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Introduction 

In conventional combine harvesters, wheat chaff is removed from the end of the combine and dumped on the 

field surface. The amount of wheat chaff production, depending on its cultivar, type of cultivation and growing 

conditions, is about 0.8 to 1.5 times the amount of grain production per hectare (Tavakoli, 2012). Therefore ,on 

average, equivalent to grain production (13.7 million tons) of chaff is produced (about 14 million tons per year) and 

according to the price of chaff in the region (1000 Tomans per kg) in 2018-2019, about 12 trillion tomans are out of 

reach annually. According to the need, if these residues collected, it can be used as animal feed in livestock. In 

addition, the presence of long stems protruding from the back of conventional combine harvesters interferes with 

subsequent cultivation. Chaff combine harvesters are structurally similar to conventional combine harvesters, except 

that the end of the combine has changed. In these combines, a tank is added at the end of the combine, through 

which a blower pours the crushed chaff into the tank and after filling, it is emptied in a suitable place. In these 

combine harvesters, except threshing unit; the other components of the combine are similar to conventional combine 

harvesters. 

Materials and methods 

This study was conducted in 1398 in dryland wheat fields, in order to determine the performance of Chaff combine 

harvesters in Kurdistan province. In this study, the number of combine harvesters for harvesting of the wheat crop 

was 15 and included John Deere combine harvesters equipped with chaff threshers (Shiraz, Bookan and Hamedan) 

and Hamedan Barzegar specific chaff collector combine. In this study, these combines were evaluated and compared 

in terms of natural losses, head and chaff storage losses, field capacity, purity percentage and yield in field 

conditions in Kurdistan province. The total number of combines was 15 which evaluated based on completely 

randomized design. 33% of the evaluated combines belonged to Shiraz company (5 samples), 33% Bookan (5 

samples), 20% Hamedan (3 samples) and 14% Hamedan Barzegar (2 samples). Sampling included measuring 

natural losses, header losses, threshing tank losses (losses of threshing unit, separating unit and cleaning unit) and 

quality losses (broken grains and impurities) in the combine tank. 

 

Results and Discussion 

Results showed average yield, natural loss and combine loss, were 1,698.14 kg.ha
-1

, 2.39% and 4.92% respectively. 

In terms of losses rates in different parts of the combine, 43.49% was related to the chaff storage of the combine and 

56.50% of it was related to the combine head. The natural loss rate was 2.39% in this province; the total combine 

loss was 5.18% that 40.44% of that was related to chaff storage and rest was related to combine head. The results 

showed that there was significant difference between the treatments in terms of field capacity and chaff storage loss 

and purity percentage in probability level of 5 %. The total loss of Hamedan Barzegar combine was 6.67% that was 

more than the other combines. The chaff storage loss of Shiraz, Bookan, Hamedan and Hamedan Barzegar combines 

were 0.87%, 2.64%, 0.78% and 4.28% respectively that showed significant difference in 5%level. There was 

significant difference between treatments in terms of total grain loss. With these results, using of Hamedan, 

Bookan,Shiraz and Hamedan Barzegar combines with total losses of 4.33%, 4.33%, 4.52% and 6.56% 

recommended respectively. 

 

Conclusion 

1- The average purity of harvested grains was 96.62% and there was no significant difference in this case between 

combine harvesters. 



 

 

2. There was significant difference between the combines in terms of field capacity at the probability level of 5%. 

The field capacity of Bookan, Hamedan Barzegar, Hamedan and Shiraz combine harvesters were 0.83, 0.87, 0.83 

and 0.73 hectares per hour, respectively. 

3- In Kurdistan province, the average grain combine loss in dryland wheat harvesting with Chaff combine harvesters 

was 4.92%, which indicates that it is higher than other provinces. 

4- The loss in the Chaff tank of Shiraz, Bookan, Hamedan and Hamedan Barzegar combine harvesters was 0.87, 

2.64, 0.78 and 4.28 percent, respectively, which regardless of head losses, loss in Hamedan combine was less than 

other combine harvesters. 

5- The total losses of Hamedan Barzegar, Bookan, Shiraz and Hamedan combine harvesters were 6.56, 4.32, 4.52 

and 4.30 percent, respectively, and Hamedan Barzegar and Hamedan combine harvesters had the highest and lowest 

losses, respectively. 

 According to the results obtained from this study, due to low losses, high purity and field capacity, using of 

Hamedan combine is recommended in Kurdistan dryland conditions. 
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 چکیده

توسط  ،به دلیل باال بودن ارزش اقتصادی کاه تولیدی برای خوراک دام ،اخیر یها سال درکشور است که  مهمگندم یکی از محصوالت 
خلوص دانه و عملکرد  درجه ی،ا مزرعه تیظرف ،تلفات کمباینیتلفات طبیعی، میزان  . در این تحقیقشود یمبرداشت  کوبکاه یها نیکمبا

های فعال در برداشت  از بین کمباینقرار گرفت.  یموردبررس در استان کردستان کاه کوب یها نیکمباتوسط  ،برداشت نیدر ح گندم محصول
. قرار گرفت ارزیابیمورد انتخاب و کامالً تصادفی  صورت طرح به مدی در حین برداشت گندم کوبکاه کمبایندستگاه  11تعداد گندم در منطقه، 

 و همدان محلی یها کارگاهساخت  دستگاه 4 بوکان، محلی یها کارگاهساخت  دستگاه 4 شیراز،محلی  یها کارگاهساخت  دستگاه 4 ،تعداد این از
 36/2 تلفات طبیعی هکتار،بر کیلوگرم  14/1961د گندم دیم متوسط عملکر که نتایج نشان داد .بود همدان برزگر ساخت شرکت نیز دستگاه 3

 هدن مربوط به آدرصد  1/19و  (مخزن کاهعقب کمباین ) مربوط بهکمباینی  تلفات ازدرصد  1/43بود.  درصد 62/4 ینیکمباتلفات  و درصد
 بینتفاوت   .استبیشتر  ها کمبایناز دیگر درصد  19/9با  همدان برزگر نیکمبادر  دانه تلفات کهنشان داد  ها نیکمبا مقایسه .بودکمباین 

