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 چکیده

 یکرهاسکرهایبرداشت بالل ذرت با پ ،یذرت بذر دیتول یهااز چالش یکی. شودیم یو فرآور دیکشور در مغان تول یدرصد ذرت بذر 08از  شیب

 یراستا پژوهش نیبوده است. در ا رگذاریشور تأثک یدیبذر تول تیفیبر ک یبا روش دست سهیدر مقا ریاخ یهاسال یاست که ط یخودرو  و کشش

پارس انجام شد.  یکشت و صنعت دامپرور یدر شرکت مل 0911-0788یدر سال زراع 487رقم  دیبرهی ذرت بذر برداشت سه روش یابیزبرای ار

خودگردان،  کرهاسکریاشت بالل با پپژوهش شامل برد نیا یمارهایدر چهار تکرار اجرا شد. ت یکامل تصادف هایبر اساس طرح بلوک هاشیآزما

 تیشامل درصد رطوبت بذر زمان برداشت، ظرف یمورد بررس یو زراع یفن یبود. پارامترها یبالل ذرت بذر یدست رداشتو ب یکشش کرهاسکریپ

اقتصادی از روش  یابیارز یبود. برا یذرت بذر دیتول ندیدانه در فرا یشکستگ زانیم تینها نرخ تلفات بالل و در ن،یماش یاو مزرعه یاماده

برابر با  یخودرو  و کشش کرهاسکریپ یبرا بترتیبه مؤثر ایظرفیت مزرعه نیو کمتر نیشتریاستفاده شد. نتایج نشان داد ب یجزئ بندیبودجه

و  یداشت به روش دستدرصد و مربوط به بر 7/2و  0/9 بترتی تلفات کل بالل به نیشتریو ب نیهکتار در ساعت محاسبه شد. کمتر 62/8و 62/0

 09/08از  شتریب مارهایت ریخودرو با سا نیبالل چ نیاستفاده از کمبا یینشان داد که نرخ بازده نها یاقتصاد لیبود. تحل یکشش نیکمباین بالل چ

 یمارهایکه نسبت به ت دیردبرآورد گ الیهزار ر 10288و  010188بیترتبرداشت به ماریت نیکاربرد ا ریمتغ نهیو هز یدرصد است. سود خالص هکتار

 داشت. یسودآور شیدرصد افزا 87/08و  98/2 بترتیبه یو دست یاکتورپشت تر کرهاسکریبرداشت با پ
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 Abstract 

More than 80% of the Iran corn seeds are produced in the Moghan region. One of the challenges in seed corn production is 

harvesting corn cobs with tractor pulled and self-propelled picker husker compared to manual method, which in recent years affects 

the quality of seeds produced in the country. In 2020, this study was conducted to evaluate the methods of harvesting hybrid maize 

704 cultivar seeds in Pars agriculture and animal husbandry industry. The experiment was performed based on a randomized 

complete block design with four replications. The treatments included: 1) Cob harvesting with self-propelled harvester 2) Harvesting 

with tractor pulled picker husker 3) Manual cob harvesting. The technical and agronomic parameters included the percentage of seed 

moisture at harvest time, effective field capacity, harvester capacity and measuring the corn cob losses. For economic evaluation, 

partial budgeting method (benefit-to-cost ratio) was used. The results showed that the maximum and minimum farm capacities for 

the self-propelled and tractor pulled harvesters were 1.26 and 0.25 ha h-1, respectively. The lowest and highest total losses in the field 

were 3.8% and 5.4%, respectively, related to harvest by manual method and self-propelled harvester. The results of economic 

analysis showed that the final efficiency of replacing the application of self-propelled harvester with other treatments is more than 

80.13%. Net profit and variable costs of using this harvester were estimated at 191.9 and 91.6 million Rials, respectively, which 

increased by 6.30% and 10.04%, compared to the tractor pulled picker and manual harvesting, respectively. 
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 مقدمه -0

