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ABSTRACT
Presence of foreign materials with the product is one of the important problems of wheat production. The
economic value of the produced wheat and the degree of purity of the produced seeds increases with the
separation of wheat mass impurities. Hence, in this research, a gravity separator table was used to remove
impurities from wheat bulk. The machine has adjusting five parameters of air velocity, frequency of oscillation,
amplitude of oscillation, longitudinal slope and latitudinal slope of the table. The effect of these parameters was
studied to achieve maximum impurity separation from wheat bulk. Statistical analysis was performed in two
factorial experiments based on completely randomized design. In the first experiment, the effects of three
parameters of longitudinal slope, latitudinal slope and frequency of oscillation of the table were investigated
and in the second experiment the effect of two other parameters was investigated. Also, using dimensional
analysis, a dimensionless number parameter

was obtained which was effective in evaluating the effect and

reducing the number of parameters. The results showed that the maximum separation of impurities from wheat
bulk was 87.03% at longitudinal slope of 2.5 °, latitudinal slope of 1.5 °, frequency of oscillation of 395 cycles
per minute, amplitude of oscillation of 5 mm and air velocity of 6.75 m/s,. Also, with increasing longitudinal
slope from 2.5 ° to 4.5 °, latitudinal slope from 0.75 ° to 2.5 ° (in most cases) and the amplitude of oscillation
of the table from 5 to 7 mm, the separation of impurities was reduced and with increasing the air velocity from
5.25 to 6.75 m/s the separation of impurities was increased.
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بررسی جداسازی ناخالصیهای توده گندم با دستگاه جداکننده ميز وزنی
2

سعيد آقاعزيزی ،1منصور راسخ ،*1يوسف عباسپور گيالنده ،1محمدحسين کيانمهر

 .1گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
 .2گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ،پردیس ابوریحان ،پاکدشت ،ایران.
(تاریخ دریافت -1397 /10 /2 :تاریخ بازنگری -1398 /5 /23:تاریخ تصویب)1398 /7 /16 :

چکيده
یکی از مشکالت مهم مزارع تولید گندم وجود مواد خارجی همراه با محصول است .با جداسازی ناخالصیهای توده گندم،
ارزش اقتصادی گندم تولیدی و درجه خلوص بذر تولیدی افزایش مییابد .ازاینرو در این تحقیق از یک جداکننده میز وزنی
برای جدا کردن ناخالصیها از توده گندم استفاده شده است .دستگاه مذکور دارای پنج پارامتر قابل تنظیم سرعت هوا،
دامنه نوسان ،فرکانس نوسان ،شیب طولی و شیب عرضی میز می باشد که تأثیر این پارامترها برای دستیابی به حداکثر
جداسازی ناخالصی از توده گندم مورد بررسی قرار گرفت .آنالیز آماری در قالب دو آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامالً
تصادفی انج ام شد .در آزمایش اول اثر سه پارامتر شیب طولی ،شیب عرضی و فرکانس نوسان میز و در آزمایش دوم اثر دو
حاصل شد که در بررسی اثر و
پارامتر دیگر بررسی شد .همچنین با استفاده از روش آنالیز ابعادی ،پارامتر بدون بعد
کاهش تعداد پارامترها مؤثر بود .نتایج نشان داد در شیب طولی  ،2/5°شیب عرضی  ،1/5°فرکانس نوسان  395سیکل بر
دقیقه ،دامنه نوسان  5میلیمتر و سرعت هوای  6/75متر بر ثانیه بیشترین جداسازی ناخالصیها از توده گندم برابر 87/03
درصد حاصل شد .همچنین با افزایش شیب طولی از  2/5°به ،4/5°افزایش شیب عرضی از  0/75°به ( 2/25°در اکثر
موارد) و افزایش دامنه نوسان میز از  5به  7میلیمتر جداسازی ناخالصیها کاهش و با افزایش سرعت هوا تا  6/75متر بر
ثانیه جداسازی ناخالصیها افزایش نشان داد.
واژههای کليدی :گندم ،جداکننده وزنی ،ناخالصی ،فرکانس نوسان.

مقدمه
گندم از اولین گیاهانی است که کشت و زرع شده و از
پرمصرفترین و باارزشترین غالت برای بشر به شمار میرود.
گندم در الگوی غذایی سهچهارم جمعیت جهان که عمدتاً شامل
ملل فقیر و کمدرآمد میشود ،به دلیل مغذی و ارزان بودن نسبت
به سایر مواد غذایی مشابه ،جایگاه مهمی دارد ( MirTorabi et
 .)al., 2010گندم محصول اصلی زراعی در ایران است که تولید
ساالنه آن  11/09میلیون تن میباشد و  72/4درصد از کل سطح
زیر کشت محصوالت زراعی و باغی را به خود اختصاص میدهد
که معادل  5/6میلیون هکتار گزارش شده است (.)Fao, 2016
بوجاری ،تمیز کردن و جداسازی دانهها سبب کاهش
مشکالت ایجاد شده در طی فرایند کاشت ،تسهیل در عملیات
داشت ،کاهش فضای موردنیاز برای انبار ،افزایش عملکرد محصول
و افزایش بازارپسندی میگردد .فرایند تمیز کردن و جداسازی
اساسیترین کار در یک سامانه درجهبندی دانهای است و از
فرایندهای بسیار مهم و کلیدی برای بازاریابی و بازارپسندی دانهها
محسوب میشود .یکی از عوامل بسیار مهمی که بر جنبههای
مختلف محصول گندم تأثیر دارد مرغوبیت بذر گندم است .درجه
* نویسنده مسئولrasekh_ma@yahoo.com :