همدان و  بوکان، شیراز،کوب  کاه های مباینککاه در مخزن دانه میزان تلفات  .دار نبودمعنی ،درصد خلوص و یا مزرعهظرفیت  ازنظر ها نیکمبا
تفاوت نیز  کمباینی تلفات کل ازنظر .درصد بود 21/4 ،81/0، 18/0،94/2 ترتیببه داشتند و  دار درصد اختالف معنی 1در سطح همدان برزگر 
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به ترتیب  و همدان برزگر شیرازبوکان،  ،همدان کاه کوب یها نیکمبا ،با توجه به نتایج بدست آمده. بود دار معنیدرصد  1در سطح  ها کمباینبین 
 .تان کردستان قرار دارنددر اولویت بکارگیری در مزارع گندم دیم اس درصد 19/9و  12/4، 33/4، 32/4تلفات کل  با

 

 گندم ، کمباین،کاه کوببرداشت، تلفات،  :های کلیدی واژه

 مقدمه 
تن بوده میلیون  811211/13 میزان تولیدهکتار با  میلیون 194114/1کشور در  گندم زیر کشت سطح ،68 -61زراعی  سال در

، کاه و کلش گندم از ها نیکمبا. در این ردیگ یمی رایج انجام ها نیکمباعملیات برداشت گندم با  .(Ahmadi et al., 2020)است
 تا 1/0 حدودبسته به رقم آن، نوع کشت و شرایط رشد کاه گندم  یدمقدار تول. شود یمو در سطح مزرعه ریخته  شده خارجانتهای کمباین 

بطور متوسط  معادل با تولید  )با در نظر گرفتن رقم یک(، ینبنابرا. (Tavakoli, 2012) دانه در هر هکتار است یدبرابر مقدار تول 1/1
در سال  تومان( 1000) کاه در منطقه ( و با توجه به قیمتمیلیون تن در سال 14)حدود  میلیون تن( کاه تولید می شود 8/13) دانه

آوری شور، این بقایا در صورت جمعک های امدارید با توجه به نیاز .تریلیون تومان از دسترس خارج می شود 12 ، سالیانه68-61زراعی 
 رایج، یها نیکمبای بلند بیرون ریخته شده از پشت ها ساقه. عالوه بر این، وجود ردیگقرار  مورداستفادهخوراک دام،  عنوان به تواند یم

 .گردد یمبعدی  درکشتباعث ایجاد مزاحمت 
و اجزای داخلی آن با این تفاوت که انتهای کمباین  ،رایج هستند یها کمباینمشابه  ی،ساختار ازنظر کاه کوبی ها نیکمبا
به داخل مخزن  خردشده های کاه ،مکندهاست که از طریق یک  شده تعبیهمخزنی در انتهای کمباین  ها کمبایناست. در این  تغییریافته

جز واحد کوبنده و بوجاری، دیگر اجزاء ب ها نیکمبادر این  .گردد میتخلیه  مناسب، در محل و پس از پر شدن، شود میریخته 
 تغییریافتهسوهانی به چنگکی مرسوم   کوبندهها،  در این کمباین .(a-1است )شکل ی مرسوم ها نیکمبامشابه  ،نیکمبا دهنده لیتشک

لی این اجزای اص .کند هدایت  کاه کاه را به سمت مخزن تااست  شده نصبیک واحد دمنده اضافی نیز است و در قسمت بوجاری 
 .(b-1شکل ) باشد یمی کاه آور جمعو مخزن  تمیزکننده، ندهی برش، کوبواحدها ها شاملکمباین
ی محلی در شیراز، همدان و بوکان با اضافه کردن مخزن کاه، تغییر واحد کوبنده از سوهانی به چنگکی ها کارگاهی اخیر ها سالدر 

ی داخلی نظیر همدان برزگر و ها شرکت. تعدادی از اند نمودهی رایج به کاه کوب ها نیکمبااقدام به تغییر  و اضافه نمودن واحد دمنده،
بجز مخزن کاه و واحد انتقال کاه به داخل ) یکارساختاری و اصول  ازنظرکه  اند نمودهکردستان اقدام به ساخت کمباین کاه کوب 

کاه کوب نظیر هد، واحد کوبنده، واحد  یها نیکمباجزاء ا میتما ی رایج هستند با این تفاوت که از اولها نیکمبامخزن( مشابه 
 .(Safari et al., 2019) طراحی و ساخته شدندباز ، انتقال قدرت، موتور و غیرهزکنندهیتم
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 (b) کاه کوبکمباین و  (a) کمباین رایج -1شکل 
 ،الواتور برگشت -8غربال دانه،-9غربال کاه،  -1کاه پران،-4مخزن دانه،-3الواتور دانه به مخزن،-2،وفلک چرخ-1

 دمنده کاه -13مخزن کاه، -12کانال کاه، -11 واحد برش -10 واحد کوبش-6واحد دمنده،  -1
Fig. 1- Conventional combine (a) and chaff collector combine (b) 

1-Reel, 2-Grain elevator to tank, 3-Grain tank, 4-Chaff walker, 5-Chaff sieve, 6-Grain sieve, 

                 7-Return elevator, 8-Blower unit, 9-Threshing unit 10, Cutting unit 11- Chaff channel, 12- Chaff tank, 

 13- Chaff blower 

 

و کالس بررسی شد. نتایج نشان  611در دو نوع کمباین جاندیر  کاه کوب های کمبایندر تحقیقی در منطقه فارس، میزان ضایعات 
داشته است و افت انتهای  داری معنی تفاوت درصد 16و  12دو رطوبت  در هر کوب در افت طبیعی و دماغه کمباین معمولی و کاه که داد