نظر سطح کشت بعدد از   ذرت یکي از غالت مهم در جهان است که از

 04آید. بدیش از  حساب ميبرنج سومین غله مهم در تغذیه بهگندم و 

 2440شدود. در سدال   درصد ذرت دنیا در آمریکا کشت و تولیدد مدي  

 ي،طورکلمیلیون تن بوده است و به 721میزان تولید دانه ذرت جهان 

 ومیلیون هکتار به کشت این محصدول اتتصدای یافتده اسدت      107

تدددار داشدددته اسدددت  کیلدددوگرم در هک 0۰47متوسدددم کملکدددرد  

(Anonymous, 2007 .)مندداطق کشددت ذرت در ایددران  نیتددرهددمم

باشدد. بدر   های اردبیل، مازندران، گرگان، و اطدرا  تهدران مدي   استان

سددطح کشددت ذرت بددذری در شهرسددتان  13۰۱اسدداآ آمددار سددال 

هکتار بود که میزان محصول برداشت شده بدیش از   3۱74آباد پارآ

 جهداد  در وزارت موجدود  آمارهدای  .ودشهزار تن تخمین زده مي 14

 ذرت بدذر  نتد  هدزار  14 حددود  سداننه  کده  دهديم نشان کشاورزی

 هر قیمت اگر امروزی، شود. در شرایممي تولید مغان ذرت در هیبرید

شدود در   گرفتده  نظدر  در ریدال  344444 هیبریدد ذرت  بدذر  کیلدو 

 از بدذرهای  تدن  3444-2444 حدود سالیانه حالت نیترنانهیبتوش

و یا  يتوردگدچار شکستگي یا ترک تولید فرایند نیدر ح شده دیتول

 از ریال میلیارد 744حدود  و شده شده در سطح مزرکه تلفبالل تلف

 در (.Anonymous, 2020) روديمد  بین از بذر درآمد تولیدکنندگان

بدذرها در   يتدوردگ مجموع تسارت ناشي از درصد شکستگي و ترک

ت با کمباین که تا چند سال پیش رواج داشت در برداش حین فراوری

درصدد تلفدات و    04توسدم  مکدل   درصدد و در  24حددود   ترتید  به

لذا  .و تردشده داشت شکسته بذر صورت تلفات بالل ذرت،ضایعات به

 در امدا  شدد يمد  تدارج  تولیدد  تدم  این میزان تولید بذر در کمل از

 يدگید د یآسد دلیدل  به از سوی دیگر .ماننديم باقي نهایي محصول

 یبذرها در گیاهي کوامل بیمارهای و هاقارچ یا تجمع جنین احتمالي

و ظداهر شددن    بدذر  يزند جوانه ریسك بذرها گونهنیا کاربرد دار،ترک

بدد   یدا  ظهدور گیاهچده   کددم  بده  منجر گاهاً و داده افزایش را گیاهچه

  .(Taghinazhad & Esmaeil, 2020) شد تواهد یسبز

دانشگاه آیدووا بیدانگر ایدن واقعیدت اسدت کده       نتایج پژوهشگران 

 کده  افتدد مدي  اتفاق کمباین جلوی قسمت در بیشترین افت برداشت

 توسدم  هدا دانه افت و برداشت ماشین افتاده توسم هایتوشه شامل

 بین رطوبت در باشند.مي کمباین دماغه در قسمت کشنده هایغلتك

در  ش شده است وبرداشت گزار اتال  دانه، کمترین درصد 23 تا 1۰

 هدرز  کلدف  حداوی  مزرکده  یدا  ها ورآ کدرده باشدند  مزارکي که بوته

 ,Hanna & Fossenیابدد ) مدي  افدزایش  تلفدات  بیشتری باشدد نیدز  

ای و (. در ارزیابي و تعیدین ضدری  تلفدات برداشدت ذرت دانده     1995

گزارش کدرده اسدت    کمله و همکاران-رشگیمیزان مصر  انرژی نیز پ

درصدد   3/۰ یال از برداشت و کمبایني ذرت دانهکه مجموع تلفات قب

درصد از آن مربوط بده تلفدات کمبدایني بدا ندر        46/۱بود که حدود 

کیلوگرم در ثانیه و بیشترین تلفات در قسمت کوبندده و   0۱/2تغذیه 

نیدز   یادرصد بود. میزان مصر  انرژی برداشت ذرت دانده  3۰/4برابر 

درصدد   74د شده است که حددود  ژول در هکتار برآور گایگ ۱/1برابر 

 Pishgar-Komleh etآن مربوط به مصر  سوتت دیزل بوده است )

al., 2013 .) 

برای بررسدي   Abbasgholipour (2020) پژوهشي دیگر توسم

بیني را با منطق فازی در ای پیشاثر زمان برداشت بر تلفات ذرت دانه

یدد. نتدایج   در منطقه مغدان انجدام گرد   1164مدل  ریکمباین جان د

لحدا    نشان داد که تلفات برداشت تابعي از زمان برداشت اسدت و از 

دار شد. با توجده بده   معني %4آماری زمان برداشت در سطح احتمال 

مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن، کمترین تلفدات در زمدان   

بود و بیشترین  %44/14به مقدار  10-16آبان ماه ساکت  17برداشت 

بدود. رطوبدت    %7۱/12به مقددار   ۱-14آبان ساکت  24ربوط به آن م

بانی هوا و پایین بودن دمای هوا از دنیل افزایش تلفات تعبیر شدده  

زمان برداشت در میزان تلفات،  ریاست. در ادامه تحقیق با توجه به تأث

زمدان برداشدت اقددام بده طراحدي یدك        نیتربیني مناس برای پیش

یدد کده در آن تلفدات واحدد فدرآوری، واحدد       سیستم تبره فازی گرد

سیستم و زمان برداشت  یهایکنوان ورودو رطوبت هوا به یآورجمع

کنوان تروجي آن در نظر گرفته شد. بدرای ایجداد سیسدتم تبدره     به

سداز  یفداز رید سداز منفدرد و غ  فازی از موتور استنتاج ممداني با فازی

دهنددده نشددان ۰۱/4میددانگین مراکددز اسددتفاده شددد. ضددری  تبیددین  

بیندي بهتدرین زمدان برداشدت بدا مقدادیر       همبستگي زیاد نتایج پیش

بدا دقدت    شدده يگیری شده بود. بنابراین سیسدتم فدازی طراحد   اندازه

 ,Abbasgholipourکند )بیني ميبانیي زمان برداشت ذرت را پیش

( در پژوهشددي بدده بررسددي 2424(. پیترکوسددکي و همکدداران )2020

وری آن در منداطقي از شدرق کنیدا انجدام داده و     اقتصادی ذرت و فرآ

منظور برای تلفات پس از برداشت در دره ریفت و مناطق شرق  بدین

کشاورز مورد نمونه استفاده کردندد و   10۰و  164پایین کنیا در بین 

استفاده کرده به این نتیجده رسدیدند    tاز آزمون دقیق فیشر و آزمون 

دلیدل  کیلدوگرم بده   24رت مقدار کیلوگرم ذ 4۱4وری از آکه طول فر

اسدتفاده   رقابلیبنیه کافي غ ندلیل نداشتکیلوگرم به ۰4پوسیدگي و 

 دشدو ياستفاده مد  رقابلیدرصد محصول غ ۰4و گاهي حدود  باشديم

ضدعیف پدس از برداشدت و سدطح      یهدا که کلل آن اسدتفاده از روش 

 Peter Koskei et) باشدد يآگاهي کم در بین کشاورزان ذرت کار م

al., 2020) . 

Taghinazhad & Esmaeili (2020)   در گزارشي به بررسدي و

مختلدف برداشدت و فدرآوری بدذر      یهدا اقتصادی روش -ارزیابي فني

ها کمباین بالل چدین ذرت  آن ،هیبرید ذرت پرداتتند و بدین منظور

تردشدده در قالد     یهدا )پیکرهاسکر( بر پایه طرح آزمایشدي کدرت  

های اصدلي  در سه تکرار را انجام دادند. کرت کامل تصادفي یهابلوک

( 3و  24 (2، % 2۰( 1شامل میزان رطوبت ذرت بذری در سه سدطح: 

( 1های فرکدي شدامل روش برداشدت در چهدار سدطح:      و کرت % 21

برداشت بالل بدا پیکرهاسدکر تدودگردان سداتت شدرکت بورگدوئن       

 (3( برداشت بالل با پیکرهاسدکر کششدي سداتت داتدل،     2فرانسه، 
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( برداشت مسدتقیم بدا کمبداین بدود. نتدایج      0برداشت دستي بالل و 

