
 ايران تحقيقات مرتع و بيابانپژوهشي -صلنامة علميف

 (1386) 143-155 ، صفحة2شمارة ، 14جلد 

 

 يمرتع رهايبذبرداشت  يبرا يمكشن يکمباو ارزيابي ساخت ، طراحي

 
 2محمد کاظم عراقيو  سعيد مينائي ،1محمد حسين آق خاني

 كشور حقيقات جنگلها و مراتعتسسه ؤعضو هيات علمي مو  دانشگاه تربيت مدرسو  هدگروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي، دانشگاه فردوسي مش استاديار -1

 كشور حقيقات جنگلها و مراتعتسسه ؤعضو هيات علمي مو  دانشگاه تربيت مدرسو  گروه مهندسي ماشينهاي كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهدار استادي-2

 23/11/1385تاريخ پذيرش:   28/03/1384تاريخ دريافت: 

 

 چكيده 
و  از سطح زمين يا از روي گياه يك سيستم برداشت مكشي طراحي يو علوفه ا ياهان مرتعيگ رهايراي برداشت بذب 

 براساس سيستم اجزاءطراحي باشد.  مي يگير و بوجار غالف واحد ،مكشيبرداشت  يساخته شده است كه شامل سكو

ن يا شده است. انجامساله  مرتعي به نام يونجه يكعلوفه بذر آيروديناميكي يك نوع و  يكيخواص مكانمشخصات فيزيكي و 

اه يا گين يزم يرا از رو ياهان مرتعيبذر گ ير اراضيزه در سايمه مكانيهموار و ن يزه در اراضيدستگاه قادر هست به صورت مكان

رداشت بذر توسط يك يا دو د. براي كار در اراضي ناهموار سكوي برداشت براحتي بر روي دستگاه جمع شده و بيبرداشت نما

اغلب  ،با تنظيمات مناسب تواند ميگونه اي كه بكمباين اين طراحي  شود. مياز طريق هودهاي در نظر گرفته شده انجام  كارگر

برابر  %40با درصد خلوص ريخته شده بر روي زمين رهاي ظرفيت مكش براي بذ د.يااي را برداشت نم مرتعي و علوفه رهايبذ

ها الك بازده واحد. بود كيلوگرم بر هكتار 750% ظرفيت مكش حدود 60و با افزايش درصد خلوص تا  گرم بر هكتاركيلو 312با 

توان ر است. ي% متغ90تا  75ن يمختلف ب يهار در سرعتيگ . بازده واحد غالفبود % 80% و 67به ترتيب  ييهوا يجداساز و

  گردد. يدهي تراكتور تأمين م سيستم رانش تسمه اي از محور توان يكتوسط  كه استكيلووات  07/1 ،ز اين سيستممورد نيا

 

 .، ارزيابيساخت،طراحي ،مكشي برداشت نيكمبا،ساله كيونجه ي،يمرتع رهايبذ : واژه هاي کليدي

 

 مقدمه
سسه ؤيكي از اولويتهاي تدوين شده توسط م

هاي انتخاب يا تهيه ماشين ،مراتع تحقيقات جنگلها و

 ساله يونجه يك. است يمرتع رهايمناسب برداشت بذ

اس آن اس برق ين تحقيكه ا يمرتعاه يك گيعنوان ه ب

با افزايش حاصلخيزي و كيفيت انجام شده است 

ل علفهاي هرز، بر فيزيكي خاك و همچنين با كنتر

چنانچه مزرعه  .ثير قابل توجهي داردتأعملكرد غالت، 

 ند،كيلوگرم ازت در هكتار تثبيت ك 50يونجه ساليانه 

نياز مصرفي تواند تمام ازت مورد  ميكشت يونجه 

مين أت ،باشد ميايران را كه به صورت كود شيميايي 

  (.1373و  1371 نمايد)سندگل و ملك پور،

مين علوفه مورد أاشت اين گياه در مراتع، ضمن تك

نياز دامداران كشور، عامل مهمي براي جلوگيري از 

تثبيت ساير گونه  فرسايش بادي و آبي اراضي است و به

از مشكالت اساسي عدم  .كند ميهاي مرتعي كمك 

بذر  باشد. ميتهيه بذر آن  ،توسعه و ترويج اين محصول

 ريزد. ساله پس از رسيدن بر روي زمين مي يونجه يك
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اين بذر داراي غالفي خاردار)در اغلب گونه ها( و 

