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  دهیچک

توان ی می مختلفيهااز روشبدین منظور   .شودیانجام م ) يادو مرحله (میر مستق یم و غ  یکلزا به دو روش مستق    برداشت        
ز یـ م و نی مخصوص کلزا در روش مـستق دماغه و متداول دماغهن غالت همراه با یها برداشت با کمبان آن یبهره جست که از ب    

 بردارنـده در منطقـه   دماغـه ن مجهز به ید و متعاقب آن برداشت محصول توسط کمبا بلنیبرش محصول توسط دروگر شاس    
-یمـ ) تلفات دانه( از عوامل موثر بر افت محصول،ستا از آن یز تابعیزمان برداشت که رطوبت محصول ن.  می باشند  مرسوم
 منطقه مـورد  ين روش برایتر مناسبرداشت کلزا و ارائه مختلف ب  يهاسه روش ی و مقا  یابیق، ارز ین تحق ی ا یهدف اصل . باشد

ن یکمبـا .  انجام گرفتی با استفاده از سه روش برداشت و هر کدام در سه سطح رطوبت      ییها آزمون ن منظور ی بد .استمطالعه  
م، و دروگـر  یدرصـد در برداشـت مـستق    15 و   12،  9  يهـا  مخصوص کلزا در رطوبـت     دماغه متداول غالت و     دماغهمجهز به   

 درصد، در برداشت 11 بردارنده در رطوبت دماغهن مجهز به یدرصد همراه با کمبا 40 و  35،  30  يهابت بلند در رطو   یشاس
 ي مخـصوص کلـزا دارا  دماغـه ن مجهـز بـه   ی کـه اسـتفاده از کمبـا   نـشان دادنـد   ج  ینتا .تندم مورد استفاده قرار گرف    یر مستق یغ

ن روش نسبت به ی که کل افت در ایرداشت است، در حالگر بی ديها از لحاظ عملکرد نسبت به روش      ي باالتر ی نسب يسودمند
م در یر مستقیبرداشت غبراي  درصد و 12برداشت مستقیم در رطوبت  براي ترین افت  کم. تر است شی بيابرداشت دو مرحله

  .به دست آمد دانه %40سطح رطوبت 
  

  نیکمبا، کلزا، تلفات دانه، میتقر مسیم، برداشت غی مستق برداشت:يدی کليهاواژه
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Abstract 

There are two methods to be used to harvest canola crop, namely direct and indirect methods; each 

method having it’s own procedure. The most common procedure prefered by Iranian farmers in direct 

harvesting is using combine with either conventional or canola  head, while in indirect harvesting 

windrower is used prior to pick the rows up with grain harvester which is equipped with pickup head. 

The main objective of  the present study was to evaluate grain losses in above mentioned methods and 

proposing an appropriate method for Khorasan region. Experiments in direct harvesting included three 

levels of grain moisture content, namely %15, %12 and %9. In indirect harvesting, crop was cut by 

windrower at three levels of grain moisture content of %40, %35 and %30. Then a grain combine with 

pick-up head was used for picking the rows when the moisture level reduced to 11%. Results showed  

that using a grain combine equipped with the canola  header, was relatively more efficient than other 

harvesting methods, while the total losses in this method was much higher. The lowest loss in direct 

and indirect methods occurred at grain moisture contents of 12 and 40% for direct and indirect 

harvesting, respectively. 
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  مقدمه
کلزا پس از سـویا و نخـل روغنـی مقـام سـوم را در                       

 درصـد   7/14به طوري که حدود     . تامین روغن نباتی دارد   

-کل تولید روغن نباتی را در جهان به خود اختصاص مـی      
هاي خاص کلزا و سازگاري آن با شـرایط آب    ویژگی. دهد

و هوایی اکثر نقاط کـشور سـبب شـده اسـت کـه توسـعه                
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 تـأمین روغـن     يبـرا عنوان نقطه امیـدي     کشت این گیاه به     
خام موردنیاز کشور و رهایی از وابستگی به شـمار رود،           

هـاي  به طوري که در حـال حاضـر کلـزا نقطـه ثقـل طـرح               
 دهشیري(گردد هاي روغنی محسوب میافزایش تولید دانه

1378 .(  
اي برخـوردار    کلزا، برداشت از اهمیت ویـژه      دیتول در        
،  بـه علـت ریـز بـودن بـذر           ممکن است  به طوري که  . است
 رشد نامحـدود و حـساسیت بـه ریـزش بـذر در               به عادت

مرحله خشک شدن کامل غالف، تلفات در هنگـام برداشـت    
  .بسیار زیاد شود

براساس اطالعات موجود، بیشترین افت محصول کلزا           
 و دلیـل آن، کمبـود    ردیـ گیصـورت مـ   در مرحله برداشت    

 برداشت و نیز عدم شناخت کامل   هاي مناسب براي    ماشین
روش برداشت، نحوه اجراي    . باشدهاي برداشت می   روش

استفاده تا حد زیـادي بـر        هاي مورد عملیات و نوع ماشین   
هاي به دست   روي عملکرد محصول و کیفیت و کمیت دانه       

 موجب   به طوري که برداشت زود هنگام      . آمده موثر است  
 سـبب بـاز شـدن        کیفیت بذر و برداشـت دیرهنگـام       کاهش
 هـر کـدام از    .گـردد ها و افـزایش مقـدار ریـزش مـی         غالف
 کـه    هـستند  یب و محاسـن   یـ  معا ي برداشت دارا  يهاروش