ارزیددابي فنددي نشددان داد متوسددم شکسددتگي بددذر در برداشددت بددا   

درصدد و در   10/7و  11/7 ترتی پیکرهاسکر تودگردان و کششي به

 66/14یك سطح آماری قرار داشتند. بیشترین میانگین شکستگي بدا  

نتایج کلي بیدانگر اتدتال    بود.  درصد در استفاده از کمباین معمولي

 برداشت مستقیم با کمباینروش به چیني نسبت روش باللدار معني

 بذر هیبرید ذرت بدود. نتیجده  لحا  کیفیت فیزیکي و فیزیولوژیکي  از

بخشي نشان داد برداشدت ذرت   یبندبررسي اقتصادی با روش بودجه

درصدد   24بذری با پیکرهاسکر تودگردان جدید در میدزان رطوبدت   

 ,Taghinazhad & Esmaeili) برداشدت بدود   روشسدودآورترین  

2020) .Mobasser & Niamanesh (2017)  در تحقیقي به بررسي

 بدر هید کارآمدترین راهکار برداشت و فرآوری بدذر هیبریدد ذرت بدا تک   

تحلیل اقتصدادی بدا چهدار روش برداشدت بدذر هیبریدد ذرت، یعندي        

ویژه غالت، برداشت بدا دسدتگاه    برداشت با دست، برداشت با کمباین

منظور تحلیل و پشت تراکتوری پرداتتند. به ير تود کششکپیکرهاس

جزئي، اقتصادی بدودن   یبنداقتصادی، ابتدا با استفاده از روش بودجه

بررسي شد و سپس  هاروشسایر  یجابه روشیا نبودن جایگزیني هر 

، نتدایج پدروژه   یرگدذا هیارجحیت سدرما  لیتحل و هیبا استفاده از تجز

آمده برداشت ذرت با دستمورد ارزیابي قرار گرفت. بر اساآ نتایج به

برداشت بوده و پس از آن  روشسودآورترین  ير تود کششکپیکرهاس

 یهار پشت تراکتوری و برداشت با دست در رتبهکبرداشت با پیکرهاس

ت بعدی قرار دارند، ولي از آنجائي که در منطقة مدورد مطالعده )دشد   

و  باشددديوفددور در دسددترآ مددمغددان( نیددروی کددار مدداهر و ارزان بدده

اولیده   یگدذار هیکشاورزان ذرت کار به لحا  ضعف مالي توانائي سرما

یا پشت تراکتدوری را   ير تود کششکپیکرهاس هیمنظور ترید و تهبه

و سدودآورترین   نیتریبرداشت با دست، اقتصاد روش رونیا ندارند، از

. (Mobasser & Niamanesh, 2017) ته شدد برداشت شدنات  روش

بددا کنددوان تحلیددل  Goldsmith et al. (2015)در پژوهشددي کدده 

به این نتیجه رسدیدند کده    اقتصادی ذرت بذری در مناطقي از برزیل

کندوان یدك   درصد، بده  2مدت  درصد و تلفات کوتاه 6تلفات برداشت 

بدا توجده بده    هزینه فرصت، ممکن است در وهله اول به نظر نیاید اما 

هدا کداهش   درآمد و هزینه کشاورزان این رقم زیاد است و از سدود آن 

گرما در نوع و کیفیدت   رینتایج دیگر حکایت از آن دارد که تأث ابدیيم

که دارای رطوبت بدان   یهامیها بسیار بانست و همچنین در محدانه

کده وسدیع    یهدا نیکاهش کیفیدت مطدرح اسدت و در زمد     باشنديم

جددی بده محصدول وارد     یهدا  یدلیل کدم کنتدرل آسد  به دباشنيم

  .Goldsmith et al., 2020)) شودمي

Pishgar-Komleh et al. (2012) تعادل انرژی و  یادر مطالعه

را  یااقتصادی بین ورودی و تروجي تولید ذرت دانده  لیتحل و هیتجز

دیر مختلف برداشت در استان البرز ارزیدابي کردندد. مقدا    یهابا روش

کمباین و برداشدت   نسبت سود به هزینه برای برداشت با پیکرهاسکر،

بود که نتایج نشان داد برداشت  32/1و  43/1، 40/1ترتی  با پالت به

اقتصادی بیشتری داشته است. ایشان در مقاله  یوربا پیکرهاسکر بهره

دیگر نیز برای ارزیابي تلفات کمبایني دانه ذرت در سه سطح سدرکت  

کیلومتر در ساکت( و سه سدطح سدرکت کوبندده     4و  0، 3) یپیشرو

تلفات برداشت  یسازنهیمنظور به( بهقهیدور در دق 644و 444، 044)

حداقل تلفدات ذرت   که با استفاده از روش پاسخ سطح گزارش کردند

کیلومتر در سداکت   3کیلوگرم در سرکت پیشروی  ۱۱/24۰با  یادانه

 Pishgar-Komleha) دست آمدبه قهیدور در دق 644و دور کوبنده 

et al,. 2012.) هدای کمبداین  اقتصدادی  تحقیقدي بدرای ارزیدابي    در 

 ارزش( الدف ) هدای تهدران از روش  اسدتان  در گنددم  برداشت مختلف

 (ج)جزئدي،   بنددی بودجه روش (ب)ها، تیمار از یك هر منافع کنوني

 بازده نر  وتحلیلتجزیه (د)گذاری و سرمایه ارجحیت تحلیل و تجزیه

 شدرایم  ها نشان داد درگذاری استفاده کردند. نتایج آنسرمایه نهایي

 تیمدار  سایر سطوح به نسبت ۰۰4 جاندیر کمباین برداشت، میانگین

 جدایگزیني  نهدایي  بدازده  ندر   است کمتر هزینة و بیشتر سود دارای

 از بیشدتر  و درصدد  ۰/73سطوح  سایر با ۰۰4 جاندیر کمباین کاربرد

برداشدت   حدداکرر  شرایم در .است تیمار سطوح سایر یگزینيجا نر 

است  بیشتری سود دارای تیمار سطوح سایر به نسبت کمباین نیوهلند

(Asadi & Mostofi-Sarkari, 2018 .) 

Taghinazhad & Dehghan (2021)   هدد    در تحقیقدي بدا

داران و ارزیدابي سدودآوری اسدتفاده از    نیتعیین هزینه و درآمد کمبا

در ایدن پدژوهش    دادندد.  ها در راستای منافع کشاورزان انجاماینکمب

، ۰44هدای رایدج )جانددیر    دستگاه کمباین، شامل کمبداین  0۰تعداد 

در  TC 44۱4کمباین جدید نیوهلند و )6۱و کالآ اآ1444جاندیر

اسدت. نتدایج نشدان داد     شدده يهای اسدتان اردبیدل بررسد   شهرستان

تددن در هکتددار داندده( و ظرفیددت  10/4بددانترین ظرفیددت کمبددایني )

 44۱4ساکت در هکتار( با استفاده از کمباین نیوهلند 16/1) ایمزرکه

TC آید. همچنین کمترین ظرفیت کمبدایني مربدوط بده    دست ميبه

تدن در   41/2و  16/2ترتی  بدا میدانگین   کمباین جاندیر و کالآ )به

شدده،   است. در شرایم متوسم و حداکرر سطح برداشتهکتار( بوده 

 رینسدبت بده سدا    44۱4TCو نیوهلندد  ۰44ترتی  کمباین جاندیر به

اندد. ندر  بدازده نهدایي     کمتری داشدته  نهیسود بیشتر و هز هانیکمبا

هدا بدانتر   بدا سدایر کمبداین     ۰۰4 جایگزیني بدرای کمبداین جانددیر   

بانتر  هانیکمبا ریبا سا TC 44۱4و برای کمباین نیوهلند %74/60از

 هدا محاسدبه شدد   بیشتر از نر  جایگزیني سایر کمبداین  و %63/64از 

(Taghinazhad & Dehghan, 2021)تعیین  ،. هد  از این پژوهش

های مختلف برداشت بالل چیني برداشدت ذرت بدذری از   تلفات روش

ترین روش تولید ذرت بدذری  اقتصادی نیینظر کیفیت و ارزیابي و تع

 در شهرستان پارآ مغان است.