در حال  .مارپيچي است كه قبل از كاشت بايد جدا شود

وزارت جهاد كشاورزي در راستاي ترويج و  ،حاضر

تشويق كشاورزان هر ساله مقدار محدودي بذر اوليه را 

دهد و پس  ميبه صورت رايگان در اختيار كشاورزان قرار

دار را با قيمت مناسب  از كاشت در سال بعد، بذر غالف

مع آوري بذر به صورت روش ج كند. ميخريداري 

 است. سپس بذر غالفكش، جارو و غربال  دستي، با شن

دار در ايستگاههاي زراعي با استفاده از ماشينهاي ثابت، 

اين روش تهيه بذر از لحاظ كمي  شود. ميغالفگيري 

 وكيفي بازده مناسبي ندارد. 

طراحي دستگاهي براي  ،هدف اصلي اين تحقيق

باشد.  ميساله  برداشت و آماده سازي بذر يونجه يك

 وران برداشت ساير بذدر طراحي دستگاه امك ،البته

نه در ين زميدر ا مرتعي و علوفه مورد توجه بوده است.

 يهااز كشور ين مكشيكمبا يگذشته تعداد يهاسال

ل يده است كه به دليارد كشور گردا و اسرائيِل وياسترال

كشور  يط اراضيشرابق بازم خاص آنها و عدم تطايمكان

شده و  ريگنيزم يثابت زراع يستگاههايآنها در ا يتمام

استفاده  يريگ غالف ياز آنها به عنوان تجهزات ثابت برا

 شود. مي

محصوالت  ياغلب برا يبرداشت مكش يهانيماش

ن در ادامه آمده ند نمونه آشده است كه چ يژه طراحيو

 است. 

( Coastes & Yazici,1991 )،  براي برداشت

 كه انداز روي زمين سكوي برداشتي ساخته  1وباجوج

ميليمتر از سطح زمين  75تا  50مكش آن دريچه هاي 

فاصله داشته و نسبت به روش سنتي ) جمع آوري از 

                                                           

 jojoba-1 

روي سطح( مقدار خاك و مواد اضافي جمع آوري شده 

را كاهش دهد. اين مسئله باعث كاهش آسيب ديدگي و 

 شود. ميفرسودگي قطعات و بهبود كيفيت برداشت 

ومتر بر كيل 2تا  5/1بهترين عملكرد دستگاه در سرعت 

 ساعت گزارش شده است. 

(Marshal et. al., 1990)،  ضمن تعيين سرعت

يك سيستم باالبر هوايي را براي انتقال محصول  ،اقلحد

. در كمباين برداشت، طراحي كرده و ساخته اند

 ،متغيربودن عرض كار آن در مقايسه با باالبرهاي مكانيكي

رعت حد س است.اشاره شده از محاسن اين سيستم 

متر برثانيه  5/19تا  / 1/14بين حداقل محاسبه شده 

گزارش شده، اما سرعت مورد نياز با توجه به افت جريان 

متر برثانيه است كه  38تا  30و ساير مشخصات سيستم، 

كيلووات تأمين  8/5تا  4/4توسط يك دمنده با توان 

 شود.  مي

به صورت نيمه مكانيزه را دستگاهي  ،(1373عراقي )

كرده رداشت بذر از روي زمين يا گياه طراحي براي ب

كه از مكش هوا براي جمع آوري بذر استفاده است 

اساس تعيين سرعت حد بذر رب فقط دستگاهكند. اين  مي

 ساله به روش تئوري، طراحي شده است. يونجه يك

 يستم هايس يايمزا ن دستگاه با توجه بهيا يطراح

 ر:ينظ يكيوماتين

با حداقل  ،ي جنبشي به موادانتقال راحت انرژ -1

 يكيزيفآسيب 

 ستم يس انتقال و كنترل آسان توان -2

قابليت استفاده از يك سيستم مركزي توليد  -3

 جريان هوا براي راه اندازي قسمت هاي مختلف.

