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مقدمه

 کلمه کمباین )Combine( یک کلمه انگلیسـی به معنی
ترکیـب اسـت. در علم ماشـین های کشـاورزي به وسـیله اي 
 کمبایـن گفته می شـود که چنـد کار را به صـورت ترکیبي و
 هم زمـان )در عرض یا در طول هـم( انجام دهد. کمباین های
 امروزی ماشین هایی هستند که در شرایط مختلف محصول و
 مزرعه، به منظور برداشت، کوبیدن، جدا کردن، تمیز کردن و

انبـار کـردن دانه هـا بـه کار بـرده می شـوند. در سـال های 
و کششـی  دروگرهـای  انـواع  میـادی   ۱۹۳۵ تـا   ۱۹00 
 خودگـردان و همچنیـن کمباین هـای کششـی کـه توسـط
 تراکتور کشـیده می شدند، ساخته شـدند. اولین کمباین های
 خودگـردان بیـن سـال های ۱۹۵0 تـا ۱۹70 میـادی تولید
 شـدند. کمباین های جدید در اندازه های گوناگون و متعددی

وجـود دارنـد. فّناوری جدید، ماشـینی عرضه کرده اسـت که 
بسیار انعطاف پذیر باشد، یعنی کمباینی که می تواند بسیاری 
از انـواع محصوالت، با شـرایط متفاوت را در شـرایط مختلف 
مزرعـه برداشـت کنـد. بـرای برداشـت محصـوالت مختلـف 
 برخـی از اجـزای کمبایـن تعویـض می شـوند. کمباین هـای
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 ،)GPS( مـدرن مجهز به سـامانه تعیین موقعیـت جغرافیایی
انـواع حسـگرهای تعییـن عملکـرد مزرعـه و تعییـن میـزان 
 ریزش دانه بوده و قادر اسـت نقشـه عملکرد مزرعه را تهیه و

بـرای تصمیم گیری در اختیـار مدیر مزرعه قـرار دهد. اولین 
 کمباین در دهه ۱۳40 شمسـی در ایران آغاز به کار کرده و
 کمباین سـازی ایران در سـال ۱۳۵4 تولید کمباین جان دیر

را آغاز کرد.
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عملکرد کمباین
کمباین )شـکل ۱( ماشـینی مرکب از چند ماشـین دیگر 

اسـت که دارای عملکردهای ذیل اسـت:
۱- محصول )گندم( را برداشت می کند )چیدن( )درو کردن(؛

2- محصـول برداشت شـده را بـه داخـل کمباین منتقل 
)تغذیه(؛ می کنـد 

۳- با کوبیدن، خوشـه را از سـاقه و دانه را از خوشـه جدا 
می کنـد )کوبش(؛

4- دانه را از کاه جدا می کند )جدایش(؛
۵- دانه را تمیز می کند )تمیز کردن(؛

۶- دانه را در مخزن ذخیره می کند )ذخیره کردن(.

 

شکل 1- کمباین
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واحدهای مختلف کمباین معمولی
کمبایـن معمولـی دارای واحدهای مختلفی )شـکل های 

2، ۳ و 4( بـه شـرح زیر اسـت:
2- واحد تغذیه کننده2 ۱- واحد درو کننده۱ 

4- واحد جداکننده4 ۳- واحد کوبنده۳ 
۵- واحد تمیزکننده۵

۶- واحد جمع آوری و انتقال دهنده دانه ها۶

 
شکل 2- اجزای کمباین

1- چـرخ فلـک 2- دروگـر 3- مارپیـچ 4- نقالـه 5- تلـه سـنگ 6- کوبنـده  
7- ضـد کوبنـده 8- کلـش کـش 9- سـینی دانـه 10- بادبـزن 11- غربـال 
باالیـی قابـل تنظیـم  12- غربـال پایینـی 13- نقالـه برگردانـدن پس مانده ها 
)ُکـَزل( 14- بازگشـت پس مانده هـا )کـزل( 15- مارپیـچ دانـه 16- مخـزن 
دانـه  17- کاه خردکـن  18- اتاقـک راننـده  19- موتـور 20- مارپیـچ تخلیه  

21- جداکننـده کاه از کوبنـده  
1. Cutting Unit
2. Feeding Unit
3. Threshing Unit
4. Separating Unit
5. Cleaning Unit
6. Handling Unit
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شکل 3- اجزای کمباین
مارپیـچ  تسـمه 6-  پولـی 5-  انگشـتی 3- شـانه 4-  تقسـیم کننده 2-   -1 
تغذیـه  8- سـنگ گیر  9- ضـد کوبنـده 10- سـیلندر کوبنـده نقالـه   -7 

11- جداکننـده کاه از کوبنـده  12- سـینی کاه کـش - کاه پـران  13- پروانه 
 بـه هـم زن کاه 14- سـینی دانـه 15- بادبـزن - پروانـه  16- سـینی دانـه  
 17- غربال باالیی قابل تنظیم 18- غربال )الک( پایینی 19- مارپیچ انتقال دانه
 20- مارپیـچ برگشـت پس مانده هـا 21- انتقال دهنده دانه تمیـز به مخزن دانه

22- مارپیچ تخلیه دانه 23- موتور 24- اتاقک راننده  25- خردکن کاه

 
شکل 4- اجزای کمباین 1- نقاله تغذیه 2- سیلندر کوبنده و ضد کوبنده 

)واحد کوبنده( 3- جداکننده کاه از کوبنده 4- سینی کاه کش = کاه پران  
5- سینی دانه 6- مارپیچ انتقال دانه 7- الک = غربال
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معرفی کمباین کاه کوب
 در دهـه اخیر کمباین هـای جدیدی تحت عنوان کمباین
 کاه کوب )شکل های ۵ و ۶(، با اعمال تغییرات در کمباین های

معمولـی، در کشـور بـه بـازار عرضـه شـده و هرسـاله تعداد 
آن هـا، در حـال افزایـش اسـت. ایـن نـوع کمباین کـه برای 
اولیـن بـار در ایـران سـاخته شـده و مشـابه خارجـی بـرای 
آن مشـاهده نشـده اسـت عمـل کوبیـدن محصـول بـرای 
 جداسـازی دانـه از خوشـه، در واحـد کوبنده آن هـا، منجر به
 خرد شـدن کاه گندم شـده و پس از فرآیند جداسـازی دانه،

کاِه خرد شده را نیز در یک مخزن ذخیره می کنند. 
بـرای سـاخت ایـن کمباین هـا کارگاه هـای مختلفـی در 
سـطح کشـور اقـدام بـه تبدیـل کمباین هـای معمولـی بـه 
کمبایـن کاه کـوب کرده انـد، به گونـه ای کـه مالـک کمبایـن 
قادر اسـت مجـدداً کمباین خـود را به حالـت اولیه )کمباین 
 معمولـی( باز گردانـد. کمباین هـای کاه کـوب طـی یک دهه
 گذشته که از ساخت اولین نمونه های آن می گذرد دستخوش

تحوالت زیادی شده و تکامل یافته اند. این کمباین در کارگاه های 
 کوچک ساخته شـده و همچنین به سـرعت شرکت های معروفی
 برای ساخت آن اقدام نمودند. کمباین هایی که در کارگاه های
 کوچک ساخته شدند محصول اعمال تغییرات در کمباین های
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ایـن  اقـدام بـه تولیـد  معمولـی بودنـد ولـی شـرکت هایی 
کمباین هـا نموده انـد کـه بـه نظـر می رسـد اساسـاً طراحـی 
 آن ها را بر اسـاس سه مأموریت جداسـازی دانه و خرد کردن

کاه و ذخیـره آن هـا در دو مخـزن مجـزا انجـام داده انـد. این 
شـرکت ها اقدام بـه به کارگیری موتـور با توان مناسـب برای 
ایـن نـوع کمباین هـا نموده انـد. محـور چرخ هـا )اکسـل( و 
به طورکلـی چهارچـوب ایـن کمباین ها متناسـب بـا عملکرد 
آن هـا طراحـی و سـاخته شده اسـت امـا کمباین هایـی کـه 
در کارگاه هـای کوچـک سـاخته می شـوند محصـول اعمـال 
تغییـرات در کمباین هـای معمولـی هسـتند کـه برخـی از 

اجـزای آن حـذف، جایگزیـن یـا تقویت شـده اند. 

شکل 5- نمونه ای از کمباین های کاه کوب 
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ادامه شکل 5- نمونه ای از کمباین های کاه کوب 

 
شکل 6- نوع دیگری از کمباین کاه کوب 

کمبایـن کاه کوب ابتدا بـا اعمال تغییرات در کمباین های 
سـاخت داخـل ماننـد جان دیـر تولید شـدند ولی اسـتقبال 
 خیره کننده کشـاورزان از آن ها به منظـور تأمین کاه موردنیاز

بـرای دام هـا باعـث شـد کمباین هـای گران قیمـت خارجـی 
نیـز هم اکنـون در صـف اعمـال تغییـرات برای تبدیل شـدن 



راهنمای کمباین کاه کوب
19

بـه کمبایـن کاه کوب قـرار گیرنـد، به گونـه ای که بر اسـاس 
گـزارش دریافتـی از شـرکت تعاونـی کمبایـن داران فـارس 
در سـال ۱۳۹8 تعـداد 20 دسـتگاه کمبایـن نیوهلنـد نیـز 
 تبدیـل بـه کاه کـوب شـده اند. پیش بینی می شـود اگـر روند
 اسـتقبال کشاورزان از کمباین کاه کوب همین گونه ادامه یابد

مانند آنچه در سال ۱۳۹8 اتفاق افتاد بسیاری از کمباین های 
 سـنگین و گران قیمت خارجی در سال های آینده به کمباین

کاه کوب تبدیل شوند. 
 بـرای تبدیـل کمبایـن معمولـی بـه کاه کـوب، کوبنده و
 ضد کوبنـده جدیـدی به جای واحد کوبنـده کمباین معمولی
 تعبیه شده و سینی کاه کش )کاه پران یا کاه برها(، چهارپر۱،

پولـی متغیرخرمنکـوب حـذف شـده اند. کوبنـده کمبایـن 
کاه کـوب دارای تیغه هایـی اسـت کـه دورتـادور یـک محـور 
)شـافت( قـرار گرفتـه و قابلیـت پشـت و رو شـدن دارند. در 
 کمباین هـای جـان دیـر معمولی کـه در کارگاه هـا تبدیل به 
کمبایـن کاه کوب شـده اند، طـول تیغه های سـیلندر کوبنده 
 حدود 20 سانتی متر و تعداد آن ها برای کمباین های جان دیر
 44 یا 48 عدد و عرض کوبنده در نوعی که برای کمباین های

جان دیر طراحی شـده ۱08 سـانتی متر اسـت. ضـد کوبنده 
 در کمبایـن کاه کـوب یـک صفحه فلزی مشـبک به ضخامت 
 ۵ میلی متر است که دارای روزنه هایی به قطر ۱8 تا ۳0 میلی متر
1. Beater
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بـوده و ایـن صفحه کمانی بـا زاویه ۱۱0 درجـه از یک دایره 
اسـت که در مقابـل ضد کوبنده قـرار می گیرد. 

اجزاء و نحوه عملکرد کمباین کاه کوب
بـا ورود محصـول به فضـای بین کوبنده و ضـد کوبنده و 
چرخـش کوبنده، تیغه ها عاوه بر جداسـازی دانه از خوشـه، 
کاه را نیـز خـرد می کننـد. کاه به انـدازه ای خرد می شـود که 
بتوانـد از روزنه هـای ضد کوبنده محصور عبور نماید، بنابراین 
 کل محصـول شـامل دانـه و کاه از روزنه هـای ضـد کوبنـده

عبور نموده و وارد واحد تمیز کننده می شوند.
 واحد تمیز کننـده کمباین کاه کوب مانند واحد تمیز کننده

کمبایـن معمولـی دارای دمنـده، الـک، غربـال، سـینی دانه، 
مارپیـچ و انتقال دهنـده دانـه بـه مخزن اسـت امـا در باالی 
 غربـال یک فن خاء سـاز بـا طرح ویژه ای برای جداسـازی و
 انتقال کاه خردشده به مخزن کاه تعبیه شده است. همچنین

یـک صفحـه عمودی فلـزی بعـد از مجموعـه خرمنکوب که 
ارتفاع آن از سـطح سـینی بوجاری در حدود ۳0 سـانتی متر 
اسـت تعبیه شـده اسـت که دانه هـا پس از  بیـرون آمدن از 
 روزنه های ضد کوبنده به این صفحه برخورد می کنند و روی

سـینی دانـه می ریزنـد و خللـی در کار فن ایجـاد نمی کنند. 
 ایـن فن با مکش، کاه خرد شـده را از روی غربال که در حال

حرکت رفت و برگشـتی، برای تمیز کردن دانه و جداسـازی 
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کاه از دانـه اسـت مکش نمـوده و آن را به سـمت مخزن کاه 
 پرتـاب می کند. یـک مخزن مجزا در عقـب کمباین کاه کوب
 )محلـی کـه در کمباین های معمولی قبـًا مجموعه کاه پران
 قرار داشت( تعبیه شده که برای ذخیره کاه از آن استفاده می شود.

