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  چکيده

  
 كيلومتر ٥/٢ و ٨/١، ٢/١در اين پژوهش سه عامل موثر شامل سرعت پيشروي كمباين در سه سطح 

 ضدكوبنده در ‐ دور در دقيقه و فاصله كوبنده ١٠٠٠ و ٩٠٠، ٨٠٠بر ساعت، دور كوبنده در سه سطح 

اين طرح به .   ميلي متر بر ميزان تلفات كيفي گندم مورد بررسي قرار گرفت٢٥ و ٢٠، ١٥سه سطح 

صورت فاكتوريل، در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار توسط كمباين جاندير مدل 

تايج تحقيق نشان داد كه كاهش سرعت پيشروي، افزايش سرعت دوراني ن.  در منطقه كرج انجام شد٩٥٥

ها و كاهش ميزان   ضدكوبنده، موجب افزايش ميزان شكستگي دانه‐كوبنده و كاهش فاصله كوبنده 

اثر متقابل سرعت پيشروي و سرعت دوراني كوبنده نشان داد كه كمترين درصد . شود زني آنها مي جوانه

 درصد در سرعت پيشروي ٦١/٩٦ درصد و بيشترين ميزان جوانه زني با مقدار ٤٧/٥شكستگي با مقدار 

همچنين اثر متقابل سرعت .  دور بر دقيقه حاصل مي شود٨٠٠ كيلومتر بر ساعت و سرعت دوراني ٨/١

 ضدكوبنده نشان داد كه كمترين درصد شكستگي مربوط به سرعت ‐دوراني كوبنده و فاصله كوبنده 

زني نيز   درصد مي باشد و بيشترين درصد جوانه٣٨/٥متر با مقدار   ميلي٢٥و فاصله  دور در دقيقه ٩٠٠

ضمنا اثر .  درصد در همان سرعت دوراني و فاصله کوبنده و ضدکوبنده به دست مي آيد٥٨/٩٦با مقدار 

، سرعت دوراني   ضدكوبنده و اثر همزمان سرعت پيشروي‐متقابل سرعت پيشروي و فاصله كوبنده 

تحليل و بررسي نتايج مشخص نمود که براي . دار نشد  ضدكوبنده، معني‐ و فاصله كوبنده كوبنده

 دور بر دقيقه و فاصله کوبنده ٩٠٠ تا ٨٠٠ در منطقه کرج، سرعت دوراني کوبنده از ٩٥٥کمباين جاندير 

م براي  کيلومتر بر ساعت بهترين وضعيت تنظي٨/١ ميلي متر و سرعت پيشروي ٢٥ ضدکوبنده با مقدار ‐

  . برداشت گندم آبي رقم پيشتاز مي باشد

  

  زني  کمباين غالت، گندم، افت كمباين، درصد شكستگي، درصد جوانه:هاي كليدي واژه
  

  
  مقدمه

گندم يکي از مهمترين محصوالت زراعي كشور است كه 
اي در تأمين مواد غذايي مردم دارد ولي توليد آن  نقش عمده

عوامل موثر در اين . همراه استدر ايران با ضايعات بسياري 
اند ولي اثر كمي آنها در مقدار ضايعات  ضايعات شناخته شده
قسمت اعظم افت و تلفات گندم . باشد كامالً روشن نمي

در مرحله برداشت غالت، . شود مربوط به مرحله برداشت مي
درو كردن به موقع محصول، جدا كردن دانه از بقيه مواد با 

محصول و حفظ باالترين كيفيت مد نظر كمترين مقدار افت 
  .مي باشد

در سالهاي اخير تحقيقات زيادي بر روي تعيين ميزان 
در اين . افت غالت در مرحله برداشت صورت پذيرفته است
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، افت برداشت ۱۳۷۴راستا بهروزي الر و همكاران در سال 
گندم را در مركز پنج استان گندم خيز كشور با انجام 

آنان ميانگين افت . اي تعيين كردند عهآزمايش هاي مزر
، ۳/۲ درصد، اصفهان ۸/۷گندم را در استان خراسان 

 درصد ۵/۴ درصد و فارس ۷ درصد، همدان ۷ تا ۶مازندران 
اين آمار و آزمون ها در مراكز تحقيقاتي . اند گزارش كرده