 منطقه مـورد    ی و زراع  ي، اقتصاد ییآب و هوا  ط  یتابع شرا 
  ات برداشــــت یــــ عمليز زمــــان اجــــرایــــمطالعــــه و ن

  ). 1385و همکاران دلو یس( باشدیم
، برداشت کلزا   )1995(کارانج زوت و هم   ی      بر اساس نتا  

تر باعث تلفات کلـزا شـد،     ی با فاصله کف طوالن    يابا دماغه 
ن عدم اسـتفاده از چـرخ و فلـک در موقـع برداشـت        یهمچن
 .زش در دماغه کلزا شودیتواند باعث کاهش ریکلزا م

م بـا  ی، تلفات دانه را در برداشت مـستق      )1996(وانکن  ی      ا
ل برداشـت غـالت بـه دسـت         متداو دماغهن مجهز به    یکمبا

تلفــات در . سه نمودنـد یــژه مقایـ  ودماغــهک یـ آورده و بـا  
لــوگرم در ی ک390 تــا 4/269دماغــه اســتاندارد در حــدود 

ژه در یـ  ودماغـه  کـه تلفـات   یهکتار به دست آمـد در حـال     
  . بودلوگرم در هکتاری ک3/160 تا 6/102حدود 

 هدماغـ سه دو نـوع     یبه مقا ) 2002(بروس     هوبسون و     
 دماغهق از   ین تحق یدر ا . مختلف در برداشت کلزا پرداختند    

)  در کنارهي برش عموديغه های کلزا با ت  دماغه( استاندارد
شتر و مجهـز بـه    یـ گر با عرض ب   ی استاندارد د  دماغهک  یو  

 دماغـه غـه بـرش کـف       ی که در پـشت ت     ی کمک يتسمه نقاله 
س یده شـده را بـه جلـو هلـ    یـ ده و محـصول بر    ینصب گرد 

تلفـات  نـشان داد،   ج  ینتـا . کند، استفاده شـد   یتقل م ه من یتغذ
کـسان  ی دماغه در هر دو ي کنار ي عمود يهاغهی از ت  یناش

، تلفـات در    دماغـه  به علـت تفـاوت در عـرض دو           یبود ول 
 مجهـز بـه تـسمه نقالـه         دماغـه  و   متداول استاندارد   دماغه
لـوگرم بـر هکتـار      ی ک 4/18 و   6/34ب معـادل    ی به ترت  یکمک

ک دماغـه بـا عـرض    یـ ت استفاده از  یله مز ن مسئ یبود که ا  
زش دانه  ی از ر  یمجموع تلفات ناش  . دهدیشتر را نشان م   یب

ــات ناشــ ــاغــهی از تیو تلف ــوديه ــرش عم ــه در ي ب  دماغ
تر مجهز به تسمه نقالـه      ضی عر دماغه و   متداولاستاندارد  

تلفـات  . لوگرم بر هکتار گزارش شد    ی ک 59 و   104ب  یبه ترت 
لـوگرم  ی ک27هز به تسمه نقالـه     مج دماغه يشانه برش برا  

در هکتار به دست آمد که کمتر از نصف مقـدار بـه دسـت        
 استاندارد بود که ضرورت وجود تـسمه  دماغه يآمده برا 
  .دهدی را نشان مینقاله کمک

 که انجام دادند به     یقیدر تحق ) 1993( یکورزبیراوا و         
 یو سـاعات ط، رطوبت هوا ی محيدند که دمایجه رس ین نت یا

  افـت يرد رویگیاز روز که که برداشت در آنها صورت م        
جـه دسـت    ین نت یـ ن بـه ا   ی همچن آنها. ندهستدانه کلزا موثر    

 دماغـه  مربـوط بـه    درصـد از کـل افـت         76-83 کـه    ندافتی
  . استنیکمبا

ر ینه تاثی در زم یقی تحق یط) 1991(توماس و همکاران          
جه ین نتی کلزا به ا عملکرد دانهيزمان و روش برداشت رو

 هـر  يا و دو مرحلـه  ياک مرحله یافتند که برداشت    یدست  
شوند، ی قابل قبول محسوب م    ی برداشت کلزا عمل   يدو برا 

ل مرحلـه  یـ  و حالت محـصول از قب    ییط آب و هوا   یاما شرا 
ش از روش برداشت بر عملکرد      ی و رنگ دانه ها ب     یدگیرس

  .گذارندیر میدانه کلزا تاث
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ت آن بـه  یز حـساس یـ ت کلـزا و ن   یـ مبا توجه به اه   

ق یـ ن تحقیـ ل روش برداشت و زمان آن، در ا ی از قب  یعوامل
 ين و جغتـا یکه در مناطق جـو  مختلف برداشت   يهاروش

نـه و   ی قرار گرفته و روش به     یمرسوم هستند مورد بررس   
  .گرددی می منطقه معرفيسازگار برا

 
  
  هامواد و روش 

 يلــومتری ک130ر  واقــع ديان پــژوهش در مزرعــهیــ      ا
آباد در کـشت و     شهرستان سبزوار، از مزارع حوزه جعفر     

ن منطقـه   یـ  ا ییاز نظـر آب و هـوا      . ن انجام شد  یصنعت جو 
 آن در سال    یزان بارندگ یمه خشک بوده و م    یم ن ی اقل يدارا
ن منطقـه در عـرض    یا. باشدیمتر م یلی م 170 ي جار یزراع
 56 ییایــقـه و طــول جغراف ی دق47 درجــه و 36 ییایـ جغراف

