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 مه مقد -1-1

دومين  ،محصوالت غذايي مهم در جهان بوده و پس از گندم( يكي از Oryza Sativa)برنج 

شود. ميزان توليد ساالنه برنج در محصول غذايي پر مصرف در دنيا و غذای اصلي مردم آسيا محسوب مي

Faoرسيده است ) 2343ميليون تن در سال  636ميالدی به  4333ميليون تن در سال  023دنيا از 
4
, 

هزار هكتار و ميزان توليد شلتوک  026(. طبق آمار موجود سطح زير کشت اين محصول در ايران 2012

 (. 4033نام، باشد )بيميليون تن مي 20/2نزديک 

ی اخير ميزان مصرف سرانه برنج يكي از محصوالت استراتژيک جامعه بوده و طي دو دهه ،در ايران

تغيير يافته و مصرف برنج به عنوان يكي از مواد اوليه اصلي و اساسي برنج و الگوی مصرف و تغذيه مردم 

 13تا 00کيلوگرم به  23تا  40غذای روزانه وارد سبد خانوار شده است به طوری که مصرف سرانه برنج از 

(. با توجه به رشد روز افزون تقاضای اين محصول در 4006کيلوگرم افزايش يافته است )زماني و عليزاده، 

هايي برای افزايش ر راهكارهايي برای افزايش عملكرد محصول با کشت ارقام پرمحصول و نيز قدمکشو

عملكرد تبديل شالي با روی آوردن به سمت مكانيزاسيون برداشته شده است. در اين ميان باال رفتن 

نج در های توليد بردرصد کل هزينه 7/17های کارگری که نزديک های توليد به خصوص هزينههزينه

دهد، اهميت حرکت به سمت مكانيزه شدن مراحل کاشت و داشت و کشور را به خود اختصاص مي

 (. 4033نام، سازد )بيبرداشت و پس از برداشت را بيش از پيش نمايان مي

برخالف بعضي از محصوالت، برنج گياهي است که عمليات کاشت، داشت، برداشت و عملياات بعاد از   

انرژی و نيروی انساني زيادی داشته و به علت کشت ايان محصاول در فصال بارنادگي،     برداشت آن نياز به 

 ات وجود دارد.محدوديت زماني نيز برای انجام عملي

                                                
1. Food and Agricultural Organization 



3 

 

باشد که هدف آن جداسازی شلتوک از ترين مراحل پس از برداشت برنج ميخرمنكوبي يكي از مهم

ل برنج روش جريان عرضي است. در اين های متداول برای کوبيدن محصويكي از روشخوشه برنج است. 

کوبنده بر شود و در فاصله بين کوبنده و ضدروش توده محصول در تمام طول کوبنده وارد واحد کوبش مي

های صدمه ديده حاصل از شود. دانهشود و در نتيجه دانه از خوشه جدا ميتوده محصول ضربه وارد مي

% w.b. 20-23دانه دارای رطوبت باال  ه در هنگام برداشتاين روش مخصوصاً در برداشت محصول برنج )ک

(. در روش ديگری که به روش جريان محوری معروف 4376و همكاران،  4است( نسبتاً باال است )آراوال

است، محصول از يک انتهای واحد کوبش از طريق دريچه تغذيه وارد و سپس طي مسير مارپيچي از 

های کوبش نسبتاً زياد است و عمل کوبنده از ضد کوبنده در اين واحدشود. فاصله انتهای ديگر خارج مي

شود، ها در حين دوران توده محصول وارد ميدر اثر نيروی گريز از مرکزی که بر دانهبه طور عمده کوبش 

-های شكسته شده در اين روش نسبتاً کم ميهای صدمه ديده يا درصد دانهافتد. در نتيجه دانهاتفاق مي

کاهش ضايعات کيفي که ناشي از  ند.کضايعات اين مرحله به دو صورت کمي و کيفي بروز مي .باشد

نج سالم در يكي از عوامل مؤثر بر کاهش درصد بر ها است،دانه کندگيخوردگي، شكستگي و پوستترک

يعات در وز اين نوع ضاای برخوردار است. عوامل مختلفي موجب براز اهميت ويژهباشد، مرحله تبديل مي

توان به شرايط رقم در زمان برداشت و پارامترهای که در اين مورد مي شوندكوبي برنج ميمرحله خرمن

 عملكردی خرمنكوب نظير دورکوبنده و نرخ تغذيه اشاره نمود. 

