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داشتن  ازمندين ،يپس از برداشت محصوالت کشاورز اتيعمل ريو سا يبند درجه نگ،يسورت يندهايفرآ يبرا نهيبه يطراح
با مبارزه  ازمنديباال ن تيفيو ک تيکم با يمحصول به يابيدست همچنينآنهاست.  يکيزياطالعات مناسب در مورد خواص ف

 جوگندم و  يکيزياز خواص ف يبرخ ،حاضرپژوهش در رو  نياست. از ا آنموجود در  يها يناخالص يجداسازو  هرز يها علف
 رپنج پارامت ياستفاده شد. دستگاه مذکور دارا جو موجود در توده گندمجداکردن  يبرا يجداکننده وزن کياز  و يريگ اندازه

 دودر قالب پارامترها  نيا ريکه تأث بود زيم يعرض بيو ش يطول بيسرعت هوا، دامنه نوسان، فرکانس نوسان، ش ميقابل تنظ
 .قرار گرفت يمورد بررساز توده گندم  جو يبه حداکثر جداساز يابيدست يبرا يه کامالً تصادفيل در طرح پايفاکتور شيآزما

 فرکانس و ٧٥/٠° يعرض بيش ،٥/٢° يلطو بي، شmm ۵ ، دامنه نوسانm/s ۷۵/۶ يسرعت هوا طيدر شرا ،جينتابراساس 
ب يش شيدر اغلب موارد با افزا .شددرصد حاصل  ٦/٢٠ زانيبه م جو از گندم يحداکثر جداساز ،قهيکل بر دقييس ٣٩٥ نوسان
مقدار  ،قهيکل بر دقيس ٤٣٥ش فرکانس تا يبا افزا همچنينو  ۵/۴°تا  ۵/۲°ز از يم يب طوليو ش ۲۵/۲°تا  ۷۵/۰°ز از يم يعرض

 ۴۵۵ فرکانس نوسان طيجو از گندم در شرا يجداساز مقدار نيکمتر همچنين. افتي يمجو از توده گندم کاهش  يجداساز
درصد  ۴۱۷/۹برابر با  ،m/s ۶ يو سرعت هوا mm ۵، دامنه نوسان ۵/۱° يعرض بي، ش۵/۴° يطول بيش ،قهيکل بر دقيس
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  .گندم ي،کيزيخواص ف ،يوزن زيجو، جداکننده م ي:ديلک يها واژه
  

در ميزان جداسازي جو از توده  يوزن زيبررسي عملکرد دستگاه جداکننده م. ١٣٩٨م. عباسپور گيالنده ی. و کيانمهر م. ح.  آقاعزيزي س. راسخ ارجاع:
 .١٠٦-٩٧): ٢(٨هاي كشاورزي.  ك ماشينهاي مكاني . نشريه پژوهشگندم

 
 

 

                                                
  .يلي، دانشگاه محقق اردبيعيو منابع طب يستم، دانشکده کشاورزيوسيب يستم، گروه مهندسيوسيک بيمکان يرشته مهندس يدکتر يدانشجو - ١
  .يليمحقق اردب، دانشگاه يعيو منابع طب يستم، دانشکده کشاورزيوسيب يگروه مهندسار يدانش - ٢
  .يلي، دانشگاه محقق اردبيعيو منابع طب يستم، دانشکده کشاورزيوسيب ياستاد گروه مهندس - ٣
  حان، دانشگاه تهران.يس ابوريپرد يستم، دانشکده کشاورزيوسيب يگروه مهندساستاد  - ۴
  rasekh_ma@yahoo.comسنده مسئول: ينو *

  ١٩/٠٩/١٣٩٨تاريخ پذيرش:                                 ٠٨/٠٢/١٣٩٨تاريخ دريافت: 

 

mailto:rasekh_ma@yahoo.com


  در ميزان جداسازي جو از توده گندم يوزن زيبررسي عملکرد دستگاه جداکننده م                                                                              ٩٨

 

  مقدمه
 ،يا لپه تک دار گل اهانيغالت و از گ نيتر مهماز ، گندم

 تياز اهممردم   هيدر تغذ و بوده انيگندم  رهياز ت ،ساله کي
استان فارس و خوزستان از مناطق  برخوردار است. ييباال

 AgaAzizi & Askari( هستند رانيا درگندم  ديمهم تول

asli arde, 2017( درصد  ٤/١٠درصد و  ٩/١٥ب يکه به ترت
کشور را به خود  يم و آبيد گندم دياز مجموع تول
 .)Ahmadvand & Najafpour, 2010اند (اختصاص داده

است که کشت و زرع شده و از  ياهانيگ نياز اول گندم
بشر به شمار  يغالت برا نيتر ارزش و با نيتر پرمصرف

 يتبع آن در الگو مصرف و به ي. گندم در الگورود يم
 ,Kashiدارد ( ياتيجهان نقش ح يکشاورز داتيتول

سازمان  يگزارش شده از سو يآمارها ندي). برآ2010
 نيدر ب ران،ياز آن است که در ا يحاک يجهانبار واروخ
اول را  گاهيکشت جا رينظر سطح ز ازگندم  ،يزراع اهانيگ

از  يکي). FAO, 2018است ( شيآن رو به افزا ديدارد و تول
 يها وجود علف ،يزراع اهيعوامل مهم کاهش عملکرد گ

 نيتر مهماز  است.در مزارع  اهانيگ ريسا يرهابذهرز و 
موجود در توده دانه گندم که به کاهش  يها يناخالص

جو  يها دانه، شود يممنجر از گندم  يديآرد تول تيفيک
   موجود در آن است.
و مواد  يمحصوالت کشاورز يکيزيشناخت خواص ف

