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هاي علمی تولید تا مصرف در قالب طرحهاي ویژه ملی شوراي پژوهش طرح کاهش ضایعات گندم از

 درصد 5 تا 4 پیشرفته کشورهاي در کمباین افت متوسط اینکه وجود باکشور در دست اجرا است. 

 کشور يبرا مقدار این عرصه، این پژوهشگران از بعضی براساس تحقیقات متاسفانه شود،می زده تخمین

شود  یستهغالت در سطح کالن نگر ینبه موضوع تلفات کمبا گراست. ا شده گزارش درصد 20 تا ایران

) k130کمباین کردستان (روشن شود.  حدي ناوگان برداشت غالت کشور تا یتالزم است تا وضع

ورد و م یدکشور تول در است که چند سال است یديجد هايینساخت شرکت دروگر کردستان از کمبا

 )V1, V2 , V3(در سه سطح سرعت حرکت  ریتأثگیرد در این پژوهش یاستفاده کشاورزان قرار م

و  H1, H2, H3( 10 ،15(کیلومتر بر ساعت و ارتفاع برش هد کمباین در سه سطح   5/2و  2، 5/1

کیلوگرم بر هکتار  6500و  4800، 3200متر از سطح زمین در مزارع با عمکرد هاي متفاوت سانتی 20

) K130سیستم جدایش کمباین کردستان (افت قسمت خرمنکوبی و افت افت هد کمباین،  بر روي

هاي خرد شده در قالب از طرح آماري کرت SASراي بررسی نتایج توسط نرم افزار بررسی شد. و ب

، براي تجزیه و تحلیل آماري استفاده شد. نتایج دانکنهاي کامال تصادفی در سه تکرار و از آزمون بلوك

 هاي سرعت، ارتفاع شانه برش و عملکرددهد که تیمار بدست آمده از نتایج تجزیه واریانس نشان می

 داري در سطحمتفاوت بر افت جدایش کمباین، افت خرمنکوبی و افت شانه برش تاثیر معنی مزارع

 5/2بیشترین تلفات دانه در بیشترین سرعت پیشروي دهد نتایج نشان می درصد دارد. 1احتمال 

رخ  کیلوگرم بر هکتار 6500متر و بیشترین عملکرد سانتی 10کیلومتر بر ساعت، کمترین ارتفاع برش 

  داد.
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  مقدمه1-1

را در استقالل  ینقش مهم تواندیگذار در اقتصاد هر کشور است که م یرتاث ياز بخشها یکی يکشاورز

 يقو ییاسابزار س یکبه عنوان  ياز کشورها به کشاورز یکه بعض يکند. به طور ایفا ياقتصاد - یاسیس

 یراخ يوجود در سالها ین. با انمایندیاستفاده م یالملل ینب مجامع کشور در يهابه خواسته یابیدست يبرا

 یدتاک و يمحصوالت کشاورز یبرخ یددر تول یو خودکفائ یدرونق تول يصورت گرفته برا يبه رغم تالشها

وز هن ي،صادرات محصوالت کشاورز ي وفرآور ید،و رفع موانع تول یشتربر توجه ب یربطذ يهاهمه دستگاه

که در حال حاضر  ريطو روبرو است. به یاريبخش در اقتصاد کشور با موانع بس ینا یتحقق نقش واقع

خارج شده  یداز چرخه تول يمحصوالت کشاورز (از تولید تا مصرف) درصد 30تا  25به طور متوسط  یانهسال

 يو اقتصاد یاسیکه در عرصه س یگندم بخاطر نقش مهم ).1390پور، یحاجشوند (یمحسوب م ضایعات و

اب به حس یادر تمام دن یکمحصول استراتژ یک یکند،م یفادر حال توسعه ا يکشورها خصوص کشورها به

 يرزمحصوالت کشاو یراز سا یشب یادر دن یهو چه از نظر تغذ یدچه از نظر تول ي گندماقتصاد یت. اهمیآیدم

  . باشدیم

میلیون هکتار آن در چرخه تولید محصوالت کشاورزي  18میلیون هکتار است که  165کشورمان  وسعت

جمعیت را تأمین نماید. گندم در این میانه به عنوان مهمترین محصول، چه از  %75قرار دارد تا نیاز حدوداً 

از موضوعاتی که در  یکیاي دارد. نظر ماده غذایی و چه از نظر سیاست استقالل کشاورزي، جایگاه ویژه

سالهاي اخیر در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، مسئله تلفات گندم از تولید تا مصرف و ارائه 

راهکارهایی به منظور جلوگیري از آن به ویژه در مرحله برداشت توسط ماشینهاي برداشت غالت (کمباین) 

 به ایران در کمباین غالت افت مجموع که دهدمی  نشان یافته انجام پژوهشهاي و تحقیقات .بوده است

 براي مقدار این وضعیت ترین بدبینانه در حالیکه در )1372(بی نام،  رسد.می بیشتر درصد حتی  20

ازسوي دیگر در حالیکه بعضی از کشورها . )1385است (مقدم  شده درصد گزارش  5-4پیشرفته  کشورهاي
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کیلوگرم در  1750، 1372عملکرد متوسط گندم آبی و دیم در سال اند، تن درهکتار رسیده 9به عملکرد 

به  1383 يبوده و در سالها شیو بعد از آن رو به افزا 1380 يآمار در سالها نیاعالم گردیده است ا هکتار

  .)1370(بهروزي الر است  دهیرس کیلوگرم در هکتار 3800متوسط 

العاده باالیی با توجه به استراتژي وزارت جهاد کشاورزي و همچنین محوریت این محصول و یارانه فوق لذا

هاي علمی و گیريکه دولت بدین منظور اختصاص می دهد و فرهنگ حرمت گندم در بین مردم، لزوم  پی

برداشت تا مرحله  تلفات بعد از البته پژوهش در زمینه کاهش این گونه تلفات و ضایعات حس می شود.

سالهاي اخیر در این خصوص اقداماتی آغاز شده است. از جمله  در .مصرف جاي بحث و بررسی خود را دارد

طرح کاهش ضایعات برداشت غالت از طریق معاونت زراعت وزارت کشاورزي سابق با همکاري  1372از سال 

موضوعات در زمان برداشت  نیون از مهمتربنگاه توسعه ماشینهاي کشاورزي به اجرا گذارده شده است و اکن

تولید تا مصرف در قالب طرحهاي  طرح کاهش ضایعات گندم از همچنین .)1377(دامودار گچراتی  .باشد یم

 تا شوند می موجب عواملی خصوص این درویژه ملی شوراي پژوهشهاي علمی کشور در دست اجرا است. 