 پژوهشو اهداف ضرورت  -1-2

د( به فصل در برداشت ارقام پرمحصول برنج استان گيالن، دوره برداشت اغلب از فصل خشک )مردا

 های متوالي، نياز بهکند. در چنين وضعيتي به دليل ريزش بارانانتقال پيدا مي باراني )نيمه دوم شهريور(

)تر( باشند، به شدت  کوبي محصوالت با رطوبت باالهايي با ظرفيت زياد که قادر به خرمنكوبخرمن

تری صورت گيرد و زمين برای کشت کوبي در زمان کوتاهشود تا از اين طريق عمليات خرمناحساس مي

هدف از اين تحقيق آزمون و ارزيابي يک واحد کوبش جريان محوری  دوم بعد از برداشت برنج آماده گردد.
                                                
1. Araulla  
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باشد. سرعت خطي کوبنده، ميزان در استان گيالن ميتر( )شاليبر روی يک رقم متداول برنج  در آزمايش

تاثير دارند.  MOG/G کوبش و نسبت يده و تلفات واحدهای صدمه دتغذيه عواملي هستد که بر دانه

بنابراين اهداف اين تحقيق عبارتند از:

های صدمه ديده و نسبت ه و ميزان تغذيه بر روی تلفات کوبش، دانهبررسي سرعت دوراني کوبند  -4

MOG/G. 

 .تعيين بيشترين مقدار مجاز سرعت دوراني کوبنده -2

 .واحد کوبش مورد آزمايشتعيين بيشترين ميزان تغذيه برای  -0

 پژوهش یسؤاالت اصل 1-3

مواد  های صدمه ديده و نسبتآيا سرعت خطي کوبنده و ميزان تغذيه بر روی تلفات کوبش و دانه -1

 اثر معني داری دارد؟ در شالي تر ((MOG/G غير دانه به دانه

 چقدر است؟ درکوبيدن شالي تر ترين مقدار سرعت خطيمناسب -2

 وجود دارد؟ در شالي تر بين عوامل مستقل متغير مورد آزمايشآيا اثرات متقابل  -3

 های صدمه ديده )در رقم موردترين مقدار سرعت تغذيه کوبنده، تلفات کوبش و دانهدر مناسب -4

 ( چقدر است؟شالي تر آزمايش

 

 هاخرمنکوب -1-9

و بدسات   هايي هستند که جهت جدا کردن دانه غالت از محصول برداشت شاده ها ماشينخرمنكوب

های شكساته  روند. در طي فرايند کوبش تلفات دانه بر حسب دانهآوردن دانه با تلفات و آسيب کم بكار مي

و غياره بايساتي حاداقل     1هاا و ريزش داناه  0های دميده شده به بيرون، دانه2های کوبيده نشده، دانه4شده

                                                
1. Broken grain 
2. Unthreshed grain 
3. Blown grain 
4 . Spilled grain 
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درصاد بيشاتر باشاد. در ايان      0ها نبايد از گردد. اداره ملي استاندارد هند تصريح کرده که تلفات کلي دانه

 درصد باشند. 2های شكسته بايد کمتر از حالت دانه

-شود، صورت ماي ها در واحد کوبش که قلب دستگاه محسوب ميکوبيدن محصول توسط خرمنكوب

ها از خوشاه جادا   درصد دانه 33تا  63تشكيل شده است،  2و ضدکوبنده 4گيرد. در اين واحد که از کوبنده

 (.  4077راد،)منصوری گرددمي

 های مختلف یک خرمنکوب و وظایف آنهاقسمت -1-9-1

 يک خرمنكوب مكانيكي شامل قسمتاهای زير است:

