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 چکیده

 بالل کمباین اقتصادی -فنی ارزیابی منظوربه پژوهشی .است غالت کمباین با ذرت بالل مستقیم برداشت ذرت، هیبرید بذر تولید فرایند در موجود هایچالش از یکی

 ذرت رطوبت میزان شامل اصلی هایکرت شد. انجام تکرار سه در تصادفی کامل یهابلوک قالب در شده خرد یهاکرت آزمایشی طرح یهپا بر ر(ک)پیکرهاس ذرت چین

 پیکرهاسکر (2 ،خودگردان رکپیکرهاس با بالل برداشت (1 سطح: چهار در برداشت روش شامل فرعی هایکرت و % 21 (9 و % 22 (2 ،% 20 (1سطح: سه در بذری

 ظرفیت برداشت، زمان در محصول رطوبت درصد شامل بررسی مورد زراعی و فنی هایشاخص بود. معمولی کمباین با مستقیم برداشت (4 و دستی برداشت (9، یکشش

 بذر شکستگی متوسط داد شانن فنی ارزیابی نتایج بود. بذر نهایی زنیجوانه و خوردگی ترک ،شکستگی درصد نظیر بذر کیفی یهاشاخصگیری اندازه و ایمزرعه مؤثر

 کمباین از استفاده در %66/12 با شکستگی میانگین بیشترین داشتند. قرار آماری سطح یک در % 14/1 و %11/1ترتیب به کششی و خودگردان پیکرهاسکر با برداشت در

 بررسی نتایج .داشت داریمعنی آماری اختالف شده برداشت بذرهای فیزیولوژیکی و فیزیکی کیفیت لحاظ از مرسوم روش به نسبت چینی بالل روش بود. معمولی

  .بود برداشت تکنیک سودآورترین درصد 22 رطوبت میزان در جدید خودگردان رکپیکرهاس با بذری ذرت برداشت داد نشان چزئی بندی بودجه روش با اقتصادی

 بذری ذرت ،بذر کیفیت ،هاسکر پیکر، فنی ارزیابی کلیدی: هایواژه
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Abstract 

One of the most challenges in hybrid maize seed was harvesting direct by self-combine cereal harvest. The objectives of 

the current study were determined and evaluated economical - Technical parameters for picker-husker auto-harvester 

maize seed. The split plot experimental design based on the randomized complete block design (RCBD) was used to 

evaluate treatments with three replications. The main plot was seed moisture content at three levels such as 29, 25 and 21 

percent. The sub-plot was the harvesting corn of different methods at four levels (A: by picker-husker auto-harvester, B: 

by PTO connected picker, C: by workers and D: direct harvest by cereal combine for harvesting of maize seed 

production. According to the results, hybrid maize seed harvesting by picker-husker auto-harvester, PTO connected 

picker and harvesting by hand are most profitable methods, respectively. Result shooed the mean cracking of seed in 

harvest with picker-husker auto-harvester and PTO connected picker was 7.11 and 7.7%, respectively. The highest mean 

fracture was found to be 15.66% in conventional combine. So currently harvesting by picker-husker is most economic 

and profitable harvest method, all of physical and physiological quality characters and storability was significantly higher 

than conventional method. Economic survey results with budgeting method showed that harvesting corn seed with a new 

self-propelled at moisture content of 25 percent was the most profitable technique for farmers. 
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 مقدمه

