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 ، استاديار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران٢، اعضاي هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي خراسان ٣، ١
 ١٥/٤/٨٤يخ پذيرش مقاله تار

 
 خالصه

 
ه  تن زعفران خشك به عنوان اولين توليدكننده و صادر كننده زعفران جهان ب                ٩/١٢٧ايران با توليد ساليانه      

كاشت .   كيلوگرم در هكتار است    ٨/٤قسمت اعظم اين توليد مربوط به استان خراسان با عملكرد            .    شمار مي آيد  

كاشت سنتي پيازها عالوه    .  اير نقاط جهان به طريقه سنتي و با دست انجام مي گيرد           پياز زعفران در ايران همانند س     

بر صرف وقت و نيروي كار زياد، عمليات برداشت ماشيني را با مشكل مواجه مي كند، لذا طراحي و ساخت                        

اين هدف از   .    دستگاهي جهت كاشت رديفي پيازهاي زعفران براي غلبه بر مشكالت ذكر شده ضروري مي باشد               

تحقيق طراحي و ساخت يك دستگاه پيازكار دو رديفه زعفران بوده كه توانايي كاشت پيازهاي زعفران را با                       

متر را دارا باشد، بدون       سانتي ١٥ و با عمق     ٢٠متر از يكديگر، در رديف هايي با فاصله            سانتي ١٥ تا   ٧فاصله  

بتدا چهار خصوصيت فيزيكي پيازهاي زعفران شامل       در اين تحقيق ا   .  اي وارد كند   اينكه به پيازهاي زعفران صدمه    

شكل و اندازه، جرم مخصوص حقيقي، جرم مخصوص ظاهري توده پيازها و زاويه اصطكاك پيازها با سطح فلز                   

سپس طرح هاي مختلفي از انواع غده كارها مورد ارزيابي و مطالعه قرار گرفت و                  .    مخزن اندازه گيري شدند   

آنگاه با توجه به نتايج بدست آمده از آزمايش شكل و اندازه               .     دار انتخاب گرديد   موزع تسمه نقاله اي پياله     

در كارنده ساخته شده، چهار رديف پياله به صورت يك در ميان بر              .    پيازها، پياله مناسب طراحي و ساخته شد      

 مسير، پيازهاي هر دو     در انتهاي .     كه هر پياله يك پياز را از داخل مخزن برمي دارد           گرديدروي تسمه نقاله نصب     

 در پايان دستگاه مورد ارزيابي قرار       .رديف از پياله ها در داخل يك شيار ايجاد شده توسط شياربازكن مي افتند              

. از لحاظ درصد شكستكي پيازها هيچگونه شكستي در پيازهاي خارج شده از لوله سقوط مشاهده نگرديد               .  گرفت

و يكنواختي  %  ٧٧ازها، يكنواختي توزيع پياز حول فاصله تنظيم شده          از نظر دقت در تامين فاصله مناسب بين پي         

همچنين ظرفيت مزرعه اي دستگاه با سرعت       .  بدست آمد %  ٨٥توزيع پياز حول ميانگين فاصله هاي بدست آمده          

آزمايش تاثير سرعت پيشروي بر دقت موزع نشان داد         .   هكتار در ساعت بود    ١٢/٠ كيلومتر بر ساعت،     ٣پيشروي  

 . كاهش مي يافت% ٢/١٤، تعداد پيازها در هر متر% ٢٥ افزايش سرعت پيشروي به ميزان كه با
 

   ندهكار،پيازمكانيزاسيون ،كاشت ،زعفران، : واژه هاي كليدي
 

 مقدمه
زعفران ايران به طور عمده در شهرهاي جنوبي خراسان              

 هكتار سطح زير كشت در سال        ٢٣٤٠٠كشت مي گردد كه از       
 كيلوگرم در   ٨/٤محصول خشك با عملكرد       تن   ٩/١٢٧،  ١٣٧٩

در حال حاضر محصول زعفران      .    هكتار برداشت گرديده است    

 ٢٠يكي از اقالم مهم صادراتي كشور محسوب مي شود كه تنها             
درصد آن در داخل مصرف و مابقي به كشورهاي خارجي صادر             

 .)٢ (گردد مي
ن از مشكالت عمده زراعت و فرآوري زعفران، مكانيزه نبود          

.  مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت اين محصول مي باشد          

             e-mail: aakram@ut.ac.ir        اسداله اكرم : مكاتبه كننده
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كمبود نيروي كار و باال بودن هزينه ها در دوره هاي كوتاه مدت             
كاشت و برداشت، باعث محدوديت در توسعه اين محصول شده           

اين مشكل در كشور اسپانيا نيز وجود داشته و در آنجا نيز            .  است
تي و با دست انجام       كليه مراحل زراعت زعفران به روش سن         