. ه استبود نيتوجه و عالقه متخصص همواره مورد ،ييغذا
 از ،يکشاورز يها نيدر رابطه با ماش ژهيو موضوع به نيا

در مراحل  نيمختلف ماش يها که در بخش يريلحاظ تأث
 يو فرآور يساز رهيونقل، ذخ کاشت، برداشت، حمل

 رو نياست. از ا تيحائز اهم کند، يم جاديمحصول ا
 کي در .انجام شده است نهيزم نيدر ا يمتعدد قاتيتحق

گندم، جو، نخود و عدس  يها دانه يکيزيمطالعه خواص ف
در آنها  .(Gürsoy & Güzel, 2010)شد  يريگ اندازه

و  يکيزيت شناخت خواص فيگزارش خود بر اهم
و  يطراح يدر راستا يمحصوالت کشاورز يکيناميروديآ

نگ و پس از برداشت ي، سورتيفرآور يها نيماشساخت 
 گريد يپژوهشدر  .اند کردهد يتأک يمحصوالت کشاورز

شامل: اندازه، ابعاد، حجم،  يکيزير رطوبت بر خواص فيتأث
ه و يپوز پرکردن و تخليه ريتوده، زاو و يقيحق يچگال
 يسطوح مختلف بر رو يبر رو يکيب اصطکاک استاتيضر

 با ج نشان داديشد. نتا يبررسدو رقم جو (صحرا و والفجر) 
 ،تر  هيپادرصد بر  ۱۷/۴۲تا  ۱۲/۱۰ش رطوبت از يافزا

 روند و ابدي يمش يشده افزا يريگ اندازهخواص  يتمام
ش رطوبت يبا افزا يکيب اصطکاک استاتيش ضريافزا
   ).Aghajani et al., 2012(شود  يم يصورت خط به

 يندهايفرآ ينه برايبه يمعتقدند طراحو همکاران  يتوکل
ات پس از برداشت ير عمليو سا يبند درجهنگ، يسورت

ازمند داشتن اطالعات مناسب در ين يمحصوالت کشاورز
. (Tavakoli et al., 2009) ستا آنها يکيزيمورد خواص ف

 درصد ۵۸/۲۱تا  ۳۴/۷ر رطوبت در چهار سطح از يتأث هانآ
جو  يها دانه يکيزيخواص ف يه خشک را بر رويبر پا
طول، عرض،  يهانيانگيج نشان داد ميکردند. نتا يبررس

مساحت هزار دانه،  وزن، ين هندسيانگيضخامت، قطر م
 يرطوبت يش محتوايپوز با افزايه ريه و زاويسطح رو

ش رطوبت باعث يکه افزا است يدر حالن ياافتند. يش يافزا
و تخلخل شد.  يقيحق يتوده، چگال يچگالر يکاهش مقاد
ب اصطکاک يش ضريرا در افزا يروند خط ها آن همچنين

 رانيادر  ش رطوبت گزارش کردند.يدر مقابل افزا يکياستات
عنوان علف هرز مزارع گندم  به ياهيگ گونه ٢٠٠از  شيب

ن يادر هنگام برداشت محصول،  يگاهکه  اند شده يمعرف
 امر نيو هم در توده محصول بودههرز  يها علفو  بذرها

 شود يم محصول يفيک و يباعث کاهش ارزش اقتصاد
)Fallah-Mehrjerdi & Mirvakili, 2010 .(باالبردن  يبرا
عنوان  به، جدا کردن جو از گندم يديت گندم توليفيک
نظر  به يضرور يامرهرز موجود در آن،  يهااز علف يکي
ها سبب  دانه يکردن و جداساززيتم ،يبوجار .رسديم

 ليکاشت، تسه نديآفر يشده در ط جاديکاهش مشکالت ا
انبار،  يبرا ازين مورد يداشت، کاهش فضا اتيدر عمل

. دشو يم يبازارپسند شيعملکرد محصول و افزا شيافزا
 کيکار در  نيتر ياساس ،يکردن و جداساززيتم نديآفر
 اريبس يندهايآفراست و از  يا دانه يبند درجه ستميس

ها محسوب  دانه يو بازارپسند يابيبازار يبرا يديمهم و کل
 يکيوماتيبا استفاده از روش ن ها دانه يجداساز .شود يم
است که  ريپذ انعطافوسته و يپ يجداساز يها روشاز  يکي

ا مثبت جدا ي يواسطه فشار منف به يدر آن مواد کشاورز
 ،يتجار از لحاظر يدر چند دهه اخ ن روشيا .شوند يم

را به خود اختصاص  يمواد کشاورز يسهم عمده جداساز
 يو مهندس يکشاورز يها نيماشدر  هاست مدتداده و 
 Ebrahimi & Askari( رديگ يممورد استفاده قرار  يفرآور

asli arde, 2015.( والفي يامکان جداساز يقيتحق در 
قرار  يمورد بررس ياز گندم به کمک جداکننده وزن يوحش
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خود از  يها شيدر آزما شاني. اKashi (2010) گرفته است
 جياستفاده کردند. نتا يوزنز يمدستگاه جداکننده  کي

 بيش و درجه ٤ زيم يطول بيشکه  يهنگامنشان داد 
 قه،يبر دق کليس ٤٥٠فرکانس نوسان  ،درجه ١ آن يعرض

 متر يليم ٧و دامنه نوسان  هيمتر بر ثان ٧/٥سرعت هوا 
و  شود يماز گندم حاصل  والفي يحداکثر جداسازباشد، 

- گندم سن يجداساز .استدرصد  ٢٤/٥٦مقدار آن برابر 
 يبررس مورد يوزن زيزده از گندم سالم توسط جداکننده م

