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  خواص ايروديناميكي اجزاء گل زعفران شامل كالله،گلبرگ و پرچم
  

 اسالم عليشاهي و  محسن شمسي

  
  چكيده

در دنيا از خواص آيروديناميكي محصوالت براي مكانيزه كردن روند توليد محصوالت به مقدار زياد استفاده مي 
خ معروف است و گرانترين ادويه جهان به شمار مي زعفران كه يكي از محصوالت صادراتي ايران بوده و به نام طالي سر.شود

رود به علت توليد منطقه اي وعدم توسعه صنعتي در منطقه توليد،گزارشي از خواص آيروديناميكي اين محصول گزارش نشده 
و  دو پارامتر مهم در خواص آيروديناميكي جسم سرعت شنوري.ودر خهت مكانيزه كردن روند توليد كاري انجام نگرفته است

به وسيله يك ترازوي دقيق اندازه )گلبرگ،كالله،پرچم(ضريب كشش مي باشد كه در اين تحقيقابتدا وزن اجزاء گل زعفران 
گيري گرديده سپس به وسيله دوربين ديجيتال از آنها عكسبرداري شده و توسط نرم افزار اتوكد سطح آنها محاسبه شده 

باد عمودي كه سرعت آن توسط باد سنج الكترونيكي اندازه گيري مي شد دستگاه آزمايشي شامل يك تونل "و نهايتا.است
سپس با داشتن وزن،سطح و سرعت حد نيمي از داده هاي به دست آمده .ساخته شده و سرعت شناوري اجزاء محاسبه گرديد

و با سرعت حد ضريب كشش اجزاء محاسبه گرديد و با ضريب كشش به دست آمده،سرعت حد باقيمانده داده ها محاسبه شد 
اندازه گيري شده مقايسه گرديد كه با استفاده از روشهاي آماري مشخص شد كه با استفاده از روشهاي آماري مشخص شد 

سرعت حد براي گلبرگ،كالله،پرچم به ترتيب "نهايتا.كه سرعت حد اندازه گيري شده و محاسبه شده با هم برابر مي باشد
     .به دست آمد0.02،0.78،0.52آمد و ضريب كشش براي به ترتيب متر بر ثانيه بدست 1.35،3.07،2.12

     
  خواص آيروديناميكي،زعفران،ضريب كشش،سرعت شناوري :كلمات كليدي

  مقدمه
ازمهمترين مناطق توليد .زعفران به عنوان گرانترين ادويه جهان به شمار مي رود و به نام طالي سرخ از آن نام برده مي شود

اسان جنوبي مي باشد كه با توجه به اينكه اين منطقه از جهت صنعت در سطح بااليي قرار ندارد سالهاست كه زعفران استان خر
  .در روند توليد زعفران نيزتحولي ايجاد نشده و به همان روش سنتي انجام مي گيرد

برداشت مي باشد در روند توليد زعفران سه مرحله كاشت داشت و برداشت وجود دارد كه مهمترين قسمت آن مرحله 
زيرا با توجه به خصوصيات محصول زعفران  اين محصول بايد در بازه زماني كمي از مزرعه چيده وهمچنين كالله آن از بقيه 

كه اين مرحله يكي از مهمترين گلوگاه ها در مسير توليد زعفران مي باشد و . جا گردد) گلبرگ، كاسبرگ، پرچم(اجزاءگل
  .ي كشاورزان داردبيشترين هزينه را نيز برا
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به روش سنتي و با دست انجام مي گيرد كه اين ) پاك كردن زعفران(در حال حاضر جدا سازي كالله از بقيه اجزاء گل 
مسئله از جهات مختلف مشكل ساز مي باشد وما در اين مقاله سعي كرده ايم خواص آيروديناميكي اجزاء گل زعفران را 

خصوصيات آيروديناميكي اجزاء گل مي توان در جهت جدا سازي اين محصول  بدست آورده ومشخص كنيم كه آيا از
  . استفاده شود يا خير

    
  مفاهيم نظري

سرعت شناوري اجسام به وزن آنها ، شكل آنها وچگالي سيالي كه در داخل آن شناور مي باشندوهمچنين ضريب كشش 
  .آنها بستگي دارد وتوسط فرمول زير محاسبه مي گردد