مرغوبیت محصول باعث افزایش و یا کاهش بازارپسندی میشود.
برای بهبود مرغوبیت محصول و جدا نمودن دانههای سالم از
دانههای آسیبدیده استفاده از جداکننده ضرورت پیدا میکند
( .)Ebrahimi & Askari asli arde, 2015یکی از مشکالت مهم
مزارع تولید گندم وجود مواد خارجی همراه با محصول است.
میزان آلودگی توده در سیلوهای نگهداری تودههای دانهای
شاخصی از کیفیت محصول بوده و در قیمتگذاری آن نقش
مهمی را ایفا میکند.
به طور کلی ناخالصیهای موجود در توده دانه گندم به پنج
دسته کلی شامل :مواد خارجی غیر نباتی (شن و خاک) ،مواد
خارجی نباتی (کاه و کلش و برگ) ،دانههای نباتی غیر از غله (بذر
علفهای هرز) ،سایر غالت (جو ،یوالف و )...و گندمهای نامرغوب،
فاسد و یا شکسته تقسیمبندی میشوند (.)Kashi, 2009
) Rasekh et al., (2005جداسازی گندم سن زده از گندم
سالم توسط جداکننده میز وزنی را بررسی کرد و نتیجه گرفت
دستگاه جداسازی میز وزنی در شرایط شیب عرضی  2درجه،
شیب طولی  3درجه ،فرکانس نوسان  450سیکل بر دقیقه و
سرعت هوای  8متر بر ثانیه بهترین عملکرد را در جداسازی گندم

آقاعزيزی و همکاران :بررسی جداسازی ناخالصی توده های گندم ...

سن زده از سالم دارد Bagheri et al., (2017a) .از آنالیز ابعادی
جهت تعیین پارامترهای مؤثر دستگاه جداکننده میز وزنی برای
کمینه نمودن ناخالصی موجود در توده عدس استفاده کردند.
آنها از یک دستگاه جداکننده میز وزنی با پارامترهای قابل تنظیم
شیب عرضی میز (در سه سطح) ،شیب طولی میز (در پنج سطح)،
دامنه نوسان میز (در دو سطح) ،فرکانس نوسان در (چهار سطح)
و سرعت هوای ثابت در  5/7متر بر ثانیه برای جداسازی
ناخالصیهای توده دانه عدس استفاده نمودند .نتایج این تحقیق
نشان داد که افزایش شیب عرضی میز از  0/5به  1درجه و افزایش
شیب طولی میز از  1تا  2درجه سبب افزایش جداسازی ناخالصی
موجود در توده عدس میشود .همچنین اثر عدد بدون بعد
(سرعت جریان هوای دمیده شده به سمت میز به حاصلضرب
دامنه در سرعت نوسان میز) در نسبت جداسازی مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج آزمایشها نشان داد که در