 يوزن زيم يدستگاه جداساز ه شدگرفت جهينتو  قرار گرفت
درجه،  ٣ يطول بيدرجه، ش ٢ يعرض بيش طيدر شرا

 ٨ يو سرعت هوا قهيبر دق کليس ٤٥٠فرکانس نوسان 
 نيبهترزده از سالم گندم سن يدر جداساز هيمتر بر ثان

گر يد يقيدر تحق .(Rasekh et al., 2005) داردعملکرد را 
 دستگاهمؤثر  يپارامترها نييتع يبرا يابعاد زياز آنال

موجود در  يناخالص کاهش به منظور ،يوزن زيجداکننده م
ن يدر ا. (Bagheri et al., 2017) دشتوده عدس استفاده 

 يبا پارامترها يوزن زيدستگاه جداکننده م کياز  ق،يتحق
 يطول بي(در سه سطح)، ش زيم يعرض بيش ميقابل تنظ

(در دو سطح)،  زي(در پنج سطح)، دامنه نوسان م زيم
ثابت در  يهوا سرعتفرکانس نوسان در (چهار سطح) و 

توده دانه  يها يناخالص يجداساز يبرا هيمتر بر ثان ٧/٥
 شينشان داد که افزا قيتحق نيا جي. نتادشعدس استفاده 

 يطول بيش شيدرجه و افزا ١به  ٥/٠از  زيم يعرض بيش
 يناخالص يجداساز شيدرجه سبب افزا ٢ به ١از  زيم

 بدون بعد عدداثر  همچنين. شود يموجود در توده عدس م
V/aω نسبت به زيشده به م دهيدم يهوا اني(سرعت جر 
) در نسبت زيضرب دامنه در سرعت نوسان م حاصل
نشان  ها شيآزما جيقرار گرفت. نتا يمورد بررس يجداساز

 زيم يعرض بيش ،١٧١برابر با  V/aω مقدار که يهنگامداد 
 ي، درصد جداسازباشد درجه ٢ زيم يطول بيدرجه و ش ١

 .رسد يمقدار م نيشتريموجود در توده عدس به ب يناخالص
بذر  يبوجار يها نيبازده ماش نييو تع يابيارزمنظور  به

. (Chenari et al., 2012)گرفت  مانجا يشيآزما ،گندم
با طرح  ليفاکتور شيکردن در قالب آزما يبوجار نديفرآ

 ،(سه سطح) نيماشنوع با چهار فاکتور:  يکامالً تصادف
و رقم بذر  (سه سطح) سرعت باد ،(دو سطح) هيتغذ زانيم

در سه تکرار انجام و اثر عوامل مذکور بر  (سه سطح) گندم
نشان داد  قيتحق نيا جي. نتادش يبررس نيماش يجداساز

دارند  يدار ياثر معن يجداساز يبر رو کتورکه هر چهار فا

 نيشتريب ١ايمبريک يبوجار نيو مشخص شد که ماش
 ها آن همچنيندارد.  را درصد ٧٢/٨٦برابر  يجداساز

 ٣١/٨٤در رقم بهرنگ با مقدار  يگزارش دادند جداساز
 گريد يقيدر تحق .رديگ يم انجام گريدرصد بهتر از ارقام د

 دش يابيارز يشگاهيآزما يکيوماتيجداکننده ن کي
(Rouzegar et al., 2013)يشامل پارامترها ها آن يابي. ارز 

نرخ  زاني)، متر  هيدرصد بر پا ١٨و  ١٢( يرطوبت يمحتوا
) و دور فن مکنده قهيبر دق لوگرميک ٣٢و  ٢٥، ١٣( هيتغذ

) در چهار تکرار انجام قهيدور در دق ١١٥٠و  ٩٥٠، ٨٥٠(
به  يکنندگ پاک زانيم نيشترينشان داد که ب جيشد. نتا
. است قهيدور در دق ٨٥٠درصد در دور فن  ٥٥/٩٩مقدار 

نرخ  شيدانه و افزا يرطوبت يمحتوا شيبا افزا همچنين
 شيافزا يدار يطور معن به زين يکنندگ پاک زانيم ،هيتغذ
 يبند و درجه يجداساز يبرا يگريمحققان د .ابدي يم

 يابيارز را يشگاهيجداکننده آزما کي ،گندم يها دانه
. (Ebrahimi & Askari asli arde, 2015) کردند
 يکامل تصادف يها در قالب طرح بلوک ها آن يها شيآزما

فن و سه  يسه سرعت دوران يدر سه تکرار با پارامترها
 جيانجام شد. نتا ٢با محصول گندم رقم آذر  هينرخ تغذ

همراه با کاهش دور فن باعث  هينرخ تغذ شينشان داد افزا
 زانيم نيشتريب ها آن. دشو يم يکنندگ پاک شيافزا
  درصد گزارش کردند. ٨٧/٩٨را  يکنندگ پاک

نسبت به گندم، جو  يين بودن ارزش غذاييبا توجه به پا
 يندهايآفردر ن دانه در توده گندم باشد، يکه ا يدر صورت

ت محصول يفيموجب افت ک تواند يم يآور مختلف عمل
شود.  يديمحصول تول يو کاهش ارزش اقتصاد يينها

وجود آن بذر استفاده شود،  ين محصول برايچنانچه از ا
 .شود يم يديباعث کاهش درجه خلوص محصول تول

 يزن قدرت و سرعت جوانهشتر بودن يبا توجه به ب همچنين
که  يمرحله، در صورتن يادر آن شتر يب ياز آبيدر جو و ن

 ،باشد يعنوان بذر محصول بعد جو همراه گندم به يها دانه
گندم  يعني يبه کاهش عملکرد محصول اصل تواند يم

