود زيرکشت سطح
و  يدست صورت بهغالباً  ،برداشتن مناسب يبه ماش يعدم دسترس دليل به ميبرداشت نخود د .است يمحصوالت زراع زيرکشت

 يکشش نيکمباکوبش محصول در  يفناورانطباق  زانيم يو اقتصاد يفن يابيرز. لذا اشود يانجام م اديز  نهيهزو با صرف وقت 
 ياعملکرد مزرعه يابيبه منظور ارز ،۱۳۹۷در سال  ن پژوهشيا برخوردار است. ياديز تيمحصول از اهمکشت  طيبا شرا
م در يبرداشت نخود د ين برايکمبا ياعملکرد مزرعه يابيارز .اجرا شد مهاباددر مزارع  )ONER( حبوبات يکششن يکمبا

ن و نوع رقم با پنج يکمبا يشرويپالت) با دو عامل سرعت پپ ي(استر ينوار يها کرت يشيرطوبت مشخص و در قالب طرح آزما
درصد است.  ۳۷/۴ساعت لومتر بر يک ۳- ۵/۳ يشرويدر سرعت پ ينيکمبا يج نشان داد حداقل تلفات کلي. نتاتکرار انجام شد

ن منطقه يدر ا يعيبود که نشان دهنده باال بودن تلفات طب درصد ۸۸/۴و  ۴۲/۱۰ ترتيب بهبرداشت محصول  يفيو ک يکل تلفات
 يج بررسيلوگرم بر ساعت بود. نتايک ۶۴/۴۴۰و  ۳/۶۲۷ب يترت هب يد و محليدو رقم سع ين برايکمبا يت عملکردياست. ظرف
 انهيسال نهيدرآمد و هزن يهمچن است. نيبرداشت با کمبا نهيبرابر هز ۸/۴ يدستروش برداشت  يها نهيهزنشان داد  ياقتصاد

ن يبنابرا .بود ۳۶/۳ نهينسبت سود به هز لذا؛ برآورد شدندتومان  ونيليم ۹۷/۲۴و  ۸۴ بيترت به، ۹۷در سال  نياستفاده از کمبا
 ين در دو سال زراعيد کمباينه خريو هز ر بودهيپذ هيتوج ،نينو يبا فناور نيکمبان ياز ا استفاده ياقتصادو  ياز نظر فن
 شود. يمستهلک م
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  مقدمه
 از ،هزار هکتار ۷۰۰ش از يب زيرکشتبا سطح  حبوبات
 حال درشوند.  مي کشور محسوب زراعي گياهان ترين مهم
در  كيلوگرم ۸/۴ مصرف سرانهمتوسط  با حبوبات حاضر
با و  بوده) كيلوگرم ۱/۶( جهاني متوسط از کمتر ،کشور

از  .دارد ياديفاصله ز لوگرميک ۸/۷ شده ينيب شيپ زانيم
 صورت به ياراض درصد ۲/۷۲حبوبات،  زيرکشتکل سطح 

کشت سطح  بيشترين .است يآب صورت به بقيه و ميد
، ۳/۲۳کرمانشاه با  يهام متعلق به استانيحبوبات د
با  يغرب جانيآذربا، ۳/۱۵ با ، کردستان۸/۱۷لرستان با 

 ,Anon( درصد است ۴/۸با  يشرق جانيآذربا و ۸/۱۰

حبوبات کشت کرمانشاه و کردستان در  يها. استان)2016
با توجه به عملکرد کم محصول در  يولهستند شرو يم پيد
و عدم  يبرداشت دست يهانهيهز نباالبودو  ين اراضيا

ن مناسب برداشت محصول، کشاورزان يبه ماش يدسترس
 يمحصول به روش سنت ديبه کشت و تول کار حبوبات
  .ندارند يرغبت

صورت  به هکتار ۷۰۰۰ در يغرب جانيآذربا در نخود کاشت
 در استان نيمهم ا يهاشهرستان. شوديم انجام زهيمکان
 مهاباد و بوکان رانشهر،يپ نقده، ه،ياروم نخود ه کشتنيزم

 نيتر مهمه، بوکان و نقده ياروم يهاشهرستان .هستند
  .هستند ميدد نخود يتول يهاشهرستان
 نيتر نييپاافت برداشت، ارتفاع  دروامل مهم يكي از ع