 1/3و  2 کوب به ترتیب کاهدر کمباین و درصد  4/20و  02/4 به ترتیب معمولی های کمباینبرای  درصد 16و  12رطوبت  در کمباین
در کمباین  درصد و 4/49و  4/81معمولی  های کمباین برای درصد 16و  12رطوبت  در در مخزن شکسته های دانهمیزان  درصد بود.
 16) باالتر های رطوبتقادر به برداشت گندم در  ها کمبایننشان داد که این  نتایج این تحقیق درصد بود. 1/1و  9/2به ترتیب  کاه کوب

 .(Agheleshkhani, 2017) دنباش و با ریزش کمتر می درصد(
 
 ساعت بر کیلومتر 1/2 و 2 ،1سرعت پیشروی  سه و درصد دانه گندم 20 و 11 ، 10سطح رطوبت  در تحقیقی در هندوستان سه 

 و محتوی ساعت بر کیلومتر 1/1قرار گرفت، نتایج تحقیق نشان داد ترکیب سرعت پیشروی  موردبررسیبرای برداشت گندم با کمباین 
 .(Patel and Varshney, 2014) بوده است ترین ناسبمدرصد برای برداشت گندم با کمباین آزمایشی  19/6 محصول رطوبت

. شد پرداخته 89 کالس و 611 جاندیر نوع معمولی از و کاه کوب های نکمبایبرداشت  تلفات در تحقیقی دیگر در منطقه فارس، 
 مختلف پارامترهای و اجرا دانه گندم درصد 14 رطوبت در و یکسان کامالً ای مزرعه شرایط در معمولی و کاه کوب های کمباین آزمایش

تلفات  مجموع که داد نشان نتایج. شدند گیری زهاندا ،تمیزکننده و برش، کوبش واحد از اعم کمباین مختلف های بخش در تلفات شامل

 متوسط .داشتند داری معنی اختالف جاندیر و کالس کمباین نوع دو هر در معمولی کمباین برداشت تلفات با کاه کوب کمباین برداشت

کاه کوب و معمولی  های کمباینکه بین  درصد بود 29/0 معمولی های کمبایندرصد و در  16/1 کوبکاه   های کمباین درمخزن  تلفات
 در لیتر 11 به میزانکالس  کاه کوب های کمباین در شده گیری اندازه سوخت مصرف میزان بیشترین .درصد اختالف وجود داشت 63/0

 .(Rostami et al., 2018) بود هکتار در لیتر 44/96 جاندیر کاه کوب هایکمباین در و هکتار
آن از  تبع بهشد و  درصد 3به  11از گندم  تلفاتموجب کاهش چشمگیر  1311 ساله تا سال 10 بازۀ زمانیدر  ها نیکمبانوسازی 

طبق آمار . (Amirnejad et al., 2008) شدجلوگیری در کشور در سال میلیون ریال  2492400هزار تن به ارزش  1391هدر رفتن 
 میانگین ومیلیون تن  9/13میزان تولید آن ، میلیون هکتار 9برابر  61-66در سال  و دیم آبی سطح زیر کشت گندممجموع ، منتشرشده

از این محصول در زمان  یتوجه قابلقسمت  .(Ahmadi et al., 2020) ه استبودتن  3/1و  تن 2/4 آبی و دیم به ترتیب عملکرد
 گندم دانه برداشت کمباینی تلفات با عنوان سنجش ملی تحقیقاتی پروژه. شوند یمریخته شده و تلف  برداشت توسط کمباین به زمین

 و فنی انسانی، عوامل از هرکدام سهم و نوع تعیین منظور به 69-68 زراعی سال در آن کاهش راهکارهای ارائه منظور به کشور در
 استان 24 در جدید، و متداول کالس و نیوهلند جاندیر، های کمباین انواع با دمگن مکانیزه برداشت در دانه تلفات میزان بر زراعی مؤثر



 

 

 زارعین مورد مزارع در کار حال در و تصادفی گیری نمونه روش به که بود دستگاه 563 موردبررسی های کمباین تعداد .شد اجرا کشور

 29/1بود که  صددر 3/75 کشور در گندم برداشت تلفات کل ینمیانگ که داد نشان نتایج گرفتند. قرار برداری نمونه و بررسی بازدید،

 و در مزارع دیم کشور درصد 34/3 آبی مزارع در دانه تلفات کل میانگین .درصد آن تلفات کمباینی بود 46/2درصد آن تلفات طبیعی و 
 تلفات میانگینبود.  درصد 19/2و  3/2 ترتیب به دیم و آبی مزارع در بدون تلفات طبیعی( ) کمباینی تلفات میانگین درصد بود. 4/4

 در کشور در کمباینی تلفات که میزان داد نشان تحقیق این نتایج .درصد بود 14/1و  04/1 ترتیب به نیز دیم و آبی گندم در طبیعی
 .(Dehghan et al., 2018) درصد رسیده است 46/2و به  افتهی کاهشدرصد  11/0 گذشته سال 13 مدت طی

و  چهارمحالالوند و امید در استان  آبی گندم دو رقم در برداشت 611و  1191ی جاندیر ها نیکمبامیزان تلفات تحقیق، در یک 
از  که بوددرصد  13/9با میزان  611 ریجانددر رقم امید و توسط کمباین  دانهنشان داد که بیشترین تلفات  نتایج شد. بختیاری بررسی

درصد  11درصد ناخالصی و  21درصد در کوبنده،  1/19، سکوی برشدرصد در  34مربوط به تمیز کردن،   آندرصد  1/10 این مقدار،
واحد مربوط به   آن درصد 10که  بود درصد 68/3با رقم الوند  و 1191 ریجاند کمباین کمترین تلفات مربوط به .بوددانه شکسته 

 بود درصد 18و  22 بیترتبود و میزان ناخالص و دانه شکسته نیز به  کوبنده واحد در درصد 13، سکوی برش در درصد 31، زکنندهیتم

(Mirasi et al., 2014). 
 در برداشت گندم میزان تلفات دانهبه سفارش معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی )دفتر طرح گندم(  ملییک پژوهش در 