 مغییان منطقییه در کشییور ذرت بییذر درصیید 89 از بیییش 

 ذرت تولیید  در موجیود  هیای چیالش  از یکی .شودمی تولید

 اسیت  غیالت  کمبیاین  بیا  ذرت بالل مستقیم برداشت بذری،

 بیذر  کیفییت  بیه  ناپذیرجبران خسارت اخیر هایسال طی که

 انجیام  یهیا بررسی براساس است. کرده وارد کشور تولیدی

 فقیط  هیا بذر از درصد 12 متوسط بطور مغان، طقهمن در شده

 خیط  از مرسیوم  روش در شیده  خرد و شکسته دانه بصورت

 در داد نشیییان پیییژوهش نتیییایج شیییوند.میییی خیییار  تولیییید

 در هادانه از درصد 99 حدود کن خشک ذرت یهاایستگاه

 درصید 29 باعی   و شیده  خیوردگی  ترک دچار فرایند حین

 بیا  برداشیت  گذشیته،  یهیا سیال  در .شیود میی  بیذری  تلفات

 نامییه  قیوه  کیاهش  خصیو   در را مشکالتی غالت کمباین

 رطوبت رساندن )لزوم برداشت زمان همچنین و بذری ذرت

 خسیارت  آن پیرو و است کرده ایجاد درصد( 29 زیر به دانه

 بیذری  ذرت زراعت در )بدسبزی کاران ذرت برای هنگفتی

 است داشته راههم به کشور( موردنیاز بذر کمبود وای دانه و

(Gazor and Hamidi, 2010). دسییتورالعمل براسییاس 

 1904 زراعیی  سال از بذر گواهی و ثبت تحقیقات موسسه

 ذرت برداشت که شدند مجاب بذری ذرت تولیدکنندگان

 اسیتاندارد  در همچنین .گردد انجام دستی صورتبه بذری

 در  و تعییین  بالل بصورت برداشت روش ذرت، بذر ملی

 کمبیاین  بیا  مسیتقیم  برداشیت  روش در دیگر سوی از .شد

 درحیالی  ایین  برسد. 29-18 بین بذر رطوبت بایستی غالت

 درصید  92 رطوبتی محدوده در فیزیولوژیکی رسیدن است

 دارای بییذر رطییوبتی، شییرایط اییین در کییه افتییدمییی اتفییا 

 هرچیه  بنیابراین  اسیت.  روییش  قیدرت  و نامیه قوه باالترین

 باعی   نسیبت  همان به گیرد جامان تاخیر با رطوبت کاهش

 ذرت .(Chogan, 2004)شیود  میی  هیم  نامییه  قیوه  کیاهش 

 غیذا،  تولیید  بیرای  که است زراعی گیاهان ترینمهم از یکی

 بیا  گییرد. میی  قیرار  مورداستفاده صنعتی محصوالت و علوفه

 کشاورزی جهاد وزارت سوی از شدهاعالم سیاست به توجه

 در محصول این تولید ،کشور در ذرت تولید برافزایش مبنی

 یافیت. افزایش تن میلیون 8/2 به تن میلیون 2/1 از 1909 سال

 تولیید  مسیتلزم  کشیت،  زییر  سیطح  سریع افزایش روند این و

 ذرت مبنیا  بیراین  که است کشور در هیبرید بذر کافی میزان

 19999 از بیش به 1911 سال در تن 2999 از کشور رگ دو

 طبق همچنین (.Anonymous, 2006) رسید 82 سال در تن

 افیت  مییزان  ذرت طیرح  دفتیر  توسیط  شده ارائه گزارشات

 بیا  کیه  بیوده  درصید  19 حداقل کشور موجود هایکمباین

 حداقل ساالنه کشور در ایدانه ذرت تولید میزان به عنایت

 میلییارد  699 بیر بالغ مبلغی و داشته وجود افت تن 116924

 . باشدمی کشور ضرر به ریال

 و کشت دو وجود دلیل به اردبیل استان در نمغا منطقه

 بیذر  تولید مهم مناطق از یکی پارس و مغان بزرگ صنعت

 و کشیت  دو بر عالوه حاضر حال در باشد.می کشور ذرت

 بیه  مبیادرت  مغان منطقه در زیادی پیمانکاران، فو  صنعت

 از درصید  89 از بیش سالههمه نمایند.می هیبرید بذر تولید

 منییاطق بییه و تولییید مغییان منطقییه در کشییور موردنیییاز بییذر

 ایین  در آن تولیید  مییزان  که شودمی توزیع کشور مختلف

 از یکیی  بذر .(Chogan, 2004) است افزایش به رو منطقه

 تولیید  و اسیت  زراعیی  محصوالت تولید هاینهاده ترینمهم

 رگ دو بیذر  تولیدکننیدگان  کلییه  هیدف  باال کیفیت با بذر

 زنیی، جوانه قابلیت (.Wych, 1988) شودمی محسوب ذرت

 و انیدازه  یکنیواختی  مانیدگاری  قابلیت رویش(، )قدرت بنیه

 محسوب بذر کیفیت هایجنبه ترینمهم ازجمله بذر سالمت

 سیال  در پیرای   (.Van Gastel et al., 1996) گیردد میی 

 رسییییدن  نمیییود  اعیییالم تحقیقیییاتی  گیییزارش در 1001

 بیه  دانیه  بیت رطو کیه  باشید میی  زمیانی  ذرت فیزیولوژیکی

 از تیوان میی  را ذرت دانیه  برداشت برسد. درصد 99 حدود

 هیای کین خشک به نیاز که نمود شروع درصد 29 رطوبت

 14 تا 19 بین ایمن انبارداری رطوبت بود. خواهد ایمزرعه

 (1008) همکاران و تولرا (.Price , 1997) باشدمی درصد

 روی گیرسید مرحله اثر بررسی عنوان با دیگر تحقیقی در

 سیطح  سیه  در ذرت کیاه  و ایدانه ذرت کیفیت و عملکرد

 گرفتنید  نتیجیه  درصد (19-12و 29-29 ،28-99) رطوبت
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 رونید  دانه عملکرد درصد(19-12کمتر) رطوبت میزان در

 ذرت، کیاه  بیالل، چیوب  کیه درحالی داده نشان را افزایشی

 رونیید عملکییرد خشییک مییاده کییل و گیییاهی بقایییای کییل

 نشیان  محصیول  رسییدگی  مراحیل  رفیتن  بیاال  با را کاهشی

 درسال بوری  و ناوراتیل (.Tolera et al., 1998) دهدمی

 تیا  29 از بیذر  رطوبیت  میزان با ییهابالل برداشت با 1084

 29 و 42 ،49 ،92 دماهیای  در کیردن  خشیک  و درصد 29

 12 مییزان  بیه  بیذر  رطوبیت  رسییدن  تیا  گیراد  سانتی درجه

 روی بر برداشت هنگام به بذر رطوبت و دما اثرات درصد،

 را ذرت بیذر  رویش( )قدرت زنیجوانه قدرت و نامیه قوه

 تحقییق  سیرما  وآزمون استاندارد زنیجوانه آزمون روش با

 دمیای  تحیت  متغییر  بذر رطوبت در داد نشان نتایج کردند.

  گردیییید تیییرمطلیییوب زنییییجوانیییه سیییرعت تیییرپیییایین

(Navratil and Burris 1984.)  شیت بردا پژوهشیی  طیی 

 کیردن  خشیک  و درصید  2/28 رطوبت دارای بذری ذرت

 و 29، 12 ،19 میدت  به گراد سانتی درجه 69 دمای در آن

 بررسیی  جهیت  شده تسریع پیری آزمون واجرای دقیقه 22

 کردن خشک تیمار که داد نشان نتایج دادند. انجام بذر بنیه

 دقیقیه  19 میدت  بیه  گیراد  سیانتی  درجیه  69 دمیای  در بذر

 کیه  شد بذرها از درصد 29 در عمودی کتر بروز موجب

 ایین  نیامید.  وجیود  بیه  بیذر  دربنییه  ایهمالحظ قابل کاهش

 کیاهش  کیردن،  خشک مدت افزایش با که است درحالی

  گردیییید مشیییاهده بیییذر بنییییه و نامییییه قیییوه داریمعنیییی

Hampton and Tekrony, 1995).) نییز  همکیاران  و گازر 

 یهاسیستم فنی بیارزیا عنوان با تحقیقی در 1988 سال در

 هیا سیسیتم  بهبود منظور به مغان در بذری ذرت کن خشک

 خسیارت  میزان الکتریکی هدایت تعیین روش از استفاده با

 نتیایج  نمودنید.  ارائه را منطقه در شده تولید بذری ذرت به

 ییا  جنیین  احتمیالی  دییدگی  آسیب دلیل به داد نشان ایشان

 تیرک  یهیا دانیه  در گیاهی بیماری عوامل و هاقارچ تجمع

 شیدن  سبز ریسک بذرها گونه این کاربرد بذری ذرت دار

 ییا  ظهیور  عدم به منجر گاها و داده افزایش را زنیجوانه و

 هدف .(Gazor and Hamidi, 2010) شد خواهد بدسبزی

 ذرت برداشیت  روش ترینمناسب به دستیابی پژوهش این از

 اقتصادی -یفن تحلیل و سازیبهینه راهکارهای ارائه و بذری

 بود. وارداتی رگهاس پیکر از استفاده

 هاوروش مواد

 بیذر  برداشیت  یهیا روش ارزییابی  بیرای  پیژوهش  این

 و درکشیت  1906 زراعیی  سیال  در 194 رقیم  ذرت هیبرید

 و دقیقیه  90 درجیه،  90 جغرافییایی  عیر   با پارس صنعت

 متیری  18 ارتفیاع  در دقیقیه  88 درجیه،  48 جغرافیایی طول

 یهیا کیرت  طیرح  اسیاس  بر آزمایش شد. مانجا دریا سطح

 تکرار سه در تصادفی کامل یهابلوک قالب در شده خرد

 چوگیان  پزوهشی نتایج براساس اصلی هایکرت شد. راجا

 بیذر  نهال وتهیه اصالح تحقیقات موسسه در 1982 سال در

 در برداشت زمان در ذرت هیبرید بذر رطوبت میزان شامل

 هییایکییرت بییود % 21 (9 و % 22 (2 ،% 20 (1 سییطح: سییه

 برداشت (1 سطح: چهار در برداشت روش شامل نیز فرعی

 بورگیوئن  شیرکت  سیاخت  خودگردان پیکرهاسکر با بالل

 (9، کششییی پیکرهاسییکر بییا بییالل برداشییت (2 فرانسییه،

 کمبیاین  بیا  دانیه  مستقیم برداشت (4 و بالل دستی برداشت

 و کشت قطعات از یکی آزمایش اجرای برای بود. معمولی

 سیه  در رطیوبتی  محتیوی  برحسب و انتخاب پارس صنعت

 انجیام هرتیمار بیرای  مترمربع 999 حدود سطح در و مرحله

 هیا رکپیکرهاسی  شیاخص  فنیی  ازمشخصیات  برخی گرفت.