 .)٥(گيرد مي
 بوده، نام علمي    ١زعفران گياهي علفي، پايا و از تيره زنبقيان       

 زعفران از طريق پياز تكثير        . مي باشد   ٢آن كركوس ساتيوس   
پيازهاي زعفران ساقه زيرزميني محسوب شده و در            .  يابد مي

 . )١ (اصطالح گياهشناسي به بنه مرسوم است

 
الف                                 

 ب
همراه با ) بدون پوشش   ب)  پياز زعفران در تابستان   الف‐١شكل 

 پوشش
  جوانه جانبي   ‐٣ جوانه انتهايي كوچك          ‐٢ جوانه انتهايي بزرگ          ‐١
لك يا پياز قبلي تحليل       پو ‐٦ محل ريشه هاي قبلي          ‐٥ دواير جانبي     ‐٤

  پوشش هاي قهوه اي رنگ‐٨ پوشش محافظ جوانه ها  ‐٧رفته  
 

پيازهاي زعفران، كروي، سخت، گوشتدار، با ته تخت و نوك          
پوشش روي پيازها از نوع      .    باشند برآمده و به رنگ سفيد مي       
اين الياف طولي از قاعده     .    اي است  الياف طولي و به رنگ قهوه      

در باالي پياز به صورت قطعات باريكي درآمده كه         پياز روئيده و    
 ١همانطور كه در شكل      .  كنند هاي رأسي را حمايت مي      جوانه

 پس از حذف كليه قطعات پوششي، در          نشان داده شده است،    
شوند و   سطح خارجي پيازها، دواير افقي متعددي مشاهده مي         

 .)٤(رويند   برخي از قطعات پوششي از اين دواير مي
د و بيداري پياز زعفران از اواسط مهرماه تا اواخر             دوره رش 

ارديبهشت ماه، بسته به شرايط آب و هوايي منطقه متغير                 
هاي  از اواسط تا اواخر ارديبهشت ماه به تدريج برگ           .  باشد مي

زعفران زرد شده و مواد غذايي به سمت پيازهاي زعفران جهت            
                                                                                    

1. Iridaceae 
2. Crocus Sativus L. 

رداد ماه  كنند تا اينكه در اوايل خ       درشت شدن آنها حركت مي     
در طول  .  گردند طور كامل خشك مي     ه  هاي زعفران ب    برگ

گذرانند و نياز به  تابستان پيازهاي زعفران دوره خواب خود را مي   
زمان كاشت پيازهاي زعفران از اوايل شهريورماه       .    آبياري ندارند 

پيازهاي زعفران را از زماني كه          .  باشد تا اوايل مهرماه مي      
. توان از زمين خارج نمود      شدند مي هاي آنها كامال خشك       برگ

 .بهتر است اين عمل يك يا دو هفته قبل از كاشت انجام گيرد
 :شوند هم اكنون پيازهاي زعفران به دو روش زير كشت مي

هايي را در    در اين روش يك نفر با بيل چاله       :   كپه كاري  ‐الف
 و  ٥  ،٣هاي   زمين ايجاد كرده و دو نفر ديگر پيازها را در دسته            

پس از پر   .  دهند ها قرار مي   تايي انتخاب و درون چاله     ١٥  حتي
ها با خاك، سطح مزرعه را با بيل يا ماله صاف                  كردن چاله 

از معايب اين روش، فضاي محدود جهت رشد و تكثير           .  كنند مي
 .باشد پيازها و رديفي نبودن آن مي

 در اين روش پس از آماده سازي زمين،          : كشت رديفي  ‐ب
 ٢٠ تا   ١٥يا شياركش تراكتوري شياري به عمق       با گاوآهن دامي    

متر در زمين ايجاد كرده و چند كارگر با مهارت پيازها را              سانتي
 سانتيمتري از يكديگر داخل     ٧ تا   ٥به صورت رديفي با فواصل       
 ١٥فاصله شيارها از يكديگر     .    دهند شيارهاي ايجادشده قرار مي   

 هر هكتار   در اين روش جهت كشت     .  باشد  سانتيمتر مي  ٣٠تا  
 ساعت استفاده از    ٤٠ تا   ٣٥ روز كارگر بهمراه     ٣٥ تا   ٣٠نياز به   

 .)٤(تراكتور مي باشد 
نتايج تحقيقات صادقي و همكاران نشان داد كه پيازهاي تا           

 گرم در سال اول توان گلدهي ندارند و اين توان براي               ٢وزن  
همچنين پيازهاي داراي .  گرم نيز محدود است٦پيازهاي تا وزن 