 يشده ضرورت جداساز ذکرشود. با توجه به مطالب منجر 
کامالً مشخص  ،يناخالصعنوان  در توده گندم به موجودجو 

 يها دانه يکيزياز خواص ف يبرخ قيتحق نيا دراست. لذا 
 کياستفاده از  سه شد و بايو مقا يگندم و جو بررس

دانه  يمؤثر در جداساز يپارامترها ،يوزن زيجداکننده م
 ميتنظ و نييو با تع يموجود در توده گندم بررس جو

                                                
1- Cimbria 
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 نيا يدستگاه، حداکثر جداساز يپارامترها حيصح
 .شدگندم حاصل  از يناخالص

  
  ها مواد و روش

استفاده شد که در  ۲از گندم رقم آذر  قيتحق نيدر ا
. توده گندم شود يکشت م يا طور گسترده به لياستان اردب
 يکيو مکان يکيزيخواص ف شگاهيبه آزما هيپس از ته

دانه گندم  يکيزيو خواص ف منتقل يليدانشگاه محقق اردب
ب ي، ضرين هندسيانگيطول، عرض، قطر مشامل: جو و 
ب اصطکاک يت، وزن هزار دانه، سرعت حد و ضريکرو
وزن هزار دانه گندم  نييتع يبراشد.  يريگ اندازه يکياستات

نمونه  سه ،يکيابتدا توسط دستگاه بذرشمار الکتر ،جوو 
 يشمارش و سپس با ترازو جوگندم و  يا هزار دانه

  .دشوزن گرم  ۰۰۱/۰با دقت  تاليجيد
عدد دانه  ۱۵تعداد ، ها دانه يابعاد هندس يريگ اندازه يبرا

 ي. سه بعد اصلانتخاب شد يصورت تصادف به جوگندم و 
ها شامل قطر بزرگ، قطر متوسط و قطر کوچک توسط  دانه
شد.  يريگ اندازه متر يليم ۰۱/۰با دقت  تاليجيد سيکول
 تيکرو بيو ضر يهندس نيانگيسه بعد، قطر م نيا يرو زا

 Stroshine( ندشد نييتع )۲) و (۱معادالت (با استفاده از 

& Hamann, 1994.(  
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قطر بزرگ، قطر متوسط و  بيترت به cو  a، bه در آن: ک
 نيانگيقطر م dg ،متر يليمبرحسب  ها قطر کوچک دانه

 است. تيکرو بيضر Sp و متر يليمبرحسب  يهندس
 ۱۵با  يگندم و جو در طرح کامالً تصادف يخواص هندس

  انس شد.يه واريتکرار تجز
از دستگاه  يکيب اصطکاک استاتيضر يريگ اندازه يبرا
شگاه يموجود در آزما يکيب اصطکاک استاتين ضرييتع

استفاده  يليشگاه محقق اردبدان يکيو مکان يکيزيخواص ف
دار است که انواع  بيک سطح شيدستگاه شامل  نيا. شد

ق ين تحقيآن نصب کرد. در ا يتوان بر رو يسطوح را م
 يبرا ال سهو تخته  يلي، استي، آهنيموينيآلوم چهار سطح

قرار استفاده مورد  يکيب اصطکاک استاتيضر يريگ اندازه
 دارچرخ يا ک ظرف استوانهيش از يانجام آزما ي. براگرفت

سطح با  ياستفاده شد. استوانه بر روآن باز بود سر که دو 
ب يم قرار گرفت. شيب قابل تنظيجنس مشخص و ش

که  يش داده شد تا حديج افزايتدر دار به بيسطح ش
ه ين لحظه، زاوي. در اکرداستوانه شروع به سر خوردن 

ثبت  يتاليجيسنج د بيک شي)، توسط αدار ( بيسطح ش
ه يانژانت زاو) برابر با تμs( يکيب اصطکاک استاتي. ضرشد

 همعادل( بوددار در لحظه شروع حرکت ظرف  بيسطح ش
)٣(.(  
)٣(  αµ tan=s  

سطوح بر مقدار  نوعر نوع دانه و ين تأثييمنظور تع به
ل در قالب يش فاکتوريآزما ،يکيب اصطکاک استاتيضر
  شد.انجام تکرار  ۵در  يکامالً تصادف هيپا طرح
استفاده شد.  يتونل باد عمودن سرعت حد از ييتع يبرا
قائم در داخل  يان هواير جريها در مس ن کار دانهيا يبرا

افت تا يش يج افزايتدر تونل قرار گرفتند و سرعت هوا به
، معلق يا حرکت قائم جزئيبدون حرکت و  ها دانهکه  نيا

و بوده دانه در تعادل وارد بر  يروهاين حالت ني. در اماندند
 يبرا .استشده، سرعت حد ذره ده يدم يسرعت هوا

 Uniqueک دستگاه دمنده با مارک يان هوا از يجاد جريا
ک يسرعت هوا از  يريگ اندازه يبرا و 7921uمدل 
 ١/٠با دقت  1340مدل  Testoم داغ مارک يسنج س سرعت

  ه استفاده شد.يمتر بر ثان
ز يدستگاه جداکننده م ،از توده گندم جو يجداساز يبرا
دانمارک  WESTRUPساخت شرکت  LA-Kمدل  يوزن

پنج پارامتر  يداران دستگاه ي. اقرار گرفتاستفاده مورد 
ز، يم يب عرضيز، شيم يب طولير شامل: شييتغ قابل

 يز و سرعت هوايز، دامنه نوسان ميفرکانس نوسان م
از هم  ها آن  يبراساس چگالها را  دانهو  بودده شده يدم

