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گههیوم ندس  ههش نکشن:ههی ب:  :اههدده دانشههک م زیهه   رشههشون ک و ا ههدشدرشن  ؛ ودانشههی ک رشناسش ههش اناهه  بههت تیت:هه   -2 و 1 

 صسشرع غذارشه دانشگشم آ اد ا النش واح  زی   و تحق:قشته تدیانه اریان  

 ا دشدرشن ن  ات تحق:قشت فسش و ندس  ش رششون که ریجه اریان -3

                                                                    18/10/98؛ تشنرخ پذریش   13/3/98تشنرخ دنرشفت  

 

 چکیده

شهود  دانهه و گلرهرآ  ن کشهه میگيهری از بههرهای گياهی سازگار با مناطق خشک و نيمهه خشهک اسهه کهه بهر گلرنگ

 ایهن محاسهره شهده اسهه  گيهاه گلرنهگان و ميزان مکه  بهرای سهاخه دسهتباه برداشهه گلرهرآ ، تودر این تحقيق

 نبهدارنههده موتههور و کيسههه، موتههور بههر  و شاسههی  ۀخرطههومی، ج رهه ۀبههر ، موتههور مکهه ،  و هه ۀتيغهه شههام  دسههتباه

ههای  زمهونی بها طهرل بلو  ،گيهاه گلرنهگ ی ماشهين برداشهه  بهه منظهور ارزیهابهاسههبوتههبه منظور حرکه از ميهان 

، 1 سهح در سهه شهد  تيمارههای انتبهابی شهام  ميهزان مکه  ههوا  اجهرا تصادفی در سه تکرار با رقم گلدشهه  کام 

متهر بهر  25 ههوای بها سهر ه  کهم(،  RPM 3500و دور موتهور متهر بهر نانيهه  19 ههوای بها سهر ه ترتيب به( 3، و 2

و   زیههاد( RPM 4800و دور موتههور متههر بههر نانيههه  36  هههوای و بهها سههر ه ، متوسهه ( RPM 4000و دور موتههور  نانيههه

سهه سهح  مکه  برداشهه در  (زمهان  مهدتنشهان داد کهه هها بررسهی  نتهای  بهودکارگر  شهاهد( با دسه  برداشه با

مربههوب بههه برداشههه  ن و بيشههترین  3مربههوب بههه مکهه   ن دار دارنههد و کمتههرین اخههت م م نههیدرصههد  1در سههح  

دار م نهیدرصهد  1در سهح   کههریهز  گلرهرآ بهه هنبهاد برداشهه بهود   از دیبر فاکتورهای مورد بررسهی اسهدستی 

در  ،درصهد 1/79در مکه  او  تها با ه  شهد تها ميهزان ریهز  نسهره بهه برداشهه دسهتی شد  اسهتااده از دسهتباه 

کهار سها ه  8 بها توانهدایهن دسهتباه مهی   بهرهود یابهددرصهد  93/94 تها و در مک  سهوددرصد  09/93 تا مک  دود

  وری کند  جمع را کيلوگرد گلررآ گلرنگ 4تا  3در روز بين 
 

 کلیدیهای واژه
 محاسره ،دستباه برداشه، سنج ، گ 

 

 مقدمه

اناههشن  ۀدمههش بههیاک ت ذرههنوغسههش نس ههع ن هشکدانههت      

ه 3ه بهشدا   ن:سهش2بعه  ا   ه رش 1آرسه   گیینه بت امشن نش

 8و ریچهههی 7ه بهههی  6ه رسیههه 5ه آفدهههشبگیدان4ریههه ا

آره  هشدم:ن گ:شم دانهت نوغسهش ندهد دن:هش بهت اهمشن نش

(Shiravand & Majidi, 2014)   

 

 

نسظ نم رههت زمهه تش  چسهه  ش ا ههتگیینهه  نحلهه       

غسهش ا   ههشک وه نارش بهش ر: :هت بهش  و  نوغنبیاک ت  :

دن نسهههش   بهههت  ههه ن گاهههدیدم  ااههه ش هشک غ:یا ههه: 

 Kizil)  اه درشهت نهشدهشن وشهی و ن:مهت وشهی  

et al., 2008)   

 ش دننوغسه ترشت گیینه  بهت زسه ان رهی گ:هشم دانه      
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1- Carthamus tinctorius L. 2- Glycine max 
3- Arachis hypogaea 4- Arachis hypogaea 

5- Helianthus annuus 6- Sesamus indicum 
7- Linum ustatissimum 8- Ricinus communis 
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  و  هه   اههیو  اههو ناهه: ک  1336ارههیان ا   ههشل 

 1351تهههههش  1350هشک  رهههههی رشهههههت آن دن  هههههشل

بههت حهه ارسی ن هه:  و ههش پههت ا  آن نیت ههش  و ناهه: ک 

  (Matbo-Sobhani, 2003) ا ت ترشهش رشفد

افشههشن گیدم ههش ته زی ههش و و دگیینهه  گ:ههشهش ری      

ندههی  ههشندش 150تههش  30ب تههت دن حهه ود ا ههت  انت ههش   

بهت رهی گهر نیره  بهت صه نت انددشک هی اهشوت و ا ت 

ت ننهه   نده نههشننیش و  ینهه  وههدد هههشرش بهه  هه  بههش گر

  ه  وهدد  پهس   ت ان  بهت رهی تهشا د  هی اشوت نشنش

دههه  دن وهه د  ههشک نشدانهت  20تههش  15هههی   هه   ؛اه د

(Paseban-Eslam, 2016)  

 آن: ک ننههه  دننههه اند نلهههیگ گیینههه  ا  درگهههی       

  ا ههتاههی ش  آ هه:شک نهه اد غههذارش و دانو دن رشهه نهشک

گیینهه  نس ههع باهه:شن ن :هه  ننهه    :عههش  ند و  ینهه  

  (Man-Ho et al., 2000)ا ت 

یینهه  دن تشباههدشنه و دههش رههت ننههه  گهههشک گر      

   ناه نش بیدااهترشبه ه هش ا   ند بهت  ینه  ت ::هی نشگر

اهه ن  و نشاوارهر تشباههدشن رهشهی  هههشاو ه:ن گر هدن ارهیان

نشنسهههه  نشنو  نوک گ:ههههشم بههههش ش  40تههههش  35نهههه ت 

(Matbo-Sobhani., 2003)  