که علت  استغالف از سطح زمين (اولين غالف محصول) 
 ،. هرقدر ارتفاع اولين غالف بيشتر باشداستژنتيكي  آن

سهولت برداشت مكانيزه و كاهش افت را به همراه خواهد 
برداشت مكانيزه نخود  يبرا . (Gaur et al., 2010)داشت

 Diekmann et) است يضرور مسطح و صاف يايجاد بستر

al., 1994).  
موجب تكان دادن گياه در  ،برش نامناسب استفاده از شانه

ها و ريزش غوزه ندبازشمنجر به و  حين عمل برش شده
با استفاده از بنابراين  .شود يمعدس  خصوص به و محصول
 يجا بهاي (جفت تيغه متحرك) شانه برش جفتسامانه 
توان ارتفاع برش را پايين آورده و با اي ميتيغه تكسامانه 

اي را افزايش بازده مزرعهامكان افزايش سرعت پيشروي، 
به  و سامانهكاهش لرزش در اين  دليل به. همچنين داد

 .ابدي  يمکاهش عات يضاکمتر محصول،  لرزش آندنبال 
موجب افزايش افت  تراکتور سرعت پيشروي افزايش

 و  رفتبا سرعت محصول خواهد شد. سرعت پيشروي 

چون  .ارتباط مستقيم دارددر شانه برش  ها غهيت برگشت
ش دور موتور و محور يموجب افزا يشرويش سرعت پيافزا

ها در شانه  غهي، سرعت رفت و برگشت تشود يم يتوانده
تمايل  ،پيشروي باال يها سرعتدر ابد. ي يش ميبرش افزا

ش يافزا گياه به خوابيدگي بيشتر شده و افت محصول
سرعت مناسب  ،برش متصل به تراكتور . در شانهابدي يم

. در چنين است هيدر ثانمتر  ۵/۱ معموالًپيشروي 
دستيابي به برش مناسب، ميانگين  منظور به، يا سامانه

 ,Golpira)باشد هيبر ثانمتر  ۲-۵/۲ سرعت تيغه بايستي
2013 & 2015) .  
نخود در سه مرحله درو، زه يمکانبرداشت  ،طي آزمايشي

. در گرفتقرار  يبررس مورد يکوب خرمنو  يساز فيرد
 خاكسطح از  متر يسانت ۳ارتفاع  در ها غهيتمرحله درو، 

از  يکوب خرمندر مرحله  و دندکرمحصول را برداشت 
د. نتايج نشان داد كه در مراحل درو و شكمباين استفاده 

درصد و در مرحله  ۵/۱۴افت محصول  ،يآور جمع
  .(Rollins & Pillips, 1983)است درصد  ۱۴ يکوب خرمن
نشان داد Gaur et al., 2010) (ا يروتوپردر  يقيج تحقينتا

درصد انجام  ۱۶تا  ۱۴برداشت در محدوده رطوبت 
 کارگر نفر روز بر هکتار ۳۲ يبرداشت دست يشود. برا يم

 يستي، ابتدا بايا دومرحلهبرداشت  ياست. برا ازين مورد
ه ر رنگ دادييتغ ياکه نصف محصول به رنگ قهوه يزمان
شود. بعد از  آغازبرداشت  کن فيردبا استفاده از درو  است

، برداشت با دماغه در سطح مزرعه کاهش رطوبت محصول
  .شود کردن انجام  زيو تم نديکوبات يعمل بردارنده انجام و

)، ۲۰۱۱قا (يو شمال آفر يغرب يايدر آس شده ارائهج ينتا
نه يدرصد هز ۴۷ باًيتقرعدس را  يبرداشت دست يها نهيهز
با  يکي. برداشت مکانه استنمودد محصول گزارش يتول

 برداشت يهانهيهز ،افتهي توسعه ارقام استفاده از ن ويکمبا
  .(Annon, 2011)داده است درصد کاهش  ۲۰تا  ۱۷ نيب را

با  ستاده نخوديارقم  حبوبات، يقاتيبرنامه تحق در گزارش
 بوته در مترمربع ۵۰ تراکم و تن در هکتار ۴عملکرد 

ن ياولفاصله  ط،ين شراي. در اشدبرداشت ن يتوسط کمبا
 در تراکم بوتهبود.  متر يسانت ۲۰ن يزمسطح غالف از 