 در کفایی هدف خود به دستیابی منظور به .در نیاید بالفعل به صورت تولید بالقوه ظرفیتهاي از مقداري

 دهنده اخطار هايیافته اما است، شده تولید محصول تاکید افزایش بر چگونگی کشاورزي تاکنون محصوالت

 محصول ضایعات بر کاهش مبتنی را جدیدي راهکار کشاورزي محصوالت زیاد تلفات وجود بر مبنی

مسئله افزایش تولید و قطع وابستگی به  ).1377فکوریان،  و است (کریم یاننموده  قبلی راهکار جایگزین

واردات گندم نیز سبب شده دولت توجه ویژه اي به سیستم هاي تولید، راهکار هاي افزایش تولید و کاهش 

درصد از محصوالت کشاورزي در ایران در مراحل  35تلفات و ضایعات داشته باشد. براساس آمارها حدود 

  )1384اسدي، . (ف، تبدیل به ضایعات می شودمختل

هروزي بعوامل موثر بر افت کمباین تنظیم نبودن کمباین مناسب نبودن زمان برداشت رطوبت نسبی هوا (

). مطالعات خارج از 1379خسروانی، ها گزارش شده است (سال کمباین 10و کارکرد بیش از  .)1374الر،

باشد و شاخص برداشت عاملی است که در تلفات برداشت موثر میکشور نشان می دهند تغذیه مهمترین 

دور کوبنده اثرات متفاوتی در میزان تلفات دارند و فاصله ). Andrews et., al. 1993(بعد آن قرار دارد 
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برداشت زودتر از موعد ). Clarke, 1984( باشندکوبنده و ضد کوبنده همچنین در میزان افت موثر می

هاي گرم روز بهترین زمان برداشت ). و ساعتFouad et., al. 1990گردد (فات کوبنده میباعث افزایش تل

درصد ریسک تلفات ریزش بر  15). رطوبت کمتر از Sheraddin and Ghulan. 1999باشد (گندم می

 هاي کهنه جاندیر رامناسب ترین زمان جایگزینی کمباین ).Clarke, 1984( دهداثر ضربه را افزایش می

  ).  Sing et., al. 1991سال معادل گزارش نموده اند ( 9الی  8بین 

  

   ضرورت و اهمیت پژوهش 1-2

در حال توسعه  يکشورها خصوص کشورها به يو اقتصاد یاسیکه در عرصه س یگندم بخاطر نقش مهم

 یدولچه از نظر ت ي گندماقتصاد یت. اهمآیدیبه حساب م یادر تمام دن یکمحصول استراتژ یک کند،یم یفاا

کشت  رزی و سطح ید. گندم از نظر تولباشدیم يمحصوالت کشاورز یراز سا یشب یادر دن یهو چه از نظر تغذ

 محصول آن روز به روز مورد توجه قرار گرفته و از نظر یشاست و افزا یرانا يمحصول کشاورز ینمهمتر

از  يبهرهمند یرغمحال عل ین. با ایباشدبرخوردار م یاريبس یتاز اهم ی،اصل يغذا ینو تام اقتصادي

 يت به گونهااس یافته یشتريب یشواردات ما نسبت به گذشته افزا یزانبالقوه کشور، م یتهاياستعدادها وظرف

 نام،یبگردد (یم ینصدور نفت، از خارج وارد و تأم يدر ازا یداخل یازن مورد درصد گندم 50تا  30که 

سطح زیر  89-90 وزارت جهاد کشاورزي زراعت کل کشور سال زراعی :بر اساس بانک اطالعات  ).1393

هکتار  3,908,599هکتار و دیم  2,466,994هکتار که از این میزان سهم آبی   6,375,593کشت کشور 

 3,455تن و عملکرد براي گندم آبی  381,590,239تن و دیم  852,345,678و میزان عملکرد آبی 

د یاز مشکالت کشاورزان در تول یکی کیلوگرم بر هکتار گزارش شده است.  976کیلوگرم بر هکتار و دیم 

 يکه طبق استاندارها ینیغالت مقدار افت مع ینیگندم تلفات در زمان برداشت است. در برداشت ماش

کشاورز  يتلفات منجر به کاهش سود برا یناست. ا یراجتناب ناپذ باشد،یمدرصد  4-3در حدود  یجهان

جدا کردن،  یدن،است که پنج عمل درو، کوب ینیماش ین غالت،کمبا). 1388(ربانی و همکاران،  گرددیم

 ).1385 و همکاران، ي الربهروزیدهد (م انجام را به طور همزمان یو کزل کوب یزکردن، انتقال دانه تم یزتم
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و حداقل  یدهه دصدم هايدانه به دست آوردن دانه از محصول با حداقل یناستفاده از کمبا یهدف اصل

 یکینو مکا یطیمح یلمقدار تلفات دانه که به دال یدبه دست آوردن عملکرد محصول با يتلفات است. برا

لفات ت یرد.قرار گ یابیمورد آزمون و ارز ياز لحاظ عملکرد یدغالت با ینشده است محاسبه شود. کمبا یجادا

بهروزي ( کن یزافت شانه برش، افت کوبنده، افت جدا کن و افت تم یعی،غالت عبارتنداز: افت طب ینکمبا

اوگان ن یتشود الزم است تا وضع یستهغالت در سطح کالن نگر ینبه موضوع تلفات کمبا ). اگر1380الر، 

ساخت شرکت دروگر کردستان از ) k130کردستان ( کمباینروشن شود.  حدي برداشت غالت کشور تا

 و گیردیو مورد استفاده کشاورزان قرار م یدکشور تول در که چند سال استاست  یديجد هايینکمبا

هاي مورد استفاده براي برداشت محصول گندم و جو در استان آذربایجان غربی درصد کمباین 95بیش از 

گزارشات بدست آمده از ناظرین برداشت ) می باشد (با توجه به k130به وسیله کمباین کردستان (

 و عوامل کشور متداول در هايینمختلف کمبا يهاتلفات در قسمت یاديمحققان ز). پیرانشهرشهرستان 

دستان کر با توجه به تفاوتهاي اساسی کمباین و اندقرار داده یابیو ارز یتلفات را مورد بررس ینموثر بر ا

)k130 (صورت می گیرد از کوبنده نوع دندانه میخی خاص و عمل جداسازي کاه از دانه به صورت مکشی. 

  . تا تلفات دانه گندم در سطح کشوري به حداقل ممکن برسد رفتپژوهشی در این راستا صورت گ

  مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:

  هاي متفاوت بر روي تلفات قسمت شانه برشتاثیر ارتفاع، سرعت و عملکرد زمین-1

  هاي متفاوت بر روي تلفات قسمت خرمنکوبی تاثیر ارتفاع، سرعت و عملکرد زمین-2

  هاي متفاوت بر روي تلفات قسمت سیستم جدایش کمباینتاثیر ارتفاع، سرعت و عملکرد زمین-3

  هاي معمولی) با کمباینk130هاي اساسی کمباین کردستان (بررسی وضعیت و تفاوت -4

  فرضیات   1-3

باشد که با افزایش سرعت پیشروي افت می پیشرويعوامل تاثیر گذار بر افت کمباین سرعت یکی از 

ناشی از افزایش مقدار تغذیه به داخل  شکه افت تمیز یابدبرش افزایش میو شانه شهاي تمیزقسمت

 باشد. ها به چرخ فلکباشد و افت شانه برش می تواند دلیلی بر برخورد خوشهقسمت خرمنکوبی کمباین می
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یابد و وارد شده به کمباین افزایش می) MOG١دانه اي (مواد غیر با کاهش ارتفاع برش درصد ارتفاع برش

کاهش تمیز کردن مواد از دانه باشد که در کمباین دروگر  و باعث پایین آمدن کارایی قسمت تمیز کننده

سطح زمین  هاي معمولی همراه با کلش دروارد قسمت انباره کاه شده و در کمباین )K130(کردستان 

چون هر قسمت از کمباین داراي یک  یابددرصد تلفات افزایش میبا افزایش عملکرد  پخش خواهد شد.