طبق گزارش . وزارت جهاد كشاورزي استان ها حاصل شد
مورد بررسي نو بوده و توسط اين محققين كمباين هاي 
 بودند، كاشت محصول با نظر  كارشناسان صحيح تنظيم شده

كارشناسي صورت پذيرفته و نيز از گونه مناسب گندم براي 
ميزان افت برداشت محصول در  .كاشت بهره گرفته شده بود

سطح كشور و توسط كشاورزان معمولي، مي تواند بيش از 
 اشاره گرديد مربوط به افت مواردي كه. اين مقادير باشند

باشد و افت هاي كيفي نظير شكستن  هاي كمي محصول مي
دانه، ترك برداشتن دانه و از دست دادن قوه ناميه بذر در اثر 
ضربات مكانيكي كه باعث خسارات بعدي در حين انبارداري 
و كاهش ارزش محصول و همچنين كم شدن قابليت عمل 

  . استگردد منظور نشده مي آوري دانه
در تحقيقي تاثير پارامترهاي ) ۱۳۸۲(منصوري و مينايي 

 ضدكوبنده را بر ‐ سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده 
نتايج اين . گيري نمودند ميزان تلفات واحد كوبنده اندازه

ها در اثر افزايش دور  تحقيق نشان داد كه شكستگي دانه
 برابر شده  دور در دقيقه، بيش از دو۹۵۰ به ۷۵۰كوبنده از 

 ضدكوبنده تاثير كاهشي بر ‐ است و افزايش فاصله كوبنده 
 .ها داشته است ميزان شكستگي دانه

 طي تحقيقي تاثير رطوبت )۲۰۰۱(آرويندر و همكاران 
دانه، سرعت دوراني كوبنده و نرخ تغذيه محصول را بر 

زني در برداشت با  صدمات مكانيكي دانه و درصد جوانه
 ۶/۰آنها صدمات مكانيكي ظاهري را . دندكمباين تعيين نمو

زني   و جوانه۲۸ تا ۶/۱۷، صدمات مكانيكي دروني را ۱/۴تا 
همچنين نتايج .  درصد گزارش كردند۳/۸۲ تا ۸/۶۹دانه را 

اين تحقيق نشان داد كه با كاهش رطوبت دانه، افزايش 
سرعت دوراني كوبنده و كاهش نرخ تغذيه محصول، ميزان 

زني  اهري و دروني افزايش و درصد جوانهصدمات مكانيكي ظ
  .يابد كاهش مي

آزمايشاتي را جهت تعيين ) ۱۹۹۹(درزر و گيروبا 
صدمات مكانيكي وارد بر چند نوع غله، با كمباين هاي چند 

ميزان صدمات، بيشتر تحت .  به انجام رساندند١اي استوانه
تاثير مراحل متعددي بود كه براي جدا كردن دانه صورت 

همچنين ميزان صدمات به نوع غله نيز بستگي . يرفتپذ مي
ارقام جو و يوالف مقاومت بيشتري در برابر صدمات . داشت

دادند و ارقام چاودار و گندم مقاومت كمتري از  نشان مي
كمترين صدمات زماني حاصل شد كه . دادند خود نشان 

.  راديان بر ثانيه بود۷۸سرعت دوراني كوبنده كمتر از 
 ضدكوبنده نيز باعث كاهش صدمات ‐ اصله كوبنده افزايش ف

  .مكانيكي محصول شد
 با بررسي تاثيرات عوامل )۲۰۰۲ (گيل و همكاران

مختلف كمباين در برداشت گندم راندمان واحد كوبنده را 
آنها بهترين تركيب نرخ تغذيه و سرعت . مشخص نمودند

 ۹۰۰ كيلوگرم بر ساعت و ۲۵۲دوراني كوبنده را به ترتيب 
دور بر دقيقه تعيين نمودند كه در اين تركيب، راندمان واحد 

  . درصد به دست آمد۱۴/۹۹كوبنده 
 نتايج يك بررسي پنج ساله برداشت )۱۹۹۹ (كوالزوك

سويا را به وسيله كمباين در مناطق مختلف لهستان ارائه 
 درصد تلفات ۸۴/۰نتايج حاصل از اين بررسي حاكي از . كرد