دستگاه  11کوب، شامل  ستگاه کمباین کاهد 100در این تحقیق . شد گیری اندازه کشوراستان  6در  ،کوب های کاهبا کمباین )دیم و آبی(
گیری  روش نمونه به  دستگاه انواع دیگر کمباین  3دستگاه برزگر همدان و  3دستگاه کردستان،  9(، 1191و  1011، 611) جاندیرانواع 

کوب  که به کاه بودندی های معمول دستگاه کمباین 61گرفتند. از این تعداد  قرار موردبررسی در حال کار در مزارع زارعینو تصادفی 
بر  ها کمباین میانگین سنکه  بودند  شده ساختهو  طراحیکوب  کاه صورت بههایی بودند که اساساً  دستگاه کمباین 6و بودند  شده تبدیل

برداشت  میانگین کل تلفات گندم در مرحله ؛ساعتبر هکتار  31/0 ها کمباین ای . ظرفیت مزرعهبودسال  6/19 اساس نتایج بدست آمده
درصد آن  19/1درصد بود. از این میزان تلفات کمباینی  88/3و  21/1درصد بود که سهم تلفات طبیعی و کمباینی به ترتیب  01/1

های ی استفاده از کمباینطورکل بهبر اساس نتایج این تحقیق، درصد آن توسط واحدهای فرآوری کمباین ایجاد شد.  61/1توسط هد و 
 244114و  318122به ترتیب به میزان  داران کمباینو  رآمد خالص کشاورزانهای معمولی موجب افزایش دباینکم جای بهکوب کاه

-آوری، بستهجمع های هکاه، حذف هزین ارزش ریالیتومان در هکتار شد. همچنین این جایگزینی موجب برداشت کاه بیشتر، افزایش 

 .(Rostami.M.A et al., 2021) گردیدبندی و خرد کردن کاه 
 201 دستگاه کمباین بوکان، 303شامل دستگاه بود که  114کردستان جمعاً در استان  فعال در برداشت گندمکوب  های کاه کمباین

دانه کمی و کیفی میزان تلفات نبود اطالعات دقیق از به دلیل . لذا بود همدان دستگاه برزگر 3دستگاه همدان و  340دستگاه شیراز، 
کوب در  های کاه از انواع کمباین هرکداممیزان تلفات دانه توسط و در استان کردستان ی کاه کوب غالت ها نیکمبا گندم در برداشت با
 اجرای این تحقیق ضروری بود. دسترس کشاورزان

 ها روشمواد و 

 در استان کاه کوبی ها نیکمبا تعیین عملکردبرای  یط میدانی،در شرا دیمدر سطح مزارع گندم  1361در سال  بررسی این 
جاندیر  یها نیکمباو شامل دستگاه  11برداشت گندم آبی  برای یموردبررسهای  تحقیق تعداد کمباین در این  انجام شد. کردستان

 4شیراز،  دستگاه آن 4، ها نیکمبااین از  .همدان برزگر بود کاه کوباختصاصی  ( و کمباینو همدانبوکان  شیراز،) کاه کوبمجهز به 

دهگالن و قروه  بیجار، سقز، دیوان دره، یها شهرستانکه در  بود همدان برزگردستگاه  3دستگاه همدان و  4 دستگاه بوکان،
تلفات  زانیمه، درجه خلوص دان ،یا مزرعه تیظرف ،ینیتلفات کمبا یها شاخصازنظر  ها نیکمبا در این تحقیق قرار گرفتند. یموردبررس

. اجرا شدتکرار  4تیمار و  4تصادفی با  کامالًطرح  صورت بهآزمایش  .یکدیگر مقایسه شدند در مزرعه با محصول گندم و عملکرد  یعیطب
 .است شده استفادهگمشده  یها کرتکمتر بوده است از روش  ها نمونهنظیر کمباین همدان برزگر که تعداد  یمارهاییتدر 

واحد کوبش، واحد )مجموع تلفات  کاه کوبدر مخزن تلفات تلفات طبیعی، تلفات سکوی برش، گیری  اندازهشامل   ها برداری نمونه 
کسب  منظور به ،. عالوه بر اینبوددر مخزن کمباین  (های شکسته و ناخالصی میزان دانه) تلفات کیفی و (جداکننده، واحد تمیزکننده



 

 

کوبنده، سرعت ها،  مانند سن کمباین ییها شاخصها و تلفات دانه در مزارع،  کارکرد کمبایناطالعات تکمیلی از عوامل جانبی مؤثر بر 
بودند، ثبت  شده هیتهها ارزیابی کمی و کیفی کمباین منظور بههایی که گیری شده و در فرماندازه وفلک چرخسرعت محیطی دوران 

هایی در خصوص اطالعات فنی و  پرسشنامه و قرارگرفتهمصاحبه  ها مورد مالکین و رانندگان کمباین ،همچنین کشاورزان گردید.
های مختلف  . در پایان، میزان تلفات طبیعی و کمباینی، میزان تلفات در قسمتگردیددر امر برداشت گندم تکمیل  ها آنمشکالت 

 .شد تعییندر منطقه  ها آن منشأو  ها نیکمبا
با  سرعت پیشروی شد.گرمی از مخزن دانه و در آزمایشگاه تعیین  110 یها نمونهگرفتن کمک رطوبت دانه در زمان برداشت به 
 تکه یکبا بستن  برحسب کیلومتر بر ساعت تعیین گردید. یتدرنهامتر بر ثانیه و  برحسبمتر  11تعیین زمان طی شده برای مسافت 

تعیین و میزان دور  وفلک چرخدور  10شده برای  زمان صرف ،وفلک چرخدر باالترین نقطه  دادنقرار و  وفلک چرخروبان رنگی بر روی 
زمان الزم برای  .شدگیری  از زمین اندازهگندم  ( ایستادههای ساقه) یتعیین ارتفاع برداشت، ارتفاع بقایا یبرا بر دقیقه محاسبه گردید.