بازده اقتصادي باال از نظر هزينه هاي ثابت و  -4

 متغير 
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تر در مقايسه با سيستمهاي  مكانيزم ساده -5

 ليكي يا الكترونيكي و يا حتي مكانيكي هيدرو

و انتقال  ييه و نهاياول يبوجار بنابراينبوده است. 

ستم يبرداشت تا انتها به كمك س يمحصول از ابتدا

 شود.  ميانجام  يكيوماتين

در نحوه برداشت از  يياين دستگاه با نمونه استراليا

بكار  يزمهايداشته و مكان يتفاوت اساس ،نيزم يرو

 باشد.  مي يد و ابداعيجد ،ت آنهاعيو موقرفته 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 يمكشواره دستگاه برداشت  طرح -1شكل 

 

-6 توري تحتاني مارپيچ-5توري فوقاني سكوي برداشت-4مارپيچ انتقال مواد -3پيشاني سكوي برداشت-2برس 6فلك مجهز به  چرخ -1

 -12 خروجي دمنده -11دمنده-10سيكلوندريچه بارريز-9ا توسط دمندهكش هولوله م-8سيكلون اصلي-7سيكلون اصلي به مواد لوله مكش

سيستم -16گير مخزن انتقال بذر به غالف-15خروجي دمنده براي انتقال مواد -14 الك لرزشي دو طبقه-13خروجي دمنده براي جداسازي

-20 گير با دريچه قيف ورودي غالف-19 ههاي ضد كوبندتوري-18تيغه هاي كوبنده -17 جريان هوا از رهاكاهش فشار براي جداسازي بذ

كيسه جمع -23گير بارريز سيكلون و كيسه-22سيكلون ثانويه- 21لوله تأمين مكش در سيكلون ثانويه از طريق مكش اصلي در سيكلون اوليه

.آوري بذر
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 مواد و روشها
مشخصات  ،سيستم مكشييك طراحي اجزاي در 

, چگالي, سطح چون ابعاد, جرمفيزيكي محصول مورد نظر 

اين اطالعات در دارد.  ينقش اساسضريب يكنواختي  مقطع

و نتايج آن در  ييرگ زهه طور كامل انداتحقيقات جداگانه ب

از  يبرخن ييو تع يبررس ،نيهمچن. آمده است 1پيوست 

 كاكحب اصطيضرا ،يت برشممانند مقاو يكيخواص مكان

م ستيس يبه منظور طراح بذر يكيناميروديو مشخصات آ

مستقل  يشيدر قالب سه طرح آزما ير و بوجاريگ غالف

 يريمتغ شاخصهاير يتاثن مطالعات يانجام شده است. در ا

نوع سطح تماس، چون رطوبت، سرعت برش، جهت برش، 

 شاخصو چند  يكنواختيب يبر سطح، ضر يفشار عمود

آق )شده است يخواص مورد نظر بررس يگر بر رويد

  (.1380خاني، 

يا انتخاب دمنده به عنوان قلب يك براي طراحي 

مورد نياز  سيستم مكشي، محاسبه و تعيين فشار استاتيكي

هاي ايجاد شده در مسير قسمتهاي مختلف سيستم و انواع افت

اقسام افت  ،قين تحقيدر اجريان هوا حائز اهميت است. 

 به ترتيب ورود جريان هوا ،فشار اجزاء يك سيستم مكشي

 ( :1369)پور مهاباديان، استمحاسبه شده  ريبشرح ز

هاي ايجاد شده در ورودي سرپوش ناشي از آشفتگي تاف -

 جريان )رژيم درهم(.