 ,CGIAR( شد  گزارشبوته در مترمربع  ۳۳ يسنت روش
2012(.  
ستا يستا و ايمه ايارقام ن نيبا کمبا يکيبرداشت مکان يبرا

 باالتر است يبرداشت دستنه يهز تنها نه. مناسب هستند
 محصول باعث افتز يدر برداشت ن ريتأخزش و يربلکه 
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برداشت  يها نهيهز ،نيبا کمبا يکي. برداشت مکانشود يم
 Patil et(دهد  يمکاهش  يمحصول را نسبت به روش دست

al., 2013(.  
 ۶۴/۲ عدس يکيدر برداشت مکان يکل تلفات ،يقيدر تحق

 يبرداشت سنت سه بايدر مقابوده است که  درصد ۹۶/۴ تا
 دهد يمرا نشان  يريکاهش چشمگ ستادهيمه اين ارقام

 ۲۸۴۰عملکرد محصول ،يآب کشت در .درصد) ۰۳/۲۰(
ال بر ير ۶۲۰۵۸ه يبرگشت سرمابا  لوگرم بر هکتاريک

لوگرم يک ۲۶۶۶ ،يسنت روش درن ارقام يا .بوده است هکتار
 گزارش ال بر هکتارير ۵۸۵۱۰ه يبر هکتار و برگشت سرما

 .)Cokkizgin & Shataya, 2013(است  شده 
زه نخود با يامکان برداشت مکان يبا عنوان بررس يقيدر تحق
 ياذرت دانهضد کوبنده استفاده از  ،غالت ين معموليکمبا

لومتر در ساعت و سرعت يک ۳تا  ۵/۲ يشرويو سرعت پ
، درصد ۱۴دانه قه با رطوبت يدور در دق ۴۰۰کوبنده 

ن يکمتربا ن غالت يزه نخود با کمبايامکان برداشت مکان
 Mostofi et(حاصل شد  درصد) ۱۰( تلفات خوشه و دانه

al., 1995( .يتيچ ايلوبامکان برداشت گر يد ير گزارشد 
 کهشد  يگر بررسينتراشتايو يشيآزمان يبا استفاده از کمبا

بود  زيآم تيموفق يتيچ ايلوب پابلندارقام  يبرا جينتا
)Mostofi et al., 1995; Afsahi et al., 2013.(  

 يوينتراشتايگر، برا يشيكمباين آزما يبر رو يقيتحقدر 
 كننده از تغذيهجاي چرخ و فلك  برداشت مكانيزه نخود، به

هاي  بين روشنشان داد كه  جياستفاده شد. نتاوماتيك ين
ن مجهز به يوفلک، کمبا ن مجهز به چرخيبرداشت کمبا

از نظر ميزان  يک و روش دستيوماتيکننده ن هيواحد تغذ
وجود  درصد ٥در سطح  يدار دانه اختالف معنيريزش 
وفلك و برداشت به  روش برداشت به كمك چرخ. دارد

ترتيب بيشترين و كمترين تلفات  بهوماتيك ينكمك واحد 
 مقدار تلفات دانه در روش دستي حدو  دانه را دارا بودند

  ).Safari, 2000( وسط دو روش ياد شده بود
 يکيامکان برداشت مکان انگريق بينه تحقيشيپ يبند جمع

به  يابيدست يل براين دليبه همن است. ينخود با کمبا
زان رطوبت ين مييتع، ينين تلفات در برداشت کمبايکمتر

نه يبه يشرويمناسب در زمان برداشت محصول با سرعت پ
برخوردار  يا ژهيوت ياهماز و در سرعت کوبنده مناسب 

 است.
 
  

  عبارتند از: ف مطالعه حاضراهدالذا 
ن ين رطوبت مناسب محصول نخود در حييتع .۱

 زان تلفاتيکاهش م منظور بهبرداشت 
 يو سرعت دوران يشروينه سرعت پين حد بهييتع .۲

 ONERن يکوبنده کمبا
ن در برداشت نخود يعملکرد کمبا ياقتصاد يابيارز .۳

  ميد
  

  ها روشمواد و 
استان نقده و مهاباد  يها هرستانشدر ن پژوهش يا

استان به  نيا نخود رقم غالب .ه استانجام شدکردستان 
نخود ( يبذرو ارقام  )يا لبلبي يليآجنخود ( يمحلارقام 
  اختصاص دارد. د)يسع
در  ONER يتجار نام با برداشت حبوبات يکشش نيکمبا
آزمون و  يگواه يداراو  شده  ساختهه يدر ترک ۲۰۱۱سال 
ييد شده آن تا ييکارابوده و ه ياز کشور ترک يمل يابيارز