هاي که عملکرد بیشتري دارند قسمت هاي شانه برش، چرخ وفلک ظرفیت کاري مشخصی است در زمین

ات بیشتر و باعث تلف کنندمیکار خرمنکوبی (در دوگر کردستان) و تمیز کنندگی در ظرفیت کاري باالتري 

   . شونددر کمباین هاي با ظرفیت هاي کاري متوسط می

  گندم، تاریخچه و اهمیت آن      1-4

 گیاهان، این میان کنند. در می تامین را بشر غذاي درصد 80 از باالتر گیاهی، گونه دوازده از کمتر

در تأمین غذاي انسان دارد، بطوریکه دارد. به این ترتیب گندم اهمیت فراوانی  را نخستین جایگاه غالت

حداقل در یک وعده غذاي روزانه به صورت نان مصرف می شود. گندم به تنهایی حدود یک پنجم از کالري 

از دانه ي آن  %10کند، همچنین غذاي مهمی براي طیور اهلی بوده و حدود مورد نیاز انسان را تأمین می

جهان گسترش یافته و سازگارترین غله محسوب می شود. این به تغذیه ي دام می رسد. گندم در سراسر 

درجه ي عرض  40تا  25ي عرض شمالی و درجه 50تا  30ي خاك بین گیاه بهترین رشد خود را در کره

  ).1384نژاد و شهبازیان، جنوبی دارد ( ایران

ها، چه وحشی و  گندمي  ) است. همه٣(پوآسه ٢ي گرامینهگندم گیاهی علفی یکساله، متعلق به خانواده 

و  ٥ي تریتیکوم وجود دارد (ریتز ي شناخته شده گونه 15تعلق دارند.  ٤ي تریتیکوم چه زراعی، به گونه

شوند. در  تقسیم می -دیپلوئید، تتراپلوئید و هگزاپلوئید –ها به سه زیر گروه  ). این گونه1967همکاران، 

ي  ي غالب). دانه (گونه ٦) گندم معمولی1شود:  یل میاز تولید گندم جهان از این سه گونه تشک %90حدود 

                                                
1 Matrials other than grain 
2 Gramineae 
3  Poaceae 
4 Triticum 
5 Reitz 
6 Triticum aestivum L. 
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اي یا سفید باشد.  تواند سرخ مایل به قهوه آن ممکن است داراي بافت سخت یا نرم باشد، و رنگ آن می

ت و پزي، بیسکوئی تر در شیرینی هاي داراي بافت نرم شود، ولی رقم عموماً از آن براي پخت نان استفاده می

اي که عموماً در مناطق بسیار مرطوب  (گونه ٧) گندم گرده2شوند.  استفاده می سازي و غیره کلوچه

ي آن ممکن است سفید (زرد کهربائی) یا قرمز مایل  یا گندم ماکارونی که دانه ٨) گندم دوروم3 روید)، می

حدود ) آندوسپرم که 1متر، سه قسمت عمده دارد:  میلی 5/6دانه گندم با طول تقریباي باشد.  به قهوه

) پوسته 2باشد،  پروتئین دانه می %75دهد، منبع آرد سفید است و حاوي حدود  دانه را تشکیل می 83%

دهد، جزء اصلی آن سلولز کربوهیدرات است که عموماً  دانه را تشکیل می %5/14(سبوس) که در حدود 

دهد. گیاهک  شکیل میدانه را ت %5/2) گیاهک (جوانه) که در حدود 3براي انسان غیرقابل هضم است و 

ترین جزء ها فراوانهاست. کربوهیدرات ها و پروتئین زنی دانه است و غنی از چربی بخش رویان یا جوانه

دهند. اگرچه غالت اساساً بعنوان غذاي ي خشک را تشکیل میکل ماده %83ي گندم هستند که حدود دانه

ي ي معمول براي پروتئین دانهباشند. محدودهیز میشوند، منبع مهم پروتئین ندار در نظر گرفته میانرژي

است. گیاهک  %2هاي گندم، بدون توجه به رقم و واریته، تقریباً است. مقدار لیپید دانه %15تا  8گندم 

است. گندم حاوي مقدار نسبتاً زیادي تیامین و نیاسین نسبت  E(جوانه) گندم منبع سرشاري از ویتامین 

  شود.هاي مختلف آن توزیع میمواد معدنی است که در بخش %8/1ي گندم حاوي نهبه سایر غالت است. دا

میلیون  8,8 حدود  زراعیمحصوالت سطح  برداشت میلیون هکتار  12از ، 1389 -90 در سال زراعی 

مربوط به اراضی با کشت  نآ درصد 45 اشته که از این مقدارد به غالت اختصاص درصد 73,1هکتار معادل 

سطح برداشت درصد سهم در  72,4 دیم بوده است. محصوالت گندم کشت صورتهبقیه ب درصد 55آبی و 

بقیه از  سهم درصد 24,1 کشت آبی واراضی با آن  سهم درصد 75,9که میزان تولید  اند.غالت را داشته

درصد،  62,2 دمگن، میلیون تن غالت در سال یاد شده 19,8 کشت دیم حاصل شده است. از تولیداراضی با 

بی نام، ( اندداشتهرا سهم در تولید غالت  درصد 9,6اي ذرت دانهو  درصد 13,8شلتوك  ،درصد 14,4جو 

                                                
7 Club wheat or Triticum compactum Host. 
8  Triticum durum Desf. 
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گندم در طی قرن ها، بیش از هر محصول دیگري توجه مخترعین و مبتکران را به خود جلب کرده  .)1389

است. اکثر پیشرفت هاي فناوري، از فناوري تولید گندم به دیگر سیستم هاي محصوالت حرکت کرده اند. 