نشت:ههی بیدااههت گههر ا  ن: د ههدگشم  هدن تحق:قههش      

 ههشودت اهه  رههت ا  رههی ن تهه نه و گ:ههشم گیینهه   یاحههش 

فهههن در :ههه  نه نرههه نه وی ههه نش و نرهههیو  ونودک 

 یدرهن:هیوک نکهش رهشن نش بهش  د هدگشم ب دتشک:ر ا م 

واند  هشک نوغسههش گ:ههشماک بههت دانههتو ههه:گ گ نههت صهه نت

 Azimi et)بهیش گی هین ن ااهتبهیاک و ت: هت  هریدنمش

al., 2011)  

دن ن:م کههههشن تحق:قههههشت رشههههشون ک  ۀن  اهههدن       

آونک مهههعدو نم نهههت نشاههه:ن    )NARI(1هس و هههدشن 

رسس م بههش بیدااههت -1  اهه   ههشودتگی ههین گیینهه  

پشههدش ا ههت  بههش ارههن ت صهه نت ر  تانههی ک بههشتیک رههت بهه

 400 بهه:ن  هش اهش  هشزت ت انهه فهید نشههی  د هدگشم

  نقههه ان رسههه آونک  مهههعگهههی  گی هههین  450تهههش 

 هشک وههشندانهمههشن گ نههتا  بههش د ههت گیینهه  آونک  مههع

  ا هههتگهههی  دن نو   250تهههش  200ط  ند ننههه  فقههه

ت ههشوت  رههت ن تهه نک احدههیاخ داویههش ۀرسس بیدااههت -2

دن ارهن ا هت رهت بهت  هشک ن ته ن  دانآن بش نه ل بهشتیک

و  ا هههت ماههه  یرکهههش ا  ن تههه ن بس رسهههش ا هههد شدما کد

ت انسههه  ا  آن تعههه اد ن هههیات ب:شهههدیک نشهم نهههشن 

ارههن نهه ل ا  اهه م آونک  مههعهههشک ا ههد شدم رسسهه   دادم

ت انهه  نش نشاهه:ن ارههنرههت دههه  نش رسس م نشههشندااههتبی

رسهه  آونک  مههعر:یهه گی  گیینهه  دن نو   4تههش  5/3بهه:ن 

ندینیبهههع دن نو  نا پ اهههش  150و ناهههشحت حههه ود 

  (Rajanvashi, 2004) ده 

د هههدگشم بیدااهههت گهههر گشو بهههشن  هدن تحق:قهههش      

اهه  رههت  ههش ورشن آن بیگیفدههت ا  ا گهه ک رههشن   ههشودت

تهه ن احدههیاخ  ههشنوبی ش بهه د بههش ارههن ت ههشوت رههت ا  ن 

  پههت ا  اهه نهشبههت  ههشک ن ته ن بی ههش ا ههد شدم  داویهش

 ههشوته بههت نسظهه ن ان رههشبش نشاهه:ن و تع:هه:ن ن:هه ان 

نردیههه   اکن نزهههترهههشنارش آنه نشاههه:ن دن اهههیارط 

ا   حههشرشد ههت آنهه م بههت  ندههشر  اهه ان رههشبش  و آ نههشرش

 5/3)تهههش  افههه ارش ن:ههه ان بیدااهههت نحلههه ل دن نو 

 5حهه ود )ک واندم بههت گههر هشو رههشهش آ هه:  دنصهه  

 Ranji et)بیدااههت د ههدش بهه د  بههش دن نقشراههت  دنصهه 

al., 2015)   

تحههت تههشش:ی اههیارط نکههش نفدههشن بههذن  هدن تحق:قههش      

صهه نت تییبههش و  ه بههتد ههدگشمبههش دن  نههشن بیدااههت 

شک نههه ند هههه  پشناندیاههه بین هههش و ان رهههشبش  نظهههیکه

ن بهی نفدهشن درسشن:هی گهذااهشنر پشناندیههشک تشش:یان رشبش 

ته ان بهت نش آندهشبه د رهت ا  ن:هشن هشک بهذن  :ش تش دانت

نههش ل هشک هش ا  نههش ل نکههشه ابعههشد و انهه ا مفشصههیت بههذن

 ۀبهههذن و نحههه هشک هشک دانهههتنکهههشه ابعهههشد و انههه ا م

 ۀدن ارههن آ نههشرش نحهه ود  رههیدپیارسهه گش بههذنهش ااههشنم 

 ندههشر  ر:یه  پش ههکشل بهه د  80  صهه ی تههش ت ::هیات فشههشن ا

1- Nimbkar Agricultural Research Institute  
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 ارزیابی ماشين برداشه گلررآ گياه گلرنگطراحی، ساخه و 

