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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پیاز زعفران
 

 3و محمود رحیمی 2، همت سلیمی1حامد بخشی

 دانشجویان کارشناسی ارشد گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد – 3و  2، 1
hamedbakhshy@yahoo.com 

 

 چکیده

 گیاه تکثیراین تنها راه و است عقیم گیاه این. رود می شمار هب جهان کشاورزی محصول زراعی،گرانبهاترین زعفران

 دستگاه ساختبنابراین . از آنجا که این گیاه چند سال زیر خاک، سخت و کامال فشرده می شوداست.  آن بنه)پیاز(

 لذادراینبنه می باشد. فیزیکی ازخواص نیازمندآگاهیبه زیر خاک،  زعفرانو انتقال بنه  مکانیزه کشت با مرتبط های

جمع آوری شده  های نمونه هابرروی آزمایش. شد تعیین زعفران بنه مهمی کیمکان و فیزیکی خواص برخی تحقیق

تربت جام، انجام گرفت. میانگین طول، عرض،  شهرستان ازمنطقه مهم تولیدکننده زعفران دراستان خراسان رضوی،

متوسط هندسی، قطرمتوسط می توده ، کرویت، قطرارتفاع، ارتفاع ساق، جرم، حجم، جرم حجمی ظاهری، جرم حج

حسابی وسط حرویه بنه ها بر اساس  تشبیه بنه زعفرانبه کره فشرده به دست آمد. سطوح تصویری عمود 

 و دینامیکی. ضریب اصطکاک استاتیکی برمحورهای طول، عرض و ارتفاع و ضریب گردی بنه ها اندازه گیری شد

همچنین . و شیشه به دست آمد MDF، ورق فوالد گالوانیزه، آلومینیوم، تخته نیز بر روی چهارسطح مختلف شامل

رطوبت بر پایه تر آنها اندازه گیری شد.تست فشار که با استفاده از  .زاویه استقرارطبیعی بنه ها تعیین شد

ل انجام شد که تنش تسلیم،ماکزیمم نیرو،مقدار تغییر شکل)جابجایی(، مدو H5KمدلTiniusolsenدستگاه

 االستیسیته و انرژی نقطه تسلیم بدست آمد.

 یکیمکان و فیزیکی بنه،تست فشار،زعفران وخواص: کلیدواژه

 مقدمه

درجه شرقی طول 02درجه غربی تا 12زعفران گیاهی از خانواده زنبق بوده و در منطقه مدیترانه وغرب آسیا از

. مترازسطح دریاگسترش یافته است 1222 فاعدرجه شمالی عرض جغرافیایی و تا ارت 12 درجه تا32جغرافیایی و 

منشأاین گیاه به طور دقیق شناخته شده نیست ولی برخی مستندات،آن را بومی دامنه های الوند ایران نشان می 

زعفران دنیا، بیشترین تولید را به خود اختصاص داده است، این محصول  92%از  ایران با تولید بیش. دهند

بیشترین کشت . آذربایجان، مراکش و ایتالیا نیزکشت می شود ه اسپانیا، هند، یوناندرکشورهای دیگری از جمل

گیاه زعفران .تولید را به خود اختصاص داده است90 % زعفران در ایران مربوط به استان خراسان می باشدکه تقریباً

ت تشکیل می شود. این شود و ی به ندر به دلیل تریپلوئید بودن عقیم است و کپسول و بذر در آن تشکیل نمی

 که درواقع ساقه ای زیر زمینی ضخیم شده ای است تولید می شود( بنه) گیاه هرساله ازجوانه های موجود درپیاز

صورت که هرساله بنه هاپس از گلدهی اقدام به تولید بنه های جدید برای سال بعد می کنند وخود ازبین  بدین)

زعفران جهت کشت گیاه زعفران می باشد ،هرچنداز بنه های زعفران به  بااین اوصاف کاربرد اصلی بنه (.می روند

 جهت خاصی ضد سرطانی برای مصارف دارویی و برای تغذیه دام نیز استفاده می شود.

