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 خالصه

 گل ها بصورت منظم و ردیف شده می باشدبا توجه به اینکه اولین مرحله در جدا سازی ماشینی کالله زعفران از گل زعفران تک سازی      

(Singulation) .فیرد ندیامدنظر فر یها یژگیکن گل زعفران، ابتدا و فیساخت دستگاه رد یبرا، در این تحقیق اقدام به ساخت چنین دستگاهی شد 

. دیماده گردآ یمهندس یها اریمعو دیگر  گل یکینامیرودیو آ یکیزیف اتیخصوص ،یهندس یها یگه ژیبا توجه به و هی. طرح اولدیگرد کردن مشخص

قسمت قرار دارد،  نیاز مخزن گل که در باال تر متشکلدستگاه  نیا. و مونتاژ شد یطراح  Solidworksتوسط نرم افزار  زمینقشه اجزاء و قطعات مکان

مکش  اعمالمخزن قرار دارد، توسط  ریکه در ز انصفحه لرزیک گل را از داخل  و شده هیتعب یتوخال یانگشت یسر کیآن  یاستوانه دوار که رو کی

آن  یبر رو اهشده که گل  هیتسمه نقاله تعب ستمیس کیآن  نییدر قسمت پا. کند یآن قرار دارد رها م ریکه در ز بداریسطح ش کی یکرده و رو دریافت

 یسانت 5عدد گل زعفران با طول  111گل زعفران، تعداد  کردنفیعملکرد رد یابیارز یبرا .کنند یشده حرکت م نییتع ریو به سمت مس رندیگ یقرار م

 صحیح گلها برابرردیف سازی با جهت میانگین که  دیگرد شیتکرار آزما 5و در  ندانتخاب شد یگل زعفران به طور تصادف لویک کی انیمتر از م

 .بدست آمد.  2/48

 کلمات کلیدی: تک سازی، ردیف کردن، گل زعفران.

 

 

 مقدمه

جهان اسووت که نقش  هیمحصووول کشوواورزی و ادو نیبهاتربه عنوان گران Saffron ی. و نام عمومCrocus Sativus L یزعفران با نام علم

دارای  و دهدیم لیرا تشوک  یزعفران تجارت یزعفران کالله قرمز رنگ سوه شواخه آن اسوت که بخش اصول     یدارد. قسومت خوراک  زین ایهیو تغذ ییدارو

 [.9] باشندیزعفران م تیفیو ک تیمرغوب کنندهنییتع باتیترک نیا زانیاست، م هانیتامیو و یامالح معدن ،یچرب ن،یپروتئ درات،یکربوه رینظ یباتیرکت

کشورهای ایران، اسپانیا، فرانسه، یونان، الجزایر، ایتالیا، آلمان، استرالیا، مکزیک، هندوستان )کشمیر(، روسیه، چین و امروزه زعفران تجاری در  

 [.1]باشد درصد کل جهان می 91های اخیر بودند که تولید آنها به بیش از ترین تولید کنندگان زعفران در سالشود. اسپانیا و ایران بزرگترکیه کشت می

ترین و اولین باشد. اگر چه در بسیاری از منابع اسپانیا به عنوان بزرگترین محصووالت صوادراتی کشاورزی کشور زعفران می  ال حاضور یکی از مهم در ح

ایران  رشوود، اما در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه کارگری، سطح زیر کشت در اسپانیا کم شده است. ولی د کشوور تولید کننده زعفران معرفی می 

های اخیر، کشوت زعفران هر ساله گستر  یافته است. اسپانیا هنوز ادعا دارد در صدر تولید زعفران  به علت اقتصوادی بودن زراعت این محصوول در سوال   

ندی و صووادرات، به برغم کیفیت و مرغوبیت باال، به سووبب کمی تبلیغات و ضووعف در بسووته  جهان قرار دارد، به این دلیل که متاسووفانه زعفران ایران علی

 شود.وارد کشورهایی مثل اسپانیا شده و در آنجا به اسم زعفران آن کشورها بسته بندی میای صورت فله

از مشکالت  یکیزعفران یکی از محصووالت مهم صوادراتی ایران است.    کند،یم دیرا تول ایدرصود زعفران دن  91از  شیب رانیا نکهیتوجه به ا با

