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Introduction: The world today is facing the issue of population growth, which will result in 

food shortages. One of the ways to supply food to this growing population is to produce 

more agricultural products and facilitate its production to cover the increase in demand. One 

of the important products of the agricultural sector is medicinal plant.  In Iran, medicinal 

plants are harvested manually. Manual harvesting reduces the agricultural productivity of 

these crops, and manpower constraints are another problem with this type of harvesting. 

Cost and time consumption of manual harvesting are other features of this type of 

harvesting. Given the importance of the development of medicinal plants, the design and 

construction of a mechanized machine for harvesting medicinal plants is essential . 

Material and methods: In designing the machine for harvesting medicinal plants in cultivation 

rows, different scenarios regarding the position of the machine relative to the tractor were 

examined. The advantages and disadvantages of each were listed separately and finally the 

placement of tractors, harvesters and trailers was defined continuously. One of the goals of 

designing a machine for harvesting medicinal plants is to perform harvesting operations for 

two row spacing of 80 and 160 cm. Therefore, the mechanisms to change the position of the 

harvesting head were added to the machine. In addition to the ability to change the 

transverse distance, the machine must also be able to change the cutting height. According 

to the sensitivity of the product to avoid contact with the soil, the plants should be 



 

 

transferred to the trailer immediately after cutting. The transfer mechanism was designed 

and built to move the cut products to the trailer. Independent variables including: forward 

speed in two levels, type of reel in two types and cutting blade in two types were 

considered. Dependent variables also included: harvesting efficiency, percentage of 

damaged plants and harvesting capacity. 

Result and Discussion: The results of variance analysis for different treatment showed that the 

effect of forward speed, type of reel and cutting blade type has an effect on harvest 

efficiency and the difference in harvest efficiency is significant at the level of 1% 

probability. A star cutting blade provides more efficiency than a 40-teeth blade cutting 

blade. The rubber reel prevents the plants from falling to the ground due to the closed space 

it creates in front of the blade. But the inner parts of the rods reel are empty and the plant 

can fall down on the ground. The plant is also wrapped around rods this cause to decrease 

the harvesting efficiency. Another important parameter in identifying and evaluating a 

harvesting machine is crop damage. Some plants are crushed and torn due to impact on 

metal components. This situation reduces the quality of the harvested product and causes 

the price of the final product to fall. The star-cutting blade causes more rupture to the 

leaves. The teeth in the 40-teeth blade are continuously, and the possibility of the leaf being 

between the two teeth is very low, but in the star blade, the distance between the two blades 

is large and the plant can be placed in between and re-cut. 

Conclusions: According to the tests performed for 8 different positions of the harvester, G test 

showed better performance than other tests. 85.88% for harvesting efficiency, 344.8 kg/h of 

capacity and 1.34% of peppermint leaf damage. Accordingly, for harvesting similar 

products of peppermint, a combination of star blade, rubber carousel and a forward speed of 

1.2 meters per second is recommended. New tests should be performed on other products 

such as lavender and other products with strong stems. 
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های کشت و طراحی دستگاه برداشت پشت تراکتوری برای اندام هوایی گیاهان در ردیف

 بررسی عملکرد آن در مزرعه نعناع فلفلی

 1، غالمحسن نجفی5، کوروش پیروندی4، سید محسن میر اسماعیلی3، رضا سون2، مهناز سالطین1پدرام قیاسی

 ت مدرس.گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربی .1

 مدیر تحقیقات هلدینگ کشاورزی و دامپروری سازمان اتکا. .2

 مدیر بخش گیاهان دارویی کشت و صنعت شرکت مزرعه نوین ایرانیان. .3

 مدیر تحقیقات کشت و صنعت شرکت مزرعه نوین ایرانیان. .4

 گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

 چکیده

 ت کشاورزی حصوالدر آینده نزدیک مبنی بر مکانیزه شدن است. مکانیزه شدن مکشاورزی  های سنتیخشب فرصت ادامه فعالیت

یک دستگاه برداشت  در این پژوهش آورد.و امکان توسعه و تولید بیشتر نیز به ارمغان می کم دردسر و ارزان را فراهم خروجی

را برداشت کنه  حی این دستگاه این است که بتواند گیاهان داروییاهداف طراطراحی و ساخته شد.  دارویی گیاهانمکانیزه کننده 

سانتی متر  01الی  11( نیاز به ارتفاع برش بین 3( استفاده از کل اندام هوایی گیاه 2( کشت بصور ت ردیفی 1 هایی نظیر:که ویژگی

ترکیب مناسب برای برداشت مناسب این داشته باشد. بر این اساس دستگاه در مزرعه نعناع فلفلی مورد ارزیابی قرار گرفت و 

سه پارامتر وابسته درنظر گرفته شد. پارامترهای مستقل شامل: سرعت  سه پارامتر مستقل وبرای ارزیابی محصول ارائه شد. 

د و درص ایظرفیت مزرعهپیشروی در دو سطح، دونوع تیغه برش و دو نوع چرخ و فلک و پارامترهای وابسته شامل: بازده برداشت، 

دار شد. % معنی1بر هر سه پارامتر وابسته در سطح احتمال  های مستقلاکتورفباشد. اثر آسیب محصول برداشت شده می

ای و متر بر ثانیه، تیغه نوع ستاره 2/1میانگین نیز برای هر سه پارامتر انجام شد. نتایج نشان دادند که سرعت پیشروی  های مقایسه

ظرفیت برداشت دستگاه در این شرایط درصد افزایش دهد. همچنین  88/80بازده برداشت را تا تواند چرخ و فلک الستیکی می

انتخاب این ترکیب بر اساس بیشینه کردن  درصد محاسبه شد. 34/1های له و پاره شده و درصد برگکیلوگرم بر ساعت  34448

 باشد.تلفا ت برداشت میو کمینه کردن  ایبازده برداشت و ظرفیت مزرعه



 

 

 ای.طراحی، مکانیزاسیون، بهینه سازی، بازده برداشت، بازده مزرعه کلید واژه:

 مقدمه

 یاهانیگ ،یصنعت اهانی. منظور از گ(Duque-Acevedo et al. 2020)است یصنعت اهانیگ ،یبخش کشاورز مهم دا تیاز تول   

توان گیاهان به طور کلی می. ردیگ یمورد استفاده بشر قرار م یصنعت ندیفرآ یپس از ط یعیاست که محصوال ت آنها به طور وس

 Krishnaiah)قرار داد یریو تخد ینشاسته ا ،یقند ،یفیل ،یروغندارویی،  اهانیگ یهادر گروهصنعتی را بر اساس نحوه استفاده، 

et al. 2011)جهت شده، یا فراوری خشک شده تازه، صور ت به آن از بخشی یا تمام که شودمی گفته گیاهانی به دارویی . گیاهان 

 در تعریف دیگر،رود. می کار به بدن انسان بهداشت حفظ و فیزیولوژیکی اعمال به کمک بیماری یا پیشگیری یا درمان ،تشخیص

 یا بیماری درمان دراین ماده مشخصه که  باشند مشخصی یمؤثره ماده رایدا که می شود گفته گیاهانی به دارویی گیاهان

های مختلفی برای گیاهان دارویی ارائه شده دسته بندیهمچنین  .(Jassim 2003)گیرد قرار استفاده مورد آن بروز از پیشگیری

شوند. بر استفاده، به کشت با هدف استفاده از: غده، ریشه، گل، برگ، دانه و کل اندام هوایی دسته بندی می نحوهاست. بر اساس 

 نعناع نظیر یمختلف اهانیگ. (Siebert 1998)دنشوبه ردیفی، خطی، کرتی و جوی و پشته تقسیم بندی می ،نحوه کشت اساس

-آنها استفاده می اندام هوایی قرار دارند که از کللگوی ردیفی اکشت با  دسته در رهیو غ شنیاسطوخودوس، آو ه،یبادرنجبو ،یفلفل

به مخزن  برش محصول ای باشد که بالفاصله پس ازبرداشت باید به گونهعملیا ت به دلیل حساسیت مصرف گیاهان دارویی  شود.

