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بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو
مجید اصغری چنار ،1محمدهاشم رحمتی ،*2شهرام نوروزیه 3و عباس

رضاییاصل4

 2 ،1و  -4بهترتیب :دانشآموخته کارشناسی ارشد؛ دانشیار؛ و استادیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -3استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران
تاریخ دریافت59/11/4 :؛ تاریخ پذیرش59/2/19 :

چکیده
کدو یکی از محصوالت تابستانی است که در بعضی از استانهای کشور ایران کشت میگردد .تخم کدو حاوی مقاادیر بااالی
روغن و پروتئین است .از آنجاییکه در ایران بیشتر زمین هایی که به کشت کدوی تخم آجیلی اختصاص ماییابناد مسااحت
کمی دارند ،برداشت مکانیزه این محصول با دستگاههای بزرگ امکانپذیر نیست .بذرگیری این محصول با دستگاههای بزرگ
استخراج تخم کدو نیز مقرون به صرفه نیست .در این شرایط ،استخراج تخم کدو نیاز به دستگاههایی در اندازههای کوچا
دارد .در این تحقیق ی

دستگاه استخراج تخم کدو مناسب با سطوح کوچ

زیر کشات کادوی آجیلای در کشاور سااخته و

ارزیابی شد .در ارزیابی دستگاه ،اثر سرعت دورانی استوانۀ جداکننده ( 56 ،07و  66دور در دقیقه) ،زاویاۀ اساتقرار اساتوانۀ
جداکننده (صفر درجه ،سه درجه شیب منفی) ،ابعاد روزنه ( 2×2 ،3×1و  3×3سانتیمتر) روی عملکرد دساتگاه (مقادار تخام
کدوی استخراج شده و مقدار تخم کدوی هدررفته) بررسی شد .در این تحقیق ،آزمایشها بهصورت فاکتوریل با ساه فااکتور
در سه تکرار و در قالب طرح کامالً تصادفی اجرا شد .تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج بهدست آمده نشان مایدهاد کاه تاثثیر
سرعت دورانی و زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده بر جدا شدن تخم کدو در ساط  6درصاد معنایدار اسات و اثار سارعت
دورانی استوانۀ خردکن بر شکستگی دانه معنیدار نیست .همچنین ،با توجه به مقدار تخم کدوی استخراج شده و تلفات تخم
کدو ،بهترین سرعت برای استوانۀ جداکننده  66دور بر دقیقه با ابعاد روزنه  2×2سانتیمتر و زاویۀ استقرار صافر درجاه باه-
دست آمد.

واژههای کلیدی
جداکننده بذر ،کدوی آجیلی ،کوبنده کدو

القادی و امکاران ) (Al-Gaadi et al., 2011یوک دسوتگاه

مقدمه

کدو از محصووتت تابسوتانی اسوت کوه در کشووراایی

تخمگیر کودو سواختند و در سوه عامو (سورعت اسوتوانه،

مانند ترکیه و ایران در سطحی وسیع کشت میشود .عوووه

سرعت تغذیه و رطوبت کدو در چهار تکورار آن را ارزیوابی

بر مصرف گوشت کدو ،ساکنان مناطق خاورمیانه دانوهاوای

کردند و به این نتیجه رسویدند کوه ارچوه (در حود تووان

آن را پس از برشوته کوردن و نموک زدن بوهصوورت آجیو

ماشین سرعت تغذیه بیشتر باشود میونان اسوتخراا دانوه

مصورف مویکننود ) .(Karakaya et al., 1995تخوم کودو

بیشووتر و درصوود شکسووتگی کمتوور موویشووود .آبوودرابو

حاوی مقادیر باتی روغن ( 38/8-49/4درصود و پوروتئین

) (Abdrabo, 2013یک دستگاه تخمگیر اندوانه سواخت و

( 29/2-39درصد است که میتوان از آن بوهعنووان منبوع

آن را در شرایط کاری با چهار سورعت تغذیوه (،131 ،111

مهوم غوذایی اسوتداده کورد ).(Bellakhdar et al., 1991

 1۶1و  211کیلوووگرم بوور د یقووه  ،چهووار سوورعت اسووتوانه
http://doi: 10.22092/erams.2018.108860.1164