کاه بـه همـراه جریـان هـوا وارد مخزن شـده و بـه داخل آن 
 می ریـزد، هـوا نیـز از دریچـه ای کـه در عقـب مخـزن تعبیه
 شده اسـت خارج می شود. بر این اساس فلوچارت و طرح واره
 کارکرد کمباین کاه کوب و معمولی را می توان به شکل های 7،

8 و ۹ ترسیم نموده و با هم مقایسه نمود.

 
شکل 7- فلوچارت کارکرد کمباین های معمولی
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شکل 8- فلوچارت کارکرد کمباین های کاه کوب

 
شکل 9- طرح واره کارکرد کمباین کاه کوب

)تغذیه کننـده( تغذیـه  نقالـه   -4 )هلیـس(  مارپیـچ   -3 مـور   -2 شـانه   -1 
5- سـنگ جمـع کـن 6- کوبنـده 7- ضـد کوبنـده  8- پـرده کنـد کننده 9- 
 سـینی دانـه 10- پنکـه )فـن( 11- الـک باالیی 12- الـک پایینـی 13- نقاله

پس مانده هـا  14- کوبیـدن دوبـاره پس مانده هـا  15- مارپیـچ انتقـال دانـه  
 16- مخـزن دانـه 17- باالبر دانـه 18- اتاقک راننـده  19- موتور 20- مارپیچ

تخلیه دانه 21- جدا کن کاه  از کوبنده 22- فن خالء ساز 23- مخزن کاه
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 دالیل تولید کمباین کاه کوب و گرایش کشاورزان
به استفاده از آن

 کاه و کلـش گنـدم محصـول فرعی یـا باقی مانـده زراعی
 محسـوب می شود که در دهه های گذشـته توسط کشاورزان
 آتش زده می شد و مقدار بسیار کمی از آن برای اندود پشت بام و

غـذای دام مورد اسـتفاده قـرار می گرفت. در سـال هاي اخیر 
 با توجه به شـرایط اقلیمي در مناطق خشـک، نیمه خشـک و

سردسـیری و وجـود مشـکاتی نظیر محدودیـت منابع آب، 
کمبـود و گرانـی علوفـه برای تغذیـه دام و طیور، اسـتفاده از 
کاه و کلـش گنـدم به عنـوان غـذای دام گسـترش روزافزونی 
 یافته اسـت. به منظـور عملکرد مطلـوب کمباین های معمولی

توصیـه می شـود کـه ارتفـاع برداشـت پلـت فـرم کمبایـن 
به گونـه ای تنظیم شـود که یک سـوم سـاقه گندم  بـه همراه 
خوشـه برداشـت شـود، درحالی که کشـاورزان مایل  هسـتند 
بـرای اسـتفاده از همـه ی کاه و کلـش گندم، سـاقه گندم از 
نزدیـک سـطح زمیـن برداشـت شـود کـه ایـن کار بـه علت 
افزایـش تلفات و شکسـتگی دانه در کمباین هـای معمولی و 
 افزایش بار واحدهای مختلف کمباین که مسـتلزم استفاده از

موتورهـای قوی تـر بـرای کمبایـن اسـت امکان پذیـر نبـود. 
کاه گنـدم در سـال ۱۳۹7 بـا قیمـت هـر تـن بیـن ۳00 تـا 

7۵0 هـزار تومـان بـه فـروش معامله شـد.
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در دهـه ی 80 شمسـی بـا افزایـش نیـاز بـه کاه گنـدم، 
جمع آوری آن از سـطح مزرعه، به وسـیله بیلر موردتوجه قرار 
 گرفـت امـا هزینـه ی بـاالی جمع آوری بـا بیلر )شـکل ۱0( و
 هزینـه مجـدد برای خرد کـردن کاه و کلـش و تبدیل آن به

کاِه قابل اسـتفاده توسـط دام )شـکل ۱۱(، باعـث ارائـه ایـده 
 اسـتفاده از کمباین هایی که بتوانند در هنگام برداشت گندم،

کاه را خرد نموده و در مخزن ذخیره کنند شد. 

شکل 10- بیلر کردن کاه و کلش گندم 

 
شکل 11- خرمن کوبی کاه و کلش گندم
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در سـایر کشـورها خرد کـردن کاه در هنـگام برداشـت 
گنـدم بـه دو شـیوه ی اسـتفاده از خردکن هـا در زیـر طبـق 
کمباین و اسـتفاده از خردکن در پشـت کمباین رایج اسـت. 
خردکن هایـی که زیر طبـق قرار می گیرند، کاه و کلش گندم 
را خـرد نمـوده و روی زمیـن می ریزنـد، تا به عنوان پوشـش 
 سـطح خـاک عمـل نمـوده و در مراحـل بعدی کشـت و کار

در مزرعـه مانعـی ایجـاد ننمایند. خردکن هایـی که در عقب 
 کمباین سوار می شوند ممکن است کاه خرد شده را روی زمین
 پخـش نمایند )شـکل ۱2( یـا آن را در مخزنی که به کمباین

متصل شـده اسـت جمع آوری نمایند. در بیش تر کشـورهای 
اروپایـی و آمریکایـی تولیدکننـده انـواع کمبایـن، نیـاز بـه 
 اسـتفاده از کاه گندم برای تغذیـه ی دام و طیور وجود ندارد،

بنابرایـن تاکنون اسـتفاده از خردکن هـای کاه و کلش گندم 
بـه شـیوه ای کـه در کمبایـن کاه کـوب ایرانـی انجـام شـده 

مـورد توجه قـرار نگرفته اسـت. 
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شکل 12- خردکن کاه 

 استفاده از این فن آوری مستلزم اضافه نمودن یک دستگاه
خردکـن و مخـزن مجـزا در پشـت کمبایـن اسـت کـه نیاز 
بـه تجهیـزات اضافـی و تـوان موتـور بـاالی کمبایـن دارد 
کـه کمباین هـای سـاخت داخـل، تـوان الزم بـرای چنیـن 
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تغییراتـی را ندارنـد. لـذا با ایجـاد تغییرات در واحـد کوبنده، 
جداکننـده و مخزن کمباین های معمولـی، کمباین جدیدی 

ارائـه شـد کـه کمباین کاه کـوب نـام گرفت. 

چگونگی تولید کمباین های کاه کوب
تغییراتـی کـه در کمبایـن معمولی برای تبدیل شـدن به 

کمبایـن کاه کوب داده شـده به شـرح زیر اسـت:
۱. کاهـش عـرض دماغـه )پلـت فـرم( )شـکل ۱۳(؛ وجود 
سیسـتم قدیمـی )تسـمه و پولـی( و نبـود سیسـتم پیشـروی 
 هیدرواستاتیک جهت کنترل سرعت متناسب با ظرفیت کاری و

بـه علـت ورود حجـم زیاد کاه به همراه خوشـه گنـدم و نیاز 
 بـه کوبیـدن و خرد کـردن کاه، کـه مسـتلزم صـرف وقـت و
 انـرژی بیش تـری نسـبت بـه کمباین هـای معمولـی اسـت،

عـرض دماغه این نوع کمباین ها در مقایسـه بـا کمباین های 
 معمولی کاهش یافته است تا محصول کم تری در واحد زمان
 وارد واحد کوبنده کمباین شـود. کاهش عرض دماغه بیش تر
 در کمباین هـای کاه کـوب کـه حاصـل اعمال تغییـرات روی

کمباین معمولی هسـتند انجام شـده است ولی کمباین هایی 
کـه توسـط برخـی شـرکت ها طراحی و سـاخته شـده اند، به 
خاطر سیسـتم حرکتی هیدرواسـتاتیک، عـرض دماغه آن ها 
به انـدازه عـرض دماغه کمباین های معمولی طراحی شـده اسـت.
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2. کوبنـده از نـوع سـوهانی بـه چکشـی و ضـد کوبنـده 
کنـد  شـکل تغییر  دایـره ای  روزنه هـای  بـا  شـکل الک  بـه 

.)۱۶ و   ۱۵ )شـکل ۱4، 
۳. پولی هـای متغیـر خرمنکـوب برداشـته شـود و آنها با 
پولی سـاده شـیار دار با دور 7۵0 در دقیقه جهت جلوگیری 

از  کاهش بکسـوات تسـمه جایگزین شود.
4. چهارپـر یـا کلـش کـش پشـت و بـاالی خرمنکـوب 

برداشـته شـود.
۵. سینی کاه کش )کاه برها( حذف شود.

 ۶. سینی عمودی کنترل جریان  بعد از مجموعه خرمنکوب
تعبیه شود.

7. یـک فـن خـاء سـاز بـرای انتقـال کاه خرد شـده به 
مخـزن تعبیه شـود.

8. مخـزن کاه به منظـور ذخیـره کاه خـرد شـده تعبیـه 
شـود )شـکل ۱7 و ۱8(.
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شکل 13- کاهش عرض دماغه کمباین معمولی جان دیر برای تبدیل به کمباین کاه کوب

    

شکل 14- نمای جانبی کوبنده و ضد کوبنده کمباین کاه کوب
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شکل 15- نمای روبرو کوبنده و ضد کوبنده کمباین کاه کوب

 

شکل 16- کوبنده کمباین کاه کوب با تیغه های کوتاه
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شکل 17- مخزن کاه کمباین کاه کوب در حال تخلیه کاه

 

شکل 18- مخزن کاه در کمباین کاه کوب
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اجزای کمباین کاه کوب
 بـا توجه به توضیحات ذکر شـده اجزای کمباین کاه کوب

را می توان به شرح زیر خاصه نمود:
۱- واحد دروکننده 

2- واحد تغذیه کننده 
۳- واحد کوبنده 

4- واحد تمیز کننده 
۵- واحد جدا کننده و انتقال کاه به مخزن کاه

۶- واحد جمع کننده و انتقال دهنده دانه ها به مخزن دانه 

واحد دروکننده

 واحـد دروکننـده )دماغه یـا پلت فرم( کمبایـن کاه کوب
 همـان واحد دروگر کمباین های معمولی اسـت با این تفاوت

آن  عـرض  کارگاه هـا  در  ساخته شـده  نمونه هـای  در  کـه 
کاهش یافته اسـت. عرض کار واحـد درو کننده کمباین های 
معمولـی ایرانـی ماننـد جـان دیـر معمـوالً 4/2 متـر و انواع 
خارجـی ماننـد نیوهلنـد معمـوالً ۵/2 متـر اسـت. عـرض 
دماغـه کمباین هـای کاه کـوب از ۳/2 تـا 4/۵ متـر*در نظـر 
گرفته شده اسـت )شـکل ۱۹(. کاهش عـرض دماغه کمباین 
کاه کـوب بـه این دلیل اسـت که در این کمبایـن باید کاه در 
واحـد کوبنده خرد شـود، بنابراین الزم اسـت میـزان ورودی 
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محصـول بـه واحد کوبنده نسـبت بـه کمباین هـای معمولی 
کاهـش یابـد. درصورتی کـه میـزان ورودی بـه کوبنـده زیاد 
باشـد، ایـن واحد نمی توانـد کاه را خرد کند و بـا افزایش بار، 
اصطاحـًا واحـد کوبنده خفه شـده و کوبنده متوقف شـده یا 
 تیغه هـا می شـکنند و یا باعث پارگی تسـمه پولی خرمنکوب 
 می شـود. رانندگان کمباین کاه کوب هنگام برداشـت مزارع دیم،

بـه علـت تراکـم کم محصـول، از همـه ی عرض دماغـه برای 
برداشـت اسـتفاده می کننـد امـا در مـزارع آبـی، بسـته بـه 
 تراکـم محصـول گاهی حتی از 2 تـا 2/۵ متر از عرض دماغه

بـرای برداشـت اسـتفاده می کننـد تـا ورودی محصـول بـه 
 کوبنـده کاهش یابـد و عملکرد کمباین دچار اختال نشـود.

ایـن موضـوع باعـث پایین آمـدن ظرفیت مزرعـه ای کمباین 
کاه کوب نسـبت بـه کمباین هـای معمولی می شـود. 

 کاهش عرض پاتفرم نبایستی کم تر از عرض چرخ های
جلـو باشـد چـون باعـث له شـدن محصـول درو نشـده 

زیـر السـتیک ها شـده
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 شکل 19- واحد درو کننده کمباین کاه کوب با عرض 3 )باال( و
 4/5 )پایین( متر

واحد تغذیه کننده

 واحـد تغذیه کننده کمباین کاه کوب همان واحد تغذیه کننده
 کمبایـن معمولی اسـت که دسـت نخورده باقی مانده اسـت.

هنـگام کار بـا کمباین هـای کاه کـوب، بـه ایـن دلیـل کـه 
رانندگان سـعی می کنند محصول گندم را از نزدیکی سـطح 
 زمیـن برداشـت کنند میزان بیش تری از مـواد خارجی مانند
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 سـنگ وارد کمباین می شـود، بنابراین واحد سنگ جمع کن
در ایـن کمبایـن به مراقبت بیش تـری نیـاز دارد و به دفعات 

بایـد مـورد بازدید و تخلیه قـرار گیرد. 

