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 چکیدٌ

 محصًلرطًتت . مًرد تررسی قرار گرفت 555تلفات محصًل جً تا استفادٌ از کمثایه جاوذیر ريی سکًی ترششیة زمیه ي تاثیر میسان 

در دي سطح تٍ صًرت آزمایش سکًی ترش در سٍ سطح ي  ة زمیهشیمیسان . ترای آزمایش اوتخاب شذوذ درصذ12-16در سطح 

ي اثر سکًی ترش ،  شیة زمیهوتایج ایه تحقیق وشان داد کٍ پارامترَای . فاکتًریل در قالة طرح تلًکُای کامل تصادفی اوجام گرفت

درجٍ میسان  20شیة تا ایش تا افسمعمًلی  سکًی ترشع در وًتٍ طًری کٍ . متقاتل آوُا تاثیر معىی داری تر تلفات داشتىذ

 35از سطح صاف تا شیة سکًی ترش وقالٍ دار َمچىیه تا .داشتٍ استکاَش  346/3درجٍ ایه 35افسایش ، سپس تا درصذ 252/2تلفات

 .درصذ افسایش داشتٍ است 210/4میسان تلفات 

 ، تلفات کمباین، برداشتکمبایه، تلفات جً: کلیس ٍاصُ 

 

 مقدمٍ

گیاُ جَ زاهٌِ عاسگاری ٍعيیؼی زارز اهيا ارسػ اجياری    . ى ؽسآگٌسم جایگشیي صَلی اس غلِ هی تاؽس کِ تؼسا  هحاٍلیي تِ ػٌَاى جَ

سراػيت  . زارای ؽزایط اَلیسی تیؾتزی ًغثت تقیِ هحصَالت غالت زارز زر هٌاطق ذؾک ٍ ًیوِ ذؾک جَ . ى کوتز اس گٌسم اعتآ

ایزاى  زر اَلیس جيَزر  . زر کؾَر ها هی تاؽس تِ ػٌَاى زٍهیي هحصَل غالت  جَ.هی تاؽسجَ تیؾتز تزای اَلیس زاًِ جْت اغذیِ زام 

 .چْارزّن قزار زارز جْاى راثِ

زرصس اس کل اَلیسات هحصَالت سراػيی کؾيَر را    5/3هیلیَى اي هحصَل سراػی ،  7/2تا اَلیس حسٍز  1385اعتاى گلغتاى زر عال 

زرصيس   8/21، (زیين ٍآتيی  ) زرصيس سیيز کؾيت گٌيسم      4/53اى حيسٍز  اس هجوَع اراضيی سیزکؾيت اعيت   .ترَز اذتصاؿ زازُ اعت

زر عال ّيای اذیيز تيا اؾيکیل     . زرصسعْن تزًج ٍ الثاقی عْن عایز هحصَالت هی تاؽس 9/8زرصسعْن جَ، 4/9هحصَالت صٌؼتی ،

ًیاس اا حسٍزی هؾيکالت ٍ   اؼاًٍی کوثایي زاراى ٍ ًظارت تز کار کوثایي ّا ٍ فزعتازى کوثایي ّا زر سهاى هٌاعة تِ هکاى ّای هَرز

 .ًاّواٌّگیْای هَجَز زر تززاؽت جَ کاّؼ یافتِ اعت

ٍلی هؾکالت زیگز هاًٌس فزعَزُ تَزى کوثایي ّا، آهَسػ ًسیسى راًٌسگاى کوثایي ّا تا عطح سیزکؾت، ًاهٌاعة تَزى کوثایي ّيا تيا   

ؽت ایي هحصَل اعتکِ زر ایي هقالِ ایي ػَاهيل تزرعيی ٍ   ارقام پز هحصَل ٍ ػَاهلی زیگز اهزٍسُ گزیثاى گیز کؾاٍرساى زر اهز تززا

 راّکارّایی جْت کاّؼ الفات ایي هحصَل ارائِ هی ؽَز

زرصس گشارػ 2/3زر اصفْاى  ٍزرصس  7زرصس ، زر ّوساى  8/7زرصس ، زر ذزاعاى  5/4کوثایي زر فارط  جَ تاالفات تززاؽت 

ضوي تزرعی عطح سیز کؾت ، هیشاى اَلیس ، « گٌسم ًاى هززم » ػٌَاى  هطالؼِ ی احت(. 1995، تْزٍسی الر ٍ ّوکاراى)ؽسُ اعت
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زرصس اَلیس کؾَر  30م حسٍز اعت کِ ضایؼات گٌساى ایٌگًَِ ٍ ًتیجِ  ؽسُ ٍارزات گٌسم ٍ هقسار ضایؼات ایي هحصَل تزرعی