 

 هاروشمواد و  -6

 يکی در 13۰۰-1044يپژوهش حاضر در سال زراک یامزرکه اتیکمل

پارآ واقع  یشرکت کشت و صنعت دامپرور یهکتار 24از قطعات 
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 دیبریبرداشت بذر ذرت ه يابارزی برای مغان، آباددر شهرستان پارآ

 يکامل تصادف یهاطرح بلوک هیبر پا هاشیانجام شد. آزما 740رقم 

پژوهش شامل برداشت بالل با  نیا یمارهایرا شد. تدر چهار تکرار اج

بالل  يو برداشت دست يکشش کرهاسکریتودگردان، پ کرهاسکریپ

شامل  يتحت بررس يو زراک يفن یبود. پارامترها دیبریه یذرت بذر

 یامزرکه تیدرصد رطوبت بذر در زمان برداشت، ظرف یریگاندازه

بذر در  يکستگش زانیم تلفات بالل، زانیم ،یاماده تیظرف ،يواقع

به کمك روش  ندیاقتصادی فرا يابیبود. ارز یذرت بذر دیتول ندیفرا

از  ي( انجام شد. برتنهیبه هز دهی)نسبت فا يجزئ بندیبودجه

در جدول  ی( برداشت ذرت بذر1)شکل  کرهاسکریپ يمشخصات فن

 آمده است. 1

 

 های مورد استفادهمشخصات فنی پیکرهاسکر -0جدول 

Table 1. Technical characteristics of the used Picker Huskers 

 

  
 یدو روش برداشت ماشینی بالل ذرت بذری با پیکرهاسکر خودگردان و پشت تراکتور -8شکل 

Fig 1. Two methods of seed corn cobs machine harvesting with a self-propelled and tractor pulled picker husker 
  

 برداشت از قبل دانه گیری رطوبتاندازه -6-0

 در دانه ذرت از درصد رطوبت دانه مقدار مشخصي گیریبرای اندازه

 دانه یزان رطوبتم سپس .شد ریخته سنجدستگاه رطوبت داتل

 و تکرار گیریاین اندازه مزرکه در نقاط مختلف د.گردی گیریاندازی

 دست آمد. به مزرکه رطوبت متوسم

 

 ای و سرعت پیشروی گیری ظرفیت مزرعهاندازه -6-6

های برداشت در هر قطعه، آزمایشي برای زمان با شروع کار ماشینهم

گیری و کل بازمان سنج اندازههای مورداستفاده، زمان هر یك از روش

( 1ای مؤثر هر یك از ادوات با استفاده از رابطه )ظرفیت مزرکه

 .(Taghinazhad & Dehghan, 2021)محاسبه شد 

(1                    )                                              𝐶𝑎 =
𝐴

ℎ
 

ن کل صر  زما hمساحت مزرکه برحس  هکتار و  A، که در آن 

ای واقعي کمباین برحس  ظرفیت مزرکه aCشده برحس  ساکت و 

 هکتار در ساکت است.

 

 ای کمباینو ظرفیت ماده عملکرد یریگاندازه -6-9

هکتار و پس از تشك شدن و  بر ای ذرت برحس  تندانه کملکرد

شده بالل بر اساآ متوسم سطح برداشتجدا کردن دانه از چوب

 ( محاسبه گردید:2ه )برآورد و از رابط

(2)                                                             𝑌 =
𝑀

𝐴
× 10 

 یامواد دانه وزن  Mهکتار(، بر ای )تندانه مواد کملکرد Y، که در آن

. محاسبه باشدمي شده )مترمربع(برداشت مساحتA و  )کیلوگرم(

 محاسبه (3) ستفاده از رابطهبرحس  تن در ساکت با ا ایظرفیت ماده

 & Taghinazhad)گرفت  قرار لیتحل و هیتجز مورد و شده

Dehghan, 2021). 

(3 )                                                                 𝐶𝑚 = 𝐶𝑎𝑌 

  ظرفیت aC ،(بر ساکت تن) ای کمباینماده ظرفیت mC، که در آن 

 ماشین برداشت
Harvest Machine 

 ساتت
Manufacture 

 تعداد ردیف

Number of rows 

  سرکت پیشروی

 )کیلومتر در ساکت(

)1-m hrk( Velocity 

 )تن( مخزن تیظرف
Tank Capacity (ton) 

 هاسکر تودگردان پیکر

Self-propelled Picker-Husker 
 شرکت بورگن فرانسه

(Borgen France Company) 
4 5.3-7.2 5 

 پیکرهاسکر کششي
Tractor-pulled Picker -Husker 

 شرکت ایتالیایي

Italian company 
2 4.1-5.2 1.3 



 0۰                                                                   .....یمطالعه مورد -یت ذرت بذربرداش ونیزاسیمکان يو فن یاقتصاد لیتحل

 

 بر ای )تندانه مواد کملکردY و  (هکتار بر ساکت) ای کمباینمزرکه

 .است هکتار(

 

درصد شکستگی  یریگکردن اندازهخشک فرایند -6-7

 بذر ی خوردگو ترک

آوری های جمعروش برداشت با پیکرهاسکرها و روش دستي، بالل در

 ایجاد منظورکن توزین شدند. بهشده پس از تشك شدن در تشك

 از قبل دقیقه 34 مدت به کن، دستگاهتشك انهاستو در ثابت شرایم

درجه  37دمای حداکرر تا  هاروشن شد. نمونه فرایند شروع

تشك حاصل  پایه بر درصد 13 رطوبت کهاکمال تا این گراديسانت

تشك شده وارد دستگاه شیلر شده و  یهاگردید. سپس بالل

-044سرکت سیلندر کوبنده در محدوده ) براساآ روش مرسوم با

های کیفي بر روی شده سپس شاتص یبند( دور در دقیقه دانه344

 .(Taghinazhad & Esmaeil, 2020)گیری شد ها اندازهنمونه

بذرهای تیمارهای  يتوردگمنظور تعیین درصد شکستگي و ترکبه

بذر قبل از  هیبه آزمایشگاه تجز افتهی، نمونه بذر انتقاليبررس مورد

گانه ارزیابي شدند و با استفاده از حواآ پنج يزناجرای آزمون جوانه

 (. Anonymous, 2007درصد بذرهای شکسته تعیین شدند )

 