 افت ناشي از اصطكاك مجرا -

افت در زانوها، سطوح تماس، مجاري تغيير شكل يافته و  -

 روزنه ها

افت در سيكلون، شاخه هاي منشعب شونده و ورودي  -

  دمنده

ل و جفت شدن مجراها، وسايل هاي ناشي از اتصاافت -

 اضافي سيستم، شيرها، فيلترها و غيره

 هاي هوا، خروجي دمنده و غيرهساير موارد نظير خروجي -

شود كه بازده مفيد فشار  ميها باعث مجموعه اين افت

% 20% تا 10استاتيك توليد شده توسط يك دمنده بين 

اشد و مابقي صرف )بستگي به مسير و مشخصات سيستم( ب

 هاي مختلف شود. لبه بر مقاومتغ

ه، سيكلون و ساير قسمتها بايد براي طراحي دمند

. ندودي مواد در سيستم برداشت عمل كور اساس ظرفيتبر

بيشينه ظرفيت خروجي مارپيچ سكوي برداشت، ظرفيت 

 متر 1اين ظرفيت براي  ورودي سيستم مكش خواهد بود.

 بذر يونجه يك گيري ميزان توليد با اندازهعرض كار دستگاه 

 . باشد مي هكتار بركيلوگرم  630 ساله در اراضي منطقه ايالم

افت فشار استاتيكي در هر  فشار استاتيكي هر قسمت و

مولد جريان  توسط دمنده يا نهايتدركدام از اجزا بايستي 

مورد نياز در اين تحقيق ابتدا فشار استاتيكي  هوا تأمين شود.

يستم، حجم هواي مورد هر قسمت، افت فشار در طول س

نياز در واحد زمان و سرعت جريان در قسمتهاي مختلف 

در  .ه استبرآورد گرديده و سپس طراحي دمنده انجام گرفت

طراحي هر مجموعه )يك دستگاه مركب از اجزاء مختلف(، 

اجزا به يكديگر و همچنين  به دليل وابستگي مشخصات

ده تنوع مشخصات، حجم طراحي بسيار وسيع و پيچي

بعضي از مشخصات بايد به صورت  بنابراينخواهد شد. 

پيش فرض تعيين شوند. در تعيين اين پيش فرضها بايستي 

به  مالحظات طراحي و نياز هاي طرح حتماً لحاظ گردند.

در اين سيستم، ابعاد سرپوش، طول لوله هاي  ،عنوان مثال

برداشت، قطر لوله هاي قابل انعطاف و نسبتهاي ابعادي 

 & Ogawa) شوند ميون به صورت پيش فرض تعيين سيكل

Beddow,1985).  

از آوردن جزئيات محاسبات  ،به منظور رعايت اختصار

تعيين به صورت عددي خودداري شده و نتيجه محاسبات 
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ميزان افت فشار استاتيكي در قسمتهاي مختلف دستگاه در 

 ،نقطه از مسير فشار استاتيك در هر است.آمده  2شكل

دست مسير)با  ناست با مجموع افتهاي استاتيكي پاييبرابر 

اس محاسبات انجام شده، فشار اس بر عالمت منفي(.

