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 گلبرگ گلرنگ مکانيزهنيمهماشين برداشت معرفی 

 

 2و محمود صفری *1هومن شریف نسب

 

سسه فنی مهندسی کشاورزی، سازمان ، مرو مکانیزاسیون های کشاورزیماشینمهندسی مکانیک : استادیار بخش تحقیقات 2و  1

 کشاورزی، کرج، ایرانتحقیقات، آموزش و ترویج 

 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع

 ت.ایران برخوردار اساکثر مناطق کشت در  برایاز پتانسیل خوبی  خشکی بوده و وبه گرما  ، گیاهی مقاومگلرنگ

های شمالی، جنوبی و رضوی، زنجان، سیستان و بلوچستان، های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراساناین گیاه در استان

، معاد  79-79 زراعی در ستتا شتتود. قزوین، کردستتتان، کرمان، مرکزی و یزد به روش آبی و دیک کشتتت میفارس، 

 گگلرن گیاه است.رو به افزایش  و این روند ه استهای کشتاورزی کشتور زیرکشت این گیاه بود  هکتار از زمین 9227

که کاربرد و خواص فراوانی دارد. یکی از  ستتتتنیز ا قرمزرنگیهای زرد و ، دارای گلبرگباکیفیتروغن تولید عالوه بر 

گیاه  .استبرای تزئین و بهبود طعک غذا  و رنگ خوراکیاز آن در استفاده  های گلرنگترین کاربردهای گلبرگقدیمی

گیرد. این گیاه دارای خواص درمانی قرار می نیز مورد استتتفادهرنگرزی منستتوجات  برایستتنتی  صتتورتبه گلرنگ

دستی و سنتی  صورتبه، برداشتت گل در اغل  مناطق  ایراندر کاربرد دارد. گوناگونی استت و در صتناید داروستازی    

های تولید را های زیادی بوده و هزینه، این روش دارای مشتتقتگلرنگ که با توجه به خاردار بودن گیاه شتتودمیانجام 

 در جهت توسعه کشت مؤثرگامی  تواندمیبرداشت گل  برایانتخاب روش مکانیزه مناست    ،ابراینبن. دهدافزایش می

فرقونی برداشت  ها و ستهولت کاربری، ماشتین  سترعت برداشتت، کاهش هزینه  افزایش  منظوربهاین محصتو  باشتد.   

 های رفت و برگشتی درتیغهو عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفت. استفاده از  هطراحی و ستاخته شتد   گلبرگ گلرنگ

 هشدبریدههای گلبرگ زمانهکتر و همچنین مکش برداشتت آستان   منظوربه هاگلبرگاین دستتگاه برای برش آستان   

 .می دهدبرداشت را کاهش  هایهزینهو  ضایعاتسترعت انجام کار را افزایش و میزان   ،هابرای جلوگیری از ریزش آن

 پرداخته شده است. فرقونی برداشت گلبرگ گلرنگ ماشیندر این مقاله به معرفی 

 

 معرفی دستورالعمل

ها روی بوته غیرممکن است. ، روش برداشتتت کلی گلهای گلرنگها روی بوتها توجه به شتکل نامنظک قرارگیری گل ب

 یهواشود )عصر انجام  یابرداشت باید در صبح عملیات  شوند.صورت جداگانه برداشت بایست بهها میلذا هریک ازگل

 در ماشین برداشت گلبرگ گیاه  .سازد(ها را با مشکل مواجه میآنو برداشت  شدهها گلبرگشدن  سفتباعث  ترگرم

 hsharifnasab@yahoo.comنگارندۀ مسئو :  *

 



 

 

 74-05 ص /9911و تابستان / بهار2/ شماره 2جلد /مجله مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی

 حرکت تیغه برش توسط موتور الکتریکی .شده است استتفاده ی و نیروی مکشت  رفت و برگشتتی برش  از تیغه ،گلرنگ

برای حرکت . تأمین شتده است وات  187و توان مصترفی   یمترمیلی 8 یهابین تیغه فاصتله با  (دور بر دقیقه 1111)

، گیرد و در حین برشها از قسمت باالی نهنج صورت میها، از کلید قطد و وصل استفاده شده است. برش گلبرگتیغه

ب، واحد  -2و شتتکلهای رفت و برگشتتتی تیغهالف،  -2 شتتکلهیچ برگ و یا اضتتافاتی به همراه گلبرگ، وجود ندارد. 

