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 چکیده
ی پیشررفته  ها نیکمبای اخیر، توسط ها سال در گندم یکی از محصوالت استراتژیک کشور است که با پیشرفت مکانیزاسیون کشاورزی

در  خلوص دانه و عملکرد محصول گنردم  درجه ی،ا مزرعه تیظرف ،. در این تحقیق میزان تلفات کمباینی، تلفات طبیعیشود یمبرداشت 

تصادفی اجرا شد. تعداد کر    کامالً طرح صورت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به های رایج در استان قمحین برداشت توسط کمباین

درصرد   TC5070 ،30 وهلندین درصد 35ها، دستگاه بود. از این کمباین 20های مورد بررسی نمونهدستگاه و تعداد  110های فعال کمباین

و  JD955 ریجانرد  ،TC5080ی نیوهلنرد  هرا  نیکمبرا بره  باقیمانده مربرو   درصد 20 و JD1165جاندیر درصد  JD1055 ،15 ریجاند

JD1450   و( 3065سمپوLبود ).  ،درصد، تلفرات کمبراینی    66/1نتایج نشان دادند که متوسط میزان تلفات طبیعی گندم در این منطقه

انتها و  درصد از تلفات، مربو  به 06/0درصد است.   07/3درصد و مجموع ک  تلفات طبیعی و کمباینی برداشت گندم در این استان  41/1

دانره  تلفات  نشان داد که JD1055و  TC5070 ،JD1165مدل کمباین غالب مقایسه سه  درصد آن مربو  به دماغه کمباین بود. 35/1

ی، اخرتال   ا مزرعره ظرفیرت   نظر از ها نیکمبابین   .ها بیشتر استداری از دیگر کمباینطور معنیبهدرصد  61/5با  JD 1055 نیکمبادر 

 83/0 و 78/0، 23/1ترتیرب  بره  JD1055 و TC5070، JD1165 یهرا  نیکمبای ا مزرعهداشت. ظرفیت  % وجود5ی در سطح دار یمعن

-بره  ی مناسرب، ا مزرعهو ظرفیت  قبول قاب دلی  پائین بودن تلفات، درصد خلوص آمده، بهدست هنتایج بهکتار بر ساعت بود. با توجه به

 قاب  توصیه است. TC5070 و JD1165 یها نیکمباترتیب استفاده از 

 گندم تلفات، برداشت، تلفات کمباین، های کلیدی: واژه

 مقدمه  -1
ت کشـاورزی الدرصد از محصو 5/43نه حدود سـاال ،طبـق آمـار فائـو 

هــا،  یافته در اثــر آفــات، میمـاری    اساسـی در کشـورهای غیرتوسـعه

از مرداشــ  از میــ     یشهـای هـرز و خشکسـالی در مرحلـه پــ علف

رونـد. در ایـران، مـر اســاآ آخریــ  مرآوردهــای وزارت د ــاد      می

درصد  28زراعی و حـدود  التدرصد از محصـو 16حـدود کشـاورزی، 

هـای ماغـی در مراحـل مختلـف تولیـد تـا مصـرف از میــ   از فرآورده

در حقیقــ  نوعــی افزایــش     تلفـات، رونـد. از آنجـا کـه کاهـش می

تـوان تــا   منـامرای  از طریــق آن مـی    ؛وری منامـع تولیـد اســ   م ـره

)میـر   الــش امنیــ  غـیایی غلبــه نمـود     ای مـر   حظهالحدقامـل م

 1177 حـدود  از ،95 زراعی سال در .(1394مجیدی و پردیس کیان، 

 844 حـدود  زراعی در کشور، محصوالت مرداش  سطح هکتار میلیون

 ای  از که داشته اختصاص غالتمه درصد 75/71 معادل هکتار میلیون

 مقیـه  درصـد  4/57 و آمی کش  ما اراضیمه مرموط درصد 6/42 مقدار

 22/70کشور در  گندم سطح زیر کش  اس . موده دیم کش  صورت مه

در  یآم. سطح زیر کش  گندم ماشد یم غالت سطح کش  کل از درصد

هکتار و میـزان تولیـد آن مـا     7000، 94-95استان قم در سال زراعی 

تـ  مـوده    26082کیلوگرم در هکتـار، مرامـر    40120متوسط عملکرد 

. رشد دمعی  و افزایش تقاضا ماعث (1396)احمدی و همکاران،  اس 

شود   یتأمشده که مقداری از نیاز کشور از طریق واردات ای  محصول 

و ای  در حالی اس  که مخش عظیمی از ای  محصول از طریق تلفـات  

مـر میـزان    رگـیار یتأث. در ای  تحقیق، عوامل شود یماز دسترآ خارج 

ی قرار گرفـ . در  موردمررسش آن در استان قم ی کاهها روشتلفات و 

(، متوسـط میـزان تلفـات    1377) تحقیقی توسط دعفـری و همکـاران  

 6/5کمبای ، در مناطق مختلف استان فارآ،  200مرداش  گندم مرای 

درصـد از   42اس . در ای  گزارش آمده اسـ  کـه    شده گزارشدرصد 

. مینـائی و  انـد  هداشـت سال عمـر   10ی مورد آزمایش، ماالی ها  یکمبا

دســتهاه  36مرداشــ  گنــدم دیــم توســط  لفــات(، ت1389) همکــاران

تعاونی تولیـد روسـتایی ش رسـتان     یها کمبای  در حوزه عمل شرک 

 تلفـات طبیعـی دانـه و تلفـات سـکوی      نمودند. یریگ اندازه را خدامنده
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مرش، واحد کومنده و واحد دداکننده مرای دو رقـم گنـدم در دو نـو     