ا یـ قه واقـع شـده و ارتفـاع آن از سـطح در         ی دق 55درجه و   
آورده  1ط خاك مزرعـه در جـدول        یشرا.  متر است  1005

  .شده است
 

 
  خاك مزرعهییایمی و شیکیزی مشخصات ف-1 جدول

مشخصات 
 نمونه خاك

مواد درصد 
   شوندهیخنث

واکنش گل 
 pH اشباع

ت یهدا
یکیالکتر  

ds/m 

م قابل یپتاس
بجذ  

Mg/kg 

فسفر قابل 
 جذب

Mg/kg 

درصد 
کربن 
  یآل

درصد 
  شن

درصد 
  رس

درصد 
  لتیس

5/22 مقدار  5/7  7/1  240 6/10  312/0  56 20 24 
 

    
ن یـ  در ا   عوامل موثر بر تلفات محصول     یبه منظور بررس   

 استفاده شده است کـه  یمختلف ي آماريهاپژوهش از طرح 
  :ازعبارتند

 از  یعـ ی تلفـات طب   يریـ گه بـا انـدازه    در رابط ) الف
 يهـا مـار ی سه تکرار استفاده شد، ت      در یطرح کامال تصادف  

 ،        %9 در رطوبــت یعــی تلفــات طب-1:  ازنــدن طــرح عبارتیــا
 در یعــی تلفــات طب-3 ، %12 در رطوبــت یعــی تلفـات طب -2

  %15رطوبت 
 ياانهیل آشـ  یـ  فاکتور از آزمون ه موارد   یدر بق )ب

ب عبارت ی به ترتی و فرعی اصليهااکتوراستفاده شد که ف 
بودنــد از، روش برداشــت و رطوبــت محــصول در زمــان  

 شده 1انهی که رطوبت در داخل روش برداشت آش،برداشت
هر فـاکتور در سـه سـطح متفـاوت و در سـه تکـرار                . بود

                                                        
1Nest 

 روش  -1فاکتور اول، روش برداشـت شـامل        .  شد یبررس
رداشـت بـا    روش ب  -2 ، غـالت  متـداول  دماغـه برداشت بـا    

.  يا مرحلـه   روش برداشـت دو    -3 ، مخصوص کلـزا   دماغه
 در  % 15و  % 12،  %9 یدوم شامل سه سطح رطوبت    فاکتور  

 در %40 و%35، %30 یم و سه سطح رطوبت  یبرداشت مستق 
  . بودنديابرداشت دو مرحله

 14 خیدر مزرعــه انتخــاب شــده، کاشــت کلــزا در تــار      
رقـم  .  انجـام گرفـت   یان همـد   با استفاده از بذرکار    وریشهر

 12 و فاصله خطوط کشت  ی اکاپ ن مزرعه یکشت شده در ا   
 تحت فـشار    ياری مزرعه از آب   ياری آب يبرا. بود مترسانتی
 بـستر  يات آمـاده سـاز  یعمل . استفاده شدکی کالساز نوع

باشد تـا خـاك   یسک عمود بر هم میبذر شامل دو مرتبه د    
م و  یآمـون   فـسفات  يهـا کود.  کشت آماده شود   ي برا کامالً
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لـوگرم  ی ک 150 و   200زان  یـ ب به م  یم به ترت  یسولفات پتاس 
 15خ یدر تـار  . ن داده شـد   یدر هکتار در موقع کشت به زم      

 -ک بـرگ از علـف     ی هرز بار  ي مبارزه با علف ها    يمهر برا 
ــار   ــده و در ت ــتفاده ش ــت اس ــاخیکــش گاالن  29 و 15 يه

  سرك لوگرم کود اوره به صورت ی ک150ن مقدار یفرورد
  . مورد استفاده قرار گرفت

ــرا ــ اي اجــراي      ب ــژوهش، ی ــه ياقطعــهن پ ــه ب  از مزرع
 بود انتخاب ي بهتریکنواختی ي که دارا متر16200مساحت 

 10×60  به ابعادییهاکرت طرح به    ییبراساس نقشه اجرا  و  
ن یـ  در ا  یمارها به طور تـصادف    یو ت  دیم گرد ی تقس مترمربع
مشخـصات   .)2جـدول  ( شدند يگذارنشانهع و   یها توز کرت
 آورده شـده    6 تـا    3هاي مـورد اسـتفاده در جـداول       ماشین
 .است

  هاي آزمایشی کرت-2جدول 
M1 M2 M1 

C2 C1 C3 C3 C1 C2 C3 C2 C1 

M2 M1 M3 

C1 C3 C2 C3 C2 C1 C3 C1 C2 
M2 M3 M3 

C2 C1 C3 C3 C1 C2 C2 C3 C1 
MiCjRK  

 
 

C3 : 9٪   
 C  :ايرطوبت در برداشت دومرحله  

C1 : 40٪ 

C2 : 35 ٪ 
C3 : 30٪   

 R  : تکرار  
 

 M  : روش برداشت  
M1 :  برداشت با دماغه متداول غالت  
M2 :  برداشت با دماغه مخصوص کلزا  
M3 :  ايبرداشت دو مرحله  

  C  :رطوبت در برداشت مستقیم 

 C1 : 15٪ 

 C2 : 12 ٪ 
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   استفاده شدهيهانی  مشخصات ماش-3 جدول