افت فشار استاتيك و سرعت كلي)منفي( مورد نياز)مجموع 

 كيلوپاسكال 9 /441هاي مختلف سيستم مكش( در قسمت

  .است

زان عملكرد ياساس مزه بريبرداشت مكان يسكو يطراح

 ش فرضي)پ يشرويح، سرعت پمحصول در واحد سط

km/h 2 ) ، محصول و مواد همراه و عرض كار  يچگال

ك چرخ فلك جاروب يانجام شده است.  ش فرض(ي)پ

ن يمن گرد تأيك چرخ زميكننده كه توان خود را از 

اه به داخل يگ يا از روين يرا از سطح زم رهاد بذينما مي

به  را مواد ،سكو يچ انتقال عرضيت كرده و مارپيسكو هدا

ه مواد جمع شده وارد يكلدهد.  ميل يستم مكش تحويس

توسط  ،د همراهياز مواد زا يشده و بخش يكلون اصليس

از آنها در  يگريكلون خارج و بخش ديان هوا از سيجر

ب الكها، سرعت يششود.  ميخارج  ينوسان يهابخش الك

 يكيو مكان يكيزياساس خواص فابعاد سوراخها بر ، نوسان

 ين هايماش ياساس روابط طراح اسبه و برمحمحصول 

  .(Klenin & Popov, 1985) انجام شده است يكشاورز

مواد همراه محصول كه از نظر شكل  يجداساز يبرا

قابل  ينوسان يهاهستند و در الك يمشابه محصول اصل

 ،(يز فضوالت دامير ينبودند) مانند كلوخه ها يجداساز

م حجم يزم قابل تنظيبا مكان ييهوا يستم جداسازيك سي

 ين طراحيشده است. ا يده و فاصله پرتاب طراحيهوا دم

 محصول انجام شده است. يكيناميرودياساس خواص آبر
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 نمودار فشار در طول سيستم مكش -2شكل

 -7 ،8لوله ً-6 بين دو سيكلون، 5/2لوله ً-5 گير و سيكلون، بين غالف 2لوله ً-4، 2لوله هاي ً -3، 5/3لوله هاي اصليً-2سرپوش، -1)

 دمنده(-12سيكلون ثانويه، -11سيكلون اصلي، -10، 5/2زانو هاي ً-9، 8زانو هاي ً-8، 2به ً 5/3انشعاب لوله هاي ً
 

خروجي سيستم جداسازي هووايي وارد واحود غوالف    

غوالف گيوري در يوك كوبنوده جريوان      گوردد.   موي گيري 

تغيير فاصله تيغه هاي كوبنده، شعاعي، با امكان تعويض و 

طراحوي  شوود.   ميضد كوبنده و صفحه هاي مشبك انجام 

اساس خواص مكانيكي نظير مقاومت برشوي،   اين واحد بر

ضريب اصطكاك سينماتيكي محصول انجوام شوده اسوت.    

همچنين تعيين فاصله بهينوه غوالف گيوري و توأثير آن بور      

قيوق  روي كيفيت بذر غالف گيري شده در قالوب يوك تح  

(. بوراي  1380مستقل انجام شده است)آق خاني و مينايي،

جداسازي نهايي، بذر غالف گيوري شوده و غوالف خورد     
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خووود نسووبت بووه و در آنجووا بووذر بووا توجووه بووه چگووالي شده از خروجي غالف گير به درون سيكلون ثانويه مكيده 
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 يهاو غالف يورآ كلون جمعيغالف خرد شده در ته س

 & Ogawa) دشو ميه يون اولكليخرد شده وارد س

Beddow,1985) . فوق كه به  يهاواحد يپس از طراح

در نظر با  يشيساخت نمونه آزما ،شد ياختصار معرف

 يروشها يريگنان مناسب و بكاريب اطميگرفتن ضرا

نسبت به ها واحدموقعيت . ساخته شدتوليد مناسب 

 يطراح ،زم انتقال توانيمكان ،ييكديگر در طرح نهاي

دستگاه از  يهابه قسمت يدستگاه و امكان دسترس يشاس

 يمطلوبزياد به نحو ار يبستالش بوده است كه با  يموارد

از  يريتصاو 6 تا 3 يدر شكل ها انجام شده است.

 دستگاه آمده است.

 

  
 برداشت ينحوه جمع شدن سكو -4شكل                 زهيبرداشت مكان ين و سكويکمبا -3شكل          

 

 

 
 دمنده کمباين و کانال انتقال جريان -5شکل

 
 

 کمباين در حالت برداشت نيمه مکانيزه -6شکل 
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  نتايج:
گيري  اندازهارزيابي سيستم نيوماتيكي به صورت نتايج  

نقطه از سيستم مكش در سرعتهاي  15فشار استاتيكي در 

براي آمده است.  8و  7مختلف دمنده, در شكلهاي 

فشار از يك فشارسنج تفاضلي استفاده شده گيري  اندازه

فشار استاتيك قبل از دمنده منفي و بعد از دمنده است. 

