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 78: تعداد صفحه                                 4/7/1389:يتاريخ فارغ التحصيل

 نيروي کوبش  شرايط ديناميکي، شلتوک، :هاکليد واژه

 چکيده:

هاي برداشت و پس از برداشت يکي از خواص بيومکانيکي مهم محصول برنج که در طراحي ماشين   

گيرد، نيروي کوبش يا نيروي الزم براي جدا کردن دانه از خوشه است. اين عامل در مورد استفاده قرار مي

هاي برنج، بازده کوبش و نيز تلفات ريزش نقش اساسي دارد. ها و کمباينخرمنکوبميزان توان مصرفي 

 5( و چهار سرعت اعمال نيرو)w.b.22%و  %16، %12) در اين تحقيق مقدار اين نيرو در سه سطح رطوبتي

در راستاي محور طولي دانه، عمود بر وجه جلويي و ) (، در سه جهت متفاوتmm/min50و  35، 20، 

ابتدا، وسط و انتها(، براي ارقام متداول ) هاي مختلف دانه روي خوشهبر وجه جانبي( و در موقعيتعمود 

هاي کامل تصادفي و با پنج علي کاظمي، هاشمي و خزر( در منطقه گيالن، در قالب طرح بلوک) برنج

 فشار -شگيري اين نيرو از دستگاه تست کشتکرار مورد تحليل و بررسي قرار گرفت. براي اندازه

SMT-20 (و گيره )ها از نظر آماري مورد هاي نگهدارنده مخصوص استفاده شد. ميانگين دادهسنتام

نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که مقدار نيروي کوبش در ارقام مختلف  .مقايسه قرار گرفت

نشان داد که محتواي رطوبت محصول، نحوه اعمال نيرو، سرعت  آزمايشهاداري دارد. نتايج تفاوت معني

 يکه نيرو مواز يداري دارد. در حالتاعمال نيرو و محل انتخاب نمونه در خوشه بر نيروي کوبش اثر معني

بود که نيرو  يشد بيشترين مقدار ميانگين نيرو و کمترين مقدار آن زمانيدانه به آن وارد م يبا محور طول

ک شدن به يشد. نتايج همچنين نشان داد که مقدار نيرو با نزديدانه به آن اعمال م يوجه جانبعمود بر 

در رقم هاشمي، با  N 620/2ابد. بيشترين مقدار ميانگين نيرو برابرييخوشه کاهش م يبخش انتهاي

 و در ابتداي خوشه mm/min35، در حالت بارگذاري کششي با سرعت w.b.16%محتواي رطوبت دانه 

 مشاهده شد.
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 فصل اول

 مقدمه 

هو مروري بر تحقيقات گذشت
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 مقدمه 1-1

، در بين غالت بعد از گندم در سطح بسيار اداغلب مردم جهانيمصرف زبرنج گياهي است که به علت    

گردد. سطح زير کشت برنج در دنيا کمتر از گندم هاي مختلف جهان کشت ميهاي کشوروسيعي از زمين

باشد. کشت برنج در دنيا و توليد آن از نظر کيفيت و بوده، لکن مقدار توليد آن تقريبا برابر گندم مي

ي کميت داراي اهميت خاصي است. زيرا برنج يکي از گياهاني است که دانه آن براي تامين غذاي اصل

با توجه به سطح زير کشت و اهميت خاصي که  (.1382رود)خدابنده، ف مردم جهان بکار ميبيش از نص

برنج در رژيم غذايي مردم جهان پيدا کرده است، همچنين در کشور ما پس از گندم دومين ماده غذايي 

 شود. مورد مصرف اکثر مردم است، از اين رو به عنوان کااليي استراتژيک محسوب مي

 مشخصات گياهشناسي برنج  1-1-1

هاي زيادي است که و داراي جنس و گونه( 1-1)شکل  باشداز گياهان مهم تيره غالت ميبرنج يکي    