*نگارنده مسئولhmrahmati20@gmail.com :
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( 11/۶ ،8/9 ،۶/2و  13/2متر بر ثانیه و چهار مودت زموان

جوشووی و امکوواران ) (Joshi et al., 1993در

پس از برداشوت ( ۶ ،4 ،2و  8روز بورای بوهدسوت آوردن

تحقیقاتشان ارتباط بین ابعاد دانه ر ماای مختلف کدوتنب

درصد تلدات دانه ،درصد دانهاای آسیبدیده ،بوازده کواری

را بررسی و نتیجهگیری کردند که پهنای دانه کاموً وابسوته

(کیلوووگرم بوور سوواعت  ،بووازده ماشووین و توووان مصوورفی

به طول آن است ،در حالیکه ضخامت دانه ارتباط کمتوری

(کیلووات ارزیابی کرد .نتوایج ایون تحقیوق نشوان داد کوه

با طول آن دارد .غلتیودن و لغنیودن دانوهاوا روی سوطو

باتترین مقدار تلدات دانه ( 9درصد در سرعت تغذیۀ 211

مختلووف بووه ضووریب کرویووت بسووتگی دارد و در طراحووی

کیلوگرم بر د یقه ،سرعت استوانۀ دوار  ۶/2متر بور ثانیوه و

تجهینات مورد نیاز برای حم ونق و پوستگیری بایود بوه

دو روز پس از برداشت و کمترین مقودار تلدوات دانوه (1/2

این عام توجه شود .برابر آمار اعوم شوده از سووی مرکون

درصد در سرعت تغذیۀ  111کیلوگرم بور د یقوه ،سورعت

آمار 4/9 ،درصد زمیناای زراعی در کشوور زیور دو اکتوار

استوانۀ دوار  13/2متر بر ثانیه و  ۶روز پس از برداشت بوه-

است ،که مجموع مساحت این زمیناا به  925199اکتار

دست میآید؛ بیشترین کارایی ماشین نین با افنایش سرعت

میرسد ) .(Anon, 2014این امر باعث شده تا کشاورزان از

استوانه نسبت مستقیم دارد.

لحاظ ا تصوادی انگیونهای بورای اسوتداده از دسوتگاهاوای

آویارا و امکاران ) (Aviara et al., 2008یوک دسوتگاه

برداشت تمام مکانینه برای بعضی محصوتت ،از جمله تخم

تخمگیور اندوانوه سواختند و عملکورد آن را روی دو ر وم

آجیلی کدو که گران یمت ام اسوت ،نداشوته باشوند .از

اندوانه با رطوبتاای مختلف ارزیوابی کردنود .نتوایج ایون

این رو برداشت این محصوول بوه صوورت دسوتی اسوت .از

بررسی نشان داد که درصد شکستگی دانه و درصود تلدوات

سوی دیگر ،استداده از کارگر به جای ماشین باعث کوااش

در استخراا دانه به رطوبت میوه بسوتگی دارد و بیشوترین

بهره وری به مینان زیادی شده است .درعوینحوال بوا بوات

عملکوورد اسووتخراا تخووم اندوانووه نیوون در رطوبووت 85/94

رفووتن دسووتمند کووارگر ،فعالیووت در زم ویناووای کوچووک،

درصد با سرعت تغذیۀ  399کیلوگرم بور سواعت و سورعت

سودآوری خود را تا حد زیادی از دست میداد که این امر

 532دور در د یقه بهدست میآید.