رهت بهش افه ارش ن:ه ان فشهشن نکهش  نشهشن دادههش بین ش

بیدااههت  ۀحهه ارسی فشصههی هپش ههکشل ر:یهه  20ا   ب:شههدی

 هههشک نردیهه  نهه ند بین ههشهش ا  نههش ل بههیاک حش تبههذن

  (Guarella et al., 1996)  رس ت ::ی نحا  ش نمش

  شبههر نحمهه ک گههر بیدااههت د ههدگشم هتحق:قههش دن      

 ا ه اک  اه  ان رهشبش و  هشودت  یاحهشه رهشنگی بهش حمر

 نکسه م ن ته ن  به د نردی هش هشک اهمت اهشنر د دگشم

  اهمت  هاه   هشودت تییبهش ههشکآ نهشرش ا شس بی رت

 بهیاک  :چهش رهی آن  رهی رهت گهر نکسه م و ونودک ۀ   

 اش هش بهش د هدگشم ارهن به د  اه م ع :تت گر ریدن   ع

 رهر و ن  گیفهتنش  هیان رهشنگی پشهت بهی دانپشدشر  ت

 دن (Roostapoor, 2017). بههه د ر:یههه گی  15 د هههدگشم

 رههی ان رههشبش و  ههشوت هبین ههش بههت درگههی شتحق:قهه

 پیداودههت  ز ههیان گههر بیدااههت بههیاک   رهه  د ههدگشم

 برههش  نههشت:کشه:ن هههشکبرش ا  د ههدگشم ارههن اهه  

 و چشههمش  :اههدد ا  ا ههد شدم بههش گههر تشههر:   شبی:ههت

 ندهههشر   اههه م بههه د  هههشودت   ارسسههه م ۀگ:هههی برهههش

 نحلهه ل تشههر:  رششت انهه رههتداد  نشههشنهههش بین ههش

 و گ:ههیم بههش نحلهه ل بیدااههت نوش و د ههدگشم ت  ههط

 بههی بههش رش اشیهههشک ت انهه نش نکههشبههیاک  فشههشن ن:هه ان

 Antonelli et) بشاه  دااهدت نحله ل بیدااهت نانه نشن

al., 2011)  

 اهه د رههت نشههر  نش هبههش ت  ههت بههت نههیون نسههشبع      

نشاهه:ن بههش دم  ۀنوش بهیش گههر گ:ههشم بههش ا هد شدم ا  ت: هه

 نک:ههه ن آن بهههتبهههش  آونک گهههرنسش ههه ش داند و  مهههع

 هرسهه   بسههشبیارناتههالگ  نههشن نا باهه:شن رههد نش هنرهه ن

آ هشن هشک نفهت و بیگشهدش بهیاک بهیش ا د شدم ا  ت: هت

تی و همچسهه:ن شنبیدااههت آ ههنسظهه ن  بههتهههش گی ین

اههه م بهههیاک  ههههشک بیرههه منکهههش هم نهههشن گی ین

ههش بهیاک او ه:ن بهشن دن رشه ن  ی گ:یک ا  نره ش گی ین

ااههت گی ههین گ:ههشم گیینهه  ا ههد شدم بههیاک د ههدگشم بید

حیرهههت دادن ارهههن نعیههه   اههه  اههه د  همچسههه:ن نش

هشک نشهههشبت ناههه ت بهههت نم نهههت ه هههدگشم نوک  نههه:ند

  ا تتی آ شن ه شودت ا م

ههه گ ا  ارههن تحق:هه   یاحههشه  ههشوت و ان رههشبش       

ن گ:ههشم گیینهه  بههش ا ههد شدم ا  د ههدگشم بیدااههت گی ههی

  ا تنفت و بیگشدش و نکش  کهش ت:ت

 

 هامواد و روش

هههش نوک بههش ت  ههت بههت اههکر نههشنسظد  یانگ:ههیک گر      

هههش و همچسهه:ن نهه   گی ینهشک گیینهه ه اههکر و ب تههت

 ههشزشت گههی  نو ه ا ههد شدم ا   هههش دنن هه ت اهه ن گی ی

بههیش و ن:هههیوک نکههش بددهههیرن گ رسههت بهههیاک  ۀت: هه

ا ههد شدم دن نشاهه:ن بیدااههت گی ههین گ:ههشم گیینهه  

 تشر:  دادم ا   

 V5R21 ناههرت Catiaافهه ان دن ابدهه ا بههش ا ههد شدم ا  نی 

نشههشن  1اهه  رههت دن اههکر ن ههد  ههیا او :ههت د ههدگشم 

 دادم ا م ا ت 

 
 طرل او يه دستباه -1شک  

Fig. 1- The basic design of the machine 
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ک هش ههشودت اهه م اههشنر  اههمت نشاهه:ن بیدااههت      

   ری ا ت

  ع ههههت -3 هوی هههه نش ۀ   هههه -2 هبههههیش ۀت: هههه -1

 حمههر چههی  -5 هاش ههش -4 هر:اههت و ن تهه ن  یانگ:ههیک

 ن تهه ن و -7 هگی ههین آونک  مههع ۀر:اهه -6 هتن نزهه دن

  پشرت اتلشل ۀن:ی -8

اک رههت دن ارههن د ههدگشم بههت نسظهه ن بههیش ت: ههت      

د ههدگشم  بههت نیبهه  گی ههین گیینهه  ا ههد شدم اهه ه 

 ههشوت  POWXG2032 ن پههشون پههالس نهه ل چمههن

دون بههی د :قههت ا ههت و  1000 دونانههش  ههیزت بههشبیژرههی 

  بهش ااهشفت رهیدن ا هتندهی ن:یهش 8هش به:ن ت: هت ۀصهیفش

هههد بههت صهه نت  هشارههن ت: ههت هرههی آداپدهه ن ت ::ههی و دههش 

 AC 220و هته و ههد بهش و دهش   DC 2/7اشن ک بهش و دهش  

ن:ههش   یاحههش  :اههدد بههشدکه بههیاک     سههرسشنو ههت رههشن 

 ان نه ند ن:هش  ن ته ن نکسه مه  هیزت هه اه ته و اه  ب د

 Srivastava) تع:ه:ن اه د افهت فشهشن رهر حیهد هه ا و

et al., 1993) ا بهت نحش ه ت افهت فشهشن   بسهشبیارن دن ابده

 ا د پیداودت نش

 دبی ۀمحاسب

  بههی حاهه  ندههی بههی Vاگههی  ههیزت  یرههشن ههه ا )      

  بههی حاهه  ندینیبههع Aششن:ههت و  هه   نق ههع    ههت )