، 0، مقطاع نااوداني  1، سايني 0دارقسمت تغذيه: اين قسمت ممكن است به صورت يک سطح شيب -4

 باشد.7و يا نقاله6بریناودان پيش

 باشد.مي 44، قالبي43، سوهاني3، دندانه ميخي0واع کوبنده چكشياستوانه کوبنده: که شامل ان-2

-های بهم تنيده شده، صفحات فلزی و ياا از ميلاه  ضدکوبنده: اين قسمت نيز ممكن است از سيم -0

 تشكيل شده باشد. ،اندهای مربعي که بهم جوش داده شده

 دمنده يا مكنده -1

 ها وقسمت پرتاب کننده کاه و کلشالک -0

شاود. اساتوانه کوبناده بار حساب ناوع       ز طريق مجارای ورودی وارد قسامت کاوبش ماي    محصول ا

در اطراف خود باشد. در زير استوانه  غيرهميخي، سوهاني، چكشي يا  تواند شامل انواع دندانهخرمنكوب مي

نه وجود دارد که بخشي از ضدکوبنده است. اساتوا  درپوشضدکوبنده وجود دارد و در باالی آن نيز  ،کوبنده
                                                
1. Cylinde 
2. Concave 
7. Chute 
4. Tray 
5. Trough 
6. Hopper 
7
. Conveyor 

8. Hammer 
9. Spike 
10. Rasp-bar 
11. Wire-loop 
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شاود و تماام ياا قسامتي از محصاول      وسيله محصول کوبيده ميچرخد و بدينکوبنده با سرعت زيادی مي

افتد. بادليل حرکات رفات و برگشاتي قسامت      کوبيده شده، از ضدکوبنده بر روی سيستم تميز کننده مي

هاای ناوع   خرمنكوبگيرند. در قرار مي تر هستند، باالترها که سنگينفوقاني الک مواد سبک نسبت به دانه

يک پنكه مكنده مواد سبک را از قسمت باالی الاک مكياده و آن را از خروجاي دمناده باه       ،دندانه ميخي

 کند.بيرون پرتاب مي

 تنظیمات خرمنکوب -1-9-2

باشد. دستگاه بايساتي  قبل از شروع عمليات خرمنكوبي نياز به تنظيمات مختلفي بر روی دستگاه مي

 شرايط آن تنظيم گردد. تنظيمات ضروری تمير قرار گيرد و مطابق با محصول وبر روی يک سطح صاف و 

 دستگاه عبارتند از:دست آوردن حداکثر کارايي جهت به

 ( فاصله کوبنده از ضدکوبنده4

 هااندازه سوراخ الک (2

 ها( شيب الک0

 ها)دامنه ارتعاش( الک ( کورس رفت و برگشت1

 دهانه پروانه مكنده( 0

هاای  هايي که قادرند چندين محصاول را خرمنكاوبي کنناد، انادازه ميلاه     اين در خرمنكوب عالوه بر

 های الک بااليي و سرعت دوراني کوبنده برای کوبيدن محصوالت مختلف اهميت دارد.ضدکوبنده و سوراخ

 اصول کار یک خرمنکوب -1-9-3

شود و در يک مساير  مياز طريق دريچه ورودی وارد محفظه کوبش  ، محصولدر طي عمليات کوبش

 کند.های کوبنده و درپوش بااليي برخورد ميمدور پيرامون استوانه کوبنده، به دندانه

ها بيشتر از توده محصول بوده کاه  بدليل تصادم توده محصول با محصول ورودی بعدی سرعت دندانه

نسابت باه تاوده محصاول     ها باا سارعت متفااوتي    شود. به اين دليل دندانهباعث جدايي دانه از خوشه مي
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کنند. درنتيجه اليه محصول بصاورت پاي در پاي    های درگير حرکت ميانتقالي و درپوش بااليي در شكاف