 شیده  آورده 1 جیدول  در ذرت برداشت معمولی وکمباین

 .است

هییای فنییی در در اییین تحقیییق بییرای بررسییی شییاخص 

ر تیمار ده نمونه تصیادفی  های مختلف برداشت، از هروش

برداری شید. پارامترهیای   در مساحت ثابت انتخاب و نمونه

فنی و زراعی مورد بررسی شامل درصد رطوبت بذر زمیان  

گییییری ای و انیییدازهبرداشیییت، ظرفییییت میییؤثر مزرعیییه  

زنی، بنیه های کیفی بذر نظیر متوسط سرعت جوانهشاخص

امرئی( بذر و میزان شکستگی و ترک خوردگی )مرئی و نی 

 به بذر در فرایند تولید بذر هیبرید ذرت بود.
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 ذرت هیبرید بذر برداشت معمولی وکمباین پیکرهاسکرها فنی مشخصات برخی -1 جدول

Table 1- Technological properties of Picker-Husker and conventional combines for hybrid seed maize harvest 

 برداشت ماشین

Harvest Machine 

 برداشت تعدادردیف

Harvest Row No. 

 پیشروی سرعت محدوده

 درساعت( )کیلومتر

)1-hr Velocity(Km 

 )تن( مخزن ظرقیت

Tank Capacity(ton) 

 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان هاسگر پیکر

Self-propelled Picker-Husker (Borgen France ) 
4 5.3-7.2 5 

 کششی هاسگر پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
2 4.1-5.2 1.3 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
4 2.5-3.5 2 

 

 ایمزرعه ظرفیت و عملکرد گیریاندازه

 قطعیه  هیر  در برداشیت  هیای ماشیین  کیار  شیروع  با زمانهم

 بیا  کیل  زمیان  مورداستفاده، هایروش از یک هر برای آزمایشی

 ظرفیییت (1) رابطییه از اسییتفاده بییا و گیییرینییدازها سیینج زمییان

 (.1982 ولغوی، )روزبه شد همحاسب ادوات از هر مؤثر ایمزرعه

(1)   100
Tt

A
FCe

 

 زمیان  Tt هکتیار  برحسب کارشده سطح A آن در که 

 ایمزرعیه  ظرفیت FCe و ساعت برحسب شده صرف کل

 است. ساعت در هکتار برحسب کمباین مؤثر

 بعید  هکتیار(  بر )تن ایدانه مواد عملکرد محاسبه برای

 سیطح  متوسیط  از بالل چوب کردن جدا و شدن خشک از

 گردییید محاسییبه زیییر رابطییه از و بییرآورد شییده برداشییت

(Mostofi sarkari, 2012). 

(2) 10
A

M
Y 

=Y هکتار(، بر )تنای مواد دانه عملکرد =M میواد   وزن

 )مترمربع(. نمونه برداشت سطحA= و(  کیلوگرم) ایدانه

 فراینید  در بیذر  کیفیی  یهاشاخصگیری اندازه

 ذرت هیبرید تولید

 و هییارطوبییت در بییذر تولییید فراینیید از مرحلییه هییر در

 درصید  نظیر کیفی یهاشاخص برخی برداشت، یهاروش

 و انیدازه  تفکییک  بیه  خیوردگی  درصیدترک  و شکستگی

 منیابع  و انداردهااسیت  بیه  نسیبت  شیده  ذکیر  تغییرات حدود

 عیالوه  (.Norolsena, 2003) شید  کنترل و بررسی موجود

 بیه  بیذر  بنییه  و زنیی جوانیه  یهاشاخص شده ذکر موارد بر

 بیذر  تجزییه  مرکیزی  آزمایشگاه در ذیل یهاوروش شرح

 و بررسیی  مرکیز  نهیال  بذرو وگواهی ثبت تحقیقات بخش

 شد. ارزیابی

 بذر نهایی زنیجوانه درصد تعیین

 آزمیون  اجرای با نهایی زنیجوانه درصد تعیین ورمنظ به

 از آمییده دسییت بییه بییذر از (SGT) اسییتاندارد زنیییجوانییه

 999) کشیت  جهیت  هیای نمونیه  برداشت مختلف هایروش

 پالسییتیکی ظییروف درون بییذری( 199 تکییرار درسییه بییذر

 و زنیی جوانیه  کاغیذی  الیه مابین کشت بستر در داردرپوش

 دادن قیرار  و کشیت  بسیتر  بیه  کیافی  رطوبیت  مییزان  افزودن

 22 دمییای تحییت روز 1 مییدت بییه ژرمینییاتور درون ظییروف

 لیییلالممطییابق اسییتانداردهای انجمیین بییین سیلسیییوس درجیه 

 شید گییری  اندازه زمال پارامترهای و اجرا ISTA بذر آزمون

(Anonymous, 2007.) آزمیون  ایین  اجیرای  دوره پاییان  در 

 انجمیین هییایمعیار مبنییای بییر عییادی یهییاگیاهچییه تعییداد

 درصیید عنییوان بییه و گردیییده بییذرتعیین آزمییون المللیییبییین

 ضییمن .گردییید منظییور بییذر نامییی  قییو  و نهییایی زنیییجوانییه

 بیه  زنیی جوانیه  سیرعت  زده جوانیه  بیذرهای  روزان  شمارش

 زنیی جوانیه  سیرعت  .شید  تعییین  بیذر  بنی  از شاخصی عنوان

 از باشید میی  روزانیه  زنیی جوانه متوسط عک  که نیز روزانه

 (.Hunter et al., 1983) گردید محاسبه 9 رابط 
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(9)  
MDG