واحد کوبنده

در کمبایـن کاه کـوب، کوبنـده و ضـد کوبنـده جدیـدی 
به جـای سـیلندر کوبنـده و ضـد کوبنـده کمبایـن معمولـی 
تعبیه شده اسـت. کوبنده کمباین کاه کـوب دارای تیغه هایی 
 )تیغه ها با روش آبکاری سخت شده اند( است که دور تا دور
 یـک محـور )شـافت( قـرار گرفتـه و در نمونه هایی کـه تیغه

به کمک پیچ و مهره به محور بسـته شـده اسـت )شـکل 20( 
 بـا کند شـدن تیغه هـا می تـوان آن ها را پشـت و رو کـرد اما

در نمونه هایی که تیغه ها جوشـکاری شـده اند این کار ممکن 
 نیسـت )شـکل 2۱(. تیغه هـای کوبنـده کمبایـن کاه کـوب
 نسبت به کمباین معمولی با سرعت بیش تری کند می شوند،

چـون عـاوه بـر جداسـازی دانـه از خوشـه کاه را نیـز خـرد 
می کننـد. محصـول مـدت زمـان بیش تری در واحـد کوبنده 
 باقی مانـده و توسـط تیغه هـا به چرخش در می آیـد، تا زمانی

که کاه بتواند از روزنه های ضد کوبنده خارج شود. 
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شکل 20- کوبنده کمباین کاه کوب با تیغه های پیچ و مهره شده

شکل 21- کوبنده کمباین کاه کوب با تیغه های جوشکاری شده
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ادامه شکل 21- کوبنده کمباین کاه کوب با تیغه های جوشکاری شده

 در جدول )۱( طول، تعداد و فواصل تیغه کوبنده  نصب شده
روی کمباین جان دیر  ذکر شده است. 

جدول 1- عرض طول، تعداد، فواصل کوبنده های نصب شده روی کمباین

20 سانتی مترطول

44 یا 48تعداد

9/8 تا 10/8 سانتی مترفواصل

عاوه بـر مـوارد فـوق عـرض کوبنـده در نوعی کـه برای 
 کمباین های جان دیر طراحی شـده ۱08 سـانتی متر اسـت.
 دور کوبنـده کمبایـن کاه کوب جان دیـر 7۵0 دور در دقیقه

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. فاصله بیـن تیغه هـا در کارکرد 
ایـن واحـد اهمیت زیـادی دارد زیرا فاصله کم یـا زیاد باعث 
 اختـال در مجموعه خرمنکوب می شـود در نمونه های اولیه

کوبنده سـاخته شـده در کارگاه ها تیغه ها به صورت مارپیچی 
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حـول محـور قـرار می گرفتند، تا همـه ی تیغه هـا هم زمان با 
محصـول برخـورد نکرده و فشـار کم تـری به موتـور کمباین 
وارد شـود امـا ایـن موضوع باعـث انتقال محصول وارد شـده 
بـه واحد کوبنده به یک سـمت می شـد و کارکـرد کوبنده را 
بـا اختـال مواجـه می سـاخت. در نمونه های جدیـد، تیغه ها 
 حـول محـور، در یک خط قرار گرفته انـد، اگرچه این موضوع

باعـث وارد شـدن فشـار بیش تـر بـه موتـور کمبایـن بـرای 
تأمیـن تـوان الزم برای خرد کردن کاه شده اسـت. اصوالً نیاز 
 کمباین هـای کاه کـوب بـه تـوان بیش تـر و فشـار وارد شـده

بر موتور باعث شده است که اجزاء موتور این نوع کمباین به 
 تعمیـرات بیش تری نیاز داشـته باشـد و موتورهای قوی تری
 نسـبت بـه کمباین های معمولی برای آن تدارک دیده شـود.
 این موضوع همچنین باعث افزایش مصرف سوخت در هکتار

بـرای برداشـت گندم شـده اسـت. تـوان موتـور کمباین های 
معمولـی ساخته شـده در ایـران از ۱۱0 تـا ۱۶0 اسـب بخار 
اسـت درحالی که نمونه های سـاخته شـده کمبایـن کاه کوب 
 بـا موتـور 240 اسـب بخـار نیـز بـه بـازار عرضـه شـده اند. 
 باالنس بودن کوبنده در کمباین های کاه کوب از اهمیت ویژه ای

برخوردار اسـت چون باالنس نبودن خرمنکوب، باعث خرابی 
 بلبرینـگ شـافت و تکان هـای شـدید کمباین و شکسـتگی

قسمت های مختلف خواهد شد. 
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ضـد کوبنـده در کمبایـن کاه کـوب یـک صفحـه فلـزی 
اسـت کـه دارای روزنه هایـی بـه قطـر ۱8 تـا ۳0 میلی متـر 
بـوده و ایـن صفحـه کمانی از یک دایره اسـت کـه در مقابل 
ضـد کوبنـده قـرار می گیـرد و فاصلـه آن نسـبت بـه کوبنده 
تغییـر می کنـد۱. بـا ورود محصـول بـه فضای بیـن کوبنده و 
ضـد کوبنـده و چرخش کوبنـده، تیغه ها عاوه بر جداسـازی 
دانـه از خوشـه، کاه را نیز خرد می کننـد. کاه به اندازه ای خرد 
 می شـود کـه بتوانـد از روزنه هـای ضـد کوبنده عبـور نماید،
 بنابراین کل محصول شامل دانه و کاه از روزنه های ضد کوبنده
 عبور نموده و وارد واحد تمیزکننده می شوند. قطر روزنه های

و  گوسـفند  تغذیـه  بـرای   کاه  هنگامی کـه  کوبنـده  ضـد 
هنگامی کـه بـرای تأمیـن غـذای گاو در نظر گرفته می شـود 

در نظـر گرفته شـده بـه شـرح جـدول )2( اسـت.
جدول 2- قطر روزنه های زده کوبنده برای کاه مورد تغذیه گوسفند و گاو

اندازه قطرحیوان

18، 20، 21 و 22 میلی مترگوسفند

بیش از مقدار  در نظر گرفته شده  برای گوسفند و تا گاو
30 میلی متر است

 * نکته: روزنه های به قطر 18 میلی متر کاه ریزتر و روزنه های به قطر
 30 میلی متر کاه درشت تر را از خود عبور می دهند

۱. بـا افزایـش فاصلـه ضد کوبنـده، کاه در مجموعـه خرمنکوب بیش تر 
خـرد و نـرم شـده و با کاهش ایـن فاصلـه کاه درشـت تری در انبار کاه 

خواهد شـد. ذخیره 
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آرایش روزنه های ضد کوبنده در عملکرد آن مؤثر اسـت. 
 تجربـه ثابـت کرده اسـت کـه وقتـی روزنه هـای یـک ردیف

بـا ردیـف کنـاری به انـدازه یـک گام اختـاف فـاز دارنـد 
 )شـکل 22( عملکرد کوبنده از نظر کاهش شکسـتگی دانه و

بهبـود شـرایط خـرد کـردن کاه بهتـر از حالتـی اسـت کـه 
روزنه هـا در ردیف هـای کنـار هـم قـرار می گیرنـد. 

 شکل 22- آرایش روزنه های ضد کوبنده
کمباین کاه کوب با اختالف فاز بین ردیف ها
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 کوبنـده و ضد کوبنده کمباین هـای نیوهلند که تبدیل به
 کاه کـوب شـده اند با آنچـه در کمباین های جان دیر سـاخت
 داخل استفاده شده متفاوت است برای مثال کوبنده نیوهلند
 دارای ۶8 پره است و عرض کوبنده و ضد کوبنده آن بیش تر

از عرض کوبنده و ضد کوبنده کمباین جان دیر است.
کمباین هـای کاه کـوب همچنیـن بـرای برداشـت لوبیـا 
اسـتفاده می شـوند کـه در ایـن شـرایط کوبنـده مخصـوص 
 بـا تعـداد تیغه هـای کم تـر )۳4 پـره( و فاصله بیش تـر برای

ایـن کار ساخته شـده و روزنه هـای ضد کوبنـده 2۵ میلی متر 
تعبیـه می شـود تـا شکسـتگی دانه هـای لوبیـا کاهـش یابد. 
 به طورکلـی ایـن کمباین هـا در طول یک فصـل زراعی ممکن

اسـت مجبـور شـوند بـرای برداشـت گنـدم و لوبیا چنـد بار 
کوبنـده و ضـد کوبنـده را تغییـر دهند.

واحد تمیز کننده

در کمباین هـای معمولـی محصول خارج شـده از شـبکه 
 ضد کوبنـده شـامل ۹0 درصد دانـه گندم و مقـداری کاه ریز
 روی یک سـینی ریخته و به سـمت غربال هدایت می شـوند.
 کاه های درشـت و خوشـه های کوبیده نشـده و نیمه کوبیده
 نیـز بـه کمک کلش کش یا چهار پهلـو روی کاه برها هدایت
 می شوند. ضمن حرکت رفت و برگشتی کاه برها، مقدار کمی
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دانـه که البـه الی کاه باقی مانده و خوشـه های نیمـه کوبیده 
از شـبکه کاه برهـا عبـور نموده و توسـط دریچـه انتهایی به 
 انتهای سـینی بوجاری هدایت می شود. بنابراین جداسازی و

تمیز شـدن دانـه طـی دو فراینـد جداگانـه انجـام می شـود 
 امـا در کمباین هـای کاه کـوب کاه برهـا حذف شـده اند و کل
 محصول شـامل کاه خردشـده و دانه ضمن عبور از روزنه های

ضـد کوبنـده روی سـینی بوجـاری ریخته شـده و با حرکت 
رفـت و برگشـتی بـه ابتـدای غربـال در واحـد تمیز کننـده 

هدایـت می شـوند. 
 واحد تمیز کننده شامل دمنده، الک، غربال و سینی دانه و
 همچنیـن واحد انتقال دهنده شـامل مارپیـچ و انتقال دهنده

دانـه تمیـز شـده بـه مخـزن دانـه و مارپیـچ و انتقال دهنـده 
 خوشـه های نیم کوب )پس مانده ها( به کوبنده همان واحدهای

کمبایـن معمولـی هسـتند کـه در جـای خـود باقی مانده اند 
امـا در بـاالی غربـال یـک فـن خاء سـاز بـا طـرح ویـژه ای 
برای جداسـازی و انتقال کاه خرد شـده به مخـزن کاه تعبیه 
شده اسـت. محصـول خـارج شـده از روزنه های ضـد کوبنده 
در ابتـدا روی سـینی بوجـاری قرار می گیـرد و در ادامه روی 
غربـال ریختـه و بـا حرکت رفت و برگشـتی غربـال دانه ها از 
 روزنه هـای غربـال )الـک اول( عبـور نمـوده و روی الک دوم
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 می ریزنـد، هم زمـان فـن بـا دمیدن هـوا از زیر الک هـا باعث
 می شـود اغلب کاه های ریز به صـورت معلق باالی غربال کاه
 در جریان باشند و کاه از دانه ها جدا می شود. در کمباین های

معمولـی جریـان هـوا از زیـر الک هـا باعث می شـود کـه کاه 
 از عقـب کمبایـن بـه بیرون پرتاب شـده و روی سـطح خاک

بریـزد امـا در کمبایـن کاه کـوب ایـن اتفـاق نمی افتـد بـا 
قرارگرفتـن مجموعـه جـدا کننـده و تمیز کننـده در یـک 
فضـای بسـته، یـک فـن خـاء سـاز در بـاالی غربـال تعبیه 
شـده اسـت کـه این فن بـا مکش، کاه خـرد شـده را از روی 
غربـال کـه در حـال حرکـت رفـت و برگشـتی بـرای تمیـز 
کـردن دانه و جداسـازی کاه از دانه اسـت مکش نموده و آن 
را بـه سـمت مخزن کاه پرتـاب می کند )شـکل 2۳(. بنابراین 
کاه خـرد شـده بـه کمـک دو فن که یکـی با دمیـدن هوا از 
 زیـر الک هـا موجب جدا شـدن کاه از دانه می شـود و دیگری

در باالی غربال با مکش کاه را به سمت یک مخزن هدایت می کند 
 از دانـه جـدا می شـود. دانه هایـی کـه از الک هـا عبـور می کنند

همانند آنچه در کمباین های معمولی اتفاق می افتد به کمک 
 مارپیـچ و انتقـال دهنـده به مخـزن دانه منتقل می شـوند و
 کزل هـا یعنـی دانه هایی کـه هنوز داخل غاف و سـنگین تر
 هسـتند و از روزنه های الک ها عبـور نمی کنند از انتهای الک
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 خارج شده و همانند آنچه در کمباین های معمولی اتفاق می افتد
بـه کمـک مارپیـچ و انتقـال دهنده بـرای کوبیـدن مجدد به 

واحـد کوبنـده بـاز می گردند. 