 كيلوگرم در هكتار     ٥/٣ گرم در سال اول تا          ١٤زن باالي    و
كنند و از طرفي نه تنها پيازهاي درشت در             زعفران توليد مي  

دهند بلكه از طريق بچه زايي  سال اول بازده مزرعه را افزايش مي
هاي دوم   تر بازده مزرعه را در سال      بيشتر و توليد پيازهاي درشت    

ين مشايخي و همكاران      همچن.  )٦(دهند   و سوم افزايش مي     
 كه حداقل وزن براي گلدهي پياز زعفران در سال   نمودندگزارش  

باشد و مشخص گرديد كه وزن پياز تأثير زيادي   گرم مي ٥/٦اول  
نتايج تحقيقات بهنيا كه در چند  .)١٠  (هاي آن دارد   بر تعداد گل  

هاي خوسف و درميان شهرستان بيرجند انجام          روستا از بخش  



١٦٩ ساخت و ارزيابي كارنده پياز زعفران : سعيدي راد و همكاران

اد كه با افزايش تراكم پياز در واحد سطح، بازده            گرفت نشان د  
محصول با مقايسه سه روش كشت سبك، متوسط و متراكم به             

در تحقيق ديگري علوي شهري و           .  يابد شدت افزايش مي    
 سانتيمتري بين رديف ها و      ٢٠همكاران گزارش دادند كه فاصله      

 سانتيمتري بين پيازها روي رديف، داراي بيشترين عملكرد          ١٠
و١٥ بين رديف ها و      ٤٠ و   ٣٠فواصل  (بت به دو تيمار ديگر      نس
 ). ٩(بودند )  سانتيمتري بين پيازها٢٠

چندين نوع  )  سيب زميني (براي کاشت محصوالت غده اي       
 .کارنده با موزع هاي متفاوت به شرح زير موجود مي باشد

 اين موزع داراي چرخ     :غده کار با موزع چنگک دار بلندکن        
 عدد چنگک   ١٢ تا   ٣ه که پيرامون آن از       متحرک عمودي بود  

چرخ متحرک در داخل محفظه پر از        .  بلندکن نصب شده است   
سيب زميني مي چرخد و نوک هاي تيز چنگک ها به داخل غده   

با .  ها نفوذ کرده و آن ها را برروي محيط خود باال مي آورند                
چرخيدن چرخ، هر چنگک سيب زميني را به جلو کارنده برده و            

.  که پايين مي رود از روي يک بادامک عبور مي کند              در حالي 
انگشتي هايي که تحت فشار فنر قرار دارند باز شده و غده را از               

سپس غده از طريق لوله سقوط      .  نوک چنگک ها جدا مي نمايند     
 ). ٨(به داخل شيار هدايت مي شود
 اين موزع داراي زنجير متحرک        :موزع زنجيري پياله دار    

روي زنجير  .  دي به طرف باال حرکت مي کند      بوده که بطور عمو   
پياله هايي نصب شده که در حين حرکت به سمت باال غده هاي            
سيب زميني را از داخل مخزن برداشته و در هنگام برگشت به              
سمت پايين روي سطح پشتي پياله جلويي مي ريزند و تا زمان             

در بعضي از   .  رسيدن به داخل شيار کشت، نگهداري مي شوند         
 .)٨(موزع ها، از تسمه نقاله به جاي زنجير استفاده شده استاين 

در تحقيقي در دانشگاه نيجريه،       :    موزع استوانه اي حفره دار   
يک نمونه کارنده دو رديفه براي کاشت سيب زميني شيرين              

موزع اين کارنده شامل دو قسمت         .  طراحي و ساخته گرديد    
 حفره اي   مخروطي هشت وجهي بوده که روي هر يک از وجوه،          
اين واحد  .  متناسب با اندازه غده هاي سيب زميني وجود دارد          

موزع در کف مخزن سوار شده و توانايي حرکت دوراني در کف              
دو قسمت مخروطي موزع، جريان مداوم      .  مخزن را دارا مي باشد    

موزع استوانه اي   .  غده ها را به داخل حفره ها بر قرار مي کنند           

ود قرار داده و با چرخش، آن ها را         غده ها را درون حفره هاي خ      
    .)١٢(به سمت لوله سقوط هدايت مي کند 

هدف از اين تحقيق طراحي و ساخت يك دستگاه پيازكار دو 
بزرگتر از  (رديفه زعفران بوده كه توانايي كاشت پيازهاي زعفران         

 سانتيمتر، در رديف هايي با      ١٥ تا   ٧را با فواصل متغيير     )  گرم٦
متر را دارا     سانتي ١٥متر از يكديگر و با عمق          سانتي ٢٠فاصله  