 های برداشتروشارزیابی اقتصادی  -6-7

ارزیابي و تحلیل اقتصادی سیستم برداشت با استفاده از روش 

 جزئي انجام گرفت و سودآوری هر یك از تیمارها برآورد یبندبودجه

اقتصادی بودن یا غیراقتصادی بودن جایگزیني هر یك از  تینها در و

تیمارها توسم سایر تیمارها بررسي شد. با استفاده از تحلیل ارجحیت 

 Mobasser) تیمار آزمایش انتخاب شد نیتری، اقتصادیگذارهیسرما

& Niamanesh, 2017) .ترین تیمار اقتصادی برای تعیین

نفع  و برداشت هایت، هزینهذر هیبرید مکانیزاسیون برداشت بذر

مورد مطالعه برآورد شد. در این  از تیمارهای یك اقتصادی هر

ای شده، ضرر مادی تلفات دانهدانه برداشت ارزش اقتصادی محاسبات

 و گیریاندازه کمي پارامترهای سایر و های برداشتسیستم

 هر سود اقتصادی حال شدند. در این محاسبات ارزش گذاریارزش

 ارجحیت لیتحل و هیتجز جزئي، بندیها، بودجهتیمار زا یك

گذاری سرمایه نهایي بازده نر  لیتحل و هیگذاری و تجزسرمایه

د بررکادن بودی قتصاط اشر و صورت ذیل ارزیابي شدندمحاسبه و به

 به شرح ذیل است. مکانیزاسیون روش

سود  حال ) ارزش + گذاری(سرمایه نهایي بازده ])نر 

 بندی) بودجه + گذاری(سرمایه ( ])ارجحیت<دی([اقتصا

 جزئي([

 که سیستم برداشت )تیماری( مناس  تواهد بود بررسي، این در 

بازده نهایي را  نر  بانترین و هزینه کمترین تالص، نفع بیشترین

 از تحلیل هاروش از یك هر جایگزیني بررسي برای باشد. داشته

 تیمار تا استفاده شد ن تیمارهاغیراقتصادی بود و اقتصادی فرضیة

 (0)شود و سپس بر اساآ روابم  جدادیگر،  تیمارهای به نسبت برتر

 میزان گذاری،سرمایه و ارجحیت گذاریسرمایه نهایي بازده نر  (۰)تا 

 تیمار یك جایگزیني از منتج متغیر هایهزینه و تالص تغییرات سود

 هزینه و نهایي تالص سود تحت کنوان و محاسبه دیگر تیمار جایبه

 (. Dillon & Hardaker, 1993شد ) معرفي نهایي متغیر

(0 )                                           )(. TRIS BBMB 
 

 (4    )                       )(.. TRIS BNNBMBN 
 

 (6 )                            )(. TRTRTR CBBN  

 (7   )                                        )(. TRIS CCMC  

 (۱  )                                             
)(. ISISIS CBBN  

 (۰)                           100*./.. MCMBNMRR                                           

هکتار(،  در ریال)بهینه  تیمار انتظار از سود مورد ISB ،هاکه در آن  

TRB در ریال) ترپایین اهمیت درجة با تیمار سود مورد انتظار از 

 با تیمار هزینة TRC هکتار(، در ریال (بهینه  تیمار هزینة ISC هکتار(، 

بهینه  تیمار تالص سود ISNB هکتار(، در ریال (ترپایین اهمیت درجه

 ترپایین اهمیت درجه با تیمار تالص افعمن TRN.Bهکتار(، در ریال)

  C.Mهکتار(، در ریال هزار) نهایي منافع  B.Mهکتار(، در ریال)

 تالص سود یا منافع  N.B.Mهکتار(، در هزار ریال) نهایي هزینة

 گذاریسرمایه بازده نهایي نر   MRRهکتار( و در ریال هزار) نهایي

 .است درصد()

 

 بحث و نتایج -9

 ای کمباینو ماده یامزرعه ظرفیت -9-0

ای ماشین با استفاده از سه روش برداشت نتایج بررسي ظرفیت مزرکه

ذرت با  هیبریدداد که سامانه برداشت بذر  ذرت بذری نشان

 ۱4که حدود پیکرهاسکر تودگردان بیشتر است. با توجه به این

شود بر اساآ نتایج درصد بذر هیبرید ذرت کشور در مغان تولید مي

مطالعه استفاده از مکانیزاسیون کامل و سیستم پیکرهاسکر 

رایج، کیفیت  یهاموقع نسبت بهروشتودگردان، ضمن برداشت به

 2تر تواهد شد. مطابق شکل بذر هسته اصلي ذرت کشور نیز مطلوب

ای پیکرهاسکر د که میانگین ظرفیت مزرکهادنتایج نشان  (الف)

 یاهکتار در ساکت بیشترین ظرفیت مزرکه 26/1تودگردان با 

در روش  کهيتود اتتصای داده است درحالمذکور را به یهاروش

 24/4برداشت با پیکرهاسکر کششي پشت تراکتوری حداکرر ظرفیت 

اتکای  با هکتار در ساکت را داشت. سیستم برداشت بذر هیبرید ذرت

نفر کارگر که کاری سخت و  34- 24تأمین  به نیروی انساني نیازمند

مقایسه با روش مکانیزه  که در ردیگيطاقت فرسا بوده انجام م

هکتار در ساکت را  46/4ای ناچیز و در حدود برداشت ظرفیت مزرکه
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تود اتتصای داده است. این مطالعه با نتایج تحقیقات تقي نژاد و به

یلي در استفاده از کمباین بالل چین و مقایسه با روش مرسوم اسماک

 Taghinazhad) برداشت با کمباین غالت ذرت بذری همخواني دارد

& Esmaeil, 2020). 

های مختلف برداشت روش ایظرفیت ماده (ب) 2 مطابق شکل 

ای، روش که مشابه نتایج ظرفیت مزرکه دهدينشان مدیبریبذر ه

از پیکرهاسکر تودگردان ساتت شرکت بورگن برداشت استفاده 

را داشته است.  ایتن در ساکت بیشترین ظرفیت ماده 6/4فرانسه با 

تن در ساکت بود و  12/1روش پیکرهاسکر کششي پشت تراکتوری

بودن کمتر بود. تقي نژاد و اسماکیلي  زهیرمکانیدلیل غروش دستي به

ذرت نتایج مشابهي را هم در تحقیقي دیگر برای برداشت بذر هیبرید 

 (.Taghinazhad & Esmaeil, 2020گزارش کردند )
 

 
 

(a) (b) 

 پارسشرکت  در یکمباینی سه روش برداشت ذرت بذر ظرفیت )ب(ای و ظرفیت مزرعه)الف(  -6شکل
Fig 2. Field capacity (a) and field combine (b) of three seed corn harvesting methods in Pars Company 

 

 تلفات بالل ذرت در مزرعه -9-0-0
 یهدا نتایج نشان داد تلفات بالل ذرت در سدطح زمدین در بدین روش   

داری اتتال  آمداری معندي   %1مختلف برداشت ذرت بذری در سطح 

(. مقایسه میانگین تلفات بدالل در سده روش بدالل    3)جدول  داشتند

ت کل بالل ذرت چیني ذرت بذری نشان داد کمترین و بیشترین تلفا

درصدد مربدوط بده روش دسدتي و      0/4و  ۱/3ترتید  بدا   در مزرکه به

کمباین بالل چین کششي بود. همچنین تلفدات بدالل ذرت در روش   

کبدارتي  درصد بود. به 3/0جدید برداشت با پیکرهاسکر تودرو برابر با 

در روش برداشت ماشیني هرچند میزان تلفات بالل در سطح مزرکده  

دلیدل انجدام   به امادرصد افزایش داشته است  1سم حدود طور متوبه

و کاشدت   هدا نهیموقع کملیات برداشت ذرت بذری سب  کاهش هزبه

 گردد. موقع محصونت پاییزه در منطقه ميبه
 

 بذرها یخوردگترک و شکستگی میزان -9-6

برداشدت بدا میدزان     روش هر سه بررسي میزان شکستگي برای نتایج

ر در زمددان برداشددت ذرت بددذری انجددام گرفددت رطوبددت یکسددان بددذ

کدردن، بوجداری و   بعد از اتمام فرایند تولید بدذر )تشدك   کهیطوربه

(. 2دار بود )جدولدرصد معني 1جداسازی ( از لحا  آماری در سطح 

شده وارد دستگاه شیلر شده و  تشك یهابرای تولید نهایي بذر بالل

نده در محدوده دور در بر اساآ روش مشخصي با سرکت سیلندر کوب

شدند. مقایسه میانگین درصدد شکسدتگي در    یبنددقیقه معیني دانه

هددای مختلددف برداشددت بددذر هیبریددد ذرت نشددان داد کمتددرین روش

درصد بود. میانگین شکسدتگي   ۰1/3شکستگي بذر درروش دستي با 

تدودگردان و کششدي بده ترتید       بذر درروش برداشت با پیکرهاسکر

(. 3 )جددول  د و در یك سطح آماری قرار داشدتند درص 2۱/6و  0۱/6

نتایج این پژوهش با دیگر محققین در بررسي میدزان شکسدتگي بدذر    

 Taghinazhad & Esmaeil, 2020;هیبریدد ذرت همخدواني دارد )  

