
 

بسمه تعالی 

 

 کمباین -ماشین آالت برداشت  : عنوان مقاله 

 

یکی ازماشین های کشاورزی که مورد استفاده قرار می گیرد کمباین است که در حیطه ی کشاورزی 

به دلیل ( منبعث می شود combining از کلمه ی)نام گذاری این ماشین . دستگاهی کامال کاربردی است

این ماشین سه کار اصلی . گیرد انجام شده استانجام عملیاتی که به صورت سلسله مراتبی صورت می 

 :را انجام می دهد

 درو کردن .1
 خرمن کوبیدن .2
 جدا کردن دانه ها از ساقه ها .3

             دستگاه کمباین ساقه های زائد حاصل از درو کردن را در کنار هم نگه می دارد و از این محصول

     کمباین وظیفه ی برداشت محصول را به عهده دارد که . استفاده نمودمی توان به عنوان غذای دام 

می توان گفت بازدهی برداشت را افزایش می دهد و منجر می شود با نیروی انسانی کمتر بیشترین 

 .بازدهی صورت پذیرد

در این دستگاه . توسط فردی به نام هیرام مور اختراع شد 1834دستگاه کمباین برای اولین بار در سال 

 (همانند دستگاه تیلر و یا تراکتور)ابتدا توسط حیواناتی از قبیل گاو یا اسب کشیده می شد 

 :در اینجا به بررسی انواع کمباین پرداخته می شود

 .کمباین ها به دو گروه اصلی تقسیم می شود که شامل کمباین های خودرو و کمباین های کششی می شود

 

 

 

 

 

 



 کمباین خودرو چیست؟

کمباین که در آن موتور قدرت بسیار زیادی را برای جلو بردن ماشین به کار می برد در این نوع از 

اپراتور یا فردی . مورد استفاده قرار می گیرد( زمین های ناهموار تا زمین های صاف)انواع زمین ها 

ه که ماشین کمباین را می راند تسلط کافی به بخش های مختلف ماشین دارد و می تواند با توجه ب

 .وضعیت زمین، تغییرات الزم را اعمال نماید

 

کیلومتر در  5.4تا  3نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره نمود سرعت این دستگاه ها می باشد که از 

تیلر و تراکتور نیز به طور )کیلومتر در ساعت می باشد  21تا  4حین برداشت و در جاده ها بین 

دستگاه کمباین به دو دسته تقسیم می شود کمباین های دشت و (. ستمیانگین از همین سرعت برخوردار ا

 .کمباین های تپه که در بخش زیر به بررسی آنها پرداخته می شود

کمباین هایی که مخصوص دشت و زمین های مسطح و فراخ می باشند به وسیله یک اکل محرک ثابت 

هموار و شیب دار استفاده می شود با شیب ماشین های کمباینی که در زمین های نا. پشتیبانی می شود

ماشین های کمباین می توانند تا حدودی در زمین های شیب دار عمل . زمین خود را تنظیم می نمایند

نمایند اما اگر شیب زمین بیش از اندازه باشد عمل جدا کردن و تمیز کردن محصوالت به خوبی انجام 

 .نمی گیرد

ورد استفاده قرار می گیرند به گونه ای عمل می نمایند که در شیب ها به کمباین هایی که مخصوص تپه م

طور خودکار خود را تراز می نمایند اما همان طور که گفتیم در شیب های زیاد امکان ایجاد مشکالتی 

درصد عمل جدا کردن،کوبیدن و تمیز  45تا  30در زمین هایی بین . در جدا کردن وجود خواهد داشت

 .ائد از محصوالتی چون گندم، جو، ذرت، یوالف و سویا به خوبی انجام می پذیردکردن مواد ز

 

 



 

 کمباین کششی چیست؟

 

کشیده می  PTO مدل های کوچکتر آن به وسیله ی. این نوع از کمباین توسط تراکتور کشیده می شود

 .که بر روی کمباین سوار شده است انجام می پذیردشود و مدل های بزرگتر آن توسط یک موتور کمکی 

.  در بین ماشین آالت کشاورزی تراکتور و تیلر نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 

 

 

 

 

 

 

 

 