 ندیها در فرآآن اسوت  جداسازی یکی از مهم ترین چالش  ازاء مختلف گل یجداسواز  ،پس از برداشوت  یها ندیزعفران، برداشوت و فرا  دیدر تول یاصول 
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 دیوز بازعفران، گل آن هر ر یعلت که در موقع گلده نیکه بیشوووترین هزینه را نیز برای کشووواورزان زعفران کار در بر دارد. به ا باشووودتولید زعفران می

به دلیل . [6و  11] شودیمحصوول زعفران م  یمرغوبیت، عطر، طعم و خراب ت،یفیروز گل باعث کاهش ک کیاز  شیب ینگهدار یاشوت شوود. از طرف  برد

ت محصووول زعفران در حقیق. برداشووت زعفران را به صووورت یک مرحله ای نمی توان انجام دادفرایند های پس از  پیچیدگی و ظریف بودن گل زعفران

یا سفید رنگ درصد و قسمت ریشه  05 -01شود. در واقع قسمت کالله )قرمز( زعفران بین قسمتی از مادگی گیاه می باشد که شامل خامه و کالله آن می

کردن  تک سووازی -2ها کردن گلردیف -1یک توده گل زعفران در کل شووامل: ماشووینی جداسووازی  باشوود.درصوود می 25 -31کنج )خامه( آن حدود 

 .تزمینه تا کنون چندین دستگاه طراحی و ساخته شده اساین در  باشد.برگ و پرچم میجداکردن گل -8ها و بر  دم )قسمت اضافی( گل -3ها گل

 

سطح  یبر رو ارتفاع کیزعفران از  یدستگاه گل ها نیساخته شد. در ا شابوریفر در شهرستان ن یکن گل توسوط ابریشوم   فیدسوتگاه رد یک 

کن( بود که دارای سه قسمت )بر ، جداسازی و فرآوری، خشک گریشد و سپس به سمت دستگاه د یم ختهینقاله ر یشد و سپس رو یدار رها م بیشو 

صووورت ه و دسوتگاه نیز ب ز این دسوتگاه در اختیار نیسوت زیرا تا کنون نتایج آن در مجامع علمی منتشوور نشود   ولی اطالعات دقیقی ا .[8 ]ند کرد یحرکت م

 تجاری به بازار عرضه نگردیده است.

 کی یداد تا از جلو یاپراتور، گلها را به صووورت تک تک در انتقال دهنده قرار م کیسوواخت که  یمحقق آن دسووتگاه ،دیگر یدر پژوهشوو

شوود. مقدار  یسووبه مو محا زیگلها را در نقطه مورد نظر بر  دهد، آنال نکهیا یبرا نیعکس گرفته شووده توسووط دوربعبور کنند.  نیدورب ای یینایب سووتمیسوو

ها دمنده کالله مستیتوسط س انیشد تا المان برنده )کاتر( را در ارتفاع مشخص قرار دهد. در پا یارسال م یخط ابی تیموقع ستمیس کیمحاسوبه شوده به   

. در ام می شودانجکالله و گلبرگ  یکینامیرودیمقاومت آ رایند بر اسوا  تفاوت در ف نیشودند. ا  یم ختهیر یمتفاوت یو در سوبدها  شوده  از گلبرگ جدا

عملکرد دستگاه  زانیمدر این تحقیق ادعا شده است که . ردیگیانجام م وتریتوسط کامپ یخط یابی یتموقع نیو همچن تصاویرو محاسبه  زیآنال ستگاهد نیا

 [.11] تاس یبرابر رو  دست 4

 فیرد یهاشامل بخشدستگاه این . ندسواخت  را به رو  مکانیکی کالله از گل یدسوتگاه جدا سواز   (1346) یو عباسو  یمیمه(  1391) یچاپار

   .است یکردن، بر  و جدا ساز

 برای جدایش کالله ،خصوصیات فیزیکی و آیرودینامیکی گل زعفران ، ازیقیدر تحق( 1391) یو شمس یشاهیعل(  1391) و همکاران یشومسو  

 .استفاده کردند  برگ و پرچم از گل

. بر ندپرداختگل  ریتصو یظاهر یها یژگیگل زعفران با اسوتفاده از و  یو جداسواز  یدسوته بند  به ،یقیدر تحق (1349) و همکاران یاریاسوفند 