 درصد تلفات كيفي در ۹/۹و حدود كمي در واحد كوبنده 
 درصد ۶/۴قالب صدمات مكانيكي بود كه از اين ميزان 

 درصد باقيمانده ۳/۵ها و  صدمات مربوط به شكستگي دانه
  .ها بود مربوط به ترك هاي ريز ايجاد شده در دانه

اي  با بررسي عملكرد مزرعه) ۲۰۰۲ (سانتوخ و همكاران
 آسيب هاي ظاهري كمباين ها در برداشت برنج، ميزان

ها را با توجه به ميزان سرعت پيشروي كمباين، سرعت  دانه
  . درصد اعالم كردند۵/۳ تا ۵/۲دوراني كوبنده و رطوبت دانه 

 )۲۰۰۳(بر اساس تحقيقي كه توسط طاهر و همكاران 
بر روي يك دستگاه كمباين كالس مدل دميناتور در كشور 

باين مورد ارزيابي پاكستان انجام شد، پارامترهاي كاري كم
 درصد و شكستگي ۲۵/۱قرار گرفت و متوسط تلفات گندم 

  . درصد اعالم گرديد۷/۵دانه هاي گندم نيز 
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 تاثيرات پارامترهاي محصول )۱۹۸۱ (سينگ و همكاران
و ماشين را بر ميزان كوبش و كيفيت محصول سويا مورد 

آنها براي مشخص كردن صدمات وارد . بررسي قرار دادند
هاي ظاهري دانه را از طريق  ه محصول، شكستگيشده ب

هاي شكسته شده در نمونه هاي مشخص و  توزين دانه
هاي دروني را از طريق انجام آزمايش درصد جوانه  شكستگي

در اين بررسي مشخص گرديد . گيري نمودند زني دانه اندازه
كه صدمات ظاهري دانه در تمامي رطوبت ها با افزايش دور 

يابد ولي تغييرات دور كوبنده بر روي  يش ميكوبنده، افزا
  .زني تاثيرات اندكي دارد درصد جوانه
در مورد كاهش ) ۲۰۰۱ (هاي كركاري و همكاران بررسي

صدمات مكانيكي وارد بر يوالف در كشور فنالند نشان داد 
زني  كه با كاهش سرعت دوراني كوبنده، ميزان جوانه

اما كاهش فاصله . شود هاي برداشت شده بيشتر مي دانه
  .زني نداشت  ضدكوبنده تاثيري بر ميزان جوانه‐ كوبنده 

 با استفاده از تجزيه و تحليل )۱۹۷۹( كومار و گاس 
اي، مدل   آزمون مزرعه۲۲۴هاي به دست آمده از  آماري داده

هايي را براي پيش بيني عملكرد كمباين، ميزان افت هاي 
ت يونجه ارائه هاي صدمه ديده در برداش كمي و نيز دانه

هاي شكسته ارائه نمودند  در مدلي كه براي دانه. نمودند
با افزايش سرعت خطي . تاثير دور كوبنده معني دار است

 متر بر ثانيه، ميزان دانه هاي شكسته ۲۵ به ۲۰كوبنده از 
  . درصد افزايش يافت۹ درصد به ۶شده از 

اي يك كمباين   با بررسي عملكرد مزرعه)۱۹۸۰ (ماساتو
 كه براي برداشت مستقيم مورد استفاده ١از نوع سر تغذيه

قرار گرفته بود، اعالم نمود كه ميزان ضايعات كلي اين 
باشد ولي درصد دانه هاي   درصد مي۲ماشين كمتر از 

  . درصد بود۵آسيب ديده در مخزن دانه كمتر از 
اي تحت عنوان   در مطالعه)۱۹۹۳(اندروز و همكاران 

رهاي كاري كمباين بر تلفات برداشت و بررسي اثر پارامت
كيفيت برنج در كشور فيليپين، تلفات برداشت برنج را در 

نتايج آنها . شرايط مختلف كاري مورد ارزيابي قرار دادند
نشان داد كه ميزان تغذيه مهمترين عاملي است كه در 

دور كوبنده اثرات متفاوتي در . تلفات برداشت موثر است
                                                                                 
1 .Head-Feed  

 ‐ اي گوناگون داشت و فاصله كوبنده ميزان تلفات رقم ه
  . ضدكوبنده نيز در ميزان افت موثر بود

