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 فهرست ع   

 (SIواحد) كمیت نماد

t زمان s 

s تغییر مکان m 

W نیروی وزن ذره N 

Fd نیروی کشش وارد بر ذره N 

FL نیروی باالبری N  

a چگالی هوا 
3m

kg
 

m جرم ذره kg 

p چگالی ذره 
3m

kg
 

g شتاب ثقل 
s

m 

CD ضریب کشش - 

a جرم حجمی هوا 
3m

kg
 

A سطح مقطعی از ذره که در مقابل جریان هوا )عمود بر جهت جریان هوا ( قرار میگیرد m
2
 

Va سرعت هوا 
s

m
 

Vp سرعت ذره 
s

m 

W1 وزن نمونه اولیه ق ل از قرارگیری در آون gr 

W وزن نمونه خشک شده gr 

MC درصد رطوبت نمونه بر م نای وزن خشک % 

Wa 
 gr میزان آب مورد نیاز

Wi وزن بذر برای مرطوب کردن gr 

Mi رطوبت مورد نیاز % 



 ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mf 
 % رطوبت اولیه

a  دانه قطر بزر mm 

b قطر متوسط دانه mm 

c قطر کوچک دانه mm 

gd میانگین قطر هندسی mm 

Sp ضریب کرویت - 

bρ چگالی توده 
3m

kg
 

pρ چگالی ذره 
3m

kg
 

P تخلخل - 

sµ ضریب اصطکاک استاتیکی - 

Qh 
 % درصد جداسازی

1α شیب طولی - 

2α شیب عرضی - 

ω 1 فرکانس نوسان/min 

Qt درصد یوالف موجود در توده گندم اولیه مورد آزمایش % 
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 مقدمه -1-1

ترین مشکالت جوامع جهان سوم است و در این رابطه غالت بویژه گندم حائز تأمین غذا از اصلی

نقش حیاتی دارد.  مصرف و به ت ع آن در الگوی تولیدات کشاورزی جهان اهمیت است. گندم در الگوی

سازی این ماده غذایی به تاریخ بیانگر این واقعیت است که در بعضی از کشورها مشکالت ناشی از فراهم

آن، نیاز م رم برخی از کشورها به این ماده غذایی  برحوادث بسیار عظیمی منجر گردیده است. عالوه 

ها است تا غالت بعد از تسلیحات نظامی، اهرم مهمی در معادالت سیاسی و اقتصادی دولت موجب شده

در ایران گندم در . (1376 )بهنیا،کنند بشمار رود و در نتیجه بر جن ه سیاسی و اقتصادی آن بیشتر توجه

زایش بوده آن رو به اف تولیداز نظر سطح زیر کشت جایگاه اول را دارد و همواره بین گیاهان زراعی 

هکتار در سال  6647367به  1361هکتار در سال  6042201است. بطوریکه سطح زیر کشت آن از 

تن و عملکرد  13484456تن به  5956159ها از میزان تولید گندم نیز طی این سال ه است.رسید 1387

، نامبی)است رسیده 1387کیلوگرم در هکتار در سال  76/4745کیلوگرم در هکتار به  76/2306آن از 

گندم با توجه به آهنگ رشد سریع جمعیت جهان بویژه در کشورهای جهان سوم از  تولید .(1389

های موجود، باید در ها و نابسامانیای برخوردار است. به همین دلیل، به منظور رفع نارساییاهمیت ویژه

های اساسی توسط ارگان اندیشیهگذاری و چارتولید و حفظ توازن تولید و مصرف گندم، سرمایه

کشاورزی این کشورها صورت گیرد. عالوه بر آن، با توجه به گسترش سطح کشت گندم در چند دهه 

رسد که افزایش سطح کشت باید متوقف گردد و جهت رسیدن به توازن تولید و مصرف نظر میهاخیر، ب

 گماشت.باید در مورد عملکرد بیشتر در واحد سطح و استفاده از زمان همت 

های های هرز در مزارع است. تأثیر علفیکی از عوامل مهم کاهش عملکرد گیاه زراعی وجود علف

کیفیت و کارایی کاهش ، یکی از نظر خسارتی که از طریق است بررسیهرز در مزارع از دو جهت قابل 

 یا مصرف انرژی وها کش، علفهاهای کارگر، ماشینآید و دیگر از نظر هزینهگیاهان زراعی وارد می

 غیره.
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دم و جو است که با قدرت نگمزارع های هرز ترین علفترین و قدیمییوالف وحشی یکی از مهم

خسارت جهانی  شود.میاعی ررقابتی قابل مالحظه خود موجب کاهش قابل توجه عملکرد این دو گیاه ز

میلیون تن  12جو در حدود سال زراعی تنها در مورد گندم و  ناشی از رقابت یوالف وحشی برای یک

ین میلیون انسان را در طول یکسال تأم 50تواند کالری مصرفی تخمین زده شده است که این رقم می

  .(1383لو، هللسرخی)کند

در مقایسه با ارقام جدید گندم از ارتفاع بیشتری برخوردار بوده و در صورت آلودگی  وحشی یوالف