-ها باه تكاه  ها برخورد کرده و اين کار باعث کوبش عمده محصول و شكستن خوشهها با دندانهبرخالف لبه

شاود. وقتاي کاه    کوبنده پاييني ماي های کوچكتر و همچنين باعث شتاب دادن به محصول در ورودی ضد

ياباد.  شاود، انادازه محصاول کااهش ماي     های ضدکوبنده منتقل ماي به سمت شكاف اليه محصول تدريجاً

يابد، کاه باعاث ساايش    که سرعت اليه محصول افزايش مييابد در حاليبنابراين دامنه ارتعاش کاهش مي

های ضدکوبنده شده که منجر باه  ميله لبه ها برخالفهای محصول و همچنين سايش گوشهدوطرفه گوشه

شاود و  که سيساتم مسادود ماي   شود. هنگاميها متناسب با فاصله ضد کوبنده از کوبنده ميشكستن ساقه

صورت محصاول  های ضدکوبنده پاييني عبور کنند که در اينتوانند از سوراخها نمياليه ضخيمي از خوشه

هاا باه حاد کاافي     پيوسته و اين عمليات تا جايي که اندازه خوشه گير کرده به محصولي که تازه وارد شده

 .(4034)حيدری،  يابدهای ضدکوبنده کوچک شود ادامه ميجهت عبور از روزنه

های کوبيده نشده که همراه کلاش از  عمليات خرمنكوبي مؤثر بدين معني است که تلفات، شامل دانه

های آسيب ديده کمتر و ميزان موادی که از ضدکوبنده نهروند و همچنين داطريق ضدکوبنده به بيرون مي

 بيشتر باشد.   ،کندعبور مي

 های مناسب برای محصوالت مختلفانواع خرمنکوب -1-9-9

 هايي که از نظر تجاری در دسترس هستند در زير آمده است:انواع اصلي خرمنكوب

 4ای( مدل استوانه4

بار روی ايان   . پوش تشكيل شده استر بين ضدکوبنده و درمحصو ها از استوانهاين نوع از خرمنكوب

 هايي وجود دارد.زناستوانه ضربه

 2( مدل آسياب چكشي2

                                                
1.Drummy type 
2.Hammer mill type 
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باشد با اين تفاوت کاه مجهاز باه پرواناه دمناده و      ای ميها همانند نوع استوانهاين نوع از خرمنكوب

 باشد.ها ميهای تكاننده جهت تميز کردن دانهالک

 4تي( مدل دندانه انگش0

پاوش  ای شاامل ضادکوبنده و در  ای است که در داخل محفظهها دارای استوانه کوبندهاين خرمنكوب

هاا مجهاز باه    هايي نصب شده است. همچنين اين خرمنكوبچرخد و بر روی اين استوانه دندانهبااليي مي

 باشند.های تميز کننده و پروانه دمنده ميالک

 2( مدل تسمه سوهاني1

هاا باا ياک    اناد ايان تسامه   داری نصب شدههای موجور کوبنده  و در پيرامون آن تسمهدر امتداد مح

هاا  اناد. ايان خرمنكاوب   درپوش بااليي و يک ضدکوبنده از نوع باز در قسمت پايين استوانه متناسب شاده 

 باشند.مجهز به الک تميز کننده و پروانه مكنده مي

 0( مدل دندانه قالبي0

ضادکوبنده   های به شكل قالب قرار دارناد و ها پيرامون استوانه بسته، دندانهدر اين مدل ازخرمنكوب

 در پايين از شبكه فلزی مشبک تشكيل شده است.

 1( مدل جريان محوری6

عمدتاً مجهز به کوبنده دندانه ميخي و ضد کوبنده با شابكه سايمي در پاايين و درپاوش مجهاز باه       

واقاع در کشاور    0(IRRIباشاد. مؤسساه تحقيقاات بارنج )    ماي های مارپيجي در باال جهت انتقال مواد خان

آالت فيليپين، از جمله مؤسساتي است که تحقيقات بسياری را در مورد طراحي و ساخت و توسعه ماشاين 

زراعي برنج، انجام داده است. در خرمنكوب جريان محوری، محصول از يک طرف وارد سيستم کوبش شده 

                                                
3.Spike-tooth type 
4. Raspbar type 
5. Wire- loop type 
1.