نینوع ماش نی ماشينام تجار  )متر یسانت(عرض کار  نیمشخصات ماش سال ساخت   
ران ورزیا  بلندیدروگر شاس  چهار چرخ خودگردان 1381 150 
نیکمبا  خودگردان s68  440 1376  کالس 

 
   بردارندهدماغه مشخصات فنی  -4 جدول

  یمشخصات فن  شرح
  متر ی سانت300  عرض کار
  متر ی سانت167  نی به کمبایعرض قسمت خروج
  متر ی سانت29  چیرپقطر ما
  لوگرم ی ک600  وزن

 
  ت متداول غالدماغه مشخصات فنی -5 جدول

 

 

 
  

   کلزادماغه ی مشخصات فن-6 جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یمشخصات فن  شرح
  متر ی سانت440  عرض برش

  لبه دندانه دار از رو  غه برشینوع ت
  یشفت لرزش  غهیرو به تینحوه انتقال ن
   عقب روندهيهای با انگشتیچ حلزونیمارپ  ت محصولینوع هدا

  متر یسانت 29  چیقطر مارپ
  داریانگشت  نوع چرخ و فلک

  ریزنج  رو به چرخ و فلکیوه انتقال ننح

یمشخصات فن شرح  
لوگرمی ک286 وزن  

یقسمت برش افق  
متر ی سانت440 عرض برش  

غه برشینوع ت دار از رو لبه دندانه   
غهیرو به تینحوه انتقال ن یشفت لرزش   

ي برش عمودقسمت  
)ارتفاع برش(غه برش یطول ت متر ی سانت134   

غه برشینوع ت   لبه صافییدو چاقو 
غهیرو به تینحوه انتقال ن یکیدرولیه   
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  گیري رطوبت دانه اندازه
هـــا بـــر اســـاس تـــر  تعیـــین رطوبـــت دانـــهي      بـــرا

ــپا ــ ، (w.b)هی ــاط مختل ــهفاز نق ــسمت مزرع ــا و از ق  يه
هــا غــالف.  صــورت گرفــتيبــردارنمونــه متفــاوت بوتــه

از هـــر ســـه قـــسمت فوقـــانی، میـــانی و تحتـــانی بوتـــه 
ــدند  ــاب ش ــل   . انتخ ــود در داخ ــذرهاي موج ــس از آن ب پ

ن و بــه منظـور خــشک شــدن  یو تــوزهــا جـدا  ایـن غــالف 
ــرارت   ــه ح ــانت 130در درج ــه س ــدت  ی درج ــه م گراد و ب

ن یــپــس از ا. شــدند ســاعت در داخــل آون قــرار داده 19
ــهمــدت، دا ــان ــوز يه ــا اســتفاده از ی خــشک شــده ت ن و ب
ــه 1رابطــه ــت دان ــر پا ، درصــد رطوب ــر اســاس ت ــا ب ــه ه ی

  . محاسبه شد
]1  [    100×

w

dw

W
WW   )هیتر پا(درصد رطوبت دانه  = −

  : که در آن

 wW =ها در حالت ترجرم دانه (kg)  
 

dW = ها پس از خشک شدنجرم دانه  (kg)  
  

  زش دانهی ريریگاندازه
هــا از روي آوري دانــهاز آنجــا کــه شــمارش و جمــع      

ــاك کــاري بــس    ــطح خ  غیردقیــق وحتــی   دشــوار وس
 بـه  ییهـا ینی سـ  ازم گرفتـه شـد تـا   ی، تـصم  بـود غیرممکن  

ــول  ــع   ســانتی63ط ــا مقط ــر ب ــه مت ــه  شــکلی ايذوزنق ک
ــه در آن  ــع آوري دان ــطح جم ــا س ــ63×10ه ــر  انتی س مت

ــود   ــتفاده ش ــود اس ــکل (ب ــینی. )1ش ــاي س اي ذوزنقــهه
ــسیار راحــت  ــینی شــکل ب ــر از س ــین ت ــاي صــاف در ب  ه

ــف ــا ردی ــا ی ــاقهه ــی   س ــرار م ــاي محــصول ق ــد و ه گیرن
هـا و   و یـا بـدون تکیـه بـر آن    هـاي محـصول   توسط ساقه 

ــونی  ــدون احتمــال واژگ ــیب ــداري م ــد نگه ــا . گردن از آنج
ــوارهکــه ایــن ســینی  ــا داراي دی ــستند اي شــیبهــه دار ه

  بــذور پــس از برخــورد بــه آنهــا بــه بیــرون پرتـــاب        
 جهنـدگی دانـه     بـراي اطمینـان بیـشتر از عـدم        . شـوند نمی

پارچــه هــا بــا ، داخــل ســینیپــس از برخــورد بــه ســینی 
   .ندپوشانده شد

  

  
 

  نمونه سینی ساخته شده به منظور جمع آوري افت -1شکل 

 دانه کلزا
 

  گیري ریزش طبیعیاندازه
ها پنج روز گیري ریزش طبیعی، سینیراي اندازهب

هاي  در بین ردیفاي،قبل از اولین برداشت دو مرحله
هایی که در اثر ها و غالفمحصول جاي داده شدند تا دانه
ها کنند در داخل این سینیعوامل طبیعی ریزش پیدا می

 محتواي  اصلی،قبل از اجراي عملیات برداشت. جاي گیرند
  دشومیثبت  آوري ، توزین وجمعاین ظروف 