تواند یکی از دالیل این امر می. شودمزرعه به این علف هرز سهم نور دریافتی توسط گندم محدود می

 از سوی دیگر، .(1991، 1نتونیا-کدنیاندجردن و)باشدکاهش عملکرد گندم در حضور این علف هرز 

ها در دسترس است و این باعث کشهای متعددی در ارت اط با مقاومت یوالف وحشی به علفگزارش

 با. (1381،و باغستانی زند)وجود داشته باشدشود پس از عمل برداشت نیز در بین محصول گندم می

مقدار وجود حتی اینکه  ز در گندم وجود دارد وتوجه به مشکالتی که در حضور یوالف بعنوان علف هر

ترین شود و با توجه به اینکه یوالف یکی از مهمکمی از آن باعث افت شدید کیفیت آرد تولیدی می

باشد و نظر به استراتژیک بودن گندم درکشور، لزوم کشتزارهای گندم در ایران می های هرزعلف

صله بعد از بالفابذور یوالف وحشی . یوالف از گندم بسیار بدیهی است اًجداسازی ضایعات مخصوص

همین امر س ب . شودبرطرف میتدریج ه ببرخوردارند و خواب آنها  2بطور کامل از خواب رسیدن، تقری اً 

به  .(1370زاده،احسان)باشند زنیسال هنوز تعدادی از بذور قادر به جوانه 5شود تا پس از گذشت می

شده و استفاده از آن برای بذر در وجود تعداد محدودی دانه یوالف در توده گندم برداشت  دلیلهمین 

 .شودکشت سال آینده باعث تکثیر بیشتر این علف هرز می

 اهداف تحقیق -1-2

 جداکننده دستگاه .امری ضروری است یوالف از گندمبرای باال بردن کیفیت گندم تولیدی، جدا کردن 

را بر  ایدانهکشور دانمارک است که مواد  Westrupساخت شرکت استفاده در این تحقیق  مورد وزنی

 جدا کردن یوالف وحشی از گندمدستگاه برای  اینلذا در این تحقیق . کندجدا می اساس چگالی از هم

                                                      
1 -Jordan and Cudneyand-Antony          2 -Dormancy 
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سازی یوالف از مورد بررسی قرار گرفت تا بهترین شرایط تنظیم دستگاه برای حصول به حداکثر جدا

 :توان این گونه بیان کردتحقیق را می به ع ارت کلی اهداف اصلی. گندم بدست آید

، شیب طولی و شیب میز ، دامنه نوسانمیز تعیین سرعت مناسب هوا، سرعت مناسب نوسان -1

 .حداکثر جداسازی یوالف از گندمحصول به برای  میز عرضی

 تعیین برخی خواص فیزیکی گندم و یوالف -2

 .جداکننده وزنیمیزان جداسازی یوالف از گندم توسط دستگاه بررسی آماری  -3

آنالیز و پارامترهای دستگاه به روش بین درصد جداسازی یوالف وحشی از گندم  ارت اطتعیین   -4

 .ابعادی

 يوالف وحشيمعرفي  -1-3

دارای  Poaceaeمربوط به خانواده  Avena fatuaساله با نام علمی یکاست یوالف وحشی گیاهی 

ای و به درازای های آن نیز نیزهرسد. بر متر میسانتی 160تا  50که ارتفاع آن به حدود های علفی، ساقه

 و باشند. غالف بر  و قاعده پهنک بر  کممتر میمتر و پهنای حدود یک سانتیسانتی 30تا  20تقری ی 

هایی است که هر کدام آذین آن پانیکولی است با رشد محدود و مرکب از سن لکدار است. گلش کرکبی

 )پوشینه خارجی(1اند. لماوم در بر گرفته شدهلها توسط دو گباشند که این گلچهمی گلچه 3تا  2حاوی 

شود و در انتها ای، صورتی، زرد و یا سفید دیده میهای سیاه، قهوهدار است، به رنگکه در این گیاه کرک

 .(1376)بهنیا، شودمتر ختم میسانتی 4تا  3دار به طول مارپیچ 2به یک ریشک

دگرگشنی  ،وجود این شود. بامیمحسوب  3از نظر گرده افشانی گیاهی خودگشنیوالف وحشی 

درصد برسد. یوالف وحشی اگرچه از نظر مورفولوژیکی بسیار نزدیک به  12تا  1ممکن است در آن به 

باشد. اندازه و ارتفاع گیاه یوالف ست ولی از چند جن ه قابل تشخیص می( اAvena Sativa) یوالف

راحتی پراکنده ه بذور آن بتر از یوالف است، پانیکول یوالف وحشی آویزان است، وحشی آَشکارا بزر 

تر بوده و بذور آن ریزش خیلی کمتری دارند. انتهای لما در ریزند اما در یوالف پانیکول راستشده و می

جود نداشته و یا شود ولی در یوالف ریشک ودار ختم مییوالف وحشی به یک ریشک خشن و مارپیچ