م يبرداشت نخود د يبرا ۱۳۹۵در سال ن ين کمبايا است.
 استفاده مورددر استان کرمانشاه هکتار  ۱۰۰در سطح 

با  ،هياول يابيارزو  يسنج امکاناز نظر  کهگرفته قرار
در  ن روبرو شده است.يان ماشياستقبال کشاورزان و متقاض

 مورد نيکمبان يا يو اقتصاد يفن عملکرد قين تحقيا
 ۱در جدول ن يماش يمشخصات فن .گرفتقرار  يبررس

  .است شده  دادهنشان 
  

  برداشت نخود يکشش نيکمبا يمشخصات فن -۱جدول 
  حالت / اندازه  عنوان

  تراکتور  ن توانيمأمنبع ت
  اسب بخار ٧٠  يتوان مصرف

  قهيدور بر دق ٤٥٠-٥٠٠  يده سرعت محور توان
  متر يليم ٢٠٠٠  عرض شانه برش

  متر يليم ٠-٣٠٠  حداکثر) –ارتفاع برش (حداقل 
  تريل ٧٠٠  ت مخزن بذريظرف
  درصد ٤  زان تلفاتيم
  هکتار بر ساعت ٥/٠  ينيت کمبايظرف

  
م يبرداشت نخود د ين برايکمبا ياعملکرد مزرعه يابيارز

سنج دانه  شده با رطوبت يريگ (اندازه در رطوبت مشخص
 ينوار يها کرت يشيآزما و در قالب طرح )۳۰۰۰رسا 
ن يکمبا يشرويسرعت پ ماريتبا دو پ پالت) ي(استر

 ۵/۳-۴و  ۳-۵/۳، ۵/۲-۳( در سه سطح يصورت افق هب
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) يد و محليرقم (سع يمار عموديلومتر بر ساعت) و تيک
با پ پالت) ي(استر ينوار يها کرت يشيدر قالب طرح آزما

  پنج تکرار انجام شد.
از: فاصله  بودند ن عبارتيماش يابيارز يفن يپارامترها

 نقطه دون ي(فاصله ب يشرويکوبنده و ضدکوبنده، سرعت پ
سرعت کوبنده ، سنج)زمان با زمان يريگمشخص و اندازه

تلفات ( نيکمبا يبا تاکومتر)، تلفات کل يريگ اندازه(
در  يفرآور ،در قسمت دماغه يآور جمعتلفات ، يعيطب

دولپه  - ي(شکستگ يفيتلفات ک ،)نيکمبا يقسمت انتها
 The harvesting capacity) ينيت کمبايظرف و شدن دانه)

of combine)  بر ساعت لوگرميکبرحسب.  
 مطابق جدولشده  دو رقم نخود برداشت يزراع يپارامترها

  .است ۲
  

  شده برداشتنخود  ارقام يزراع يهاشاخص -۲جدول 
  يرقم محل  ديرقم سع  يزراع يپارامترها
  ۳۰-۳۵  ۳۲-۳۹  )متر يسانتاه (يارتفاع گ
  ۲۸-۳۵  ۳۰-۳۵  )متر يسانتاه (يعرض گ

  ۳۰-۳۵  ۳۰-۳۵  عملکرد تعداد بوته در مترمربع
  ۳۳-۳۵  ۳۵-۳۷  دانه (گرم) ۱۰۰وزن 

  ۷-۱۰  ۷-۱۰  )متر يسانت( نين غالف از زميارتفاع اول
  ۶/۱۰  ۱۱  رطوبت دانه (درصد)

  ۵۰  ۸۰  لوگرم در هکتار)يتراکم کشت (ک
  ۱۰۰  ۱۰۰  (درصد)ب برداشت يضر

  
د) و ي(سع يبذر دو رقمبرداشت  يپژوهش حاضر برا

ن يکاشت با ماشات يعمل .شدجرا ا) يا لبلبي يلي(آج يمحل
. ه استشد  نجاما متر يسانت ۳۵ف يرد فاصله با کار فيرد