نکعه  بهی بهی حاه  ندی 1 ۀا  ناب ه  Q) دبش هه ابشا ه 

  045216/0نقههههه ان آن   واههههه  نحش ههههه ت ششن:هههههت 

  (Safari, 2000)د ت آن  تب ندینکع  بی ششن:ت
   

 (1                       Q = V × A 
  

 جریان جرمی هوا مقدار ۀمحاسب

  بهی حاه  'Q) یرهشن  ینهشنقه ان  ۀبیاک نحش ه       

 ههه ااههیج  ههی  نرلهه   ا  حشصر ر:یهه گی  بههی ششن:ههت

(𝜌  دن بهه د نکعهه  ندی ر:یهه گی  بههی 2/1 آن نقهه ان رههت

 نکعهه  بههی ششن:ههت ن ههشب بههی حاهه  ندی  Q)دبههش ههه ا 

ر:یهه گی  بههی  054/0 نقهه ان آنو ا ههد شدم اهه   2 ۀناب هه

  (Safari., 2000) د ت آن تب ششن:ت
 

(2                            𝑄′ = 𝜌 ∗ 𝑄 
 

  افت ناشی از شتاب

آندههش بههش ونود نهه اد  شنهه  بههت  یرههشن ههه اه  ههیزت       

ارهن زمهر ن:هش   ن ه  نش حه تش بهت  هیزت ا د نش رشد 

بههی حاهه  پش ههکشل   ∆aP)بههت رههی افههت فشههشن ااههشفش 

پشناندیهههشک  ههی   بههش ت  ههت بههت 3 ۀرههت ا  ناب ههداند 

 بهههی یههه گی :ر 2/1  بهههش نقههه ان  𝜌نرلههه   هههه ا )

بههی حاهه  ندههی بههی   C)ه  ههیزت  شنهه ات نکعهه ندی

ششن:هت و  ندهی بهیبهی حاه    V) یزت  یرشن هه ا ششن:ته 

و اهه  نحش هه ت بهه ون بعهه    mØ) ینههش  یرههشن ناهه ت 

 Srivastava)د ههت آنهه   تبههپش ههکشل  190/0نقهه ان آن 

et al., 1993)  
 

(3                       ∆𝑃𝑎 = ∅𝑚𝑉𝜌𝐶 

     

ه ا  تقاههه:د اههه ت  mØ)ناههه ت  یرهههشن  ینهههش     

 یرههشن  ینههش  شنهه  بههی حاهه  ر:یهه گی  بههی ششن:ههت بههی 

ششن:هت  رشن  ینش  ه:شل بهی حاه  ر:یه گی  بهیا ت  ی

 آر   بت د ت نش

 افت ناشی از بلند کردن جامدات

اههشو  ت ::ههی انههی ک پدشناهه:ر   ∆gP) ارههن افههت      

بههی حاهه   نفههدن آن بههت انت ههش  نهه ند نظههیبههش  شنهه  دن 

بههش پشناندیهههشک  ههی  نرلهه    شنهه  ا ههت و  پش ههکشل

  بهههی حاههه  ر:یههه گی  بهههی 𝜌*دن هسگهههش  اندقهههشل )

بهی   ∆z) انت ش  بیسه  اه ن نه ند نظهی  شنه  نکع هندی

بههی    بههی حاهه  ندههیgو اههدشج  شهبههت ) حاهه  ندههی

بهش ت  هت  اه د انهشنهشنحش ه ت  4ا  ناب هۀ  نیذون ششن:ت

گی ههین بیرهه م اهه م حیرههت زمهه دک نهه اند و بههت ارسکههت 

  ا ههتصهه ی نقهه ان آن ه اهه دنمههشدن انت ههش  نسدقههر 
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(Srivastava et al., 1993)  
 

(4                           ∆𝑝𝑔 = 𝜌∗𝑔∆𝑧 
 

 تعیین ضریب اصطکاک

 5 ۀا  ناب ههه بههه ون بعههه   sλ) اهههیر  اصههه کش       

  بههی حاهه  gاهه  رههت دن آن اههدشج  شهبههت )نحش هه ت 

بههی حاهه    C) ههیزت  شنهه ات ندههی بههی نیههذون ششن:ههته 

ا ههت    بههی حاهه  ندههی Dندههی بههی ششن:ههت و   ههی    ههت )

 Srivastava) د هت آنه تبه 0081/0ارهن اهیر  نق ان 

et al., 1993)  

 

 (5                         𝜆𝑆 =
0.0285√𝑔𝐷

𝐶
 

 

 فشار به سبب اصطکاک موادافت 

اهه د بههی حاهه  پش ههکشل ب:ههشن نش  ∆sP)ارههن افههت       

نشاههش ا  بیوهه ند هنات  شنهه  بههت رکهه رگی و اصهه کش   و

نحش هه ت  6 ۀناب هه ن ههشب هش ههت و بههش  هه ان    تآندههش 

 ۀرههش  هه ل    هه رههت دن ارههن ناب ههت  هه ل ناهه:یاهه د نههش

 پشناندیههههش دن  ۀ  بهههی حاههه  ندهههی و بق:هههL) اندقهههشل

افههت فشههشنه  نقهه ان ان     یههش تعیرهه  اهه مهههشک ناب ههت

 د ههههت آنهههه  تبهههه pa 417/1پههههت ا  نحش هههه ته 

(Srivastava et al., 1993)  

 

   (6                     ∆𝑝𝑠 = ∅𝑚𝜆𝑠
𝜌

2
𝑉2 𝐿

𝐷
 

 

 هاافت فشار در لوله

فقهط    ∆LP) شهشن وهطافت فششن دن    هت رهش افهت ف      

  ارهن افهت ا هتهشک اندقهشل    هت نشاش ا   یرشن هه ا دن

اهههیر   هاههه   دن ارهههن ناب هههتنحش ههه ت  7 ۀناب ههه ا 

پشناندیهههش دن  ۀو بق:ها هت   به ون بعه  Lλنقشونهت هه ا )

 ارههن افههت نقهه انان     یههش تعیرهه  اهه مهههشک ناب ههت

 Srivastava et)   د ههت آنهه  تبههپش ههکشل  19/1412

al., 1993)  
 

  (7                        ∆𝑝𝐿 = 𝜆𝐿
𝜌

2
𝑉2 𝐿

𝐷
 

  