شـد. میشـتری  میـزان تلفـات      یریـ گ اندیر و کالآ( اندازهکمبای  )د

 کـل تلفـات مـود. تلفـات      درصد 55سکوی مرش و نزدیک مه مرموط مه

  درصـد 14و  16 ، 15 ترتیبواحدهای کومنده و دداکننده مهطبیعی و 

. تلفات واحدهای مختلف در کمبای  دـان دیـر میشـتر از کمبـای      مود

مرش، ایـ  عامـل در مـورد واحـدهای     دز سکوی  کالآ مود؛ اگر ه مه

مودـب کـاهش    1385در سال  ها  ینوسازی کمبا. نبود دار یمعن هرید

 2462400هـزار تـ  مـه ارزش     1368میـزان   شمهیر تلفات گندم مه

حمایتی دول  مرای  یها ارانهیحیف طرح   .میلیون ریال در کشور شد

 یهـا   یکـه طـرح دـایهزینی کمبـا     دادنشـان  ی نـو،  ها  یخرید کمبا

حمایتی دولـ  مـرای    یها ارانهیمناسب موده و حتی ما حیف ، فرسوده

مازدهی مناسب  ، داراید انی نیز یها م یخرید کمبای  و در سطوح ق

(. 1388 امیـر نـداد و همکـاران،   ) قامل تودیه اسـ   اقتصادی از نظر و 

میلیـون   61/6طبق آمار منتشرشده، سطح زیر کش  گنـدم در ایـران   

ت   8/3میلیون ت  ما متوسط عملکرد  57/14هکتار و میزان تولید آن 

از ایـ  محصـوالت در    یتـود   قسم  قامل. مرای کش  آمی موده اس 

طبق  .شوند یزمی  ریخته شده و تلف مزمان مرداش  توسط کمبای  مه

 ینیتلفات کمبـا   یانهیم ،یکشاورز ونیزاسیگزارش مرکز توسعه مکان

. ه اسـ  مـود  درصـد   7/5مرامـر   1396مرداش  گندم در کشور در سال 

مختلف کمبای ، نو  کمبای  نیز در ای   یها ددای از تنظیمات قسم  

ساع  مرداشـ ، عملکـرد   و مسته مه  شته اس دا یتود  امر نقش قامل

مزرعه، سال ساخ  و نو  محصول، ای  مقادیر در انوا  مختلف کمبای  

دو نـو    (،1387ی م دی نیا و همکاران ) . در تحقیقاس موده متفاوت

، مـرای مرداشـ  گنـدم،     S68 و سـ ند  955کمبای  متداول دانـدیر  

در حال  های مختلف کمبای  یها . تلفات قسم دادندقرار  یموردمررس

ها و کاه مرها در نقاط مختلف  شامل تلفات شانه مرش، کومنده، الک ،کار

 تلفـات کـه مـی     نـد . نتایج نشـان داد نددش یریگ استان خراسان اندازه

ودود  یدار یتفاوت معن ،انت ای کمبای  در دو کمبای  داندیر و س ند

ریـزش   ،موده و کمبـای  سـ ند   دار یمعن ،مرش سکوی تلفاتندارد اما 

ر د کمبـای   تلفـات میـانهی   (، 1374)م روزی الر. کمتری داشته اس 

 5/4ترتیب را مهمدان ، خراسان ، اصف ان  و گرگان ه ،فارآ هایاستان

عوامـل مـرثر     یتـر  م ـم  نمـود کـه   گزارشدرصد  5/6و  3/2، 7/8، 7،

تنظیم نبودن کمبای ، مناسب نبودن زمان مرداش ، رطومـ   تلفات، در

(، 1393) رحمتـی موده اس . در تحقیقی، نسبی هوا و ساع  مرداش  

 سـطح  و دو عمـر  سـطح  سـه  در و کمبـای   دو نـو   در مرداش  لفاتت

 21/5تلفـات   میـانهی  نمود که  مررسی آماد خرم ش رستان در مالکی 

 56/4 و طبیعـی  ریـزش  درصـد  65/0 میـزان  ای  ازاس ؛  شده گزارش

 (1386) همکـاران  و  نارم  احمدی .اس  موده کمباینی ریزشدرصد 

 توسـط  گنـدم  مرداشـ   تلفـات  نـه یزم در مطالعاتی ،ورامی  منطقه در

و  هکتـار  در درصـد  7، تلفـات  کل میانهی  دادند. انجامغالت  کمبای 

 ،6/1 ،2/4ترتیـب   مـه  غرمال و الک، کومنده، کیفیتلفات سکوی مرش، 

 آمـوزش  مکـانیزه،  کشـ   و اراضـی  یکپـار هی  .مود درصد 6/0و  6/0

، از تلفـات  کاهش مر کمبای  مختلف ادزایم تنظیو  کمبای  رانندگان

 در کمبـای   36 یمررسـ  ما( 1388) فریدونی .موده اندعوامل تاثیرگیار 

 مر کمبای  مالکی  نو  و عمر مدل، ریتأث، لرستان ش رستان کوهدش 

 تلفـات  میـانهی  ی نمـود.  ریگ اندازه گندم مرداش  حی  در تلفات روی

 و طبیعی تلفاتآن،  درصد 8/1 کهمود  درصد 12ای  منطقه،  در گندم

 س ند کمبای  تلفات همچنی . اس  موده کمباینی تلفات، درصد 2/10

اسـ . در ایـ     داشـته  ریتأث تلفات در ادیعمر ز و موده داندیر از میشتر

مـوده   مـومی ی هـا   یکمبـا  از میشتر م ادری ها  یکمبا تلفاتتحقیق، 

دستهاه کمبای  داندیر  61 (،1382قی یاوری و پورداد )تحقیاس . در 

 17ستان کرمانشـاه ارزیـامی و   گندم ا  صورت تصادفی در مزار مه 955

کمبای ، ریزش گندم و وضعی  کمی و کیفـی  ت مشخصا لشام ،صف 

کیلـوگرم در هکتـار،    42/105طـور متوسـط    مـه  .شـد  محصول مررسی

و رعای   مرداش  ما کمبای  موده اس دلیل مه ،تلفاتدرصد  2/7معادل 

درصـد   31/3را مـه   تلفات مرداشـ   تواند یم زراعیئل فنی و مسا تنکا

(، 1389در مطالعـه دیهـری، شـیا داودی و هوشـیار، )     .دهـد  شکاه

را  فـارآ  استانر د TC56نیوهلند   یما کمبا در مرداش  گندم تتلفا

و  فلک و   رخ سرع  پیشروی، سرع  فمختل سطوح .نمودند مررسی

 .مـود  دار یمعنـ  مـرش ی سـکو  تتلفا روی دو عامل ای  لمتقامی اثرها

 سـاع   در کیلومتر 3 یشرویپ در سرع ) مرش سکویت تلفا  یکمتر

 آن  یشـتر یو م درصـد  89/0 (،فلک و   رخ دقیقه در دور 25و سرع  

 در دور 35و سـرع    در سـاع   لـومتر ی  ـار ک  پیشـروی  در سرع )

. در تحقیقی  توسط شده اس  گزارشدرصد  43/3 (،و فلک دقیقۀ رخ

 ریدانـد  متـداول  کمبـای   دو نـو   عملکـرد (، 1393قاری و همکاران )