و عملکرد محصول با ن ييتع ،ن برداشتيرطوبت دانه ح
و ثبت  يريگ اندازهمترمربع  ۱×۱ ياستفاده از قاب چوب

  شد.
ن يت کمبايو ظرف يريگاندازه ،يفيزان تلفات کيم
 همعادلبا  يد و محليدر هر دو رقم سعبر ساعت)  لوگرمي(ک
  ند:شدن ييتع )۱(

)۱(  
CC =  Y ×  FC FC = (S ×  W ×  e)

۱۰
 

 Y، بر ساعت) لوگرمي(ک ينيکمبا تيظرف CCکه در آن، 
 تيظرف FC، بر هکتار) لوگرميعملکرد محصول (ک

 يشرويسرعت پ S، (هکتار بر ساعت) نيکمبا يا مزرعه

بازده  eو  (متر) ديعرض برش مف W، بر ساعت) لومتري(ک
  است. )(درصد يا مزرعه

FC =  ۵۱/۰       ha.hr-1 
CC1 =  ۳/۶۲۷    kg.hr-1 ديرقم سع             
CC2 = ۶۴/۴۴۰   kg.hr-1    يرقم محل             

شده، بعد از اعمال  محصول برداشت يفيک يمنظور بررس  به
در سرعت مناسب کوبنده  نيکمبا يشرويسرعت پ ماريت
شده    )، پنج نمونه از محصول برداشتقهيدور بر دق ۳۸۵(

 کي شگاهيآزماط يمحدر سپس شد.  يبردار از مخزن نمونه
 زانيشده و مجدا ،دست آمده به يها از نمونه لوگرميک
  .ندشد نيدولپه توزپر و  شکسته، لب يها نهدا
 يها روشاز برداشت،  يها روش ياقتصاد يابيارز يبرا

نه يساالنه و روش نسبت سود به هز يمعادل گردش نقد
ساالنه، با  يمعادل گردش نقد روش دراستفاده شد. 

مربوط  ينقد يها گردشپول، تمام  ياستفاده از ارزش زمان
ساالنه کنواخت يبه ارزش معادل  يگذار هيسرماک يبه 
 در کنواخت ساالنهي نهيهز ).Soltani, 2008ل شد (يتبد
و اجرت روزانه  يکار يروزهابا توجه به تعداد  يدست روش
 يروز فرصت برا ۶۰ق ين تحقيکه در اشد ن ييتع کارگر

 يها نهيهز ،ينيماش ياه روش دربرداشت منظور شد. 
 ۱۵ يبا احتساب سود بانک ها نيماشه و اسقاط يد اوليخر

ل يانه تبديکنواخت سالينه يساله به هز ۱۰و عمر  درصد
د يو خر ينگهدار ر ويتعم يها نهيهزن روش، يدر ا شد.
 جزء ،ها نيماش يارزش اسقاط زين و ،ها نهيهزه جزء ياول

لحاظ منظور  ). بهSoltani, 2008(شود  يممحسوب  درآمد
 نسبت برداشت، از روش يها منافع حاصل از روشنمودن 

 به منافع نسبت كلي هزينه استفاده شد. فرمول به منافع

  :است زير صورت بهنه يهز
)۲(   1 =  [  (1 +  ) (1 +  ) − 1] 

ن يد ماشيکنواخت ساالنه خريارزش معادل  A1که در آن، 
 يعمر اقتصاد n، )تومانن (يه ماشيمت اوليق P، )تومان(

  است. نرخ بهره (درصد) iو  ن (سال)يماش
)۳(  A2 = F  i(1 + i) − 1  

ن ياسقاط ماش کنواخت ساالنهيارزش معادل  A2که در آن، 
  است. )تومان(ن يماش يارزش اسقاط Fو  )تومان(

)۴(    = −منافع     هزينه ها ضررها
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 ضررها است، شان داده شده) ن٤معادله ( در که طور همان
 .شود يم کسر منافع از بلكه شود ينم اضافه ها نهيهز به

 ک باشدي يا مساويتر  بزرگنه ينسبت سود به هز چنانچه
)B/C ≥1(، ک باشديتر از  اگر کوچک و اقتصادي طرح 
)B/C <1( ، است غيراقتصادي طرح.  
  