  و عقـب کمبـاین     دماغـه گیري ریزش دانـه در محـل        اندازه
ــا   ــستقیم ب ــهدر برداشــت م ــزا و دماغ ــه کل ــداول دماغ  مت

  غالت
ــه شــکل  ــه ب ــا توج ــه ، ســینی2ب ــاي ذوزنق ــهه  اي ب

متــري از ابتــداي مــسیر  20 فاصــلهدر چهــار عــدد،تعــداد 
ــرار داده شــد  ــن ســینی . ندکــرت ق ــا در فاصــله ای ــین ه  ب

ــف ــرار   ردی ــاین  ق ــت کمب ــت وســط حرک ــا و در موقعی  ه
 بـه طـور کامـل     بتوانـد     به طـوري کـه کمبـاین       ندداده شد 

ــن ســینی  ــور  از روي ای ــا عب ــده ــدازه . کن ــراي ان ــري ب گی
ریـزش دانـه در محـل پالتفـرم، سـه موقعیـت متفـاوت در        

هــا در  منظــور ســینیبــدین. پالتفــرم در نظــر گرفتــه شــد
ــاري   ــر ت(ســه موقعیــت کن ــدهزی ــسیم کنن ــاق ــزي )ه ، مرک

و میــــانی ) هــــاي تغذیــــهدر قــــسمت زیــــر انگــــشتی(
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ــزي    ( ــت مرک ــاري و موقعی ــت کن ــین موقعی ، )حدفاصــل ب

 متـر مانـده    دوهـا در فاصـله  ایـن سـینی   . قرار داده شـدند   
ــه     ــین ردیــف هــاي محــصول، ب بــه انتهــاي کــرت و در ب

هــا در جهــت  اي قــرار داده شــدند کــه طــول آن   گونــه
ــاین باشــد  ــاین از دماغــهپــس از عبــور . حرکــت کمب  کمب

ــینی ــینی   روي س ــده و س ــف ش ــاین متوق ــا ، کمب ــا از ه ه

هــاي پــس از جمــع آوري دانــه. نددشــزیــر آن خــارج مــی
ــسمت  درون ســینی ــات در هــر کــدام از ق ــدار تلف ــا، مق -ه

بـراي  .  بـه صـورت جداگانـه محاسـبه گردیـد     دماغـه هاي  
ــبه ــزي    محاس ــسمت مرک ــات ق ــاین، تلف ــب کمب ــات عق  تلف
ــینیا، دماغـــه ــه ز تلفـــات سـ ــاي اولیـ ــدهـ  .کـــسر گردیـ

  

  
  

  نیر عبور کمبایها و مسینی سيریت قرارگی موقع-2شکل  
  

 و عقـب  دماغـه  مختلف   يها محاسبه تلفات در قسمت    يبرا
  :شود یر استفاده مین از روابط زیکمبا

  
   ]2    [                        ng× 73/158 =یعیتلفات طب) 

ha
kg(  

 ]3 [       sg× 
eh

s
w
w ×73/158 =هدماغ يتلفات کنار) 

ha
kg (  

 ]4   [     mg×
eh

m
w
w × 73/158 =دماغه یانیتلفات م) 

ha
kg           (                                                            

]5[     c
h

f g
w
w

e

 (دماغه يتلفات مرکز= 73/158 × ×
ha
kg(  

 ]6[ )( ce
h

e gg
w
w

e

(ن یتلفات عقب کمبا= 73/158× ×−
ha
kg(  

  : که در آن 
ng =مربوط به تلفات ینی درون هر سيهان وزن دانهیانگیم 
  ) گرم(یعیطب

sg =مربوط به تلفات ینی درون هر سيهان وزن دانهیانگیم 
  )گرم(دماغه يکنار

mg =مربوط به تلفات ینی درون هر سيهان وزن دانهیانگیم 
  )گرم(دماغه یانیم
cg =مربوط به تلفات ینی درون هر سيهان وزن دانهیانگیم 

  )گرم(دماغه يمرکز
eg =مربوط به ینی درون هر سيهان وزن دانهیانگیم 

 )گرم(نی و عقب کمبادماغه يمجموع تلفات مرکز

bw =متر(دماغه يعرض قسمت کنار( 

mw =متر (دماغه یانیعرض قسمت م(  
ehw = متر( کمباین دماغهعرض موثر(  
fw = متر(عرض قسمت تغذیه کمباین(  
ew =متر(عرض قسمت خروجی کمباین(  
  

  يا در برداشت دو مرحلهي تلفات نوارسازيریگاندازه



 ٢٣                                                                 هاي مختلف برداشت کلزا در منطقه خراسان ارزيابي تلفات روش
 

 

ان به هم ي تلفات در هنگام نوارسازيریگ اندازهيبرا     
  .روش اشاره شده در باال عمل شد

  
  اي نوار در برداشت دو مرحلهیعیگیري تلفات طباندازه
دقـت    بـا  سینیچهار عددبالفاصله پس از نوارسازي،          

هـا در  سـینی .  انتخاب شده جاي داده شـد يدر زیر نوارها 
هاي ریخته شده ناشی از تلفـات       مانند تا دانه  محل باقی می  

 دماغــهنوارســازي تــا برداشــت توســط طبیعــی از زمــان 
قبل از برداشت محصول نوار     . کنندآوري  بردارنده را جمع  
هـا  ر نـوار یـ  از ز  یهـا بـه آرامـ     ینی س ن،  یشده از سطح زم   