شـامل   ف،مختلـ ی هـا  در قسـم  ت تلفـا شـد.   مررسی 1165و  1055

 نشـان  جینتـا  .شـد ی ریـ گ اندازه مرهاو کاه ها ، کومنده، الکمرش سکوی

در مقایسـه مــا    کـه  اســ  درصـد  4میشـتر از   ت کــلتلفـا  نـد کـه  داد

آن،  از  پـس  .دهـد کشورهای توسعه یافته، رقم میشـتری را نشـان مـی   

 ای  مقایسه نشان. نتایج گردید مقایسه یکدیهر ما کمبای  دو تلفات در

ـ   ش مـر  سـکوی تلفـات  نظر  از که ندداد   نـو  دو  یو واحـد کومنـده، م

در  مرهـا و کـاه  ها اما تلفات الک ندارد ودودی دار یمعن تتفاو، کمبای 

مـی   ی طـورکل  مـه  .اس  ، کمتر1055  یکمبامه ، نسب 1165  یکمبا

، ن ایـ   در .مـود  نـا یز  تتفـاو میـزان تلفـات،    نظر از ای  دو کمبای 

 شـده  هیتوصـ  1055  یکمبامه نسب  1165 ریداند  یاز کمبا استفاده

 یهـا   یکمبـا (، 1397. در تحقیقی توسط رسـتمی و همکـاران )  اس 

کـالآ   و هپکـو( دانـدیر )  سـازنده  شـرک   دو از و کاه کـو   معمولی

 دادنـد  نشـان  گرفتند. نتایجمورد مقایسه قرار  مرداش  گندم منظور مه
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 معمولی کمبای  در مقایسه ما کاه کو  کمبای  تلفات مرداش  مجمو 

را نشان می  یدار یمعن اختالف داندیر، و کالآ کمبای  نو  دو هر در

-مـه  و مخزن مخش در داندیر کاه کو  کمبای  تلفات میشتری  .دهد

و  کـومش  واحـد  در کـالآ  کاه کـو   کمبای  در و درصد 16/4 میزان

 کمبـای   مـا  مـورد  دو هـر  در که اس  درصد 13/8 میزانمه ددایش،

 را نشان داد.  یدار یمعن اختالف معمولی
تأثیر شرایط مزرعه و (، 1397در تحقیقی، قاسمی نداد و همکاران )

مـا کمبـای     ای کمبـای  در مرداشـ  گنـدم   محصول مر عملکرد مزرعه

 مزار  ما الهـوی ( را مررسی نمودند، در 2014)مدل  TC5070نیوهلند 

و سه میـزان رطومـ  دانـه؛     (ایمسطح و دوی و پشته)کش  متفاوت 

عنوان متغیرهای )مهای و تلفات محصول ای، مازده مزرعهظرفی  مزرعه

عنــوان عملکــرد محصــول، درصــد ورآ و طــول مزرعــه مــه (،وامســته

نتایج نشـان داد کـه الهـوی     . متغیرهای همپراش در نظر گرفته شدند

ای و تلفات محصـول در   ای، مازده مزرعهکش  مزار  مر ظرفی  مزرعه

کمبـای  در مـزار  مـا     ایدار اس . ظرفی  مزرعه معنی درصد1سطح 

ای، در مزار  دـوی و پشـته   وت  در ساع   26/7مسطح  کش  الهوی

 الهـوی ای کمبـای  در مـزار  مـا    . مازده مزرعـه مودت  در ساع   73/6

-دوی و پشـته  کش  درصد و در مزار  ما الهوی 70/83مسطح  کش 

 شـ  ک تلفات دانه در مزار  مـا الهـوی   محاسبه شد.درصد  42/82 ای 

دـوی و   کشـ   کیلوگرم در هکتار و در مزار  مـا الهـوی   2/24مسطح 

توسـط  ای د. در مطالعـه دسـ  آمـ  کیلوگرم مر هکتار مه 7/23ای پشته

 دستهاه کمبـای ،  60تلفات مرای  میانهی (، 1990رهنما و همکاران )

 درصـد  12 و 9 ترتیـب مـه  مـرای دو سـال متـوالی در کشـور سـودان     

ـ  مرداشـ   مـرای  م ینه رطوم  اس .  شده گزارش درصـد و   9-14  یم

کیلومتر مر سـاع  حاصـل    5/5کمتری  تلفات سکوی مرش در سرع  

 900 سرع  در کومنده واحد تلفات حداقل که دادند نتایج نشان شد.

 در تحقیقـی توسـط سـامیر و همکـاران     .شود یم حاصل دقیقه در دور

 و کومنـده  فاصله درصد، 19کمی در رطوم   تلفات (، کمتری 2005)

هکتار گزارش شده  در ت  64/5 هیتغی نرخ و متر یلیم 30 کومنده ضد

 و کومنـده  فاصـله  و تغییـه  نـرخ  رطومـ ،  کـاهش  مـا  طرفـی  از اس ؛

در مطالعـه دیهـری    گردیـد.  میشـتر  دانـه مه وارده خسارتضدکومنده، 

 10، 9محصول ) رطوم  سطح سه (، اثر2007) توسط پاتل و همکاران

 تلفـات  کیلومتر مر ساع (، مـر  1و  5/1، 2) سرع  سطح سه و (11و 

 مـا  کـه  دادنـد  نشـان  شد. نتایج مررسی گندم آزمایشی نمونه کمبای 

افـزایش   مـرش،  تلفات سـکوی  میزان رطوم ، کاهش و سرع  افزایش

 و درصد 12 رطوم  و ساع  در لومتریک 2 سرع  که یطور مه امدی یم

 ریـزش  کمتـری   درصـد، دارای  2/0سـاع  مـا    در کیلومتر 1 سرع 

اثر  در مرش سکوی میشتر یها تکان آن مودند؛ دلیل اصلی مرش سکوی

در یـک مررسـی توسـط     .اسـ   شـده  گـزارش  سرع  پیشروی افزایش

و  1165ی داندیر ها  یکمبا(، میزان تلفات 2014) میراثی و همکاران

نشان داد که میشـتری  تلفـات در رقـم امیـد و توسـط کمبـای         955

 هـا  آندرصـد   5/10درصـد اسـ  کـه     83/6ما میزان  JD955 داندیر

درصــد در  5/16درصــد در سـکوی مـرش،    34تمیزکـردن،  مرمـوط مـه  

 درصـد دانـه شکسـته مـوده اسـ .      18رصد ناخالصـی و  د 21کومنده، 

 درصـد  97/3ما و رقم الوند  JD1165 کمتری  تلفات مرموط مه کمبای 

درصد در سـکوی   38واحد تمیزکننده، مرموط مه  آن درصد 10مود که 

درصد، دانـه   17ناخالصی و  درصد22درصد در واحد کومنده، 13مرش، 

 .مود درصد  8/9 یعیطب تلفات نی ، میانهی  هم شکسته موده اس .

