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 چکیدُ

 غیتَز با ،ذرت برداضت در یاّیگ یایبقا تیریهد. ای اخیر کطَر استّای تَسؼِتَسؼِ پایدار کطاٍرزی از اّداف اصلی ٍ برًاهِ

 یخاکَرز ٌِیکو ،خاکَرزیی بیّاستنیس در کطاٍرزاى یبرا ییایهسا ایبقا کٌَاختی غیتَز. ضَدزهیي اجرا هی در ّاساقِ ٍ کاُ کٌَاختی

 ٍ کاضتی ٍ خاکَرز ادٍات یبرا کوتر هٌضوات ٍ اتصاالت ص،یفرسا برابر در خاک بْتر هحافظت ضاهل کِ دارد هرسَم یخاکَرز ٍ

ّای ّای هدیریت بقایای گیاّی ذرت ضاهل سیستن ّای غلتکی هجْس بِ تیغِدر ایي تحقیق اًَاع رٍش .ضَدیه داریپا یکطاٍرز تَسؼِ

 John ّای ّای ضالقی دٍار در حیي ػولیات برداضت بررسی ٍ در سِ ًَع دهاغِ کوبایيکيٍ خرد یاضربِ کيخرد یّا ستنیسبرضی، 

deere  ،Claas ٍNew Ho-lland ّای ضالقی دٍار کيبا تَجِ بِ دهاغِ ّای ذرت هَجَد در کطَر، استفادُ از خرد. هقایسِ ضدُ است

 .هَتَر هطکالت هدیریت بقایا را حل خَاّد کردٍلیکی کوبایي ٍ ّیدرٍ با استفادُ از تَاى ّیدر

 ی ذرتدهاغِ، کطاٍرزی پایدار ،کيهکاًیسم خرد ،ذرت :کلیدی ٍاشگاى 

 هقدهِ

ؿَد ٍ ثِ دالیل کـت ٍ کبس  خـک سفتبس هٌبػجی ثب ثقبیبی گیبّی ًوی سغن داؿتي آة ٍ َّای خـک ٍ ًیوِ هتأػفبًِ دس ایشاى ػلی

ثبدی ٍ  ،ی صساػی فقیش ٍ ثؼیبس حؼبع دس هقبثل فشػبیؾ آثیبّ ٍیظُ ػَصاًذى ثقبیبی گیبّی ػوَهبً خبک غلػ، چشای هفشغ ٍ ثِ

 .(1311،ًَسیبًیٍ  َّدگش )ثبؿذ ای جض اػتفبدُ هذاٍم اص هَاد ؿیویبئی هصٌَػی ثشای تَلیذ ًوی بسُالً غیشحبصلخیض ثَدُ کِ چهؼوَ

دس  .هذیشیت ثقبیبی گیبّی رست دس هضاسع رست اّویت ثیـتشی داسد، چشا کِ رست تغییش پزیشی کوتشی ًؼجت ثِ ثقبیبی ػَیب داسد

. دس ثؼیبسی اص هضاسع افضایؾ یبفتِ اػتگیشی س فصل ثْبس ثِ ؼَس چـند ّبی اخیش ػؽح ثقبیبی رست ثبقیوبًذُ دس سٍی صهیيػبل

ّبی جوؼیت گیبّی ثیـتش ٍ کبسثشد کَد -31ایي سًٍذ افضایؾ هوکي اػت ثِ ػجت تغییش دس چٌذ ػبهل تَلیذ ایجبد ؿذُ ثبؿذ

اػتفبدُ اص قبسچ کؾ  -2. ش داؿتِ اػتؿیویبیی ثیـتش کِ افضایؾ هحصَل داًِ سا ثِ ّوشاُ افضایؾ دس تَلیذ اًذام ّبی سٍیـی دس ث

کبّؾ ػولیبت خبکَسصی  -3. ؿَدکِ ػجت هقبٍهت ػبقِ ٍ ثقبیبی گیبّی رست دس ثشاثش تجضیِ ٍ پَػیذگی هی BTّب ٍ ػوَم 
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کشدى خشدهضسػِ ُ ّبی ثبقیوبًذهـکالت ػبقِ یکی اص هَاسد سفغ. (Anonymous2010)ؿَدکِ ػجت کبّؾ تجضیِ ثقبیب هی