 Axial flow type 
2. Intenational rice research institute 
3. louver 
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عبارت ديگار، محصاول در   باشد. بهمحوری در جهت محور کوبنده ميو ضمن حرکت دوراني دارای حرکت 

-کند و سپس از انتهای کوبنده خارج ماي داخل واحد کوبش يک حرکت مارپيچي را حول کوبنده طي مي

 گردد.  

در روی بخش داخلي سرپوش خرمنكاوب تعبياه شاده اسات کاه باعاث حرکات        4 يک جز مارپيچي

 شود.محصول در جهت محور کوبنده مي

مساير   2-4مسير حرکت محصول در داخل يک واحاد کاوبش جرياان محاوری، و شاكل      4-4شكل 

 دهد.حرکت محصول در نوع جريان عرضي را نشان مي

 

                                      

 ر داخل واحد کوبش جريان محوریدمسير حرکت محصول  -4-4شكل



-زياد کرده و باعث افزايش ظرفيت و باازده کاوبش ماي   حرکت مارپيچي مواد، طول مسير کوبش را 

شود. کاهش سرعت دوراني کوبناده نياز موجاب    لذا امكان کاهش سرعت دوراني کوبنده فراهم مي گردد و

کاارگيری دساتگاه در شارايط    شود که در نتيجه، قابليات باه  های صدمه ديده دانه ميکاهش تلفات و دانه

ر اين روش جدا شدن دانه در طول بيشتری از ضدکوبنده انجام گرفتاه  مختلف رطوبتي، باال خواهد رفت. د

کنندگي نيز به علت طوالني بودن مسير کوبش، راندمان پاک .باشدهای لرزان نمييا سيم2پرانو نياز به کاه

 در طور مداوم انجام گيرد و اپراتاور، کاامال  تواند بهباال است. در کار با اين دستگاه عمل تغذيه و کوبش مي

                                                

 
 

2. Straw Walker 

 ضد کوبنده

 کوبنده
 دیورو

 خروجي
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-گيرد و برای بطور مداوم انجام ميايمني بوده و ارتباطي با کوبنده ندارد و تخليه کاه و کلش توسط پروانه

های مرسوم، نياز به سيستم پدال و دريچه تخليه کاه ندارد. اجزای اصالي ايان   خالف بسياری از خرمنكوب

باشاد.  ماي  2کنناده دوار شميدس و پااک ، پيچ ار4ها، پرتاب کنندهخرمنكوب شامل کوبنده، منحرف کننده

محصول از طريق سيني تغذيه وارد شده و پس از کوبش و طي مسير مارپيچي حول کوبنده، سرانجام کااه  

ها پاس از کاوبش از ساوراخ ضادکوبنده     گردد. دانههای پرتاب کننده از انتهای کوبنده خارج ميتوسط پره

ته و سپس جهت پاک شدن کامال وارد تمياز کنناده دوار    عبور کرده و در معرض وزش باد پنكه قرار گرف

اناد، باه داخال کيساه منتقال      هايي که در بخش بيروني جداکننده نصب شدهوسيله پرهشده و سرانجام به

 .(4034)حيدری،  گردندمي

های جريان محوری، طرح کوبناده طاوری اسات کاه باعاث حرکات محاوری        در بعضي از خرمنكوب

های کوتاه بر روی ياک  کند و دندانهن روش، کوبنده شبيه پيچ ارشميدس عمل ميگردد. در ايمحصول مي

ها در روی کوبنده، به نحاوی  ها، قرارگيری دانهگيرند. در برخي ديگر از خرمنكوبصفحه مارپيچي قرار مي

 گردند.است که ضمن ايجاد حرکت محوری، باعث کوبش محصول مي

 