هـای  ، تا کنون در استان قم شـاخ  شده انجامتحقیقات ما توده مه

صورت علمی مورد مررسـی قـرار   مهعملکردی مرداش  ما کمبای  غالت 

هـای م ـم عملکـردی تلفـات     شاخ  ای  تحقیق، در نهرفته اس  لیا

)سکوی مرش و انت ای کمبای (، درصـد خلـوص و ظرفیـ  سـه نـو       

-کمباینی که از نظر آماری دارای میشتری  تعداد مودند شامل کمبـای  

ــار، در مـــزار   JD1055 و TC5070، JD1165 هـــای در حـــی  کـ

 کشاورزان مورد مررسی قرار گرف .

 ها مواد و روش -2
در سطح مزار  گنـدم آمـی در شـرایط     1397در سال  مررسیای      

ی رایج در استان قـم انجـام   ها  یکمباتعیی  عملکرد  منظور مه میدانی،

 110اسـتان   ایـ  در   1396در سال  فعال یها یتعداد کل کمباشد. 

 ی مرایمررس موردهای  در ای  تحقیق تعداد کمبای  . ه اس دستهاه مود

ــی   ــدم آم ــادســتهاه و شــامل  20مرداشــ  گن ــا  یکمب ــدینی ه  وهلن
TC5070، TC5080، ــدیر  ،JD1055، 1165JD، JD955 دانـــــــ

JD1450  3065 سمپووL        مود کـه سـه مـدل کمبـای  غالـب شـامل

TC5070 ،JD1165 و JD1055 ینیتلفات کمباهای شاخ  از نظر، 

و عملکـرد   یعـ یتلفات طب زانیمه، درده خلوص دان ،یا مزرعه  یظرف

 .یکدیهر مقایسه شدند در مزرعه ما محصول گندم 

 گنـدم مـزار   های در حال کار در  در مناطق مختلف استان، کمبای    

مودند مورد مازدید، مررسی  شده انتخا گیری تصادفی  روش نمونهکه مه

گیـری تلفـات    شامل انـدازه  ها  مرداری مرداری قرار گرفتند. نمونه و نمونه

طبیعی، تلفات سکوی مرش، تلفـات انت ـای کمبـای  )مجمـو  تلفـات      

واحد کومش، واحد دداکننده، واحد تمیزکننده( و تلفات کیفی )میزان 

های شکسته و ناخالصی( در مخـزن کمبـای  مـود. عـالوه مـر ایـ         انهد

کسب اطالعات تکمیلـی از عوامـل دـانبی مـرثر مـر کـارکرد        منظور مه

هـا،   هایی ماننـد عـرک کـرت   ها و تلفات دانه در مزار ، شاخ  کمبای 

، مـا  فلک و   رخها، سرع  کومنده، سرع  محیطی دوران  س  کمبای 

 مـورد مودنـد    شـده  یطراحـ ایـ  منظـور   کـه مـه  هـایی   استفاده از فـرم 

 نی  کشاورزان و مـالکی  و  ی کمی یا کیفی قرار گرف . همریگ اندازه

هـایی در   نامـه پرسـش  و گرفته قرارها، مورد مصاحبه  رانندگان کمبای 
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در امر مرداش  گنـدم تکمیـل    ها آنخصوص اطالعات فنی و مشکالت 

گردید. در پایان، میزان تلفـات طبیعـی و کمبـاینی، میـزان تلفـات در      

 در منطقه تعیی  شد. ها آن منشأو  ها  یکمباهای مختلف  قسم 

پرتامل از طریق  سنج رطوم کمک رطوم  دانه در زمان مرداش  مه   

 یلومترکسنج ) سرع کمک گیری شد. مه نمونه دانه داخل مخزن اندازه

( کمبای ، سرع  پیشروی از روی آن قرائ  و ثب  گردید. ما شمار

و قرار دادن در ماالتری   وفلک  رختکه رومان رنهی مر روی  مست  یک

سنج، مساف  طی شده و زمان تعیی  کمک زمانو مه ،وفلک  رخنقطه 

 ایستاده (های ساقهی تعیی  ارتفا  مرداش ، ارتفا  مقایای )مرا گردید.

از طریق  سرع  دورانی سیلندر کومنده گیری شد. از زمی  اندازهگندم 

پانل کمبای  قرائ  شد. زمان الزم مرای مرداش  یک هکتار تعیی  و 

و محاسبه انوا  تلفات  یریگروش اندازه ی محاسبه شد.ا مزرعهظرفی  

  مود:  ریشرح زدانه مه ینیو کمبا یعیطب

 و عملکرد در هکتار تلفات طبیعی دانه -2-1

هـایی اسـ  کـه قبـل از ورود کمبـای  مـه        تلفات طبیعی شامل دانه   

و شرایط دـوی   ،خوامیدگی و ریزش محصول مزرعه و در اثر وزش ماد،

  نقطــه 4. در (FMO,1981) شــوند از دســترآ کمبــای  خــارج مــی

 50×50کمک کادر فلـزی  مه ،نشده از مزرعهاز سطح مرداش  تصادفی 

هـای  هـا و خوشـه   دانـه  ،و در مجاورت مسیر ارزیامی کمبای  متریسانت

آوری  توانستد توسط کمبای  مرداش  شوند( دمع ریخته شده )که نمی

عنـوان عملکـرد محصـول در    های ایستاده نیز مـه   نی  خوشهشد. هم

مجمـو  وزن   های آن ـا تـوزی  شـد.    واحد سطح مزرعه مرداش  و دانه

هـای تلـف شـده    ریخته شده مر زمی  و دانههای  های درون خوشه دانه

هـای ایسـتاده   هـای درون خوشـه   تلفات طبیعی و مجمو  دانه عنوان مه

عملکـرد واقعـی محصـول در واحـد سـطح طبـق        عنـوان  مهدرون کادر 

  (.1388در نظر گرفته شد )دهقان و همکاران،  2و 1های فرمول

 