برداشت این محصوال ت به ریشه و ساقه باقیمانده گیاه آسیبی نرسد. د و از طرفی نر تماس نباشد و با خاک دنمخصوص منتقل شو

 نوری زراعت ایبرداشت دستی بهره .استمشکالتی شامل هر دو روش که  ،شود و یا توسط دروگرهای علوفهیا با دست انجام می

وی انسانی از دیگر مشکال ت این نوع برداشت محسوب های تامین نیرو در مقیاس بزرگ محدودیت دهدمحصوال ت را کاهش می

گرهای وبرداشت توسط در آید.های این نوع برداشت به حساب میبر بودن برداشت دستی نیز از دیگر ویژگیشود. هزینه و زمانمی

طوری که محصول پس  به تواند جبران ناپذیر باشدای نیز عملیاتی غیرتخصصی است و آسیب وارد شده به محصول و گیاه میعلوفه

شود. از طرفی ارتفاع برش در گیاهان دارویی اشاره شده باید آن میماند و همین عامل افت کیفی از برش بر روی زمین باقی می

اما در دروگرهای علوفه مورد استفاده ارتفاع برش عامل ثابتی است قابلیت تنظیم داشته باشد تا رشد مجدد گیاه دچار اخالل نشود 

ها و ادوا ت مخصوص برای برداشت استفاده از ماشین افتد.وال در کمترین ارتفاع نسبت به سطح زمین، عملیا ت برش اتفاق میو معم

های تامین نیروی انسانی و کاهش وارده بر محصول، غلبه بر محدودیت هایآسیبجهت کاهش  مناسب ی، راه حلگیاهان دارویی

با توجه به اهمیت توسعه زراعت . از طرفی (Mirmajidi and Pardiskian 2016)باشدمی های مربوط به برداشتهزینه



 

 

-میدستگاه مکانیزه برداشت گیاهان دارویی  ،های تمام شده محصولگیاهان دارویی و فضای رقابتی ایجاد شده برای کاهش هزینه

رداشت تحقیقا ت اندک در حوزه مکانیزه کردن عملیا ت ب .محصول به ارمغان آورد زراعت تواند نقش کلیدی را در توسعه و رشد

با مکانیزاسیون و کند. در ادامه به مطالعا ت مرتبط می نااین زمینه را دوچنددر گیاهان دارویی در ایران، ضرور ت مطالعه و بررسی 

 اشاره خواهد شد.برداشت مکانیزه 

ستی و دو مدل دشامل: برداشت،  روشدر تحقیقی اثر مدل برداشت بر قیمت تمام شده گیاه دارویی بابونه بررسی شد. در آن سه 

-می% کاهش 11برداشت مکانیزه قیمت تمام شده محصول بابونه را تا دروگر بررسی شد که نهایتا نتایج نشان دادند که 

های مکانیزه مخصوص های انجام شده بکارگیری ماشینطی بررسی .(Ivanović, Pajić, and Marković 2014)دهد

. از مهمترین متغیرهای فنی موثر در (Quinlan and Quinlan 2007) وری اقتصادی را افزایش دهدتواند بهرهبرداشت می

سرعت پیشروی و تناسب مجموعه قطعا ت متحرک با یکدیگر  ،سرعت چرخ وفلک ،مدل برش غال ت، های برداشتکارایی ماشین

ی و سرعت چرخ و فلک از عواملی است که بر تلفا ت هد برداشت )شامل گیاهان برداشت نشده( تناسب بین سرعت پیشرواست. 

و سه سرعت دورانی  کیلومتر بر ساعت 6و  0، 4سه سطح سرعت پیشروی متغیرهای مستقل در پژوهشی، بسیار اثر گذار است. 

ی که نسبت سرعت پیشروی به سرعت خطی چرخ در صورتنتایج نشان داد که . تعریف شد 1برای کمباین کالس برای چرخ و فلک

. پژوهش دیگری با استفاده از تحلیل (Abdalla et al. 2021)یابدباشد میزان تلفا ت هد کاهش می 44/1الی  88/1و فلک 

باشد و بهترین عملکرد در می 0/1الی  20/1ابعادی اقدام به بررسی رنج مناسب شاخص چرخ و فلک کرد. رنج مناسب شاخص، 

محققین دریافتند که با افزایش  (Reza Karmulla Chaab et al. 2020) کیلومتر بر ساعت روی داد 4سرعت پیشروی 

-عملکرد دستگاه بهبود می 6/1به  1ماشین برداشت گل همیشه بهار از نسبت سرعت خطی قفسه بردارنده به سرعت پیشروی در 

 .(Hante 2019) یابد

برای برش گیاهان خشبی با درصد رطوبت پایین در تحقیقی اثر دو مدل برش دوار و خطی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد 

تواند که برای برش گیاهان با درصد رطوبت پایین مدل برش خطی و برای برش مناسب گیاهان با درصد رطوبت باال مدل دوار می

اثر زاویه و سرعت تیغه مضرس بر انرژی مورد نیاز برای برش ساقه گیاه مورد بررسی قرار  نعملکرد بهتری داشته باشد. همچنی

متر بر ثانیه قرار گرفت. نتایج نشان  14الی  4باشد و سرعت خطی تیغه از درجه می 61و  31، 1گرفت. زاویه تیغه در سه سطح 

. (Mathanker, Grift, and Hansen 2015)برش نیاز دارد درجه تیغه نسبت به ساقه انرژی کمتری را برای 1ی داد که زاویه

                                                
1  Claas Combine Harvester 



 

 

یکی ی توان آن را داشت. شد که تراکتور نقش تامین کنندهطراحی و ساخته  بصور ت آفست ماشین برداشت کاهو توسط محققین

تغییر سرعت پیشروی های انجام شده طی بررسیای سرعت پیشروی است که ظرفیت مزرعه ناز پارامترهای اساسی در تعیی

. (Hachiya et al. 2004)تغییر داددرصد  8442به  4642ای را از مزرعه برداشت زدهسانتی متر بر ثانیه با 848تا  848مجموعه از 

آسیب وارد شده به ساقه باقیمانده از برداشت برای محصول نیشکر عاملی برای کیفیت برش در نظر گرفته شد. در تحقیق دیگری 

پنج مدل تیغه و دیسک شامل: تیغه صاف و بدون زاویه، تیغه صاف و با زاویه جلویی، تیغه مضرس و بدون زاویه، تیغه مضرس و با 

های مضرس های گیاه در تیغه. در مجموع شاخص آسیب به ساقهارزیابی شدندلیت تعویض سریع زاویه جلویی و تیغه صاف با قاب

 de Toledo, da)گزارش شدهای صاف های مضرس کمتر از تیغهو متوسط ارتفاع برش برای تیغههای صاف بیشتر از تیغه

Silva, and Furlani 2013). ( 2118در پژوهش رضاحسینی و همکاران ،) عملکرد یک واحد بردارنده کلم پیچ مورد بررسی