 موجود در آنها    يهاها و دانه   و غالف   شدند دهیرون کش یب
  نــواریعــی طببــراي محاســبه تلفــات. شــدن و ثبــت یتــوز

  .استفاده شد 7 رابطهازبرحسب کیلوگرم در هکتار، 

]7 [        nsg
em

s

w
w

( نوار یعیتلفات طب= 73/158××
ha
kg(  

  : که در آن
nsg  =مربوط به ینی درون هر سيهان وزن دانهیانگیم 

  )گرم(  نواریعیتلفات طب
sw  =متر(جاد شده توسط دروگریض نوار اعر(  

emw =متر(عرض موثر برش دروگر(  
  

  تلفات برداشتن نوار و تلفات عقب کمباین
 قبل از بلند کردن نوار توسـط بردارنـده، دو سـینی               
 بـه فاصـله مناسـبی از هـم در زیـر ردیـف،                شـده  یطراح

 آنهـا را بلنـد     کـه بردارنـده کمبـاین      شـد طوري قـرار داده     
در صــورتی کــه . ا بــه طــرف جلــو فــشار ندهــدیــنکــرده 

-توان سـاقه محصول از ارتفاع مناسبی درو شده باشد می   

ها را در سطح    هاي باقی مانده را با دست کنار زد و سینی         
زمین جاي داد ولی اگرمحصول از ارتفاع پایین درو شـده           

ا، باید هباشد، براي جلوگیري از برخورد بردارنده با سینی  
مقداري از خاك را از سـطح زمـین برداشـت ولبـه بـاالیی              

ها  سینیيریگیجابعد از . سینی را هم سطح زمین قرار داد   
در زیر ردیف محصول، ردیف به وسیله کمباین مجهز بـه      

 به طوري که کمباین کـامالً از روي         شدبردارنده برداشته   
ه داده این به برداشتن نوار ادامـ    بکم. ظرف اول عبور نماید   

تا جایی که فقط سـکوي بردارنـده کمبـاین از روي ظـرف              
در این حال کمباین متوقف شده و سـینی    . دوم عبور نماید  

سـینی اول شـامل   . شـود دوم از زیر کمباین برداشـته مـی     
تلفات در قسمت جلو و عقب کمبـاین و سـینی دوم شـامل              

 تلفـات سـینی دوم از    با کـسر کـردن    . استتلفات بردارنده   
بـراي  . آیدسینی اول، تلفات عقب کمباین به دست می     تلفات  

محاسبه تلفات برحسب کیلـوگرم بـر هکتـار بایـد ضـریب             
  .تمرکز را نیز لحاظ نمود

 
 ج و بحثینتا

 مختلـف  يهـا  در رطوبت یعیانس تلفات طب  یه وار ی      تجز
 داد، نـشان    )7جدول(میبرداشت و در روش برداشت مستق     

 در یعــیزان تلفــات طبیــ از نظــر ميداریکـه اخــتالف معنــ 
 يهادر رطوبت .  مختلف محصول وجود ندارد    يهارطوبت

ل برداشـت زود  یـ م بـه دل یر مـستق  یـ مربوط به برداشـت غ    
 9بـا صـفر بـوده و در رطوبـت     ی تقر یعـ یزش طب یـ هنگام ر 
ــن میشتریــدرصــد ب ــیزان افــت طبی ــدار یع ــه مق  27/41 ب

  .شودیلوگرم در هکتار مشاهده میک

  
  
 
 

 می در برداشت مستقیعیانس مربوط به تلفات طبیره وای تجز-7جدول
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ns  :دار اختالف غیر معنی  
  

  نیتلفات عقب کمبا
 از محصول کـه     ین عبارت است بخش   یتلفات عقب کمبا       

ن ی زم يها بر رو  ها و الک   جداکننده ين از رو  یاز عقب کمبا  
 يهـا ستمیـ  اسـت از عملکـرد س  ین افـت تـابع   یـ زد، ا یـ ریم

ن یــکن در ایلــ. هــانیزکننــده کمبـا یکوبنـده، جداکننــده و تم 
 يهـا مقـدار افـت حاصـل از روش    قرار است اًمطالعه صرف 

 بـه درج  ی شـود و ضـرورت  سهیمختلف برداشت با هم مقا   
ز یـ اد شـده ن   یـ  يهـا ستمیـ همه عوامل مؤثر بر عملکـرد س      

  .ستین
ــات عقــب کمبــا        ــن،یدر تلف ن یهــا و همچنــ ن روشی ب

ــ) روش برداشــت(رطوبــت  در ســطح يداریاخــتالف معن
 يهـا نیانگیسه میج مقای نتا .ک درصد وجود دارد  یاحتمال  

آن اسـت  انگر ی مختلف برداشت  بيهاتلفات عقب در روش 
 کلـزا   دماغـه  و   متـداول  دماغـه م بـا    یکه در برداشت مستق   

ــاوت ــ در میتف ــ ی ــات عقــب مالحظــه نــشده ول  در یزان تلف
  ).3شکل(ن تلفات کمتر استی ايابرداشت دو مرحله

 نین تلفـات عقـب کمبـا   یانگیسات میج مقاینتابا توجه به        
 4 کـه در شـکل       )روش برداشت (رطوبت  رات  ییتغ  از یناش

 کـه    بـرد  ین نکتـه پـ    یـ  توان به ا   یم   است  شده نشان داده 
 15مار برداشت در رطوبت ین مربوط به تیتلفات عقب کمبا 