در انتها هدف از اين تحقيق بررسي اثرات سرعت 
 ضدكوبنده كمباين ‐ پيشروي، دور كوبنده و فاصله كوبنده 

زني دانه هاي گندم   بر ميزان شكستگي و جوانه۹۵۵جاندير 
رج  جهت ک منابع طبيعي در مزرعة پرديس کشاورزي و

  .کاهش تلفات کيفي و کمي برداشت گندم مي باشد
  

  ها مواد و روش
در اين تحقيق، آزمايش ها به صورت فاكتوريل، در قالب 
طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار با كمباين 

 در مزرعه اي با گندم رقم پيشتاز با ۹۵۵جاندير مدل 
ين راستا در ا. کاشت آبي در منطقه كرج انجام گرديد

فاكتورهايي مانند سرعت پيشروي كمباين در سه سطح 
 كيلومتر بر ساعت، دور كوبنده در سه سطح ۵/۲ و ۸/۱، ۲/۱

 ‐  دور در دقيقه و فاصله كوبنده ۱۰۰۰ و ۹۰۰ ،۸۰۰
 ميلي متر مورد ۲۵ و ۲۰ ،۱۵ضدكوبنده در سه سطح 
  .مطالعه و بررسي قرار گرفتند

 متر بود که عرض ۵/۴ × ۴۰ابعاد كرت هاي آزمايش 
آنها با توجه به عرض دماغه كمباين مورد آزمايش انتخاب 

قبل از انجام آزمايش، كرت ها ميخ كوبي شده و پس . گرديد
 ضدكوبنده، در طول ‐ از تنظيم دور كوبنده و فاصله كوبنده 

 متر اوليه برداشت به منظور رسيدن  به سرعت پيشروي ۳۰
سپس در ادامه . وع شدمورد نظر و حركت پايدار مواد شر

هاي داخل  هايي از دانه  متر انتهاي كرت، نمونه۱۰كار و در
هاي جداگانه  شد و در كيسه مخزن كمباين گرفته 

  .آوري گرديد جمع
.  درصد انجام شد۱۴ تا ۱۲برداشت محصول در رطوبت 

 ساخت ٢رطوبت مذکور با يك دستگاه رطوبت سنج اُگا
رعت دوراني كوبنده با س. کشور چين اندازه گيري گرديد

 ساخت کشور تايوان پس از ٣دورسنج ديجيتالي لوترون
انجام تنظيمات الزم و اندازه گيري سرعت پيشروي كمباين 
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3 .Lutron model DT-2236 
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با استفاده از يك كرنومتر در حين برداشت محصول تعيين 
  .شدند

هاي جمع آوري شده براي  پس از اتمام برداشت، نمونه
جهت تعيين . قل شدندتعيين افت كيفي به آزمايشگاه منت

 ۱۰۰هاي  درصد شكستگي دانه گندم برداشت شده، نمونه
هايي كه شكسته  سپس دانه. ها انتخاب شد گرمي از كيسه

شده و يا ترك برداشته بودند و به طور كلي به لحاظ ظاهري 
هاي سالم جدا گشته و جداگانه  آسيب ديده بودند از دانه

ه صورت درصد ثبت شدند و ميزان شكستگي دانه ب توزين 
  .گرديد 

جهت تعيين ميزان صدمات و آسيب هاي داخلي وارد 
بر دانه در اثر ضربات مكانيكي و همچنين تاثير اين گونه 

ها   عددي از كيسه۵۰هاي  ضربات بر قوه ناميه بذر، نمونه
سپس آزمايش تعيين درصد جوانه زني در مورد . گرفته شد

زم بود تا نمونه ها ابتدا به اين منظور، ال. آنها انجام گرفت
ضد عفوني گشته سپس در محيط ژرميناتور تحت شرايط 

پس از . كنترل شده نور، دما و رطوبت نگهداري شوند
گذشت چند روز، تعداد بذرهاي جوانه زده مورد شمارش 
قرار گرفتند و با توجه به تعداد اوليه بذور مورد آزمايش، 