شکل 23- پوسته فن خالء ساز )باال( و روتور )پایین( تعبیه شده در باالی 
غربال کمباین کاه کوب
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 عملکـرد و محـل قرارگیری فن خاء سـاز اهمیت بسـیار
زیـادی دارد. درصورتی کـه مکـش ایـن فن بیش ازحد باشـد 
دانه هـای زیـادی را نیـز بـه همـراه کاه به مخـزن کاه منتقل 
 می کند و درصورتی که مکش آن کافی نباشد عمل جداسازی

کاه از دانـه به خوبـی انجـام نشـده و باعـث بیـش بـاری واحد 
 تمیز کننده شده و الک ها قادر به تمیز کردن دانه نخواهند بود.
 محـل قرارگیـری و طراحـی روتـور و بدنـه ایـن فـن در طی
 یـک دهـه که از سـاخت اولیـن نمونه های کمبایـن کاه کوب
 می گذرد دستخوش تغییرات زیادی شده است. درصورتی  که

محـل قرارگیـری این فـن به خوبی طراحی نشـود تلفات دانه 
افزایش چشـمگیری خواهد یافت. طی دهه گذشـته طراحی 
ایـن فن به سـمت تکامل پیـش رفته و هم اکنون سـازندگان 
بـه مدل هـای مناسـبی بـا تلفـات دانه بسـیار کم تـر از آنچه 
در نمونه هـای اولیـه مشـاهده می شـد دسـت یافته اند. آنچـه 
دربـاره ایـن فـن و به کارگیـری مناسـب آن اهمیـت ویژه ای 

دارد عبارت انـد از:
۱- محل قرارگیری فن از نظر فاصله آن با غربال

2- محـل قرارگیـری فـن از نظـر سـطحی از غربـال که 
تحـت مکـش قـرار می گیـرد
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۳- میزان دور روتور و حجم هوای مکش شده
4- طرح بدنه فن

۵- موجـود بودن صفحه عمودی کشـویی فن نسـبت به 
سـطح غربال جهـت تغییر مکش 

۶- پولـی متحـرک روتـور فن با قطرهـای متفاوت جهت 
تغییر دور

فـن خاء سـاز بیـن موتـور کمبایـن و مخـزن کاه قـرار 
گرفتـه اسـت )شـکل 24(. ایـن فـن با مکـش خـود کاه را از 
 روی غربال هـا بـاال کشـیده و از طریـق کانـال خروجی خود

به همراه حجم زیادی هوا به داخل مخزن کاه پرتاب می کند 
)شـکل های 2۵ و 2۶(. فاصلـه ورودی فـن مکشـی بـا غربال 
بایـد به گونـه ای تنظیم شـود که بتوانـد کاه را مکـش نموده 
 ولـی اجـازه دهـد کـه دانـه از روزنه هـای غربال عبـور نماید.
 در نمونه های اولیه ساخته شده ورودی فن همه ی سطح غربال
 را تحت تأثیر مکش خود قرار می داد ولی به تدریج سازندگان
 کمباین هـای کاه کـوب دریافتند که باید اجـازه دهند اندکی
 محصول روی غربال باقی بماند تا با حرکت رفت و برگشـتی
 غربـال میزان زیـادی از دانه ها از روزنه های الک عبور کنند و

سپس فن با مکش خود کاه را از روی غربال به سمت مخزن 
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 هدایـت کنـد، بنابرایـن در مدل هـای جدیـد 20 سـانتی متر
ابتـدای غربـال تحت تأثیر مکش فن نیسـت و محصول، پس 
 از طـی مسـیر 20 سـانتی متر روی غربـال تحـت مکـش فن
 قرار می گیرد. این تغییر کمک شـایانی به کاهش تلفات دانه،

یعنـی دانه هایـی کـه بـا مکـش فـن همـراه کاه وارد مخـزن 
می شـدند نمـوده اسـت. میـزان دور روتور فـن در نمونه های 
سـاخته شـده برای کمباین جـان دیـر 2200 دور در دقیقه 
 اسـت. حجم هوای مکیده شـده به اندازه ای است که فقط کاه

را به جریان درآورده و نتواند دانه را از جای خود بلند کند. 

     

شکل 24- سوار شدن فن خالء ساز بین موتور و مخزن کاه در کمباین 
کاه کوب. 
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شکل 25- قرار گرفتن دهانه ورودی فن خالء ساز روی الک ها

شکل 26- نمای روبرو )سمت راست( و نمای عقب )سمت چپ( کانال 
خروجی فن خالء ساز و اتصال آن به مخزن کاه
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طـرح بدنه فـن در انتقال کاه به مخـزن و بنابراین میزان 
و طرح هـا  دارد.  زیـادی  بسـیار  اهمیـت  موردنیـاز   مکـش 

الگوهـای مختلف از بدنه فن توسـط سـازندگان مورد آزمون 
قـرار گرفـت تـا زوایـای تند کـه موجـب افت مکش شـده و 
در مسـیر حرکـت کاه مانـع ایجـاد می کردنـد اصـاح شـود 
)شـکل 27(. طرح هـای کنونـی کـه در آن بدنـه فـن به ویـژه 
کانـال خروجـی کاه از فن به سـمت مخزن کم تریـن مانع را 
بـر سـر راه حرکـت کاه ایجـاد می کننـد از عملکـرد مطلوبی 
 برخـوردار هسـتند. این فن ها با الگوی یـک روتور و دو روتور

ساخته می شوند )شکل 28 و 2۹(. 

شکل 27- طرح پوسته فن خالء ساز و کانال خروجی کاه از آن 
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شکل 28- فن خالء ساز تک روتور

شکل 29- فن خالء ساز دو روتور 
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ادامه شکل 29- فن خالء ساز دو روتور 

مخزن کاه
محـل قرارگیـری ایـن مخـزن بـا حـذف کاه پران هـا در 
انتهـای کمبایـن قـرار دارد. ایـن مخـزن دارای یـک دریچه 
ورودی کاه اسـت کـه بـه کانـال خروجـی فـن خاء سـاز 
متصـل شـده اسـت. محتویـات کانـال خروجـی فن مکشـی 
همـراه بـا جریـان هـوا وارد مخزن می شـود )شـکل ۳0(. در 
انتهـای مخـزن کاه یـک دریچـه خروجی تعبیه شـده اسـت 

کـه هـوا از آن خـارج می شـود )شـکل ۳۱(.   
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شکل 30- دریچه ورودی کاه از فن خالء ساز به مخزن کاه کمباین کاه کوب

شکل 31- دریچه خروجی هوا از مخزن کاه کمباین کاه کوب 
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یـک صفحـه مشـبک بـا روزنه هـای ۳ تـا ۵ میلی متر در 
سـقف مخزن تعبیه شده اسـت که کانال خروجی را از مخزن 
 جدا می کند )شـکل ۳2(. این صفحه مشـبک اجازه نمی دهد

کـه کاه و دانه هایـی کـه احتمـاالً بـه همـراه کاه وارد مخزن 
شـده اند از دریچـه خروجی به بیرون پرتاب شـوند. در مقابل 
 کانـال ورودی به مخزن یک صفحه منحرف کننده وجود دارد
 کـه کاه و جریـان هوای ورودی به مخـزن ابتدا به این صفحه

برخـورد می کننـد تا سـرعت آن ها کاهش یابـد و جریان هوا 
 بـا شـدت کم تری به سـمت دریچـه خروجی حرکـت کند و

همچنیـن تعلیـق کاه در فضـای مخـزن کاهـش یابـد. ایـن 
 موضـوع باعـث کاهش خـروج کاه های ریز همـراه جریان هوا
 از دریچـه خروجـی می شـود. درعین حال مقـداری کاه ریز و
 گردوغبـار کـه می توانند از روزنه های صفحه مشـبک موجود
 در سقف مخزن عبور کنند همراه با جریان هوا از دریچه خروجی

خارج می شوند.
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شکل 32- صفحه مشبک موجود در سقف مخزن کاه کمباین کاه کوب

تشـخیص زمـان پر شـدن مخـزن کاه بـرای تخلیـه آن 
موضـوع مهمی اسـت کـه در عملکرد کمباین تأثیر بسـزایی 
دارد. در برخـی کمباین هـای کاه کـوب یک حسـگر به منظور 
اعـام زمـان تخلیـه مخزن بـه راننـده تعبیه شده اسـت. در 
 برخـی کمباین هـا هـم یـک پـدال ایـن کار را انجـام داده و
 زمان تخلیه را به راننده گوشـزد می کند اما برخی کمباین ها

نیز فاقد هرگونه تجهیزات هشدار زمان تخلیه مخزن هستند 
و راننـده بـر اسـاس تجربـه و عملکـرد کمباین زمـان تخلیه 
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 را تشـخیص می دهـد. راننـدگان کمبایـن محـل تخلیـه کاه
را به گونـه ای در مزرعـه تنظیـم می کنند که قبل از رسـیدن 

ارتفـاع کاه در مخزن به سـطح بحرانی کاه تخلیه شـود. 
 درصورتی که مخزن کاه به موقع تخلیه نشود جریان کاه و

هـوا به مخـزن و خـروج هوا از عقـب کمباین دچـار اختال 
 شـده و در واحـد تمیزکننـده بیـش بـاری اتفـاق افتـاده و
 گردوخـاک زیـادی در جلـوی کمباین از  جلو هـد تاله کش

بـه پا می شـود. در کف مخـزن کاه و ابتـدای آن محلی برای 
نگهداری آچار و تجهیزات همراه کمباین توسط راننده تعبیه 
شـده است که درب آن به بیرون باز می شود و کمک شایانی 
بـه راننـده در نگهـداری تجهیـزات همراه کمباین محسـوب 
 می شـود. راننـدگان معمـوالً سـعی می کننـد تخلیـه کاه و
 دانـه را بـا هـم هماهنگ کنند تـا زمان کم تری بـرای تخلیه
 تلـف شـود. درعین حال وجود مخـزن کاه و زمان تلف شـده

بـرای تخلیـه آن از دیگـر مـواردی اسـت کـه باعـث کاهش 
 ظرفیـت مزرعه ای این نوع کمباین ها نسـبت به کمباین های

معمولی می شود. 
 تخلیه کاه روی زمین انجام می شود و انتقال کاه خرد شده

توسـط کشـاورزان به کمـک گونی انجام می شـود. مدل های 
جدیدی از این نوع کمباین ها روانه بازار شـده اند که در آن ها 
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 مخـزن کاه بـه کمک یک سـری جـک هیدرولیکـی از جای
خـود بلنـد شـده و تخلیـه مخزن بـه درون کامیـون را ممکن 
 می کند )شکل ۳۳(. ظرفیت مخزن کاه حدود 8 تا ۱0 مترمکعب

است )شکل ۳4(.

شکل 33- مخزن جدید کمباین کاه کوب 

\

شکل 34- مخزن کاه کمباین کاه کوب با ظرفیت 10 مترمکعب 
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عملیات سالیانه آماده سازی کمباین کاه کوب و 
معمولی برای برداشت

 رانندگان کمباین های معمولی در فصل زمسـتان کمباین
 را به منظور تعمیرات اساسی، شامل تعمیر موتور، گیربکس و

متعلقـات موتـور و همچنین واحدهـای درو، کوبنده، الک ها، 
فـن و سـایر اجـزاء اورهـال می کننـد. کمباین هـای کاه کوب 
باعـث  عواملـی  امـا  نیسـتند  مسـتثنا  قاعـده  ایـن  از  هـم 
می شـوند کـه کمباین هـای کاه کـوب بیـش از کمباین هـای 
 معمولـی و شـاید چند نوبت در سـال نیاز بـه این تعمیرات و

تعویض قطعات داشته باشند. 
 پس از اتمام برداشـت گنـدم برخی کمباین های کاه کوب

کـه از آن هـا برای برداشـت لوبیا اسـتفاده می شـود به منظور 
تعویـض کوبنـده، ضد کوبنـده و الک هـا و جایگزینی قطعات 
یادشـده با قطعاتی که مناسـب برای برداشـت لوبیا هسـتند 
اورهـال می شـوند. همچنین واحدهای کوبنـده و ضد کوبنده 
کمباین هـای کاه کـوب بـه علـت کوبیـدن و خرد کـردن کاه 
به سـرعت فرسـوده می شـوند، تیغه هـای کوبنـده کند شـده 
 )شـکل ۳۵(، روزنه های ضد کوبنده از حالت دایره ای شـکل به
 حالت بیضی تغییر شکل می دهند و پوسته فن سوراخ می شود.

بنابراین الزم است این قطعات جایگزین یا تعمیر شوند. 