بسیار اثر گذار است و بهترین نتیجه برای سرعت قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرعت پیشروی دستگاه بر عملکرد صحیح دستگاه 

 .(Rezahosseini, Jafarinaeimi, and Mortezapour 2019)کیلومتر بر ساعت حاصل شد 0/3الی  2پیشروی 

مطالعه و بررسی در برد، رنج میهای مخصوص برداشت ماشینو یا اندک بودن نبود  از از آنجایی که زراعت گیاهان دارویی در ایران

های مختلفی است که در هر طراحی یک ماشین برداشت کامال مکانیزه شامل بخشرود. ها بشمار میگام نخستیناین زمینه، جزو 

ابتکاری و نوآوری الزم ایجاد شود تا کل سیستم عملکرد مناسبی داشته باشد. این مطالعه به طراحی ها باید عمل یک از این بخش

های مورد مطالعه شامل: برش، چرخ و بخشپردازد. های مختلف ماشین برداشت گیاهان دارویی در ردیف کشت میو ساخت بخش

و قطعا ت الزم جهت تنظیم ارتفاع و فاصله عرضی است. جهت  توان ، مکانیزم تامینمواد بریده شده به تریلر فلک، مکانیزم انتقال

بررسی عملکرد دستگاه طراحی و ساخته شده سه پارامتر مستقل: سرعت پیشروی، نوع تیغه برش و نوع چرخ و فلک مورد ارزیابی 

 د مطالعه قرار گرفت.رموقرار گرفت و اثر این سه پارامتر بر بازده برداشت، ظرفیت برداشت و آسیب وارد شده به گیاهان 

 هاواد و روشم

 طراحی دستگاه

ست در طراحی یک ماشین برداشت، که تراکتور عمل تامین توان آن را انجام خواهد داد تعیین موقعیت قرار گیری وسیله گام نخ

های تغییر ارتفاع یزمدستگاه شامل: شاسی، مکاناجزاء دیگر  تعیین موقعیت دستگاه اقدام به طراحی پس ازدر پژوهش حاضر است. 

 1شکل  شد.سیستم هیدرولیکی و مکانیزم انتقال مواد بریده شده به تریلر پشت تراکتور و فاصله عرضی، چرخ و فلک، تیغه برش، 



 

 

دهد که در ادامه به شرح طراحی این اجزاء طرحواره اجزاء اصلی دستگاه برداشت گیاهان دارویی در ردیف کشت را نشان می

 ود.شپرداخته می

 

 

 طرحواره برش خورده از ماشین برداشت گیاهان دارویی شامل: 1شکل 

. اهرم 4. بازوهای نگه دارنده 6. محل خروج گیاه 0. بازوهای جمع کننده 4. چرخ وفلک 3. مالبند 2جعبه دنده  .1

 . تیغه برش.8تغییر ارتفاع 

Fig.1. section of medicinal plant harvester 

1. Gear box 2. Hitch 3. Reel 4. Collector arms 5. Transfer location to trailer 6. Holder 

arm 7.  Height adjustment 8. Cutter blade 

 

 موقعیت قرار گیری دستگاه -

نسبت به متفاوتی در خصوص نحوه قرار گیره دستگاه راهکارهای های کشت در طراحی ماشین برداشت گیاهان دارویی در ردیف

تراکتور مورد بررسی قرار گرفت. مزایا و معایب هر کدام به طور مجزا برشمرده شد و نهایتا ترتیب قرار گیری تراکتور، دروگر و تریلر 



 

 

شود و از طرفی تعیین شد. از آنجایی که عملیا ت داشت نیز به صور ت مکانیزه انجام میصور ت پیوسته و با ترتیب ذکر شده  به

ای باشد که تراکتور و ادوا ت دیگری مانند های کشت باید به گونهباشد، فاصله بین ردیفبه صور ت ردیفی می زراعت محصوال ت

سانتی متر  161و یا  81تواند های کشت میهای کشت عبور کنند. بر این اساس فاصله بین ردیفتریلر به راحتی در بین ردیف

به  280تراکتورهای مسی فرگوسن ( P.T.Oتوان محور تواندهی )جموعه، اساس طراحی در تامین توان و حرکت دهنده م باشد.

 گیرند. باشد که در ایران بطور عمومی مورد استفاده قرار میمیاسب بخار  01الی  31میزان 

-سانتی متری می 161و  81یکی از اهداف طراحی دستگاه برداشت گیاهان دارویی، انجام عملیا ت برداشت برای دو فاصله ردیف 

های الزم جهت تغییر موقعیت قرارگیری هد برداشت نیز به دستگاه اضافه شد. عالوه بر قابلیت تغییر در فاصله باشد. لذا مکانیزم

را برای مجموعه تراکتور،  حاال ت مختلف 3شکل  2شکل عرضی، دستگاه باید قابلیت تغییر در ارتفاع برش را نیز داشته باشد. 

 سانتی متر ارائه شده است. 161و  81های کشت دهد که برای فاصله بین ردیفدروگر و تریلر نشان می

 

موقعیت قرار گیری تراکتور، دروگر و تریلر در حالت فاصله  2شکل 

 سانتی متر 81های کشت بین ردیف

Fig.2. Position of tractor, harvester and trailer 

in 80 cm row distance 

 

در حالت فاصله  لریتراکتور، دروگر و تر یریقرار گ تیموقع 3شکل 

 متر یسانت 161ت کش هایفیرد نیب

Fig.3. Position of tractor, harvester and trailer 

in 160 cm row distance 

 



 

 

 چرخ و فلک -

صلی در ماشین های برداشت چرخ و فلک است که مستقیما با محصول در ارتباط است و طراحی نامناسب موقعیت، از اجزاء ا

های موجود تواند به محصول آسیب وارد کند و یا عملکرد دستگاه را مختل نماید. در این بخش به تئوریسرعت و شکل کلی آن می

دهد که در صورتی رخ و فلک با محصول یک تغییر شکلی در محصول رخ میدر برخورد چشود. در طراحی چرخ و فلک پرداخته می

  (Moses F. Oduori et al. 2012)توان رفتار ساقه گیاه را مدلسازی کرد.های زیر بکار برده شود، میکه فرض

شود و انحنای ایجاد شده توسط چرخ و فلک بصور ت یکپارچه در سرتاسر ساقه گیاه در ابتدا بصور ت عمودی فرض می (1

 باشد.یکسان میارتفاع گیاه 

 کند.راستای نیروی وارده به ساقه از مرکز انحنای ایجاد شده عبور می (2

 شود.کرنش برای ساقه خمیده شده بصور ت خطی فرض می-رابطه تنش (3

توان خمش االستیک میدهد. بر اساس نظریه های چرخ و فلک با ساقه گیاه را نشان میدیاگرام برخورد میله 4شکل 

 :(Hibbeler 2005)نوشت
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 .دیاگرام برخورد میله چرخ و فلک با ساقه گیاه 4شکل 

Fig 4 free body diagram of collision of the reel rod to the stem 

 2توان از رابطه می (Y, Z) رویش گیاه ی بدست آوردن گشتاور حول نقطهنظریا ت مقدماتی خمش بدست آمد و برااز  1رابطه 

 استفاده کرد.

2 ]sin)(cos)[( mmmm ZZYYFM   

نشان  0شکل  رامتر دراین دو پامختصا ت نقطه تماس نیروی اعمالی از چرخ و فلک بر ساقه محصول است.  mZو mYکه در آن 

ن بستگی دارد و به ی بین نیروی وارده به ساقه و افق به ارتفاع محل اعمال نیرو و مقدار خمیدگی ناشی از آزاویهداده شده است. 