DGS 1 

 (SVI) 3بذر بنیه تعیین

 تیمارهیای  گیاهچیه  و بیذر  بنییه  ارزییابی  و تعییین  برای

 اسییتاندارد زنیییجوانییه آزمییون اجییرای پایییان در مییوردنظر

 انتخیاب  تصادفی بطور تیمار هر از عادی گیاهچه 19تعداد

 استفاده با اولیه ریشه و اولیه ساقه گیاهچه، کل طول و شده

 گیاهچیه  تیر  وزن و مترسانتی حسب بر مدر  کش خط از

 دادن قیرار  بیا  سیس   شید.  تعییین  دقیق دیجیتالی ترازوی با

 48 میدت  به سیلسیوس درجه 89 دمای تحت آن در نمونه

 رابطه از استفاده با بذر بنیه شاخص و توزین، مجددا ساعت

 (.Abdul- Baki and Anderson, 1973) شد تعیین 4

(4) ( =SVI) 
  زنیجوانه اولیه(*درصد ریشه طول میانگین اولیه+ ساقه طول )میانگین

 بذر خوردگی ترک و شکستگی درصد گیریاندازه

 خیوردگی  تیرک  و شکسیتگی  درصید  تعیین منظور به

 بیه  یافتیه  انتقیال  بذر نمونه بررسی، مورد تیمارهای بذرهای

 زنیی جوانیه  آزمیون  اجیرای  از قبیل  بیذر  ریهتج آزمایشگاه

 آن شکسیته  بیذرهای  درصید  و شیده  انجیام  فیزیکی تجزیه

 نمونیه  از بخشیی  سیس   (.Anonymous, 2007) شد تعیین

 مییزان  آزمیون  تحیت  خیوردگی  تیرک  تعییین  جهیت  بذر

 دسیتگاه  از اسیتفاده  بیا  و گرفته قرار بذر الکتریکی هدایت

 از ناشیی  کتریکیی ال هیدایت  میزان الکتریکی سنج هدایت

 روش بییه بییذر خیسییاندن از محلییول درون بییذر تراوشییات

 از شاخصیی  عنیوان  بیه  بیذر  تک و ایهتود تک و ایهتود

  شییید تعییییین بیییذر بنییییه و خیییوردگی تیییرک مییییزان

(Hampton and Tekrony, 1995.) 

 اقتصادی ارزیابی

 بیا  ابتیدا  پیروژه،  این اقتصادی تحلیل و ارزیابی منظور به

 از ییک  هیر  سیودآوری  جزئی، بندیبودجه وشر از استفاده

 بودن غیراقتصادی و اقتصادی نهایت در شده برآورد تیمارها

                                                 
1 Seedling vigour index 

 بررسیی  تیمارهیا  سیایر  توسیط  تیمارها از یک هر جایگزینی

 گیذاری، سیرمایه  ارجحیت تحلیل از استفاده با سس  .گردید

 ;Mostofi sarkari, 2012) .شد تیمارانتخاب تریناقتصادی

Mobasser and Niamanesh, 2017.)  تولیید  یهیا هزینیه 

 سازیآماده یهاهزینه شامل ذرت، هیبرید بذر هکتار یک

 برداشیت  و داشیت  کاشیت،  یهاهزینه ،هانهاده تهیه زمین،

 تکنییک  چهیار  بیین  در شیده  ییاد  یهاهزینه تمام .باشدمی

 در تولییدکل  هزینیه  محاسبه برای .هستند مشترک برداشت

 متفیاوت  کیه  هرتیمیار  برداشیت  یهاینههز بایستی تیمار هر

 نهایتییاً .گییردد اضییافه کمشییتر یهییاهزینییه بییه باشییدمییی

 افیزار نرم از استفاده با پروژه این هایداده آماری محاسبات

SAS.9.2 و MSTAT-C بییا تیمارهییا میییانگین مقایسییه و 

 رفیییییت انجیییییام دانکییییین ایدامنیییییه چنییییید آزمیییییون

(Mobasser and Niamanesh, 2017.) 

 بحث و نتایج

 ایمزرعه موثر ظرفیت

 اسیتفاده  با ماشینی زراعی ظرفیت تحلیل و تجزیه نتایج

 194 رقیم  ذرت هیبریید  بیذر  بیرای  برداشت روش چهار از

 ساخت خودگردان رکهاس پیکر با برداشت روش داد نشان

 .بود موثر آن برداشت برای فرانسه بورگن خارجی شرکت

 بیذر  درصید  89 دودحی  اینکه به توجه با کندمی بیان نتایج

 روش ایین  بیا شیود  میی  تولیید  مغان در کشور ذرت هیبرید

 کیفییت  راییج،  یهیا روش به نسبت موقع به برداشت ضمن

 مطیابق  گیردد. میی  تیر مطلوب کشور ذرت اصلی هسته بذر

 ایمزرعه موثر ظرفیت میانگین دهدمی نشان نتایج 1 شکل

 بیا  فرانسیه  بورگن شرکت ساخت خودگردان رکهاس پیکر

 در اسیت  داشیته  را ظرفییت  بیشترین درساعت هکتار 11/1

 پشیت  کششیی  رکهاسی  پیکر با برداشت روش در که حالی

 سیاعت  در هکتیار  2/9 میانگین توانمی حداکثر تراکتوری

 ورود بیا  که کمباین با برداشت روش در .نمود برداشت را

 ظرفییت  مییانگین  اسیت  شیده  گذاشیته  کنار جدید کمباین

 همچنیین  .بیود  درسیاعت  هکتار 6/9 ودحد ایهمزرع موثر
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 تیممین  بیا  دسیت  بیا  ذرت هیبریید  بذر برداشت روش نتایج

 فرسا طاقت و سخت کاری که کارگر نفر 22- 22 متوسط

 مکیانیزه  برداشت روش با درمقایسه که گیردمی انجام بوده

 است. صفر درحد زراعی ظرفیت

 

 بذری ذرت برداشت مختلف یهاروش ایهمزرع موثر ظرفیت -1شکل

Fig. 1- Effective field capacity for different seed maize harvesting strategies. 

 

 در بیذرها  خیوردگی  تیرک  و شکسیتگی  بررسی

 برداشت مختلف یهاروش

 برداشیت  تکنیک چهار هر در که داد نشان بررسی نتایج

 میییزان برداشییت زمییان در بییذر مختلییف رطوبییت میییزان بییا

 کیردن،  )خشک بذر تولید فرایند اتمام از بعد بذر شکستگی

 معنیی  %1 سیطح  در آمیاری  لحاظ از ( جداسازی و بوجاری

 بیذرها  و شیلر وارد شده خشک یهابالل (.2)جدول بود دار

 یهیا روش در شکسیتگی  درصید  میانگین مقایسه شدند. دان

 و بیشییترین داد ننشییا ذرت هیبرییید بییذر برداشییت مختلییف

 درصد 66/9 و 66/12 با رتیبت به شکستگی درصد کمترین

 شکسیتگی  متوسیط  .بود دستی و ولامتد روش از استفاده در

 بییه وکششییی خییودگردان رکپیکرهاسیی بییا دربرداشییت بییذر

 قییرار آمییاری سییطح یییک در و درصیید 14/1 و 11/1ترتیییب

 در محققیین  دیگیر  پیژوهش  بیا  نتیایج  این (.2)جدول داشتند

  ذرت هیبریییییید بیییییذر شکسیییییتگی مییییییزان بررسیییییی

 ;Mobasser and Niamanesh, 2017) دارد یهمخییوان

Gazor and Hamidi, 2010). مییزان  واریان  آنالیز نتایج 

 تکنییک  چهیار  هیر  در که داد نشان بذرها خوردگی ترک

 برداشیت  زمیان  در بیذر  مختلیف  رطوبت میزان با برداشت

 اسیت  داشیته  هابیذر  شکستگی درصد میزان مطابق روندی

 (.2)جدول

د تییرک خییوردگی نشییان داد  مقایسییه میییانگین درصیی 

درصید در   44/99بیشترین میانگین ترک خورگی بیذر بیا   

استفاده از روش متدوال )برداشت مستقیم با کمباین( بیوده  

درصید در روش   22/2و کمترین ترک خیوردگی بیذر بیا    

دستی بود. متوسط ترک خوردگی بذر در روش برداشیت  

و  99/11با پیکر هاسکر خیودگردان و کششیی بیه ترتییب     

درصیید کییه در یییک سییطح آمییاری قییرار داشییتند    22/11

هیای رییز تیا    (. این ترک خوردگی شیامل تیرک  9)جدول

باشید  های درشت و قابل رؤیت با چشم غیرمسلح میترک

کییه نحییوه تییمثیرآن بییر خییوا  کیفییی بییذر قابییل بررسییی  

هیا تیمثیر متفیاوتی بیر     ها و انیدازه آن باشدکه نوع ترکمی

 .ات گییاهی خواهنید داشیت   زنی نهیایی و خصوصیی  جوانه

 هییای اییین تحقیییق بییا تحقیقییات محققییان دیگییر       یافتییه

 ;Mobasser and Niamanesh, 2017مطابقییت دارد )