 ریدانه به شرح ز ینیو کمبا یعیطب و محاسبه انواع تلفات یریگ اندازهروش  محاسبه شد. یا مزرعه برداشت یک هکتار تعیین و ظرفیت
  بود: 

 و عملکرد در هکتار تلفات طبیعی دانه
و شرایط  خوابیدگی و ریزش محصول هایی است که قبل از ورود کمباین به مزرعه و در اثر وزش باد، تلفات طبیعی شامل دانه

به کمک کادر فلزی  ،از مزرعه نشده برداشتاز سطح تصادفی   نقطه 4در . (FMO, 1981) شوند از دسترس کمباین خارج میجوی 
 (توانستد توسط کمباین برداشت شوند که نمیشده )ریخته  یها سنبلهها و  دانه ،و در مجاورت مسیر ارزیابی کمباین متریسانت 10×10

. آنها توزین شد یها دانهطح مزرعه برداشت و در واحد س عملکرد محصول عنوان بههای ایستاده نیز  سنبلهآوری شد. همچنین  جمع
ایستاده  یها سنبلههای درون  و مجموع دانهتلفات طبیعی  عنوان به ریخته شده بر زمین یها دانهو  ها سنبلههای درون  مجموع وزن دانه 

 .(Dehghan et al., 2009) شددر نظر گرفته عملکرد واقعی محصول در واحد سطح  عنوان بهدرون کادر 
 

   (1 )    

               
 

Pn : تلفات طبیعی دانه)%( 

Wa :با کمباین  برداشت قابلهای ایستاده  ود در بوتههای موج وزن دانه(gr) 

Wb :اند  هایی که قبل از ورود کمباین به مزرعه ریزش کرده وزن دانه(gr) 

 
   (2)    

 
 

Yt : یدشده در واحد سطح تولکل دانه(kg.ha
-1) 

n:  یکادر اندازتعداد دفعات 

Ak :برداری  مساحت کادر نمونه(m
2) 

 تلفات سکوی برش
به واحد کوبنده کمباین منتقل شوند، به علت کارکرد  که یناهایی است که قبل از  ها و دانه سنبلهسکوی برش شامل تلفات 

ها یا  ، زاویه نامناسب ورود پرهوفلک چرخهای شانه برش، سرعت دوران کم یا زیاد  ، مانند شکستگی تیغهسکوی برشنامناسب اجزای 
. شوند یمریخته بر روی زمین از تیغه برش و غیره  وفلک چرخ، فاصله نامناسب عمودی یا افقی ها سنبلهدر بین  وفلک چرخهای  انگشتی

 10×10فلزی کادر کمباین بر روی آن ریخته نشده،  انتهایو کاه و کلش  شده برداشتنقطه از مزرعه که توسط کمباین  4در 
 ,.Dehghan et al) شدآوری  جمعکادر قرار داشتند  دروندر  که هایی سنبلهها و  سپس دانهو  شد تصادفی انداخته صورت بهمتر  سانتی

2009). 
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 (3) 

 
Pi:  درصد تلفات دانه در سکوی برش)%( 

n:  یکادر اندازتعداد دفعات 

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

 

 کاه کوب تلفات
. شود یممخزن کاه  وارد است که همراه با کاه و کلش کوب یمنسالم و  یها سنبلهدر  های موجود شامل دانه واحد کوبنده تلفات

و  ، مکش زیاد فناز سرعت دورانی نامناسب کوبنده، فاصله نامناسب کوبنده و ضد کوبنده عبارتندجاد این تلفات عوامل ای از برخی
ی ها ها( شامل دانه )الک یزکنندهتمواحد  و کوبکاه  تلفات شود. به واحد کوبنده می ازحد یشبدهی  سرعت زیاد کمباین که باعث خوراک

برخی عوامل ایجاد این تلفات عبارتند از تنظیم نامناسب )زاویه کم( یا  .شوند یمریخته  در مخزن کاهاست که ای  سالم و شکسته
 ها. پنکه دمنده، زاویه و محل نامناسب برخورد باد دمنده به زیر الک ازحد یشبها، سرعت  الک  گرفتگی روزنه

 کاه مخزن وارد شکسته یا سالم یها دانه تصور به که کوبنده واحد در دانه افت میزان یریگ اندازه ایکوب بر کاه کمبایندر 

آزمون،  انجام از پس .دونم محصول برداشت به اقدام متر 11 میزان به کمباین سپس و شده یهتخل کامالً کاه مخزن ابتدا ،شوند یم
 پایان باشد.  ثبت برداشت حین در کمباین مؤثر کار عرض .شد یریگ مجدداً اندازه پیشروی طول جلوگیری از خطای آزمایش، منظور به

 مخزن اخل)کاه( د محتویات و پهن شد کمباین عقب در متر 3در  متر 3 ابعاد به گونی یک و شده متوقف کمباین برداشت، کار یافتن

 با کار ینا ( شد توزین شکسته و سالم یها دانه و و دانه توسط جریان باد و پنکه از یکدیگر جدا شدند کاه سپس ،شد ریخته آن روی

اصلی به شرح ذیل بدست  داده دو آزمون این از. )شد باد انجام با جداسازی مرحله نهایی نیاز صورت در و مرحله چند در کردن الک
 آمد:

 سکوی برش مؤثر کار عرض (کمباین مؤثر کار عرض در طول پیشروی ضرب با که آزمایش حین شده برداشت زمین مساحت -1

 .حاصل گردید)

 )گرم ( کاه از شده جداسازی دانه میزان -2

 .محاسبه گردید ،تلفات کمباینی و طبیعی است مجموع با برابر کهکمی، تلفات کل  ین تلفاتیپس از تع

 کیفی افت

 خارجی هرگونه مواد بدون گرمی 100 یها نمونه بود شده برداشته کمباین دانه مخزن از که کیلوگرمی یک نمونه از آزمایشگاه در

جدا  دیده یبآسظاهری  لحاظ به یطورکل به و برداشته ترک یا شده شکسته یها دانه نمونه، توزین از پس .شد انتخاب کلش و کاه و
 عنوان بهنمونه  کل وزن به دیده یبآس یها دانه وزن نسبت درصد .شد محاسبه خردشده یها دانه درصد اساس بر کیفی افت و شد