استتتت تا متر  9/4لوله خرطومی به طو  این ماشتتتین مجهز به  دهد.را نشتتتان می لوله مکنده برش و محل نصتتت 

 ولت 221مکش، موتور  مورد استفاده برای موتورانتقا  دهد.  گلبرگ یآورجمدبه کیسته  را  شتده  دهیبرهای گلبرگ

 (.ج -2 شکل) باشدمیوات  1211توان  وکه دارای دو پروانه مکنده است 

 

 مزرعه آماده برداشت -1شکل 

 

 

 

 )ج( )ب( )الف(

 و ج( موتور مکشی ش، ب( واحد برش و محل نصب خرطومیتیغه بر الف( -2شکل 

با حجک  DCو یک خروجی  ACبا دو خروجی یک موتور برقی ، از یبرش و موتور مکشتتت انرژی تیغه تأمین برای

موتور برق در فاصله دلخواه از دستگاه، در فضای باز مستقر شده و انرژی الکتریکی . ه استلیتر استتفاده شتد   19باک 

 برای استتت که ای از جنس آلومینیومجعبهشتتود. این دستتتگاه دارای  مورد نیاز توستتط کابل به دستتتگاه منتقل می 

 بعد از برش و مکش،  .الف( -2ه است )شکل ستاخته شتد  طراحی و  آوری گلبرگنگهداری موتور مکش و کیسته جمد 
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 استتتلیتر  11. کیستته از جنس پارچه و حجک آن شتتوندیم آوریجمد ها از طریق لوله خرطومی وارد کیستتهگلبرگ

 .ب( -2)شکل 

  
 )ب(                               )الف(                              

 آوری گلبرگالف( جعبه نگهدارنده موتور مکش، ب( کیسه جمع -3شکل 
 

 هجعبه نگهدارنده موتور مکش و کیسیری قرارگمجهز به شاسی مناس  برای  ماشین برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ

فاصله کشت )خطوط  در بین منظور استقراربه کیلوگرم 21با وزن  . این شاسیحرکت کند ترساناستت تا در مزرعه آ 

قابل متر( یسانت 111-181)ارتفاع  یرتغی و متر(یسانت 21روی پشته،  هابوتهمتر و فاصله یسانت 91های کشت، یفرد

یر است. با عنایت به کشت متراکک گیاه، استقرار پذانجامحمل شتاستی توستط یک کاربر و به ستهولت     . استت  تنظیک

وضعیت استقرار دستگاه روی شاسی در مزرعه در حین  4یر استت. در شکل  پذامکاندستتگاه در فاصتله بین خطوط   

نمایش داده  ماشین برداشت گلبرگ گیاه گلرنگتصویری کامل از  9در شکل  است. شده دادهعملیات برداشت، نشان 

 است. شده

 
 

 رو عرض کا شاسی قابل تنظیم از نظر ارتفاع -7شکل 
 

 شدنکارگیری/ نحوه اجرایی بهفرآیند 

ت. با اس نمونه اولیه این دستگاه، طی دو سا  متوالی در مزارع گلرنگ مورد آزمون، ارزیابی و رفد نقص قرار گرفته

های ترویجی، دستگاه قابلیت تولید انبوه و توزید های صتنعتی تولیدکننده به شکل همایش انتقا  فناوری به مجموعه

 در سطح کشور را خواهد داشت.
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 گلرنگ ماشین فرقونی برداشت گلبرگ -5شکل 

 

  مزایا و اثربخشی

م طور میانگین ستته و نیک کیلوگرظرفیت برداشتتت در روز برای دستتتگاه تک کاربره برداشتتت گلبرگ گلرنگ، به -1

در روز برای یک کارگر دو و نیک کیلوگرم  این رقک، گلبرگ با یک نفر کارگر استتت. در روش برداشتتت دستتتی،  

پیشنهاد  افزایش استت. های مکشتی و واحدهای برشتی قابل   این ماشتین با افزایش تعداد لوله  باشتد. ظرفیت می

هکتار سطح مزرعه، یک دستگاه تک کاربره تهیه شود. بدیهی است با استفاده از دستگاه  19شود به ازای هر می

 های تک کاربره را کاهش داد. توان تعداد دستگاهچند کاربره، می

 2/79) درصد( نسبت به روش دستی 9/78) شدهبرداشتت ماشتینی، درصتد خلوص محصتو  برداشت     در روش  -2

 درصد( بیشتر است. 

میزان ضتایعات ناشتی از ریزش گلبرگ، در روش برداشتت ماشتتینی نسبت به روش برداشت دستی کمتر است.     -2

 درصد است.  29/2درصد و در روش دستی،  11/1میزان ضایعات در روش ماشینی، 

های ارجحیت داشته و هزینه استفاده از روش برداشت ماشینی نسبت به روش برداشت دستی از نظر اقتصتادی،  -4

 و در روش دستتتی، 99/1نستتبت ستتود به هزینه در روش ماشتتینی،    دهد.داری کاهش میطور معنیتولید را به

 است. 19/1

شتتده استتت، ولی با توجه به قابل تنظیک بودن  گرچه این دستتتگاه در حا  حاضتتر برای یک کاربر نمایش داده -9 

 زمان قادر به استفاده از دستگاه برای برداشت محصو  هستند.میزان مکش، تا سه کاربر، هک
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