 .      باشد، بدون اينكه به پيازهاي زعفران صدمه اي وارد كند
 

 مواد و روش ها 
  فيزيكي پياز زعفرانمشخصه هاياندازه گيري  ‐

 فيزيكي پيازهاي زعفران، در       مشخصه هاي  جهت آزمايش 
خراسان از مناطق مختلف استان         شهريورماه هفت نمونه پياز    

اين پيازها از مزارع سال آخر برداشت گرديده و         .  جمع آوري شد  
پس از حذف پيازهاي ريز و غير قابل        .  براي كاشت مناسب بودند   

صورت ه   عدد پياز ب   ٣٠كشت، از بين پيازهاي هر منطقه تعداد         
 جهت تعيين ابعاد پيازها، سه قطر          .  تصادفي انتخاب شد    

اي هريك از پيازها توسط       بر)  ارتفاع  بزرگترين، كوچكترين و   (
گيري شد و سپس قطر هندسي، قطر حسابي و             كوليس اندازه 

محاسبه )  ٣(و  )  ٢(،  )١(كرويت براي هريك با استفاده از روابط         
 .)١٠ (شدند
١                      (3

321 LLLG ××= 

٢                        (
3

321 LLLD ++
= 

٣ (                                     
1L

GS = 

 : كه در آنها 
G  :   ،قطر هندسيmm   ، D  : ،قطر حسابيmm   و S :  ،كرويت

 بدون بعد 
L1  ،L2    و L3    :        به ترتيب، قطربزرگ ،قطر كوچك وارتفاع
 mmپيازها، 

گيري جرم مخصوص حقيقي پيازهاي          به منظور اندازه    
اختن آنها در داخل ظرف       زعفران، حجم پيازها از طريق اند        

محتوي آب و اندازه گيري وزن آب جابجا شده توسط ترازو                
براي غوطه ور شدن پيازها در داخل آب هر يک از             (محاسبه شد 
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آن ها به يک وزنه فلزي با وزن و حجم مشخص، متصل                    
وزن هر يك ازآنها توسط ترازوي آزمايشگاهي با دقت         .  )مي شدند

 جرم  ٤سپس با استفاده از رابطه      .     گرم اندازه گيري شدند    ٠١/٠
 . مخصوص حقيقي پيازهاي زعفران بدست آمد

٤  (                        
V
M

=ρ 

ها   ن آ وسيله ريختن ه  جرم مخصوص ظاهري توده پيازها ب      
متر مكعب و توزين آنها       سانتي ٧٥٠در يك بشر با حجم معين        

 محاسبه  ٤تفاده از رابطه     توسط ترازوي آزمايشگاهي و با اس        
.  تكرار انجام شد    ٣٠اين آزمايش براي هر منطقه در         .    گرديد

همچنين جهت اندازه گيري زاويه اصطكاك پيازها با سطح فلز            
مخزن، پيازها ازقسمت ته آن ها كه تخت مي باشند روي ورقه              

متر قرار داده شده و آنقدر زاويه آن          سانتي ٤٠ در ٣٠آهن با ابعاد    
 سطح افق افزايش داده مي شد تا پيازها روي سطح              نسبت به 

در اين زمان زاويه مذكور      .    ورقه آهن شروع به حركت نمايند      
 .قرائت مي گرديد

  انتخاب موزع مناسب ‐
با توجه به شباهت اندك پيازهاي زعفران به غده هاي سيب           
زميني از نظر شكل و اندازه، كليه موزع هاي غده كارهاي موجود 

نتايج اين بررسي نشان داد كه به علت        .  ي قرار گرفتند  مورد بررس 
ترد و شكننده بودن پياز هاي زعفران امكان استفاده از موزع               

 نبوده و شكل نامنظم و غير كروي پياز ها               ميسر چنگك دار 
امكان استفاده از موزع حفره دار و همچنين موزع قالب دار را               

رد موزع تسمه   ولي مسائل و مشكالت ذكر شده در مو        .  نمي داد 
نقاله اي پياله دار صادق نبوده و مناسب ترين موزع براي كاشت            

موزع تسمه نقاله اي پياله دار       .  پياز زعفران تشخيص داده شد     
داراي يك تسمه نقاله بوده كه از داخل مخزن و به صورت قائم              

روي سطح اين تسمه نقاله چهار      .    به طرف باال حركت مي كند     
 يك عدد پياز براي هر پياله نصب شده           رديف پياله با ظرفيت    

پياله ها در حين حركت خود به سمت باال، هر كدام يك             .    است
عدد پياز را از داخل مخزن برداشته و پس از برگشت تسمه به               

ي تحويل مي دهند يسمت پائين آنها را به سطح پشتي پياله جلو
اي و تا رسيدن به لوله سقوط پيازها را هدايت مي كنند و پيازه             