بهش ت  هت بهت زه د نرس  ه  رهت  بیاک  یرشن نهدال ده      

 8 ۀا  ناب هه د ههت آنهه ه تبهه 172800  هه  نحش هه ت 

  بهه ون بعهه  Lλاههیر  نقشونههت ههه ا ) بههیاک تع:هه:ن

زهه د نرس  هه    Re) رههت دن آن تهه ان ا ههد شدم رههیدنش

 016143/0 و نقههه ان اهههیر  نقشونهههت هههه اا هههت 

  (Srivastava et al., 1993)د ت آن  تب

 

(8            λL

4
= 0.0014 + 0.125Re−0.32 

 

 افت فشار ناشی از زانوها

بههش گههذن نریهه   ههه ا و  شنهه  ا   انهه ه نقهه انک         

هه ا و  شنه  بهش  ه ان  انه  تیه   انی ک بت     اص کش 

ارههن اصهه کش ه  ههیزت  شنهه  رههشهش  بههی اشههیاهه د  نش

قهه ان انههی ک ااههشفش     ا ههت تههش ننو ا  ارههن  و رشبههنش

نشاههش ا    افههت فشههشن نا بههت  ههیزت او :ههت بی ههشن آندههش 

تهه ان ا   هه ل بههیاک ههه اک تسدههش نا نش  ∆bP) ان هههش 

رهت نا  ه ل نعهشد ش ا  ناه:ی   رهیدنعشدل  ان  نحش ه ت 

   eqL) رسهه نشهشک ناههدق:د اریههشد افههت فشههشن دن    ههت

بهش دن نظهی گهیفدن  رسسه  رهتنحش ه ت نشبی حا  ندهی 

 9/0  بههههت ن:هههه ان Kاههههیر  افههههت دن اتلههههش ت )

(Srivastava et al., 1993)  و بق:ههت پشناندیهههشرش رههت

  9ا  ناب ههۀ ندههی  23/2ان ه نقهه ان  هه ال تعیرهه  اهه م

 69/6و بهیاک  هت  انه رش نقه ان ندهشرش آن  د ت آنه  تب

  و اه  ا 

 

(9                          𝐿𝑒𝑞 =
𝐾𝐷

𝜆𝐿
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نحش هه ت  10 ۀهههش ا  ناب ههافههت فشههشن نشاههش ا   ان       

نقهه ان ان  و هههشک آن  هه ال تعیرهه  اهه مپشناندیاهه  رههت 

 د ت آن   تپش کشل ب 2099آنه 

 

  (10                      ∆𝑃𝑏 =
∆𝑃𝐿

𝐿
∗ 𝐿𝑒𝑞 

 

 توان مورد نیاز    ۀمحاسب

بههت تع:هه:ن  هبههیاک نحش هه ت تهه ان نهه ند ن:ههش  ن تهه ن      

افهت  11 ۀن:هش  ا هت رهت ا  ناب ه  ∆TP)افت فشهشن رهر 

   یههش ۀبههش ت  ههت بههت پشناندیهههشک تعیرهه  اهه  فشههشن رههر

 نقهه ان آنو  (Srivastava et al., 1993)اهه  نحش هه ت 

  P) تهه ان نهه ند ن:ههش د ههت آنهه    تپش ههکشل بهه 25/3513

رههشنک نکسهه م  بههش دن نظههی گههیفدن بههش دم بههی حاهه  وات

(bη  نحش هه ت اهه  21 ۀا  ناب ههدنصهه   60 بههت ن:هه ان 

نکعهه  بههی ششن:ههت بههی حاه  ندی  Qرهت دن آن دبههش ههه ا )

 د هههت آنههه  تبههه وات 75/264 تههه انو نقههه ان  ا هههت

(Safari, 2000)  

 

(11         ∆𝑃𝑇 = ∆𝑃𝑎 + ∆𝑃𝑔𝛥𝑃𝑠 + 𝛥𝑃𝐿 + 𝛥𝑃𝑏 

 

(12                         𝑃 = ∆𝑃𝑇 ×
𝑄

ŋ𝑏
 

  450 ههههشوی  نشبهههش ت  هههت بهههت ارسکهههت  ههه ل       

دن نظههی گیفدههت د ههدگشم آندههش  ههت و تعهه اد  ندههی ههشندش

 وات 25/794ن نهه ند ن:ههش  د ههدگشم تهه ا ها ههتاهه م 

 د ت آن   تب

 موتور مورد نیازانتخاب 

بههیاک رههشج نقهه ان نکههش نهه ند ن:ههش  بههیاک اند      

اول  ۀدن نیحیههه هآونک گی هههین گ:هههشم گیینههه  مهههع

ا ههیاک  ههیزت حهه  گی ههین دن ههه ا تع:هه:ن اهه   بههیاک 

 هآ نههشرشه گی ههین گیینهه  نوک تهه نک دنون رشنههشل ههه ا

 هیان ه اه دن:ه م نمشهسگشنش رهت هه ا ا  پهشر:ن بهت بهش  

 ۀدهسههه ت ::یبهههش ت دونانهههش دنسههه م دادم اههه    هههیز

فیرههشنت )ارسهه نتی ه افهه ارش دادم اهه  تههش نحلهه ل دنون 

 ههیزت ههه ا دن ارههن    رشنههشل ههه ا بههت حش ههت نعیهه  بی هه

 ههیزت    ههیزت حهه   اههد دن نظههی گیفدههت اهه  ه حظههت

ش ههت ندههی بههی ششن:ههت  2/2 گی ههینگ:یک اهه م انهه ا محهه  

 گیدر   

 نههه ل  هههس  هههه ا یزتبهههش ا هههد شدم ا  د هههدگشم       

testo 425 ب:شههدیرن ن:هه ان  ههیزت  ه ههشوت آ مههشن

گ:یک اهه   انهه ا م ن تهه نبههش  یرههشن ههه اک ت  :هه  اهه م 

  ههههس  ههههه ا نا نشههههشند ههههدگشم  یزت ه2اههههکر 

 ده  نش

 

 
 سن  هوادستباه سر ه -2شک  

Fig. 2- Air Speedometer 
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ارههن د ههدگشم  شبی:ههت افهه ارش  ارسکههتبههش ت  ههت بههت       