های سیاه تا سفید روشن دیده تر است. به دلیل رنگی بودن لما بذور یوالف وحشی به رنگبسیار کوچک

                                                      
1-Lema                 2-Awn              3 -Self pollination    



90 

 

شوند. بذور یوالف وحشی از بذور به رنگ سفید مایل به زرد دیده می شوند ولی در یوالف غال اًمی

-)احسانهستندزنی جوانهر به که بذور یوالف به محض بلوغ قاد برخوردارند در حالی ویژگی خواب

  .(1370زاده،

 هاي يوالف وحشيگونه -1-3-1

و یوالف  (Avena fatuaیوالف وحشی معمولی) که ع ارتند از: دو گونه یوالف وحشی وجود دارد

خیز کشور وجود در سراسر مناطق گندم یوالف وحشی معمولی. (Avena ludovicianaوحشی پاییزه)

 زند.بیشتر در اواسط پاییز و به مقدار اندکی نیز در اوایل بهار جوانه مییوالف وحشی دارد. بذر 

باشد و افزایش عملکرد ناشی از کنترل ای بسیار قوی با محصول گندم میکنندهیوالف وحشی رقابت

)کاهش محصول ناشی از حضور یک 1زاییباشد. ضریب خسارتهای شدید یک امر عادی میآلودگی

های پاییزه و بهاره به ترتیب در مقایسه با گندم Avena fatuaعلف هرز بر هر متر مربع در هکتار( برای 

(. با وجود این، توانایی رقابتی نس ی یوالف وحشی نس ت 1993 ،2هارلیدرصد برآورد شده است) 8و 4

 ن قرار دارد.به گندم تحت تأثیر میزان دسترسی آن به نیتروژ

کنی آن ریشهها برای دانه دارد، به طور معمول تالش کمیتبه دلیل تأثیری که یوالف وحشی بر روی 

توانند در حالت خواب زنده بمانند و قوه نامیه متمرکز شده است. از آنجا که بذرهای یوالف وحشی می

 10تولید  تواندیک عدد بذر زنده میکنی آنها بسیار مشکل است. هر خود را حفظ نمایند، بنابراین ریشه

در گذشته روش پذیر ساخته و بدین ترتیب باعث تداوم بانک بذر آن گردد. بذر جدید را امکان 500تا 

آوری کننده پوسته کنترل غیرشیمیایی یوالف وحشی مرسوم بوده است. استفاده از کیسه مخصوص جمع

باشد ؤثر میشدن بذر این علف هرز نیز مفید و مو کاه در کم این به منظور جلوگیری از پراکنده 

(. مدفون کردن بذرهای یوالف وحشی از طریق انجام شخم عمیق باعث 1995، 3موریسون و بورگیوس)

تواند افزایش طول مدت خواب و طول دوره بقای آنها شده و باقی گذاشتن بذرها بر روی خاک می

-وزاندن کاه و کلش مجاز باشد، از این طریق نیز میباعث کاهش تعداد کل بذرهای زنده گردد. اگر س

و  آباد)محمددوست چمنتوان طول دوره خواب و توانایی زیستی بذر یوالف وحشی را کاهش داد

 .(1389، همکاران

                                                      
1 -Damage coefficient         2 – Harvey         3 - Morricon and Bourgeois 
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Abstract : In this study, a gravity separator apparatus has been used to separate the wheat from 

wild oat. This device has five adjustable parameters, included: air velocity, amplitude, frequency 

oscillation, longitudinal slope and cross slope. that the effect of these parameters to achieve 

maximum separation of oat from wheat were studied. Statistical analysis of factorial experiment 

based on randomized complete block designs was performed. In the first experiment, the three 

parameters slope length, slope and transverse oscillation frequency and the second experiment the 

effect of other parameters were evaluated. The results showed that the separating percentage 

increases with increasing of longitudinal slope from 2 to 4 degrees and decreases with increasing 

transverse slope from 1 to 3 degrees has declined. The separating percentage changes with these 

changes is linear. Maximum separating percentage is in Longitudinal slope of 4 degrees, 

transverse slope of 1 degree, frequency 450 cycles per minute, air velocity 5.7 m/s and amplitude 

of 7 mm and its value was equal to 56.24 percent . Besides in this study some physical properties 

of both wheat and oat and effect of moisture on these properties were investigated. Effect of 

moisture on length, width, thickness, geometric mean diameter, sphericity index, bulk density, 

particle density, porosity, static coefficient of friction and terminal velocity in a completely 

randomized design was evaluated. The results showed that the cultivar type and moisture 

significantly affect on the physical properties of oat and wheat grains. Significant differences 

existed between wheat and oat in terms of particle density and bulk density and porosity. Moisture 

effect on the bulk density at 1 percent and in the particle density at 5 percent was significant. But 

its effect on porosity was not significant. Highly significant differences between surface, varieties 

and moisture levels existed. The coefficient of static friction and the terminal velocity increased 

with increasing moisture. 
 

 

 

 

 

 

 

 