 .هر دو رديف از پياله ها در داخل يك شيار قرار مي گيرند

از آنجائيكه مزارع زعفران در سطح هاي كوچك بوده و               
 عمليات داشت اين محصول از          مراحل كشاورزان جهت كليه   

تراكتورهاي باغي استفاده مي نمايند و اين تراكتورها از قدرت            
ردار مانوردهي بهتري نسبت به تراكتورهاي سنگين برخو             

 بر  اتصال سوار پيازكار به صورت دو رديفه و جهت          باشند، لذا  مي
 . شدروي اين تراكتورها طراحي و ساخته 

   ارزيابي دستگاه‐
پس از ساخت پيازكار از نظر عامل هاي درصد شكستگي،             

دقت دستگاه در تامين فاصله مناسب بين بذرها و اثر سرعت              
 . رار گرفتپيشروي بر دقت دستگاه مورد ارزيابي ق

درصد شكستگي پيازها بدين صورت انجام شد كه پيازهاي          
خارج شده از لوله سقوط در مزرعه و آزمايشگاه جمع آوري                
گرديد و تعداد كل پيازها و پيازهاي شكسته يا له شده شمارش             

درصد شكستگي بذر محاسبه    )  ٥(گرديد و با استفاده از رابطه        
 ). ١٣(شد

٥                      (   100×=
T

D

N
ND 

  به ترتيب عبارت از شكستگي         NTو D ، ND كه در آن     
پيازها بر حسب درصد، تعداد پيازهاي شكسته يا له شده و تعداد 

 . كل پيازها مي باشد
براي مشخص شدن اثر سرعت پيشروي بر دقت پيازكار، اين          

.  كيلومتر در ساعت آزمايش شد      ٤ و   ٣دستگاه در دو سرعت      
ن صورت كه در مسافت معيني از مزرعه، پيازهاي خارج شده   بدي

از لوله سقوط در سرعت هاي فوق جمع آوري گرديد و تعداد               
پياز در هر متر طولي براي هر سرعت مشخص شد و در نهايت               

نظر به اين كه در غده كارها       .  اين دو مقدار با هم مقايسه شدند      
متر بر ثانيه     ٥/٠مي بايست سرعت خطي تسمه نقاله در حدود          

باشد تا پياله ها فرصت كافي جهت دريافت بذر از مخزن را                 
به منظور حصول به سرعت خطي مورد نظر        لذا  .  )٨(داشته باشد 

  كيلومتر در ساعت   ٤و٣ سرعت هاي پيشروي     براي تسمه نقاله ،   
 . انتخاب گرديد

براي اندازه گيري دقت پيازكار در تامين فاصله مناسب بين           
بعد .  نوار ماسه نرم در سطح مزرعه استفاده گرديد       پيازها از يك    

 يكنواختي  ٦از اندازه گيري فاصله بين پيازها با استفاده از رابطه           
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توزيع پياز حول ميانگين فاصله هاي بدست آمده از پيازكار و              
 ). ١٣(همچنين حول فاصله تنظيم شده محاسبه گرديد

٦                            (1001 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −=

D
YSe 

Se = ضريب يكنواختي توزيع پياز بر حسب درصد 
D  =           ميانگين فاصله هاي بدست آمده يا تنظيمي بين پيازها

 بر حسب سانتي متر
Y  =             ميانگين قدر مطلق تفاضل داده ها از ميانگين آن ها يا

 .ميزان فاصله تنظيمي
 نتايج تحقيق

 خصوصيات فيزيكي پياز زعفران  ‐
دازه پيازهاي زعفران، براي هر يك از        در آزمايش شكل و ان    

پيازهاي مورد آزمايش، قطر حسابي، قطر هندسي و كرويت              
محاسبه گرديد و سپس ميانگين نمونه هاي هر منطقه محاسبه           

دست ه  شد و در نهايت ميانگين كل نمونه هاي تمام مناطق ب            
 . مشاهده مي شوند١در جدول  آن ها آمد كه نتايج