Gazor and Hamidi, 2010). 
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 برداشت یهاروش و رطوبتی محتوی در بذری ذرت فیزیکی یهاویژگی واریان  آنالیز -2 جدول

Table 2- Analysis of variance for seed maize physical properties for different moisture contents and 

harvesting strategies. 
 

 تغییر منابع

(S.O.V) 

 آزادی درجه

(Df) 

 (MS)  مربعات میانگین

 شده شکسته یهادانه

Seed breakage percent 

 خرده ترک هایدانه

Seed cracking percent 
 تکرار

(R) 
2 ns 0.027 ns 3.58 

 محصول رطوبت

Seed moisture content 
2 ns 14.19 ns 1.32 

(a)E 4 0.69 0.91 
 برداشت روش

Harvest Method 
3 ** 333.28 ** 1074.74 

 برداشت روش × محصول رطوبت

Harvest Method× moisture content 
6 ns 4.89 **11.40 

(b)E 18 1.13 1.21 
 کل جمع

Total 
35 - - 

(C.V) 7.50 12.59  راتتغیی ضریب 

** , nsدرصد1 احتمال سطح در دار معنی و دار غیرمعنی بترتی به 

ns and **: Non-significant and significant at 1% level, respectively 

 

 برداشت مختلف یهاروش در بذری ذرت خرده وترک شده شکسته دانه درصد میانگین مقایسه -9جدول

Table 3- Comparison of the average percentages of seed breakage and cracking percentages for different 

harvest strategies. 
 

 برداشت روش

Harvest strategy 

 بذری ذرت کیفی ویژگی

Quality properties of seed maize 

 )درصد( شده شکسته یهادانه

Seed breakage percent (%) 

 د()درص خرده ترک هایدانه

Seed cracking percent (%) 
 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان رکهاس پیکر

Self-propelled Picker-Husker (Borgen France) 
7.11 b 11.33 b 

 کششی رکهاس پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
7.44 b 11.66 b 

 دستی برداشت

Labor force 
3.66 a 5.22 a 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
15.66 c 30.44 c 

 

 ترک و شکستگی درصد از ناشی خسارت مجموع در

 بییا برداشییت روش در فییراوری حییین در بییذرها خییوردگی

 حیدود  ترتییب  بیه  داشت روا  پیش سال دو تا که کمباین

 درصید  42 متوسیط طور بیه  عبیارتی  به بود. درصد 99و 12

 خیط  از شیده  خیرد  و شکسیته  بیذر  تصور به تولیدی بذر

 نهیایی  محصیول  در دیگیر  سیوی  از دندشی می خار  تولید

 ییا  جنیین  احتمالی دیدگی آسیب دلیل به که مانندمی باقی

 ترک یهابذر در گیاهی بیمارهای عوامل و هاقارچ تجمع



 1908پاییز و زمستان /  2 شماره/ 8 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه و همکاران نژادتقی

148 

 بییذرو زنیییجوانییه ریسییک بییذرها گونییه اییین کییاربرد دار،

 عیدم  بیه  منجیر  گاهیاً  و داده افیزایش  را گیاهچه ظاهرشدن

 .شد دنخواه بدسبزی یا گیاهچه ظهور

 نشییان کشییاورزی جهییاد وزارت در موجییود آمارهییای

 هیبریید  ذرت بیذر  هیزارتن  19 حیدود  سیاالنه  کیه  دهدمی

 در (.Anonymous, 2006) شیود میی  تولیید  مغان در ذرت

 ذرت هیبریید  بیذر  کیلیو  هیر  قیمیت  اگیر  امیروزی،  شرایط

 تین  1229 حیدود  سالیانه شود گرفته نظر در ریال 129999

 دچییار  تولییید فراینیید درحییین  شییده تولییید بییذرهای از

 درآمیید از ریییال میلیییارد 292 حییدود و شییده شکسییمتگی

 را دار ترک یهابذر اگر رود.می بین از بذر تولیدکنندگان

 تین  9999 حیدود  کنیم اضافه بذر خسارات مجموعه به نیز

 بیه  آن الیمی  ارزش کیه  شده شکستگی دچار نیز ذرت بذر

 مبیالغ  کیه  است این بیانگر نتایج رسد.می ریال میلیارد 429

 کیه  رودمیی  هیدر  به کشور ریالی و ارزی منابع از هنگفنی

 دسیتی  روش به چینی بالل برداشت مناسب راهکار ئهاار با

 انجیام  بررسی با آمد. فائق مشکل این بر توانمی ماشینی یا

 از ناشییی خسیارت  و تلفیات  مییزان  گردیید  مشیخص  شیده 

 بیورگن  شرکت از وارداتی رگسهاپیکر کمباین گیریبکار

 میوثر  ایهمزرعی  ظرفیت با و موقع به برداشت ضمن فرانسه

 بیذر  ضایعات و اتالف میزان درساعت هکتار یک از بیش

 تییرک و شکسییتی مجمییوع درصیید 42 از ذرت هیبرییید

 11 متوسیط  بیه  مرسوم روش با برداشت از ناشی خوردگی

 تولییدی  ذرت بذر سوم دو حدود نهایتا که رسدمی درصد

 نیز همکاران و مبصر .شودمی داده برگشت تولید چرخه به

 نمودنید  ارائیه  مشیابهی  بییش  و کم نتایج دیگر تحقیقی در

(Mobasser and Niamanesh, 2017.) 