 ر يک واحد کوبش جريان عرضيد مسير حرکت محصول -2-4شكل 

ای بااز و از ناوع دنداناه ميخاي را باه      يک خرمنكوب جريان محوری با کوبنده استوانه 0-4در شكل 

باشد و همچنين وظيفاه حمال ماواد باه انتهاای ديگار       همراه درپوش بااليي که قسمتي از ضدکوبنده مي

 شود.  سمت خروجي را دارد، مشاهده ميدستگاه و به

                                                
2. Thrower 
3. Rotary cleaner 

 ضد کوبنده

 کوبنده

 محصول
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 خرمنكوب جريان محوری -0-4كلش

 

 

 4( مدل سنديكا7

هاای آن اسات. کاه در    ها دارای يک چرخ طيار با شيارهايي در اطراف و کنااره اين نوع از خرمنكوب

های اين فاليويل دارای چاقوهاايي هساتند کاه باعاث خارد      چرخد. لبهداخل يک فضای بسته و مقعر مي

 شود.  مي های کوچکشدن محصول و تبديل آنها به تكه

توانند کااه باا کيفيات    ای فقط برای کوبيدن گندم مناسب هستند که ميهای نوع استوانهخرمنكوب

 مناسب توليد کنند.  

 های نوع جريان محوری، نوع دندانه قالبي و تسمه ساوهاني بارای کوبيادن بارنج مناساب     خرمنكوب

 چندان مناسبي ندارد.  آيد کيفيت ها بدست ميو کاه و کلشي که از اين خرمنكوب هستند

                                                
1. Syndicator  type 

 خروجي کاه و کلش

 پرتاب کننده محصول

 ضد کوبنده
 کوبنده

 مجرای ورودی
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تواند برای کوبيدن ساير محصوالت نيز مورد استفاده قرار گيرد ولي خرمنكوب نوع تسمه سوهاني مي

دليل اينكه قيمت آن بدليل اندازه بزرگش باالتر است و کااه بدسات آماده از آن کيفيات خاوبي نادارد،       به

 چندان از طرف کشاورزان مورد استقبال واقع نشده است.

ند کاه بدست آمده از خرمنكوب نوع آسياب چكشي ريز و مناسب است ولي بدليل تاوان ماورد   هر چ

 روز استفاده از آن روبه کاهش است.نياز بيشتر، روزبه

شود، بدليل سبک و قابل حمل باودن  های نوع دندانه قالبي در مناطقي که برنج کشت ميخرمنكوب

 گيرد.بيشتر مورد توجه کشاورزان قرار مي

رود و کاه با کيفيت خوبي نيز تولياد  های نوع دندانه ميخي برای کوبيدن گندم نيز بكار ميمنكوبخر

تاوان  )پنكه( آن بر روی يک محور جداگانه نصب شود، مي ها اگر دستگاه دمندهکند. در اين خرمنكوبمي

وبناده مساتقالً قابال    صورت سرعت دوراني کزيرا در اين .آن را برای کوبيدن ساير محصوالت استفاده کرد

خرمنكوب نوع دندانه ميخي را بداليل طرح ساده، قابليت تولياد کااه باا     ،تغيير خواهد بود. اکثر کشاورزان

 دهند.ها ترجيح ميکيفيت بهتر و قيمت پايين آن بر ساير خرمنكوب

 

 عوامل مؤثر بر عملکرد خرمنکوب -1-9-5

 شوند:بندی ميسه گروه زير طبقهدر  عوامل مؤثر بر کيفيت و بازده کوبش عموماً

 ( عوامل تاثیر گذار مربوط به محصول1

شوند که شامل ناوع و واريتاه محصاول و محتاوای     عوامل مربوط به محصول به دو دسته تقسيم مي

 باشد.رطوبتي آن مي

 ( عوامل تاثیر گذار مربوط به ماشین2

 ند که عبارتند از:  شوعوامل ماشيني تاثيرگذار بر کوبش به پنج دسته تقسيم مي

 الف( شيب مجرای تغذيه محصول 
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