اػالم زرصس  6/5ٍ هیاًگیي الفات کوثایي زر هٌاطق هرتلف اعتاى فارط اًساسُ گیزی  200زر  هحصَلهیشاى افت .(1995،تٌْیا)اعت

اأثیز (.1998،جؼفزی ٍ ّوکاراى)عال ػوز کززُ اًس 10زرصس اس کوثایي ّای هَرز اسهایؼ تیؼ اس  42تز طثق ایي گشارػ  ؽسُ ٍ

صثح  12اا 8عاػت ٍ اارید تززاؽت تز الفات زاًِ گٌسم زر پاکغتاى هطالؼِ ٍ ًتایج پضٍّؼ ًؾاى زازُ کِ کن ازیي الفات زر عاػت 

ٍ رطَتت هٌاعة . تَزُ ٍ رطَتت زاًِ تِ طَر ذطی تا اأذیز زر تززاؽت کاّؼ هی یاتس ، اها تاػث افشایؼ زر الفات زاًِ هی ؽَز

الفات گٌسم تِ ٌّگام (.1991ؽزالسیي ٍ غالى، ( زرصس اػالم کززًس 15اا 14جْت تززاؽت تِ هَقغ ٍ کاّؼ زر الفات را حسٍز 

تزرعی ٍ عزػت پیؾزٍی، عزػت زٍراًی کَتٌسُ، هیشاى تاس تَزى الک ّا، اٌظین تَزى پٌکِ ٍ رطَتت تززاؽت تا کوثایي زر عَزاى 

زرصس تَزُ ٍ کن 7/12زرصس ٍ زر عال زٍم  9زاًِ را اًساسُ گیزی کززُ ٍ ًتایج احقیقات ًؾاى هی زّس کِ هتَعط الفات زر عال اٍل 

 900کیلَهتز زر عاػت ٍ کن ازیي الفات کَتٌسُ را زر عزػت زٍراًی  5.5 ازیي الفات گٌسم اس ًاحیِ ی زهاغِ را زر عزػت پیؾزٍی

 (.1997هْس ٍ ّوکاراى،)زٍر زر زقیقِ عیلٌسر گشارػ ًوَ زُ اًس 
 .میسان تلفات کمبایه در شیب های مختلف و ووع هذ متفاوت در زمیه های زراعی مراوه تپه می باشذهذف ایه مقاله بررسی 

 

 مًاد ي ريش َا

زقیقِ طَل ؽزقی  47زرجِ ٍ 55زقیقِ ػزض ؽوالی ٍ 51زرجِ ٍ 37زر هَقؼیت مراوه تپه از استان گلستانای مسرعه ای در آزمون ه

در ایه تحقیق از آزمایش . اجرا گردیذ هیلی هتز زر عال ٍ اقلین هٌطقِ ًیوِ ذؾک 350هتزی زریا تا هیاًگیي تارػ  430زر ارافاع 

شیب . و در سه تکرار اجرا شذ( سکًی ترش 2×  حالت شیب زمیه 3)تیمار  6مل تصادفی با فاکتوریل، در قالب طرح بلوکهای کا

کمبایه . و معمولی مورد آزمایش قرار گرفت وقاله دارشامل سکًی ترش و  زرجِ 35زرجِ ٍ 20صاف ٍ مورد آزمایش شامل 

، کِ ّز ًوًَِ زارای ًوًَِ  8تزای ّز ایواری .اوذازه گیری شذ62-66در سطح میسان رطوبت  . می باشذ 599مورداستفاده جاوذیر 

 . سًتراب ٍ هیااگیي آى زر ٍاحس ّکتار هحاعثِ گززیهغاحت یک هتز هزتغ هی تاؽس، ا

ػَاهل هَرز هطالؼِ هیاًگیي  .هَرز اجشیِ ٍ احلیل قزار گزفت اجشیِ ٍاریاًظ ًتایج حاصل تز هثٌای آسهایؼ فاکتَریل ٍ تا اعتفازُ اس 

 .هقایغِ ؽسًس SASًزم افشار  کوکق آسهَى چٌس زاهٌِ ای زاًکي ٍ تا ایوارّا اس طزی

 

 :اٌظین کوثایي 

تزای تززاؽت . ؽس، ٌّگام زرٍ هی تاؽس  ٪14عرت ؽسًس ٍ زیگز تا ًاذي اقغین ًوی ؽسًس ٍ رطَتت زاًِ  جٌَّگاهی کِ زاًِ ّای 