 
 به تفکيک   از شكل و اندازه پيازهاي زعفران       نتايج حاصل     ‐١جدول  

 پياز هاي هر يک از مناطق
S 

)بدون بعد(
D 

(mm)
G 

(mm)
L3 

(mm)
L2 

(mm)
L1 

(mm)
 نام منطقه

 خضري قاين ٤٩/٢٠ ٩٨/١٦ ٨٠/١١ ٩٩/١٥ ١٥/١٦ ٧٨/٠
 خوسف بيرجند ٦٠/٢٦ ٤٥/٢٣ ٩٨/٢١ ١١/٢٤ ١٢/٢٤ ٩٠/٠
 رميان بيرجندد ٤٥/٢٤ ٧٩/٢٠ ٤٥/١٩ ٥٦/١٩ ٠١/٢٠ ٨٩/٠
فيض آباد تربت حيدريه ٥٠/٢١ ٤٦/١٦ ٣٨/١٤ ٤٧/١٥ ٢١/١٥ ٨٤/٠
 اسالم آباد قاين ٥٨/١٩ ٣٧/١٨ ٩٠/١٠ ٨٧/١٤ ٨٦/١٤ ٨٣/٠
 باغستان فردوس ٤٥/٢٠ ٢٣/١٥ ٨٩/١٠ ٤٥/١٧ ٠٣/١٧ ٧٧/٠
 بيدخت گناباد ٦٢/٢١ ٤٦/١٩ ٠٩/١٦ ٣٦/١٩ ٦٨/١٨ ٨٤/٠
٠٧/١٥ ١١/١٨ ٠١/١٨ ٨٢/٠ ٦٨/١٨ ٠٩/٢٢  ميانگين
 انحراف از معيار ٥٢/٢ ٨١/٢ ٣٥/٤ ٢٢/٣ ٢٦/٣ ٠٥/٠

 
همچنين براي هريك از پيازهاي مورد آزمايش جرم                
مخصوص حقيقي و زاويه اصطكاك با سطح فلز مخزن محاسبه           

متر   گرم بر سانتي   ٩٨/٠گرديد و ميانگين كل آنها به ترتيب برابر         
م ميانگين متوسط جر    .   درجه بدست آمد      ٢/٢٩مكعب و     

متر مكعب نتيجه     گرم بر سانتي   ٣٦/٠مخصوص توده پيازها برابر     
 . شد

  طراحي و ساخت پياله
دست آمده از آزمايش شكل و اندازه       ه  با توجه به اطالعات ب    

 با ظرفيت يك عدد پياز طراحي       ٢پيازها، پياله اي مطابق شكل      
قطر حسابي و     (گرديد بطوريكه گنجايش بزرگترين پيازها           

.  را دارا مي باشد     )  متر  ميلي ١/٢٩ و ٩/٢٨يبهندسي به ترت   
همانطوريكه در شكل مشاهده مي شود، طول و عرض پياله به             

 ميلي  ٢٦ ميلي متر و بيشترين ارتفاع آن         ٥٠ و   ٥٨ترتيب برابر   
 ١٢ و ارتفاع    ٤اين پياله داراي يك ديواره به قطر        .  متر مي باشد  

هت نصب  ميلي متر بوده كه پس از ايجاد دو سوراخ روي آن ج             
در كف اين پياله يك شكاف      .  بر روي تسمه نقاله آماده مي شود      

 ميلي متر از نوك پياله        ٨شكاف با عرض       وجود دارد كه اين    
 ميلي متري پشت پياله ادامه دارد و در اين           ٢٠شروع شده و تا     

پياله مورد  .   ميلي متر كاهش پيدا مي كند       ٤نقطه عرض آن به     
.  باشد  گرم مي٦١متوسط آن  وزننظر از جنس آلومينيوم بوده و    

 ميلي  ٨٨كف اين پياله به شكل يك قوس دايره اي به شعاع               
متر بوده كه نقطه شروع آن پائين ترين نقطه كف پياله و نقطه              

همچنين ديواره هاي جانبي پياله نيز .  پاياني آن نوك پياله است
 ميلي متر تا دو     ٥٢در قسمت جلو آن به شكل منحني با شعاع           

شكاف ايجاد شده در وسط پياله از       .   شكاف امتداد يافته اند    طرف
اين شكاف به دليل پرزدار بودن         .    دو جهت مفيد مي باشد      

پيازهاي زعفران، هنگام حركت پياله از داخل مخزن، پيازها را از           
و چنانچه پياز به صورت سر و ته روي پياله            كرده  يكديگر جدا   

در داخل شكاف قرارگرفته و     قرار گيرد، نوك بلند و پرزدار پياز         
 . خواهد شدتعادل پياز بر روي پياله حفظ 

 طراحي و ساخت مخزن  ‐
گردد، طول و     مشاهده مي )  الف‐٣(همانطور كه در شكل       

.  كند عرض دهانه مخزن به تدريج به سمت پائين كاهش پيدا مي          
 درجه در كف    ٥٩اين كاهش تدريجي موجب يك شيب با زاويه         

حركت يكنواخت پيازها به سمت پياله هاي       مخزن مي گردد كه     
ارتفاع مخزن  .  نصب شده بر روي تسمه نقاله را فراهم مي سازد          

متر بوده و عرض و طول آن در قسمت باال به ترتيب              سانتي ١٠٠
 و  ٤٠اي به عرض      دهانه.    باشد متر مي   سانتي ٩٠ و    ٧٠برابر  