 ارههههن  شبی:ههههت نا )داند هشک بیدااههههت نا ن:هههه     ههههت

 ه ن:هه ان ت هه رر اهه د چسهه  رههشنبیم اهه ن بههترههت  داند

ن تهه ن  ههشنوبی ش نهه ل  ا نکههش بشرهه  ب:شههدی بشاهه   

V4Z-AD30-154- RoHS  ا ههد شدم اهه   ههشوت چهه:ن

داناک ه نکسهه م آج و وههش  ا ههتدانده دو پیوانههت  رههت

 220/230بههش و دههش   ا ههته ووات  1200حهه ارسی تهه ان 

 رس   و ت رشن نش

 خرطومی ۀلول

یرهه م اهه م بههت هههشک بگی ین قههشلبههت نسظهه ن اند      

ا  وی هه نش بههت  هه ل  ه هههشآونک گی ین مههع ۀر:اهه

    ههی اهه ا ههد شدم  ندی ههشندش 4ندی و   ههی  ههشندش 450

گی ههین  ۀ ا ندههی بددههیرن گ رسههت بهه د  رههیا انهه ههشندش 4

ندی  ههشندش 4و   ههی ا ههت ندی  ههشندش 3گیینهه  حهه ارسی 

 ن   هههی نمکهههن بهههیاک بیدااهههت گی هههینتیرر چهههی

زهه  بش بههش   ههی ب:شههدی ۀ  اندرههشج    ههاهه دنههش نحاهه ج

نحلهه ل و ن  هه   ۀرسس افهه ارش و ن  اههمت بیدااههت

اهه د و بههیاک ارسکههت رههشنبی واههدگش  ودتههی رههشنبی نش

 هه ل  ه ههد شدم رسهه بد انهه  تههش اههعش  ب:شههدی ا  د ههدگشم ا

 ندی دن نظی گیفدت ا   شندش 450وی  نش 

 موتور مکش و کیسه ۀنگهدارند ۀجعب

 5/1بهههش اهههرشنت آ ههه ن:س:د اک ا   هههست  ع هههت      

بهههیاک ندی  هههشندش 50×31×28ندهههی بهههش ابعهههشد ن:یهههش

گی ههین  آونک مههع ۀنگدهه انک ن تهه ن نکههش و ر:اهه

رههشنبی  3آن نا داند  یاحههش و  ههشودت اهه  رههت  شبی:ههت 

هش نوک گ:یکانه ا م  بهش آن رهشن رسسه بت صه نت هم نهشن 

ههشک نکهش گی یننسظه ن  بهتیزت نکهش نه ند ن:هش   

ن ههی ن:هه   شبههر  5گیینهه  نشههشن داد رههت تعهه اد رههشنبی تههش 

ن تهه ن  ۀ ع ههت نگد اننهه ه 3دن اههکر  افهه ارش ا ههت 

 ا د در م نش
  

 
  وری گلررآ گلرنگجمع ۀموتور مکنده و کيس ۀج ره نبهدارند -3شک  

Fig. 3- Vacuum motor holder box and Safflower petal collection bag 
 

 منبع تامین توان

 وات و 189بهیش بهش ته ان  ۀتهشن:ن انهی ک ت: هبیاک       

ارسکههت و ههشرر و  واتر:یهه  2/1ن تهه ن نکههش بههش تهه ان 

 ه بی ش بهیاک ا هدشنت او :هت ن:هش  بهت ته ان دو بیابهی داننه 

بههش   SS7800ANنهه ل  SUPER STARبههیخا  ن تهه ن 

و رههی ویو ههش  ACر:یهه  وات بههش دو ویو ههش  3تهه ان 

DC  ا ههد شدم اهه ه   :دههی 15نرهه ن  هه وت بههش حیههد

    ا تبیخ ندعی  بت ن ت ن نر ن   وت ارن )

 

 آوری گلبرگجمع ۀکیس

 ۀهههش ا   یرهه     ههبعهه  ا  بههیش و نکههشه گی ین      

ا   ههست پشنچههت  اهه ن   ر:اههتت نشوی هه نش واند ر:اهه

  :دی دن نظی گیفدت ا   10و حید آن 

 شاسی 

 ۀتههی دن ن نزههته  ع ههآ ههشنبههت نسظهه ن حیرههت        �

ن ته ن نکهش و ر:اههت نوک رهی اش هش  ههیان  ۀنگد اننه 

  ک   ارههن اش ههش  شبی:ههت حیرههت ا   بههتاهه ن  دادم
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 شبههر تسظهه:د آن ن:هه  انت ههش  نا دانده  و هه   رشههت

بههت  ه تههشندی ههشندش 180 حهه ارسی و 110حهه ا ر ا ههته 

آندههش آ هه:  هشک گههر بههت حیرههت ا  نوک ب تههتهسگههش  

  ن ن 

)بهت  ه ل د هدگشم  ۀ شج بش رش اش هش رهت نح ظه       

گ:ههید  ههیان نشدن آن ندی   ههشندش 5/31و زههی   5/50

 شبههر  ندیک  ههشودت اهه    اههمت ههشندش 2ا  ن شههش 

 3و  2ههههشک  هههشر  تسظههه:د انت هههش  اش هههش ا     ش

و ندی  ههشودت اهه  رههت دنون رکهه رگی  ههیان داننهه   ههشندش

 هش    انتاه دنهشظه:د تسانت هش  آن بش رمهی چدهشن په:گ 

 70و  110 بههت تیت:هه   ندیک ههشندش 2و  3هههشک    ش

 180رههت دن نیمهه   تههش انت ههش  اندرههشج اهه  ندی  ههشندش

ههههشک چهههی داند  ندی  شبی:هههت افههه ارش انت هههش   هههشندش

دو بههش رههت ا ههت  16 ههشر   اکچیوههتدو اش ههش ا  نهه  

ندیک بههت اش ههش  ههشندش 3اک ا   ههست  هه  ش اههشوت

ااههت گی ههین د ههدگشم بید ه4اههکر وصههر اهه م ا ههت  

نا بههت بههیش د ههدگشم  ۀت: هه ه 5اههکر  وگ:ههشم گیینهه  

 ده  رشن نششن نش هسگش 

 