محققین ارائه شده  که توسطاستفاده شد  3برای محاسبه این زاویه از رابطه  خواص مکانیکی ساقه خمیده شده وابسته نیست.

 .(Moses F. Oduori et al. 2012)است
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 آید. بدست می 4گشتاور حول نقطه رویش گیاه از رابطه  0شکل جه به مقادیر ارائه شده در و با تو 2پس از ساده سازی رابطه 
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 ی چرخ و فلک با ساقه گیاهی برخورد میلهمختصا ت منتقل شده 0شکل 

Fig 5 transformed coordinate of collision of the reel rod to the stem 

تنها به هندسه خمیدگی وابسته است و پارامترهای خواص فیزیکی و مکانیکی  mمحاسبه  3که اشاره شد در رابطه  طور همان

  mستیسیته و خواص فیزیکی ساقه گیاه نیز در محاسبه اثر اال 0 ارائه رابطهو همکاران با ساقه در آن لحاظ نشده است. اودوری 

 یب رابطه ارائه شده به سطح مقطع ساقه و ارتفاع محل اثر نیروی چرخ و فلک بستگی دارد.اضر دخیل کردند. 
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ارائه دادند. استفاده از رابطه جدید ساده تر است و  mبرای محاسبه  1488بستگی محققین همچنین رابطه دیگری با ضریب هم

از آنجایی که برای محصول برنج ژاپنی است و  6تواند متفاو ت باشد. ضرایب ارائه شده در رابطه ضرایب آن برای هر محصول می

لذا فرض شد که  ،های چرخ و فلک استاسب سرعت دورانی و تعداد میلههدف از انجام این محاسبا ت بدست آوردن حدود بازه من

 درجه بدست آمد. 61488در طراحی حاضر  mمقدار . های مکانیکی ساقه برنج ژاپنی شبیه به نعناع فلفلی استویژگی
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برای محاسه سرعت دورانی، فرض بر این فلک بر ساقه گیاه اثرگذار است.  های چرخ ور تعداد ضربا ت میلهمقدار سرعت دورانی ب

است که جهت سرعت خطی میله چرخ و فلک در لحظه برش توسط مکانیزم برش، بر انحنای ساقه گیاه مماس باشد و یا در 

 .M. F)کندام به محاسبه سرعت دورانی چرخ و فلک میبا این فرض اقد 4در نتیجه رابطه لحظا ت قبل از مماس شدن باشد. 

Oduori 1994) . 
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پارامتر بعدی که در طراحی چرخ و فلک نقش مهمی مقدار پیشروی چرخ و فلک در یک سیکل چرخش است.  0R، 4در رابطه 

های چرخ و فلک را زاویه مناسب برای قرار گرفتن میله و پره 8رابطه ه قرارگرفتن هر میله و یا پره است. ها و یا زاویدارد تعداد میله

 دهد. نشان می

 

 ( شانه برش3( ساقه گیاه 2با ساقه گیاه ( برخورد میله 1 نمایش برخورد موفق دو میله با ساقه گیاه 6شکل 

Fig 6 relative positions of two successive tine bar 1) collision of the reel rod to the stem 2) the 

steam 3) cutter bar 
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rZکند. پس از محاسبه ها ایفا میای را در محاسبه تعداد میلهاست از موقعیت قرار گیری چرخ  و فلک و نقش عمده ی، پارامتر

 آید.بدست می 8ها تعداد مناسب میله و یا پره از رابطه زاویه بین میله
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به  آن هایسرعت دورانی و تعداد میله هحدودهای مختلف قرار گیری چرخ و فلک، مو با فرض وضعیت 8الی  1با استفاده از روابط  

ها برای هندسه چرخ و فلک و قطر آن بر اساس عرض برش طراحی بدست آمد.عدد  0الی  3دور بر دقیقه و  101الی  41ترتیب 

 های در نظر گرفته شده درفرضاز آنجایی که های مکانیکی گیاه انجام شد. ویژگی دستگاه، موقعیت قرار گیری آن و سایر

ن اساس جهت اعتبار سنجی د بر همینختم نشو به عملکرد مناسبممکن است آن نتایج ت لذا اسمحاسبا ت مبنی بر ساده سازی 

هایی انجام شد و سطوح مورد نظر با سعی و محاسبا ت قبل از تعیین سرعت دورانی بعنوان یکی از پارامترهای مستقل، پیش آزمون

تصویر دو چرخ و  8و  7شکل  ( طراحی و ساخته شد.1های ارائه شده در جدول )دو نوع چرخ و فلک با ویژگیخطا بدست آمد. 

 دهد.ای و الستیکی را نشان میفلک میله

 های دو نوع چرخ و فلک طراحی و ساخته شدهویژگی 1جدول 

 هاویژگی

Features 

 الستیکیچرخ و فلک  

Rubber Reel 

 ایمیلهچرخ و فلک 

Rods Reel 

 قطر

Diameters 
32 26 

 عرض

Width 
22 22 

 تعداد میله/پره

Number of rod/plate 
4 4 

 زاویه قرار گیری میله/پره

Angle of rod/plate placement 
81 81 

 فوالد الستیک جنس میله/پره



 

 

Material of bod/plate rubber steel 

 ارتفاع چرخ و فلک نسبت به تیغه

The height of the reel relative 

to the blade 

1440 1440 

 فاصله طولی بین چرخ و فلک و تیغه

Longitudinal distance between 

the reel and the blade 

3 3 

 سرعت دورانی

Angular velocity 
120 120 

  

 

 ایچرخ و فلک میله 7شکل 

Fig.7. rods reel 

 

 چرخ و فلک الستیکی 8شکل 

Fig.8. rubber reel 

 

 تیغه برش -

قابلیت تطبیق پذیری و تنظیم آن برای انواع گیاهان دارویی است. عملیا ت  های اصلی دستگاه برداشت گیاهان دارویی،از ویژگی

مناسبی جهت تنظیم دستگاه با  ارمکانیزم برش دوار راهکاستفاده از های ساقه گیاه باشد. از این رو برش، باید متناسب با ویژگی

های تا نتیجه مناسب حاصل شود. در بازار تیغههای مختلف را بکار برد توان تیغهباشد. در برش دوار میتواند میگیاهان جدید 

قرار گرفت. پره مورد ارزیابی  41ای و در این پژوهش دونوع تیغه ستارهمختلفی با اهداف برش متفاو ت برای گیاهان وجود دارد اما 



 

 

انتخاب پره در گیاهان خشبی عملکرد بهتری دارد.  41ای برای گیاهان نرم و با ساختار غیر خشبی است و تیغه کاربرد تیغه ستاره

های غیرخشبی و خشبی است. هر چند ها بر این اساس بود که، گیاه نعناع فلفلی مورد ارزیابی شامل ترکیبی از ساقهنوع تیغه

های متوالی بریده نشده است به بخش از ساقه گیاه که در چینآن رم و غیر خشبی در این گیاه بیشتر است اما های ننسبت ساقه

به طور کلی باالتر بردن سرعت دورانی تیغه موجب عملکرد بهتر تیغه خواهد شد اما عامل محدود ی خشبی تبدیل خواهد شد. ساقه

جهت محاسبه مقدار توان مور نیاز برای چرخش برای عملیا ت است.  PTOی محور تواندهکننده سرعت دورانی توان در دسترس 