اورزي  هاي کشبا نگاهی به آینده می توان انتظار داشت که با اصالح و بهبود پیوسته ي ماشین ها و روش

  ).1974، ٩امروزي حول گندم تمرکز خواهد یافت (اینگلت

  کلیات و تعریف 1-2-1

  برداشت گندم  1-2-1-1

 یم بیترک یاست، در اصل به معن) Combine( یسیکلمه انگل يشده  یکه همان فارس نیکلمه کمبا

ی چند کار را به صورت ترکیبشود که گفته می نیباشد. در ماشین هاي کشاورزي اصوالً به وسیله اي کمبا

  ).1377(عبداهللا پور،  انجام دهد و همزمان

  نیکمبا خچهیتار 1-2-1-2

. افتیخاتمه  ساخته شد کیبه نام مک کارم يدروگربا اختراع  يالدیم 1830بعد سال  کردن با داس درو

شده توسط ها محصول درو سال نیدر ا شد. زهیمحصول به کمک آن مکان يکه عمل برش و جمع آور

در  د.ش یم دهیتوسط خرمنکوب گراندترشر کوب ابه خرمن جاه منتقل و در آنج کیمک کارم یدست نیماش

 یکشش يها نیکمبا نیو خودگردان و همچن یکشش يانواع دروگر ها يالدیم 1935تا  1900 يسالها

تا  1950 يسال ها نیخودگردان ب يها نیکمبا نیشدند، ساخته شدند. اول یم دهیکه توسط تراکتور کش

 کایکشور آمر در يالدیم 1950در سال  ين مدرن روتاریکمبا نیو بعد از آن اول دیتول يالدیم 1970

 ینیماش د،یجد يوجود دارند. تکنولوژ يگوناگون و متعدد يهادر اندازه دیجد يها نیکمبا ساخته شد.

 طیبا شرا از انواع محصوالت اریتواند بس یکه م ینیکمبا یعنیباشد،  ریانعطاف پذ اریعرضه کرده است که بس

مختلف کمباین به سه دسته ذیل تقسیم بندي می  انواع مختلف مزرعه برداشت کند. طیشرا متفاوت را در

کمباینی  -2کمباینی که نیروي محرکه خود را از تراکتور می گیرد (کمباین کششی بدون موتور)  -1 شوند.

                                                
9 Inglett 
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 -3که داراي موتور محرك جداگانه اي بوده و توسط تراکتور کشیده می شود(کمباین کششی با موتور) 

  درو)(کمباین خو می کندکمباینی که بدون استفاده از تراکتور تمام نیروهاي الزم براي کار را،خود تأمین 

کامل هستند که  يخودرو واحد نیهستند.کمبا يامروز يها نینوع کمبا نیتر متداول خودرو يها نکمبای

موتور پر قدرت آن  .دهندیانجام م یخارج يرویبه ن ازیاعمال را بدون ن یموتور خود تمام يرویتوسط ن

 اهدستگ ازیمزارع به وجود آورده، قدرت مورد ن نیدر ناهموارتر نیراندن ماش يبرا يادیتواند قدرت ز یم

ستم داراي سی نینوع کمبا نیا .دیبرداشت نما ادیز اریرد بسکند و محصوالت را با عملک نیخود را تأم يها

بیشتر در  متر) و 70/6تا  13/2فوت تغییر می کند (از  22تا  7 برش عرضی است که عرض برش آن از

متر  18/5و  27/4ایران کمباینهاي خودرو با عرض برش  در گیرد.وسیع غالت مورد استفاده قرار می مزارع

  رایج تر است.

 میتپه تقس يها نیدشت و کمبا يها نیخودرو بر اساس محل استفاده به دو دسته کمبا يها نیکمبا

  شوند. یم يبند

  دشت نیکمبا 1-2-2

دار به علت ثابت  بیش ينهایشوند، در زم یمسطح ساخته م يها نیدشت که مخصوص زم يها نیکمبا

ند، ک یدار کار م بیناهموار و ش يها نیدر زم نیکمبا نیکه ا یالزم اند. زمان ییشان فاقد کارآبودن اکسل

ز کننده و جدا یتم يشوند.گرچه واحد ها یکج م نیزم بیبا ش زیکننده ن زیجدا کننده و تم يواحدها

 از حد شیب نیکه کمبا یاما در صورت خود ادامه دهند، يبه کار عاد بیتوانند در ش یم يکننده تا حدود

 نیا گردد. یتر قرار گرفته است، جمع م نییکه پا نیاز کمبا یتکج شود، محصول برداشت شده، در سم

  شود. یکردن محصول م زیعمل جدا کردن و تم تیفیباعث کاهش ک تیوضع

  تپه نیکمبا 1-2-3

 بیش رییکه در زمان کار در تپه ها با تغ يطور شود،یم تیحما ییاکسل لوال لهیتپه به وس يها نیکمبا

 ياست). واحد ها یکیدرولیوه یتراز برق يها ستمیس ي(دارا گردد یم میتنظ زین نیکمبا بیش ن،یزم

. با تراز نگه داشتن دشو یدرصد تراز م 45تا  يها بیکننده به طور خودکار در ش زیکوبنده، جدا کننده و تم
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 یانجام م یکردن با حداکثر بازده زیکننده، عمل جدا کردن و تم زیکوبنده، جدا کننده و تم يواحدها

  شود. یشده پخش م ادی يدر قسمت ها کنواختیمواد به طور  رایز رد،یگ

و حداقل  دهیصدمه د ي، به دست آوردن دانه از محصول، با حداقل دانه ها نیاستفاده از کمبا یاصل هدف

اره  و برش شامل واحد جمع آوري -1 شده ه اند: لیتشک ریز یواحد اصل 5 ها از نیتمام کمبا تلفات است.

واحدکوبنده شامل: استوانه  -3 هلیس و باالبرنده شامل هواحد تغذی -2 ها)، چرخ فلکانگشتی و ها(تیغه

هاي ها ، پنکه ، الواتورها و هلیسها، غربالکششامل : کلش کننده زواحد تمی -4کوبنده و ضد کوبنده 

متفاوت  يها زمیجداگانه و با مکان ياعمال توسط واحدها نیهر کدام از ا که واحد انتقال دانه -5مربوطه 

  ).1شماتیک کلی کمباین (شکل .ردیگ یانجام م

  

 ذ)( . (الف) هد کمباین (ب) نقاله تغذیه (ج) فن کمباین (د) کوبنده و ضد کوبندهشماتیک کلی کمباین-1

  ها الک 

 
  نیکار کمبا ي به نحوه یاجمال نگاه 1-2-4

 اهیساقه گ و کشاند یم نیرا به طرف کمبا ستادهی) با چرخش خود محصول اReel( چرخ و فلک ابتدا در

ساقه محصول  )Cutter Barسپس شانه برش ( دهد، یبرش قرار م شانه يرا جلو اهیرا خم کرده و ساقه گ

ده و برن باالشده را در بر گرفته و به  دهیمحصول بر آن يهایو انگشت چیمارپ ای) Auger(سیهل برد.یرا م

 اهرسد. کوبنده با عمل خود دانه یشده به کوبنده م کنواختیفرستد. پس از آن محصول  یکننده م تیهدا

شده  دهیشود. استوانه، حاصل کوب یخوشه خارج م ازکه فقط دانه ها  يکند به طوریرا از خوشه خارج م

د. شو ینقطه انجام م نیکاه و دانه در ا ییعمل جدا نیو اول ختهیصفحه تکان دهنده ر يدانه و کاه را به رو