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٧٢

اين  سانتيمتر در جلو مخزن ايجاد شده است كه در            ١٠٠ارتفاع  
محل تسمه نقاله به همراه جعبه نگهدارنده تسمه و چرخ                 

در كف مخزن چهار شكاف     .  مي شود نصب  )  ب‐٣شكل(ها   تسمه
توسط ورقه هاي فلزي ايجاد شده است كه اين شكاف ها جهت             
هدايت و كنترل چهار رديف پياله هاي نصب شده بر روي تسمه            

زن و در حين    نقاله مي باشند تا در هنگام ورود پياله ها به مخ            
حركت به سمت باال از ريزش پيازها به روي زمين جلوگيري               

.  ميلي متر ساخته شد     ٢مخزن از ورق آهن به قطر         .    نمايند
حجم مخزن با توجه به ابعاد طراحي شده جهت كشت دو رديفه            

 ليتر بدست آمد كه با      ٢١٧و نصب بر روي تراكتور باغي، برابر با         
متر   گرم بر سانتي    ٣٦/٠(  زها  توجه به جرم مخصوص توده پيا      

 كيلوگرم پياز زعفران را دارا           ٧٨قابليت گنجايش     )  مكعب
 . باشد مي
 

 
 )اندازه ها بر حسب ميلي متر( نقشه سه نماي پياله موزع ‐٢شكل

 
  طراحي و انتخاب تسمه ‐

 و فاصله   ٢٠با توجه به الگوي كشت كه فاصله بين رديف ها           
 و  ٣٥٠اي به عرض     است، تسمه متر    سانتي ١٥ تا   ٧بين پيازها   

بر روي اين تسمه چهار      .    متر انتخاب گرديد    ميلي ٥ضخامت  
.  رديف پياله به صورت متناوب و يك در ميان نصب مي شوند              

 ١٠٠اين چهار رديف پياله به صورت دو گروه دو تايي با فاصله               
متر از يكديگر جهت كاشت دو رديف پياز بر روي تسمه               ميلي

 تعبيه دو رديف پياله براي هر رديف كشت،              .گيرند قرار مي 
موجب پائين آمدن سرعت خطي تسمه نقاله شده و پياله ها               

 .  فرصت كافي جهت برداشتن پياز از مخزن را خواهند يافت

 ٢٨٠و با طول     )  نوع دو نخ     (  تسمه از جنس پلي استر        
دو سر تسمه توسط چنگك هاي           .  متر تهيه گرديد     سانتي

صل شده اند كه در صورت لزوم و جهت         مخصوص به يكديگر مت   
 .نصب بر روي چرخ تسمه ها قابل جدا شدن مي باشند 

 
 الف

 
 ب

  جعبه نگهدارنده تسمه و چرخ تسمه ها‐ مخزن  ب‐  الف‐٣شكل 
 
  طراحي و ساخت سيستم انتقال نيرو‐

 الزم براي به حركت درآوردن تسمه حامل پياله ها،              توان
اين .     گرد تأمين مي شود     توسط يك عدد چرخ آهني زمين       

چرخ از دو صفحه شكل داده شده تشكيل شده است كه توسط             
هاي  در بين اين دو صفحه ميله     .  شوند پيچ به يكديگر متصل مي    

اند كه با كم و زياد كردن          آهني به صورت كشويي تعبيه شده      
اين چرخ در   ).  ٤شكل  (كند   طول آنها قطر چرخ آهني تغيير مي      

ه سمت راست آن نصب شده است و روي          انتهاي شاسي و گوش   
  دندانه جوش    ١٥  محور وسط آن يك عدد چرخ دنده با تعداد         



١٧٣ ساخت و ارزيابي كارنده پياز زعفران : سعيدي راد و همكاران

همچنين روي محور چرخ تسمه محرك           .  داده شده است    
 و به   ٢١ و   ١٤هاي   دو عدد چرخ دنده با تعداد دندانه       )  پاييني(

 از چرخ دنده چرخ     قدرتانتقال  .    اند صورت كشويي نصب شده   
هاي چرخ تسمه توسط يك زنجير          ندهزمين گرد به چرخ د      

ها با توجه به فاصله بين         چرخ دنده .  گيرد  انجام مي  ٦٠شماره  
ها، سرعت پيشروي دستگاه     ها روي تسمه، قطر چرخ تسمه      پياله

٣٥٠تا    ٢٥٠(، قطر چرخ زمين گرد       ) كيلومتر در ساعت   ٣‐٤(
 ١٠٠و  ٥٠،٧٠(و فاصله بين پيازها بر روي رديف            )  متر ميلي
 . انتخاب گرديدند)متر ميلي

 

 
  چرخ آهني زمين گرد‐٤شكل 

 