هاي است. برنج گياهي است يکساله و علفي، ريشه sativaو گونه زراعتي آن orizaمهمترين جنس آن

 cmنکرده و معموال در اليه فوقاني خاک و در عمقبرنج افشان و قوي بوده که به عمق زياد خاک نفوذ 

نمايد و سپس رشد آن کم حداکثر رشد را مي 1. ريشه برنج تا زمان تشکيل پانيکولگيرندقرار مي 20-25

 (.1382)خدابنده،  شودمي

هاي سختي قرار دارد که در آن وده و در فواصل مختلف ساقه جدارهساقة برنج بندبند و تو خالي ب   

هاي اين گياه نامند. برگگره ميباشد و گره نام دارد. فاصلة بين دو گره را ميانها ساقه توپر ميقسمت

باشد تر از ساير نقاط آن ميهاي موازي بوده و بدون دمبرگ است، قاعدة برگ پهنکشيده، داراي رگبرگ

نامند. در قاعده برگ در و قسمتي از ساقه گياه يا تمام محيط آنرا احاطه کرده که آنرا غالف يا نيام مي

                                                 
1- panicule               
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وجود دارد. همچنين در محل اتصال غالف به  1طرفين غالف دو صفحة کوچک يا بزرگ به نام گوشوارک

يابد. عدد تغيير مي 20تا  10ها در اين گياه از داد گرهوجود دارد. تع 2ساقه زائدة کوچکي به نام زبانک

توانند استفاده نمايند ولي هاي داراي ساقة بلند از نور بهتر ميبوته 3درمقادير مساوي شاخص سطح برگ

 (.1376نمايند )اخوت، آساني ورس ميبه 

نمايد.در هر بوته برنج يتغيير م cm 200و گاهي  150تا  50ارتفاع بوته برنج در ارقام مختلف بين    

هاي خوشه( در انتهاي ساقه قرار دارد و داراي شاخه) آيد. پانيکول برنجساقه بوجود مي 5تا  4معموال 

ها چسبيده و مجموعا شلتوک نام باشد. در دانه برنج پوشينه به دانههاي ثانوي ميفرعي با محور

 (.1382دارند)خدابنده، 
 

 
 

 برنج اهيگ 1-1شکل 

 

 (Oriza sativa)برنج  يبندهطبق 1-1-2

 اندم شدهيبه سه گروه تقس sativaيها( برنجFAO) يجهان ياز طرف سازمان خواربار و کشاورز   

دانه  يو کوتاه يها بر اساس نسبت طول دانه به قطر آن، بلندبرنج يبندن طبقهي. در ا(1382)خدابنده، 

 اند:دهيم گردير تقسيا اندازه دانه و وزن هزار دانه به شرح زيو 

 از نظر نسبت طول به قطر دانه: -1

 ش از سه برابر قطر آنهاست.يدانه بلند که نسبت طول آنها ب يهاگروه برنج -الف

 باشد.يم 3تا  4/2ن يبآنها نسبت طول به قطر  که دانه متوسط يهاگروه برنج -ب
                                                 
1- Stipule              3- Liyule            3- LAI 

 پانيکول برنج

 ساقه

 برگ

 هاريشه
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 است. 3/2تا  2ن يدانه قطور که نسبت طول به قطر آنها ب يهابرنجگروه  -ج

 باشد.يم 2دانه گرد که نسبت طول به قطر آنها کمتر از  يهاگروه برنج -د

 از نظر اندازه دانه: -2

 است. mm 7ش از يباشند و اندازه آنها بيل ميطو يليخ يهادانه يکه دارا ييهابرنج -الف

 است.  mm7-6ن يل که اندازه دانه آنها بيطو يهابا دانه ييهابرنج -ب

 است. mm6-5ن يدانه متوسط که اندازه دانه آنها ب يهابرنج -ج

 است. mm 5دانه کوتاه که اندازه دانه آنها کمتر از  يهابرنج -د

 از نظر وزن هزار دانه: -3

و استت  gr 28ش از يب باشند و وزن هزار دانه آنهايدرشت م يليخ يهادانه يکه دارا ييهابرنج -الف