  .اسبه گرديدتوان جوانه زني بذر به صورت درصد مح
اي، آزمايشگاهي و جمع  بعد از انجام آزمايش هاي مزرعه
گيري شده در  هاي اندازه آوري اطالعات بدست آمده، داده

رابطه با افت كيفي محصول به صورت جداگانه مورد تجزيه و 
ها با استفاده از آزمون  تحليل آماري قرار گرفت و ميانگين

  .چند دامنه دانكن مقايسه شدند
  

 نتايج و بحث 
نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثرات سرعت پيشروي، 

 ضدكوبنده روي ‐ سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده 
 نشان ۱ميزان شكستگي و درصد جوانه زني دانه در جدول 

همان گونه كه در اين جدول مشخص . داده شده است
زني بين  باشد، از نظر درصد شكستگي و جوانه مي
پيشروي، سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده هاي  سرعت

همچنين بين .  ضدكوبنده تفاوت معني داري وجود دارد‐ 
اثر متقابل سرعت پيشروي و سرعت دوراني كوبنده و اثر 

 ضدكوبنده ‐ متقابل سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده 

اما اثر . داري وجود داشت در سطوح مختلف تفاوت معني
 ضدكوبنده و ‐ شروي و فاصله كوبنده متقابل سرعت پي

، سرعت دوراني  همچنين اثر همزمان سرعت پيشروي
  . دار نيست كوبنده و فاصله كوبنده و ضدكوبنده، معني

  
 خالصه تجزيه واريانس اثر سرعت پيشروي، ‐۱جدول 

  ضدكوبنده بر‐سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده 
 زني دانه گندم  ميزان شكستگي و جوانه

درجه   منابع تغييرات
  زني ميزان جوانه ميزان شكستگي  آزادي

  ۴۸۲/۰  ۲۴۸/۱  ۲  تكرار
  ۸۹۶/۳**  ۱۰۶/۹*  ۲  سرعت پيشروي

  ۲۱۴/۴۲**  ۷۶۹/۱۰۶**  ۲  سرعت دوراني كوبنده
  ۳۱۱/۳*  ۹۵۲/۸*  ۲  ضدكوبنده‐فاصله كوبنده 

سرعت × سرعت پيشروي 
  ۵۲۸/۲*  ۹۱۶/۵*  ۴  دوراني كوبنده

له فاص× سرعت پيشروي 
  ns۷۸۷/۰  ns۳۱۳/۰  ۴  كوبنده كوبنده و ضد

× سرعت دوراني كوبنده 
  ۰۳۱/۳**  ۰۵۳/۹**  ۴ كوبنده فاصله كوبنده و ضد

سرعت × سرعت پيشروي
فاصله ×دوراني كوبنده
  كوبنده كوبنده و ضد

۸  ns۲۸۲/۱  ns۳۹۰/۰  

  ns۰۵۶/۲  ns۷۶۱/۰  ۵۲  خطا
  %۹۱/۰  %۷۶/۱۹    ضريب تغييرات

دار در سطح  اختالف معني% ** ۵ دار در سطح اختالف معني
۱%nsدار  عدم وجود اختالف معني  

  
زني   مقايسه ميانگين درصد شكستگي و جوانه‐۲جدول 

  هاي گندم به روش دانكن در سطوح مختلف عوامل دانه
  زني درصد جوانه  درصد شكستگي  عامل
      سرعت پيشروي

  a ۷۷۸/۷  b ۱۴/۹۵  كيلومتر بر ساعت۲/۱  
  ab ۳۵۶/۷  ab ۴۰/۹۵  بر ساعت كيلومتر۸/۱  
  b  ۶۳۰/۶  a ۸۹/۹۵ كيلومتر بر ساعت۵/۲  

      دور كوبنده
  c۷۰۴/۵  a ۴۵/۹۶    دور در دقيقه۸۰۰  
  b ۵۶۳/۶  a ۹۱/۹۵   دور در دقيقه۹۰۰  
  a ۴۹۶/۹  b ۰۷/۹۴   دور در دقيقه۱۰۰۰  

فاصله كوبنده و 
  ضدكوبنده

    

  a ۹۱۹/۷  b ۰۷/۹۵  متر  ميلي۱۵  
  b ۹۴۸/۶  a ۶۸/۹۵  متر يلي م۲۰  
  b ۸۹۶/۶  a ۶۸/۹۵  متر  ميلي۲۵  