 ،شیب عرضی

میز  1درجه و شیب طولی میز  2درجه ،درصد جداسازی ناخالصی
موجود در توده عدس به بیشترین مقدار میرسد .در تحقیقی
امکان جداسازی یوالف وحشی از گندم بهکمک جداکننده وزنی
توسط ) Kashi (2009مورد بررسی قرار گرفته است .ایشان در
آزمایشهای خود از یک دستگاه جداکننده وزنی با پنج پارامتر
قابل تنظیم استفاده کردند .نتایج نشان داد :در شیب طولی میز
 4درجه ،شیب عرضی میز  1درجه و فرکانس نوسان  450سیکل
بر دقیقه ،سرعت هوای  5/7متر بر ثانیه و دامنه نوسان  7میلیمتر
حداکثر جداسازی یوالف از گندم حاصل شد و مقدار آن برابر
 56/24درصد گردید Egbali & Bargaee (2003) .جداسازی سه
رقم گندم را در سه نوع دستگاه بوجاری ایرانی بررسی کردند .در
ارزیابی آنها تأثیر پارامترهایی شامل میزان تغذیه ،میزان باد و
اندازه الک بر میزان پاکشدگی ناخالصیها از بذر ارقام گندم مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد ،جداسازی دستگاهها معنیدار
است به نحوی که بیشترین مقدار جداسازی در آزمایشهای آنها
 84درصد به دست آمد .همچنین گزارش کردند که مقدار
جداسازی به رقم گندم نیز بستگی داردChenari et al., (2012) .
آزمایشی بهمنظور ارزیابی و تعیین بازده ماشینهای بوجاری بذر
گندم انجام دادند .فرآیند بوجاری کردن در قالب آزمایش
فاکتوریل با طرح کامالً تصادفی با چهار فاکتور :سه نوع ماشین،
دو میزان تغذیه ،سه سرعت باد و سه رقم بذر گندم در سه تکرار
انجام شد و اثر عوامل مذکور بر جداسازی ماشین بررسی گردید.
نتایج این تحقیق نشان داد که هر چهار فاکتور اثر معنیداری بر
روی جداسازی دارند و مشخص شد که ماشین بوجاری کیمبریا
بیشترین جداسازی که دارد برابر  86/72درصد میباشد .همچنین
آنها گزارش دادند جداسازی در رقم بهرنگ با مقدار 84/31
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درصد بهتر از ارقام دیگر صورت میگیرد .ضمناً مشخص شد که
کاهش نرخ تغذیه و همچنین افزایش سرعت باد باعث افزایش
جداسازی میشود.
) Muhammad et al., (2013در تحقیقی اقدام به طراحی،
ساخت و ارزیابی دستگاه بوجاری غالت کردند .دستگاه ساخته
شده در یک آزمایش با محصوالت سورگوم ،سویا و ارزن در سه
سطح از نرخ تغذیه و سه سطح از سرعت فن ،مورد ارزیابی قرار
گرفت .نتایج نشان داد بهترین عملکرد در جداسازی به میزان
 %98 ،%95و  %91و درصد دانههای از دست رفته به میزان
 0/81% ،0/63%و  0/75%به ترتیب برای ارزیابی محصوالت
سورگوم ،سویا و گندم به دست آمدRouzegar et al., (2013) .
در تحقیقی اقدام به ارزیابی یک جداکننده نیوماتیکی آزمایشگاهی
کردند .ارزیابی آنها شامل پارامترهای محتوای رطوبتی ( 12و 18
درصد بر پایهتر) ،میزان نرخ تغذیه ( 25 ،13و  32کیلوگرم بر
دقیقه) و دور فن مکنده ( 950 ،850و  1150دور در دقیقه) در
چهار تکرار انجام شد .نتایج نشان داد که بیشترین میزان
پاککنندگی به مقدار  99/55درصد در دور فن  850دور در دقیقه
میباشد .همچنین با افزایش محتوای رطوبتی دانه و با افزایش
نرخ تغذیه میزان پاککنندگی به طور معنیداری افزایش مییابد.
) Simoniyan & Yiljep (2008تلفات پاککنندگی دانههای
سورگوم را در یک کوبنده آزمایشگاهی سورگوم بررسی نمودند.
نتایج آزمایشهای آنها نشان داد با افزایش نوسان الک ،میزان
پاککنندگی کاهش و تلفات افزایش مییابد همچنین با افزایش
نرخ تغذیه و افزایش جریان هوا ،تلفات پاککنندگی افزایش
مییابد Ebrahimi & Askari asli arde, (2015) .اقدام به ارزیابی
یک جداکننده آزمایشگاهی برای جداسازی و درجهبندی دانههای
گندم کردند .آزمایشهای آنها در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی در سه تکرار با پارامترهای سه سرعت دورانی فن و سه
نرخ تغذیه با محصول گندم رقم آذر  2انجام شد .نتایج نشان داد
افزایش نرخ تغذیه همراه با کاهش دور فن باعث افزایش
پاککنندگی میگردد .آنها بیشترین میزان پاککنندگی را در
شرایط فوق  98/87درصد گزارش کردند.
در این تحقیق سعی میشود با استفاده از یک جداکننده
میز وزنی ،پارامترهای مؤثر در جداسازی ناخالصی موجود در توده
گندم بررسی شود و با تعیین تنظیم صحیح پارامترهای دستگاه،
حداکثر جداسازی ناخالصیهای موجود در توده گندم حاصل شود.
چنانچه بتوان محصولی فاقد بذور علفهای هرز و ناخالصیهای
دیگر تولید کرد ،محصول تولیدی ارزش اقتصادی باالیی خواهد
داشت و همچنین چنانچه از این محصول برای بذر استفاده شود،
محصول تولیدی درجه خلوص بیشتری خواهد داشت و مانع از
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افزایش ناخالصی بذر علف هرز در محصول آتی خواهد شد و با
توجه به رقابت علف هرز با گندم در مزرعه ،عملکرد گندم نیز
افزایش خواهد یافت.

برای اندازهگیری سرعت هوا در دستگاه جداکننده وزنی از
بادسنج دیجیتال با دقت  0/1متر بر ثانیه استفاده شد.

مواد و روشها
در این تحقیق از گندم رقم آذر  2استفاده شده است .توده گندم
تهیه شده دارای ناخالصیهای شامل :جو ،یوالف ،کاه و کلش ،بذور
علفهای هرز و دانه شکسته بود.
دستگاه جداکننده میز وزنی مورد استفاده مدل LA-K
ساخت شرکت  WESTRUPدانمارک بود .این دستگاه بر اساس
چگالی دانهها آنها را از هم جدا میکند و تصویر آن در شکل 1
نشان داده شده است.