 .تعیین شد ها دانه شدن خرد درصد

 درصد ناخالصی
که  های هرز، خاک، سنگریزه و کاه و کلش است شامل بذر علف در مخزن کمباین شده برداشتهای محصول  یناخالص

های هرز، خاک، سنگریزه و کاه و کلش( به  )بذر علف ها یاز نسبت وزن مجموع ناخالص ،درصداین . درصد آنها محاسبه گردد بایست یم
 .(Dehghan et al., 2009) محاسبه گردید 4رابطه و مطابق  وزن کل نمونه

 
 (4) 

 
Pz: ها  درصد ناخالصی)%( 

 T:  وزن کل نمونه(gr) 
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 K: های شکسته موجود در نمونه  وزن دانه(gr) 

M:  موجود در نمونه وزن کاه و کلش(gr) 

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

R:  موجود در نمونه و خاک  یزهر سنگوزن(gr) 

 خلوص دانه محاسبه گردید. درصدمیزان  درصد، 100با کسر میزان ناخالصی از 

 

 نتایج و بحث
 

 یا مزرعهظرفیت 

 ها نیکمبا، بین یموردبررس یها نیکمبادر  به علت شرایط محصول() یشرویپو سرعت  مؤثرمتفاوت بودن عرض کار با توجه به  
بوکان،  یها نیکمبا یا مزرعه، ظرفیت 2جدول داشت. مطابق  وجود درصد 1در سطح  یدار یمعن، اختالف یا مزرعهظرفیت  ازنظر

در  همدان برزگر های کمباین . با این نتایج،بودهکتار بر ساعت  83/0 و 13/0، 18/0، 13/0ترتیب  بههمدان برزگر، همدان و شیراز، 
خوابیدگی  ،کمباین، به دلیل متراکم بودن محصولزیاد عرض کار  علیرغم مزارع، غالبدر  . نمودندبرداشت را  یشتریسطح بیک ساعت 

 انسداد)جلوگیری از  دهی خوراکاهش برای ک ناچار بهکمباین  ، رانندهیشتر(برای ورود کاه ب) تحتانی های قسمتو برش محصول از  آن
تراکم محصول،  ازنظر مختلف مزارع آزمایشیشرایط  هرحال به. کرد میبرداشت  عرض کار کمتری را ،کوبش و تمیزش( های سامانه

و  نژاد قاسمی .شدمی هاای کمباین مزرعهظرفیت  درنهایتو  ، سرعت پیشرویتغییر عرض کاررطوبت دانه و ناهمواری زمین موجب 
 ،و در مزارع با کشت مسطح اند نمودهرا متفاوت بودن الگوی کشت گزارش  ای مزرعههمکاران یکی از دالیل اختالف ظرفیت و بازده 

کلیه مزارع  در این تحقیق . (Ghaseminejad et al., 2018) بیشتر بوده است ای پشتهنسبت به جوی  ای مزرعهظرفیت و بازده 
، مؤثر عرض کار نظیر نداشته است و سایر عوامل تأثیریالگوی کشت بر روی ظرفیت  بنابراینبودند  شده کشتمسطح  صورت به

باال  توجه به با کار، عرض ازنظر .اند شدهها ای کمباینباعث اختالف در ظرفیت مزرعهکشت و خوابیدگی محصول  تراکم مهارت راننده،
 تیمارهاآن نسبت به سایر  ای مزرعهو ظرفیت  گرفتکار بیشتری تحت پوشش قرار  عرض توان کمباین ماشین برزگر همدان، ودنب

در کار برداشت کنترل میزان ورودی کمباین قسمتی از عرض هد کمباین  منظور بهبود زیاد که تراکم محصول  مزارعی. در بودبیشتر 
 .محصول بکار گرفته نشد

 

 وصدرصد خل
جریان برداشت محصول  در های هرز، خاک، سنگریزه و کاه و کلش است.  شده شامل بذر علف های محصول برداشت ناخالصی

مطابق . شود یشناخته م یفیافت ک عنوان بهشوند که  شکسته شده به مخزن کمباین منتقل می صورت بهها  توسط کمباین، بخشی از دانه
های نتایج مقایسه میانگین اشت.دنوجود  دار معنیاختالف  درصد 1در سطح درجه خلوص،  نظرازآزمایشی  تیمارهای، بین 1 جدول

 های کمباینبین و  بیشتر بود تیمارهانسبت به سایر همدان برزگر  های کمبایندرصد خلوص نشان داد که  2در جدول خلوص دانه 
دارای  ها کمباینموجود در مخزن  های دانهکیفی، مرغوبیت  نظراز بنابراین ؛نداشتوجود  داری معنیو بوکان اختالف  شیراز همدان،

 .بودو میزان خلوص از مقبولیت مناسبی برخوردار  هشرایط یکسانی بود
 

 یموردبررسصفات  ازنظری آزمایشی مارهایتتجزیه واریانس  -1جدول 
Table 1- Analysis of variance of experimental treatments in terms of studied traits 

 منبع تغییرات
Source of variation 

 درجه آزادی
Degree of 

freedom 

 دانهخلوص 
 Seed purity 

(%) 

 سکوی برش
Head losses 

(%) 

 کاهتلفات مخزن 
Chaff tank losses 

(%) 

 کلتلفات 
Total losses 

(%) 

 یا مزرعهظرفیت 
Field capacity 

ha.h-1 

 عملکرد محصول
Crop Yield 

kg.ha-1 

 Replication 3 6.49 1.37 4.48 4.67 0.002 7739.75 تکرار

 *Combine type 3 15.57ns 3.79* 11.03* 4.77* 0.01* 111774.14 ینکمبانوع 



 

 

 Error 9 6.94 4.2 1.44 5.66 0.0002 5560.89 خطا

 2.72 21.6 25.93 28.25 2.03 4.39  (CV)ضریب تغییرات 

ns: بودن اختالفات یمعن یب 
 %1در سطح  دار یمعنتالف * اخ

 