)1-2(  
 .مي باشد   زمان قرارگيري مواد در داخل تونل باد نيروهاي بنيادي درگير وزن ذرات و نيروي اصطكاك آيروديناميكيدر

نيروي اصطكاك آيروديناميكي تابعي از سرعت نسبي ذره با هوا  چگالي هوا  واندازه ذره است كه با سطحي كه در مقابل 
  :اصطكاك از رابطه زير محاسبه مي شودنيروي . جريان هوا قرار مي گيرد سنجيده مي شود

  
)2-2(  

     سرعت نسبي ذره با هوا
  چگالي هوا

  سطح جلويي ذره
  ضريب اصطكاك

ضريب اصطكاك در مواردي كه اشياء قرار گرفته در جريان هوا شكل منظم دارند قابل محاسبه مي باشد و در كتاب ها 
ال نامنظم دارند اندازه گيري ستقيم نيروي اصطكاك مشكل مي نيز آورده شده است اما براي محصوالت كشاورزي كه اشك

باشد بهر حال در بسياري از موارد محققان محصوالت كشاورزي را با يك شكل هندسي مشابه قرار داده و حدود ضريب 
در ذره را ) شناوري ( اما بهتر آن است كه به جاي پيشگويي ضريب اصطكاك سرعت نهايي. اصطكاك را تخمين زده اند

آزمايشگاه اندازه گيري كرده وبا استفاده از روابط رياضي وبرابر قرار دادن نيروي اصطكاك با وزن ذره ضريب اصطكاك را 
  .بدست آوريم

)3-2(  
  

بايد براي مواد قرار گرفته درتونل باد مقدار جرم، سطح ) ضريب كشش(واضح است كه براي محاسبه ضريب اصطكاك 
  .آزمايشگاه بدست آوريمجلويي وسرعت شناوري را در 
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  مواد و روش ها
عدد گل زعفران از مزارع شهرستان نيشابور تهيه و به كمك ترازوي  50براي انجام آزمايش در مرحله اول مقدار    

عدد پرچم را به تفكيك اندازه گيري و  15عدد كالله و 30عدد گلبرگ و 50گرم مقدار وزن  0.0001ديجيتال با دقت 
وميانگين و .سپس داده هاي بدست آمده را گروه بندي كرده و نمودار ستوني آنها را ترسيم مي نماييم .يم يادداشت مي نماي

سپس به كمك دوربين ديجيتال با . انحراف معيار ومحدوده اطمينان ميانگين براي هر سري از داده ها را محاسبه مي نماييم
عدد پرچم  به تفكيك عكس تهيه مي  16عدد كالله و  27وعدد گلبرگ  40مگا پيكسل از فاصله مشخص از  5رزوليشن 

سپس سه سري داده .نماييم وبا انتقال عكس ها به كامپيوتر و توسط نرم افزار اتوكد سطح موثر اجزائ گل را بدست مي آوريم
يانگين را بدست هاي بدست آمده را دسته بندي كرده ونمودار ستوني ميانگين و انحراف معيار وهمچنين فاصله اطمينان هر م

  . مي آوريم
  . در مرحله دوم آزمايش ابتدا وسيله آزمايشي مطابق شرح زيرمي سازييم 

  
 :وسيله آزمايش

در نظر گرفته كه اين توري داخل 0.5*0.5با استفاده از طلق شفاف استوانه اي مي سازيم و براي آن يك توري با مش 
هوا دهي از يك كولر استفاده كرده و در خروجي آن يك فن قرار ميدهيم تا  براي سيستم. استوانه و به صورت افقي قرار بگيرد

هواي خروجي ازآن يكنواخت گردد وخروجي فن را به گونه اي مي سازيم كه بتوان به راحتي استوانه را روي آن قرار داد ويا 
  .از آن جدا كرد

ا قرار مي دهيم ت) مبدل فركانس(همچنين به جاي كليد كولر يك اينورتر
  .بتوانيم سرعت فن را به صورت خطي تغيير دهيم

   .براي اندازه گيري سرعت باد از يك باد سنج الكترونيكي استفاده مي نماييم
  :مرحله دوم آزمايش  

بعد از ساخت .    به كمك اين دستگاه مي توانيم آزمايشات را ادامه دهيم
عدد گلبرگ را به مي نماييم سپس يك  عدد گل زعفران تهيه 50دستگاه مقدار 
انتخاب و آن را روي  توري  دستگاه  قرار داده و به مرور سرعت  صورت  رندوم