فاصوله تا مرکز ققل، بدسوت آمد. با بدست آوردن    یریو اندازه گ طیمح شیماپی( 2 شوعاع  –( مرکز ققل1به دو رو : اسوا  مرکز ققل گل زعفران   نیا

ه نشان تحقیقات صورت گرفت .دهد صیتعداد گلبرگ را در هر گل تشخ توانست یم نیداد و جدا کرد. همچن صیتشوخ  راتوان دم آن  یمرکز ققل گل م

اید بیشتر می باشد. بطوری که دستگاههای ساخته شده بمی دهد که کار بر روی ماشوینی کردن فرایند جدا سازی کالله از گل زعفران هنوز نیازمند توجه  

تدا باز آنجایی که در هر مکانیسوم جداسازی زعفران از گل، در ا در مقیا  خانگی باشوند تا هر زعفرانکاری بتواند نسوبت به تهیه و خرید آن اقدام نماید.   

 توده گل جمع آوری شده را به صورت گل های جدا از هم ردیف نماید.  ، در نتیجه نیاز به مکانیزمی است که بتواند باید گل تک سازی و ردیف شود

ن بر و با زما اریامر بس نیکه ا شودیانجام م یکالله از گل به صورت دست یجداسواز علی رغم مطالعات متعدد صوورت گرفته هنوز بخش اعظم  

 یدیران تولزعف تیفیکاهش ک گل و یبه سووور گل، پژمردگ یاحتمال انتقال آلودگ شیمشوووکالت کارگری زیادی روبرو اسوووت. عالوه بر آن باعث افزا

است.  یآنها به صورت دست هیتغذ ی. ولدهندیکالله از گل زعفران را انجام م یاست که عمل جداسازساخته شده  ییهااگر چه تا کنون دستگاه .شوود یم

 .شودیم یدر جداساز نهیهز شیبازده و افزا. عالوه بر آن باعث کاهش کندینم یکالله از گل به صورت دست یبا رو  جداساز یکار تفاوت چندان نیا

ازی سمشواهدات میدانی نشوان می دهد که کار های پژوهشی صورت گرفته در این زمینه به دالیلی منجر به تولید محصول تجاری نشده اند و مشکل جدا   

 مکانیزه تا حد زیادی همچنان باقی است و توجه جدی تر و بیشتری را می طلبد.

 جهیتباشند، در ن فیو رد یسواز زعفران تک یهاگل دیکالله زعفران از گلبرگ و پرچم، در ابتدا با یجداسواز  سوم یکه در هر مکان ییجاآن از

ار یبه صورت مناسب در اخت ی. تا در مرحله بعدندینما فیجدا از هم رد یهاشوده را به صورت گل  یآوراسوت که بتواند توده گل جمع  یزمیبه مکان ازین

ه نظر به گونه ای که از نقطدر این پژوه تال  شوود مکانیزم مناسووبی برای این منظور طراحی و سوواخته شووود.   .رندیقرار گ یبر  و جداسوواز یهاسوومیمکان

 اندازه ، وزن و قیمت تمام شده به گونه ای باشد که بتوان بصورت انفرادی در هر یک از  خانوار های زعفرانکار مورد استفاده قرار داد.
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 و روش ها مواد
برگ و بر روی قسوومت جداسووازی کالله از گشووده انجام  یکارها یبا مطالعه سووازی و ردیف کردن گل زعفراندسووتگاه تکسوواخت  یبرا

راستا ابتدا  نیو تلفات را داشت پرداخته شد. در ا نهیهز نتریعملکرد، کم نتریشیکه بهای جداسازی دستگاه طیمناسوب با شرا  ارائه سوامانه ای به پرچم، 

 بیو آس تلفات نتریعملکرد و کم نیبهتر تواندیکه م ییطرح نها تیرد شدند و در نها یمشکالت لیشد که هرکدام به دل یبررسو  وطرح انتخاب  نیچند

فران بتواند کننده زع دیانتخاب شده تا هر خانوار تول یو مشوخصوات ساخت دستگاه به گونه ا   یطراح یارهایمع. دیبرسواند انتخاب گرد زعفران  گل را به