 .استفاده شد 11از رابطه تیغه میان گیاه 

11 
fccutt PPPP  

مورد نیاز جهت چرخاندن تیغه با  توان، cutPیاهالزم برای برش گ توانکل مورد نیاز برای چرخش تیغه شامل  توان 11در رابطه 

گیرند. برای در رابطه قرار می وا تکه هر سه پارامتر با واحد  fPالزم برای غلبه بر نیروی اصطکاک  توانو  I cPممان اینرسی 

مقدار توان مورد نیاز  11رابطه باشد. رگیر برش میدرجه از تیغه د 81محاسبه مقدار گشتاور مورد نیاز برای برش گیاه، فرض شد 

 دهد.برای برش گیاه را نشان می
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شد که  استفاده 1464که در این مطالعه مقدار آن  میانگین به بیشینه نیروی الزم برای برش استنسبت  fCضریب  11در رابطه 

 cPشامل  11جزء دیگر رابطه . استفاده شد (Ajit K. Srivastava et al. 2013)از نمودار نیرو جابجایی ارائه شده توسط 

آید. جزء مربوط به توان اصطکاکی نیز به بدست می 12کت شتابدار تیغه و از رابطه است که مربوط است به لحظا ت اولیه و حر

 های غلتشی است.نسبت وزن تیغه و افت توان تسمه و پولی استفاده شده و یاتاقان

12 
cc IP  

دور بر دقیقه برای واحد برش درنظر گرفته  2011وا ت با سرعت دورانی   کیلو 0با جمع مقادیر توان مورد نیاز برای تیغه برش توان 

 شد. 

 هیدرولیکیسیستم  -



 

 

اندازی دستگاه برداشت گیاهان دارویی طی مراحل پیش بدست آمد. منبع تامین مقادیر سرعت دورانی و گشتاور الزم جهت راه

 ور تواندهی به دو موتور محرک از سیستم هیدرولیکی استفاده شد.باشد. جهت انتقال توان از محتوان نیز محور تواندهی تراکتور می

با  یو دوم غهیچرخش ت یمتر( برا وتنین 21-11) کمتر( و گشتاور به نسبت قهیدور بر دق 2011-1011) یشترموتور اول با دور ب

 یتراکتور ،هیتوجه به محاسبا ت اول با متر( در نظر گرفته شد. وتنین 81-41) بیشتر( و گشتاور قهیدور بر دق 201-111) کمتردور 

قادر به راه انداختن  ،اسب بخار 20 یتوان خروجحداقل و  ساعتگرد رخشجهت چ با قه،یدور بر دق 041آن  PTO یدور خروج با

 یر دبباشند. مقدا یتوان م نیا نیقادر به تام رانیموجود در ا یاز تراکتورها یعیوس فیباشد. طیم ییدارو اهانیدستگاه برداشت گ

 ییاست. با توجه به مقدار جابجا کیدرولیه هسامان یمصرف کننده ها یبرابر جمع دب کیدرولیانتخاب پمپ ه یبرا ازیمورد ن دیمف

 توانیم 13سامانه، به کمک رابطه  ازیمورد ن یسرعت دوران نیکاتالوگ آنها قابل حصول است و همچن یکه از رو دروموتورهایه

 ورد.آرا بدست  دروموتوریهر ه ازیمورد ن دیمف یمقدار دب

13 
NDQ . 

موتور  بدست  آمد. بر دقیقه تریل 16 ،ییدارو اهانیدستگاه برداشت گ یکیدرولیهر واحد از سامانه ه یبرا دبی مورد نیاز که

برای واحد برش، در دبی بدست  GDS12.5 یکیدرولیو موتور هبرای واحد انتقال و چرخ و فلک  CJ1711مدل  یکیدرولیه

انتخاب  M+S یکاتالوگ شرکت بلغار ازباشند. این هیدروموتورها آمده قادر به فراهم آوردن سرعت دورانی و گشتاور مورد نیاز می

-یبوجود م الیسر راه سشده بر  جادیاست و فشار بواسطه مانع ا الیس انینکرده و فقط مولد جر دیاز آنجا که پمپ فشار تول .ندشد

 کیدرولیفشار سامانه ه نهیشیب نجایاست که در ا کیدرولیفشار وارده در سامانه ه نهیشیبرابر ب زین کیدرولیفشار کل مدار ه د،آی

 .بار بدست آمد 211خاب شده برابر انت یدروموتورهایبا توجه به ه ییدارو اهانیدستگاه برداشت گ

 دایفرصت فرار پ الیس نییپا یو در دورها دهندیخود را م نهیو به نهیشیکارکرد ب 1441ر دور موجود در بازار د یهاپمپ اکثر

دور  1111کمتر از  یدر دورها (یجیکارتر) یاپره یمثل پمپ ها زیها ناز پمپ ی. در بعضدیآیم نییپمپ پا دیکرده و عملکرد مف

را  کیدرولیسامانه ه ازیکار کرده و ن زین نییپا یشود که در دورهاانتخاب  دیبا ی. لذا پمپدهدیخود را از دست م ییپمپ کارا

آنها در محدوده  یتراکتور هستند و دور کار یوجود دارد که مخصوص نصب بر رو PTO PUMPبا نام  ییهاپاسخ دهد. پمپ

پمپ با دور باالتر و سپس  ، با انتخابدر تهیه این نوع پمپ محدودیت وجود داردکه  ییاست. از آنجا قهیدور بر دق 041 - 611

ها که  یاز تداخل دب یاز مشکال ت ناش یریجلوگ یمشکل برطرف شد. برا نیا قهیدور بر دق 1411به  یدور محور توانده لیتبد

مشترک استفاده  ورمجزا و مح یدب نیبا دو واحد تام یکیدرولیشود از پمپ هیم دروموتورهایه یدر سرعت دوران رییمنجر به تغ



 

 

 یکیدرولیپمپ ه یاز واحد ها کیهر  ازیشوند. توان مورد ن ینام برده م)ساخت ایران( پمپ ها در بازار با نام پمپ دوبل  نیشد. ا

 شود. یمحاسبه م ریاز رابطه ز

14 
 Pr.2QPpump  

ه با تغییر در سطح مقطع جریان یا تغییر در دبی روغن جهت انجام تنظیما ت سرعت دورانی هیدروموتورها از فلومتر استفاده شد ک

برابر بزرگتر از  3گرفت.  جهت جلوگیری از مشکال ت ناشی از داغ شدن روغن حین کار مخزن روغن هیدرولیک این کار صور ت می

ن هیدرولیک تا روغن هیدرولیک تحت فشار فرصت خنک شدن را داشته باشد. داخل مخرشد مقدار مورد نیاز طراحی و ساخته 

 های موج روغن هیدرولیک در زمان حرکت، قرارداده شد.هایی جهت افزایش انتقال حرار ت و کاهش تکانهورقه

 مکانیزم انتقال و تغییر ارتفاع دستگاه -

م سانتی متر متغیر است و توسط اهر 01الی  11های مورفولوژیک گیاهان دارویی هدف برداشت، ارتفاع برش از با توجه به ویژگی

شود. به این معنا که در صورتی که ارتفاع پایین برش سبب آسیب به ساختار اصلی گیاه میگیرد. تغییر ارتفاع در دستگاه انجام می

در این پژوهش افت خواهد کرد لذا  برش در ارتفاع کمتر اتفاق بیفتد طول رشد مجدد گیاه طوالنی خواهد شد و بازده مزرعه