 يز وزنيدستگاه جداکننده مر يتصو ١. شکل کرد يمجدا 
  دهد. يق را نشان مين تحقياستفاده در ا مورد
نشان  يوزن زيواره دستگاه جداکننده م طرح ٢شکل در 

ک ي يدستگاه دارا ،٢. با توجه به شکل داده شده است
 xز در جهت مثبت يلرزان است. ارتفاع م هيتغذ مخزن
ش ي) افزايب عرضي(ش y) و جهت مثبت يب طولي(ش
 )O  نقطه(ز يتر سمت چپ م نييابد. لذا گوشه پاي يم

ز ياز م Oxن ارتفاع را دارد. مواد در امتداد ضلع يکمتر
حرکت رفت و  xمحور  امتدادز در يشوند. م يخارج م
آن برخورد  ير به مواد رويان هوا از زيدارد و جر يبرگشت

تر بر  هوا، مواد سبک يرويز و نيکند. در اثر ارتعاش م يم
و  يطول يها بيتر شناور شده و در اثر ش نيمواد سنگ يرو

 .شوند يز جدا ميتر سمت چپ م نييپا  ز در گوشهيم يعرض
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مانند،  يم يز باقيتر که در تماس با م نيسنگ يها قسمت
 يب طوليش يز به بااليم يدر اثر حرکت رفت و برگشت

ز) منتقل شده و در آنجا از يسمت راست م ينيي(گوشه پا
  شوند. يم ز خارجيم
 

 
  يز وزنيدستگاه جداکننده م - ١شکل 

  

  
  يوزن زيم جداکننده دستگاه زيم واره طرح - ٢شکل 

 
ب يز، شيم يب طوليش ير پارامترهاين تأثييمنظور تع به

ز و سرعت يز، دامنه نوسان ميز، فرکانس نوسان ميم يعرض
جو از توده دانه  يدرصد جداساز ده شده بريدم يهوا

ه کامالً يل در قالب طرح پايش فاکتوريگندم از دو آزما
 يب عرضيش اول از سه شياستفاده شد. در آزما يتصادف

ز يم يب طوليدرجه)، سه ش ٢٥/٢و  ٥/١، ٧٥/٠ز (يم
ز يدرجه) و چهار فرکانس نوسان م ٥/٤و  ٥/٣، ٥/٢(
در پنج تکرار قه) يکل بر دقيس ٤٥٥و  ٤٣٥، ٤١٥، ٣٩٥(
دن به يرسبه منظور نه هر پارامتر ين سطح بهييتع يبرا
ش دوم با ياستفاده شد. در آزما ين درصد جداسازيشتريب

ش اول، ير مطلوب سه پارامتر حاصل از آزمايداشتن مقاد
، ٦، ٢٥/٥مربوط به چهار سرعت هوا ( ير پارامترهايتأث
 ٧و  ٥ز (يه) و دو دامنه نوسان ميمتر بر ثان ٥/٧و  ٧٥/٦
جو از توده دانه  يمتر) در پنج تکرار بر درصد جداساز يليم

گندم  يها از دانه يش مقداريشد. در هر آزما يگندم بررس
ها از محل خروج مواد سبک (گوشه  يبه همراه ناخالص

له يوس ) برداشته و به٢ز در شکل يسمت چپ م ينييپا
 ها آناز  ييتا ٢٠٠سه نمونه  يکيدستگاه بذر شمار الکترون

ها و  تک دانه شمارش و انتخاب شد. سپس با مشاهده تک
و شمارش  ييتا ٢٠٠ يها جو از تودهبذرها  يجداساز

دست آمد.  جو از توده دانه گندم به يدرصد جداساز ،ها آن
 يافزار آمار ها با استفاده از نرم ل دادهيه و تحليتجز

MSTAT-C شده با  دار يمعن يها نيانگيمسه يو مقا
 انجام شد.دانکن  يا دامنهآزمون چند 

  
  ج و بحثينتا
 جو گندم و يها دانه يهندس يانس پارامترهايه واريتجز

ب يو ضر ين هندسيانگينشان داد طول، عرض، قطر م
دار دارند. شکل  ياختالف معن ،ک درصديت در سطح يکرو
گندم و جو را نشان  يهندس ين پارامترهايانگيم ۳
گندم با  يابعاد هندس يدست آمده برا ر بهيمقاددهد.  يم

 يبرا Razavi et al. (2006)ر گزارش شده توسط يمقاد
دست  هج بينتا همچنينارقام مختلف گندم مطابقت دارد. 

ر گزارش شده از يجو با مقاد يخواص هندس يآمده برا
 ,Öztürk & Esenو  Gürsoy & Güzel, (2010) يسو

  مطابقت دارد. (2008)

 
  جو و گندم يهندس يپارامترها نيانگيم - ٣شکل 

  
 وزن هزار دانه و سرعت حـد انس يه واريج تجزينتا ١جدول 

 دهد. يگندم و جو را نشان م
شود گندم و جو از نظر  مشاهده مي ١با توجه به جدول 

وزن هزار دانه و سرعت حد در سطح يک درصد با هم 
دار، با توجه به  دار دارند. اين تفاوت معني اختالف معني

تواند در دستيابي  اساس جداسازي دستگاه ميز وزني، مي
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به بيشترين درصد جداسازي جو از توده گندم عامل 
  ي باشد. ا کننده تعيين

  
 وزن هزار دانه و سرعت حد انسيوار هيتجز جينتا -١جدول 

 جو و گندم
  راتييب تغيضر  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد راتييمنابع تغ

  وزن هزار دانه
  خطا

۱  
۱۸  

**۴۹۱/۴۹۸  
۱۰۰/۰  
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  سرعت حد
  خطا

۱  
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  ک درصديدر سطح  يدار ي**: وجود اثر معن
 