لـوگرم در هکتـار     ی ک 63/259 به مقدار ار باال و    یدرصد بس 

ن یـ باشـد اکثـر ا    ی درصد از کـل محـصول مـ        48/8معادل  
ن یده نشده از عقـب کمبـا      ی کوب يهاتلفات به صورت غالف   

تواند با عملکرد نامناسب کوبنده در      ی که م  شوندیخارج م 
ن نظـر   یـ  از ا  ی برداشت تفاوت  يمارهایر ت یسا. ارتباط باشد 

جه گرفت کـه وجـود      یتوان نت ین م یبنابرا. گر ندارند یکدیبا  
ر یـ م و غ  ی برداشـت مـستق    يهان روش یدار ب یاختالف معن 

 ، )روش برداشــت( رطوبــتيمارهــاین تیز بــیــم و نیمــستق

ن در یش از حـد افـت عقـب کمبـا    ی بـ  ل تلفات یتواند به دل  یم
ن تلفـات   یبنـابرا . باشـد % 15م در رطوبـت     یبرداشت مـستق  

آنقدر بـاال اسـت     % 15م با رطوبت    یعقب در برداشت مستق   
ز اثـر   یـ دار شـدن اثـر روش برداشـت و ن         یکه باعـث معنـ    

دار یگـر معنـ   یل د یـ دل .شده اسـت  ) روش برداشت (رطوبت
ر یــت غ برداشــ اســت کــه درآنن یبـودن افــت عقــب کمبــا 

 یعنین  یم، محصول در رطوبت مناسب عملکرد کمبا      یمستق
ن برداشـت شـده   ی زمـ ي از رويه کمتری و با نرخ تغذ   11%

ن ی کامـل آن گـشته و افـت عقـب کمبـا     یدگیـ که باعـث کوب   
م در ی کـه در برداشـت مـستق   یافته اسـت، در حـال   یکاهش  

ن ی عملکــرد کمبــاي، رطوبــت محــصول بــرا%15رطوبــت 
  .باشدیمناسب نم

  

ن مربعاتیانگیم (M.S) رییمنابع تغ  
(S.O.V) 

يدرجه آزاد  
d.f. یعیتلفات طب  

77/31 2 رطوبت برداشت  ns 
56/75 6 خطا  
راتییتغ بیضر (C.V.) -  %14/23  
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   مختلف برداشتيهان در روشی تلفات عقب کمبا-3شکل

  
  

  
  )روش برداشت( رطوبت ازیناشن ی تلفات عقب کمبا-4شکل 

  
  دماغهتلفات 

 در برداشت غیر مـستقیم، مجمـوع تلفـات    دماغه      تلفات  
 موقـع  دماغـه در هنگام درو، تلفـات طبیعـی نـوار و تلفـات      

ــه    ــر گرفت ــین در نظ ــصول از زم شــد و در برداشــت مح
برداشت مستقیم فقط شامل تلفات در موقـع بـرش توسـط          

  . استدماغه
   نتایج تجزیه واریانس اثـر روش برداشـت و        8     جدول  

. دهـد  نشان مـی   دماغههمچنین اثر ناشی از را روي تلفات        
هـا و همچنـین     نتایج حاکی از آن است کـه بـین ایـن روش           

طح داري در ســاخــتالف معنــی) روش برداشــت(رطوبــت 
  . احتمال یک درصد وجود دارد

هاي مختلف   در روش  دماغههاي تلفات        مقایسه میانگین 
 بیـانگر آن اسـت کـه بیـشترین مقـدار        5برداشت در شـکل   

 78/148 غالت بـا   متداول دماغهتلفات در تیمار استفاده از      
  درصد از عملکرد مطلق و      95/4کیلوگرم در هکتار معادل     

 کیلـوگرم در هکتـار    68/83میـزان   کمترین میزان تلفات به     
 دماغه درصد از عملکرد مطلق در برداشت با         78/2معادل  

مخصوص کلـزا اتفـاق افتـاده اسـت، بنـابراین اسـتفاده از              
 دماغـه  را نـسبت بـه       دماغـه  مخصوص کلزا تلفـات      دماغه

ــایج  . کــاهش داده اســت%45متــداول غــالت در حــدود   نت
روش (ز رطوبـت   ناشـی ا   دماغههاي تلفات   مقایسه میانگین 

 نشان دهنـده آن اسـت کـه بیـشترین           6در شکل   ) برداشت
 در  متـداول  دماغه در تیمار استفاده از      دماغهمیزان تلفات   

 دماغــه درصــد و کمتــرین آن در برداشــت بــا 9رطوبــت 
باشـد، کـه دلیـل       درصد می  15مخصوص کلزا در رطوبت     

 غـالت بـه خـاطر عـدم     متـداول  دماغـه باال بودن تلفات در   
 براي برداشت دانه روغنی کلزا و دماغهي این نوع  سازگار

ها یا بـه عبـارت دیگـر        نیز پایین بودن درصد رطوبت دانه     
  .باشدمناسب نبودن زمان برداشت می

  
  هاي مختلف برداشت در روشدماغه تلفات -5شکل 
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   ناشی از رطوبتدماغه مقایسه میانگین تلفات -6 شکل

  )روش برداشت(
  تلفات کل 

لفات کل در واحد سطح یک هکتـار از مجمـوع تلفـات                   ت
.   حاصـل شـده اسـت      دماغـه طبیعی، عقب کمباین و تلفـات       