 رسد.يم gr 42تا  35به  يوزن هزار دانه آنها گاه

 است. gr 28تا  22ن يدانه درشت که وزن هزار دانه آنها ب يهابرنج -ب

 .(1382)خدابنده،  است gr 22دانه کوچک که وزن هزار دانه آنها کمتر از  يهابرنج -ج 
 

 هاي ايرانبندي برنجطبقه 1-1-3

اند که مهمترين بندي شدهشوند از جهات مختلف طبقهکه در نقاط مختلف ايران کاشته مي هاييبرنج   

ن يا يبنددر ادامه به گروه شناسي آنها.آنها عبارتند از: اندازه و يا طول دانه، خصوصيات زراعتي و گياه

 گردد:ياشاره م يطبقه بند

شوند به سه گروه تقسيم طق مختلف ايران کاشته ميهايي که در منابرنج ،از نظر اندازه و يا طول دانه -1

 شوند:مي

هاي اين است. برنج mm7هايي که دانه آنها خيلي طويل بوده و طول دانه آنها بيش از الف( گروه برنج

 باشند.گروه از نوع صدري مي

ترين آنها عبارتند ماست و مه mm7تا 6هايي که دانه آنها طويل بوده و طول دانه آنها بين ب( گروه برنج

 نام.از برنج چمپاي زودرس و بي

هاي آنها باشند و طول دانهرس ميهاي چمپاي ديرهاي دانه متوسط يا گرد که شامل برنجج( گروه برنج 

 است.  mm 6تا  5بين 
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 شناسي:ز نظر مشخصات زراعي و گياها -2

رسي و ريشکدار و يا بدون ريشک بودن، زودهاي برنج، رنگ پوشه و پوشينه، چون طول و ضخامت دانه

هاي ايران به سه گروه تقسيم باشند، از نظر اين خواص برنجها متفاوت ميبرخي ديگر از صفات برنج

 که عبارتند از: (1382)خدابنده،  اندگرديده

 هاي صدري:الف( برنج

ها به باشند، ريشکريشکدار مي هاي اين گروه داراي شلتوک باريک و طويل بوده، برخي از آنهابرنج   

اي کرکدار و بعضي از هاي سياه، سفيد و قرمز بوده و برخي ديگر نيز بدون ريشکند. همچنين عدهرنگ

باشد.برنجمي 3و گاهي نسبت طول به قطر دانه بيش از  mm 7آنها بدون کرک هستند. طول دانه آنها

آنها کمتر از گروه چمپا و  عملکرد در هکتار يوله، هاي صدري داراي کيفيت پخت بسيار باال و عالي بود

هاي مختلف و همچنين خوابيدگي حساس هستند. برخي از باشند و در مقابل آفات و بيماريگرده مي

 مهمترين انواع آن عبارتند از: صدري دم سياه، صدري دم زرد.

 هاي چمپا:ب( برنج

قطورتر از صدري بوده، در مقابل آفات و کم آبي و  ي کوتاهتر ويهاهاي گروه چمپا داراي دانهبرنج   

تر و عملکرد آنها از صدري بيشتر، ولي ارزش تجارتي آنها کمتر است. انواعي عوامل نامساعد محيط مقاوم

باشند و مهمترين آنها عبارتند از: چمپاي رسمي، چمپاي رس ميرس و برخي نيز ديرها زوداز اين برنج

 سياه، چمپاي سفيد.