ميانگين هاي با حروف مشترک در هر ستون تفاوت معني 
  .داري ندارند
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ها نشان داده   نيز نتايج مقايسه ميانگين۲در جدول 
ها، ميزان شكستگي  با توجه به مقايسه ميانگين. شده است

ر بر ساعت  كيلومت۵/۲هاي گندم در سرعت پيشروي  دانه
 كيلومتر بر ساعت ۲/۱كمترين مقدار و در سرعت پيشروي 

 كيلومتر ۲/۱همچنين در سرعت . بيشترين مقدار را داراست
ها كمترين مقدار و در سرعت  زني دانه بر ساعت ميزان جوانه

در . باشند  كيلومتر بر ساعت بيشترين مقدار را دارا مي۵/۲
زان شكستگي حالت كلي با افزايش سرعت پيشروي، مي

زني آنها افزايش يافته است، اين  ها كاهش و ميزان جوانه دانه
 مشابه ۲۰۰۱نتايج با گزارش آرويندر و همكاران در سال 

اي  است که علت آنرا مي توان افزايش مقدار تغذيه مواد دانه
اي در اثر افزايش سرعت پيشروي  و به خصوص غير دانه

واد باعث مي شود که دانست، زيرا افزايش مقدار تغذيه م
اي قرار گرفته  ها در البالي حجم انبوهي از مواد غير دانه دانه

و كمتر در معرض مستقيم ضربه كوبنده و ضدكوبنده واقع 
  . شوند

ها، با  در بررسي اثر دور كوبنده بر ميزان شكستگي دانه
ها كامال مشهود است كه ميزان دور  توجه به مقايسه ميانگين

ها و  زيادي بر روي ميزان شكستگي دانهكوبنده تاثير 
 دور در ۸۰۰در اين راستا سرعت دوراني . زني آنها دارد جوانه

دقيقه باعت كمترين مقدار شكستگي و بيشترين مقدار 
 دور در دقيقه ۱۰۰۰سرعت دوراني . زني دانه شد جوانه

زني دانه را  بيشترين ميزان شكستگي و كمترين ميزان جوانه
ني افزايش سرعت دوراني كوبنده موجب ايجاد كرد، يع

اين نتايج با نتايج . افزايش صدمات مكانيكي شده است
، ۱۰، ۸، ۵، ۳(گزارش شده به وسيله ديگران مطابقت دارد

شود كه افزايش   مشاهده مي۲همچنين از جدول ). ۱۳
متر   ميلي۲۵متر به   ميلي۱۵ ضدكوبنده از ‐ فاصله كوبنده 

ها و افزايش ميزان   دانهباعث كاهش ميزان شكستگي
شود كه نتايج گزارش شده توسط سايرين  زني آنها مي جوانه

عمل كوبيدن به واسطه ). ۶، ۳(اين مطلب را تأييد مي کند
گيرد، يعني ضمن  دو عمل ضربه زني و سائيدن انجام مي

اينكه حركت دوراني كوبنده سبب انتقال محصول به طرف 
 ‐ اصله كوبنده شود، محصول در ف عقب كمباين مي

لذا . گيرد ضدكوبنده تحت دو عمل ضربه و سايش قرار مي

 ‐ افزايش سرعت دوراني كوبنده و كاهش فاصله كوبنده 
توانند تاثير بسزايي بر افزايش صدمات  ضدكوبنده مي

ها داشته باشند كه نتايج حاصل از  مكانيكي وارد بر دانه
ش سرعت آزمايش ها حاكي از افزايش صدمات در اثر افزاي

  .باشد كوبنده و كاهش فاصله آن با ضدكوبنده مي
اثر متقابل سرعت پيشروي و سرعت دوراني كوبنده كه 