 (1    ) 

Pn:  تلفات طبیعی دانه)%( 

Wa: ما  مرداش  قاملهای ایستاده  های مودود در موته وزن دانه

 (gr)کمبای  

Wb: هایی که قبل از ورود کمبای  مه مزرعه ریزش  وزن دانه

 (gr)اند  کرده

(2   )   

 
Yt سطح یدشده در واحدتول: کل دانه 

n:  یکادر اندازتعداد دفعات (kg.ha
-1) 

Akمرداری ) : مساح  کادر نمونهm
2) 

  تلفات سکوی برش -2-2

هـایی اسـ  کـه قبـل از      ها و دانـه  شامل خوشه ،تلفات سکوی مرش   

علـ  کـارکرد نامناسـب    کمبای  منتقل شوند، مهواحد کومنده مه که ی ا

هـای شـانه مـرش، سـرع       سکوی مرش، مانند شکستهی تیغـه ادزای 

های  ها یا انهشتی ، زاویه نامناسب ورود پرهوفلک  رخدوران کم یا زیاد 

 و   ـرخ ها، فاصله نامناسب عمودی یا افقـی   در می  خوشه فلک و   رخ

نقطـه از   4در . شوندریخته می  مر روی زمیاز تیغه مرش و غیره  فلک

و کاه و کلش انت ای کمبای  مر  شده مرداش مزرعه که توسط کمبای ، 

 صـورت متـر را مـه   سـانتی  50×50کادر فلـزی  روی آن ریخته نشده، 

کـه  در درون کـادر   هایی  ها و خوشه سپس دانهتصادفی انداخته شد و 

درصد تلفات دانـه  مرای محامه  3شد. از فرمول آوری  دمعقرار داشتند 

 (.1388در سکوی مرش استفاده شد )دهقان و همکاران، 

 
 (3)      

 

Pi:  درصد تلفات دانه در سکوی مرش)%( 

n:  ی کادر اندازتعداد دفعات 

Wq: وزن مجمو  دانه ( های دمع شده در کادرgr) 

و  جداکننرده ین )واحد کوبنرده،  کمباانتهای  تلفات -2-3

 یزکننده(تم
ی سـالم و  هـا  در خوشـه های مودود  شامل دانه واحد کومنده، تلفات   

اس  کـه همـراه مـا کـاه و کلـش از انت ـای کمبـای  خـارج          کو یمن

از سـرع  دورانـی    عبارتنـد شوند. مرخی از عوامل ایجاد ای  تلفات،  می

نامناسب کومنده، فاصله نامناسب کومنده و ضـدکومنده و سـرع  زیـاد    

تلفات شود.  احد کومنده میوازحد مه یشمدهی  کمبای  که ماعث خوراک

اسـ  کـه    یا هـای دداشـده   شامل دانه یزواحد دداکننده )کاه مرها( ن

مـر   یخت عبور کرده و فرص  فرور مرهاهمراه ما کاه و کلش، از روی کاه

یکی  ریزند. مرها میرون میاز انت ای کاه ی ن ا ها را نیافته و در روی الک

یش مـ ت اس  از سرع  پیشروی از عوامل اصلی ایجاد ای  تلفات، عبار

از حد توده کاه   یشمدهی زیاد و تجمع  از حد کمبای  که ماعث خوراک 

 خـاطر مـه در کومنـده   دداشدههای  شده و دانه مرهاکاهو کلش مر روی 

و فـروریخت  مـر روی    هـا  آنضخام  زیاد الیه کاه، فرص  عبور از می  

تلفـات   شـوند.  میرون ریخته مـی کنند و همراه کاه مه ها را پیدا نمی الک

اس  که از ای  ی سالم و شکستهها شامل دانه ،ها( )الک یزکنندهواحد تم

مرخـی   شـوند.  میرون از کمبـای  ریختـه مـی   ها مه قسم  خرودی الک

عوامل ایجاد ای  تلفـات عبارتنـد از تنظـیم نامناسـب )زاویـه کـم( یـا        

زاویـه و محـل    ازحد پنکـه دمنـده،   یشمها، سرع   گرفتهی روزنه الک

 ها. زیر الکنامناسب مرخورد ماد دمنده مه
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صـورت   کمبـای  مـه   که یدرحال ،تکرار( 5 عنوان مهنقطه مزرعه ) 5در   

 61×33، کادر  ومی مه امعاد داخلی مودعادی در حال مرداش  محصول 

زیـر کمبـای     مودپوشیده شده ریز که کف آن ما تور سیمی  متر یسانت

، کـادر پس از عبور کامل کمبای  از روی کادر، از داخـل   داده شد؛قرار 

آن  از  های سالم و پـس  کو ، سپس دانهیمنو  های نکومیده امتدا خوشه

هـا   و وزن خـال  آن ی آور دمـع  ،طـور مجـزا   مـه  ی خـرد شـده  ها دانه

مرها کومنده، کاه)کمبای   انت ایتلفات  شامل ها ای  دانه .شد یادداش 

 .تلفات انت ای کمبای  ثب  گردید عنوان مهمود و  (ها و الک

 درصد ناخالصی  -2-4

شـامل مـیر    در مخزن کمبـای ،  شده های محصول مرداش  ناخالصی   

هـا  کـه درصـد آن   های هرز، خاک، سنهریزه و کاه و کلـش اسـ    علف

)مـیر   هـا  یاز نسـب  وزن مجمـو  ناخالصـ    ،درصـد ایـ    محاسبه شد.

و  های هرز، خاک، سـنهریزه و کـاه و کلـش( مـه وزن کـل نمونـه       علف

 (.1388محاسبه گردید )دهقان و همکاران،  4مطامق رامطه 

 
(4) 

 
Pz: ها  درصد ناخالصی)%( 

 T:  وزن کل نمونه(gr ) 

 K: های شکسته مودود در نمونه  وزن دانه(gr ) 

M:  مودود در نمونه وزن کاه و کلش(gr)   

N: مودود در نمونه  های هرز وزن علف(gr ) 

R: مودود در نمونه و خاک  یزهر وزن سنگ(gr) 

 درصدمیزان  درصد، 100ی  ما کسر میزان ناخالصی از ن ا در

 خلوص دانه محاسبه گردید.