موجب کااش درآمد کشاورزان میشود .از طرفی ،محصول

الیوا و الدوات ) (Eliwa & Elfatih, 2012یوک ماشوین

کدو اغلب در منارع کوچک کشوت مویشوود و بوات رفوتن

استخراا تخم اندوانوه سواختند و در ایسوتگاه تحقیقواتی

یمت چنین محصوتتی شااد این مدعاست ،در حالی کوه

باغبانی ال صاصین استان اسماعیلیه (مصر آن را بررسوی

این بات رفتن یمتاا ایچ سودی برای کشواورز نداشوته و

کردند و عملکرد آن را بر اساس دانهاای شکسوته شوده ،از

امواره او در مضیقه است .بوا توجوه بوه ایون موضووعات و

دست دادن دانه ،انوداز بورش پوسوت ،بهورهوری سیسوتم

اامیت زمین اوای زراعوی کوچوک در ا تصواد بسویاری از

خردکن ،بازده استخراا و انینوۀ اسوتخراا در مقایسوه بوا

خانوادهاا ،برای استخراا تخم کدو یک دسوتگاه تخومگیور

روشاای سنتی ارزیابی کردند و نتیجه گرفتند که حودا

متوسط و سازگار با شرایط کشاورزی در داخو کشوور ،در

خسارت دانه  1/13درصود اسوت.

دانشگاه علوم کشاورزی و منوابع طبیعوی گرگوان ،سواخته

تلدات دانه  1/2و حدا

سورعت واحود خوردکن ایون ماشوین  291دور در د یقوه،

شده است که ام از نظر ا تصادی مقرون به صرفه و ام در

اسووتوانۀ آن مشووبک بووا روزنووهاووای دایوورهای شووک و

دسترس کشاورز باشد .این دستگاه شام یک خردکننده و

مناسبترین زمان برای بوذرگیری دو روز پوس از برداشوت

یک استوانۀ جداکننده است که در آن تخم کدو از گوشوت

محصول بهدست آمد.

جدا میشود.
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ااداف این تحقیق عبارت اند از:

تراکتور می گیرد ،شام سه بخوش خوردکن ،جداکننوده و

 -1ارزیابی دستگاه ساخته شده استخراا تخم کدو.

انتقالدانده است .بخش خردکننده تشکی شوده اسوت از

 -2تعیین بهترین سرعت دورانوی اسوتوانۀ جداکننوده،

یک اسوتوانۀ بوادامکی کوه بوا سورعت ابو تنظویم دوران

زاویۀ استقرار و ابعاد روزنهاای استوانۀ جداکننده بهمنظوور

میکند .کدو پس از آنکه در این بخش خرد شود از کانوالی

کااش تلدات تخم کدو.

به ورودی جداکننده میرسد .جداکننوده اسوتوانهای اسوت
دوار که با صدحات مشبک (الک ثابت پوشانده شده اسوت.
در این بخش ،تخمکدو از گوشت جدا میشود و بوه بخوش

مواد و روشها

برای ارزیابی عملکرد دستگاه تخمگیر ،کودو بوه مقودار

انتقالدانده میرسد .پوست و گوشت کدو با دوران استوانه

مورد نیاز از یک ر م کدوی تخوم آجیلوی 1از منرعوهای در

به انتهای الک ادایت میشوند و از خروجی استوانه بیورون

روسووتای تملنوور شهرسووتان گرگووان اسووتان گلسووتان در

میرینند .تخم کودوی جودا شوده بوا یوک موارپیچ انتقوال

مردادماه سال  59تهیه شد .دسوتگاه اسوتخراا تخوم کودو

کوچک به سمت دیگر دستگاه منتق می شود و به مخونن

(شک  1که توان مورد نیواز خوود را از محوور تووانداوی

میریند.

شکل  -1دستگاه استخراج تخم کدو
( -1سامانه کوبنده -2 ،سامانه انتقال قدرت -3 ،سامانه جداکننده و  -5مارپیچ انتقال)