گندم  يها سرعت حد نمونه يريگ اندازه يها شيآزماج ينتا

گندم و جو  يها سرعت حد دانهن يانگيمو جو نشان داد 
ه است. با توجه به يمتر بر ثان ٥٥٨/٦و  ٨٤/٥ب برابر يترت به

گندم و  يها در مقدار سرعت حد دانه دار يمعناختالف 
دمنده موجود در دستگاه  يح سرعت هوايانتخاب صح ،جو

ن يا يش راندمان جداسازيتواند در افزا يم يجداساز وزن
دست آمده از  ر بهيباشد. مقادمؤثر از توده گندم  يناخالص
ر گزارش شده يدر محدوده مقادسرعت حد  يها شيآزما
 گندم و جو يبرا Rasekh & Kashi (2012)وسط ت
 )هيمتر بر ثان ٩٠/٥و  ١٥/٧ يها نيانگيم يب دارايترت به(

  است. 
نشان داد  يکيب اصطکاک استاتيانس ضريه واريج تجزينتا

نوع  ينوع دانه و نوع سطح و اثر اصل ييکه اثر متقابل دوتا
 ۲جدول  دار شده است. يک درصد معنيدر سطح  ،سطح
نوع دانه و نوع  يين اثر متقابل دوتايانگيسه ميج مقاينتا

  دهد. يرا نشان م يسطح اصطکاک
  

 نوع در دانه نوع متقابل اثر نيانگيم سهيمقا جينتا -٢جدول 
 ياصطکاک حسط

  سطح نوع نوع دانه
  ال تخته سه  لياست  آهن  مينيآلوم  
  b٤٥٢/٠  d٢٨/٠  b٤١٤/٠  b٤٤٦/٠  گندم
  a٥٢٢/٠  c٣٣٦/٠  c٣٥٢/٠  b٤٠٨/٠  جو

  
ب ين مقدار ضريکمتر يگندم دارا ،۲با توجه به جدول 

. بود ۲۸/۰ل با مقدار ياست يرو يکياصطکاک استات
ن يشتريب يدارا ال سهسطح تخته  يجو بر رو همچنين
. مشاهده بود ۵۲۲/۰برابر  يکيب اصطکاک استاتيمقدار ضر

ب اصطکاک ين ضراينه اختالف بيشيکه ب شود يم

 آن مقدار بوده و ال سهتخته  يگندم و جو بر رو يکياستات
  است. ۰۷/۰

خواص  ي، بر روTabatabaeefar (2003)در مطالعه 
ب اصطکاک ين ضريشتريب ،يرانيپنج رقم گندم ا يکيزيف

زان به ورق ين ميمربوط به تخته چندال و کمتر يکياستات
 & Öztürk يها يبررس. در گزارش شدل ضدزنگ ياست

Esen (2008) دانه جو  يکيو مکان يکيزيخواص ف يبر رو
ب اصطکاک يمقدار ضرن يشتريز گزارش شده است که بين

  است.مربوط  چندالزه و تخته يجو به آهن گالوان يکياستات
ب ي، شيب طوليش ياثر پارامترهاانس يه واريج تجزينتا

 ازجو  يزان جداسازيز بر ميو فرکانس نوسان م يعرض
  نشان داده شده است. ٣در جدول  ،توده دانه گندم

  
 بيش ،يطول بيش عوامل اثر انسيوار هيتجز جينتا - ٣جدول 
 توده از جو يجداساز درصد بر زيم نوسان فرکانس و يعرض

 گندم

  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد راتييمنابع تغ
 ٦٩٥/٨١**  ٣  زيفرکانس نوسان م

  ٧٥٠/٥١٥**  ٢  زيم يب طوليش
  ٤٥٠/١٣*  ٦  زيم يب طوليز و شيفرکانس نوسان م

  ٦٧٢/٧٤**  ٢  زيم يب عرضيش
  ١٢٢/١٣*  ٦  زيم يب عرضيز و شيفرکانس نوسان م

  ١٤٥/٢٤**  ٤  زيم يب عرضيز و شيم يب طوليش
ز و يم يب طوليز، شيفرکانس نوسان م

  زيم يب عرضيش
١٢  ns٢٤٣/٥  

  ٠٦٣/٥  ١٤٤  خطا
  -  ١٧٩  کل

 ٥در سطح  يدار يدرصد، * وجود اثر معن ١در سطح  يدار ي** وجود اثر معن
  .يدار يعدم وجود معن nsدرصد، 

 
 يشود، اثر اصل يمشاهده م ٣طور که در جدول  همان

ب يز، شيم يب عرضيز، شيفرکانس نوسان م يفاکتورها
ب يو ش يب عرضيش ييمتقابل دوتا ز و اثراتيم يطول
شده است.  دار يک درصد معنيز در سطح يم يطول

 يب طوليفرکانس نوسان و ش ييمتقابل دوتا اثر همچنين
 ٥ز در سطح يم يب عرضيو ش ز و فرکانس نوسانيم

 ييتا متقابل سه دارند. اما اثر دار يدرصد اختالف معن
دار  يز معنيم يب عرضيو ش يب طوليفرکانس نوسان و ش

  نشده است.
ب يش ييدوتامتقابل  ن اثريانگيسه ميج مقايتان ٤شکل 
درصد نشان  ٥ز را در سطح يدر فرکانس نوسان م يعرض
  .دهد يم
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 بيش ييدوتا متقابل اثر نيانگيم سهيمقا جينتا - ٤شکل 

  درصد ۵ سطح در زيم نوسان فرکانس در يعرض
 

ن درصد يشتري، بدهد يمنشان  ٤که شکل  طور همان
قه و يکل بر دقيس ٣٩٥در حالت فرکانس نوسان  يجداساز