 
 دستباه برداشه گلررآ گياه گلرنگ -4شک  

Fig. 4 - Safflower petal harvesting machine 
 

 
 تيغه بر  دستباه در زمان کار -5شک  

Fig. 5 - Machine cutting blade at work 
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 ههشوت  DT-2236بههش ا ههد شدم ا  تههشر ندی نهه ل       

دون ن تههه ن دن  هههت  ههه   نکهههش  ن:ههه ان هتهههشر ان

ا  ت ::ههی  ه  بههیاک ت ::ههی ن:هه ان نکههشگ:یک اهه انهه ا م

 کبههیا نکههش نقهه ان رههت دون ن تهه ن بدههیم گیفدههت اهه 

 و  ه2)نکهههش  4000  ه1)نکهههش  3500 ههههشک هههیزت

 ه19 تیت:هه  بههت ن تهه نه د :قههۀ دن دون  3)نکههش  4800

ارههن د ههدگشم پههت   گیدرهه  ش ههتندههی بههی ششن:ههت  36 و 25

 2بههت ناههشحت  گیینهه  ۀدن ن نزهه اهه  ت ههشودآنکههت ا  

ندههشل  ۀتحق:قههشت اصههالا و تد:هه ۀهکدههشن وا ههع دن ن  اهه

رشهت ن هد گی اهت ان رهشبش اه  رهت دن آن ن رهیج و بذ

ندی و  ههشندش 60 ک رشههتهههشفشصههیت ندر   اهه م بهه د

   ب دندی  شندش 95هش انت ش  ند  ط ب تت

دن نظههی گیفدههت اهه   رههی ت:مهههشن چدههشن ت:مههشن       

 ههت  هه   دن  )اههشه   و  ههت ت:مههشن بیدااههت بههش د ههت

ندههی  19 )رههد  بهش  ههیزت 1اهشنر نکههش  ن تهه ن نکهش

 2ه نکههههش RPM 3500و دون ن تهههه ن بههههی ششن:ههههت 

 و دون ن تهه نندههی بههی ششن:ههت  25  ههیزتبههش )ند  ههط  

RPM 4000  ندههی بههی  36بههش  ههیزت ) رههشد   3و نکههش

تکیانهههشک  اهه فههی    RPM 4800و دون ن تهه ن ششن:ههت 

وت نو  نمکههن ا ههت نوک هههشک ند ههشآ نشرشههش دن  نشن

ا   ههیا بیهه   رشنههر  نوه ا  ارههنگههذان بشاهه ندههشر  تشش:ی

دن ههشل  ههت تکههیان  دنهههش نشرشآ تلههشدفش ا ههد شدم اهه   

بههش تلههشدفش ت  ههط  ههیا بیهه   رشنههر هههش و دادم اهه 

انرههشنت  ههیان و ۀنهه ند تی رهه 24ناههرت SPSS افهه ان نی 

   س گیفد

  اهه ن آ نهه ن دانکههن نقشراههت ن:هه  بههش هههش ن:شنگ:ن      

 هتکههیان دن هههیآ نهه ن بهه رن صهه نت بهه د رههت نوش 

ههشک بیدااهت اهه م بیدااهت اهه   و ن گی ین گهر 100

 و همچسهه:ناههت بیدا   نههشن) نهه تدن هههی نیحیههته 

   اههه ن هش ش هههت دن  ههه ولآندهههش ن:ههه ان نرههه ش 

گی هین گیینه  نا نشهشن  ۀدااهت اه بی ۀنم نه ه 6 اکر

  ده نش

 

 
 برداشه شده گلررآ گياه گلرنگ ۀنمون -6شک  

Fig. 6 - Sample of harvested safflower petals 
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 نتایج و بحث

 بیدااههت   نههشن) نهه ت :ههیند  ه1 هه ول  ن ههشب       

 

بههیاک د ههدگشم دن  ههت  هه   نکههش و ت:مههشن اههشه  

   ا نقشرات )بیداات د دش  

 برداشه گلررآ (زمان  مدتواریانس  ۀتجزی -1جدو  

Table 1- Analysis of variance of duration (time) of harvested petal 
 منابع تغییر

Source of 

variance 

 آزادی ۀدرج

Degrees of freedom 

 مجموع مربعات

Sum of squares 

 میانگین مربعات

Mean squares 
F 

 بی  

Block 
2 0.119 0.059 2.706 

 ت:مشن

Treatment 
3 2.036 0.679 **30.978 

 و ش

Error 
6 0.113 0.022  

 رر

Total 
11 20268   

 دانن  د اودالگ نعسش ns ه دنص  1دن      داننعسشاودالگ  **     

 