شکل  -1دستگاه جداکننده ميز وزنی

دستگاه جداکننده میز وزنی دارای یک میز است که در دو
جهت طولی و عرضی شیبدار بوده و سطح آن مشبک و سوراخدار
و شبکهبندی آن از نوع خاصی است .میز حرکت نوسانی رفت و
برگشتی دارد .جریان رو به باالی هوا ،از زیر میز به دانهها برخورد
میکند .دامنه نوسان دستگاه ،زوایای طولی و عرضی میز و سرعت
نوسان میز به وسیله اهرمهای واقع در روی دستگاه تنظیم شد.
شکل  2نمای قائم سطح میز را نشان میدهد .در این
دستگاه مواد از مخزن مرتعش روی میز دستگاه ریخته میشوند.
ارتفاع میز در جهت مثبت ( xشیب طولی) و جهت مثبت ( yشیب
عرضی) افزایش مییابد .لذا گوشه پایینتر سمت چپ میز نقطهی
 Oکمترین ارتفاع را دارد .مواد در امتداد ضلع  Oxاز میز خارج
میشوند .میز در جهت محور  xحرکت رفت و برگشتی دارد و
جریان هوا از زیر میز به مواد واقع بر روی آن برخورد میکند .در
اثر ارتعاش میز و نیروی هوا ،مواد سبکتر بر روی مواد سنگینتر
شناور شده و در اثر شیبهای طولی و عرضی میز در گوشهی
پایینتر سمت چپ میز جدا میشوند و قسمتهای سنگینتر که
در تماس با میز باقی میمانند ،در اثر حرکت رفت و برگشتی میز
به باالی شیب طولی (گوشه پایینی سمت راست میز) منتقل شده
و در آنجا از میز خارج میشوند.

شکل  -2طرحواره ميز دستگاه جداکننده ميز وزنی

بهمنظور تعیین تأثیر پارامترهای شیب طولی میز ،شیب
عرضی میز ،فرکانس نوسان میز ،دامنه نوسان میز و سرعت هوای
دمیده شده بر درصد جداسازی مواد ناخالصی از توده دانه گندم
از دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی استفاده
شد .در آزمایش اول از سه شیب عرضی میز ( 1/5 ،0/75و 2/25
درجه) ،سه شیب طولی میز ( 3/5 ،2/5و  4/5درجه) و چهار
فرکانس نوسان میز ( 435 ،415 ،395و  455سیکل بر دقیقه)
در پنج تکرار برای تعیین سطح بهینهی هر پارامتر برای رسیدن
به بیشترین درصد جداسازی استفاده شد .در آزمایش دوم با
داشتن مقادیر مطلوب سه پارامتر حاصل از آزمایش اول ،تأثیر
پارامترهای مربوط به چهار سرعت هوا ( 6/75 ،6 ،5/25و  7/5متر
بر ثانیه) و دو دامنه نوسان میز ( 5و  7میلیمتر) در پنج تکرار بر
درصد جداسازی ناخالصی توده دانه گندم بررسی شد .در هر
آزمایش مقداری از دانههای گندم به همراه ناخالصیها از محل
خروج مواد سبک (گوشه پایینی سمت چپ میز در شکل )2
برداشته و به وسیله دستگاه بذر شمار الکترونیکی سه نمونه 200
تایی از آنها شمارش و انتخاب شد .سپس با مشاهده تکتک
دانهها و جداسازی دانههای سالم گندم از تودههای  200تایی و
شمارش آنها درصد جداسازی ناخالصیهای توده دانه گندم به
دست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
 MSTAT-Cانجام شد .پس از تعیین مناسبترین دامنه نوسان
میز و سرعت هوا با استفاده از اطالعات شیب طولی میز ،شیب
عرضی میز و سه مقدار بدون بعد ( ) نمودارهای تعیین درصد
جداسازی ناخالصی توده دانه گندم توسط نرمافزار  Datafitبدست
آمد .مقادیر بدون بعد ( ) با در نظر گرفتن سرعت هوای  6متر
بر ثانیه و دامنه نوسان میز  5میلیمتر در چهار فرکانس نوسان
میز ( 435 ،415 ،395و  455سیکل بر دقیقه) به ترتیب برابر
 165/51 ،173/49 ،182/27و  158/24محاسبه شد.
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جدول  -1نتايج تجزيه واريانس اثر عوامل شيب طولی ،شيب عرضی و

نتايج و بحث

فرکانس نوسان ميز بر درصد جداسازی ناخالصیها از توده گندم

نتایج جدول تجزیه واریانس تأثیر پارامترهای شیب طولی میز،
شیب عرضی میز و فرکانس نوسان میز بر میزان جداسازی
ناخالصیهای موجود در توده دانه گندم در جدول  1نشان داده
شده است .همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،اثر اصلی
فاکتورهای فرکانس نوسان میز ،شیب عرضی میز ،شیب طولی
میز و اثرات متقابل دوتایی شیب عرضی میز و شیب طولی میز،
فرکانس نوسان میز و شیب طولی میز و فرکانس نوسان میز و
شیب عرضی میز و اثرات متقابل سهتایی فرکانس نوسان میز و
شیب طولی میز و شیب عرضی میز در سطح احتمال  1درصد،
معنیدار شد.
در جدول شماره  2نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل
سهتایی شیب طولی میز ،شیب عرضی میز و فرکانس نوسان میز
نشان داده شده است.

منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه
آزادی

فرکانس نوسان میز
شیب طولی میز
فرکانس نوسان میز و شیب طولی میز
شیب عرضی میز
فرکانس نوسان میز و شیب عرضی میز
شیب طولی میز و شیب عرضی میز
فرکانس نوسان میز ،شیب طولی میز و
شیب عرضی میز
خطا
کل

**1478/634
**3493/372
**446/938
**2208/156
**154/644
**836/361

3
2
6
2
6
4

**235/318

12

33/021
-

144
179

ضریب تغییرات

12/%81

** وجود اثر معنیداری در سطح  1درصد.

جدول  -2نتايج مقايسه ميانگين اثر متقابل سهگانه شيب طولی ميز ،شيب عرضی ميز و فرکانس نوسان ميز

شیب طولی
(درجه)

فرکانس نوسان میز (دور بر دقیقه)

شیب عرضی
(درجه)

395

415

0/75

76/23a

63/1

2/5

1/5

78/9

a

cd
bcd

64/13

435
ab

455

72/33

a

65/6

bcd

bcd

78/47
65/93

3/5

2/25
0/75
1/5
2/25
0/75

63/37
64/23bcd
53/6efg
58/23def
47/1ghij

48/53
65/57bcd
34/3k
39/4jk
47/47ghij

52/9
63/43cd
42/73hij
42/07ijk
50/47fgh

64/97
78/77a
63/07cd
52/9efg
60/5cde

4/5

1/5

34/63k

48/03ghi

63/83cd

67/87bc

2/25

51/1

51/07

46/5

51/77

cd

fgh

همانطورکه در جدول  2مشاهده میشود ،افزایش شیب
طولی میز از  2/5تا  4/5درجه و افزایش شیب عرضی میز از 0/75
تا  2/25درجه (در اکثر موارد) سبب کاهش درصد جداسازی
ناخالصیها میشود .این نتیجه به علت نحوه انتقال مواد بر روی
سطح میز است .همچنین با افزایش فرکانس نوسان میز ،درصد
جداسازی ناخالصیها از توده گندم کاهش مییابد ،به نظر میرسد
با افزایش فرکانس نوسان میز آشفتگی حرکت مواد بر روی سطح
میز بیشتر شده و الگوی صحیح حرکت مواد روی سطح میز حاصل
نشده و مواد سبک روی مواد سنگین شناور نمیشود و این امر
باعث کاهش جداسازی ناخالصیها میشود .همچنین از جدول 2
مشخص میشود که حداکثر جداسازی ناخالصی توده دانه گندم
با توجه به اثرات متقابل عوامل در شیب طولی میز  2/5درجه،
شیب عرضی میز  1/5درجه و فرکانس نوسان میز  395سیکل بر

ghi

fgh

efg

ghij

bcd

fg

دقیقه برابر  75/05درصد میباشد.
در جدول شماره  3نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل دامنه
نوسان میز و سرعت هوای دمیده شده به میز نشان داده شده
است.
جدول  -3نتايج تجزيه واريانس اثر عوامل دامنه نوسان ميز و سرعت هوا

منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجه آزادی

دامنه نوسان میز
سرعت هوا
دامنه نوسان و سرعت هوا
خطا
کل

**

4013/331
**302/473
**357/503
53/9
-

1
3
3
32
39

ضریب تغییرات

10/%45

** وجود اثر معنیداری در سطح  1درصد.
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جدول  3نشان میدهد که اثر اصلی عوامل سرعت هوا و
دامنه نوسان میز و اثر متقابل دوگانه دامنه نوسان میز و سرعت
هوا در سطح احتمال  1درصد معنیدار شده است .همچنین نتایج
مقایسه میانگین اثر متقابل دوگانه سرعت هوا و دامنه نوسان میز
در جدول  4نشان داده شده است.

مقدار محاسبه شده برای پارامتر بدون بعد
( 3الف) تا (د) آمده است.
شیب طولی 2/5

به ترتیب در شکل

𝑉/𝑎𝜔=182/27

شیب طولی 3/5

75
65

جدول  -4نتايج مقايسه ميانگين اثر متقابل دوگانه دامنه نوسان و سرعت هوا
دامنه نوسان میز
(میلیمتر)