 بذر فیزیولوژیکی کیفیت

 کیفییت  در بررسیی  مورد صفات واریان  تجزیه نتایج

 و درصید  دهید میی  نشیان  ذرت یبریید ه بیذر  فیزیولوژیکی

 و رکهاسیی پیکییر بییا برداشیت  روش در زنیییجوانییه سیرعت 

 برداشت روش به تبنسشود می انجام چینی بالل که دستی

 از شیده  جیدا  بیذرهای  کیردن  خشیک  و کمیاین با مستقیم

 اخیتالف  دانه، مخصو  یهاکنخشک از استفاده با اللب

 مقایسییه همچنییین (.4)جییدول داشییت داریمعنییی آمییاری

 هیبرید بذر فیزیولوژیکی کیفیت به مربوط صفات میانگین

 بیا  دسیتی  برداشیت  ددا نشیان  برداشت روش چهار با ذرت

 روش و داشیته  را زنیی جوانه درصد باالترین % 09 میانگین

 حدود متوسط با بند دنباله و خودرو رکپیکرهاس با برداشت

 مرسیوم  روش بیا  برداشیت  در کیه  درحالی بود. درصد 86

 91/11 با سطح ترینپایین در نهایی زنیجوانه درصد میزان

 مقایسه و آماری تحلیل نتایج .(2)جدول داشت قرار درصد

 بنییه  شیاخص  و زنیجوانه سرعت صفات لحاظ از نیمیانگ

 بیذر  نهیایی  زنیی جوانیه  درصید  با مشابه تقریبا روند نیز بذر

 گینمیان مقایسه نتایج همچنین (.2 و 4 )جداول است داشته

 برداشیت  داد نشیان  مختلیف  رطیوبتی  محتیوی  بیا  برداشت

 شرکت ساخت خودگردان رکپیکرهاس با ذرت بذرهیبرید

 سیودآورترین  درصید  20 رطوبیت  میزان در فرانسه بورگن

 (.6)جیدول  بود کشاورزان رغبت مورد و برداشت تکنیک

 محتیوی  در برداشیت  مختلیف  یهیا روش متقابیل  اثر نتایج

 از اسیتفاده  و چینی بالل برداشت کتکنی داد نشان رطوبتی

 در درصید  22 رطیوبتی  محتوی با خودگردان رکهاس پیکر

 تییرک میییزان منجملییه بررسییی مییورد یهییاشییاخص اکثییر

 بیذر  بنییه  شیاخص  و زنیی جوانیه  تعسیر  بذرها، خوردگی

 (.1 جدول) بود مناسب

های بذری به صورت دسیتی  در مجمو ع برداشت بالل

توانیید ر رطوبییت بییاال مییییییا بییا دسییتگاه پیکرهاسییکر و د 

ماه جلو اندازد. با ایین   برداشت ذرت بذری را حداقل یک

فرایند تخلی  زودهنگام زمین در اوایل پائیز، موجب کشت 

به هنگام محصول پائیزه خواهد شد. بیا ایین کیار ضیایعات     

درصید   12ناشی از برداشت مستقیم با کمباین کیه حیدود   

هیای  ن بیالل است به نصف کاهش خواهید یافیت. همچنیی   

برداشت شده، قبل از ورود به سیستم خشک کنی، سورت 

های سالم وارد شیلر خواهد شد. سیایر ارقیام و   شده و بالل

شیود. ایین عمیل باعی      ها جداسیازی میی  آلوده به بیماری

افزایش خلو  ژنتیکی و سطح سالمت بیذرهای تولییدی   

شود. در روش برداشیت مسیتقیم چنیین امکیانی وجیود      می
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تواند ضمن حذف کامیل  نهایتا بذرذرت هیبرید، می ندارد.

 خسارات وارد چرخه تولید گردد.

 های برداشتارزیابی فنی و اقتصادی روش

های تولید یک هکتار بیذر هیبریید ذرت، شیامل    هزینه

های ها، هزینهزمین، هزینه تهیه نهاده سازیآمادههای هزینه

 شیییود. طبیییق نتیییایج، کاشیییت، داشیییت و برداشیییت میییی 

( متوسط هزینه تولید مشترک 1906) ر سال مورد بررسید

 ای در منطقییییه در هکتییییار بییییذر هیبرییییید ذرت دانییییه   

 .هیییییزار رییییییال محاسیییییبه گردیییییید   144129مغیییییان 
 

 برداشت یهاروش و رطوبتی محتوی در بذری ذرت فیزیولوژیکی کیفیت واریان  آنالیز -4جدول

Table 4- Analysis of variance for seed maize physiological quality for different moisture contents and 

harvesting strategies. 
 

 تغییر منابع

(S.O.V) 

 آزادی درجه

(Df) 

 (MS)  مربعات میانگین

 )درصد( نهایی زنیجوانه

Final germination (%) 

 روز( در )بذر زنیجوانه سرعت

Gemination Speed 

(seed on day) 

 (-) یاهچهگ بنیه شاخص

Seedling vigour index 

(-) 

 تکرار

(R) 
2 0.81 0.219 1330.36 

 محصول رطوبت

Seed moisture content 
2 **34.31 **4.93 **62689.05 

E (a) 4 0.45 0.08 6385.05 
 برداشت روش

Harvest Method 
3 **265.65 **44.36 **433022/8 

 برداشت روش × محصول رطوبت

Harvest Method× moisture 

content 

6 **16.48 ns2.82 **39907.34 

(b)E 18 2.15 0.38 8422.91 
 کل جمع

Total sum 
35 - - - 

 6.31 1.72 1.84 4.19 (CV) تغییرات ضریب

** , nsدرصد1 احتمال سطح در دار معنی و دار غیرمعنی ترتیب به 

ns and **: Non-significant and significant at 1% level, respectively 

 

 برداشت مختلف یهاروش در بذری ذرت فیزیولوژیکی کیفیت هاینمایه میانگین مقایسه -2 جدول

Table 5- Comparison of mean physiological quality indices for different harvest strategies of seed maize. 

 برداشت روش

Harvest strategy 

 )درصد( نهایی زنیجوانه

Final germination (%) 

 روز( در )بذر زنیجوانه سرعت

Gemination Speed 

(seed on day) 

 (-) گیاهچه بنیه شاخص

Seedling vigour index 

(-) 

 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان رکسهاپیکر

Self-propelled Picker-Husker 

(Borgen France) 
86.61 b 32.37 b 2256.52 b 

 کششی رکسهاپیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
86.70 b 32.32 b 2258.58 b 

 دستی برداشت

Labor force 
90.01 a 36.22 a 2372.31 a 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
77.37 c 31.11 c 1870.66 c 
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 برداشت مختلف رطوبت انمیز در بذری ذرت بررسی مورد یهاویژگی میانگین مقایسه -6 جدول

Table 6- Comparison of mean properties of seed maize at different seed moisture content values. 

 )درصد( محصول رطوبت
Seed moisture content (%) 

 )درصد( نهایی زنیجوانه
Final germination (%) 

 روز( در )بذر زنیجوانه سرعت

Gemination Speed  

(seed on day) 

 (-) گیاهچه بنیه شاخص

Seedling vigour index (-) 

29 85.65 a 33.72 a 2262.92 a 

25 86.39 a 32.50 b 2187.22 ab 

21 83.24 b 32.79 b 2118.42 b 

 

 برداشت مختلف یهاروش در رطوبت میزان با بذری ذرت بررسی مورد یهاویژگی متقابل اثر میانگین مقایسه -1 جدول

Table 7- Comparison of mean interaction of studied seed maize properties for different seed moisture 

contents and harvesting strategies. 