Mobasser & Niamanesh, 2017). بررسددي میددزان   نتددایج

برداشدت بدا میدزان     روش هدر سده   داد در بذرها نشدان  يتوردگترک

روندی مشابه بدا   لحا  آماری طوبت یکسان بذر در زمان برداشت ازر

(. کمتدرین  4 میزان درصدد شکسدتگي بدذرها داشدته اسدت )جددول      

درصدد بدود. متوسدم     34/0بدذر در روش دسدتي بدا     يتدوردگ ترک

روش برداشدت بدا پیکرهاسدکر تدودگردان و      بدذر در  يتدوردگ ترک

ح آمداری قدرار   درصد که در یك سدط  46/۱و  02/۱ترتی  کششي به

 و درشدت  یهاترک تا ریز یهاشامل ترک يتوردگترک داشتند. این

هدا  آن انددازه  و هدا تدرک  نوع و باشديم چشم غیرمسلح با رؤیت قابل

 .تواهند داشت گیاهي تصوصیات و نهایي يزنجوانه بر متفاوتي تأثیر

هدای ایدن تحقیدق بدا تحقیقدات محققدان دیگدر مطابقدت دارد         یافته
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(Mobasser & Niamanesh, 2017     نتایج بیدانگر ایدن اسدت کده .)

که با ارائده   رودياز منابع ارزی و ریالي کشور به هدر م يمبالغ هنگفت

 توانيروش دستي یا ماشیني مراهکار مناس  برداشت بالل چیني به

بر این مشکل فائق آمد. با بررسي انجام شده مشخص گردیدد میدزان   

ر گیری کمباین پیکرهاسدکر وارداتدي از   تلفات و تسارت ناشي از بکا

 یاموقع و بدا ظرفیدت مزرکده   شرکت بورگن فرانسه ضمن برداشت به

مؤثر مطلوب بیش از یك هکتار در ساکت میزان اتال  و ضایعات بذر 

و تلفدات   يتدوردگ درصد مجموع شکستي و ترک 04هیبرید ذرت از 

کده   درسد يدرصدد مد   14ناشي از برداشت با روش قبلي به متوسدم  

حدود دوسوم بذر ذرت تولیدی به چرتده تولیدد برگشدت داده     تاًینها

در زمینده برداشدت ذرت    يقدان یشود. مبصر و همکاران نیز در تحقمي

 ,Mobasser & Niamaneshبذری نتدایج مشدابهي ارائده نمودندد )    

2017.)

  

 برداشتهای مختلف روش تجزیه واریانس میزان تلفات و خسارت ذرت بذری در -6جدول 

Table 2. Analysis of the variance of seed corn losses and damages in different harvesting methods 

 داريکدم وجود اتتال  معن nsدرصد و  4دار در سطح اتتال  معني *درصد،  1دار در سطح اتتال  معني**
ns, * and **: Non-significant and significant at 5% and 1% level, respectively     
 

 های مختلف برداشتهای شکسته و ترک خرده ذرت بذری در روشمقایسه میانگین تلفات بالل، دانه -9جدول 

Table 3. Comparison of the average losses of cobs, broken and cracked seeds of seed corn in different harvesting 

methods 

 روش برداشت

Harvest Method 

 بذر تکیفی
characteristics of seeds 

 Cobsبالل تلف شده 

losses (%) 

 های شکسته شده )درصد(دانه

Seed breakage (%) 

 )درصد( های ترک تردهدانه

Seed cracking (%) 

 کر تودگردانپیکرهاس

Self-propelled Picker-Husker 
4.3 c 6.48 b 8.06 b 

 پیکرهاسکر کششي

Tractor-pulled Picker -Husker 
5.4 b 6.28 b 8.42 b 

 Labor force 3.8 a 3.91 a 4.30 a دستي  روش

دار ي: معن*درصد و 1دار در سطح احتمال ي: معن**دار ندارنددرصد اتتال  معني 4نظر آزمون دانکن در سطح  های دارای حرو  مشترک ازدر هر ستون میانگین

 درصد 4در سطح احتمال 

 تحلیل اقتصادی   -9-9

 یهانهیهز شامل ،یاذرت دانه هیبرید بذر هکتار یك تولید یهانهیهز

 و داشدت  کاشدت،  یهدا نهیهز ها،تهیه نهاده هزینه زمین، یسازآماده

-1044) يبررس مورد سال در ،0 جدول نتایج طبق شود.برداشت مي

 ذرت هیبریدد  بدذر  هکتدار  در مشدترک  تولید ( متوسم هزینه13۰۰

 گردیدد. بده   محاسدبه  ریدال  هدزار  376444مغدان   منطقه در یادانه

شده بدر اسداآ کدر      تفکیك متوسم هزینه اجاره بهاء زمین کشت

 شخم بار )دو زمین یسازآماده هایهزینه هزار ریال، 244444منطقه 

 منابع تغییر
 (S.O.V) 

 درجه آزادی
 (Df) 

 (MS) میانگین مربعات

 بالل تلف شده

Cobs losses 
 های شکسته شدهدانه

Seed breakage 
 های ترک تردهدانه

Seed cracking 

 تکرار
Repeat 

3 ns0.075 ns0.62 ns1.28 

 روش برداشت
Harvesting Method 

2 **182.14 **201.37 **928.27 

 تطا

Error 
6 2.10 1.24 1.19 

 جمع کل

Total 
11 - - - 

 8.14 13.52 9.28 - (C.V)ضری  تغییرات 
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( کشدي  فدارو  بدار  یدك  و لدولر  بدار  دو دیسدك،  بدار  سده  تراکتدور،  بدا 