 هاي گرده:برنج (ج

هاي گرد بوده و در برابر آفات و عوامل آيد داراي دانههاي اين گروه همانطور که از نام آنها بر ميبرنج   

 (.1382)خدابنده، باشدعملکرد آنها نيز زيادتر مي هاي صدري و چمپا بوده وتر از برنجنامساعد مقاوم

 مناطق کشت برنج در ايران: 1-1-4

 80هاي گيالن و مازندران است که حدود مهمترين مناطق کاشت برنج در کشور در درجه اول استان   

شود. مناطق مهم توليد برنج کشور به ترتيب اهميت درصد برنج کشور از اين دو استان حاصل مي 85 يال

بلوچستان، کردستان، عبارتند از: گيالن، مازندران، گلستان، فارس، اصفهان، خراسان، زنجان، سيستان و 

 (.1382کرمانشاه، آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي)خدابنده،
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 سطح، ميزان توليد و عملکرد شلتوک کشور 1-1-5

در هر منطقه بستگي به عوامل مختلفي دارد که عبارتند از: رقم، روش کاشت،  يتوليدمقدار برنج    

ود در زمين شاليزار، چگونگي و زمان آبياري، شرايط جوي، بافت خاک، مقدار و نوع مواد غذايي موج

هاي هرز، عمليات برداشت و نوع گردش زراعتي و غيره. بر اساس ها و علفمبارزه با آفات و بيماري

 8/1864درسطح جهان برابر  2008(، ميزان توليد برنج در سال FAOگزارش سازمان خواروبار جهاني)

ليون تن گزارش شده يم4/600قاره آسيا سهم توليد شلتوک   باشد، که از اين ميزان درليون تن مييم

 .(يت سازمان خواروبار جهاني)سا است

هزار هکتار برآورد  527حدود  1386-1387در کشور در سال زراعي  برنجارقامانواع ر کشت يزسطح    

ص داده است از اراضي کشت برنج کشور را به خود اختصا %46/40استان مازندران  از اين ميزان شده که

اراضي شاليکاري کشور در جايگاه دوم قرار گرفته است. دو استان مزبور  %16/34و استان گيالن نيز با 

، فارس و خوزستان به نهاي گلستااز سطح برداشت انواع شلتوک را دارا هستند. استان %61/74مجموعا 

هاي سوم تا پنجم را دارا هستند هکشور رتبر کشت برنج يلحاظ سطح زاز  %83/2، 85/4، 99/10ترتيب با 

اند. ميزان توليد انواع ، از اراضي برنج کشور را به خود اختصاص داده29/93و پنج استان مزبور جمعا 

آن توسط کشاورزان  %51/44ليون تن برآورد شده که يم 18/2هاي مختلف شلتوک کشور حدود گونه

، از شلتوک %58/74توليد شده است. اين دو استان جمعا کاران گيالني ج، توسط برن%07/30مازندراني و 

 اند.کشور را توليد کرده

هاي کيلوگرم در هکتار بوده است. استان 76/4144هاي شلتوک کشور متوسط عملکرد انواع گونه   

کيلوگرم در هکتار بيشترين و  4/1227و  75/4899اصفهان و کرمانشاه به ترتيب با راندمان توليد 

 (.1387اند)آمارنامه کشاورزي ايران، عملکرد را به خود اختصاص دادهکمترين 

 

 

 

 

 

 

 

 ها نسبت به کل کشورتوزيع ميزان توليد شلتوک استان 2-1شکل 

 %5ها ساير استان %45مازندران 
 %3اصفهان 

 %5فارس 

 %12گلستان 

 %30گيالن 
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 برداشت  1-1-6

هاي هوايي کامل شده و رنگ آنها از سبز به زرد برداشت برنج موقعي بايد انجام گيرد که رشد اندام   

دهد. در اين موقع زمين مزرعه تا حد هفته بعد از گل دادن رخ مي 6تا  4تغيير يابد. اين حالت معموال 

باشد. وقتي مي 25-20%(.w.b) ممکن بايد خشک باشد. ميزان رطوبت شلتوک موقع برداشت بين

ممکن  %25باشد، زيرا بذر داراي رطوبت باالتر از  %25تر از ها نبايد باالشود، رطوبت دانهمحصول درو مي