 

 نتایج و بحث -3
 ها نیکمباسن  -3-1
        غیـر از یـک نمونـه   هسال متغیر مود که م 0-34س  کمبای  ها می     

سال قرار داشتند. ما توده  0-15سال(، مقیه نمونه ها در محدوده  34)

 7متوسط  طور مه ها  یکمبای شده، س  ریگ نمونهی ها  یکمبامه تعداد 

ی مرداش  در ایـ  منطقـه   ها  یکمبانو مودن  دهنده نشانسال مود که 

( س  کمبای  های منطقـه فـارآ را   1377اس . دعفری و همکاران )

ی مارهـا یت، می  2و  1دداول سال گزارش نموده اند. مطامق  10ماالی 

ودـود نداشـ .     دار یمعنـ  اخـتالف  ،هـا   یکمبـا سـ    نظر ازآزمایشی 

مـود   JD1165ی هـا   یکمبامرموط مه  ها  یکمبامتوسط میشتری  س  

هـای   کمبـای  سال، مرمـوط مـه   14/5ما  سال و کمتری  9که مقدار آن 

TC5070 ( یکی از دالیل پائی 1388مود. امیر نداد و همکاران )  مـودن

تلفات کمبای  در تعدادی از مناطق کشور را نو شدن ناوگان کمبـاینی  

خـوانی دارد. ایـ    که ما نتایج ای  تحقیق هـم  اندمرداش  گزارش کرده

های ای  منطقه رو مـه نوشـدن   دهند که ناوگان کمبای نشان مینتایج 

تواند مودن تلفات در ای  منطقه میاس  و یکی از عوامل موثر در پائی 

 ای  عامل ماشد.

 

 یا مزرعهظرفیت  -3-2

و سـرع  پیشـروی در    مـرثر متفـاوت مـودن عـرک کـار     ما توده مه   

ی، ا مزرعـه ظرفیـ    نظـر  از هـا   یکمبـا ی مورد مررسی، می  ها  یکمبا

، ظرفی  2ددول داش . مطامق  % ودود5ی در سطح دار یمعناختالف 

ترتیــب مــه JD1055 وTC5070،  JD1165 یهــا  یکمبــای ا مزرعــه

  یمبــاهکتــار مــر ســاع  مــود. مــا ایــ  نتــایج، ک 83/0 و 78/0، 23/1

TC5070 از  مرداش  نمایـد را  یشتریسطح متواند در یک ساع ، می .

و دو کمبـای  دیهـر،    TC5070مـی  کمبـای      یا مزرعـه   یـ ظرفنظر 

و   JD1165داری ودـود داشـ  ولـی مـی  دو کمبـای        اختالف معنی

JD1055علیرغم عـرک   در تعدادی از مزار ،  دار نبود. ، اختالف معنی

دلیل متراکم مودن محصـول و یـا خوامیـدگی آن،    کار ماالی کمبای ، مه

منظور کومش و تمیـزش   کار کمتری را مهنا ار عرک  راننده کمبای  مه

هرحال، شرایط مزرعـه از نظـر تـراکم     مناسب، مرداش  نموده اس . مه

محصول، رطوم  دانه و نـاهمواری زمـی ، مودـب تغییـر عـرک کـار،       

شود. قاسمی می ای کمبای  سرع  پیشروی و در ن ای  ظرفی  مزرعه

یــ  و مــازده ( یکــی از دالیــل  اخــتالف ظرف1397نــداد و همکــاران، )

ای را متفاوت مودن الهوی کش  گزارش نموده اند و در مزار  ما مزرعه

ای میشـتر  دوی پشـته ای نسب  مهکش  مسطح ظرفی  و مازده مزرعه

صـورت مسـطح کشـ  شـده     هدر ای  تحقیق، کلیه مزار  م. موده اس 

مودند منامرای ، الهوی کش  مر روی ظرفیـ  تـاثیری نداشـته اسـ  و     

مل عرک کار، سرع  پیشروی، م ارت راننده، تراکم کشـ  و  سایر عوا

 خوامیدگی محصول، از عوامل تاثیرگیار موده اند.   

 

 درصد خلوص -3-3
های هرز، خاک،  میر علف :شده شامل های محصول مرداش  ناخالصی   

دریـان مرداشـ  محصـول توسـط      در سنهریزه و کـاه و کلـش اسـ .    

مخـزن کمبـای    شکسـته شـده مـه    صـورت  مهها  کمبای ، مخشی از دانه

 مطامق ددول. شود یشناخته م یفیاف  ک عنوان مهشوند که  منتقل می

اخـتالف   %5، می  تیمارهای آزمایشی ازنظر درده خلوص، در سـطح  1

دار ودود نداش . ای  نتایج نشان داد که ازنظر کیفی، مرغومیـ    معنی

رایط یکسـانی مـوده و   هـا، دارای شـ   های مودود در مخزن کمبای  دانه

داران تنظیمات الزم در خصوص کومنده و ضدکومنده، واحدهای کمبای 
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 مناسبی مرخوردار  موده اس .انـد و میـزان خلـوص از مقبولیـ       ددایش و موداری را اعمـال نمـوده  

 یموردبررسصفات  نظر ازی آزمایشی مارهایتتجزیه واریانس  -1جدول 

دار بودن یمعناحتمال  F میانگین مربعات درجه آزادی صفات  

49/0 2 خلوص دانه  16/0  85/0  

43/11 2 تلفات سکوی برش  66/11  001/0  

008/0 2 تلفات انتهای کمباین  75/0  49/0  

42/22 2 تلفات ک   97/4  025/0  

03/17 2 سن کمباین  2/0  81/0  

ایظرفیت مزرعه  2 35/0  22/5  022/0  

محصولعملکرد    2 88/5515912  31/1  302/0  

 

 %(5در سطح ) *مارهایتمقایسه میانگین  - 2جدول 

خلوص  تیمار

 دانه

)%( 

تلفات 

 سکوی برش

)%( 

تلفات انتهای 

 کمباین

)%( 

تلفات ک  

 کمباینی

)%( 

سن 

 کمباین

 )سال(

ظرفیت 

 ای مزرعه
ha.h-1 

عملکرد 

 محصول
kg.ha-1 

TC5070 a96/97 a72/0 a07/0 ab69/2 a14/5 a23/1 a58/6052 
JD1165 a41/98 a12/0 a02/0 b37/1 a9 b78/0 ab33/7684 
JD1055 a49/98 b97/2 b008/0 a61/5 a16/7 b83/0 b63/5337 

 های دارای حرو  مشابه در یک گروه آماری قرار گرفته و اختال  معنی داری ندارند. : میانگین*                              