  ج و بحثينتا

  نيکمبا يا مزرعهآزمون 
 ۳در جدول  ينيکمبا يتلفات کلس انيواره يتجزج ينتا

  است. شده  دادهنشان 
  

 ينيکمبا يتلفات کلانس يه واريتجز - ٣جدول 
  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد  جمع مربعات  راتييمنابع تغ
 ١٩/٤ ٤ ٧٨/١٦  تکرار
 ٣٥/١٠٤* ٢ ٧١/٢٠٨  يشرويسرعت پ
 ٨٧/٨ ٨ ٩٥/٧٠  خطا
 ٥٣/٢١ ١ ٥٣/٢١  رقم
 ٨٥/١٤ ٤ ٣٩/٥٩  خطا

 ١١/١ ٢ ٢٢/٢  سرعت * رقم
 ٤٣/٢٢ ٨ ٤٧/١٧٩  خطا

   ٣٠ ٨٩/١٧٥٢  جمع کل
  درصد ۵دار در سطح  يتفاوت معن *
  

سرعت اثر  شود يم مشاهده ۳در جدول که  طور همان
 ينيبر تلفات کمبا درصد ۵در سطح  نيکمبا يشرويپ

اثر متقابل رقم و سرعت و  اثرات رقم يول بودهدار  يمعن
 سهيمقاج ي. نتاباشد يدار نم يمعنبر تلفات  يشرويپ
در  ينيکمبا يبر تلفات کل يشروياثر سرعت پن يانگيم

  است. شده  دادهنشان  ۱شکل 
  

  
  )ساعتبر  لومتريک( يشرويسرعت پ

بر اساس  نيکمبا يتلفات کلبر  يشرويسرعت پ - ١شکل 
  آزمون دانکن

  

 سرعت در ،درصد) ۳۷/۴( ينيکمبا يحداقل تلفات کل
از نظر بر ساعت اتفاق افتاد که  لومتريک ۵/۲- ۳ يشرويپ

 يشرويپ سرعتبا درصد)،  ۵۲/۴( ينيکمبا يتلفات کل
 ۵(در سطح مرتبه ک يدر  بر ساعت لومتريک ۳- ۵/۳

آزمون  يجه با گزارش ملين نتيا. گرفتقرار  )درصد
 ,Tam Test)مطابقت دارده ين حبوبات در کشور ترکيباکم

 يدارابر ساعت  لومتريک ۵/۳-۴ يشرويپ سرعت .(2016
  .درصد) بود ۰۴/۱۰( يشتريب ينيکمبا يتلفات کل

  

  
  لومتر بر ساعت)ي(ک يشرويسرعت پ

  برداشت محصول يتلفات کلبر  يشرويسرعت پاثر  - ٢شکل 
 

ن و يکمبا يجمع تلفات کل حاصل ،برداشت يتلفات کل
ح نبودن يصح دليل بهلذا  .محصول است يعيتلفات طب

ن يدر زم يستين و کاشت محصول که بايه زميوه تهيش
 حاصل شده استن مقدار تلفات يا، شد يممسطح کشت 

  .)۲(شکل 
با تلفات لومتر بر ساعت يک ۳- ۵/۳ن يکمبا يشرويسرعت پ

 ۵/۲-۳ يشرويسرعت پ با ،درصد ۴۲/۱۰برداشت  يکل
 يداريمعن تفاوتدرصد  ۲۷/۱۰با تلفات لومتر بر ساعت يک

  .نداشته است
ن يکمبا يشروياثر متقابل نوع رقم و سرعت پ يج بررسينتا

 شده  دادهنشان  ۳شکل برداشت محصول در  يبر تلفات کل
  است.

براي  کيلومتر بر ساعت ۳-۵/۳و  ۵/۲- ۳ يشرويسرعت پ
 زانيم نيکمتر گرفتند.قرار  مرتبه کيدر  ديرقم سع
 ۳-۵/۳درصد در سرعت  ۲۹/۳با  ينيکمبا يتلفات کل

 يتلفات کل نيشده است. همچن  حاصل کيلومتر بر ساعت
ي شرويسطح سرعت پ نهميدر  يرقم محل ين برايکمبا

) ۰۵/۱(با متوسط انحراف معيار درصد  ۷۵/۵ به ميزان
  دست آمد. به
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محصول تلفات کيفي  ليتحل و  هيتجز نتايج ۴در جدول 
  است. شده  دادهنشان 