 (الف)
 )ب(

 

 )ج(

 )د(

 )ذ(
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سبک محصول به  يایکاه و بقا .ردیگیصورت م اوزن مخصوص دانه ه لهیشدن به وس زیعمل تم نیاول

کردن  زیعمل تم نیگردد. صفحه مشبک دوم یشده توسط باد بزن به خارج پرتاب م جادیباد ا انیکمک جر

حرکت کرده تا به باال هلیس باالبر  شده به طرف زیتم يدهد. دانه ها یرا بر حسب اندازه دانه ها انجام م

 هلیس لهینشده به وس دهیکه خوب کوب یمخزن منتقل شود. سنبله هائ ای انبارها برسد و به برنده و پره

و  شود و بعد از کوبش یبه واحد کوبنده فرستاده م نشد دهیکوب يو به کمک باالبرنده مجدداً برا يگرید

شنا آ نیکمبا یشوند. اکنون که با طرز کار کلیبه مخزن منتقل م زیها ندانه نیفوق ا ریکردن مس یط

  .میپرداز یکامل اجزا آن م یبه بررس میشد

  و برش واحد جمع آوري 1-2-5

  عبارتند از: نیهد غالت کمبا هاىیژگیشود که وانجام مى نیعمل توسط هد کمبا نیا

ا هچنگک نیاست. وجود ا هاى فنرىباشد و مجهز به چنگکیم کیاستاتدرویپروانه هد (شانه) که از نوع ه

برداشت  عاتیدر کاهش ضا -ب .کندیبهتر عمل م دهیدر محصوالت خواب -الف :باشدیاز سه نظـر مهم م

شده به  دهدر محل انتقال خوشه هاى بری -ج دارد. ها نقش اساسىبه علت کاهش اثرات ضربه به خوشه

هد  عاتیها نقش اساسى در انتقال و کاهش ضا غهیبا عمل پاك کننده روى ت نیو همچن چیسمت مارپ

  دارند.

  نیهد کمبا اجزا  1-2-6

  فلک چرخ 1-2-6-1

حالیکه یکی هدایت محصول به مقابل دستگاه برش در  فلک در ضمن گردش دو کار انجام می دهد چرخ

محصول کامال به حالت سر پا و عمودي باشد و دیگري اینکه در صورت سرپا نبودن و یا احتماال قرار گرفتن 

محصول بطور افقی و خوابیده در سطح مزرعه، کار چرخ فلک بلند کردن و کشیدن آن بسوي اره خواهد 

اي بلند هم می گیرد. عموما چرخ فلکهاي فنري انجااینکار بوسیله چنگالی .بود تا اینکه به آسانی درو شود

کننده، چنگال دار بوده و می توان متناسب با درجه خوابیدگی محصول آن را تنظیم نمود یعنی زاویه تمایل 

( بات دار یا پارو دار) بیشتر در مزارعی که محصول  یچرخ فلک معمول .هاي فلزي را تغییر داداین چنگال
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اینکه چرخ فلک بتواند در کلیه  براي اي وجود ندارد.ی رود و درآن دندانهبه حالت سر پا قرار دارد بکار م

شرایط کار خود را انجام دهد بایستی آنرا تنظیم نمود. مثال چرخ فلک نباید به محصول ضربه اضافی وارد 

که سرعت دورانی چرخ فلک خیلی زیاد  این حالت موقعی پیش می آید .تا باعث ریزش دانه ها گردد کند

محصول درو شده به جلو خم می شود و روي زمین  سرعتباشد. از طرف دیگر در صورت کم بودن این 

 گردد.هاي مختلف تنظیم میبردن چرخ دنده هایی به اندازه دورانی چرخ فلک با بکار سرعت ریزد.می

پایین یا جلو و عقب تغییر مکان داد که تنظیم نخست در حین کار به باال و  می توان این چرخ را همچنین

بستگی به ارتفاع محصول دارد یعنی چرخ فلک باید بنحوي تغییر مکان داده شود که بسته به محل قرار 

بنابراین محل ارتفاع این چرخ بستگی  کند. زیر خوشه ها اصابت يسانتیمتر 10گرفتن اره در ضمن کار به 

  اشت.به ارتفاع محصول خواهد د

  هاى برش غهیو ت هایانگشت 1-2-6-2

از فوالد فورج شده بوده که مانع از  غهیدارنده تها از نوع دو شاخ و فوالدى هستند و صفحات نگه یانگشت

ناسبى م اریبس تیها در وضعغهیتا ت شودیباعث م ستمیس نیشود که وجود اها مى غهیاز حد ت شیلرزش ب

وارد  هاى در حال برشبر بوته دتکان شدی – الف عمل باعث مى شود: نیکه ا ردیقرار گ هاینسبت به انگشت

  مى شود. رىیها جلوگ غهیاز حد ت شیاز فرسودگى ب-ب .دیاین

  هاى برش غهیحرکت ت سمیمکان 1-2-6-3

  : رودیبه کار م لیهاى ذاز روش کىیموجود  هاىنیها در کمبا غهیحرکت رفت و برگشت ت جادیا براى

 800نوع نوسان کننده که  نیا وجود ).ربکسجعبه نوسان کننده (گی – ب رابط. لچرخ لنگ و می – الف

  .شده است نیبرش محصول درکمبا ستمیباالى س تیضربه رفت و برگشتى دارد باعث ظرف 1100الى 

  شاسى اصلى هد: ایبرش  سکوى 1-2-6-4

 از حرکت رىمانعى براى جلوگی –الف باعث شده است که: هایبرآمدگى (پشت ماهى) بعد از انگشت وجود

ه در شد دهیو برگشت خوشه هاى بر زشمانع ری – ب شود. هیتغذ چیو کلوخ به سمت مارپ زهیخاك، سنگر
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انجام  رعتیسر اریشده بس جادیدر اثر گودى ا چیمارپ هتغذی – ج برداشت مى شود. نیح دیهاى شداثر تکان

  .شودیم

  حلزونى هد ای چیمارپ 1-2-6-5

محصول درو شده را جمع آوري کرده و به باالبرنده ها تحویل می دهد تا از آنجا به قسمتهاي کوبنده  هلیس

یچ (پ یهلیس، سیلندر دواري است که روي آن قسمت پیچی شکل مخصوص و پاك کننده انتقال یابد.

قادر خواهد بود محصول را از دوطرف سیلندر به وسط آن هدایت  چیپ نیا ) تعبیه شده است کهسارشمید

کند. در وسط ، میله هایی وجود دارند که محصول را به باال برنده تحویل می دهد. معموال هلیس طوري 

 گردد.ن روبروبه اندازه اي باشد که در موقع دوران با اشکالی  تنظیم می شود که فاصله آن با کف شاسی

 رد لیس از برخورد با موانع کالچ لغزنده اي در مسیر نیرو نصب شده است که گردش رابراي محافظت ه

 صورت برخورد با موانع یا سنگ قطع می کند.