راهنمای کمباین کاه کوب
58

شکل 35- سایش و کند شدن تیغه های کوبنده

ضعف هایی که در تولید کمباین کاه کوب وجود دارند
 در تولید کمباین های کاه کوب که در کارگاه ها انجام می شود

ظرفیـت  عملکـرد،  کـه  می خـورد  چشـم  بـه  ضعف هایـی 
مزرعـه ای و هزینه هـای کار بـا ایـن کمبایـن را تحـت تأثیـر 
قـرار می دهـد. مـوارد مشاهده شـده در ادامـه ذکـر شـده اند:

ضعف مواد ساختمانی یا آلیاژ

 در ساخت تیغه های کوبنده از مواد و آلیاژهایی استفاده می شود
که به سرعت کند شده و بعد از یک فصل کاری یا حتی زودتر 
از آن بایـد تعویض شـوند. در واحد کوبنـده کمباین کاه کوب 
 عـاوه بـر جداسـازی دانـه از خوشـه، کاه نیز خرد می شـود
 بنابراین آلیاژ مورداستفاده باید پاسخگوی ظرفیت مزرعه ای و

عملکرد این کمباین باشد. 
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در سـاخت پوسـته فـن خـاء سـاز نیـز ایـن ضعـف بـه 
چشـم می خـورد کـه باعـث می شـود در محل هایـی از بدنه 
فـن کـه کاه در حـال چرخـش اسـت بدنـه فن سـریعاً دچار 
سایش شـده و سـوراخ می شـود. ایـن موضـوع که عمدتـاً از 
 چشـم رانندگان نیز مخفی اسـت، باعـث کاهش مکش فن و
 عملکرد نامطلوب آن شـده و تلفات کمباین را افزایش داده و

هزینه کار با کمباین را باال می برد )شکل ۳۶(. 

شکل 36- استهالک پوسته فن مکشی
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روزنه هـای ضـد کوبنـده نیـز به علـت اصطـکاک دائمی 
بـا حجـم زیـادی از کاه کـه از ایـن روزنـه عبـور می کننـد 
به مـرور از حالـت دایـره به شـکل بیضی درمی آینـد که باعث 
می شـود عملکـرد ایـن کمبایـن تحـت تأثیـر قرارگرفتـه و 
نیـاز بـه تعویـض ضـد کوبنـد و بـاال رفتـن هزینـه تعمیـر و 

نگهـداری کمباین شـود. 
 سنگینی مواد و آلیاژهای مورداستفاده ازجمله مواد ساختمانی
 کوبنـده، ضـد کوبنـده، فن و مخـزن کاه، باعـث افزایش وزن
 کمباین شـده و سـازندگان برای جبران افزایش وزن کمباین
 کاه کوب نسبت به کمباین معمولی، محور چرخ ها، سگ دست،

شـافت اکسـل و برخی اجزای دیگر را تقویـت می کنند. وزن 
بیش تـر، تـوان موردنیـاز بـرای حرکـت کمبایـن را افزایـش 
داده و درنتیجـه مصـرف سـوخت در هکتـار افزایش می یابد. 
به علت سـنگینی و فشـار اضافـه روی محور عقـب کمباین، 
حرکـت آن در مزرعـه باعث افزایش اسـتهاک السـتیک ها، 
شکسـتگی و فرسـایش زودهنـگام قطعـات می شـود که باید 
 ایـن ضعف هـا برطـرف شـود. به طورکلـی تعویـض قطعات و

باعـث  کاه کـوب  کمبایـن  در  آن هـا  زودهنـگام  فرسـایش 
 افزایـش هزینـه تعمیر و نگهـداری این کمباین ها نسـبت به

کمباین هـای معمولی شـده و زمان زیـادی را برای تعمیرات 
 تلـف می کند کـه از ظرفیت مزرعه ای ایـن کمباین می کاهد.
 به منظـور به کارگیری مناسـب ایـن کمباین ها راننـدگان آن 
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همـه سـاله در فصـل زمسـتان اقـدام بـه تعمیـرات اساسـی 
 کمبایـن نمـوده و هزینه و زمان زیادی بـه این کار اختصاص

می یابد و سالیانه قطعات متعددی از آن باید تعویض شوند. 

ظرفیت مزرعه ای پایین

 عملکـرد مزرعـه ای کمباین هـای کاه کوب بـه دالیل زیر
 پایین تر از کمباین های معمولی ارزیابی شـده است، به گونه ای

کـه کشـاورزان و کارشناسـان اسـتفاده از ایـن کمباین ها در 
مـزارع بـزرگ به ویـژه برای برداشـت گندم آبی را زیر سـؤال 

می برنـد. ایـن دالیـل عبارت اند از:
۱- کاهـش سـرعت پیشـروی کمبایـن در مقایسـه بـا 

معمولـی  کمباین هـای 
2- عـرض کار کم تـر دماغـه نسـبت بـه کمباین هـای 

معمولـی
۳- زمـان الزم بـرای تخلیـه مخـزن کاه و هماهنگی بین 

تخلیـه مخـزن کاه و دانه
 4- سنگینی کمباین و استهاک زود به زود برخی قطعات و

نیاز به تعمیرات بیش تر که باعث اتاف وقت می شود
۵- عـدم تمایـل راننـدگان بـه کار با این نـوع کمباین به 
 خاطـر سـرویس و نگهـداری بیش تر، گرد و خـاک بیش تر و

تقاضای افزایش حقوق ماهیانه برای اپراتوری این نوع کمباین
دالیـل یـاد شـده باعث می شـوند کـه ظرفیـت مزرعه ای 
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ایـن کمباین نسـبت بـه کمباین هـای معمولی پایین باشـد، 
بنابرایـن برداشـت گنـدم در مـزارع یـک منطقـه مسـتلزم 
بـر   آن  اثـرات  کـه  اسـت  بیش تـری  کمباین هـای  وجـود 
اقتصـاد کشـور، مصـرف سـوخت و اسـتهاک قطعـات بایـد 

مـورد بررسـی های دقیـق قـرار گیـرد.

ضعف فن مکشی

 فن مکشی در بسیاری از کمباین های کاه کوب به گونه ای
سـاخته می شـود کـه کانال هـای ورودی آن در دو طـرف 
پوسـته روتـور قـرار دارد و نمی توانـد تمـام سـطح غربـال را 
در برگیـرد، بنابرایـن قسـمتی از وسـط غربـال تحـت مکش 
مسـتقیم فن قرار نداشـته و این موضوع باعث می شود مکش 
 از سـطح غربال به صورت یکنواخت و مسـاوی انجام نشـود و

سـازندگان، میـزان مکـش فـن را به گونـه ای افزایـش دهند 
کـه همه ی سـطح غربـال تحت تأثیـر مکش فن قـرار گیرد.

مزیت های کمباین کاه کوب
کمباین هـای کاه کـوب دارای مزایایـی هسـتند کـه در 

ایـن مبحـث توضیـح داده می شـوند.

جمع آوری کاه
سـاختار کوبنـده ایـن کمبایـن به گونه ای اسـت که عمل 
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 کوبیدن محصول باعث جداسازی دانه ها و همچنین خرد شدن
کاه شـده و کاه خـرد شـده نیـز در مخـزن ویـژه ای ذخیـره 
 می شـود بنابراین نیازی بـه جمع آوری مجدد، بسـته بندی و

خرمن کوبـی کاه وجـود نـدارد. همچنیـن تردد ماشـین های 
کشـاورزی در مـزرع کاهـش می یابـد. بـا توجـه به سـاختار 
کمبایـن کاه کـوب ایـن کمبایـن سـاقه گنـدم را از نزدیـک 
سـطح زمیـن برداشـت می کنـد و بنابرایـن در مقایسـه بـا 
کمباین هـای معمولـی میـزان کاه بیش تری در هـر هکتار از 

مزرعـه برداشـت می کنـد.

نریختن دانه و علف های هرز روی زمین

اکثـر بـذر  از دانه هـا و  در کمبایـن معمولـی مقـداری 
 علف هـای هرز به همراه کاه، از عقب کمباین بیرون می ریزند

که قابل بازیابی نیسـتند اما در کمباین کاه کوب چون کاه از 
عقـب کمباین بیـرون نمی ریزد، این دانه هـا و بذور علف های 
 هـرز وارد مخـزن کاه می شـوند کـه بـا کاه مخلـوط شـده و

به تغذیه دام می رسند.

آماده بودن زمین برای خاک ورزی حفاظتی

بعـد از برداشـت گنـدم بـا کمباین هـای معمولـی، برای 
انجـام خـاک ورزی حفاظتی، توصیه می شـود کـه کاه بیرون 
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ریختـه شـده از عقـب کمباین جمـع آوری شـده و از مزرعه 
خـارج شـود چون حجـم زیـاد کاه روی زمین ریختـه باعث 
اختال در عملیات کشـت و آبیاری می شـود اما در برداشـت 
گنـدم بـا کمباین کاه کوب، چـون کاه از عقب کمباین بیرون 
نریختـه و در مخـزن ذخیـره می شـود، لـذا نیازی بـه انتقال 
کاه بـه بیـرون از سـطح مزرعـه نیسـت و حجـم باقی مانـده 
کاه در زمیـن پـس از برداشـت بـرای خـاک ورزی حفاظتـی 

مناسـب است. 

استفاده از کمباین کاه کوب در برداشت لوبیا 

 کمبایـن کاه کـوب هم اکنـون عـاوه بر برداشـت گندم و
جـو بـرای برداشـت لوبیـا نیـز مورداسـتفاده قـرار می گیرد. 
بـرای ایـن کار لوبیـا توسـط کارگـران بـا اسـتفاده از داس 
 درو شـده و بـه بـه صورت کپـه نزدیک بـه هـم قرارگرفته و

پـس از چنـد روز، بعد از خشک شـدن محصـول، کمباین در 
مزرعـه حرکـت نمـوده و چنـد کارگر بوتـه لوبیـا را به داخل 
پاتفـرم که صفحه ای در کـف آن جهت جلوگیری از ریزش 
 محصـول در ایـن قسـمت اضافـه شـده ریختـه می ریزنـد.
 با این کار لوبیا در مخزن دانه و کاه آن در مخزن کاه جمع آوری

می شود )شکل ۳7(. 
بـرای آماده سـازی کمبایـن کاه کـوب به منظور برداشـت 
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لوبیـا الزم اسـت که کوبنـده، ضـد کوبنده و غربـال کمباین 
 کاه کوب تعویض شـود. این کار مسـتلزم صرف 4 الی 7 روز و

هزینـه اسـت. کوبنـده مخصوص لوبیـا دارای تعـداد پره های 
 کم تـر و فاصله بیش تر در مقایسـه بـا کمباین های مخصوص

گنـدم اسـت )۳4 پـره در مقایسـه بـا 44 یـا 48 پـره بـرای 
 گنـدم(. روزنـه ضد کوبنده، به علت درشـت بـودن دانه لوبیا،
 2۵ میلی متر در نظر گرفته می شود که در مقایسه با ۱8 میلی متر

لوبیـا  غربال هـای مخصـوص  اسـت.  بیش تـر  بـرای گنـدم 
نیـز دارای روزنه هـا و آرایـش متفاوتـی نسـبت بـه غربـال 
مخصـوص گنـدم هسـتند و همچنیـن جهـت پـاک شـدن 
لوبیـا از خـاک ریـزه، دریچه هـای پاییـن الواتور کلـش بر و 

دانـه بـا دریچـه مشـبک  تعویـض می شـوند.

 
شکل 37- ایجاد تغییرات در کمباین برای برداشت لوبیا
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اسـتفاده از کمباین های کاه کوب در برخی استان ها برای 
 برداشـت یونجه به شـیوه دومرحله ای نیز تجربه شـده است؛

که مراحل به این شرح هستند:
 مرحله اول( در مرحله اول یونجه با مور برداشت شده و

باریک به صورت نوارهایی روی سطح مزرعه جمع آوری می شود. 
مرحلـه دوم( در مرحلـه دوم پـس از رسـیدن رطوبـت 
 یونجـه به حد مطلوب، کار جمع آوری آن با کمباین کاه کوب

انجـام می شـود. بدیهی اسـت ایـن کار به منظـور خرد کردن 
یونجـه و جمـع آوری آن در مخـزن کاه انجـام می شـود و 
هنـوز اثـرات آن بـر درآمـد کشـاورزان، صاحبـان کمباین و 

اقتصاد کشـور بررسـی نشـده اسـت. 
برداشـت دو مرحلـه ای گنـدم بـا کمبایـن کاه کـوب نیز 
در برخـی نقـاط کشـور گزارش شـده اسـت. در ایـن روش 
گنـدم در مناطقـی کـه امـکان حضـور کمباین وجـود ندارد 
به صـورت دسـتی یا بـا مور برداشت شـده و سـپس محصول 
 برداشت شـده برای انجام فرآیند جداسـازی دانه و خرد شدن

کاه توسط کارگر به کمباین تغذیه می شود.  

قابلیت برگشت به حالت معمولی

بسـیاری از کمباین هـای کاه کـوب که از حالـت معمولی 
 بـه کاه کـوب تبدیل شـده اند قابلیت برگشـت به حالـت اولیه
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تجهیـزات  اسـت  قـادر  کمبایـن  مالـک  و  هسـتند  دارا  را 
مخصـوص کمبایـن کاه کوب را باز نمـوده و مجدداً تجهیزات 

کمبایـن معمولـی را جایگزیـن نمایـد.