، اثرات نوع رقم و شود يمهمان گونه که در جدول مشاهده 
سرعت پيشروي کمباين بر تلفات کيفي محصول در سطح 

است. مقايسه ميانگين اثر  دار يمعندرصد  ۵احتمال 
 دادهنشان  ۴عت پيشروي بر تلفات کيفي در شکل سر

  است. شده 
  

  
  و رقم )ساعتبر  لومتريک( يشرويسرعت پ

 يو رقم بر تلفات کل يشروياثر متقابل سرعت پ - ٣شکل 
  ينيکمبا

 
  يفيتلفات ک زانين و رقم بر ميکمبا يشرويسرعت پ يمارهايانس اثر تيه واريتجز - ٤جدول 

  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد  جمع مربعات  راتييمنابع تغ
١٢/٢  تکرار  ٥٣/٠ ٤  

٣٩/٩  نيکمبا يشرويسرعت پ  ٧٠/٤ ٢ * 

٣٠/٣  خطا  ٤١/٠ ٨  
٥٥/١٩  رقم  ٥٥/١٩ ١ * 

٢٥/١  خطا  ٣١/٠ ٤  
٣٥٨/٠  سرعت * رقم  ١٨/٠ ٢  

٣١/٤  خطا  ٥٤/٠ ٨  
٥٨/٨٤٨  جمع کل  ٣٠   

  درصد ۵دار در سطح  يتفاوت معن *
 

  
  )ساعتبر  لومتري(ک يشرويسرعت پ

بر اساس آزمون  شده  برداشتمحصول  يفيتلفات ک - ٤شکل 
  دانکن

  
 ولومتر بر ساعت يک ۳-۵/۳ ينيکمبا يشرويدر سرعت پ

 يفيتلفات ک ،لومتر بر ساعتيک ۵/۳- ۴ ينيکمبا سرعت
سطح  نيتر مناسب .قرار گرفتند مرتبهک يدر محصول 
محصول،  يفين تلفات کين با کمتريکمبا يشرويسرعت پ

  درصد حاصل شد. ۸۸/۴با  لومتر بر ساعتيک ۳- ۵/۳

رقم  در يشرويسرعت پاثر متقابل  ن يانگيسه ميمقاج ينتا
  است. شده  دادهنشان  ۵ل شکدر محصول  يفيبر تلفات ک

  

  
  )ساعتبر  لومتريک( يشرويسرعت پ - رقم

 يفيو رقم بر تلفات ک يشرويسرعت پاثر متقابل  - ۵شکل 
  شده برداشتمحصول 

  
سرعت  ،شوديمشاهده م ۵ل شکدر طور که  همان

رقم  يبرالومتر بر ساعت يک ۵/۳- ۴و  ۳-۵/۳ يشرويپ
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قرار  مرتبهک يدر محصول  يفيد، از نظر تلفات کيسع
به کيلومتر بر ساعت  ۳-۵/۳سرعت پيشروي دارند که 

ن تلفات يبا کمتر آن ينيکمبا يعلت کمتر بودن تلفات کل
رقم  ين برايشود. همچنيانتخاب م )درصد ۱۳/۴( يفيک

لومتر بر ساعت يک ۵/۳-۴و  ۳-۵/۳ يشروي، سرعت پيمحل
 يشرويسرعت پ ،مشابه دليل بهقرار دارند که  مرتبهک يدر 
(با متوسط انحراف  يفيتلفات کدرصد  ۶۴/۵با  ۳- ۵/۳
  .شود يمده يبرگز) ۶۱۳/۰ار يمع
لوگرم بر ساعت يک ۳/۶۲۷د يرقم سع ين برايت کمبايظرف
لوگرم بر ساعت بود به يک ۶۴/۴۴۰ يرقم محل يو برا

ک ي توان يم ،شود يمج استنتاج يکه از نتايطور ه، بگريد انيب 
در کمتر از دو ساعت با استفاده از ن ارقام را يهکتار از ا

 .Mostofi et al)برداشت نمود يکششن نخود يکمبا
2019).  