55

سرعت هوا (متر بر ثانیه)
5/25

6

6/75

7/5

5

75/7bcd

81/767ab

87/033a

76/666bc

7

61/333

71/3

53/8

49/6

d

cd

e

e

45
2.5

0.5

1.5
شیب عرضی ()°

(الف)
𝑉/𝑎𝜔=173/49

70
60
50

درصد جداسازی ()%

شیب طولی 2/5
شیب طولی 3/5
شیب طولی 4/5

40
2.5

1.5
2
شیب عرضی ()°

0.5

1

(ب)
شیب طولی 2/5
شیب طولی 3/5

𝑉/𝑎𝜔=165/51

75
65
55

درصد جداسازی ()%

شیب طولی 4/5

45
2.5

1

1.5
2
شیب عرضی ()°

0.5

(ج)
شیب طولی 2/5
شیب طولی 3/5
شیب طولی 4/5

𝑉/𝑎𝜔=158/24
75
65
55

درصد جداسازی ()%

جدول  4نشان میدهد که بهترین سرعت هوا و دامنه
نوسان میز برای جداسازی ناخالصی همراه توده گندم به ترتیب
 6/75متر بر ثانیه و  5میلیمتر میباشد ،که در این شرایط درصد
جداسازی ناخالصیهای توده گندم برابر  87/033درصد است .در
دامنه نوسان میز  5میلیمتر انتقال مواد روی سطح میز
یکنواختتر بوده و به نظر میرسد به همین علت شناورسازی
ناخالصیها روی دانه گندم بهتر صورت گرفته و در نتیجه
جداسازی توسط دستگاه افزایش یافته است .ضمناً در دامنه
نوسان  7میلیمتر سطح میز به طور کامل و یکنواخت از مواد
تغذیهشده پوشانده نمیشد و به همین علت جداسازی کاهش
نشان داده است .با توجه به مطالعات ) ،Basati (2018سرعت حد
دانه گندم حدود  7متر بر ثانیه گزارش شده است ،بر همین اساس
میتوان نتیجه گرفت سرعت  7/5متر بر ثانیه باعث اغتشاش در
جریان دانهای بر روی سطح میز و کاهش جداسازی ناخالصیها
میشود .از طرفی سرعت هوای کمتر از  6/75متر بر ثانیه توانایی
شناورسازی مواد سبک روی گندم سالم را نداشته و باعث افت
مقدار جداسازی در سرعت هوای پایینتر میشودEbrahimi & .
) ،Askari asli arde (2015در ارزیابی یک دستگاه جداکننده
نیوماتیکی گندم گزارش کردند کاهش دور فن دمنده منجر به
افزایش بازده جداسازی ناخالصیها از توده گندم میشود.
علت عدم شناورسازی مواد سبک روی سنگین در دامنه
نوسان میز  7میلیمتر این است که چون قسمتی از سطح میز در
این دامنه با مواد پوشانده نمیشود جریان هوای دمیده شده به
سطح میز از قسمتهایی از میز که با مواد تغذیه شده پوشانده
نشده است بدون برخورد با دانهها به باال منتقل شده و لذا عمل
شناورسازی و حصول به الگوی صحیح حرکت مواد روی سطح
میز انجام نمیشود.
نتایج درصد جداسازی ناخالصیها از توده گندم بر حسب

درصد جداسازی ()%

شیب طولی 4/5

45
2.5

1.5
2
شیب عرضی ()°

1

0.5

(د)
شکل ( -3الف) تا (د) درصد جداسازی ناخالصی از توده گندم با تغيير شيب
عرضی ميز و در شرايط مختلف شيب طولی ميز و ثابت

آقاعزيزی و همکاران :بررسی جداسازی ناخالصی توده های گندم ...

شکل ( -3الف) تا (د) نشان میدهد با توجه به شکل -3
(الف) در پارامتر بدون بعد

درجه با افزایش شیب عرضی درصد جداسازی کاهش مییابد .در
شیب طولی  3/5درجه با افزایش شیب عرضی درصد جداسازی
ابتدا کاهش و سپس افزایش مییابد .همچنین در شیب طولی
 4/5درجه تغییرات درصد جداسازی ناخالصیها از توده گندم به
صورت ابتدا افزایش و سپس کاهش است .در شکل ( – 3ب) که
تغییرات را در مقدار پارامتر بدون بعد

45
190

180

 ،شیب عرضی میز  1درجه و

شیب طولی میز  2درجه درصد جداسازی ناخالصی موجود در
توده عدس به  90/2درصد میرسد .همچنین ) Kashi (2009در
تحقیق خود بر لزوم حرکت یکنواخت مواد بر روی سطح میز
جداکننده وزنی برای دستیابی به حداکثر جداسازی یوالف وحشی
از گندم تأکید میکند.
نتایج آزمایشها برای درصد جداسازی ناخالصیها از توده
گندم بر حسب تغییرات پارامتر بدون بعد در شرایط مختلف
شیبهای طولی و عرضی میز در شکل ( 4الف) تا (ج) نشان داده
شده است.