برای اندازهگیری درصد تخم کودوی اسوتخراا شوده و

تحقیق با آزمایش فاکتوری با سه فاکتور در سه تکرار و در

ادررفت ،سه سط سرعت دورانی استوانۀ جداکننده (،99

الب طر کاموً تصادفی اجرا و برای مقایسۀ میانگیناوا از

 ۶9و  91دور بوور د یقووه و سووه صوودحۀ مشووبک مختلووف

آزمون  LSDدر سط  9درصود اسوتداده شود .میونان اثور

اسووتوانۀ جداکننووده ( 2×2 ،3×1و  3×3سووانتیمتوور و دو

تغییرات سرعت دورانی استوانۀ جداکننده ،ابعاد روزنوهاوا و

زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده (صدر درجوه و سوه درجوه

زاویۀ استقرار اسوتوانۀ جداکننوده بور درصود تخوم کودوی

مندی نسبت به خروجی در نظر گرفته شد (شک  . 2ایون

استخراا شده و درصد ادررفت ارزیابی شد.
1- Cucurbita Pepo
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شکل  -2زاویه استقرار استوانه کوبنده
( -1زاویه استقرار صفر درجه استوانۀ جداکننده و  -2زاویۀ استقرار منفی سه درجه استوانۀ جداکننده)

جدول  -1مشخصات فنی دستگاه
توان مورد نیاز

سرعت دورانی کوبنده

سرعت دورانی استوانۀ

طول

عرض

ارتفاع

(اسب بخار)

(دور بر دقیقه)

جداکننده (دور بر دقیقه)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

(میلیمتر)

9

121 - 211

91 - 111

2۶11

1311

2111

 =Aمقدار تخوم کودوی اسوتخراا شوده؛  =Bمقودار تخوم

بوورای ارزیووابی کووارکرد دسووتگاه از روابووط  2 ،1و 3

کدوی ادررفته؛ و  =Cمقدار تخم کدوی شکسته شده.

) (Aviara et al., 2008اسوتداده شود .بورای انودازهگیوری
دادهاا از یک ترازوی دیجیتوال ( AND GF - 600سواخت
ژاپن با د ت  2صدم گرم استداده و دادهاا با نرمافنار SAS

نتایج و بحث

آنالین شد.

بهمنظور ارزیابی درصد تخم کدوی اسوتخراا شوده در
تیماراای مختلف (سرعت دورانوی ،زاویوۀ اسوتقرار و ابعواد

(1

×111

درصد تخم کدوی استخراا شده

روزنهاای مختلف استوانه جداکننده آزموناوای مختلدوی
با دستگاه اسوتخراا تخوم کودو انجوام و درصود اسوتخراا

(2

×111

درصد تخم کدوی ادررفته

اندازهگیری و تجنیه شد.
تجنیۀ واریانس (جدول  2نشوان مویداود کوه زاویوۀ

(3

×111

درصد تخم کدوی شکسته شده

استقرار اسوتوانۀ جداکننوده در سوط  1/11و اثور متقابو
ابعاد روزنهاا با زاویه استقرار استوانه جداکننوده بور مقودار

که در آنها،

تخووم کوودوی اسووتخراا شووده در سووط  1/19اخووتوف
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معنیداری داشته است .اثر متقاب سرعت ،زاویۀ اسوتقرار و

شده در اثور شویب اسوتوانۀ جداکننوده ،زود خوارا شودن

ابعاد روزنه در سط درصد اختوف معنیداری ندارد.

محصول از استوانه است که در نتیجه تخم کدو زموان تزم

نموداراا در شک اوای  3و  4نشوان مویداود کوه بوا

را بوورای جوودا شوودن از گوشووت کوودو در اسووتوانه نوودارد.

افنایش زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده ،مقدار تخم کودوی

بیشترین درصود تخوم کودوی اسوتخراا شوده در سورعت

اسووتخراا شووده کووااش موییابوود و در سووط ( 9درصوود

دورانی  99دور در د یقه بوا ابعواد روزنوه  2×2سوانتیمتور

اختوف معنیداری دارد .علت کااش تخم کدوی استخراا

(استوانه جداکننده دیده میشود.