 تایس اس کوثایي ّای کِ هؼایٌِ فٌی ؽسُ اًس اعتفازُ ؽَز

اًساسُ ، (هیلیوتز 10-14)فاصلِ ذزهي کَب، (زٍر زر زقیقِ 700 -1000)زٍر ذزهي کَب: جَؽاهلتزای 955جاًسیز اٌظیوات کوثایي 

( هیلیوتيز  12 -14)فاصلِ ّلیظٍ ( زٍر زر زقیقِ 600 -800)ؽست تاز پٌکِ، (هیلیوتز 4-7)اًساسُ الک زاًِ، (هیلیوتز 16-19)غزتال کاُ

 هی تاؽس

زرجِ تزرعيی کيززُ ٍ    35زرجِ ٍ 20زر سهیي ّایی تا عطح ّای صاف ،( صفحِ ای)جَ را تا پالت فزم ٍرقِ ای :ایؼهزحلِ اٍل آسه

 .ًتایج یاززاؽت ؽسًس

ٍ  20جَ را تا پالت فزم چٌگِ ای زر سهیي ّایی تا عطح ّای صاف ،:   هزحلِ زٍم آسهایؼ زرجيِ تزرعيی کيززُ ٍ ًتيایج      35زرجيِ 

 .یاززاؽت ؽسًس
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 :وتایج

افت کل ؽاهل حاصل جوغ افت ّای زهاغِ ، کَتٌسُ ، الک ، غزتال ٍ طثیؼيی  : ل هؤثز تز افت کل جَ زر سهاى تززاؽت تا کوثایي ػَاه

آؽٌایی کؾاٍرساى تا کار کوثایي عثة هی ؽَز ضيایؼات جيَ   . سهاى کاؽت جَ تز ضایؼات کل زر هزحلِ ی تززاؽت هؤثز تَز . اعت 

 .کاّؼ یاتس

 

 بحث

افت هی اَاى تِ ػَاهلی چَى ػوز کوثایي ، عزػت چزخ ٍفلک ، ارافاع ؽاًِ ی تزػ ، ًَع کاؽت هحصيَل ، ػيسم    اس ػَاهل هؤثزتز

 .اؽارُ کزز....ؽٌایی کؾاٍرس تا کار کوثایي ٍآ

 هیشاى تززاؽت ٍ الفات کوثایياجشیِ ٍاریاًظ اثزات اصلی ٍ هتقاتل ًَع پزُ  ٍ عطح سهیي  تز  -1جسٍل 

 هٌاتغ اغییزات
زرجِ 

 ازیآس

 هیاًگیي هزتؼات

  يیالفات کوثا وحصَل کلشاًیه

 2 (R)اکزار
*281/6 

ns.146/0  

 2 (H)سکًی ترش 
**668/8740 

**695/866  

 3 (E)يیسهح عط
*512/5 

*425/8  

 2 (H×E)اثزهتقاتل 
*512/5 

*562/13  

    
 

ns            ، *زرصس 5َز اذتالف هؼٌی زار زر عطح تِ ازایة ًؾاى زٌّسُ ػسم ٍجَز اذتالف هؼٌی زار  ٍ ٍج 

 يیًَع پزُ  ٍ عطح سهزر عطَح هرتلف هحصَل الفات  شاىیههقایغِ هیاًگیي ّای  -2جسٍل 

 ًَع پزُ  يیعطح سه  

  تسٍى ؽیة 35 20 (x)هیاًگیي 

A798/105 
c060/104 

a854/107 
bc479/105  هؼوَلیسکًی ترش 

B920/91 
d654/93 

d235/92 
e870/98 وقالٍ دار سکًی ترش 

 BA857/98 A044/100 B674/97  هیاًگیي(x) 

 %(.5زاًکي )هیاًگیي ّایی کِ تا حزٍف کَچک هؾتزک ًؾاى زازُ ؽسُ اًس اذتالف هؼٌی زار ًسارًس 

 %(.5زاًکي )کِ تا حزٍف تشرگ هؾتزک ًؾاى زازُ ؽسُ اًس اذتالف هؼٌی زار ًسارًس  xهیاًگیي ّای 
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Abstract 

The effect of cutting platform operation and slope of the ground on the barley losses of the combine 

(John deere 955) was examined.The soil moisture contentrange of (12-16) was selected for the 

experiments. In this research a factorial experiment at 2 different levels of combine head and three 

levels of slope of the ground used in completely randomize design. Results of this search showed 

that cutting platform operation and slope of the ground parameters and their interaction had 

significant (p<0.05) effect on harvesting losses.Barley losses was increased 2.252 percent when 

slope of the ground was increased from 0 to 20°  then this was decreased 3.346 percent from 20°  to 

35° witha regular cutting platform. Also, losses was decreased 4.21 percent when slope of the 

ground was increased from 0 to 35°  with adraper platform. 
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