كه گلبرگ از روي توري بلند شده و   دستگاه را افزايش ميدهيم ودرلحظه اي
را  اندازه   به صورت معلق در داخل استوانه قرار گرفت در اين حالت سرعت باد

   .،  سرعت شناوري گلبرگ مي باشدگيري  مي نماييم كه  اين  سرعت
بار تكرار كرده سپس داده هاي بدست آمده را در  30اين عمل را براي 
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چهار گروه طبقه بندي كرده و دياگرام ستوني آنها را رسم مي نماييم همچنين ميانگين و انحراف معيار ومحدوده اطمينان 
  .ميانگين را بدست مي آوريم

عدد كالله گل زعفران را مشخص  مي كنيم ومانند  15عدد پرچم و 15شناوري براي با استفاده از روش باال سرعت
  .گلبرگ دياگرام ستوني ميانگين انحراف معيارو محدوده اطمينان براي ميانگين را محاسبه مي نماييم

ت وزن ،سطح ،سرع(براي محاسبه ضريب كشش ابتدا داده هاي بدست آمده كه براي هر يك از اجزاء بدست آمده 
ضريب كشش را بدست مي ) 2-3(سپس از داده هاي قسمت اول و با استفاده از فرمول .را به دو قسمت مي كنيم ) شناوري

) 2-1(آوريم و از ضرائب كشش بدست آمده ميانگين مي گيريم بعداز بدست آوردن ضريب كشش با استفاده از آن و فرمول 
سپس با استفاده از .اييم واز سرعت هاي بدست آمده ميانگين مي گيريمبراي بقيه داده ها سرعت شناوري را محاسبه مي نم

تفاوت معني داري بين سرعت شناوري بدست آمده و محاسبه شده وجود % 95آزمون فرض مشخص مي نماييم كه در سطح 
  .دارد يا خير

  
  :نتايج و بحث

% 95نتايج حاصل ازاندازه گيري وزن گلبرگ، كالله و پرچم محاسبه ميانگين انحراف معيار و محدوده اطمينان در سطح 
 از جدول    zوt با استفاده

  : مقايسه وزن اجزاء گل زعفران 

ميانگين واعداد و نمودار بدست آمده مشخص مي گردد تفاوت معني داري بين وزن هاي اجزاء  از مقايسه محدوده هاي
 . بيشترين وزن را دارند و گلبرگ، كالله و پرچم به ترتيب.وجود دارد% 95در سطح  گل

 

 پرچم كالله گلبرگ 

average 0.0400 0.0242 0.0039 
std 0.0096 0.0052 0.0007 

 M<0.0427>0.0373  محدوده اطمينان
 

0.0212<M<0.0272 
 

0.0035<M<0.0043 
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گين در سطح نتايج حاصل ازمحاسبه سطح گلبرگ كالله و پرچم محاسبه ميانگين انحراف معيار ومحدوده اطمينان ميان 

  . tوz با استفاده از جداول% 95

 
  :مقايسه سطح اجزاء گل زعفران   

  با در نظر گرفتن محدوده هاي اطمينان
  شخص مي گردد كهونمودار روبرو م

  تفاوت معني داري بين سطوح اجزاء 
  گل زعفران وجود داردو گلبرگ كالله

  و پرچم به ترتيب بيشترين سطح را 
  .دارا مي باشند 

نتايج حاصل از اندازه گيري سرعت شناوري گلبرگ كالله و پرچم محاسبه ميانگين انحراف معيار ومحدوده اطمينان 
  %   95براي ميانگين در سطح 

 پرچم كالله گلبرگ 

average 1.35 3.07 2.12 

std 0.09 0.16 0.12 

 M<1.38>1.32  محدوده اطمينان
 

2.98<M<3.16 
 

2.05<M<2.19 
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 پرچم كالله گلبرگ 

average 373.08 86.04 20.24 
std 53.26 26.88 4.91 
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  :مقايسه سرعت شناوري اجزاء گل زعفران
  با توجه به محدوده هاي اطمينان بدست آمده براي 

  سرعت شناوري اجزاء گل و نمودار ترسيم شده 
  شناوري واضح است كه تفاوت براي سرعت هاي 