و تنظیم  اشاره شد قابلیت تغییرکه  طور همانی عرضی دستگاه نیز فاصله ی متر در نظر گرفته شد.سانت 11حداقل ارتفاع برش 

با توجه به حساسیت محصول باشد. سانتی متر می 131بازه تغییرا ت عرضی مکانیزم برداشت دارد.  برای دو ردیف کشت ذکر شده

باید به تریلر منتقل شوند. مکانیزم انتقالی برای جابجایی برای عدم تماس با خاک بالفاصله پس از برش گیاهان چیده شده 

های الستیکی قرارداده شده برای مکانیزم انتقال از آسیب به محصول . پلهمحصوال ت چیده شده به تریلر طراحی و ساخته شد

د و عرض نشد. ارتفاع، طول مالب کند. برای انتقال مواد به تریلر ارتفاع تریلرهای عمومی موجود در ایران در نظر گرفتهجلوگیری می

سانتی متری از  221باشد. مکانیزم انتقال مواد را تا ارتفاع سانتی متر می 211و  101، 161تریلر در نظرگرفته شده به ترتیب 

با سطح کانال انتقال  برد و پس از رها سازی در آن ارتفاع از طریق کانال مربوطه به تریلر منتقل خواهد شد.سطح زمین باال می

ظرفیت انتقال متر بر ثانیه  146و سرعت خطی  سانتی متر 31سانتی متر و فاصله الستیک  12*18مقطع مستطیلی با ابعاد 

دهد. اجزاء الستیکی توسط زنجیر شماتیک مکانیزم انتقال را نشان می 9شکل  طراحی و ساخته شد. کیلوگرم بر ثانیه 5حداکثر 

 ی سرهم بندی شده و بر روی شاسی مکانیزم انتقال اسمبل شده است.لینک



 

 

 

 الستیک فعال در مسیر نقطه تخلیه 4طرحواره مکانیزم انتقال شامل  9شکل 

Fig.9. schematic of transmission mechanism with 7 rubber 

از  هد برداشت در ارتفاع مناسب توسط کارابین و پس از قرار گرفتن سیستم تغییر ارتفاع بصور ت مکانیکی در نظر گرفته شد

های اضافی گیاه شاخه بازوهای جمع آوری گیاه با هدف برداشتن و منظم کردن شود.اهرم تنظیم ارتفاع جلوگیری می چرخش

 .طراحی شدند. این بازو ها قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه قرار گیری نسبت به خط ردیف را دارند

 ارزیابی

ظرفیت  بازده برداشت،. اقدام به ارزیابی دستگاه تحت شرایط مختلفی شد واقعیجهت شناخت بهتر عملکرد دستگاه در حالت 

ارزیابی در مزرعه نعناع فلفی واقع در ورامین استان تهران انجام مورد بررسی قرار گرفت.  دهید بیآس اهانیدرصد گ برداشت و

و  یخوراک یها یگلبرگ که از سبز وستهیپ یها یا است از رده دولپه یاهیگ Mentha piperitaعلمی  نعناع فلفلی با نامگرفت. 

و چند ساله،  یاست علف یاهینعناع فلفلی گ .ندیگویهم م هیبو و آس یوا خال ،یسوسنبر، نعناع فلفل اهیگ نیاست. به ا ییدارو

به صور ت  یشکل یضویب یها به بنفش که برگ لیارگوش به رنگ قرمز مااش چه ساقه ،ینیرزمیز یها و ساقه رونده یها ساقه یدارا

بدون  ییبذرها یبه رنگ قرمز است که دارا یکپسول اش وهیآن به رنگ بنفش هستند و م یها . گلرندیگ یآن قرار م یمتقابل رو

شود. مزرعه نعناع ففلی بصور ت می بار بسته به شرایط زراعت انجام 6الی  0برداشت نعناع فلفلی در سال . باشد یم یشیتوان رو

گرفت. متر انجام می 11یکسان بود و هر تست برای هر ردیف به طول  تقریبا هاای برای ردیفشرایط مزرعه ردیفی کشت شد و

ی از سطح زمین برداشت شد و سانتی متر 11متر با قیچی مخصوص از ارتفاع  11برای محاسبه بازده برداشت یک ردیف به طول 

برگ و ساقه له شده و پاره شده جزو گیاهان آسیب دیده در خروجی ماشین برداشت جداسازی شد و جرم کل آن ثبت شد. جرم 

از آنجایی که سرعت دورانی چرخ و فلک و تیغه پس از طراحی و انجام ثبت شد. به منظور محاسبه درصد گیاهان آسیب دیده آنها 



 

 

و  121ها سرعت چرخ و فلک و تیغه برش ثابت و به مقدار ذا در  تمامی آزمونهایی در مقدار مشخصی تنظیم شد لپیش آزمون

 محاسبه شد.( 16( و )10)از طریق رابطه و درصد گیاهان آسیب دیده بازده برداشت دور بر دقیقه قرار گرفت.  2011
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 آماری تحلیل

برش در دو سطح در  غهیدر دو سطح، نوع چرخ و فلک در دو سطح و نوع ت یشرویمستقل شامل: سرعت پ یرهایمتغیل در این تحل

هر آزمون در . شد نییتع ظرفیت برداشتو  دهید بیآس اهانیشامل: بازده برداشت، درصد گ زیوابسته ن یرهاینظر گرفته شد. متغ

آزمون برای دو سرعت پیشروی، دو نوع چرخ و فلک و دو نوع تیغه  24ی مستقل سه تکرار انجام شد و با توجه به سطوح متغیر ها

شکل ) 3دندانه 41( و 10شکل ) 2ایستارهمتر بر ثانیه، تیغه برش  2/1و  8/1سرعت پیشروی دو سطح ها استفاده شد. برای آزمون

سطوح مختلف در میلی متر،  321و  261به ترتیب با قطر  0و الستیکی 4اینوع چرخ و فلک میله و دور میلی مت 200با قطر  (11

ها عامل ایجاد اختالف برای نسبت سرعت خطی تغییرا ت سرعت پیشروی و از طرفی تفاو ت قطر چرخ و فلکها بودند. انجام آزمون

میانگین نیز توسط مدل  های مقایسهو  لیز آماری استفادهبرای آنا از طرح کامال تصادفیباشد. چرخ و فلک به سرعت پیشروی می

های مختلف را برای ( ترکیب آزمون2جدول ) اقدام به تحلیل شد. Minitabها با نرم افزار فیشر انجام شد. پس از جمع آوری داده

 دهد.ماشین برداشت نشان می

                                                
2  Star Blade (S) 
3 40 teeth (T) 
4  Rod Reel (D) 
5 Rubber Reel (R) 



 

 

 

 ایتیغه برش ستاره 10شکل 

Fig.11. Star blade 

 

 ایدندانه 41تیغه برش  11شکل 

Fig.11. 40 teeth blade 

 

 های مربوط به ماشین برداشت گیاهان داروییترکیب آزمون 2جدول 

Table.2. Combination of tests related to the harvester 

 ردیف

row 

 نام آزمون

tests name 

 تیغه برش

cutter blade 

 چرخ و فلک

reel 

m.s)سرعت پیشروی 
-1

) 

forward speed (m.s
-

1
) 

نسبت سرعت چرخ و 

 فلک به پیشروی

1 A T D 1.2 1431 

2 B T D 1.8 1484 

3 C T R 1.2 1461 

4 D T R 1.8 1416 

0 E S D 1.2 1431 

6 F S D 1.8 1484 

4 G S R 1.2 1461 

8 H S R 1.8 1416 



 