  واحد کوبنده 1-2-6-6

ي یکی از این فرآیندهاترین عوامل تأثیرگذار بر میزان برداشت محصول گندم دارد؛ میزان افت یکی از مهم

افت کل کمباین دارد، مربوط به کوبش مواد می باشد. کوبش مواد در کمباین مهم که تاثیر بسزایی در 

یرد. گ توسط قلب کمباین یعنی واحدکوبنده (متشکل از کوبنده ضدکوبنده و یا گردنده و توري) انجام می

کوبنده ایده آل کوبنده اي است که کوبیدن کامل حداکثر محصول ورودي را همراه با بهترین جداسازي 

   (Min, 1999). انجام دهد دانه

 نیا .باشدمی …سنبله، جدا کردن دانه از چوب بالل و  ایبه مفهوم خارج ساختن دانه از خوشه  دنیکوب

  دارد. ىیبسزا ری) تاثفىی(کمى و ک نیبر نحوه عملکرد کمبا نیقسمت به عنوان قلب کمبا

  واحد کوبنده اجزا 1-2-6-6-1

ه کضد کوبنده  کند.یکار با محصول برخورد م نیح در است که ییهایمدگآکه شامل بر استوانه کوبنده

استوانه کوبنده و ضد کوبنده قرار گرفته و دانه  نیاستوانه و سوراخدار که محصول در ب مهیاست ن يقطعه ا

  .شود یم تیکننده هدا زیکوچک از سوراخ ضد کوبنده به واحد تم يهااز هم جدا شده و دانه و ساقه
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  کار واحد کوبنده طرز 1-2-6-6-2

دانه از خوراك دهنده به طرف سیستم کوبنده هدایت شده و در آنجا از یکدیگر جدا می شوند عمل  و کاه

اي دوار و زائده دار که سطح جانبی آن بطریق مخصوص مضرس شده است و در کوبیدن توسط استوانه

  مقابل قسمت مقعري بنام ضد کوبنده گردش می کند انجام می گیرد.

هاي مضرس در جهت طول قرار دارند. در سطح داخلی ضد کوبنده آجدر سطح جانبی استوانه کوبنده  عموما

، کاه و دانه از هم ههاي مضرس وجود دارد. خوشه ها ضمن عبور از بین این دو قسمت خردشدآجنیز این 

عبور کرده و روي  هندها از شبکه هاي موجود در ضد کوبجدا می شوند. در این حال قسمت اعظم دانه

  دانه می ریزند. یصفحه اي بنام سین

میله تخت آجدار بوده که با ترتیب معینی سطح آنها مضرس شده است  8تا  6کوبنده عموما داراي  استوانه

به طوریکه جهت این آجها در دو میله مجاور عکس یکدیگر می باشد که در بعضی از کمباینها به جاي آنها 

لش . در این سیستم کاه و ک ده می توانند در سطح جانبی خود دندانه هائی داشته باشنکوبنده و ضد کوبند

بیش از حد معمول شکسته می شوند. جنس این دندانه ها ممکن است چدنی یا پالستیکی باشد. این نوع 

کوبنده براي برداشت شلتوك مناسب تر است و از شکسته شدن دانه هاي برنج داخل شلتوك جلوگیري 

  کند.می 

  نیکوبنده ها در کمبا انواع 1-2-6-6-3

که  ردیگ یکوبنده قرار م اریدر اخ هیاست.محصول پس از درو توسط نقاله تغذ نیکمبا کیقلب  کوبنده

. ردیگ یدو عامل ضربه و مالش صورت م ریاصوال تحت تاث دنیدهد.کوب یمحصول را انجام م دنیعمل کوب

عموال تمام م شود. یبه نام ضد کوبنده انجام م یتوسط استوانه کوبنده در برابر صفحه مشبک دنیعمل کوب

 شوند. یقسمت جدا م نیدرصد دانه ها در ا 90تا  60شود و  یم دهی، کوبهمحصول در دستگاه کوبند

  مختلف کوبنده عبارتند از: يدستگاه ها
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  APS١٠ کوبنده هاي-3 مرکب کوبنده هاي-2 یمعمول کوبنده هاي-1

ا در انواع نوع کوبنده ه نیشوند،ا یم يبند میبسته به طرح کوبنده و ضد کوبنده تقس :یمعمول يها کوبنده

  يا هغکوبنده تی -د دار کوبنده نبشی -ج دار کوبنده انگشتی -ب کوبنده سوهانی -الف موجودند: ریز

  دستگاه عبارت اند از: نیدهنده ا لیتشک ياجزا باشد. ینوع کوبنده م نیمتداول تر :یسوهان کوبنده

   شفت محرك احامل ی -ج بشقاب ها -ب یسوهان تسمه هاي -الف

 یمحور محرك سوار م کی يها بر رواند و بشقابشده چیبشقاب ها پ یخارج طیبه مح یسوهان يها تسمه

ه کنار هم نگ یانیو م يانحنا دار کنار يهاکه توسط تسمه است يمواز يضد کوبنده شامل تسمه ها شوند.

 يهاتسمه يها اریش کوبنده با هم مطابقت دارند. یخارج طیضد کوبنده و مح يانحنا شوند. یداشته م

  .ردیگ یدر اثر دو عامل ضربه و مالش انجام م دنیعمل کوب باشد. یمجاور در خالف جهت هم م

مختلف ساخته  يشبکه ها با سوراخ ها نیاز ضد کوبنده هستند. ا يدیجد يطرح ها ییکشو يها شبکه

خاص آن محصول استفاده کرد. نصب و جدا کردن  يهاتوان از شبکه یشوند و بسته به نوع محصول، م یم

  است. عیسر یلیشبکه ها خ نیا

 يوالدف يتسمه ها يبر رو فیدو رد ای کیدر  يفوالد يها یکوبنده ها انگشت نیدار: در ا یانگشت کوبنده

 یشفت محرک يها بر روبشقاب شوند. یم چیبشقاب ها پ یخارج طیتسمه ها بر مح نیگردند و ا ینصب م

 تیضعو دار است. یتاز نوع انگش زیضد کوبنده ن گردند. یم مونتاژ ردیگ یقرار م نگیدو تا بلبر يکه رو

 یگشتوسط انها کوبنده در ضمن چرخش، از یاست که انگشت یبیکوبنده به ترتکوبنده و ضد يریقرار گ

ل ها، محصوخوشه يبر رو عیسر يهاضمن وارد آوردن ضربه بیترت نیکنند و بد یضد کوبنده عبور م يها

  کنند. یم زیرا شانه ن

حرك، شوند. شفت م یبشقاب ها مونتاژ م يرو یچیمارپ يبا الگو ییهایطرح نبش نیدر ا دار: ینبش کوبنده

 کوبنده و ضد کوبنده هر دو يها یاست. نبش ینبش يتعداد يدارا زیگرداند. ضد کوبنده ن یها را مبشقاب