تنظیمات و سرویس های خاص کمباین کاه کوب
در ایـن قسـمت بـه تنظیمـات و سـرویس های خـاص 

پرداختـه می شـود. کاه کـوب  کمبایـن 

تنظیم فن خأل ساز

همان گونـه که قبًا اشـاره شـد در کمباین هـای معمولی 
جریـان هـوا از زیـر الک هـا باعـث می شـود کـه کاه از عقب 
کمبایـن بـه بیـرون پرتاب شـده و روی سـطح خـاک بریـزد 
امـا در کمبایـن کاه کـوب این اتفـاق نمی افتد. بـا قرارگرفتن 
مجموعـه جداکننـده و تمیزکننده در یک فضای بسـته، یک 
فـن خـأ سـاز در بـاالی غربـال تعبیه شـده اسـت کـه این 
فـن بـا مکـش، کاه خـرد شـده را از روی غربال کـه در حال 
حرکـت رفت و برگشـتی برای تمیز کردن دانه و جداسـازی 
کاه از دانـه اسـت مکش نمـوده و آن را به سـمت مخزن کاه 
پرتـاب می کنـد. بنابرایـن کاه خـرد شـده بـه کمـک دو فن 
 از دانـه جـدا می شـود، یکـی بـا دمیـدن هـوا از زیـر الک هـا 
 موجب جدا شـدن کاه از دانه شـده و دیگری در باالی غربال،
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با مکش، کاه را به سمت یک مخزن هدایت می کند. 
به منظـور عملکـرد بهینـه فـن خـأ سـاز، میـزان مکش 
آن از مقـدار کـم، آرام آرام افزایـش داده می شـود تـا اولیـن 
دانه هـای گنـدم توسـط فـن مکیده شـده و وارد مخـزن کاه 
کمبایـن شـود. در ایـن مرحلـه افزایـش مکـش را متوقـف 
نمـوده و مکـش را بـه میـزان کمـی کاهش می دهیـم تا فن 
دانه هـای گنـدم را بـه همـراه کاه بـه مخـزن منتقـل نکند.     

 تنظیم سرعت دوران چرخ فلک

سـرعت محیطـی و شـاخص چرخ و فلـک۱، عامـل مهمی 
در کارکـرد مطلـوب کمباین هـا اسـت. اندازه گیـری سـرعت 
کاه کـوب کمباین هـای  چرخ و فلـک  شـاخص  و   محیطـی 

شـاخص  به طورکلـی  می دهـد،  نشـان  محققـان  توسـط 
چرخ و فلـک در کمباین هـای کاه کـوب در کشـور بیش ازحـد 
 مطلوب و به میزان 2/72 ثبت شـده است. سرعت چرخ و فلک

زیـاد باعـث افزایـش تلفـات محصـول در پلتفـرم شـده و 
خوشـه ها توسـط چرخ و فلـک با سـرعت، مـورد اصابـت قرار 
گرفتـه و روی سـطح زمیـن می ریزند. برای تنظیم شـاخص 
چـرخ و فلـک در حـد مطلـوب )۱/2۵ تـا ۱/۵( بـه کمـک 
پولی هـای دور متغیـر و در صـورت نیـاز تعویـض پولی هـا 

۱. نسبت سرعت محیطی چرخ و فلک به سرعت پیشروی آن
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سـرعت چرخش چرخ و فلک تا حدی کاهش داده شـود که 
 سـرعت محیطـی چرخ و فلک در حـدود ۱/2۵ تـا ۱/۵ برابر

سرعت پیشروی باشد. 

تنظیم سطح )ارتفاع( کاه در مخزن کاه

تشـخیص زمـان پر شـدن مخـزن کاه بـرای تخلیـه آن، 
موضوع مهمی اسـت کـه در عملکرد کمبایـن کاه کوب تأثیر 
بسـزایی دارد. بـرای تنظیم سـطح بـاال رفتـن کاه در مخزن 
کاه کمباین هـای کاه کـوب باید یک حسـگر به منظـور اعام 
زمـان تخلیـه در مخـزن کاه تعبیـه شـود. سـطح کاه بایـد 
حداکثـر دو سـوم ارتفـاع مخـزن باشـد تـا جریان بـاد و کاه 
ورودی بـه مخـزن، از طریق شـبکه موجود در سـقف مخزن 
خـارج شـده و خفگـی در سیسـتم پیـش نیامـده و کاه هـم 
بـه همـراه بـاد از مخـزن خـارج نشـود. درصورتی کـه مخزن 
کاه به موقـع تخلیـه نشـود جریـان کاه و هـوا بـه مخـزن و 
خـروج هـوا از عقـب کمباین دچـار اختال شـده و در واحد 
تمیزکننـده بیـش بـاری اتفـاق افتـاده و گرد وخـاک زیادی 
در جلـوی کمبایـن از  جلـو هـد تالـه کـش بـه پا می شـود. 
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سرویس شبکه توری داخل مخزن
 هرگونه پارگی در شبکه توری سقف مخزن باعث می شود

مقـدار زیـادی کاه از طریـق ایـن حفـره از عقب مخـزن کاه 
کمبایـن خـارج شـود. بنابرایـن الزم اسـت به صـورت مکـرر 
 مخزن کاه بازدید و پارگی احتمالی این شـبکه ترمیم شـود.
 انـدازه روزنه هـای این شـبکه باید به انـدازه ای باشـد که دانه
گندم و کاه ریز نتواند از آن خارج شود )حدود ۳ میلی متر(. 

سرویس کوبنده و ضد کوبنده
در کمبایـن کاه کـوب، بـا کنـد شـدن تیغه های سـیلندر 
کوبنده می توان آن ها را پشت و رو کرد اما در نمونه هایی که 
تیغه ها جوشـکاری شـده اند این کار ممکن نیسـت. تیغه های 
بـه کمبایـن معمولـی  کوبنـده کمبایـن کاه کـوب نسـبت 
 با سـرعت بیش تری کند می شـوند، چون عاوه بر جداسازی
 دانـه از خوشـه، کاه را نیز خرد می کنند، بنابراین الزم اسـت

بازدیدهـای مکـرر از وضعیـت تیغه هـا انجـام شـود تـا در 
صـورت کنـد شـدن تیغه هـا اقـدام بـه پشـت و رو کـردن یا 
تعویـض تیغه هـا نمود. کنـد بودن تیغه ها باعث می شـود کاه 
 به خوبـی خرد نشـده و در محفظه بیـن کوبنده و ضد کوبنده
 باقی بماند، به همین لحاظ انرژی بیش تری صرف خرد شدن

کاه شـده و باعـث افزایـش فشـار بـه موتـور و سـایر اجـزاء 
می شـود.  کمبایـن 
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در ایـن بازدیـد همچنیـن بایـد بـه وضعیـت روزنه هـای 
ضد کوبنـده نیـز توجـه نمـود، چـون ایـن روزنه ها دائمـاً در 
تمـاس بـا کاه و گنـدم هسـتند به سـرعت فرسـایش یافته و 
گشـاد می شـوند. گشـاد شـدن روزنه ها باعث درشـت شـدن 
قطعات کاه خروجی شـده و ممکن اسـت انـدازه قطعات کاه 

بـرای تغذیه دام مناسـب نباشـد.

سرویس فن خأل ساز

پوسـته فن خأ سـاز در تمـاس دائمی با کاه بـوده و این 
موضـوع باعـث سـایش سـریع بدنه فن می شـود. فرسـایش 
موجـب می شـود در محل هایـی از بدنـه فن کـه کاه در حال 
چرخـش اسـت بدنـه فـن سـوراخ  شـود. ایـن موضـوع کـه 
عمدتـاً از چشـم راننـدگان نیـز مخفی اسـت، باعـث کاهش 
مکـش فـن و عملکرد نامطلوب آن شـده و تلفـات کمباین را 
افزایـش داده و هزینـه کار بـا کمبایـن را باال می بـرد. لذا در 
بازدیدهـای مکـرر از فـن باید در صـورت پارگی پوسـته فن 

اقدام بـه تعمیـر آن نمود.
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روش اندازه گیری افت دانه و تشخیص منشأ 
تلفات دانه در کمباین کاه کوب

بـرای نگـه داشـتن تلفـات کمبایـن کاه کـوب در سـطح 
قابل قبـول بایـد چهـار اقـدام انجـام شـود:

۱- بازدید فنی و انجام تنظیمات استاندارد کمباین
2- بررسی میزان افت دانه و تعیین درصد تلفات در کمباین

۳- تعیین منشاء تلفات
4- تنظیمات میدانی به منظور کنترل تلفات

بازدید فنی و تنظیمات استاندارد کمباین

زیـر  مـوارد  بایـد  تنظیمـات  و  فنـی  بازدیـد  به منظـور 
اصـاح شـود: و  بررسـی 

۱- وضعیـت تیغه هـای واحـد درو کننده کمبایـن ازنظر 
شکسـتگی و سـایش بررسـی شـود. تیغه هـای شکسـته و 
 سـائیده تعویض شوند چون شکسـتگی هر تیغه ممکن است

2 درصـد تلفـات دانـه را بـه دنبـال داشـته باشـد. تیغه های 
شکسـته باعث برداشـت نشـدن یا برداشـت ناقص قسـمتی 
از محصـول می شـوند کـه روی زمیـن برجای مانده و توسـط 

کمبایـن له می شـود.
2- وضعیـت محافـظ انگشـتی از نظر فاصلـه لبه محافظ 
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تا تیغه، سـایش، کج شـدن و شکسـتگی آن بررسی و عیوب 
آن برطرف یا تعویض شـود )شـکل ۳8(.

    
شکل 38- محافظ انگشتی سائیده شده )باال( و شکسته )پایین( 

۳- فاصلـه روبنـد و پشـت بند تسـمه تیغـه بـرش دروگر 
کمبایـن بررسـی و تنظیـم شـود و در صـورت شکسـتگی و 
سـایش بیش ازحـد تعویض شـوند. کم یـا زیاد بـودن فاصله 
 روبنـد تـا تیغـه و کج شـدن روبنـد باعـث سـایش تیغه ها و
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عملکـرد نامطلـوب دروگـر می شـود. فاصله بین تسـمه تیغه 
بـرش و پشـت بند و بدنـه پلـت فـرم باعـث ایجـاد فضـای 
خالـی شـده و دانه هـا از ایـن فاصلـه ایجاد شـده روی زمین 

می ریزنـد )شـکل ۳۹ و 40(.

 
شکل 39- فاصله گرفتن و کج شدن روبندهای تسمه تیغه برش

شکل 40- سایش تسمه و ایجاد فاصله بین تسمه تیغه برش و پشت بند

 4- فاصله مارپیچ تا کف پلتفرم تنظیم شود. فاصله دو طرف
مارپیچ تا کف پلت فرم باید یکسان باشد.
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۵- انگشـتی هـای چرخ و فلک بازدید شـده و در صورت 
کج شـدن تعمیر یا تعویض شـوند )شـکل 4۱(.

    

شکل 41- انگشتی های کج شده چرخ و فلک

۶- فاصله نبشی های واحد تغذیه تا کف تنظیم شود.
7- فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده تنظیم شود.

8- سرعت کوبنده بررسی شود.
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۹- در صورتـی کـه تیغـه های کوبنده سـاییده شـده اند 
آن هـا را پشـت و رو کنیـد یا در صـورت عدم امـکان، آن را 

تعویـض کنید.
۱0- روزنـه هـای ضد کوبنده باید دایره ای شکل باشـند، 
در صورتـی کـه به علت سـایش بـه شـکل بیضی درآمده اند، 

ضد کوبنده تعویض شـود.
۱۱- روزنه الک ها از نظر گرفتگی بررسی شوند.

 ۱2- پوسـته فن خاء سـاز بازدید شـده و در صورتی که
سوراخ شده است آن را تعمیر یا تعویض کنید.

۱۳- درزبنـدی دو طـرف ضـد کوبنـده و الـک هـا بـه 
منظور جلوگیری از خروج کاه، خوشـه سـالم و دانه از آن ها 

شـود. بازدید 
درزبنـدی کانـال خروجی فـن خاء سـاز با مخزن   -۱4

کاه بررسـی شود. 
برزنت هایـی که به منظور درزبنـدی مارپیچ انتقال  -۱۵ 

دانـه اسـتفاده شـده انـد بازدیـد شـده و در صـورت پارگـی 
تعویض شـوند.

از درزبندی درب عقب مخزن کاه و عملکرد مناسب  -۱۶ 
قفل آن اطمینان حاصل کنید.
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روش بررسی افت دانه در کمباین کاه کوب

به منظـور بررسـی میـزان افـت دانـه گنـدم در کمبایـن 
کاه کـوب،  پارامترهـای؛ افـت طبیعی، افت واحـد جمع آوری 
 )دماغه(، افت واحد فرآوری )کوبنده و جدایش(، افت کیفی و

افت کلی برداشت اندازه گیری می شود. 