 

 تلفات سکوی برش -3-4
هـا   ها، در قسم  سکوی مـرش آن  میشتری  میزان تلفات در کمبای    

تلفـات طبیعـی، ایـ  عامـل تـامعی از       مـرخالف (. 1موده اس  )شـکل  

 ازی آزمایشی مارهایت، می  2و  1دداول عملکرد کمبای  اس . مطامق 

ی ودـود دارد.  دار یمعنـ کمبای ، اخـتالف   سکوی مرشتلفات در  نظر

اسـ  و   JD1055درصد مرمـوط مـه کمبـای      97/2میشتری  تلفات ما 

درصـــد در  12/0و  72/0 مـــا JD1165و  TC5070هـــای  کمبـــای 

تواند مه دالیـل احتمـالی   اند. ای  اختالف می های معدی قرارگرفته رتبه

هـای سـکوی    سکوی مرش، مانند شکستهی تیغهادزای  مودننامناسب

و فلـک، زاویـه نامناسـب ورود     دوران کم یـا زیـاد  ـرخ    مرش، سرع  

ها و فاصله نامناسب عمودی یا  و فلک در می  خوشه های  رخ  انهشتی

- نانچه متوان ای  تلفـات را مـه   ماشد. و فلک از تیغه مرش  افقی  رخ

گیـری کـاهش   نحـو  شـم  حداقل رساند، میزان تلفات کلی کمبای  مه

تری  کمبـای  از نظـر پـائی      نتایج، مناسب ای خواهد یاف . ما توده مه

 (.1مـوده اسـ  )شـکل     JD1165کمبـای    مودن تلفات سکوی مـرش، 

 کمبــای  را  در میشــتری  میــزان تلفــات( 1389مینــائی و همکــاران )

انـد کـه مـا    گزارش نمودهکل تلفات  درصد 55 میزانو مه سکوی مرش

مـرای کـاهش تلفـات    دهد خوانی دارد و نشان مینتایج ای  تحقیق هم

 .مایس  میشتر تلفات در ای  قسم  را کاهش دادکمبای ، می

 تلفات انتهای کمباین -3-5
، کو  یمنهای سالم و  های مودود در خوشه ، شامل دانهتلفاتای  

ی ریخته شده در عقب کمبای  )ریخته شده مر روی توری( اس   ها دانه

، می  1ددول شود. مطامق و شامل تلفات طبیعی و سکوی مرش نمی

تلفات انت ای  نظر از JD1165 و TC5070 های آزمایشی ی کمبا

ها و  ی کمباداری ودود نداش  ولی می  ای   یمعنکمبای ، اختالف 

دار مود. از طرفی میزان تلفات انت ای  اختالف معنی ،JD1055کمبای  

(. 1شکل ها مسیار پائی  و نا یز موده اس  ) کمبای  در کلیه کمبای 

درصد اس  که   03/0، متوسط تلفات انت ای کمبای  1مطامق ددول 

درصد(، رقم  22/3در مقایسه ما نتایج گرفته شده در منطقه مرودرد )

 (.1395دهد )مطیعی و همکاران، پائینی را نشان می

 تلفات ک  کمباینی -3-6
کـه  درصـد مـود    07/3 تلفات کلی مرداش  دانه گندم در ای  استان،   

درصـد ماقیمانـده،    66/1درصد آن مرموط مه تلفـات کمبـای  و     41/1

درصـد تلفـات کمبـای ،     41/1تلفات طبیعی مـوده اسـ . از   مرموط مه

-درصد ماقیمانـده، مرمـوط مـه    35/1درصد آن مرموط مه انت ا و  06/0
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 کمبـای   تلفـات میانهی  ( 1374سکوی مرش موده اس . م روزی الر )

ترتیـب  را مـه مدان، خراسان، اصف ان و گرگـان  ه فارآ، هایاستانر د

 عوامـل مـرثر در    یتـر  م ـم  نمودکـه   گزارشدرصد 7و 3/2، 7/8، 5/4

ها از رقم قامل قبولی سایر استانتلفات کمبای  در ای  استان ،نسب  مه

 گنـدم  تلفـات  ( میزان1395مرخوردار موده اس . مطیعی و همکاران )

 ش رسـتان  در، 1055و  955های دانـدیر  کمبای  ما مرداش  در دیم

طبیعی  ریزش مقدار، ای  از که انددرصدگزارش کرده 72/8مرودرد را  

 ریـزش  در درصـد مـوده اسـ .    41/6درصد و ریزش کمبـاینی   31/2

درصـد، تلفـات    22/3انت ا  ترتیب تلفاتمه هاریزش میشتری  کمباینی،

مـوده اسـ . ایـ     درصد  48/0درصد و تلفات مدنه  71/2سکوی مرش 

دهند تلفات طبیعی و کمباینی در استان قم نسب  مـه  نتایج نشان می

تر موده اس  و روند درصد تلفـات در  ش رستان مرودرد مه مراتب پائی 

 خوانی دارد.  سکوی مرش و انت ای کمبای  ما نتایج ای  تحقیق هم

  نبودن زمان مرداش ، رطوم نبودن کمبای ، مناسبتنظیمتلفات، 

 دهند کهموده اس . ای  نتایج نشان مینسبی هوا و ساع  مرداش  

 

 هاتلفات در سکوی برش و انتهای کمباین -1شک 

 

% 5در سـطح  سه نو  کمبای  غالـب منطقـه   تلفات کل، می   نظر از   

درصد  61/5ما  JD1055ی ودود داش . می  کمبای  دار یمعناختالف 

داری ودـود داشـ  ولـی مـی       ها، اختالف معنیتلفات و سایر کمبای 

درصـد،   37/1مـا   JD1165درصد تلفات و  69/2ما  TC5070کمبای  

-مـه  منامرای ، از نظر پائی  مودن میـزان تلفـات،   دار نبود. اختالف معنی

قامل توصیه اس   TC5070و  JD1165های ترتیب استفاده از کمبای 

( و میراثـی و  1392) کـاران (. ای  نتایج مـا نتـایج قـاری و هم   2)شکل 

( میـزان  2014خوانی داش . میراثی و همکاران )( هم2014همکاران )