                                                
10 Accelerated Pre-Separation (APS) 
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ت محصوال دنیکوب ياطرح بر نیا شود. یانجام م یبه آرام دنیعمل کوب هستند. یکیروکش الست يدارا

  مناسب است. ونجهیشبدر و  لی، از قبدانه زیر

 یانگشت يتفاوت که به جا نیباشد با ا یدار م یکوبنده همانند کوبنده انگشت نیطرح ا :يا غهیت کوبنده

  شوند. ی) نصب مگریهر مقطع د ای( لیبا مقطع مستط يها غهی، تیمخروط يها

. در کوبنده شودیاست که بر دانه وارد م ياز مرکز زیگر يرویموفق دانه ن يدر جداساز گریموثر د عامل

 شیباعث شده که ب ژهیاختصاصات و نیاست و ا شتریاز مرکز ب زیگر يرویکه قطر آنها کمتر است، ن ییها

ضدکوبنده از کاه جدا شود. مقدار دانه جداشده در  يروزنه ها قیدانه ها از غالف آزاد شده و از طر 90از %

ها اه پرانک قیموجب کاهش تلفات دانه از طر نیو همچن گذاردیم ریتاث نیکمبا یکل تیقسمت بر ظرف نیا

  .شودیم

  نیدر کمبا APS يها کوبنده 1-2-6-6-3

 انیجر یبه طرف کوبنده اصل يشتریاست که هر چه محصول با شتاب ب نیا APSکاربرد طرح  يتئور

  کوبنده عبارت اند از: نیدهنده ا لیتشک ياجزا .ابدی یم شیدر کوبنده افزا يبازده جداساز، ابدی

  ضدکوبنده -دکش کلش -ج کوبنده اصلی -ب شتاب دهنده -الف

تاب استوانه (ش نیا قرار گرفته اند. یچیمارپ يآن با الگو ياست که بر رو ییدهنده شامل دندانه ها شتاب

، به محصول شتریدادن شتاب ب .2، هی.گرفتن محصول از نقاله تغذ1بر عهده دارد ،  یاصل فهیدهنده) سه وظ

و  شتاب دهنده يقطرهاضد کوبنده متناسب با  يانحناها .یکوبنده اصل يمحصول جلو کنواختی.پخش 3

 یشتاب دهنده انجام م يدانه در ضد کوبنده يمرحله از جداساز کیکوبنده ها،  نیدر ا است. یکوبنده اصل

  شود.

  نیدر کمبا يمحور انیجر يها کوبنده 1-2-6-6-4

 یساخته م یچیگردنده ها به شکل مارپ يرو، (مرکب) يمحور انیجر ایکوبنده دوار  يدارا يهانیکمبا در

ه فاصله ب یسوهان يو به کوبنده برساند. دو گروه تسمه ها ردیبگ هیاز نقاله تغذ یشود تا محصول را به خوب

شوند تا مواد به شکل  یهر گردنده نصب شده اند و باعث م یخارج طیمح يرو گریکدیدرجه از  180
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 یقسمت از کاه جدا م نیدرصد از دانه ها در ا 90تا . ضد کوبنده حرکت کنند ياز رو یچیو مارپ یدوران

ها اطالق شده که عمل جدا کردن در آن ها با گردش استوانه  نیکمبا نیشوند. واژه دوار از آن جهت به ا

 و جدا کرد و دنیعمل کوب یعنیکاه برها  یگشتشود نه با حرکت رفت و بر یگردنده (کوبنده) انجام م

رود که محور  یبه کار م لیدل نیها به ا نیکمبا نیا يبرا يمحور انی، واژه جرریگ یانتقال تواما انجام م

ه گردند کی يممکن است دارا وارد يهانیکمبا است نه عمود بر آن نیکمبا يشرویپ ياستوانه در راستا

 شیدوار، محصول ب يهانیکمبا در کنند. یهم باشند که در خالف جهت هم گردش م يدو گردنده مواز ای

 يکوبنده و ضد کوبنده برا نیفاصله ب جهیکند در نت یکوبنده و ضد کوبنده عبور م نیبار از ب کیاز 

 کوبنده وضد کوبنده متداول است. نیاز فاصله ب شتریب يتا حدود کسانی طیمحصوالت مشابه و در شرا

 ياهچرخد محصول با تسمهیکه کوبنده م یدهد در حالیم لیمحصول را به دستگاه کوبنده تحو هیتغذ نقاله

غالف  ایکند و ضربه وارده باعث جدا شده دانه از ساقه، چوب بالل  یدر حال چرخش برخورد م یسوهان

. شودیق عمل مالش حاصل میاز طر شتریب یدگیکوبنده و ضد کوبنده، کوب نیشود. با عبور محصول از ب یم

شود و بدون وقفه به  یم دهیکنند. محصول در کوبنده کوب یضد کوبنده عبور م يبار از رو 3حدوداً  مواد

وار گردنده (کوبنده) س يرو شتریبا گام ب چیبه شکل مارپ يمحل پره ها نیرسد. در ا یقسمت جدا کننده م

گردنده ضد گردنده ( ضد  ریواقع شوند. در ز دیشوند تا در انتقال محصول به طرف عقب گردنده مف یم

  تر است. زیجداکننده ر ينده نسبت به  سوراخ هاشبکه کوب ياندازه سوراخ ها .ردیگ یکوبنده) قرار م

  کننده زواحد تمی 1-2-6-7

این قسمت بالفاصله پس از کوبنده و ضد کوبنده قرارداد و کار آن هدایت و پخش نمودن کاه  ها:کشکلش

  می باشد. هاو کلش روي ناودان

  پاك کننده سیستم 1-2-6-7-1

از خرد شدن خوشه ها توسط سیستم کوبنده کلشی از قسمت عقب استوانه بوسیله خوراك دهنده اي  پس

و سپس از قسمت عقب کمباین روي زمین می  گرددهاي کلش کش پخش میبه طور منظم روي ناودان

که از میل لنگ کمباین می گیرد تأمین می شود بطوریکه شبیه  ییرویها توسط نکشکلش حرکت ریزد.
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هاي موجود را از البالي مجاري موجود به یک تکان دهنده، هم کلش را به خارج هدایت می نماید و هم دانه

  ها به پایین و روي صفحه شیب داري که به سینی دانه منتهی می شود می ریزد. در ناودان

  سینی دانه 1-2-6-7-2

هائی که از خوشه و توسط سیستم کوبنده جدا شده پس از عبور از شبکه هاي کف ضد کوبنده و  دانه

ها ریخته و در آنجا از کلش جدا شده اند کالً روي قسمتی موسوم هایی که همراه با کاه روي ناوداننیزدانه

کرده  ننده را اشغالبه سینی دانه واقع در زیر ضد کوبنده می ریزند. این سینی تمام عرض سیستم پاك ک

و حرکتی جنبشی به طرف عقب دستگاه دارد. دانه هائی که روي سینی مزبور می ریزند معموالً داراي 

هاي هرز وکاه هاي ریز بوده که بایستی در سیستم پاك اضافاتی از قبیل مقدار زیادي کاه دانه، بذر علف

اضافات پروانه اي جریان هوا را بشدت از پایین به  ینبراي جدا کردن ا. ها ) از دانه جدا شوندکننده (غربال

  باال البالي شبکه هاي غربالها عبور داده و آنها را در دو مرحله از دانه جدا می کند.