170

𝜔𝑎𝑉/
(الف)
شیب طولی 2/5
شیب طولی 3/5
شیب طولی 4/5

شیب عرضی 1/5
75

65

55

45
180

190

170

160

150

𝜔𝑎𝑉/
(ب)
شیب طولی 2/5
شیب طولی 3/5
شیب طولی 4/5

شیب عرضی 2/25

70

درصد جداسازی ()%

درجه بدست آمده است .به نظر میرسد شیب عرضی کمتر باعث
میشود مواد تغذیهشده مدتزمان بیشتری در روی سطح میز
باقی بمانند که منجر به حرکت یکنواختتر مواد شده و جداسازی
را افزایش میدهد.
نتایج یافتههای این تحقیق با نتایج گزارش شده در
مطالعات ) Bagheri et al., (2014aبر روی تعیین پارامترهای مؤثر
دستگاه جداکننده وزنی برای کمینه نمودن ناخالصی موجود در
توده دانه عدس مطابقت دارد .نتایج آزمایشات آنها نشان داد ،در

160

150

درصد جداسازی ()%

 ،شیب طولی  2/5درجه و شیب عرضی 0/75

مقدار پارامتر بدون بعد

55

نشان

میدهد ،مشاهده میشود روند تغییرات درصد جداسازی
ناخالصیها از توده گندم در شیب طولی  2/5و  3/5درجه با
افزایش شیب عرضی افزایش مییابد اما تغییرات در شیب طولی
 4/5درجه مشابه تغییرات در شکل ( – 3الف) برای این حالت به
صورت ابتدا افزایشی و سپس کاهشی است .در شکل ( -3ج) نیز
مقدار جداسازی ناخالصیها از توده گندم در شیب طولی 2/5
درجه با افزایش شیب عرضی افزایش مییابد .در شیب طولی 3/5
درجه با افزایش شیب عرضی جداسازی کاهش یافت .در این شکل
نیز مشابه دو شکل قبل در شیب طولی  4/5درجه با افزایش شیب
عرضی درصد جداسازی ابتدا افزایش و سپس کاهش مییابد .با
توجه به شکل ( -3د) بیشترین میزان جداسازی در پارامتر بدون
بعد

65

درصد جداسازی %

در شیب طولی 2/5

75

شیب عرضی 0/75

شیب طولی 2/5
شیب طولی 3/5
شیب طولی 4/5

167

60

50

40
190

180

170

𝜔𝑎𝑉/

160

150

(ج)
شکل ( -4الف) تا (ج) درصد جداسازی ناخالصی از توده گندم با تغيير مقدار
بدون بعد

و در شرايط مختلف شيب طولی ميز و شيب عرضی ميز

شکل ( 4الف) نشان میدهد در شیب عرضی  0/75درجه
و شیب طولی  2/5درجه با افزایش مقدار از مقدار  158/24تا
 182/27درصد جداسازی ابتدا تا سطح باالیی افزایش و سپس
کاهش مییابد .در شیب طولی  3/5درجه روند تغییرات بعد از
یک افزایش و سپس کاهش حالت ثابت به خود میگیرد و در
شیب طولی  4/5درجه نیز مشابه شیب طولی  2/5درجه ابتدا
تغییرات به صورت افزایشی و سپس روند نزولی با شیب مالیم
دارد .این نوع تغییرات در شیب عرضی  0/75درجه به جهت مقدار
پایین شیب به نظر میرسد بیشتر متأثر از تغییرات فرکانس باشد
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تغییرات ابتدا کاهش و سپس افزایش است که در نهایت حالت
ثابت به خود میگیرد درحالیکه درشیبهای طولی  3/5و 4/5
درجه درصد جداسازی با شیب تقریباً یکسان ابتدا افزایش و سپس
کاهش مییابد .نتایج آزمایشهای ) Rasekh et al., (2005نشان
داد با افزایش شیب عرضی میز از  0/5به  2درجه و کاهش شیب
طولی از  5به  3درجه منجر به افزایش میزان جداسازی گندم سن
زده از گندم سالم میشود.
شکل شماره ( -5الف) تا (ج) میزان جداسازی ناخالصیها

که افزایش این پارامتر باعث آشفتگی حرکت مواد روی سطح میز
شده و مانع شناورسازی صحیح مواد سبک بر روی مواد سنگین
میشود .همچنین در شیب عرضی  1/5درجه که در شکل ( 4ب)
نشان داده شده است درشیبهای طولی  2/5و  4/5درجه روند
تغییرات به صورت ابتدا افزایشی میباشد که در ادامه افزایش
تا مقدار  182/27منجر به کاهش
مقدار پارامتر بدون بعد
شدید درصد جداسازی در شیب طولی  2/5و افت مالیم میزان
جداسازی در شیب طولی  4/5درجه میشود .در شیب طولی 3/5
درجه روند تغییرات متفاوت بوده و ابتدا کاهش شدید در مقدار

از توده دانه گندم بر حسب تغییرات مقدار بدون بعد و شیب
عرضی میز و در شرایط شیبهای طولی میز را نشان میدهد.
در جدول  5روابط رگرسیونی درصد جداسازی مربوط به
شکل  4آورده شده است.