بههه:ن ت:مشنههههش ت هههشوت  ه 1ا هههشس  ههه ول  بهههی      

   نهههشن) نههه تبههه:ن  دنصههه  1دانک دن  ههه   نعسهههش

 2)رهههد ه نکهههش  1حش هههت نکهههش  4بیدااهههت دن 

و هه د ) رههشد  و بیدااههت د ههدش  3)ند  ههط ه نکههش 

   نههشن) نهه تبهه:ن ن:ههشنگ:ن  ۀنقشراهه 7اههکر داند  

 2)رهههد ه نکهههش  1حش هههت نکهههش  4بیدااهههت دن 

نا نشههشن  ) رههشد  و بیدااههت د ههدش 3)ند  ههط ه نکههش 

 هنشههر  ا ههت 7اههکر   ن رههت دن همههشندههه   نش

و  bدن گههههیوم  3و  2ه نکههههش aدن گههههیوم  1نکههههش 

دهه  نشهشن نهش هیان داند رهت  cبیداات د دش دن گهیوم 

  رش بیدااههت گی ههین گیینهه  ا  نظههی صههیفت د ههدگشم

زمهر رهیدم بددی ا  بیدااهت بهت صه نت د هدش  دن  نشن

  ا ت

دانک نعسههش ت ههشوت اهه د رههتهمچسهه:ن نشههشه م نش      

و ا     حههشآ آنههشنک و هه د نهه انده ا 3و  2بهه:ن نکههش 

انههی ک ا    هه رش دن نلههیگتتهه ان بههیاک صههیفنشنو ارههن

رههت تهه ان رمدههیک ناهه ت بههت ا ههد شدم رههید  2نکههش 

دانن هه دن نعسشبههش ت  ههت بههت  ههمچسهه:ن داند  3نکههش 

اهه د رههت بهه:ن وانرههشنته نشههر  نش ۀبیهه   دن تی رهه

و هه د ن ااههدت ا ههت و دن دانک نعسههشهههش ت ههشوت تکیان

ابدهه ا انکههشن ا ههد شدم ا   ههیا رههشنال تلههشدفش و هه د 

   ا ت تدااد

ه ندههشر  تی رههۀ وانرههشنت بههیاک 2ا ههشس  هه ول  بههی      

دههه  بهه:ن هههش نشههشن نههشتع:هه:ن ن:هه ان نرهه ش گی ین

دنصهه  ا   حههشآ  1دانک دن  هه   ت:مشنهههش ت ههشوت نعسههش

 ن: ان نر ش گی ین و  د داند 
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 برداشه (زمان  مدتميانبين  ۀمقایس -7شک  

Fig. 7 – Compare means of harvesting time 

 
 هاواریانس ميزان ریز  گلررآ ۀتجزی -2 جدو 

Table 2- Analysis of variance of loss downfall petals 
 منابع تغییر

Source of 

variance 

 آزادی ۀدرج

Degrees of freedom 

 مجموع مربعات

Sum of squares 

 میانگین مربعات

Mean squares 
F 

 بی  

Block 
2 0.2366 0.118 ns0.832 

 ت:مشن

Treatment 
3 95.8882 31.9627 **224.67 

 و ش

Error 
6 0.8536 0.1423  

 رر

Total 
11 96.9784   

 دانن  د اودالگ نعسش ns دنص ه  1دان دن     اودالگ نعسش **     

 

 4دن نا ن:ههشنگ:ن ن:هه ان نرهه ش  ۀنقشراهه ه8اههکر       

 3)ند  ههط ه نکههش  2)رههد ه نکههش  1حش ههت نکههش 

  ده نششن نش ) رشد  و بیداات د دش

ه aدن گههیوم  1نشههر  ا ههت نکههش  اههکرارههن دن       

 cو بیدااههت د ههدش دن گههیوم  bدن گههیوم  3و  2نکههش 

ن:هه ان نرهه ش دن بیدااههت ن ههشن  نههش ههیان داند رههت 

ه و ن:هه  بیدااههت بههش د ههدگشما ههت تههش دن  د ههدش ب:شههدی 

:شههدی بشاهه  ن:هه ان نرهه ش ن:هه ان نکههش ب چههتهی ارسکههت

  ا ترمدی 

ه 3و  2ش گیوهههش نکهههههدبههت د :ههر  ههمچسهه:ن       

 2  ه    ته ان ا  نکهشرهشهش نلهیگ انهی ک نشبیاک 

   ریدا د شدم 
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 ميانبين ميزان ریز  ۀمقایس -8شک  

Fig. 8 – Compare means of loss downfall 
 

 گیرینتیجه

نشاههه:ن بیدااهههت دن  هههت  ههه   نکهههش )رهههده       

 نه ت اه   ندهشر  نشهشن داد رهت ان رهشبشند  ط و  رشد  

بیدااههت گی ههین گیینهه  دن بیدااههت د ههدش    نههشن)

 کههتارسن:هه  و بیدااههت بههش د ههدگشم ا ههت تههش دن  ب:شههدی

   بیدااههت نههشن) نهه تشم بشزهه  صههیفت  هه رش دن د ههدگ

تهه ان ا  ن تهه ن نکههش بههش  هه نت نش ههمچسهه:ن  اهه دنههش

هههش هسگههش  ن:هه ان نرهه ش گی ین رمدههی ا ههد شدم رههید 

 د هدگشمبیدااهت بهش ا هت تهش دن بیداات بش د ت ب:شهدی 

کهش ب:شهدی بشاه  ن:ه ن نره ش رمدهی چت ن:ه ان نو هی

  هههشکگیوهههش نکشهههدد :ههر  تبهه هدن رههر اهه د نش

   نهههشن) نههه ته دن نههه ند فشرد نههههشک 3و  2  ههه  

 نسظههه ن  بهههت بیدااهههت گی هههین و ن:ههه ان نرههه شه

 بهش  هیزت هه اک 2  ه   رشهش نلهیگ انهی که نکهش

ت صههه:ت  RPM 4000دون ن تههه ن  و ندههی بهههی ششن:هههت 25

 ا د نش
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Abstract 

Safflower, a plant compatible with dry and semi-arid regions, is cultivated for its seeds and 

petals. In this study, a harvesting machine was designed and constructed for harvesting safflower 

(Goldasht cultivar) petals. The harvesting machine had cutting blade, vacuum motor, flexible 

tube, motor holder box and bag, an electric motor and a chassis for moving in the field. In order 

to evaluate the machine, from the point of harvesting time and the rate of losses, a field 

experiment was conducted using completely randomized block design with three replications.  

Experimental levels included air vacuum rate at low, medium, and high levels: 19 m/s (air 

velocity) and 3500 rpm (engine rotational speed); 25 m/s (air velocity) and 4000 rpm (engine 

rotational speed); and 36 m/s (air velocity) and 4800 rpm (engine rotational speed) respectivly;  

and manual harvesting by the labors (control). The results showed that harvesting time had a 

significant difference at 1% level at three levels of vacuum rate. The lowest time for harvesting 

was recorded in third level, the maximum time for harvesting safflower was recorded in manual 

harvesting method. The loss of safflower, comparing with  manual harvesting, was reduced up to 

79.1%,  93.09%, and 94.9% when level 1, 2, and 3 were used, respectivly. This machine could 

harvest 3 to 4 Kg of safflower petals in 8 hours. 
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