  هاغربال 1-2-6-7-3

جدا کردن دانه ها از اضافات دو عدد غربال در زیر سینی دانه تعبیه شده است. غربالها داراي حرکت  براي

جنبشی به طرف عقب دستگاه بوده وجریان هواي نسبتاً شدیدي که از پروانه باد تولید می شود از البالي 

هاي درشت تر می باشد کاه و یزهاي رمجاري آنها عبور می کند. غربال باالئی مخصوص جدا کردن دانه کاه

ها در ضمن هاي آنرا در مواقع ضروري تغییر داد دانهو ساختمان آن طوري است که می توان قطر شبکه

عبور از این غربال قسمت اعظم اضافات خود را از دست می دهند. اگر سوراخهاي غربال باالئی خیلی ریز 

از دانه ها همراه با کاه از کمباین خارج شده و روي زمین  ريمقدا و کندیباشند تمام دانه ها از آنها عبور نم

ریزد. از طرف دیگر درصورت زیاد بودن قطر این شبکه هامقدار زیادي کاه و کزل از این غربال عبور  یم

 خواهد کرد.
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  دانه یا الک غربال 1-2-6-7-4

متناسب با قطر دانه ها و غیر قابل هایی دوم مخصوص عبور دانه هاي پاك شده است و داراي سوراخ غربال

ها در محصوالت مختلف می تنظیم می باشد. معذالک همیشه نوع آن ثابت نبوده و برحسب اندازه قطر دانه

  هاي ریز جدا می کند. هتوان آنرا تعویض کرد. غربال مزبور تقریباً دانه ها را از مواد خارجی و کا

ه ها را از خود عبور دهد در این صورت دانه ها پس از عبور بسوي دوم یا غربال دانه بایستی فقط دان غربال

ند اخوشه هایی که خوب خرد نشده ریزد. یهلیس دانه هدایت شده و از آنجا با باال برنده دانه به داخل انبارم

 که از آنجا بایستی دوباره به سیستم لیآن به مح یها ) از این غربال عبور نکرده و با حرکت جنبش(کزل

  کوبنده برگردند هدایت می گردند.

  )K130تفاوتهاي اساسی کمباین هاي معمولی و کمباین کردستان ( 1-3

 که  همزمان دانه و تمامی .2شکل  کمباین کردستان عالوه بر انبار دانه داراي انبار کاه هم می باشد

رم گکیلو یکحداقل  گندم گرمکند. به ازاي هر کیلورا  به طور مجزا در مخازن جداگانه انبار می کاه

بیش از نصف قیمت گندم و در در بیشترین حالت به و ثابتی ندارد قیمت کاه  آیدکاه بدست می

 شتدر مراحل بردا با توجه به بررسی صورت گرفته. رسدمییک چهارم قیمت گندم به کمترین حالت 

از کمباین معمولی استفاده نسبت به کشاورزانی که ) K130کمباین کردستان ( کشاورزانی که از

  .گرددعاید میبیشتري سود کنند می

          

  و کمباین معمولی )k130( کمباین کردستان -2شکل 

اشد که بهاي موجود بسیار ساده میسیستم کوبش و ضد کوبش کمباین کردستان برخالف کمباین

تعمیر و نگهداري آن براي کاربر بسیار راحت و کم هزینه است. و در صورت ورود سنگ به داخل 
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گ قادر است سن که بودن کوبنده کوبنده و ضد کوبنده به خاطر فاصله زیاد این دو از هم  و چکشی

کس سمت شود. (عرا در خود جاي داده یا آنرا خرد نماید، دستگاه با کمترین خسارت مواجه می

ترین نرا از پایی تواند محصول،  میانی از ورود سنگ به داخل دستگاهراست) در نتیجه کاربر بدون نگر

مقدار  افزایش گردد،حد ممکن درو نماید و به غیر از اینکه موجب کم شدن ریزش قبل از درو می

پر پشت  محصوالت کشت آبی و از غیر به . و3شکل  کاه و پاك سازي زمین زراعی را نیز بدنبال دارد

  باشد .براي محصوالت کم پشت و کوتاه قد نیز مناسب می

                                                               

  ) و کمباین معمولیk130کوبنده کمباین کردستان ( -3شکل 

دمشی از سیستم بوجاري  در کمباین کردستان براي اولین بار در دنیا به جاي سیستم بوجاري 

کاهش  مربع متر 1,2به  مربع متر 9مکشی استفاده شده است. در این روش، مساحت بوجاري از 

اربر راحت ک استفاده و از قطعات کمتري استفاده شده که همین دلیل باعث سادگی دستگاه یافته و

در مرکز اختراعات کشور،  بعنوان اختراع  18/10/81در  تاریخ  (این  سیستم .4شکل  شده است

 ثبت شد)  
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  ) و کمباین معمولیk130کمباین کردستان ( سیستم بوجاري -4شکل 

کمباین کردستان با تمامی شرایط آب و هوایی ایران سازگاري داشته و قادر است بطور شبانه روزي 

  دستگاه در فصل برداشت، ساعت خواب ندارد.به کار خود ادامه دهد، لذا این 

اي جانبی هو یا خرد کردن بوسیله دستگاه کاه تولید شده بوسیله کمباین کردستان نیازي به برداشت

ریز و یکنواختی اجزاء و  ندارد و به دلیل عاري بودن از هرگونه مواد زائد (از جمله سنگ و خاك)

ت اس صرفه است. این در حالی یار مطلوب و مقرون بهو کلش براي تغذیه دام بس بودن قطعات کاه

ا از میزان برداشت کاه ب که میزان برداشت کاه بوسیله این کمباین در یک مزرعه سه برابر بیشتر

 .5شکل  هاي معمولی از همان مزرعه استکمباین
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Plan to reduce wheat losses from production to consumption in the form of scientific 
projects under the National Research Council is coducting. Although the average grain 
losses of combines in the advanced countries is estimated to be 4 to 5 percent, 
unfortunately according to researches in this field, this amounts up to 20% have been 
reported for Iran. If the issue blackcurrant losses seen at the macro level, it is necessary to 
clarify the situation somewhat fleet of the country's grain harvest. Combine Kurdistan 
(k130) to build new companies several years in the country are produced and used by 
farmers. In this study the travel speed in three levels (V1, V2, V3) 1/5, 2 and 2/5 km per 
hour and height of the cutting head combines in three levels (H1, H2, H3) 10, 15 and 20 
cm in farms with different performance levels of 3200, 4800 and 6500 kg per hectare to 
evaluate the head loss harvesting, the threshing and separation system combines Kurdistan 
(K130) were investigated. SAS software to evaluate the results of randomized complete 
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