 بدذر  کیلوگرم 24ها )تهیه نهاده تهیه هزینه هزار ریال، 1۱444جمعاً

کدش جمعداً حددود    حشدره  و کدش کلف سموم کودها و ذرت، والدین

 هرز یهاکلف کلیه يپاشسم باركی )شامل کاشت هزار ریال، 21444

تطوط  بذرکاری باركی کاشت، از قبل يکودپاش باركی کاشت، از قبل

حددود   دوم( جمعداً  و اول پددری  تطدوط  بدذرکاری  بدار كید  مادری،

حددود   آب و نیداشت )شامل هزینده تدأم   هزینه و ریال هزار 12444

بار آبیاری، هزینه وجین دستي، هزینه مربوط به مدزارع بدذری    ۰-14

جمعداً   ..(ها، تاسل کشي، حذ  پایه پدری و .مانند حذ  اوت کراآ

 در ادشدده ی یهدا نهیهز برآورد گردید. تمام الیهزار ر 74444 حدود

 تراکتوری پشت پیکرهاسکر با دستي، برداشت )برداشت روش سه بین

 .باشنديم مشترک تودگردان( و

 یهدا نده یهز بایستي تیمار هر در کل هزینه تولید برای محاسبه 

 اضافه گردید. مشترک هایهزینه به بود متفاوت که هر تیمار برداشت

دسدت بدر    با ذرت بذر برداشت تیمارهای مختلف، برداشت یهانهیهز

 نیدروی  نفدر  34-24 طور متوسدم بدا  به تأمین با اساآ کر  منطقه

ریال برای هر کیلوگرم بدالل بدذرت    14444 ازای به انساني در هکتار

هدزار ریدال هزینده     24444که با لحا   ردیگيم هیبرید ذرت صورت

 در ریدال  هدزار  74444قع انجام نشدن کملیدات، جمعداً حددود    موبه

هکتدداری  24لحددا  گردیددد. کملکددرد نهددایي کددل مزرکدده   هکتددار

کیلدوگرم بدالل ذرت( کده حددود      0244طور متوسم )به يموردبررس

 44/0دسدت،   بدا  شیوه برداشت در کیلوگرم در هکتار بذر بود. 2۱44

 114حددود   تيدسد  برداشدت  در واقدع  در .شد ضایع محصول درصد

 بدذر  ترتی  بدین شود،مي تولید تارج چرتة از هیبرید بذر کیلوگرم

 بدا  برداشدت  . در روشباشدد يمد  کیلدوگرم  2634استحصدال   قابدل 

مبلغ  يبررس مورد سال در برداشت نهیهز تراکتوری، پشت پیکرهاسکر

 0/4 یاهزار ریال در هکتار و با ظرفیت مدؤثر مزرکده   34444معادل 

درصدد، یعندي متوسدم     17/6ز کاری و درصدد ضدایعات   هکتار در رو

 تارج شد.  دسترآ از بذر کیلوگرم 174 حدود

تودگردان  روش برداشت جدید یعني استفاده از پیکرهاسکر در

 26/1 یاظرفیت مؤثر مزرکه 3با توجه به نتایج جدول  بورگن فرانسه،

 وانتيتودگردان فرانسه م پیکرهاسکر هکتار در ساکت بود یعني با

 برداشت بذر هیبرید ذرت را هکتار 12روزانه بیش از  متوسم طوربه

 هزار 24444در حدود هکتار برای یك آن یریکارگبه نهیهز نمود و

برداشت حدود  روش این با توجه به نتایج این پروژه در بود. ریال

 کیلوگرم 164 دارد، یعني متوسم حدود وجود درصد ضایعات ۱2/4

 کاربرد منافع و هزینه لیتحل و هیج شد. نتایج تجزتار دسترآ از بذر

 ذرت بذر هیبرید مزرکه هکتار یك برداشت برای مختلف یهاروش

 تودگردان ساتت فرانسه پیکرهاسکر با ذرت برداشت دهدينشان م

سود  که چرا ،باشديم هزینه نیو کمتر سودآوری نیشتریب دارای

و  1۰1۰44ترتی به داشتبر تیمار کاربرد این هزینه متغیر و تالص

 با برداشت تیمارهای به نسبت که گردید برآورد ریال هزار ۰1644

درصد  40/14و  34/6ترتی  به تراکتوری و دستي پشت پیکرهاسکر

(. برای تحلیل اقتصادی این 4 داشت )جدول سودآوری افزایش

جزئي، با استفاده از  یبندمطالعه، پس از استفاده از روش بودجه

، اقتصادی و غیراقتصادی بودن یگذارهیارجحیت سرما تحلیل

جایگزیني هر یك از تیمارها توسم سایر تیمارها بررسي و 

 تیمار آزمایش انتخاب شد. بررسي تحلیل اقتصادی نیتریاقتصاد

بالل چین  کمباین کاربرد جایگزیني نهایي دهد نر  بازدهمي نشان

 نظر است. از درصد 13/۱4بیشتر از  مارهایت ریسا تودرو نسبت به

 ذرت با برداشت بذر هیبرید جایگزیني تیمار ،يبررس مورد روش

 پیکرهاسکر دستگاه با برداشت توسم روش تودگردان هاسکر-پیکر

هزینه  جایگزیني، صورت در زیرا است، تراکتوری غیراقتصادی پشت

 ذرت داشت. جایگزیني روش برداشت تواهد کاهش درآمد و افزایش

 زیرا است، غیراقتصادی توسم روش دستي تودگردان سکرها-پیکر با

 درآمد تواهد افزایش از بیشتر هزینه افزایش صورت جایگزیني، در

 ذرت با برداشت بذر هیبرید روش در گذاری سرمایه بنابراین بود.

از جمله ساتت شرکت بورگن فرانسه  تودگردان هاسکر-پیکر دستگاه

 نسبت کمتری هزینة با را تریتالص بیش سود دارد زیرا که ارجحیت

 (.6و  4 دارد )جداول های برداشتروش سایر به

 

 0911-0788در مغان در سال  بذری ذرت هیبرید بذر هکتار یک تولید یهانهیهز - 7 جدول
Table 4. Costs of producing hybrid seed corn in Moghan in 2020-2021 

 روش برداشت

Harvest Method 

)هزار زمین ی سازآماده

 ریال در هکتار(

Land preparation 
(Thousand Rials 

per hectare) 

)هزار ریال  هاتهیه نهاده

 در هکتار(

Preparation of 

inputs 
(Thousand Rials 

per hectare) 

)هزار ریال در  کاشت

 هکتار(

planting 
(Thousand Rials 

per hectare) 

)هزار ریال  داشت

 در هکتار(
Plants stage 
(Thousand 

Rials per 

hectare) 

هزینه تلفات و برداشت 

 )هزار ریال در هکتار(
Cost of losses and 

harvest 
(Thousand Rials 

per hectare) 

 پیکرهاسکر تودگردان

Self-propelled Picker-Husker 
10500 285000 6000 75000 91600 

 پیکرهاسکر کششي

Tractor-pulled Picker -Husker 
10500 285000 6000 75000 101200 

 دستي روش

Labor force 
10500 285000 6000 75000 115800 
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  تیمارها پیکرهاسکر خودگردان با دیگر جایگزینی بودن غیراقتصادی و اقتصادی هیفرض آزمون -2جدول 

Table 5. Economic and non-economic hypothesis test of replacing self-propelled picker husker with other treatments 

 Treatments  تیمارها

 از ناشی هزینه تغییرات

 )هزار ریال در هکتار( جایگزینی

Cost changes due to replacement 
(Thousand Rials per hectare) 

 از ناشي درآمد تغییرات

 جایگزیني )هزار ریال در هکتار(
Income changes due to replacement 

(Thousand Rials per hectare) 

 جایگزیني توجیه
(Replacement of 

judgement) 