  معني داري بين سرعت هاي شناوري اجزاء گل 
  .وجود دارد

  :محاسبه ضريب كشش
  .محاسبه مي نماييم) 2-3(ضريب كشش را با استفاده از نيمي از داده هاي بدست آمده وفرمول 
داده ها سرعت شناوري را براي ونيمي ديگر از ) 2-1(با استفاده از ضرائب كشش بدست آمده براي اجزاء و توسط فرمول 

  .با سرعت حد اندازه گيري شده مقايسه مي نماييم% 95آنها محاسبه مي نماييم وتوسط آزمون فرض در سطح 
  
  
  
  

و مقايسه آن با اعداد بدست آمده براي اجزاء گل مشخص مي شود كه  2.262برابر  tبحراني از جدول  tبا استخراج مقدار 
با هم برابر    مي % 95هاي حد محاسبه شده و اندازه گيري شده  در سطح اعداد در ناحيه مورد قبول واقع شده و دو سرعت 

  .باشند
  :نتيجه گيري نهايي

با هم متفاوت بوده و مي توان از خواص آيروديناميكي اين اجزاء % 95سرعت شناوري اجزاء گل زعفران در سطح 
 .براي تفكيك آنها استفاده كرد

 .مي باشد  0.8402 - 0.8182ضريب كشش براي گلبرگ بين

 ضريب كشش محاسبه شده 

 گلبرگ
0.018769

 0.528252 پرچم

 0.780289 كالله

 s سرعت حد محاسبه شده حد اندازه گيري شده سرعت 
T محاسبه
 شده

برگل
 گ

1.34625 1.36 .094168 0.4 

 1.8367 0.135234 2.013304 2.1375 پرچم

 2.050 0.32567 2.962413 3.261 كالله
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 .مي باشد 0.8524-0.7081ضريب كشش براي پرچم گل زعفران 

  .   مي باشد  0.5728 – 0.4837ضريب كشش براي كالله گل زعفران 
  :منابع

ماشين     رساله دكتري مكانيك. بررسي اثر پارامتر هاي مهم بر انتقال نيوماتيكي دانه كلزا)1385.(ع.مهرايمان  - 1
 دانشگاه تربيت مدرس. شاورزي هاي كشاورزي دانشكده ك

  زراعت زعفران انتشارات دانشگاه تهران. م.بهنيا - 2
     )شيمي  كنترل كيفيت و فرآوري(زعفران . م.عاطفي- 3

. بررسي تاثير ريشك زدايي بر خواص فيزيكي و آيروديناميكي و كيفيت پوست كني شلتوك) 1386.(م.عليزاده - 4
 .ورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرسرساله دكتري مكانيك ماشين هاي كشا

ماشين هاي   پايان نامه كارشناسي ارشد مكانيك. تعيين خواص آيروديناميكي گندم و برنج) 1382. (م. فراهاني- 5
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Aerodynamic properties of saffron flower components  
(petal, stigma, stamen) 

 
E. Alishahi and M. Shamsi 

Neyshabour Agricalture Faculty 
 
Abstract 
Aerodynamic properties of crops are used in large scale to mechanizing the process of crop 

production all over the world. Because of local and traditional production of saffron, one of the export 
products of Iran that identified as red gold and one of the most expensive spices in world, not only no 
aerodynamic properties are recorded for it but also no effective investigation is done for mechanizing its 
process of production. Two important parameters for aerodynamic properties of a substance are terminal 
velocity and tension coefficient. In this study at first step we weighed the weight of flower components 
(petal, stigma and stamen) by a precise scale; afterwards we took those photo by a digital camera; then 
those surface is calculated by AutoCAD computer program and finally by means of an experimental 
instrument, made up of a vertical wind tunnel that its speed is determined by an electronic anemometer, 
the terminal velocity of components of flower was measured. After that the weight, surface, and terminal 
velocity of 50% of samples was measured the tension coefficient was calculated and then terminal 
velocity of else is calculated by it. Calculated terminal velocity was compared with those which 
determined by our experimental instrument. Statistic methods characterized that the both calculated and 
determined terminal velocity was equal. Terminal velocity of petal, stigma and stamen was 1.35, 3.07, 
2.12 m.sec⎯¹ (respectively) and tension coefficient was 0.02, 0.78, and 0.52 (respectively) 

 
Keyword: aerodynamic properties; saffron; tension coefficient; terminal velocity 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