دٌّذکِ ؿبهل هَاسد رست تجْیضاتی سا پیـٌْبد هیکوجبیي ثؼیبسی اص تَلیذ کٌٌذگبى . دس صهبى ثشداؿت ثب کوجبیي اػت ّبؿذیذ ػبقِ

  .(,2002Shinners et al) .ای دس ػکَی ثشداؿت اػتّبی ظشثِّبی ثشؿی ٍ ػبقِ خشدىغلتک

 :هَاد ٍ رٍش ّا

رست ٍ ّوچٌیي ػِ هذل کوجبیي ثشای ثشداؿت رست کِ هَجَد اػت  کي ثقبیبی گیبّیدس ایي تحقیق ثِ ثشسػی ػِ سٍؽ خشد 

 3سٍؽ ثشای هذیشیت ثقبیبی رست ٍجَد داسدکِ ثِ تشتیت ػجبست اًذ اص ػِ. پشداصینهی

  ػیؼتن ّبی غلتکی هجْض ثِ تیغِ ّبی ثشؿی 

  ػیؼتن ّبی خشد کي ظشثِ ای(shreading) 

 خشد کي ّبی ؿالقی دٍاس(Rotary flail shreader) 

ّبی هَجَد دس ثبصاس ؿبهل ًَع ایتبلیبیی گضیٌِ .ّبی ثشؽ ٍجَد داسدّبی غلتکی هجْض ثِ تیغِکيًَاع هتفبٍتی اص خشدا

(Cressoni)،  ًَع آلوبًی ٍ(Northstar geringhoff)، ؿَدهی . 

س ػشض دٍاس ٍ ػیؼتن ثشؽ د (1ؿکل) ،(GerRinghoff)، ؿبهل دیؼک چشخبى آلوبًی (ظشثِ ای)کٌٌذُ ّبی خشدػیؼتن

ّب کشدى ثقبیب ٍ ػبقِؿذگی ثؼیبس ػبلی ثشای خشدّبی خشدًَع آلوبًی هـخصِ .ٍجَد داسد (2ؿکل) ،(Cresson)ایتبلیبیی ثب ًبم 

ایي کِ دّذ هی ِاسای( ػبقِ خشد کي ) ، یک جفت غلتک ػبقِ کَة ًَع ایتبلیبیی .ؿَدهذیشیت ایي ثقبیبی گیبّی تؼْیل هی داسدٍ

ػالٍُ ثش هضایبی ثبال هحبػي دیگشی ثشای هذیشیت ثقبیبی ( 3ؿکل)ّبی ؿالقی کيخشد.داسدؽ ثؼیبس ػبلی سا ػیؼتن ػول ثش

ؿذُ ّبی ؿالقی هَاد خشدکيخشد .پزیشداًجبم هیػؽح صهیي ثِ ّب، ثذٍى حشکت دهبغِ ًضدیکع کَتبُ تِ ػبقِبگیبّی اص قجیل استف

ٍ ثِ آػبًی تؼَیط  ّبی ؿالقی هؼوَال دٍ ؼشفِ ّؼتٌذکيّبی سٍی خشدتیغِ .کٌٌذسا ثِ صَست یکٌَاخت سٍی صهیي پخؾ هی

 . ّبی دیگش اػتّب ثؼیبس کوتش اص سٍؽکل ّضیٌِ تؼَیط تیغِ .ؿًَذهی

                                                    

 کي ؿالقیخشد. 3کٌٌذُ ثشؽ دس ػشض دٍاس ایتبلیبیی            ؿکلخشد. 2کٌٌذُ دیؼک چشخبى آلوبًی         ؿکلخشد. 1ؿکل

-دادُ ؿذًُـبى  (4)ؿکل دس( stalk master)کي ؿالقی ثِ ّوشاُ ؼشح خشد  c 600هذل  john deere))بًذیش دهبغِ رست ج 

 rpmتیغِ ّب دس ػشػت .دؿَکي ؼشاحی ؿذُ هؼتقیوب ثِ ؿبػی دهبغِ دس صیش ٍ کٌبس جؼجِ دًذُ  ّش سدیف هتصل هیخشد. اػت

ّب کشدى ػبقِخشد ثیـتشیي هقذاستَاى ػشػت سا ثشای چشخٌذ ٍ هیهی( ػقت  PTOدٍس دس دقیقِ ثشای 520ثب ػشػت ) 2200