ر دهند. که زعفرانکاران بتوانند به سوهولت آن را مورد استفاده قرا  یباشود به گونه ا  یدگیچیپ نیکمتر یدارا زیبکار رفته ن یها زمیو مکان یداریآن را خر

 یارهایاسا  مع نیکننده زعفران باشد. بر ا دیهر خانوار تول یبرا دیمناسب خر یبتا سوبک، قابل حمل و از لحا  اقتصاد نسو  دینظر با ردسوامانه مو  نیبنابرا

 دستگاه مد نظر قرار گرفت: نیدر ساخت ا ریز

 لوگرمیک 11 بایوزن آن تقر (1

 متر 8/1ارتفاع آن در محدوده  (2

 متر 5/1طول و عرض در محدوده  (3

 در ساعت لوگرمیک 3تا  5/1در محدوده  یساز فیرد تیظرف (8

 باشد. یوات م لویک 3/1در حدود  ازیقدرت مورد ن (5

وجه به با ت هیاول ی. طرح هادیکردن، مشووخص گرد فیرد ندیمدنظر فرا یها یژگیکردن گل زعفران، ابتدا و فیسوواخت دسووتگاه رد  یبرا     

 یها اریو مع (رهیو غ یکینامیو د یکیاصووطکاا اسووتات  بیگل )مثل: سوورعت حد، ضوور یکینامیرودیو آ یکیزیف اتیخصوووصوو ،یهندسوو یها یگه ژیو

 الف(.  -1و مونتاژ شد)شکل  یطراح  Solidworksتوسط نرم افزار  زمی[. نقشه اجزاء و قطعات مکان0] دیگرد دهشده آما ادی یمهندس

 
   

 ب     الف

 

 .از دستگاه یسه بعد یدستگاه و ب( نما یشکل واقع (الف -1 شکل

 

ل که در شده است از مخزن گ لیدستگاه تشک نیه شد. اتساخ یدانشگاه فردوس سوتم یسو ویب یگروه مهندسو  یدسوتگاه در مجموعه کارگاه ها     

 رخالء د جادیا یشده، دمنده برا هیتعب یتوخال یانگشت یسور  کیآن  یخالء منقطع که رو جادیا زمیاسوتوانه دوار با مکان  کیقسومت قرار دارد،   نیباال تر

 اریدر اخت جیمخزن قرار دارد بتدر ریکه در ز انصووفحه لرزیک شووده اسووت. گل ها از مخزن و توسووط    فیرد یانتقال گل ها یاسووتوانه دوار و نقاله برا

 بکند و سووب یم جادیها در لحظه برخورد با گل ها ا یاسووتوانه دوار ضوومن چرخش مکش الزم را به انگشووت   رد،یگ یاسووتوانه دوار قرار م یها یانگشووت

رار گرفت خالء ق بداریکه در مقابل سطح ش یداده و هنگام تیوضوع  رییحامل گل تغ یشوود. با دوران اسوتوانه، انگشوت    یم یگل به دهانه انگشوت  دنیچسوب 

 31و طول  انکسیبا فاصله  یاستوانه دوار چهار  انگشت یروود. ش یآن قرار دارد رها م ریکه در ز بداریسطح ش یلحظه رو نیو در ا دهیقطع گرد یانگشوت 

مکش با توجه به نوع و  زانیمشووده اسووت.  هیاعمال مکش به گل تعب یبرا متریلیم 2به قطر   یا رهیدا یسوووراخ یشووده اسووت. در نوا انگشووت هیتعب متریلیم

سووقو  ا را بلند کند.تا بتواند گل ه باشود  وزن گل اعمال کندکه  ییرویاز ن شووتریب دیبا شوه یمکش هم زانیم.  دینما رییدمنده تغبا تنظیم تواند  یاندازه گل م
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 ییمت انتها. در قسرندی( قرار گنیی)دم شان به سمت پا یکامال عمود با توجه به مرکز ققل نامتقارن آن گل ها ،شوود  یآزاد گل زعفران از ارتفاع باعث م

تسمه  ستمیس کیآن  نیی. در قسومت پا رندیقرار گ فیرد کیشوود گل ها کامال از طر  دم گل در   یدارد که باعث م یحالت فرو رفتگ بداریسوطح شو  