باشد. بيشترين افت فشار, در مسير برداشت مواد  ميمثبت 

و در تغيير  اينچي 5/2تا سيكلون و در طول لوله هاي 

 1ط گيري گرديد)نقا قطرها و انشعاب به لوله اصلي اندازه

  (. 5تا 4و  2تا 
 

P
a

 

 
-1600

-1200

-800

-400

0

400

pa

 
 

گيريي شرده نري      فشار استاتيك اندازه 10و 9در شكلهاي 

گيري ترا دمنرده نرا      دهانه نيداشت تا دمنرده و نري  فر     

مقادييي كه در نخش طياحي محاسرهه شرده ردر سري ت    

 ( مقايسه گيديده است. دور ني دقيقه 3000طياحي دمنده
 

 

 

 

 يريگ زهشماره نقاط اندا

 گير تا دمنده( نمودار فشار استاتيك در چهار سرعت محور دمنده) از غالف -8شكل

 (نمودار فشار استاتيك در چهار سرعت محور دمنده) از دهانه برداشت تا دمنده -7شكل

ك 
اتي
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ر ا
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 گيري شماره نقاط اندازه
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سيستم مكش در برداشت گيري ظرفيت  نتايج اندازه

آمده است. خروجي سيكلون  11شكل  ،درحالت ايستا

 اصلي در واحد زمان را به عنوان ظرفيت مكش سيستم 

 

نمونه ها از محصول جمع آوري شده  در نظر گرفته ايم.

مختلف بوده و به همين دليل از درصد خلوص  از مزارع

 درصد( برخوردار هستند. 50تا  30متفاوتي ) بين 

rpm

kg
/h

 يريگ زهشماره نقاط اندا

 از دهانه برداشت تا دمنده( نمودار مقايسه مقادير تئوري و واقعي فشار استاتيك ) - 9شكل

 گير تا دمنده( نمودار مقايسه مقادير تئوري و واقعي فشار استاتيك ) از غالف -10ل شك

 ستم مکش در پنج سرعت محور دمندهظرفيت برداشت سي -11ل شك
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ار 

فش
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ت
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تا  30درصد خلوص 

50 
5070

 rpmسرعت محو شده 
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rpm

kg
/h

231 202 312 212 252

96 450 720 846 974

2500 2750 3000 3250 3500

 
 

تهيه نمونه ها به صورت تصادفي از سه مزرعه مختلف 

انجام شده است. سپس نمونه هاي انتخاب شده با هم 

براي  ه و براي انجام آزمايش آماده شدند.مخلوط گرديد

اين محدوده از درصد خلوص، در سرعت طراحي 

 312 ( ظرفيت مكش برابر بادور بر دقيقه 3000)

با افزايش سرعت دمنده، ظرفيت  است. كيلوگرم بر هكتار

زيرا با افزايش فشار استاتيكي در  ،يابد ميمكش كاهش 

، مقداري از مواد سيستم مكش و به ويژه در سيكلون اوليه

هدايت شده به درون سيكلون, از خروجي آن به طرف 

 شوند. مينهايت خروجي سيستم مكش هدايت  دردمنده و

دقيقه اي  15در سه دوره  براي ارزيابي سيستم جداسازي

كيلوگرمي از خروجي سيستم  1و در هر دوره سه نمونه 

همراه  هايبرداشت گرديد. براي تعيين اضاف ،جداسازي

از نمونه اصلي قبل از آزمايش سه نمونه به صورت  ،حصولم

باقي مانده  هايپس از توزين اضاف تصادفي تهيه شده است.

% و راندمان 67در نمونه ها راندمان جداسازي سيستم الك 

 % بدست آمد. 80سيستم جداسازي هوايي برابر با 

در پنج سرعت مختلف  ارزيابي سيستم غالف گيري

 15ز خروجي دستگاه در سه دوره گير ا محور غالف

كاركرد مداوم دستگاه در سه تكرار نمونه برداري اي    دقيقه

شده است. پس از جداسازي دقيق غالفهاي خرد شده, 

گرديد. نتايج بذرهاي سالم و شكسته نيز جداسازي و توزين 

گير )شكستگي بذر( درسرعتهاي  درصد تلفات غالف

  ين نتيجه براي گونهآمده است. بهتر 12مختلف در شكل 

scutellata M.  ( در 5/10)درصد شكستگي كمينه%

 .تبدست آمده اس rpm 450سرعت

 