  .ّب هؼوَال ثشای دٍ ثشاثش کشدى صهبى ٍػوش تؼَیط، دٍ لجِ ٍ ثشگـت پزیش ّؼتٌذتیغِ .تٌظین کشد

 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 

 

 

 کي ؿالقیؼشح خشد ثب claasکوجبیي   ّبی رستدهبغِ. 5ؿکل  کي ؿالقیؼشح خشد ثب  c 600هذل بًذیش دهبغِ رست ج .4ؿکل

سدیفِ تَلیذ ؿذُ اػت، هَجَد  11س ٍ  16تشیي هذل سدیف تب جذیذ 6ّبی هتفبٍتی اص دس اًذاصُ claasکوجبیي   ّبی رستدهبغِ

گیشی اص لت ثِ ّب ثب ؼشاحی دقیق ٍ جلَتوٌذ ػبقِقبثلیت ػول ثشؽ دقیق ٍ قذس claasرست کوجبیي ّبی دهبغِ ّوِ هذل. اػت

هجْض ثِ چبپش داسای  New Ho-Lland کوجبیي ّبی رستدهبغِ. (5ؿکل)ثبؿذّبی رست کي سا داسا هیّبی غلتکلت ؿذى تیغِ

 ٍ کن No-tillّبی کشدى ثْیٌِ ثقبیب ٍ تَصیغ آًْب ٍ هٌبػت ثشای ػیؼتنکٌٌذُ ثشای ّش ٍاحذ سدیف ثشای خشددٍ تیغِ خشد

ّب اص پلی اتیلي ثب ٍصى ثبسگزاسی کن سٍی دهبغِ ّؼتٌذ کِ ػجت هقؼنجٌغ  ٍ کبسکشد آسام ، ػشٍیغ آػبى. خبکَسصی ّؼتٌذ

 (.1ؿکل)ؿًَذتش ثِ ثیشٍى اص دهبغِ هیّبی کبسی ثبالّب دس ػشػتثْجَد جشیبى سٍاى ٍ آسام هحصَل ٍ کبّؾ پشؽ ثالل

 

 

 

 

 کٌٌذُهجْض ثِ دٍ تیغِ خشد New Ho-Lland کوجبیي ّبی رستدهبغِ .1ؿکل

 بحث ٍ ًتایج

اغلت  .ػلت ػذم اهکبًبت الصم ، سفتبس کـبٍسصاى ٍ صبحجبى اساظی ٍ داهذاساى یب ثقبیبی گیبّی اصَلی ٍ هٌؽقی ًیؼت هتأػفبًِ ثِ

دهبغِ ّبی رست ثِ کـبٍسصی  سدیفِ ٍ فبقذ خشد کي ثقبیب ّؼتٌذ، لزا دس ؿشایػ کًٌَی تجْیض 6یب  4دهبغِ ّبی رست دس ایشاى 

 .پبیذاس کوک خَاّذ کشد

 گیریًتیجِ
تشیي گضیٌِ ثشای ًصت ّبی ؿالقی دٍاس اص لحبؾ قیوت، تؼویش ٍ ًگْذاسی هٌبػتّبی خشد کي ثقبیب ، ػیؼتنثب هقبیؼِ ػیؼتن

ًتقبل ًشم قذست ثِ هحَس خشد کي ثب تجذیل قؼوتی اص تَاى هَتَس ثِ تَاى ّیذسٍلیکی اهکبى ا. ّبی رست هَجَد ّؼتٌذسٍی دهبغِ

 .تَػػ ّیذسٍهَتَس ٍ تٌظین ػشػت دٍساًی ٍجَد داسد
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Abstract 

One of the main goals and recent developing programs of our country is agricultural 

sustainable development. Plant residuals management in corn combining runs with uniform 

distribution of straw and stalk in form land. Uniform distribution of residuals in no tillage, 

minimum tillage and conventional tillage systems has some advantages for farmers including better 

soil conservation again erosion, lower connections and accessories for tillage implements, 

implantation and development of sustainable agriculture. In this research, different methods of corn 

residual management including rolling systems equipped to shear blades, shreading chopper and 

rotary flail shreader in combining operation was investigated and compared in three types of 

combine head John deere, Class and New ho-lland. Regarding to exiting corn heads in our country, 

using of rotary flail shreader through hydrualic power of combine and hydro motor will solve 

problems in residuals management.  

Keywords: Corn, Chopper mechanism, Sustainable agriculture, Corn head. 
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