شووده ر ا به  فیرد ینقاله گل ها نیب(. ا -1کنند )شووکل یشووده حرکت م نییر تعیو به سوومت مسوو رندیگ یآن قرار م یشووده که گل ها بر رو هینقاله تعب

 پروژه قرار است ساخته شود. نیدهد که در ادامه هم یرار مقطع گل از دم گل ق زمیمکان

 گل زعفران ردیف کردنارزیابی عملكرد 

سوانتی متر از میان یک کیلو گل زعفران به طور تصادفی   5عدد گل زعفران با طول  111 ، تعدادکردن گل زعفرانبرای ارزیابی عملکرد ردیف

 به عنوان صووحت دسووتگاه )بازده(  شووودهایی که در جهت دم گل وارد به نوار نقاله می(. تعداد گلالف 2)شووکل  تکرار آزمایش گردید 5و در انتخاب 

 هایی که در جهت سر گل )از طر  گلبرگ( به عنوان خطا )تلفات( اندازه گیری گردید. و تعداد گل ب( 2)شکل  گیری گردیداندازه

    
 ب    الف

  و ب( نحوه ردیف سازی گل بر روی نقاله زعفران مورد آزمایش هاینمونه گلالف( ( 2شکل 

 

  ( بررسی گردید.1طبق رابطه )های زعفران ردیف کردن گلبازده  بر اسا  درصد ردیف کردن دستگاهارزیابی عملکرد در نتیجه 

(1) 
ε =

A − B

B
× 100 

Bوارد نوار نقاله شدند های که در جهت سر گل= تعداد گل. 

Aهای که وارد نوار نقاله شدند= تعداد کل گل. 

ε =)مقدار بازده )درصد. 

 و بحث جینتا

 یکیتاتاصطکاا اس هیداخل مخزن گل، از زاو بیشبر اسوا  آزمون های مختلف صوورت گرفته بر روی دستگاه مشخص شد که بدلیل اینکه   

شده  که در  زیر مخز تعبیه مخزن ریز انماند. صفحه لرزمی ن یاز گل ها در داخل مخزن باق کی چیشودن، ه  یدر موقع خال لیدل نیاسوت، به ا  شوتر یگل ب

بر  دارد.  یمنظم  صوفحه لرزش  هیبا تغذ میها( ارتبا  مسوتق  ینبودن انگشوت  ی. بازده اسوتوانه دوار )خال نقش اسوا  دارد منظم اسوتوانه دوار   هیتغذدر  اسوت 

 هایی که در جهت دمگل

 شودوارد نوار نقاله می 
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 یسرعت دوران شود. یم زیها ن گل نیتر نیسنگ دنیشده به گونه است که قادر به مک جادیصورت گرفته حداکثر مقدار مکش ا یها یریاسوا  اندازه گ 

 باشد. یم رییدستگاه( متغ تی)متناسب با ظرف قهیبر دق ردو 5/21تا   قهیدور بر دق 6استوانه دوار از 

 یگونه گل چیست، تا ها شتریگل زعفران ب یکیاصطکاا استات هیاز زاو بداریسطح ش هیزاوقابل تنظیم است. همیشه  بداریسوطح ش  هیزاوارتفاع و 

ه دم آن شود ک یازاد داشته باشد. سقو  آزاد گل باعث مباشد تا گل سقو   یتر م نییمتر پا یسانت 51آن از استوانه دوار  تینکند، موقع ریآن گ یبر رو

رفته و با بر اسا  آزمون های صورت گشود.  یگل ها به سمت نوار نقاله م تیباعث هدا بداری( وسط سطح شاری)ش ی. فرو رفتگردیقرار گ نییبه سومت پا 

درصد و مقدار خطا )گلهای ردیف شده با جهت قرار گیری غلط( برابر با  2/48مقدار بازده ردیف سوازی با جهت درست گلها برابر با  ( 1توجه به رابطه )

 جامحال ان دستگاه دردسوتگاه به منظور اصوالح عملکرد آن جهت نیل به بازده و عملکرد مناسوبتر     یبر رو شوتر یب یها یبررسو  درصود بدسوت آمد.   4/15

 است.
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