 آمده است نشان مي دهد که كمترين درصد ۱  در شكل

 كيلومتر بر ساعت ۸/۱شكستگي مربوط به سرعت پيشروي 

 دور بر دقيقه و بيشترين درصد ۸۰۰و سرعت دوراني 

 كيلومتر بر ساعت ۲/۱عت پيشروي شكستگي مربوط به سر

همچنين با . باشد  دور بر دقيقه مي۱۰۰۰و سرعت دوراني 

 ۲/۱ مشخص است كه در سرعت پيشروي ۲توجه به شکل 

 دور بر دقيقه ۱۰۰۰كيلومتر بر ساعت و دور كوبنده 

 كيلومتر ۸/۱زني و در سرعت پيشروي  كمترين درصد جوانه

دقيقه بيشترين درصد  دور بر ۸۰۰بر ساعت و دور كوبنده 

رسد به سبب افزايش  به نظر مي. زني حاصل شده است جوانه

ها با افزايش سرعت كوبنده و تماس  ضربات كوبنده بر دانه

ها با كوبنده و ضد كوبنده به دليل پايين بودن  بيشتر دانه

حجم مواد عبوري از اين واحد، ميزان آسيب وارده به 

  .محصول افزايش يافته است

 ‐ تقابل سرعت دوراني كوبنده و فاصله كوبنده اثر م

اين شکل نشان .  نشان داده شده است۳ضدكوبنده در شكل 

مي دهد که كمترين درصد شكستگي مربوط به سرعت 

 ۲۵ ضدكوبنده ‐  دور در دقيقه و فاصله كوبنده ۹۰۰دوراني 

متر، و بيشترين درصد شكستگي مربوط به سرعت  ميلي

 ضدكوبنده ‐ قه و فاصله كوبنده  دور در دقي۱۰۰۰دوراني 

  .باشد متر مي  ميلي۱۵

 نيز مشخص است كه بيشترين درصد ۴از شكل 

 ميلي ۲۵ ضدكوبنده ‐ زني مربوط به فاصله كوبنده  جوانه

كمترين . باشد  دور بر دقيقه مي۹۰۰متر و دور كوبنده 

 ضدكوبنده ‐ زني نيز مربوط به فاصله كوبنده  درصد جوانه

  . باشد  دور بر دقيقه مي۱۰۰۰ور كوبنده متر و د  ميلي۱۵
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در بررسي اثر متقابل دو عامل سرعت دوراني كوبنده و 

 ضد كوبنده، مشخص گرديد كه افزايش ‐ فاصله كوبنده

 ضدكوبنده، ‐ همزمان سرعت كوبنده و كاهش فاصله كوبنده

هاي گندم و كمترين ميزان  بيشترين ميزان شكستگي دانه

در اين بين سرعت دوراني .  دنبال داردها را به زني دانه جوانه

را در صدمه زدن به دانه داشته و ازدياد  كوبنده بيشترين اثر

اين سرعت، تاثير تصاعدي بر افزايش صدمات مكانيكي 

تحليل و بررسي نتايج مشخص نمود که براي ). ۲(دارد

 در منطقه کرج، سرعت دوراني کوبنده ۹۵۵کمباين جاندير 

 ضدکوبنده با ‐ بر دقيقه و فاصله کوبنده دور ۹۰۰ تا ۸۰۰از 

 کيلومتر بر ۸/۱ ميلي متر و سرعت پيشروي ۲۵مقدار 

. ساعت بهترين وضعيت تنظيم براي برداشت گندم مي باشد

 دريافتند ۱۳۸۲با توجه به اينکه منصوري و مينايي در سال 

 دور در دقيقه ۹۵۰ به ۷۵۰که افزايش دور کوبنده از 

 دو برابر افزايش مي دهد، لذا سرعت شکستگي دانه ها را تا

 دور در دقيقه براي سرعت ۹۰۰ دور در دقيقه از ۸۰۰

در صورتيکه . دوراني کوبنده مناسب تر به نظر مي رسد

 را نسبت ميانگين درصد شکستگي به ميانگين Kضريب 

 نشان مي ۲درصد جوانه زني تعريف نماييم، نتايج جدول 

ش دور کوبنده و دهد که افزايش سرعت پيشروي، کاه

 K ضدكوبنده موجب کاهش مقدار ‐ افزايش فاصله كوبنده 

  .خواهد شد
 

  سپاسگزاري

از پرديس کشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه تهران       

جهت در اختيار گذاشتن مزرعه تحقيقاتي پرديس و 

کارمندان زحمتکش مزرعه تحقيقاتي بويژه آقاي مشهدي 

  .تشکر و قدرداني مي گردد
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