 

 )درصد( محصول رطوبت

Seed moisture 

content (%) 

 برداشت روش

Harvest Method 

 )درصد( نهایی زنیجوانه

Final germination 

(%) 

  زنیجوانه تسرع

 روز( در )بذر

Gemination Speed 

(seed on day) 

 (-) گیاهچه بنیه شاخص

Seedling vigour 

index (-) 

29 

 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان رکهاس پیکر

Self-propelled Picker-Husker 

(Borgen France) 
10.00 d 89.05a 2508.24a 

 کششی رکهاس پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
10.33d 89.10a 2330.78bc 

 دستی برداشت

Labor force 
6.00 e 90.47a 2413.92ab 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
32.33a 74.91c 1798.72 e 

25 

 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان رکهاس پیکر

Self-propelled Picker-Husker 

(Borgen France) 
11.00d 88.36b 2250.5bcd 

 کششی رکهاس پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
10.66d 87.79b 2167.13cd 

 دستی برداشت

Labor force 
4.66e 90.10a 2386.33ab 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Combine cereal with maze head 
31.00a 79.29b 1940.04e 

21 

 فرانسه بورگوئن ساخت نخودگردا رکهاس پیکر

Self-propelled Picker-Husker 

(Borgen France) 
13.00c 82.40b 2183.42cd 

 کششی رکهاس پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
14.00c 83.20 b 2100.36d 

 دستی برداشت

Labor force 
5.00e 89.45a 2316.66bc 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
28.00b 77.91c 1873.21e 
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 بیر  شیده  کشیت  زمیین  بهاء اجاره هزینه متوسط تفکیک به

 یهییاهزینییه ریییال، هییزار 09999 منطقییه عییرف اسییاس

 دیسک، بار سه تراکتور، با شخم بار )دو زمین سازیآماده

 رییال،  هیزار  4999 جمعیا  فیاروزنی(  بیار  یک و لولر بار دو

 ذرت والیدین  بیذر  کیلیوگرم  22 )تهییه  هانهاده تهیه هزینه

 کش حشره و کش علف سموم و هاکود ریال، هزار 6229

 بیار  ییک  )شیامل  کاشیت  رییال،  هزار 11299 حدود جمعا

 بیار  ییک  کاشیت،  از قبیل  هیرز  یهیا علیف  علییه  سمساشی

 خطییوط بییذرکاری بییار یییک کاشییت، از قبییل کودپاشییی

 معاج دوم( و اول پدری خطوط بذرکاری بار یک مادری،

 حییدود جمعییا داشییت هزینییه و ریییال هییزار 8999 حییدود

 شیده  ییاد  یهیا هزینه تمام .گردید برآورد هزارریال22999

 ،معمیولی  کمییاین  دسیتی،  )برداشیت  کتکنی چهار بین در

 مشییترک (گردانخییودو تراکتییوری پشییت رکپیکرهاسیی

 بایستی تیمار هر در کل تولید هزینه محاسبه برای باشند.می

 بیه  باشید میی  متفیاوت  کیه  تیمیار  هیر  تبرداشی  یهیا هزینه

 بررسیی  میورد  سیال  در . .گیردد  اضافه مشترک یهاهزینه

 برداشیت  مختلیف،  تیمارهیای  برداشیت  یهاهزینه (1906)

 بییه تییممین بییا منطقییه عییرف براسییاس دسییت بییا ذرت بییذر

 هیییر ازای بیییه انسیییانی نییییروی نفیییر 22-22 طورمتوسیییط

 شیدن ن انجیام  موقیع  بیه  هزینیه  کیه  گییرد می هکتارصورت

 براورد هکتار هر ازای به ریال هزار 99999 حدود عملیات

 مییورد هکتییاری 18 مزرعییه کییل نهییایی عملکییرد .گردییید

 بیا  بیود.  هکتیار  در کیلیوگرم  9999 متوسط طور به بررسی

 درصید  66/9 دسیت،  بیا  برداشیت  شییوه  در نتیایج  به توجه

 دسیتی  شییو   بیه  برداشیت  در واقیع  در .شد ضایع محصول

 خیار   تولیید  چرخی   از هیبریید  بیذر  رمکیلوگ 119 حدود

 کیلییوگرم 2809 استحصییال قابییل بییذر بنییابراین ،شییودمییی

 برداشت هزین  غالت کمباین با برداشت روش در .باشدمی

 طیور  به بررسی مورد سال در ذرت هیبرید بذر هکتار یک

 حیدود  برداشت شیوه این در بود. ریال هزار 2999 متوسط

 دسیترس  از بیذر  وگرمکیلی  489 یعنیی  محصیول  درصد 16

 پشیت  پیکرهاسیگر  بیا  برداشیت  روش در .شیود میی  خار 

 معادل مبلغ بررسی مورد سال در برداشت هزین  تراکتوری،

 ایهمزرعی  میوثر  ظرفییت  بیا  و هکتیار  در ریال هزار 19999

 درصید،  44/1 ضایعات درصد و کاری روز در هکتار 2/9

 خیار   دسیترس  از بیذر  کیلوگرم 229 حدود متوسط یعنی

 رکپیکرهاسی  از استفاده یعنی جدید برداشت روش در .شد

 میوثر  ظرفیت 9 جدول نتایج به توجه با فرانسه، گردانخود

 رکپیکرهاسی  بیا  یعنیی  بود ساعت در هکتار 11/1 ایهمزرع

 از بییش  روزانیه  متوسط طور به توانمی فرانسه خودگردان

 کیارگیری  به هزین  و نمود برداشت را ذرت بذر هکتار 12

 ایین  در بود. ریال هزار 8999درحدود هکتار یک برای آن

 .داشیت  وجود ضایعات درصد 11/1 حدود برداشت روش

 یهییاروش کییاربرد منییافع و هزینییه تحلیییلو تجزیییه نتییایج

 نشیان  ذرت هیبریید  بذر هکتار یک برای برداشت مختلف

 سیاخت  خیودگردان  رکپیکرهاسی  با ذرت برداشت دهدمی

 ،باشدمی هزینه وکمترین آوریسود بیشیرین دارای فرانسه

 تیمییار اییین کییاربرد متغیییر هزینییه و سییودخالص کییه چییرا

 بیرآورد  رییال  هیزار  129229 و 199289ترتیب به برداشت

 رکپیکرهاس با ذرت برداشت تیمارهای به نسبت که گردید

 98/8، 41/11 ترتییب  بیه  کمباین و دستی ،تراکتوری پشت

 (.8 دولج( داشت سودآوری افزایش درصد 28/11 و

تحلیل اقتصادی ایین مطالعیه، پی  از اسیتفاده از      برای

روش بودجه بندی جزئی، بیا اسیتفاده از تحلییل ارجحییت     

سرمایه گذاری، اقتصادی و غیراقتصادی بیودن جیایگزینی   

هییر یییک از تیمارهییا توسییط سییایر تیمارهییا بررسییی و       

 .ترین تیمار آزمایش انتخاب شداقتصادی

، جایگزینی تیمار برداشت از نظر تکنیک مورد بررسی

بذر هیبرید ذرت با پیکرهاسیگر خیودگردان توسیط روش    

برداشیییت بیییا دسیییتگاه پیکرهاسیییکر پشیییت تراکتیییوری   

غیراقتصییادی اسییت، زیییرا در صییورت جییایگزینی، هزینییه  

افزایش و درآمد کاهش خواهید یافیت. جیایگزینی روش    

برداشت بذر هیبرید ذرت با پیکرهاسگر خودگردان توسط 

ی غیراقتصیییادی اسیییت، زییییرا در صیییورت   روش دسیییت

جایگزینی، افزایش هزینه بیشتر از افزایش درآمید خواهید   

بییود. همچنییین جییایگزینی روش برداشییت ذرت بییذری بییا 

پیکرهاسگر خیودگردان توسیط تیمیار برداشیت باکمبیاین      
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غالت مجهز به دماغیه ذرت غیراقتصیادی اسیت، زییرا در     