جدول  -2تجزیۀ واریانس مقدار تخم کدوی استخراج شده
درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

منبع تغییرات
ابعاد روزنهاای استوانۀ جداکننده

2

1۶/49ns

2/49 ns

خطای ابعاد روزنهاای استوانۀ جداکننده

۶

4/51ns

1/94 ns

زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده

1

**231/9۶

**34/۶4

ابعاد روزنه× زاویۀ استقرار (استوانۀ جداکننده

2

*25/98

*4/44

سرعت دورانی استوانۀ جداکننده

2

*29/24

*3/95

ابعاد روزنه × سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده

4

2/85 ns

1/43ns

زاویه × سرعت (استوانۀ جداکننده

2

*33/51

*9/15

ابعاد روزنه × زاویۀ استقرار × سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده

4

1۶/99 ns

2/92ns

خطا

31

۶/۶9

** معنیداری در سط  1درصد (* ، CV= ٪2/83معنیداری در سط  9درصد و  nsمعنیدار نیست.

شکل  -3درصد تخم کدوی استخراج شده در زاویههای مختلف استقرار استوانۀ جداکننده
(حروف بزرگ نشاندهندۀ اختالف در اثر زاویۀ استقرار و حروف کوچ

نشاندهندۀ اختالف در اثر

ابعاد روزنههای استوانه جداکننده است .ابعاد روزنههای جداکننده (سانتیمتر))
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شکل  -5اثر متقابل زاویۀ استقرار و ابعاد روزنههای استوانۀ جداکننده بر مقدار تخم کدوی استخراج شده

شک اای  9و  ۶نشان می داند که با افونایش سورعت

سوورعت  99و  91دور بوور د یقووه ایوون درصوود اخووتوف

دورانی استوانۀ جداکننده ،مقدار تخم کدوی استخراا شده

معنیداری دارد .دلی این کااش ،چسبیدن کدواای خورد

کااش مییابد .درصد تخم کدوی استخراا شده با افونایش

شده به دیوار اسوتوانۀ جداکننوده در اثور نیوروی گریون از

سرعت دورانی استوانۀ جداکننده رو به کااش است کوه در

مرکن حاص از سورعت دورانوی اسوتوانۀ جداکننوده اسوت.

شکل  - 6درصد تخم کدوی استخراج شده در سرعتهای مختلف استوانۀ جداکننده
(حروف بزرگ نشاندهندۀ اختالف در اثر زاویۀ استقرار و حروف کوچ

نشاندهندۀ اختالف در

اثر سرعت دورانی استوانۀ جداکننده است .سرعت دورانی استوانه جداکننده ))(rpm
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شکل  -5اثر متقابل زاویۀ استقرار و سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده) بر مقدار
تخم کدوی استخراج شده

در سرعت  99دور بر د یقوه ،کودواای خورد شوده در

تخم کدوی ادررفتوه اخوتوف معنویداری نودارد و زاویوۀ

استوانۀ جداکننده بهدلی درگیر شدن با روزنهاای استوانه

اسووتقرار اسووتوانۀ جداکننووده در سووط  1درصوود اخووتوف

به سمت بات حرکت می کند و از بواتی اسوتوانه ،بوهدلیو

معنیداری داشته است.
تغییر ابعاد روزنه از  2×2سانتیمتر به  1×3سوانتیمتور

بیشتر بودن نیروی ثق از نیروی گرین از مرکون ،بوه سومت
پایین می افتد و در اثر برخورد با دیوار روزنه ،تخم کودو از

باعث افنایش مقدار تخم کدوی ادررفت شده است .دلیو

گوشت جدا میشود .ار چقدر تکرار رینش خردهاای کودو

آن کووااش دبووی خروجووی تخووم کوودو از روزنووهااسووت .در

در استوانه بیشتر باشد درصد اسوتخراا تخوم کودو بیشوتر

نتیجه ،زمان استخراا تخم کدو کم و تخم کودو اموراه بوا

میشود .با افنایش نیروی گرین از مرکون در اثور بوات رفوتن

گوشت از خروجی استوانۀ جداکننده خارا میشود.
بووا تغییوور ابعوواد روزنووه از  2×2سووانتیمتوور بووه 3×3

سرعت دورانی ،تعداد ریونش خوردهاوای کودو در اسوتوانه

سانتی متر ،مقدار تخم کدوی ادررفته زیواد مویشوود کوه

کااش مییابد و در نتیجه درصد استخراا کمتر میشود.
نتایج حاصو از تجنیوه و تحلیو دادهاوا در جودول 3

دلی آن مسدود شدن روزنهاا در اثور خوارا شودن خورده

طور روزنوه بوا

کدواای نسبتاً درشت از روزنهاای استوانه جداکننوده و در

طر روزنه،

نهایت کوااش دبوی خروجوی آنهوا و اودررفت تخوم کودو

نشان میداد که ابعاد روزنه و اثور متقابو

سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده و اثر متقاب

میشود.