روش اندازه گیری افت طبیعی

 افـت طبیعـی یا افـت قبل از برداشـت، تلفاتی اسـت که
قبـل از برداشـت رخ می دهد و توسـط عوامـل خارجی مانند 
بـاد، حیوانـات و باران به وجود می آید. بـرای اندازه گیری این 
 افـت، قبـل از این کـه کمباین وارد مزرعه شـود، بـا انداختن

یـک قـاب چوبی بـه ابعـاد 0/۵ × 0/۵ متر، به طـور تصادفی، 
در 4 نقطـه از مزرعـه و جمـع آوری دانه هـا و خوشـه های 
موجـود در قـاب چوبی و توزیـن دانه حاصـل از آن ها، مقدار 
افـت در هکتـار محاسـبه می شـود. نقاط یـاد شـده باید دور 

از حاشـیه و در مجـاورت مسـیر ارزیابي کمباین باشـد.
در هـر کـدام از 4 نقطـه، کادر به آرامـی بـر روي زمیـن 
 گذاشـته می شـود تا خوشـه یا دانه ای از محصول جدا نشود.
 سـپس همه ي خوشه های ایستاده درون کادر )که با کمباین

قابـل برداشـت هسـتند( به آرامی و بدون ریـزش، با قیچي یا 
 داس بریده و در یک کیسـه جمع آوری می شوند )خوشه های
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هـر 4 نمونـه در یـک کیسـه ریختـه شـود(. سـپس، همه ي 
 دانه ها و خوشـه هایي که قبـًا و به صورت طبیعي روي زمین

ریخته شـده، از درون کادر، جمع آوری و در کیسـه ي دیگری 
 قرار داده شوند )خوشه ها و دانه های هر 4 نمونه در یک کیسه
 ریخته شـوند(. اگـر اندازه گیری رطوبت دانه ها و خوشـه های

جمـع آوری شـده مـد نظـر نباشـد، پاکت های کاغـذی برای 
جمـع آوری دانه ها مناسـب تر از کیسـه های پاسـتیکی اسـت.

دانه هـاي خالـص در هـر کـدام از کیسـه ها از خوشـه 
جداسـازی و تمیـز شـده و توزیـن شـوند. درصـد تلفـات 

طبیعـی بـا رابطـه ۱ محاسـبه شـود:
=Pn)رابطه ۱(            

Wb
̽100Wa + Wb

در اینجا:
Pn: درصد تلفات طبیعي دانه )بر حسب درصد(

Wa: وزن دانه هـاي موجـود در بوته هـای ایسـتاده کـه 

قابـل برداشـت با کمباین هسـتند )شـامل مجمـوع دانه های 
4 نمونـه در کیسـه A( )بـر حسـب گرم(

Wb: وزن دانه هایـي کـه قبـل از ورود کمبایـن به مزرعه 

)B ریزش کرده اند )شامل مجموع دانه های 4 نمونه در کیسه 
)بر حسب گرم(
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روش اندازه گیری تولید دانه در مزرعه )عملکرد(
 برای محاسـبه میانگین کل دانه تولیدي در واحد سـطح

مزرعه )عملکرد( از رابطه 2 استفاده شود:
=Yt)رابطه 2(    

(Wa + Wb )10 ×
n × Ak

در اینجا:
Yt: کل دانـه تولیدشـده در واحـد سـطح )بـر حسـب 

کیلوگـر بـر هکتـار(
 Wb: وزن دانه هاي ریزش کرده قبل از ورود کمباین به مزرعه

)شامل مجموع 4 نمونه درون کیسه B( )بر حسب گرم(
Wa: وزن کل دانه هـاي قابل برداشـت با کمباین )شـامل 

مجموع 4 نمونه درون کیسـه A( )بر حسـب گرم(
n: تعداد دفعات کادر اندازی )در اینجا برابر 4 است(

Ak: مسـاحت کادر نمونه بـرداری )متـر مربـع( )در اینجا 

0/2۵ متـر مربع(

روش اندازه گیری افت جمع آوری )دماغه( 
در کمباین های کاه کوب

 تلفات دماغه )سـکوي برش( شـامل خوشه ها و دانه هایي
اسـت کـه قبـل از ورود محصـول به واحـد کوبنـده کمباین، 
بـه علـت کارکرد نامناسـب اجـزاي دماغه، مانند شکسـتگی 
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 تیغه های شـانه برش، سـرعت دوران کم یـا زیاد چرخ و فلک،
زاویـه نامناسـب ورود پره هـا یـا انگشـتی های چرخ و فلـک 
افقـی  یـا  عمـودی  نامناسـب  فاصلـه  خوشـه ها،  بیـن  در 
چرخ و فلـک از تیغـه بـرش و غیره، بـر روي زمیـن مي ریزند. 
بـرای تعییـن تلفـات دماغـه )سـکوي بـرش( به ترتیـب زیر 

شـود: عمل 
در 4 نقطه از مزرعه که توسـط کمباین برداشـت شـده، 
و انداختـه  تصادفـی  به صـورت  را  سـانتی متر   کادر ۵0×۵0 
 سپس دانه ها و خوشه هایي که درون آن هستند، جمع آوری شده و
 درون یک پاکت ریخته شوند. دانه ها و خوشه های هر 4 نمونه
 در یک پاکت ریخته شود. به علت اینکه از عقب کمباین های

کاه کوب کاه، بیرون نمی ریزد از همه ی عرض برداشـت سـکو 
بـرای نمونه بـرداری اسـتفاده شـود و 4 نقطـه نمونه بـرداری 
به صـورت منظـم در عقـب کمبایـن توزیع شـود تـا نمونه ها 

نماینـده همه ی عرض سـکوی برش باشـند.
 محتویات پاکت به آرامی کوبیده شـده و دانه ها از خوشـه

 جـدا شـوند. وزن دانه هاي درون پاکـت بیانگر مجموع تلفات 
 سـکوي برش و تلفات طبیعي اسـت. با کسـر تلفات طبیعي، 
 میزان تلفات سکوي برش معین مي شود. محاسبه درصد تلفات

سکوي برش )دماغه( به کمک رابطه ۳ انجام شود:
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)رابطه ۳(   
Pc=

Wq -Pn
× 1000

Yt × n × Ak در اینجا:   
Pc: درصـد تلفـات دانـه در سـکوي بـرش )بـر حسـب 

درصـد( 
n: تعداد دفعات کادر اندازی 

 C وزن مجمـوع دانه هـاي جمـع شـده در کیسـه :Wq
)شـامل مجمـوع دانـه 4 بـار کادر انـدازی( )بر حسـب گرم(

Yt: کل دانـه تولیدشـده در واحـد سـطح )بـر حسـب 
کیلوگـرم بـر هکتـار(

Ak: مسـاحت کادر نمونه بـرداری )بر حسـب متـر مربع( 
)در اینجـا 0/2۵ مترمربع(

Pn: درصد تلفات طبیعي دانه )بر حسب درصد(

و  تلفات فرآوری )کوبنده  اندازه گیری  روش 
جداکننده( در کمباین های کاه کوب

بـرای اندازه گیـری میزان افـت دانه در واحـد کوبنده که 
به صـورت دانه هـای شکسـته و مخلـوط شـده بـا کاه، وارد 
مخـزن کاه در کمبایـن کاه کوب می شـوند، ابتـدا مخزن کاه 
کمبایـن کاه کـوب کامـًا تخلیـه شـده و سـپس کمباین به 
میـزان 20 متـر اقـدام به برداشـت محصول شـود. عرض کار 
مؤثر کمباین در حین برداشـت ثبت شـود. با پایان یافتن کار 
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 برداشـت، کمبایـن متوقف شـده و یک گونی بـه ابعاد ۳ متر
 در ۳ متـر در عقـب کمبایـن پهـن شـده و محتویـات )کاه(
 داخل مخزن روی آن ریخته شـود )شـکل 42(. در صورتی که
 محتویـات مخـزن روی زمیـن ریختـه شـود جمـع آوری آن
 به ویـژه جمـع آوری دانه هـای مخلـوط با کاه بسـیار مشـکل
  خواهد بود. سپس کاه به داخل گونی های بزرگ تخلیه شده و

به آزمایشـگاه منتقل شـود. دانه های سـالم و شکسـته از کاه 
 جدا و توزین شـده )در صورت وجود، خوشـه کوبیده نشده و
 خوشه نیمه کوبیده جداسازی شده و دانه از خوشه جدا شود(.

درصد تلفات فراوری به کمک رابطه 4 محاسبه شود.

Pr=
Wt × 1000

Yt × A

)رابطه 4(   

در اینجا:
Pr: درصد تلفات فرآوری

Wt: وزن مجمـوع دانه هـاي جمـع شـده در نمونـه )بـر 

گرم( حسـب 
Yt: کل دانـه تولیـد شـده در واحـد سـطح )بـر حسـب 

کیلوگـرم بـر هکتـار(
A: مسـاحت برداشـت شـده توسـط کمبایـن در حیـن 

انجـام آزمایـش )بـر حسـب متـر مربـع(
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شکل 42- جمع آوری و انتقال کاه موجود در مخزن کمباین کاه کوب برای 
انجام آزمایش ها

روش اندازه گیری افت کیفی 
هم زمـان بـا اندازه گیری افـت دانـه در واحدهای مختلف 
کمبایـن، مقـداری گنـدم به صـورت تصادفـی از مخـزن دانه 
کمبایـن کاه کـوب برداشـت شـده و نمونه هـای ۱00 گرمي 
 بدون هرگونه مواد خارجی و کاه و کلش از آن ها انتخاب شود.
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 پس از توزین نمونه، دانه های شکسته شده یا ترک برداشته و
به طورکلـی بـه لحاظ ظاهري آسـیب دیده جدا شـده و افت 
 کیفـی بـر اسـاس درصـد خـرد شـدن دانه محاسـبه شـود.
 نسـبت وزن دانه های آسـیب دیده به وزن کل نمونه به عنوان

درصد خرد شدن دانه در نظر گرفته شود.
بـا توجـه به تفـاوت شـیوه کوبیـدن دانـه در دو کمباین 
معمولی و کاه کوب و کوبیدن شـدیدتری که در واحد کوبنده 
کمبایـن کاه کـوب انجام می شـود، بررسـی صدمـات داخلی 
 دانـه بسـیار مهـم اسـت. جهـت تعییـن میـزان صدمـات و
 آسـیب های داخلـي وارد بـر دانـه، در اثر ضربـات مکانیکي و
 همچنیـن تأثیر این گونه ضربات بر قـوه نامیه بذر، نمونه های
 ۱00 عددي دانه گرفته شـده و سـپس آزمایش تعیین درصد
 جوانه زنـی در مورد آن ها انجام شـود. بـه این منظور، نمونه ها
 ابتدا ضدعفونی شده سپس در محیط ژرمیناتور تحت شرایط

کنتـرل شـده نـور، دمـا و رطوبـت نگهـداري شـوند. پس از 
 گذشـت چنـد روز، تعـداد بذرهـاي جوانه زده مورد شـمارش

قـرار گرفتـه و بـا توجه بـه تعداد اولیـه بذور مـورد آزمایش، 
تـوان جوانه زنـی بـذر به صورت درصد محاسـبه شـود. 
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روش محاسبه افت کل برداشت
بـرای محاسـبه افـت کل برداشـت در کمبایـن کاه کوب 
مجمـوع میـزان افـت دماغـه و افـت کوبنـده به عنـوان افـت 

کل برداشـت محاسـبه شود. 

اندازه گیری سرعت دوران چرخ و فلک
سرعت دوران چرخ فلک کمباین تأثیر مهمی در عملکرد 
 آن و میـزان تلفـات دانـه در پلـت فـرم دارد. سـرعت خطی
 چرخ فلک باید ۱/2۵ برابر سـرعت پیشـروی کمباین باشد تا
 محصول برداشـت شـده به صورت مطلوب به داخل پلت فرم

هدایت شـده و روی زمیـن نریـزد. بنابرایـن بـرای تنظیـم 
 سـرعت چرخ فلـک و اندازه گیری سـرعت دوران آن یک تکه

روبـان رنگـی به منظـور در دسـت بودن یـک شـاخص بـرای 
شـمارش تعـداد دوران چرخ و فلـک بر روي آن بسـته شـود. 
سـپس درحالی کـه کمباین در حال کار اسـت، بـا قرارگیری 
 روبان در باالترین نقطه چرخ  فلک، کرنومتر را استارت کرده و
 پـس از ۱0 بـار چرخـش کامـل چرخ و فلـک، در دور دهـم،
 به محض رسیدن روبان به باالترین نقطه، کرنومتر متوقف شده و
 زمان طی شـده ثبت شـد. با در دسـت داشـتن تعداد دوران،
 قطر چرخ و فلک و زمان پیش روی، سرعت خطی چرخ و فلک

محاسبه شده و صحت آن بررسی شود.
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اندازه گیری سرعت پیشروي کمباین ها 
به منظـور تعییـن سـرعت مناسـب چرخ و فلـک و تعیین 
 شـاخص چرخ فلک۱ نیاز اسـت که سـرعت پیشروی کمباین

اندازه گیری شود، این کار به روش زیر انجام می شود:
۵0 متـر مسـافت از مزرعـه نشـانه گذاری شـده و زمـان 
موردنیـاز بـراي پیمـودن ایـن مسـافت توسـط کمبایـن بـا 
کرنومتـر ثبـت شـود. با در دسـت داشـتن مسـافت و زمان، 

سـرعت پیشـروی کمباین محاسـبه شـود. 