 

 

 

 

 

 

 هاي مختلفگيري در سرعت تلفات سيستم غالف -12لشك

ت 
راش

ت ب
رفي

ظ
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g
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)
 

 

تا  30درصد خلوص 

50 
5070

 rpmسرعت محور دمنده 
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گيري بر قوه ناميه, از بين  ثير غالفأبه منظور مقايسه ت

هاي گيري شده اند, نمونه  بذرهاي سالم كه با دستگاه غالف

گيري درصدقوه ناميه به صورت  تايي براي اندازه 100

گيري و مقايسه  تصادفي انتخاب شده است. نتايج اين اندازه

آن با قوه ناميه نمونه اي كه با دست غالفگيري شده است در 

 آمده است. 13شكل 

ويژه  اهي بهيآزمايش مشاهده گرديد كه بقاياي گ زماندر 

موجب كاهش سرعت برداشت ساقه هاي باقيمانده محصول، 

گيري ظرفيت مكش با نمونه  شوند. بنابراين، مجدداً اندازه مي

 .انجام شد درصد 70تا  50هايي با درصد خلوص بين 

 

 بحث
شود كه تقريباً در  ميمشاهده  9و  8با توجه به شكلهاي  

اين  نقاط, فشار واقعي از مقادير تئوري كمتر است. بيشتر

بخشي از آن ناشي از خطاي  ؛دش مياختالف پيش بيني 

گيري است. زيرا در  طراحي و بخشي ديگر خطاي اندازه

و نمودارهايي در محاسبات  هاطراحي اجزا از روابط, جدول

ويژه در محاسبات مربوط به به استفاده شده است )

داراي ضرايب مختلفي بوده و  به طوركليسيكلونها(, كه 

ائه شده اند و با براي شرايط و مواد خاصي آزمايش و ار

ويژگيهاي مواد در شرايط واقعي متفاوت است. و  شرايط

براي اين گونه موارد درنظرگرفتن ضريب اطمينان  بنابراين،

مناسب در طراحي و ساخت، خطاي بين محاسبات تئوري و 

در اين تحقيق انتخاب مناسب  كند. مينتايج واقعي را جبران 

مناسب در يب اطمينان روابط, مكانيزم ها، جنس مواد و ضرا

بخشهاي مختلف باعث شده است كه سيستم مكش در 

  عمل بتواند نياز هاي طراحي را كامالً پاسخ دهد.

گردد با افزايش درصد  مي، مالحظه 11در شكل 

عدم آن دليل يابد.  ميخلوص، ظرفيت برداشت افزايش 

اما با ابعاد بزرگ  ،جرم كمبا است كه  ه هاييوجود اضاف

كت بذر شده و ظرفيت مكش سيستم را تحت مانع حر

افزايش ظرفيت  ،همچنين دليل ديگر دهند. ميثير قرار أت

مكش به ازاي افزايش درصد خلوص، كاهش ذرات خاك 

همراه محصول است. زيرا در درصد خلوص كمتر، ذرات 

ريز ) كوچكتر از قطر جدايش سيكلون ( همراه جريان 

نتيجه ظرفيت مكش شوند و در  ميهوا از سيكلون خارج 

 30يابد. بهترين نتيجه براي درصد خلوص بين  ميكاهش 

دور بر  3000درصد، در سرعت طراحي يعني  50تا 

اين پديده نشان دهنده اعمال  بدست آمده است. دقيقه

ين تعيين و نهمچ دقت كافي در طراحي و ساخت است.