زاویۀ استقرار و سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده بر مقدار
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جدول  -3تجزیه واریانس مقدار تخم کدوی هدررفته
درجۀ آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

منبع تغییرات
ابعاد روزنهاای استوانۀ جداکننده

2

1۶/49 ns

2/49ns

خطای ابعاد روزنهاای استوانۀ جداکننده

۶

4/51 ns

1/94 ns

زاویۀ استقرار استوانۀ جداکننده

1

**192۶/54۶

**34/۶4

ابعاد روزنه× زاویۀ استقرار (استوانۀ جداکننده

2

*25/98

*4/44

سرعت دورانی استوانۀ جداکننده

2

*29/24

*3/95

ابعاد روزنه × سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده

4

2/85 ns

1/43ns

زاویه × سرعت (استوانۀ جداکننده

2

*33/51

*9/15

ابعاد روزنه × زاویۀ استقرار × سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده

4

1۶/99 ns

2/92ns

خطا

31

241/2941۶

**معنیداری در سط  1درصد (* ، CV = ٪28/31معنیداری در سط  9درصد ns ،معنیدار نیست.

نموداراا در شک اای  9و  8نشان میداود کوه بوا تغییور

استوانه جداکننده است که مودت زموان تزم را بورای جودا

زاویووۀ اسووتقرار اسووتوانۀ جداکننووده ،مقوودار تخووم کوودوی

شدن تخم کدو از پوسته کااش میداد.

ادررفته افنایش مییابد که ایون افونایش معنویدار اسوت.

توجه به شک اای  5و  11میرساند که با افونایش سورعت

دلی افونایش اودررفت تخوم کودو در اثور افونایش زاویوۀ

دورانی اسوتوانۀ جداکننوده ،مقودار تخوم کودوی ادررفتوه

استقرار ،زود خوارا شودن کودواای خورد شوده از داخو

افنایش یافته است.

شکل  - 0درصد تخم کدوی هدررفته در زاویههای مختلف استقرار استوانۀ جداکننده
(حروف بزرگ نشاندهندۀ اختالف در اثر زاویۀ استقرار و حروف کوچ  ،نشاندهندۀ اختالف
در اثر ابعاد روزنههای استوانۀ جداکننده است .ابعاد روزنههای استوانه جداکننده ))(cm×cm
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شکل  - 8اثر متقابل زاویۀ استقرار و ابعاد روزنههای استوانۀ جداکننده بر مقدار تخم کدوی هدررفته

الک شدن کام روی نمیداد .اما و تی سرعت دورانی بوه

دلی این امر نیوروی گریون از مرکون حاصو از سورعت
دورانی استوانه است که باعث چسبیدن محصول به دیووار

اندازهای باشد که محصول داخلی کموی اموراه بوا اسوتوانه

اسووتوانۀ دوار و در نتیجووه جلوووگیری از بووه اووم خوووردگی

بچرخد و از ارتداع باتی استوانه سقوط کند ،ام الک شدن

محصول خرد شده در داخ استوانۀ جداکننوده مویگوردد.

و ام ضوربۀ واردشوده بوه آن ،تخوم کودوی بیشوتری را از

در سرعت پایین تر ،محصول داخ استوانه جداکننوده سرور

گوشت کدو جدا میکند که بیشترین رانودمان دسوتگاه (9

میخورد و بهام خوردگی در آن اتداق نمیافتد و در وا وع

کیلوگرم در ساعت در این حالت دیده میشود.