 %(1در سطح ) *مارهایتمقایسه میانگین  - 2جدول 
Table 2 - Comparison of average treatments * (at 5% level) 

 تیمار
Treatment 

دانه خلوص 

()% 
 Seed purity 

(%) 

تلفات 

 سکوی برش

Head)%( 

losses 

(%) 

تلفات 

 %(کاه )مخزن 
 Chaff 

tank losses 
(%) 

ت تلفا

 %(کل )

Total 

losses 
(%) 

ظرفیت 

هکتار ) یا مزرعه

 Field بر ساعت(

capacity 
ha.h

-1 

محصول عملکرد 

 بر هکتار( کیلوگرم)
Crop 
Yield 

kg.ha
-1 

Bookan 96.36بوکان 
ab 1.66

b
 2.64

ab 4.33
b 0.83

b 1673.7
b

 

Shiraz 97.49 یرازش
ab 3.65

a 0.87
b 4.52

b
 0.73

c 1915.7
a 

Hamedan 94.00همدان 
b 3.54

a 0.78
b 4.32

b
 0.83

b 1695.5
b 

Hamedan Barzegar 98.62 برزگرهمدان 
a

 2.28
b

 4.28
a

 6.56
a

 0.87
a

 1508.6
c

 

 ندارند. یدار یمعناختالف و  قرارگرفتهدر یک گروه آماری حروف مشابه های دارای  : میانگین* 

 *Means with similar letters are in a statistical group and there is no significant difference. 
 

 شانه برش(هد )تلفات 
 کادرهایریخته شده در داخل  های دانه آوری جمع( و هکتار بر کیلوگرم 38/1961) آزمایشی تیمارهایمتوسط عملکرد گندم در  با در نظر گرفتن 

تلفات  برخالفو  بودها  آن سکوی برشها در قسمت  فات در کمباینبیشترین میزان تل .مختلف کمباین تعیین شد های قسمتآزمایشی، میزان تلفات در 
اختالف  ،کمباین سکوی برشتلفات در  ازنظر یموردبررسهای  انواع کمباین بین ،2و  1جداول مطابق  .بودطبیعی، این عامل تابعی از عملکرد کمباین 

درصد  21/2و  99/1 ،91/3، 14/3و همدان برزگر به ترتیب  بوکان ،رازیش ،همدان یها نیکمباتلفات  .شتادوجود درصد  1در سطح احتمال  یدار یمعن
 بودن نامناسب دلیلبه  تواند می این اختالف بود. بوکان های کمباینکمترین تلفات هد مربوط به  و شیراز یها نیکمبابیشترین تلفات مربوط به بود که 
در بین  وفلک چرخهای  ، زاویه نامناسب ورود انگشتیوفلک چرخدوران کم یا زیاد های شانه برش، سرعت  مانند شکستگی تیغهسکوی برش اجزای 

چنانچه بتوان این تلفات را به حداقل رساند، میزان تلفات کلی کمباین به نحو  .باشد از تیغه برش وفلک چرخفاصله نامناسب عمودی یا افقی  و ها سنبله
این یافته با نتایج  .(2 شکل) بود بوکان کمباین ،هدپائین بودن تلفات  ازنظرکمباین  ترین مناسب ،با توجه به این نتایج چشمگیری کاهش خواهد یافت.

 که دادنشان . این نتیجه (Dehghan et al., 2018) شتدامطابقت  سکوی برش در یکمباین میزان تلفات نیشتریبمبنی بر ایجاد قبلی  یها پژوهش
  مهم برای کنترل تلفات کمباین، هد برداشت است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. یها قسمتیکی از 

 

 (مخزن کاهعقب کمباین )تلفات 
پودر  صورت بهای  هیچ دانه ینکها)با فرض  موجود در مخزن کاه است یها دانهو  کوب یمنهای سالم و  سنبلههای موجود در  شامل دانه ،تلفاتاین 

مخزن کاه در تلفات  .(1)جدول  وجود داشت داری یمعناختالف  مخزن کاهتلفات  ازنظر یموردبررس های ینکمبا. بین مراه با باد از کمباین خارج نشوند(ه
 .(2)جدول  درصد بود 81/0 و 18/0 ،94/2، 21/4همدان برزگر، بوکان، شیراز و همدان به ترتیب  های ینکمبا



 

 

 
 برش و مخزن کاهتلفات در شانه  -2 شکل

Fig. 2- Losses in the head of combine (cutter bar) and chaff tank 
 

بوکان، شیراز و  های ینکمباطرفی بین  از داری وجود نداشت. یمعنهای بوکان و همدان برزگر اختالف  ینکمبابین ، میزان تلفات در مخزن کاه ازنظر
 1در سطح  داری یمعناختالف  شیراز و همدان های ینکمبا ولی بین همدان برزگر ومشاهده نگردید درصد  1در سطح  داری یمعنهمدان نیز اختالف 
 ندنمود درصد گزارش 19/4و شیراز( را  بوکان همدان،) یرجاند های ینکمباتلفات مخزن کاه در  متوسط و همکاران یرستم .درصد مشاهده شد

(Rostami et al., 2018) متوسط درصد  در تحقیقی، .ه استبوددرصد  14/2این سه نوع کمباین  تلفاتمتوسط درصد در این تحقیق  که یدرصورت
این  در .(Agheleshkhani, 2017) دارد یخوان همکه با نتایج این تحقیق  گزارش شد درصد 2درصد  12تلفات در مخزن کاه کمباین جاندیر در رطوبت 

همدان ری کمتر از کمباین دا معنی طور بهبود و درصد  81/0-94/2بین  جاندیر، کاه کوب های ینکمبا در قسمت مخزن کاه تحقیق نیز میزان تلفات کاه
  .(2 شکل)بود.  درصد( 21/4برزگر )