گيري مشخصات فيزيكي محصول و استناد به آنها  اندازه

 حي نيز بسيار حائز اهميت بوده است. در طرا

 گيري بر درصد قوه ناميه ثير غالفتأ -13لشك

 (rpm)سرعت محور غالفگير 

يه 
نام

وه 
د ق

ص
در
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شود در  ميمشاهده  13و  12شكل  با توجه به

گيري كمينه است,  كه تلفات غالف rpm 450سرعت

%  59يابد)  ميبرابر افزايش  7/3درصد قوه ناميه بيش از 

اين افزايش به دليل خراشدهي سطحي  %(. 16نسبت به 

ثير مثبت آن بر بيدار شدن بذر أو ت گيري در شرايط غالف

 باشد. مي

اگر چه، طراحي اين سيستم براساس مشخصات فيزيكي 

محصول خاصي انجام شده است اما توجه به اين نكته 

مهم است كه مشخصات فيزيكي و آيروديناميكي تعداد 

زيادي از محصوالت كشاورزي با اين محصول خاص 

ماتي كه در سيستم مشابهت دارد. عالوه بر اين، با تنظي

توان اعمال كرد، برداشت ساير  ميبرداشت مكشي 

محصوالت كشاورزي از روي گياه يا از روي زمين 

امكانپذير خواهد بود. البته، اين هدف پس از 

 آزمايشهاي الزم قابل تحقق خواهد بود.
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 (1380آق خاني، ) M. Scutellata ساله گونه يزيكي بذر يونجه يكمشخصات ف -1يوست پ
 ميانگين مشخصات بذر ميانگين مشخصات بذر

)(   (ayz) سطح مقطع بذر خالص g       132)(دار جرم هزار دانه بذر غالف mm 41/1 
 85 درصد كرويت g 8/12)(جرم هزار دانه بذر خالص      

)(دار طول بذر غالف d      )(mm 64/10  درصد يكنواختي انحناء در صفحه(XY) 67 
)(دار عرض بذر غالف d     )(mm 11/9 درصد يكنواختي انحناء در صفحه (XZ) 5/91 

)(طول بذر خالص a      )(mm 714/4      چگالي توده)/( mkg   )/( mkg 4/150 

)(عرض بذر خالص b )(mm      342/3 داربه روش رياضي     چگالي بذر غالف)/( mkg 178 
)(ضخامت بذر خالص c    )(mm 621/1     چگالي بذر خالص به روش رياضي)/( mkg  )/( mkg 501 

)( (Axy)دار سطح مقطع بذر غالف mm 8/59 تولوئن(      دار)با چگالي بذر غالف)/( mkg 496 

)(  (Axz)دار  سطح مقطع بذر غالف mm 4/81 دار با غشاء پارافين چگالي بذر غالف)/( mkg    456 

)( (axy)سطح مقطع بذر خالص   mm 72/4 دار با غشاء پارافين  چگالي بذر غالف    )/( mkg   

)/( mkg 
 

270 

)( (axz)سطح مقطع بذر خالص   mm 4/10 64 درصد تخلخل 

)/(ئسرعت حد 405/0 ضريب اصطكاك استاتيك sm 6/7-7/6 

 دون احتساب حجم غشاءب -   باشد. ميصفحه افق  ،xyمحور پيچش غالف و صفحه  ،zمحور 
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Abstract 
A vacuum system was designed for harvesting rangeland and grass seeds from the soil 

surface or the plant canopy including vacuum harvester head, thresher and cleaner units. System 

design was based on physical characteristics, mechanical and aerodynamic properties of Annual 

medics. This combine is designed as a full or half –mechanized seed harvester suitable for even 

and uneven ground levels. To work on uneven ground, the head is easily detached and seeds can 

be harvested using hoods operated by one or two workers. Combine design is so that with 

suitable adjustment is able to harvest many kinds of rangeland seeds. Suction capacity was 312 

kg/ha for seeds having 40 % purity and 750 kg/ha at 60 % purity. Efficiency of the cleaning 

sieves and the air separator were 67 5 and 80 % respectively. Threshing efficiency on various 

thresher speeds was 75 % up to 90 %. System power requirement is 1.07 KW provided by 

tractor PTO shaft through a belt-drive system. 
  

Keywords: Rangeland Seeds, Annual medics, Harvesting combine, Design, Fabrication, 

Investigation 