نيز خطر  %15است آسيب جدي ديده و باعث کاهش جوانه زني گردد و در محتواي رطوبت کمتر از 

ها از حالت خميري دانه ،زمان برداشت يابد. درهاي برنج از پوست به مقدار زيادي افزايش ميريزش دانه

اند. به طور کلي برداشت برنج در هر منطقه بستگي به درجه حرارت محيط و رقم بيرون آمده و سفت شده

 باشد. مورد کاشت دارد. زمان برداشت تابع آب و هواي منطقه نيز مي
 

گيرد. کمباين برنج اولين برداشت برنج در کشور هم به صورت دستي و هم به روش مکانيزه صورت مي   

شد. کمباين يم مورد استفاده قرار گرفت که به عنوان انقالبي در برداشت برنج محسوب 1943بار در سال 

هاي آن از است، چرخبرنج مخصوص مزارع برنج است وچون شاليزار نرم و گلي است و به قدرت بيشتر ني

گردد. مي واحد کوبششده و سپس وارد  دروباشد.در کمباين ابتدا محصول  يشنممکن است الستيکي يا 

انجام شوند و سرها از ساقه و کلش تميز ميها کوبيده شده و پس از جدا شدن، دانهدر خرمنکوب دانه

 (.1376)اخوت، شوندها جمع آوري و بارگيري ميهدان

 

گيرند که عبارتند از؛ تغذيه کننده کل امروزه براي برداشت برنج سه نوع کمباين مورد استفاده قرار مي   

، که نوع خوشه چين چندان مورد توجه قرار نگرفته و عمدتا 3و خوشه چين2، تغذيه کننده خوشه1محصول

آل براي مباين، کمبايني ايده. گرچه اين دو نوع ک(1388)آقا گل زاده،  شوداز دو نوع ديگر استفاده مي

توان از بين آن برداشت برنج هستند، اما به علت متفاوت بودن شرايط محصول، مزرعه و غيره، همواره نمي

قادر باشد با مشکالت  دو يکي را به دلخواه انتخاب کرد، چه بسا در برخي شرايط ممکن است يک کمباين

د تلفات باال محصول را برداشت نمايد، اما کمبايني ديگر اي پايين و درصفراوان از قبيل ظرفيت مزرعه

بدون هيچگونه محدوديت و با درصد تلفات بسيار پايين قادر به انجام کار در همان شرايط باشد. لذا 
                                                 
1-Whole Crop Type Combine            2-Head feeding Type Combine           3- Head Stripper Type Combine 
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انتخاب کمباين مناسب مطابق با شرايط موجود بايد بر اساس دانش و اطالعات کافي صورت گيرد. انتخاب 

گيرد که در زير به مواردي از آنها که هاي مختلف آنها صورت مياز ارزيابي سيستمها معموال پس کمباين

 از اهميت بيشتري برخوردار هستند، پرداخته خواهد شد؛
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detachment of grain from panicle. This factor have important role at power requirement of 

threshers and combines, threshing efficiency and shattering losses. At this study,Instron 

systemtension and pressure testing instrument and special clamps were used for measuring 

of the detachment force. the value of this force was analyzed in three common paddy rice 

varieties (Hashemi,Khazar and Hybrid in Gilan province), three levels of moisture content 

(12, 15, 22%w.b.), four levels of speed (5, 20, 35 and 50 mm/min), three directions of 

force applied to the rice grain (parallel to grain, perpendicular to the front of grain and 

perpendicular to the side of the grain) and three portions of panicle (upper, middle and 

lower). Randomized complete block design was applied for analyzing of data with five 

replications. Data means were compared statistically. The results of variance analysis 

showed that threshing force is different significantly in tested varieties. The grain moisture 

content, direction of applied force, the speed of applied force and the selection location of 
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