انـد. در  درصد گـزارش نمـوده    97/3را  JD1165 تلفات کل کمبای  

-را نسـب  مـه   JD1165 ن ای ، ای  محققی  میـزان تلفـات کمبـای    

 اند. کمتر گزارش نموده 955و  1055های داندیر  کمبای 

 
برداشت دانه  تلفات کلی )مجموع تلفات طبیعی و کمباینی( – 2شک 

 گندم 

 گیرینتیجه -4
درصد اس  که   07/3تلفات کلی مرداش  دانه گندم در استان قم   

نتایج دهد. ما توده مهها نشان میسایر استانرقم  پائینی را نسب  مه

مودن درصد خلوص  ماال مودن تلفات،دلیل پائی مه ،آمده  دس  مه

 JD1165ی مناسب، استفاده از کمبای  ا مزرعهو ظرفی  قبول  قامل

 در رتبه معد قرار دارد. TC5070قامل توصیه اس  و کمبای  

 تشکر و قدر دانی
هـای مکـانیزه    از همکاران معاون  تولیـدات گیـاهی و اداره فنـاوری      

همکـاری در  دلیـل مسـاعدت و   سازمان د اد کشاورزی استان قـم مـه  

 .شودادرای پروژه، صمیمانه سپاسهزاری می

 

 منابع

 و گیـاه  نشـریه  .ورامرین  منطقره  در کمبراین  توسط گندم برداشت تلفات مطالعه ..1386ر ر و روحی، م. امراهیم زاده،  .،ح  نارم ، احمدی

 .57-70صفحات  ،17 شماره ،5 دوره موم، زیس 

د ـاد   وزارت ،کشراورزی  آمارنامره  .1396رفیعـی، م.   و .آ کاظمیـان، .، ه ،بـد شـاه  ع .،ر پور، حسی  .،ح. ر ،عباد زاده .،ح ،زاده یقل .،ک احمدی،

 ارتباطات. و اطالعات فناوری مرکز اقتصادی، و یزیر مرنامه معاون  ی،کشاورز

 .13-20، صفحه  1، شماره 11دوره  .بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش تلفات گندم کشور.1388ک.  ،عطایی  ح و ،رفیعی .،ح ،امیرنداد 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

JD1055 TC5070 JD1165
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 نوع کمباین
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TC5070 JD1165 JD1055
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 نوع کمباین

https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=118556&_au=%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=131456&_au=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF++%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/?_action=article&au=118557&_au=%DA%A9%D9%85%D8%A7%D9%84++%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://journals.ut.ac.ir/issue_2357_3873_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+11%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+652160%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1388%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+13-20%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-189.html
https://journals.ut.ac.ir/issue_2357_3873_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+11%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+652160%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1388%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+13-20%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-189.html
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 گزارش .کشاورزی م ندسی موسسه تحقیقات .کشاورزی آموزش تحقیقات سازمان ملی. طرح ،غالت کمباین تلفات  .1374 .م الر، م روزی

 .پدوهشی طرح پایانی

 .گندم مختلف ارقام در محصول عملکرد و ریزش سنجش .1377 م. زاده، مقصود و م شبانی،  .،روانی،   هاشمی  .،ا امیدی ، م..، آ دعفری،

 .مکانیزاسیون واحد . تکنولوژی فنی اداره. فارآ کشاورزی استان سازمان

های برداشت گندم  بررسی میزان و دالی  تلفات دانه در کمباین .1388 .لفا دیبادی، و لفا صالحی، .،م علیزاده، .،ج م. افضلی، لف.،دهقان،ا

 .947/88.گزارش ن ائی موسسه تحقیقات فنی و م ندسی مه شماره ثب  در استان خوزستان

 مکانیک های پدوهش نشریه .آباد خرم درشهرستان رایج کمباین نوع دو گندم برداشت تلفات مقایسه و بررسی .1393 م. رحمتی،

 3 دلد کشاورزی های ماشی 

 استان در معمولی و کاه کوب یها نیکمبا برداشت تلفات مقایسۀ و ارزیابی .1397 . زاده سامانی،  یحسو  م ،انیلطفعل .، آ رستمی،

 .85-96 ص ،1397 تامستان و م ار ،70 شماره 19 دلد کشاورزی، مکانیزاسیون و ها سامانه قاتیتحق .فارس

 و علوم آزاد ، دانشهاهدشت کوه منطقه در کمباین نوع دو توسط گندم برداشت در دانه ریزش دالی  و میزان مقایسه .1388   . ،فریدونی

 ت ران تحقیقات

. ششمی  کنفرانس در برداشت گندم 1165و  1055جاندیر تعیین و ارزیابی دو کمباین  .1393ر. آ و یهانه،  غاسفیدی، .،آ ماه، پار .، م قاری،

 های تحقیقی کشاورزی. یافته

ای کمباین در برداشت  بررسی تأثیر شرایط مزرعه و محصول بر عملکرد مزرعه .1397 . م و عبدشاهی، فرام ر، .،م نداد رائینی،قاسمی

 .3شماره ،49 دوره .مجله م ندسی میوسیستم ایران،گندم

. کمباین با برداشت در دیم گندم ضایعات میزان بر مختلف عوام  تاثیر ساله پنج بررسی. 1395 .  حزماوی، ف و ش بازی، .،ر م. مطیعی،

 های کشاورزی( و مکانیزاسیون ایران، دانشهاه فردوسی مش د.)ماشی  دهمی  کنهره ملی م ندسی مکانیک میوسیستم
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Abstract 

Wheat is one of the strategic crops that have been harvested in recent years by advanced combine harvesters. In 

this study, traditional combines were evaluated in terms of natural losses, head and back losses, field capacity, 

purity percentage and yield in field conditions in Qom (Iran). The total number of combine harvesters in this 

area was 110 out of which 20 samples with the experimental design of completely randomized design were 

selected. 35% of samples were New Holland Combine harvester TC5070, 30% John deer JD1055, 15% JD1165 

and the remaining (20%) were New Holland TC5080, John deer JD955, JD1450 and Sampo 3065L. In terms of 

losses rates in different parts of the harvesters, 0.06% was related to the back of the machine and 1.35% of it 

was related to the head. The natural losses rates was 1.66% and total losses was 3.07% in this province. Three 

traditional combine harvesters (TC5070, JD1165 and JD1055) were compared statistically. The results showed 

that there was a significant difference between the harvesters in terms of field capacity at  5% level. The 

effective capacity of the TC5070, JD1165 and JD1055 combines was 1.23, 0.88 and 0.83 ha.h
-1

,
 
respectively. 

According to the results, it is recommended to use JD1165 and TC5070 combine harvesters due to their low 

losses, acceptable purity percentage and suitable field capacity. 
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