شکل  - 1مقدار تخم کدوی هدررفته در سرعت دورانیهای مختلف استوانه جداکننده
(حروف بزرگ نشاندهندۀ اختالف در اثر زاویۀ استقرار و حروف کوچ

نشاندهندۀ اختالف در

اثر سرعت دورانی استوانۀ جداکننده است .سرعت دورانی استوانه جداکننده ())rpm
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شکل  -17اثر متقابل زاویۀ استقرار و سرعت دورانی (استوانۀ جداکننده) بر مقدار تخم کدوی هدررفته

مییابد زیرا در سرعت اوای کمتور ،کودواای خورده شود

نتیجهگیری

در این تحقیق تأثیر سورعت دورانوی ،زاویوۀ اسوتقرار و

داخ استوانۀ جداکننده سرر میخورند و سرعت سرر خوردن

ابعاد روزنۀ استوانۀ جداکننده روی عملکرد دستگاه (مقودار

آنها بیشتر از سرعت دورانی استوانۀ جداکننده است که به-

تخم کدوی استخراا شده و مقدار تخوم کودوی ادررفتوه

ام خوردگی کام کدواای خرد شوده اتدواق نمویافتود و

بررسی شد .نتایج نشان میداد که فاکتوراای گدتوه شوده

الک شدن کام روی نمی داد .کمترین مقدار ادررفت در

بر عملکرد دستگاه اختوف معنویداری دارد ( . p>1/19بوا

ابعاد روزنه  2×2سانتیمتر دیده میشود ،مقدار تخم کدوی

بووات رفووتن سوورعت دورانووی اسووتوانۀ جداکننووده ،بووهدلیو

اسووتخراا شووده در ابعوواد روزنووه  2×2و  1×3سووانتیمتوور

چسبیدن کدواای خرد شده به دیوار استوانه ،مقدار تخوم

اختوف معنی داری نودارد .بهتورین سورعت دورانوی بورای

کدوی استخراا شده کااش مییابد .با چسبیدن کودواای

استوانۀ جدا کنند دستگاه استخراا تخم کودو  99دور در

خرد شده به دیوار استوانه از بهام خوردن و ضربه خوردن

د یقه و بهترین ابعاد روزنوۀ آن  2×2سوانتیمتور اسوت .بوا

در اثر سقوط کدواای خرده شده از سومت بواتی اسوتوانه

افنایش شیب استوانۀ دوار ،بوه دلیو زودتور خوارا شودن

جلوگیری میشود ،که نتیجۀ آن افنایش مقدار تخم کدوی

کدواای خرد شده از داخ استوانۀ جداکننده ،مقدار تخوم

ادررفته است .با کااش سرعت دورانی ،مقدار تخم کودوی

کدوی استخراا شده کااش مییابود .زاویوۀ اسوتقرار صودر

استخراجی کااش و مقدار تخم کودوی ادررفتوه افونایش

درجه مناسبترین زاویه انتخاب شده است.
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Gourd is one of summer crops cultivated in some provinces in Iran. Gourd Seeds contain high amounts of
oil and proteins. Farmers in Iran usually use small pieces of lands to cultivate gourd. Therefore, it is not
possible to apply big mechanical equipment for gourd harvesting and so for seed harvesting. In other
words, gourd seed harvesting should be done by small size ground seed harvesters. A device was designed,
fabricated, and finally evaluated for mechanically harvesting gourd seeds in the workshop of Department of
Agricultural Machinery at Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources. The effects of
rotational speeds of separator cylinder (70, 65, 55 rpm), pitch angle of the cylinder (zero angle and three
degrees with negative slope), and the size of meshes (1x3, 2x2 and 3x3 cm) on harvester performance were
studied. In this research we used factorial experiments with 3 factors in three replications in completely
randomized design. Results indicated that the effects of rotational speed and pitch angle of separator shaft
on harvesting gourd seeds were significant at 5% level, and the effects of rotational speed of thresher
cylinder on seed breaking were not significant. The results suggest that the best rotational speed for
separator cylinder was 55 rpm and the best mesh size and pitch angle were 2x2 cm and zero degree.
Keywords: Gourd, Gourd Thresher, Seed Separator
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