 

 نتایج و بحث

 بازده برداشت

بازده برداشت درصد گیاهان برش خورده و منتقل شده به انتهای دستگاه به کل گیاهان محدوده مشخص که پتانسیل برداشته 

کند. به عبارتی هر قدر بازده برداشت بیشتر باشد مقدار گیاهان به جای مانده و یا تلف شده کمتر است. شدن را دارند بیان می

. مانندو یا پس از برش بر روی زمین باقی می دستگاه به صور ت برش نخورده باقی ان به جای مانده در اثر سازوکار نامناسبگیاه

سرعت نامناسب پیشروی نوع چرخ و فلک و تیغه بر این متغیر اثر گذار است. بعضا در اثر سرعت پیشروی زیاد دستگاه فرصت 

های مختلف دستگاه نشان داد برای ترکیب آماری کند. نتایج تحلیلشته و از وی آن عبور میگیرانداختن گیاهان مقابل تیغه را ندا

که اثر سرعت پیشروی، نوع تیغه و نوع چرخ و فلک بر بازده برداشت اثر گذار است و اختالف بازده برداشت برای این حاال ت مختلف 

میانگین با هدف یافتن و دسته  های مقایسه دهد.ی را نشان می( نتایج تحلیل آمار3است. جدول )دار  % معنی1احتمال در سطح 

 داده شده است. ( نشان4)جدول های مختلف دستگاه انجام شد و نتایج آن در بندی کردن ترکیب

 آنالیز آماری مربوط به بازده برداشت دستگاه برداشت گیاهان دارویی 3جدول 

Table.3. variance analysis of harvesting efficiency in medicinal plant harvester 

 تیمار
Treatment 

Df Ss Ms F 

 عامل
Factor 

7 2322.3 331.8 20.84
**

 

 خطا
error 

16 254.7 15.9  

 جمع
Total 

23 7777   

 

 تیمارهای آزمون میانگین های مقایسه 4جدول 

Table.4. Mean comparisons of treatments 

 نام آزمون

test name 

 )%( مقدار میانگین

Means amount (%) 

 گروه

group 
G 84.51 a 



 

 

H 79.804 ab 

E 76.667 bc 

F 72.255 bcd 

C 71.569 cd 

D 67.157 de 

A 61.176 e 

B 51.765 f 

 

آورد. دلیل آن نیز خشبی نبودن ساقه گیاه فراهم می پر 41ای بازده بیشتری را نسبت به تیغه برش در حالت کلی تیغه برش ستاره

شود که مقاومت در برابر حرکتی از طرف گیاه باید وجود تواند باشد. فرآیند برش گیاهان به اینصور ت انجام مینعناع فلفلی می

پر این مقاومت در برابر  41داشته باشد تا قسمت برنده تیغه بتواند در ساقه آن نفوذ کند و فرآیند برش تکمیل شود. برای تیغه 

کنند فرآیند برش با اخالل چرخ و فلک از روی تیغه عبور می اجزاءه هایی کشود و قسمتو فلک ایجاد میحرکت گیاه توسط چرخ 

تیغه  ،پر 41در مقایسه با تیغه  خورد.شود و یا گیاه در ارتفاع بیشتری برش میشود و باعث عبور دستگاه از روی گیاه میروبرو می

-وابستگی کمتری دارد و از ممان اینرسی اندام هوایی گیاه جهت برش بهره میکند رخ و فلک ایجاد میبه مقاومتی که چای ستاره

باالتری برخوردارند. از آنجایی که بازده برداشت ای نصب شده است از میانگین ها تیغه ستارههایی که در آنبر این اساس آزمونبرد. 

ها ثابت بود افزایش سرعت پیشروی تناسب بین سرعت چرخ و فلک و سرعت پیشروی ک و تیغه در تمامی آزمونسرعت چرخ و فل

کند به شود. چرخ و فلک الستیکی فضای امنی را در برابر تیغه ایجاد میزند و نتیجه آن کاهش بازده برداشت میرا بر هم می

شوند که چرخ و فلک الستیکی به دلیل یاه بریده شده به سمت جلو پرتاب میطوری که بعضا در اثر برخورد تیغه با گیاه، اجزاء گ

چرخ و فلک های داخلی بخشکند. اما کند از افتادن گیاهان بر روی زمین جلو گیری میای که در مقابل تیغه ایجاد میفضای بسته

همچنین گیاه تحت شرایطی به دور  گیاه را دارد.ان به بیرون پرتاب کردن و تیغه پس از برخورد با گیاه امک استخالی ای میله

شکل شود. شده سبب اختالف در بازده برداشت میهای شرح داده شود که وضعیتو بر روی زمین ریخته میها پیچیده شده میله

های جمع سرعت پیشروی بر وزن دانهدر پژوهش مشابهی اثر  دهد.مختلف آزمون نشان می حالت 8برداشت را برای بازده  12

های جمع آوری شده آوری شده بررسی شد که در آن پژوهش نیز افزایش سرعت پیشروی دستگاه برداشت موجب کاهش وزن دانه

 . (R Karmulla Chaab et al. 2018)یابدشود. به عبارتی بازده برداشت با افزایش سرعت پیشروی کاهش میمی



 

 

 

 های مختلف دستگاهبازده برداشت در وضعیت 12شکل 

Fig.11. harvesting efficiency in various situations of harvester 

 

 ظرفیت برداشت

شود. درصورتی که سرعت پیشروی دستگاه و دوما به بازده برداشت مربوط میبه اوال  رفیت برداشت دستگاه،ظاختالف زمانی برای 

تواند یابد. این متغیر میصول کاهش میبازده برداشت و سرعت پیشروی باال باشد زمان الزم جهت برداشت مقدار مشخصی از مح

های مهم در زمان برداشت و ظرفیت دستگاه از ویژگیکه در شناخت عملکرد دستگاه برداشت گیاهان دارویی مفید باشد چرا 

حاکی  دهد. نتایجنشان می ظرفیت برداشت دستگاهنتایج آنالیز آماری را برای  0جدول رود. ارزیابی یک دستگاه برداشت بشمار می

میانگین نیز با استفاده از آزمون فیشر انجام  های مقایسه% معنی دار است. لذا 1از آن است که اختالف تیمارها در سطح احتمال 

متر بر ثانیه بود لذا زمان مورد نیاز  B ،8/1و  F ،H ،Dهای سرعت پیشروی در آزموندهد. نتایج آن را نشان می 6شد و جدول 

به  Gآزمون  یابد.رفیت برداشت دستگاه افزایش میو ظ ز محصول کمتری را صرف خواهند کردمشخصی ابرای برداشت مقدار 

را به  ظرفیت برداشت بیشتریپیشی گرفته و  Bمتر بر ثانیه از آزمون  2/1دلیل باال بودن بازده برداشت آن در سرعت پیشروی 

و  اشت و سرعت پیشروی زمان بیشتری را صرف برداشت خواهند کردها به دلیل کم بودن بازده برد. باقی آزمونخود اختصاص داد



 

 

 G  هایها روند سرعت پیشروی با ظرفیت دستگاه مستقیم است. تنها در آزمونوندر تمامی آزم رفیت برداشت افت خواهد کرد.ظ

 شود. مشاهده می 13شکل باشد. این مورد در می Gاین مورد نقض شده که دلیل آن بازده برداشت باالی آزمون  Bو 