 Labor force +14600 -12500دستي  روش
 غیراقتصادی

( Non-economic ) 

 یکشش یکرهاسکرپ

Tractor-pulled Picker -Husker 
+9600 +2500 

 غیراقتصادی

( Non-economic ) 

 

  مارهایت ریسا به پیکرهاسکر خودگردان نسبت کاربرد یینها بازده نرخ لیوتحلهیتجز -2جدول 

Table 6. Analysis of the final rate of the application of the self-propelled picker husker compared to other treatments 

 Treatments  تیمارها

 سود تالص )هزار ریال

 (در هکتار
Net profit 

(Thousand Rials 

per hectare) 

در  ها )هزار ریالهزینه

 (هکتار
Costs 

(Thousand Rials 

per hectare) 

سود تالص نهایي )هزار 

 (در هکتار ریال
Net profit Final 
(Thousand Rials 

per hectare) 

نهایي )هزار  هزینه

 (در هکتار ریال
The final cost 

(Thousand Rials 

per hectare) 

 نهایي بازده نر 

 )درصد(
Marginal rate 

of return (%) 

 پیکرهاسکر تودگردان

Self-propelled Picker-Husker 
191900 468100 - - - 

 یکشش یکرهاسکرپ

Tractor-pulled Picker -Husker 
179800 477700 12100 9600 126.04 

 Labor force 180200 492300 11700 14600 80.13دستي  روش

 

 پیکرهاسکرها با یا صورت دستيبه ذرت بذری هایبالل برداشت

 زود هیتخل برداشت و بیاندازد. جلو را بذری ذرت برداشت تواندمي

 پائیزه هنگام محصونت به کشت موج  پائیز، اوایل در زمین هنگام

ای ماشیني با استفاده از سه روش برداشت شد. ظرفیت مزرکه تواهد

ت شرکت گر این بود پیکرهاسکر تودگردان ساتذرت بذری نشان

تن در ساکت  6/4هکتار در ساکت و متوسم  26/1بورگن فرانسه با 

روش برداشت با  در کهيبیشترین ظرفیت را داشته است درحال

 24/4میانگین  توانيپیکرهاسکر کششي پشت تراکتوری حداکرر م

نتایج بررسي اقتصادی با روش  هکتار در ساکت را برداشت نمود.

پیکرهاسکر  با ذرت بذر هیبرید برداشت جزئي نشان داد یبندبودجه

و سریع مورد استقبال دلیل برداشت زودهنگام تودگردان جدید به

کمترین و بیشترین تلفات کل بالل ذرت در .کشاورزان منطقه است

درصد مربوط به روش دستي و کمباین  0/4و  ۱/3ترتی  با مزرکه به

دهد نر  يم نشان چین کششي بود. بررسي تحلیل اقتصادیبالل

تیمارها  سایر پیکرهاسکر تودگردان با کاربرد جایگزیني نهایي بازده

 کاربرد این هزینه متغیر و است سودتالص درصد 13/۱4بیشتر از 

 گردید برآورد ریال هزار ۰1644و  1۰1۰44ترتی به برداشت تیمار

تراکتوری و  پشت پیکرهاسکر با برداشت تیمارهای به نسبت که

 داشت. سودآوری درصد افزایش 40/14و  34/6  ترتیبه دستي
 

 قدردانی و تشکر -7

مدیریت محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي  از

 لیدلبهاستان اردبیل و دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلي 

 .شودمي سپاسگزاری صمیمانه پروژه، در اجرای همکاری و حمایت

 منابع -2

Abbasgholipour, M. (2020). The effect of harvesting 

time in Moghan on corn losses and its prediction 

using Fuzzy Logic. Journal of Agricultural 

Machinery, 10(2): 229-240 (In Persian). 

Anonymous ) . 2007). International rules for seed testing 

.International seed testing association (ISTA), 

Zurich, Switzerland. 

Anonymous, (2020). Agricultural statistics center for 

information and communication assistance of 

technology. Planning and Econo (In Persian). 

Asadi, H., and Mostofi-Sarkari, M.R. (2018). 

Economical Assessment of different wheat 

harvesters in Tehran province. Agricultural 

Mechanization and Systems Research, 19(71): 

55−64 (In Persian). 

Dillon, J., Hardaker, L., and Brian, J. (1993). Farm 

management research for small farmer development. 



 1041/ سال 3شماره  7نشریه مکانیزاسیون کشاورزی/ دوره                                        نژاد و همکارانتقي                       40

 

 

 

FAO Farm systems management series. FAO. 

No.6:302p  

Goldsmith, P.D., Martins, A.G., and Moura, A.D. 

(2015). The economics of post-harvest loss: a case 

study of the new large soybean-maize producers in 

tropical Brazil. Food Security. In print, March, 31 

pages . 

Hanna, H.M., and Fossen, L.V. (1995). Profitable corn 

harvesting. Department of Agricultural and 

Biosystems Engineering, Iowa State University. 

Mobasser, S. and H. Niamanesh. (2017). An analytical 

survey on the most efficient hybrid maize seed 

harvest and processing method emphasizing on 

economic value added method. Iranian J. Seed Sci. 

Technol, 6(1): 113−130 (In Persian, with English 

Abstract). 

Mostofi-Sarkari, M.R., Shaker, M., and Mahdinia, A. 

(2011). Investigation and technical comparison of 

new and conventional wheat combines performance 

to improve and modification. Agricultural 

Engineering International: CIGR Journal. 13(3): 

1−10 (In Persian). 

Koskei, P., Bii, C.C., Musotsi, P., and Muturi Karanja, 

S. (2020). Postharvest storage practices of maize in 

rift valley and lower eastern regions of Kenya: A 

coss-sectional study” Mycotoxin Research, 31(1): 

57–62. 

Pishgar-Komleh, S.H.,  Keyhani, A.,  Mostofi-Sarkari 

M.R.  and Jafari, A. (2012). Optimization of seed 

corn harvesting losses applying response surface 

methodology  . Iranian Journal of Energy & 

Environment, 3(2): 134−142. 

Pishgar-Komleh, S.H.,  Keyhani, A.,  Mostofi-Sarkari 

M.R.,  and Jafari A. (2013). Assessment and 

Determination of Seed Corn Combine Harvesting 

Losses and Energy Consumption. Elixir Agriculture, 

54: 12631−12637. 

Soltani, G.R., and Najafi, B. (1983). Agricultural 

Economic. Published University Center. University 

of Shiraz (In Persian). 

Taghinazhad, J., and Dehghan, E. (2021). Economic 

analysis of new combines used in wheat harvesting, 

a case study in Ardabil province. Journal of 

Researches in Mechanics of Agricultural Machinery, 

10(1): 59−67 (In Persian). 

Taghinazhad, J., and Esmaeili, V. (2020). Assessment 

and evaluation of technical-economic on hybrid 

maize seed different harvesting and processing 

method. Iranian Journal of Seed Science and 

Technology, 8(2): 141−153 (In Persian). 

 

This is an open access article under the CC BY NC license (https://creativecommons.org/licenses/by-

nc/2.0/) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212002319#!