هاي برداشـت و    نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر روش      
روي تلفـات   ) 8جدول) (روش برداشت (همچنین اثر رطوبت  

هـاي برداشــت و  دهـد کــه بـین روش  کـل دانـه نــشان مـی   
، اخـتالف   )روش برداشـت  (همچنین بین تیمارهاي رطوبـت    

  . داري در سطح احتمال یک درصد وجود داردمعنی
هاي مختلـف    تلفات کل در روش          نتایج مقایسه میانگین  

 بیانگر آن است که بین تیمار برداشـت  7برداشت در شکل    
داري  غـالت اخـتالف معنـی      متداول دماغه کلزا و    دماغهبا  

 بود که بـین ایـن   شود، در حالی که تصور بر این دیده نمی 
داري وجود داشـته باشـد کـه ایـن          دو تیمار اختالف معنی   

تواند به دلیل زیاد بودن تلفات عقب کمباین در رطوبـت         می
 دماغـه  و در نتیجـه تـاثیر کـم    دماغـه نسبت به تلفات   % 15

بیـشترین  . روي میزان تلفات کل در این مورد خاص باشد        
ــتفاده از   ــات در اس ــدار تلف ــهمق ــداول دماغ ــا   مت ــالت ب غ

 درصـد و کمتـرین      99/9 کیلوگرم در هکتـار یـا        231/300
 16/167اي بـا  میزان تلفـات در روش برداشـت دو مرحلـه      

 درصد از عملکرد مطلـق  87/5کیلوگرم در هکتار معادل با    

روش (نتایج مقایسه میانگین اثر رطوبت    .  حادث شده است  
دهـد کـه      نـشان مـی     8روي تلفات کل، درشـکل      ) برداشت
 متــداول غــالت در  دماغــهبرداشــت بــا   (1C1Mتیمــار 
 کیلــوگرم در هکتــار 8/404بــا مقــدار )  درصــد15رطوبــت
برداشـت   (1C3Mدرصد افت بدترین و تیمار     22/13معادل  

 کیلـوگرم در    151بـا مقـدار     %) 40غیر مستقیم در رطوبت     
 درصد، بهترین تیمار از نظر مقدار افـت   41/5هکتار معادل   

گفتـه شـد بـراي منطقـه مـورد      بنـابر آنچـه     . باشـد کل مـی  
ــب     ــه ترتی ــدترین روش برداشــت، ب ــرین و ب ــه، بهت مطالع

اي تـشخیص    کلزا  و برداشت دو مرحله      دماغهبرداشت با   
اي داده شد، عالوه بر آن از آنجا کـه برداشـت دو مرحلـه             

ــشتر و   ــاري بی ــل ک اســت و اوج دشــوارتري داراي مراح
گیرد، فعالیت کشاورزان در این محدوده زمانی صورت می

تواند دلیـل دیگـري بـر ناکارآمـد بـودن ایـن روش در               می
بیشترین میزان عملکرد و سود     . منطقه مورد مطالعه باشد   

% 12 کلـزا در رطوبـت       دماغـه خالص در تیمار برداشت با      
تواند با توجـه بـه شـرایط منطقـه بـه            آید که می  بدست می 

عنوان روش و رطوبتی مناسب جهت انجام برداشـت کلـزا        
  .توجه قرار گیردمورد 
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هاي مختلف برداشت تلفات کل در تیمار-8 شکل  هاي مختلف برداشت تلفات کل در روش-7شکل   

  

   تجزیه واریانس تلفات مربوط به برداشت کلزا-8جدول 
  منابع تغییر (M.S)میانگین مربعات

(S.O.V) 
  درجه آزادي

d.f. کل هکتارتلفات دماغهتلفات کل  تلفات عقب کمباین  

 956/39848** 15/9737** 249/0** 2 روش برداشت

 581/20716** 53/2270** 414/0** 6 )روش برداشت(رطوبت 

 419/6057 70/406 029/0 18 خطا

 07/22 92/13 98/7 - (%)ضریب تغییرات
  یک درصددار در سطح احتمال اختالف معنی: **

  
  )ها درون گروهی و بین گروه(ات مربوط به برداشت کلزا مقایسه میانگین تلف-9جدول 

  میانگین صفات و مقایسه آن ها به روش آزمون دانکن در سطح احتمال پنج درصد
  تلفات عقب کمباین  تیمار

         (kg/ha)    
  تلفات دماغه
(kg/ha)  

  تلفات کل هکتار          
(kg/ha)                     

  a 87/113  a 78/148  a 23/300  اول غالتبرداشت با دماغه متد
  a 87/113  c 68/83  a  13/235  برداشت با دماغه مخصوص کلزا
  b 99/37  b 40/124  b  16/167  برداشت دو مرحله اي

        (%)رطوبت   روش برداشت
15  a 63/259  cde 24/110  a 8 /404  
12  b 73/45  b 95/145  bc19/228  دماغه  متداول غالت  
9  b 28/36  a17/190  b72/267  
15  a 63/259  f 00/65  a56/359  
12  b 73/45  ef58/79  c81/161  دماغه مخصوص کلزا  
9  b 28/36  de 46/106  bc 01/184  
40  b 05/36  cd 73/112  c 04/151  
35  b 23/38  bcd 15/119  c 21/161  برداشت غیر مستقیم  
30  b 69/39  bc 31/141  bc 23/189  

  .دار نیستهایی که حداقل یک حرف مشترك دارند معنیدر هر ستون تفاوت بین میانگین    
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