 
  پيازكار زعفران متصل به يك تراكتور باغي‐٥شكل 

 
 پيازكارارزيابي  ‐

اندازه گيري ميزان شكستگي پيازها نشان داد كه ميزان             
 . شكستگي و يا له شدگي ظاهري صفر درصد مي باشد

د كه  آزمايش تاثير سرعت پيشروي بر دقت پياز كار نشان دا         
 ٤ به    ٣از  ( درصد    ٢٥با افزايش سرعت پيشروي به ميزان           

، به طور متوسط تعداد پياز در هر متر طول           )کيلومتر در ساعت  
 .  درصد كاهش پيدا مي كند٢/١٤

ميانگين فاصله هاي بدست آمده براي پيازها در روي خطوط 
كشت و همچنين اختالف اين فاصله ها از ميانگين آن ها و ميزان           

فاصله .(آورده شده است  )  ٢جدول شماره   (تنظيم شده   فاصله  
 ) . سانتي متردر نظر گرفته شد١٠تنظيمي 

 
  ميانگين فاصله پيازها در روي خطوط كشت و همچنين ‐٢جدول

اختالف اين فاصله از ميانگين داده ها و ميزان فاصله تنظيمي براي دو 
  کيلومتر در ساعت٤و٣سرعت 

اختالف داده ها از 
 يميفاصله تنظ

 )سانتي متر(

اختالف داده ها از 
ميانگين 

 )سانتي متر(

فاصله بين پيازها  
روي خطوط كشت

 )سانتي متر(

 سرعت پيشروي
کيلومتر در (

 )ساعت

٣ ٢٦٣/١١ ٧٠٥٤/١ ٣٦/٢ 

٤ ٨٦٠/١٢ ٠٩٨/٢ ٨٤/٢ 

 
، ضريب  )٦(بر اساس همين داده ها و با استفاده از رابطه              

) ٣(ت مورد نظر مطابق جدوليكنواختي توزيع پياز براي دو سرع   
 .بدست آمد

 
 کيلومتر ٤و٣ ضريب يکنواختي توزيع پياز براي دو سرعت ‐٣جدول 

 در ساعت برحسب درصد
حول فاصله 
 تنظيمي

حول ميانگين 
 فاصله هاي بدست آمده

سرعت پيشروي 
 )کيلومتر در ساعت(

٣ ٨٦/٨٤ ٦٥/٧٦ 
٤ ٦٨/٨٣ ٦٠/٧١ 

 
ه شياربازكن ها    در آزمون شيار بازكن ها مشخص شد ك           

 ميلي متر  دارا ١٥٠توانايي ايجاد شيار مورد نظر با عمق مناسب 
ولي به علت فاصله محدود بين دو شيار بازكن، حركت          .    هستند

و عبور خاك از بين آن دو به سختي صورت مي گرفت كه اين                
مشكل با تغييرشكل انتهاي بال هاي شياربازكن و خم كردن              

 . مرتفع گرديدانتهاي بال ها به داخل،



 ١٣٨٥، سال ١، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ١٧٤

 بحث
ظرفيت مزرعه اي پياز كار دوريفه با احتساب سرعت                

 هكتار در ساعت به دست       ١٢/٠ كيلومتر بر ساعت،    ٣پيشروي  
 اسب  ٤٠ تا   ٣٥مي آيد يعني اين دستگاه به همراه يك تراكتور          

 ساعت كشت نمايد    ٩بخار قادر است يك هكتار را در كمتر از            
 ساعت  ٤٠روز كارگر و    ٣٥(كه در مقايسه با روش كشت دستي        

موجب صرفه جويي در وقت و       )   اسب بخار  ٦٥كاركرد تراكتور   
از آنجاكه در روش كشت سنتي، پيازها           .  هزينه ها مي گردد   

توسط دست در داخل شيارها قرار داده مي شوند و احتمال كم             
به علت خطاي    (و يا زياد شدن فاصله بين پيازها زياد است              

گاه با توجه به ضرايب يكنواختي به       لذا دقت كاشت دست   )  انساني
 .      مطلوب مي باشد٣دست آمده در جدول شماره 

موجب %  ٣٣از آنجا كه افزايش سرعت پيشروي به ميزان            
مي گردد و با    %  ٢/١٤کاهش تعداد پيازها در هر متر به ميزان           

توجه به اين که افزايش سرعت پيشروي موجب لغزش و                  
اهش دقت مي گردد، پيشنهاد سرخوردن تسمه و نهايتا موجب ک

 ٤مي گردد چنانچه دستگاهي براي سرعت هاي باالتر از                 
کيلومتر در ساعت  قرار است طراحي و ساخته گردد از زنجير به             

 .جاي تسمه استفاده شود
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