که مقدار آن برابر با  بودهدرجه  ٧٥/٠ز يم يب عرضيش
با  يجداساززان ين ميکمتر همچنيندرصد است.  ٣٣/١٤

کل بر يس ٤٣٥ط فرکانس يدرصد در شرا ٦٧/٩مقدار 
ش فرکانس يدرجه است. با افزا ٢٥/٢ يب عرضيقه و شيدق

دا يکاهش پ يمقدار جداسازقه يکل بر دقيس ٤٣٥تا 
ن يقه ايکل بر دقيس ٤٥٥ نوسانفرکانس  در يول کند يم

 يب عرضيدر هر سه سطح ش يش ناگهانيمقدار با افزا
 يها فرکانسز در ين يب عرضيش شي. افزاشود يممواجه 
 يقه به کاهش درصد جداسازيکل بر دقيس ٤٣٥و  ٤١٥
 يها فرکانسدر  ين روند کاهشيکن اي، لشود يم منجر
ن عدم ينشده است. ا حاصلقه يکل بر دقيس ٤٥٥و  ٣٩٥
در  يب عرضيش شين با افزايمع يت الگويرعا

 يجداسازش مقدار يا افزايمختلف در کاهش  يها فرکانس
رسگ از توده دانه عدس يعلف هرز ش يجداساز يدر بررس

  .(Bagheri et al. 2017)  ز گزارش شده استين
 ييدوتا متقابل ن اثريانگيسه ميج مقاينتا ٥شکل در 

درصد  ٥ز در سطح يم يب طوليفرکانس نوسان در ش
  .داده شده استنشان 

الگوي تغييرات فرکانس نوسان که در  ٥با توجه به شکل 
توضيح داده شد، در اينجا نيز رعايت شده و  ٤شکل 

و  ٣٩٥ي ها فرکانسبيشترين مقادير جداسازي مربوط به 
 ٢٣/١٧و  ٥٨/١٧ترتيب برابر با  سيکل بر دقيقه به ٤٥٥

درصد است. با افزايش شيب طولي در هر چهار فرکانس 
د جداسازي جو از توده گندم کاهش يافته نوسان ميز، درص

است. کمترين مقدار جداسازي، به حالت فرکانس نوسان 

درجه با مقدار  ٥/٤سيکل بر دقيقه و شيب طولي  ٤٣٥
درصد مربوط است که البته اين حالت در شيب  ٤٦/٩

ي مورد بررسي نيز ها فرکانسدرجه براي ساير  ٥/٤طولي 
 .Rasekh et al شود.يدار مشاهده م بدون اختالف معني

زده از گندم در بررسي امکان جداسازي گندم سن (2005)
سالم توسط دستگاه جداساز وزني، گزارش شد که با 

زده از افزايش شيب طولي، مقدار جداسازي گندم سن
  . ابدي يمگندم سالم کاهش 

  

 
 فرکانس ييدوتا متقابل اثر نيانگيم سهيمقا جينتا - ٥شکل 

  درصد ۵ سطح در زيم يطول بيش در زيم نوسان
  

ب يش ييدوتا متقابل ن اثريانگيسه ميج مقاينتا ۶شکل 
ک درصد نشان يز را در سطح يم يب طوليدر ش يعرض
  .دهد يم
  

 
 بيش ييدوتا متقابل اثر نيانگيم سهيمقا جينتا - ۶ شکل

  درصد کي سطح در زيم يطول بيش در زيم يعرض
 

ب يش شيمشخص است افزا ۶که در شکل  طور همان
 يبه کاهش درصد جداساز يب عرضيش شيو افزا يطول

ب يش در همچنينشده است. منجر جو از توده گندم 
ن يشتري، بدرجه ۷۵/۰ يب عرضيدرجه و ش ۵/۲ يطول

 .حاصل شده استدرصد  ۷۱/۱۶زان يبه م يمقدار جداساز
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 يها يناخالص يامکان جداساز ،يز ابعاديبا استفاده از آنال
ج ينتا. (Bagheri et al., 2017)شد  يتوده دانه عدس بررس

ر يحاصل از مقاد V/aωدر مقدار پارامتر بدون بعد  ها آن
ز ي)، دامنه نوسان مVده شده (يدم يمختلف سرعت هوا

)aز (ي) و فرکانس نوسان مω ۱۴/۱۲۲و  ۵۷/۱۲۸) برابر با ،
ز باعث يم يب عرضيو ش يب طوليش شينشان داد افزا

کل توده  يناخالص يزان جداسازيدر م يروند کاهش جاديا
 يها نيانگيمسه يج مقاي. با توجه به نتاشود يمدانه عدس 

جو از توده دانه گندم در  ي، حداکثر جداسازدست آمده هب
 ۵/۲ يب طوليقه، شيکل بر دقيس ۳۹۵فرکانس نوسان 

  .حاصل شددرجه  ۷۵/۰ يب عرضيدرجه و ش
انس اثر عوامل دامنه نوسان يه واريج تجزينتا ٤جدول در 
ز نشان داده شده يده شده به ميدم يز و سرعت هوايم

  است.
  