اهش خواهد صورت جایگزینی، هزینه افزایش و درآمد ک

یافت. بنابراین سیرمایه گیذاری در تکنییک برداشیت بیذر      

استفاده از پیکرهاسگر خودگردان از جملیه   هیبرید ذرت با

ساخت شرکت بورگن فرانسه ارجحیت دارد زیرا که سود 

خییالص بیشییتری را بییا هزینیی  کمتییری نسییبت بییه سییایر      

 (. 0های برداشت دارد )جدولتکنیک

 بذری ذرت برداشت مختلف یهاروش منافع و هزینه - 8 جدول

Table 8- Cost and benefit of different seed maize harvesting strategies. 

 برداشت روش

Harvest Method 

 )درصد( ضایعات

Losses (%) 

 کاربرد متغیر هزینه

 )هزارریال( روش

Variable costs 

(Thousand Rail) 

 کسر با ناخالص درآمد

 ()هزارریال ضایعات

Gross Income 

(Thousand Rail) 

 خالص درآمد

 )هزارریال(

Net Income 

(Thousand Rail) 
 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان رکهاس پیکر

Self-propelled Picker-Husker 

(Borgen France) 
7.11 150250 250830 100580 

 کششی رکهاس پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
7.44 162250 250920 88670 

 دستی برداشت

Labor force 
3.66 167650 260100 924450 

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
15.66 144250 226800 82550 

 

 گردانخود رکپیکرهاس با بررسی مورد برداشت یهاتکنیک جایگزینی اقتصادی ارزیابی – 0 جدول

Table 9- Economical assessment of replacing of the studied harvesting strategies with self-propelled picker 

husker technique. 

 

 برداشت روش

Harvest Method 

 جایگزینی از ناشی درآمد در تغییر

 (ریال هزار /هکتار)

Income changes due to 

replacement 

 جایگزینی از ناشی هزین  در تغییر

 ارریال(هز/هکتار)

Cost changes due to 

replacement 

 گذاریسرمایه ارجحیت

Preferred Investment 

 فرانسه بورگوئن ساخت خودگردان رکهاس پیکر

Self-propelled Picker-Husker 

(Borgen France) 

- - - 

 کششی رکهاس پیکر

Tractor mounted Picker -Husker 
 دارد 2000- +11910

 دستی برداشت

Labor force 
 دارد 22000- +2730

 ذرت دماغه به مجهز غالت کمباین

Cereal combine with maze head 
 دارد 6000+ +18030

 

 سپاسگزاری

 آمیییوزش و تحقیقیییات مرکیییز محتیییرم میییدیریت از

 کشت ملی وشرکت اردبیل استان طبیعی منابع و کشاورزی

 آوردن فییراهم و مییالی امینتیی لحییاظ بییه پییارس وصیینعت

گیردد. میی  تشیکر  و تقیدیر  پروژه اجرای در الزم امکانات



  1908پاییز و زمستان /  2 شماره/ 8 جلد/  ایران بذر فناوری و علوم نشریه ی...هاروش یاقتصاد -یفن یابیو ارز یبررس

129 

 Reference منابع

Abdul-Baki, A. A., and J. D. Anderson. 1973. Relationship between decarboxylation of glutamic acid and 

vigour in soybean seeds.Crop Sci. 13: 222-226. 

Anonymous, .2007. International rules for seed testing .International seed testing association (ISTA), Zurich, 

Switzerland. 

Anonymous, 2006. The plan to increase the production of corn in the country in 2001-2011. Ministry of 

Jihad-e Agriculture. (In Persian) 

Anonymous, 2015. Ministry of Jihad-e Agriculture Statistics. Available at: (In Persian). Ministry of Jihad-e 

Agriculture.  

Chogan, R. 2004. Hybrid maize seed production. Agricultural & natural resources research organization 

Seed and plant improvement institute. (In Persian, with English Abstract).The final research report. Areeo.  

Dillon, J., L. Hardaker, and J. Brian. 1993. Farm management research for small farmer development. 

FAO Farm systems management series. FAO. No.6. 

Gazor, H. R., and A. Hamidi. 2010. Agricultural & natural resources research organization. Research 

Institute of Agricultural Engineering. (In Persian, with English Abstract).The final research report. Areeo.   

Hampton, J.G., and D.N. Tekrony. 1995. Handbook of vigor test methods, 3rd. International seed testing 

association (ISTA), Zurich, Switzerland. 

Hanna, H.M., and L.V. Fossen. 1995. Profitable Corn Harvesting, Department of Agricultural and 

Biosystems Engineering, Iowa State University. 

Hunter, E.A., C.A. Glasbey, and R.E.L. Naylor. 1984. The analysis of data from germination tests.Journal 

of Agricultural Science. Cambridge. 102:207-213. 

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. (In Persian, with English 

Abstract). Iranian J. Seed Sci. Technol. 6(1): 113-130.  

Mostofi sarkari, M.R. 2012. Evaluation and technical-economical comparison of performance of new wheat 

combines with conventional combines to improve and modification. J. Agric. Mach. 1 (1): 10-16. 

Navratil, R.J., and J.S. Burris. 1984. The effect of drying temperature on corn seed quality. (In Persian, 

with English Abstract). Can. J. Plant Sci. 64: 487-496. 

Norolsena, R. 2003. Statistical quality control. Authored by Duglass C Mokgmery. Univ. Sci. Technol.  

Price, T. 1997. Growing dry land maize, Agricultural Extension Office, Northern Territory, Australia.Scott 

SJ, RA, Jones Williams WA. 1984. Review of data analysis methods for seed germination. Crop Sci. 24: 

1192–1199 

Tolera, A., F. Sundstool, and A.N. Said. 1998. The effect of stage of maturity on yield and quality of maize 

grain and stover. Animal-Feed-Sci.-and Technol. 

Van Gastel, A. J. G., M. A. Pagnotta, and E. Proceddu, 1996. Seed science and technology. ICARDA, 

Aleppo, Syria. 

Wych, R.D. 1988. Production of hybrid seed corn. p. 565–607. In G.G. Sprague and J.W. Dudley (ed.) Corn 

and corn improvement. Agron. Monogr. 18, 3rd ed. ASA-CSSA-SSSA, Madison, WI. 



 

 