ایمنی کمباین کاه کوب

کمباین ها کار چند ماشین را یکجا انجام می دهند.
۱- کار دروگرها                4- کار تجهیزات انتقال

2- کار خردکن ها             ۵- کار مخزن
۳- کار تجهیزات بوجاري

 کمباین از چند ماشـین سـاده ساخته شده که عبارت اند
 از دروگر، انتقال دهنده، کوبنده، خردکننده، بوجاری و مخزن.

کار بـا هـر یـک از ایـن ماشـین ها دارای خطراتی اسـت که 
 راننـدگان و سـایر کاربـران باید با این خطرات آشـنا شـده و

مـوارد ایمنـی را هنگام کار رعایت کنند. اسـتفاده از کمباین 
خطرات زیـر را در پی دارد:

۱. سرعت چرخ فلک تقسیم بر سرعت پیشروی
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۱. به دلیل حجم بزرگ و ارتفاع زیاد خطر واژگوني دارد.
 2. بـه دلیـل ارتفاع زیـاد خطر افتادن از باالي ماشـین را

در پي دارد.
۳. بـه دلیـل دارا بـودن واحـد دروگـر خطراتـي کـه در 
مواجهـه بـا این ماشـین ها برشـمرده شـده بـه همـراه دارد.
 4. بـه دلیل دارا بـودن واحدهاي کوبنـده و تمیز کننده و
 نیـاز به تسـمه و پولی های متعدد جهـت انتقال نیرو خطرات

ناشي از مواجهه با این تجهیزات را به دنبال دارد. 
 عمده ترین خساراتي که در هنگام کار با کمباین های غات

مشاهده شده اند عبارت اند از:
۱. افتادن اشخاص از باالي کمباین

2. واژگـون شـدن کمبایـن بخصوص به هنگام برداشـت 
در دامنه هـا

۳. قطع اعضاء در هنگام سرویس، تعویض و... 
4. قطع اعضاء در مواجهه با دروگر

۵. صدمه دیدن در مواجهه با چرخ فلک
۶. واژگونـي بـه علـت در نظـر نگرفتـن عـوارض زمین و 

به خصـوص برداشـت محصـول در هنـگام شـب 
 به دلیـل خطـرات زیادي کـه کاربرد کمباین هـا به دنبال

دارد موارد ایمني زیر را با دقت زیاد موردتوجه قرار دهید:
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 * هنگام نقل و انتقال کمباین به ارتفاع کمباین قرار گرفته
 روی تریلـی توجه کرده و ارتفاع پل هایی که باید از زیر آن ها

عبور کنید را بررسی کنید.
* با کمباین در جاده ها رانندگی نکنید.

* هنگامی کـه مریـض یـا خواب آلود هسـتید، کمباین را 
 نرانید. یادآوري می شـود که عملیات برداشت غات در فصل
 برداشـت به صورت شـبانه روزی انجام شده و قسمت زیادي از

عملیـات برداشـت در طـول دوره تاریکـي هواسـت، بنابراین 
دقـت زیـادي بایسـتي در هنگام برداشـت صـورت پذیرد.

 * قبـل از اقـدام بـه برداشـت، مزرعـه را از لحـاظ وجود
گـودال و کانـال و... بررسـي کنید. ایـن کار خصوصاً هنگامی  

که عمل برداشـت در شـب انجام می شـود ضروري اسـت.
* قبـل از اقـدام بـه برداشـت، مزرعـه را از نظـر شـیب 

بررسـي کنیـد، )به خصـوص هنـگام کار در شـب(.
* هنـگام کار بـا کمبایـن لباس تنگ بپوشـید تـا هنگام 
بـاال و پاییـن شـدن و سـایر کارهـا لبـاس شـما گیـر نکنـد 

)شکل 4۳(.
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 شکل 43- هنگام کار با کمباین لباس تنگ بپوشید

تا هنگام باال و پایین شدن و سایر کارها لباس شما گیر نکند

* هرگـز اشـخاص دیگـري را در کنـار خود یـا در رکاب 
کمبایـن سـوار نکنید.

* هنـگام کار در دامنـه تپه ها بیش ازحد مواظب باشـید. 
از دور زدن هـای تنـد بپرهیزیـد زیـرا باعـث واژگون شـدن 

کمبایـن می شـود. مواظـب نهرهـا یـا موانع دیگر باشـید.
* زمانـي کـه مخـزن دانـه پـر اسـت هرگـز بـا سـرعت 
بیـش از ۱۶ کیلومتـر در سـاعت حرکـت نکنیـد. وزن دانـه، 
هنـگام  در  زیـادي  گشـتاور  و  کـرده  را سـنگین  کمبایـن 
 حرکـت به خصـوص دور زدن و حرکـت درشـیب ها بـر آن 

وارد می کند که می تواند باعث واژگون شدن کمباین شود. 
 * کمباین هایي که مخصوص کار در دامنه تپه ها هستند

مجهـز بـه وسـایل تراز کننـده خـودکار یـا دسـتي هسـتند. 
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درشـیب های تنـد سـیلندرهاي هیدرولیک باعث تراز شـدن 
ایـن نـوع کمباین هـا می شـوند. ایـن کمباین هـا بـه وسـایل 
 اخطاردهنـده مجهزنـد کـه آخرین حد تراز شـدن کمباین را
 به اطاع راننده می رسـانند، وقتي وسـیله تراز کننده شـروع

به کار می کند کامًا مراقب باشید.
 * در سیسـتم انتقـال نیـروي کمبایـن اکثـراً از پولـي و

تسـمه اسـتفاده شـده اسـت، بنابرایـن طبیعـي اسـت کـه 
راننـدگان در مـوارد متعـددي با پارگي، شـل شـدن و سـایر 
عیـوب تسـمه برخـورد می کننـد و دفعـات زیادي با تسـمه 
 سـر و کار دارنـد. تعداد تسـمه ها و پولی های انتقـال نیرو نیز 
بسـیار زیاد هسـتند، بنابراین بیش ترین موارد آسیب دیدگی 
در هنـگام کار بـا کمبایـن غـات مربـوط بـه تسـمه و پولي 
هسـت. ضمـن اینکـه یـادآوري می شـود یکـي از مهم تریـن 
مـوارد آسـیب دیدگی هنـگام کار بـا ماشـین های کشـاورزي 
 نیـز همیـن تسـمه های مربـوط بـه کمبایـن غات هسـتند.

بـه دلیـل اینکـه راننـدگان کمبایـن به دفعـات بـا تعویض و 
سـرویس تسـمه در کمباین هـا سـروکار دارند تـرس آن ها از 
 تسمه کم شده و ممکن است در هنگام کار دچار غفلت شوند،

توصیـه می شـود هرگز هنـگام کار کـردن اقدام بـه تعویض، 
 سرویس و بازرسي تسمه ها نکنید. این کار موجب گیر افتادن
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 ابزار کار، لباس یا اعضاي بدن شـما در بین تسـمه و پولي و
باعث قطع عضو یا مرگ خواهد شد. 

* تسمه و پولی ها حتماً باید داراي حفاظ مخصوص باشند.
* هرگـز هنـگام کار الک هـای کمباین اقدام به بازرسـي، 

سـرویس و یـا تمیز کـردن آن ها نکنید. 
 * هنـگام کار کمبایـن در عقـب آن راه نرویـد زیرا کاه و

کلش به طرف شما پرتاب شده و به چشم آسیب می رساند.
* هرگـز هنـگام کار بـه داخـل مخـزن دانـه نرویـد. زیرا 
یـک مارپیـچ در داخـل مخزن در حـال گردش اسـت که به 

اعضـای شـما برخـورد می کند.
* هرگـز هنـگام تخلیه دانـه از مخزن کمبایـن به داخل 
کامیـون، رو بـه روي لولـه تخلیـه نایسـتید، زیرا فشـار زیاد 
دانه هـا شـما را از روي کامیـون بـه پاییـن پرتـاب کـرده یـا 
دسـت کم به صورت و چشـمان شـما آسـیب خواهد رسـاند.
 * هرگـز هنگام کار و حرکت شـانه برش اقدام به تعمیر،

تنظیم و بازرسي شانه برش و چرخ فلک کمباین نکنید.
* هرگـز در کنـار طبق کمبایـن راه نروید، زیرا تجهیزات 
فلـزي انتقـال نیرو به شـانه برش در دو طـرف طبق در حال 

کار بوده و باعث آسیب رسـانی به شـما خواهند شـد.
* هرگـز در حیـن کار اقدام به تنظیـم فاصله غلتک های 

نکنید. کمباین 
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* هرگز کمباین در حال حرکت را ترک نکنید.
 * به علت سـر و صداي زیـاد کمباین ها صحبت کردن با
 افراد دیگر در حین کار بسیار دشوار است بنابراین حتی االمکان

خواسـته های خـود را بـا عامت دسـت به اطرافیـان  منتقل 
کنیـد. چندیـن مؤسسـه ایمن سـازی، مجموعـه ای از عائم 
 بین المللی براي فرمـان دادن به راننده کمباین ابداع کرده اند

که در شکل 44 نشان داده شده اند.
* در حین کار با کمباین عینک بهداشتي به چشم داشته 
 باشـید تـا از ورود مـواد خارجـي به چشـم جلوگیري شـود.

یـادآوري می شـود کـه ذرات معلق در هوا در حین برداشـت 
گندم و جو باعث سـوزش شـدید در بدن و چشـم ها می شـود.

* هنـگام کار در دامنـه تپه هـا کامـًا مراقـب باشـید، از 
هرگونـه چرخـش سـریع بپرهیزید زیرا ممکن اسـت سـبب 

واژگونـي کمباین شـود.
* هرگـز در زیر طبق کمباین که با جک های هیدرولیک 
بـاال نگـه داشـته شـده اند نرویـد و حتمـاً بلوک هـای چوبـی 
یـا فلـزی زیـر آن بگذاریـد. هرگز بـه جک هـای هیدرولیکی 

اعتمـاد نکنید.
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 شکل 44- مجموعه ای از عالئم بین المللی براي فرمان دادن به راننده کمباین 
)عالئم یدي(
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برداشـت کمباین هـای  تلفـات  ارزیابـی و مقایسـۀ   .۱۳۹7
 کاه کـوب و معمولی در اسـتان فارس. تحقیقات سـامانه ها و
مکانیزاسیون کشاورزی، جلد ۱۹، شماره 70، صفحه 8۵-۹۶.

رسـتمی، م. ع.، شـاکر، م. و بختیاری، م. ر. ۱۳۹8. پروژه 
تحقیقاتـي تعییـن تلفـات گنـدم در کمباین هـای کاه کـوب 
)مطالعـات موردی در اسـتان های فارس، کرمـان و همدان(. 
سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، مؤسسـه 
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تحقیقـات فنـی و مهندسـی کشـاورزی. 4۵ صفحه.
رشـه، س.، رسـولی شـربیانی، و. و قادرنـژاد، ک. ۱۳۹4. 
بررسـی آمـاري ارتفـاع بـرش، سـرعت پیشـروي، و عملکرد 
 .)K۳۱0( زمین هـاي متفـاوت بر تلفـات کمباین کردسـتان
اولیـن کنگـره ملـی توسـعه و ترویج مهندسـی کشـاورزی و 
علـوم خـاک ایـران. ۹ بهمـن ۱۳، انجمـن توسـعه و ترویـج 

علـوم فنـون بنیادیـن، تهـران، ایران.
قلشـخانی، ع. ر. ۱۳۹۶. عملکـرد کمبایـن کاه کـوب در 
مقایسـه بـا یـک نـوع معمولـی در برداشـت گنـدم. مجلـه 

مهندسـی زیسـت سـامانه. دوره ۶، شـماره ۳، پاییـز ۹۶.
 منصوری راد، داود. ۱۳8۵. تراکتورها و ماشین های کشاورزی

)جلد دوم(. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ۵20 صفحه.
میرترابـي، م. ا.، حسـیني، س. م. و علـي زاده، ن. ۱۳۹0. 
 عوامل مؤثر بر نگرش کشـاورزان گندم کار پیرامون مدیریت
 ضایعات گندم )مطالعه موردي: کشاورزان گندم کار هشتگرد(.

پژوهـش هـاي ترویـج و آمـوزش کشـاورزي،  پاییـز ۱۳۹0، 
دوره 4، شـماره ۳ )پیاپـي ۱۵(، صفحـه ۱ تـا ۱۳ .

نوشـا، ن. و کرمـی، ع. ۱۳8۹. واکاوي پذیـرش کمبایـن 
کاه خردکـن در مدیریـت بقایـاي گیاهـي )مطالعـه مـوردي 



راهنمای کمباین کاه کوب
96

گندمکاران شهرسـتان مرودشـت - روسـتاي حسـن آباد تل 
کمیـن. دوره ۶، شـماره ۱، ص ۱-۱2.

وبگاه شرکت اصفهان ماشین. ۱۳۹8. 
http://isfahanmachine.com

وبگاه شرکت زرین کاران. ۱۳۹8. 
http://zarrinkaran.com/pos t/category/2

 http://dkco.ir.۱۳۹8 .وبگاه شرکت دروگر کردستان
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