 يها نهيهزمختلف،  يمارهايت ياقتصاد يبررس منظور  به
ج يشده و نتامحاسبه حبوبات ن يکمبا يبرداشت و نگهدار

  .ه استدش هئارا ۵مطابق جدول 
  

  يشيآزما يمارهايت يسه اقتصاديمقا - ۵جدول 
 يدست نيکمبا مورد

 ٠ ٩٠٠٠٠ د (هزار تومان)ينه خريهز
 ٢٠ ١ تعداد کارگر در روز

 ٥٠ ٥٠ (هزار تومان در روز) ينه کارگريهز

 ١٠٠٠ ٤٠٠٠ لوگرم در روز)يبرداشت نخود در روز (ک
 ٨ ٨ ساعات کار روزانه

 ٦٠ ٦٠ برداشت در سال يتعداد روزها

 - ٩٠٠٠ ارزش اسقاط (هزار تومان)
 - ٤٥٠٠ (هزار تومان) ينه نگهداريهز

 ١٢٠٠٠٠ ٢٤٩٦٩ *نه برداشت (هزار تومان در سال)يهز

  است. شده محاسبهکنواخت ساالنه يبه روش معادل گردش  *
  

برابر  ۸/۴ يبرداشت دست يها نهيهز، ۵مطابق جدول 
است که  يطين در شراين است. اينه برداشت با کمبايهز
  ند.يک هکتار برداشت نمايروزانه  ،نفر کارگر ۲۰

هکتار بر  ۵/۰ن که يت برداشت کمبايبا توجه به ظرف
ن در يماه کارکرد کمبا ۲گرفتن ساعت است و در نظر 

هزار تومان، درآمد  ۳۵۰ يسال و اجرت برداشت هکتار
ن يون تومان خواهد بود. همچنيليم ۸۴ن يانه کمبايسال
ن ينه برداشت با کمبايجدول نشان داد هزن ياج ينتا
برداشت  نهي. نسبت سود به هزاستون تومان يليم ۹۷/۲۴

 ياقتصادو  يفناز نظر لذا . بود ۳۶/۳برابر  ينيکمبا
نه يه شده و هزيتوص نينو يبا فناور نيکمبان ياز ا استفاده

 شود. يمستهلک م ين در دو سال زراعيد کمبايخر
 
  يريگجهينت

درصد) در  ۳۷/۴ن (يکمبا يحداقل تلفات کل •
لومتر بر ساعت اتفاق يک ۳-۵/۳ يشرويسرعت پ

 افتاد.
برداشت  يبرا ينيکمبا يزان تلفات کلين ميکمتر •

لومتر بر يک ۳-۵/۳ يشرويسرعت پدر د يرقم سع
ن ي. همچندرصد حاصل شد ۲۹/۳زان يبه م، ساعت

درصد  ۷۵/۵ يرقم محل ين برايکمبا يتلفات کل
  آمد.دست  به

لومتر يک ۳-۵/۳ در سطحن يکمبا يشرويسرعت پ •
 يدارادرصد  ۴۲/۱۰تلفات زان يمبا بر ساعت 

 بود.برداشت  ين تلفات کليکمتر
 ۳- ۵/۳در سطح  يشرويپ سرعت ،ديرقم سع يبرا •

 ۴۸/۱۱کمتر ( تلفات به علت لومتر بر ساعتيک
رقم  در .بود يماريب تيترک نيتر مناسب، )درصد
 يتلفات کل نيتر مناسبدرصد  ۳۵/۹با  زين يمحل

  شد.حاصل برداشت 
ن با يکمبا يشرويسطح سرعت پ نيتر مناسب •

 ۳-۵/۳محصول، سرعت  يفين تلفات کيکمتر
  .بوددرصد  ۸۸/۴با لومتر بر ساعت يک

 ۳- ۵/۳ يشرويد با سرعت پيدر برداشت رقم سع •
درصد  ۱۳/۴ يفيزان تلفات کي، ملومتر بر ساعتيک
سرعت ن يدر هم، يرقم محل ين براي. همچنبود
  برآورد شد. يفيدرصد تلفات ک ۶۴/۵ ،يشرويپ

نه برداشت يبرابر هز ۸/۴ يبرداشت دست يها نهيهز •
 ن است.يبا کمبا

 .است ۳۶/۳ ينينه برداشت کمبايبت سود به هزنس •
از نظر  نينو يبا فناور نيکمبان ياز ا استفادهلذا 
ن يد کمباينه خريه شده و هزيتوص ياقتصادو  يفن

 شود. يمستهلک م يدر دو سال زراع
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