 و زيم نوسان دامنه عوامل اثر انسيوار هيتجز جينتا - ٤جدول 
 ده شدهيدم يهوا سرعت

  ن مربعاتيانگيم  يدرجه آزاد راتييمنابع تغ
 ٥٠٦/١٧٨**  ١  زيدامنه نوسان م

  ٢٩٠/٣٤**  ٣  سرعت هوا
  ns٠٠٦/٥  ٣  دامنه نوسان و سرعت هوا

  ٨٢٢/٦  ٣٢  خطا
  -  ٣٩  کل
  است. يدار يعدم وجود اثر معن nsدرصد،  ١در سطح  يدار ي** وجود اثر معن

 
عوامل  يدهد، اثر اصل ينشان م ٤طور که جدول  همان

دار  يک درصد معنيدامنه نوسان و سرعت هوا در سطح 
ز و سرعت هوا يدامنه نوسان م ييدوتااثر متقابل  يشده ول

ز در يکه دامنه نوسان م نيدار نشده است. با توجه به ا يمعن
ن دو يسه ايشده مقا يبررس متر يليم ٧و  ٥دو سطح 

متر با مقدار  يليم ٥دامنه نوسان  دهد يمن نشان يانگيم
 ٧ن و دامنه نوسان يشتريدرصد ب ١٥/٢١ يجداساز

از آن پس درصد  ٩٢٥/١٦ يمتر با درصد جداساز يليم
 يمتر انتقال مواد رو يليم ٥ز ي. در دامنه نوسان مقرار دارد
ن علت يرسد به هم ينظر م تر بوده و به کنواختيز يسطح م

دانه گندم بهتر صورت گرفته و در  يجو رو يشناورساز
افته است. علت يش يتوسط دستگاه افزا يجه جداسازينت

ن در دامنه نوسان يسنگ يمواد سبک رو يعدم شناورساز
ن يز در اياز سطح م ين است که چون قسمتيمتر ا يليم ٧

ده شده يدم يان هوايجر ،شود يدامنه با مواد پوشانده نم

شده پوشانده  هيکه با مواد تغذ ييها ز از قسمتيبه سطح م
ها به باال منتقل شده و لذا  نشده است بدون برخورد با دانه

ح حرکت مواد يصح يبه الگو يابيدستو  يعمل شناورساز
  شود. يز انجام نميسطح م يرو

ده يدم يسرعت هوا ياصل ن اثريانگيسه ميمقا ٧شکل 
جو  يبر درصد جداساز ،ک درصدي احتمالدر سطح  شده

نشان  ن شکليا .دهد يمنشان را از توده دانه گندم 
ن يشتريه بيمتر بر ثان ٧٥/٦ يدهد که سرعت هوا يم

 ٦و  ٢٥/٥ يها سرعت يرا داشته است ول يدرصد جداساز
 يهوا دار با سرعت يز بدون اختالف معنيه نيمتر بر ثان

 يبرا يمناسب يهوا يهاسرعت ،هيمتر بر ثان ٧٥/٦
هستند. با توجه به  ين درصد جداسازيشتريبه ب يابيدست

، يکيزيخواص ف شيآزماجو که در  يها دانهسرعت حد 
 يها سرعت رسد يمنظر  آمد، بهدست  ه بهيمتر بر ثان ٥٥/٦

 يها دانهمناسب  يشناورساز ييتوانا ،ن محدودهيهوا در ا
از  يکي تواند يمن نکته يگندم را داشته و ا يجو بر رو

در سرعت  ين درصد جداسازيشتريبه ب يابيدست يها علت
  ه باشد.يمتر بر ثان ٧٥/٦ يهوا

  

 شده هديدم يهوا سرعت اثر نيانگيم سهيمقا جينتا - ٧شکل 
  درصد کي احتمال سطح در

  
 ،از توده عدس يوالف وحشي يامکان جداساز يدر بررس

که شد ه گزارش يمتر بر ثان ٧/٥ن سطح سرعت هوا يبهتر
 يوالف وحشيدرصد از  ٣٧ يبه جداساز يابيمنجر به دست

. (Rasekh et al., 2017) موجود در توده عدس شده بود
ب ينشان داد که در ش Kashi (2010)ج ينتا همچنين

درجه، فرکانس نوسان  ٢ يب عرضيدرجه، ش ٤ يطول
ه و يمتر بر ثان ٧/٥ يقه، سرعت هوايکل بر دقيس ٤٥٠

والف ي ين درصد جداسازيشتريب ،متر يليم ٧دامنه نوسان 
 .شوديحاصل م از توده گندم يوحش
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  يريگ جهينت
گندم و جو  يها نمونه يکيزيخواص ف يها يبررسج ينتا

ب ي، ضريدسن هنيانگينشان داد، طول، عرض، قطر م
ک درصد يسطح در سرعت حد ت، وزن هزار دانه و يکرو

نشان داد ج ينتا همچنيندارند.  دار يمعنبا هم اختالف 
 يرا جو رو يکيب اصطکاک استاتيضر مقدارن يشتريب

ل يتسطح اس يمقدار را گندم رو نيان يو کمتر ال سهتخته 
ط يشراجو از گندم در  ين جداسازيشتريمعلوم شد ب .دارد

 ۵/۲ يب طوليقه، شيکل بر دقيس ۳۹۵فرکانس نوسان 
 متر يليم ۵درجه، دامنه نوسان  ۷۵/۰ يب عرضيدرجه، ش

بوده درصد  ۶/۲۰با  برابر هيمتر بر ثان ۷۵/۶ يو سرعت هوا
ط يدر شرا جو از گندم ين جداسازيکمتر همچنين و

 ۵/۴ يب طوليقه، شيکل بر دقيس ۴۵۵فرکانس نوسان 
و  متر يليم ۵درجه، دامنه نوسان  ۵/۱ يب عرضيدرجه، ش

در  .استدرصد  ۴۱۷/۹ه برابر با يمتر بر ثان ۶ يسرعت هوا
 ۲۵/۲تا  ۷۵/۰از  زيم يب عرضيش شياغلب موارد با افزا

درصد  درجه، ۵/۴تا  ۵/۲از  زيم يب طوليو شدرجه 
  .ابدي يمجو از توده گندم کاهش  يجداساز
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