افزایش خفیف
جداسازی مشاهده شده که با افزایش مقدار
اتفاق میافتد .شکل ( 4ج) تغییرات درصد جداسازی را در شیب
عرضی  2/25درجه درشیبهای طولی مختلف نشان میدهد.
همانطور که مشاهده میشود در شیب طولی  2/5درجه روند

(الف)

(ب)

(ج)
شکل ( -5الف) تا (ج) ،ميزان جداسازی ناخالصیها از توده دانه گندم با تغييرات مقدار بدون بعد

و شيب عرضی ميز و در شرايط شيب طولی ميز.
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جدول  -5روابط رگرسيونی درصد جداسازی ناخالصیها
R2

شیب طولی
میز

رابطه رگرسیونی

0/978

2/5

0/996

3/5

0/75

1
1
0/903
0/93
0/975

4/5
2/5
3/5
4/5
2/5

1/5

0/857

3/5

2/25

1

4/5
* ) Yدرصد جداسازی و  xپارامتر بدون بعد

با توجه به محدودیت انتخاب شیبهای طولی و عرضی
مختلف در طی آزمایش به جهت وقتگیر بودن ،ارائه نمودارهای
سهبعدی و یکپارچه شکل ( 5الف) تا (ج) روند صحیح تغییرات
درصد جداسازی ناخالصیهای توده گندم را به صورت یکنواخت
و پیوسته نشان میدهد .همچنین با توجه به جدول شماره  5که
روابط با ضریب تبیین باال را برای حالتهای مختلف شیبهای
عرضی و طولی و پارامتر بدون بعد

نشان میدهد میتوان از

این روابط رگرسیونی با معلوم بودن شیب طولی میز و شیب
عرضی میز ،درصد جداسازی ناخالصیها را بدست آوردBagheri .
) et al., (2017bبا استفاده از دو پارامتر شیب طولی و مقدار بدون
بعد

شیب عرضی
میز

اقدام به ارائه مدلهای ریاضی پیشبینیشده برای درصد

جداسازی علف هرز شیر سگ از توده دانه عدس کرد که بیشترین
ضریب تبیین با مقدار  0/95مربوط به یک معادله درجه  3برای
پارامتر شیب عرضی برابر با  1درجه بود.

نتيجهگيری
نتایج آزمایشهای فاکتوریل انجام شده برای تعیین سطوح
مناسب از عوامل متغیر در دستگاه جداساز میز وزنی شامل
فرکانس نوسان میز ،شیب طولی میز ،شیب عرضی میز ،دامنه
نوسان میز و سرعت هوا نشان داد ،افزایش شیب طولی میز از 2/5
تا  4/5درجه سبب کاهش جداسازی ناخالصیها از توده گندم
می شود ،علت این نتیجه این است که با افزایش شیب طولی از
 2/5به  4/5درجه قسمتهایی از سمت راست میز با مواد پوشانده
نمی شود و جریان هوای دمیده شده به میز از این قسمت بدون
برخورد به دانهها خارج شده و لذا شناورسازی مواد سبک بهخوبی
انجام نمیشود .افزایش شیب عرضی میز از  0/75تا  2/25درجه

است).

در اکثر موارد (بهجز شیب طولی  4/5درجه و فرکانس نوسان
 395و  415سیکل بر دقیقه) سبب کاهش درصد جداسازی
ناخالصیها میشود .مشاهدات عینی هنگام آزمایش نشان داد در
شیب عرضی  2/25درجه قسمتهایی از سطح میز (نزدیک به لبه
باالی شکل  )2با مواد پوشانده نشده و لذا باعث کاهش جداسازی
ناخالصیها شده است .از همین رو فرکانس نوسان  395سیکل بر
دقیقه ،شیب طولی  2/5درجه و شیب عرضی  1/5درجه بهترین
سطوح در آزمایش اول با جداسازی  78/9درصد میباشد .از طرفی
در همین آزمایش فرکانس نوسان  415سیکل بر دقیقه و
شیبهای طولی و عرضی میز به ترتیب  3/5و  1/5درجه با میزان
جداسازی  34/3درصد ،کمترین مقدار جداسازی را داشته است.
در آزمایش دوم هم که با سطوح مطلوب از آزمایش اول (فرکانس
نوسان  395سیکل بر دقیقه ،شیب طولی  2/5درجه و شیب
عرضی  1/5درجه) و متغیرهای دامنه نوسان میز و سرعت هوا
انجام شد ،دامنه نوسان  5میلیمتر و سرعت هوای  6/75متر بر
ثانیه با  87/03درصد جداسازی نقطه بهینه تمامی پارامترهای
دستگاه برای دستیابی به بیشترین بازده جداسازی را نشان داد.
همچنین مشاهده شد با افزایش سرعت هوا تا محدوده  6/75متر
بر ثانیه درصد جداسازی ناخالصیها از توده دانه گندم افزایش
مییابد ،که این امر میتواند ناشی از سرعت حد دانههای گندم
باشد .ضمناً مشاهدات نشان داد ،در دامنه نوسان  7میلیمتر سطح
میز به طور کامل از مواد تغذیهشده پوشانده نمیشود و از آنجائی
که برای حصول به حداکثر جداسازی باید سطح میز به طور کامل
با مواد پوشانده شود تا عمل شناورسازی مواد سبک روی سنگین
بهخوبی انجام شود؛ لذا در دامنه نوسان میز  7میلیمتر جداسازی
ناخالصیها کاهش مییابد.
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