 ظرفیت برداشت دستگاهآنالیز آماری مربوط به  0جدول 

Table.0. variance analysis of capacity 

 تیمار
Treatment 

Df Ss Ms F 

 عامل
Factor 

7 2945.4 420.8 35.49
**

 

 خطا
error 

16 189.7 11.9  

 جمع
Total 

23 3135.1   

 

 تیمارهای آزمون میانگین های مقایسه 6جدول 

Table.6. Mean comparisons of treatments 

 نام آزمون

test name 

 (s) مقدار میانگین

Means amount (s) 

 گروه

group 
A 249.6 a 

C 292 ab 

E 312.8 b 

B 316.8 b 

G 344.8 bc 

D 411 cd 

F 442.2 d 

H 488.4 d 



 

 

 

 های مختلف دستگاهدر وضعیت ظرفیت برداشت دستگاه 13شکل 

Fig.13. capacity in various situations of harvester 

 درصد گیاهان آسیب دیده

شده است. طی عملیا ت از دیگر پارامترهای مهم در شناخت و ارزیابی یک دستگاه برداشت، آسیب وارد شده به محصوال ت برداشت  

برداشت برای محصوال ت حساسی نظیر گیاهان دارویی، بخشی از گیاهان در اثر سایش و ضربه به اجزاء فلزی دچار له شدگی و 

لذا بررسی شود. میدهد و سبب افت قیمت محصول نهایی وضعیت کیفیت محصول برداشت شده را کاهش میشوند. این پارگی می

نتایج تحلیل  4که جدول  طور همانار بر آسیب وارد شده به گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. و شناخت عوامل اثر گذ

مقدار آسیب وارد شده به گیاه متفاو ت است که در سطح احتمال  ،های مختلف بکارگیری دستگاهدر وضعیت دهد،میآماری نشان 

که با افزایش سرعت پیشروی مقدار آسیب وراد شده به گیاهان افزایش توان بیان کرد می% با یکدیگر اختالف معنی دار دارند. 1

ای هایی که سرعت پیشروی آنها باال بوده بیشتر است. تیغه برش ستارهیافته است چرا که میانگین آسیب وارده به گیاهان در تیمار

مال قرار گرفتن برگ در بین تقرار دارند و اح پر بصور ت پیوسته کنارهم 41ها در تیغه شود. دندانهها میموجب پارگی بیشتر برگ

ای فاصله بین دو پره زیاد است و امکان قرار گرفتن گیاه در این بین و برش پر بسیار کم است اما در تیغه ستاره 41دو دندانه تیغه 

 باشدبه گیاه نیز بیشتر می ای استفاده شده است آسیب وارد شدهها از تیغه ستارهلذا تیمارهایی که در آنمجدد آن وجود دارد. 



 

 

له شدن توان بیان کرد که . بخشی از این آسیب مربوط به مکانیزم انتقال و در تمامی تیمارها ثابت است. به عبارتی می(4)جدول 

تمامی باشد که برای برگ گیاهان دارویی ناشی از قرار گرفتن بین الستیک و اجزاء فلزی و یا گیر کردن در زنجیر و چرخ زنجیر می

مقدار آسیب وارد شده به  14شکل باشد. اجزاء برنده تیغه میهای بریده شده مربوط به ها ثابت است و بخش عمده برگآزمون

که باشد درصد می 0/2ها زیر دهد. نهایتا آسیب وارد شده به گیاه در تمامی آزمونگیاهان در خروجی ماشین برداشت را نشان می

 باشد.نشان از طراحی و کارکرد مناسب دستگاه می

 آنالیز آماری برای درصد گیاهان آسیب دیده در فرآیند برداشت 4جدول 

Table.7. variance analysis of leaf damage in medicinal plant harvester 

 تیمار

Treatment 
Df Ss Ms F 

 عامل

Factor 
7 75..7 1.222 9.85

**
 

 خطا

error 
16 1.986 0.124  

 جمع

Total 
23 10.543   

 

 تیمارهای آزمون میانگین های مقایسه 8جدول 

Table.8. Mean comparisons of treatments 

 نام آزمون

test name 

 ()% مقدار میانگین

Means amount 

(%) 

 گروه

group 

F 2.45 a 

H 1.97 ab 

E 1.54 bc 

B 1.52 bc 

G 1.27 cd 



 

 

A 0.96 cd 

D 0.65 d 

C 0.63 d 

 

 

 های مختلفآسیب وارده شده به محصول در وضعیت 14شکل 

Fig.14. leaf damage in various situations of harvester 

 نتیجه گیری

شود، طراحی و که از کل اندام هوایی آن استفاده می شده در ردیف در این پژوهش یک دستگاه برداشت برای گیاهان دارویی کشت

ساخته شد. پس از تعیین محدوده متغیرهای اثر گذار بر عملکرد توسط محاسبا ت، اقدام به ارزیابی دستگاه در مزرعه نعناع فلفلی 

ها نشان هتری را نسبت به سایر آزمونعملکرد ب Gآزمون وضعیت مختلف دستگاه،  8های انجام شده برای با توجه به آزمونشد. 

% آسیب وارد شده به گیاه. بر این اساس 34/1و  کیلوگرم بر ساعت برای ظرفیت برداشت 344.8ازده برداشت، % برای ب 88/80داد. 

ه متر بر ثانی 2/1ای، چرخ و فلک الستیکی و سرعت پیشروی برای برداشت محصوال ت مشابه نعناع فلفلی ترکیب تیغه ستاره

 باشد.می 6/1در این وضعیت نسبت سرعت خطی چرخ و فلک به سرعت پیشروی دستگاه  شود.پیشنهاد می



 

 

 تقدیر و تشکر

تامین های کشت به سفارش شرکت مزارع نوین ایرانیان انجام گرفت و طراحی و ساخت دستگاه برداشت گیاهان دارویی در ردیف

تشکر و  و همکاران طرح ن شرکتیا غیدر یب تیاز حما سندگانینو لهینوسیبد پروژه نیز توسط شرکت مذکور صور ت پذیرفت.مالی 

 دارند. یقدردارن

 معرفی نمادها 

 M (N.mگشتاور خمشی حول نقطه رویش ) R (mشعاع چرخ و فلک )

 E (Paیب االستیسیته )ضر  (radزاویه بین میله های چرخ و فلک )

mگشتاور دوم سطح ) n تعداد میله های چرخ و فلک 
4) I 

 (rad/sسرعت دورانی )
cut 

زاویه تغییر شکل گیاه در اثر برخورد میله چرخ 

 (radو فلک )
m 

حداقل طول نفوذ تیغه در ساقه گیاه برای برش 

(mm) 
buX ( پارامتر طولی مختصا ت نقطه برخوردm) 

mY 

rad/s) شتاب دورانی تیغه
2) 

c ( پارامتر ارتفاع مختصا ت نقطه برخوردm) 
mZ 

 F (Nپارامتر نیرو ) Q (lit/minز هیدروموتور )دبی مورد نیا

نسبت حجم جابجا شده روغن در یک دور 

 (lit/revچرخش محور)
D 

مقدار پیشروی چرخ و فلک در یک سیکل 

 (mچرخش )
0R 

 (kgجرم گیاهان برداشت شده ) N (rpmوموتور )سرعت دورانی مورد نیاز هیدر
hW 

 (kgجرم گیاهان آسیب دیده )
DW 

 11جرم گیاهان قابل برداشت در یک ردیف 

 (kgمتری )
tW 

 (%درصد گیاهان آسیب دیده )
hD )%( بازده برداشت  
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