یچه ها می توان میزان بده خروجی راسب بخار( دارای دمنده قوی تری نیز می باشد که هرچند با کنترل د 240) کمباین همدان برزگر به دلیل موتورقویتر
ل دانه ها امکان پذیر نیست و یکی از دالیل احتمالی باال بودن میزان تلفات در کنترل کام ،را کنترل نمود ولی به دلیل باالبودن میزان خروجی دمنده

دستگاه است که میزان خوراک دهی را به کوبنده با ظرفیت ثابت افزایش  شانه برشعامل دیگر بیشتر بودن عرض کار  همین عامل است. ،مخزن کاه
ن های رایج ساخت شرکت کمباین سازی دارای تنظیماتی است که غالب کمباین داران داده است که باعث بیش باری و افزایش تلفات شده است. کمبای

 ن تسلط دارند ولی در کمباین محلی همدان برزگر کمباین داران به تنظیمات آن تسلط کافی ندارند.آبه 

 

 کمباینی کل تلفات
وجود  درصد 1در سطح  یدار یمعن( اختالف د و عقب کمباینمجموع تلفات ه) کمباینی تلفاتکل  ازنظرمورد آزمایش  کاه کوب یها نیکمبابین 

همدان برزگر و  یها نیکمبادرصد بود که  32/4و  12/4، 33/4، 19/9و همدان به ترتیب  رازیش ،بوکان همدان برزگر، یها نیکمبامیزان تلفات . داشت
از این  که درصد بود 62/4 دانه گندم، کل در این استان برای برداشتمتوسط تلفات  .(3بودند )شکل  تلفاتهمدان به ترتیب دارای بیشترین و کمترین 

درصد  36/2در این منطقه متوسط ریزش طبیعی  .تعلق داشتبه سکوی برش  درصد 81/2 مخزن وبه  شده منتقلمحصول مربوط به  درصد 14/2میزان 
درصد  8و  3/2، 1/4،8/1را به ترتیب دان، خراسان، اصفهان و گرگان مهفارس،  یها استانر د کمباین تلفاتمیانگین بهروزی الر و همکاران،  بود.

تنظیم نبودن کمباین، مناسب نبودن زمان برداشت، رطوبت نسبی هوا و ، در تلفاتعوامل مؤثر  نیتر مهم که (Behroozi Lar, 1995) ندنمود  گزارش
 درصد 4/1و  19/8 در مناطق فارس و زنجان به ترتیبی کاه کوب ها نیکمبادر کاه(  شانه برش و مخزنکل )میزان تلفات  بوده است.ساعت برداشت 

 .(Rostami et al., 2018) شتدا یخوان همدرصد( با نتایج منطقه زنجان  62/4این تحقیق )دانه در متوسط تلفات . است شده گزارش

. بودمخزن کاه( در این استان درصد تلفات  14/2و سکوی برش درصد تلفات  81/2) کمباینیتلفات کل میزان  بودن باال بیانگراین تحقیق  نتایج
 سرعت تراکم محصول، زانیم ،محصول یدگیخواب عوامل مختلفی نظیر درصد رطوبت دانه،است ولی  شده استفاده نو یها نیکمباهرچند در این مناطق از 

 .استبوده  کمباینبر تلفات  رگذاریتأثاز عوامل  وفلک چرخپیشروی و سرعت 



 

 

 
 ی کاه کوبها نیکمبابا  برداشت دانه گندم تلفات کلی )مجموع تلفات طبیعی و کمباینی(– 3شکل 

Fig. 3 - Total losses (natural and combine losses) of wheat harvesting by chaff walker combines 

 

 گیرینتیجه
 .ی وجود نداشتدار یمعنهای برداشت اختالف درصد بود و بین ماشین 92/69 شده برداشتی ها دانهمتوسط درصد خلوص  -1
 دان برزگر،ی بوکان، همها نیکمبای ا مزرعهظرفیت داشت.  وجود درصد 1ی در سطح دار یمعنی، اختالف ا مزرعهظرفیت  ازنظر ها نیکمبابین  -2

 .هکتار بر ساعت بود 83/0 و 13/0/، 18، 13/0به ترتیب همدان و شیراز،     
 نسبت بهآن  بیانگر باال بودنکه بود درصد  62/4 ،کاه کوب یها نیکمباگندم دیم با  برداشتکمباینی دانه در تلفات متوسط در استان کردستان  -3

 شده اصالح)نه  محلی شده یطراحکوب  کاه یها نیکمباباال بودن تلفات در  ناشی ازاستان  در این ینیتلفات کمبااست. باال بودن ها سایر استان    

  گیرد،  یقرارم مورداستفادهاینکه چندین سال است که توسط کشاورزان  به علتساخت شرکت کمباین سازی،  یها نیکمبادر  است.بوده  رایج(   
 آن  تنظیمات کامل دارند ولی در کمباین محلی هرچند اصول کار یکی است ولی کمباین دار با ییآشنابا آن  با تنظیمات و اصول کار داران نیکمبا   
 کافی ندارد. ییآشنا   
 و 18/0، 94/2، 21/4های همدان برزگر، بوکان، شیراز و همدان به ترتیب  ینکمبادر  کاه( مخزنعقب کمباین )دانه منتقل شدن به تلفات  میزان -4

 است. بیشتر بوده ها کمبایناز سایر  همدان برزگر کاه کوبتلفات کمباین  دهد مینشان که  درصد بود 81/0    
 ی همدانها نیکمبادرصد بود که  30/4و  12/4، 32/4، 19/9و همدان به ترتیب  رازیش ،بوکان ی همدان برزگر،ها نیکمبامیزان تلفات کل  -1

 .بودندرین و کمترین تلفات به ترتیب دارای بیشت همدانبرزگر و     
بودن  باال ،تلفاتبه دلیل پائین بودن کمباین شیراز استفاده از همدان و در رتبه بعد  استفاده از کمباین ،از این تحقیق آمده دست بهبا توجه به نتایج  

 .قابل توصیه است در شرایط کشت دیم استان کردستان مناسب، یا مزرعهو ظرفیت  درصد خلوص
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