 مواد و روش ها

زعفران به صورت کامال تصادفی از چند قسمت مزرعه انتخاب گردید وبرداشت شد و پوشینه های  پیاز کیلوگرم12

طول،عرض،ارتفاع  .باشدیم لوگرمیک2,703پیاز اندازه گیری شد که برابر  دانه هزار جرمدا گردید.در ابتدا اضافی ج
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

گرم در سه تکرار 2,221میلیمتر و وزن  آنها با یک تراوز با دقت 2,21پیاز،ارتفاع ساق به وسیله کولیس با دقت

 (.1حاسبه شد ) جداول م SPSSتایی اندازه گیری شد،تحلیل داده ها توسط نرم افزار 122

 1جدول

 mmارتفاع mmعرض mmطول

ارتفاع 

  grوزن mmساق

300 300 300 300 300 N Valid 

0 0 0 0 0  Missing 

20.0697 18.5793 13.7519 58.0265 5.1459 Mean 

.21003 .20296 .15997 .52014 .07112 Std. Error of Mean 

19.7450 18.5900 13.3350 58.0000 4.8800 Median 

22.00 20.00 12.00 60.00 4.91 Mode 
3.63789 3.51536 2.77077 9.00912 1.23182 Std. Deviation 

13.234 12.358 7.677 81.164 1.517 Variance 

18.78 18.50 15.86 79.20 8.35 Range 

11.22 11.00 7.80 18.60 1.72 Minimum 

30.00 29.50 23.66 97.80 10.07 Maximum 
6020.92 5573.78 4125.57 17407.94 1543.76 Sum 

توده )توده ها 3عدد پیاز و  11زاویه شروع به حرکت :اندازه گیری ضریب اصطکاک استاتیکی ودینامیکی

داخل یک مقوای استوانه ای شکل دو سرباز قرار داده شد وسپس مقوا کمی باال کشیده شد به طوری که به سطح 

د؛ ضریب اصطکاک استاتیکی ، آلومینیوم،ورق گاوانیزه وشیشیه آزمایش شMDFنچسبد( بر روی سطوح: تخته 

 (3زاویهاست و میانگین انها برای پیاز و توده اندازه گیری شد )جدول tngاستایی مساوی با 
 0جدول

تخته  ردیف
MDF 

ورق 

 گالولنیزه

ورق 

 آلومینیوم

 شیشه

1 19 24 22 20 

2 22 24 20 20 

3 25 25 23 20 

4 21 25 25 22 

5 21 26 28 26 

6 22 21 20 18 

7 22 23 20 21 

8 22 23 23 26 

9 23 25 23 27 

10 28 25 27 27 

11 22 31 22 18 

12 22 23 24 20 

13 23 24 24 20 

14 23 25 25 20 

15 24 27 25 23 

 21.86667 23.4 24.73333 22.6 میانگین

ضریب اصطکاک 

 استاتیکی

 0.4 0.43 0.46 0.41 پیاز)دانه(
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 و توده )درجه(زاویه شروع به حرکت پیاز  3جدول

ورق  MDFتخته  ردیف

 گالولنیزه

ورق 

 آلومینیوم

 شیشه

1 19 21 27 20 

2 20 25 25 22 

3 22 25 25 20 

 20.66667 25.66667 23.66667 20.33333 میانگین

ضریب اصطکاک 

 تودهاستاتیکی 

0.37 0.43 0.48 0.37 

 

 

اندازه گرفته شد وداخل یک مقوای استوانه ای  برای محاسبه ضریب اصطکاک دینامیکی ابتدا وزن سه توده پیاز

ریخته شد و استوانه کمی باال کشیده شد به طوری که به سطح نچسبد و استوانه به وسیله نخ به یک نیرو سنج با 

سطح مذکور 2نیوتن وصل گردید. دستگاه با سرعت کم به حرکت درآورده شد ومیانگین نیروی آن در  21/2دقت 

 نتیجه ضریب اصطکاک دینامیکی از فرمول زیر بدست آمد:اندازه گیری شد.در

=ضریب اصطکاک دینامیکی  

 

 ( ضریب اصطکاک دینامیکی2جدول
 ردیف

 (N)گالوانیزه MDF (N)تخته 

)آلمینیوم

N) 

N)شیشه

 (gr)وزن (

 (Nنیروی وزن)

1 0.37 0.43 0.33 0.34 100.37 0.984 

2 0.22 0.17 0.14 0.16 46.61 0.457 

3 0.35 0.41 0.28 0.27 94.2 0.924 

 0.788 80.393 0.256 0.250 0.336 0.313 میانگین

   09325 09317 09427 09397 ضریب اصطکاک دینامیکی

 

 با استفاده از یک استوانه دو سر باز پیاز ها در داخل آن ریخته شد و به آرامی باال: بدست آوردن زاویه استقرار

تکرار انجام شد،از نمای روبه رو وکنار آن عکس گرفته  1کشیده شد و پیاز ها از داخل به پایین ریخته شد که در 

 ( ومیانگین کل زاویه آنها بدست آمد.0شد)شکل
 (بدست آوردن زاویه استقرار1جدول

 1جدول

دید از  ردیف

 روبه رو

دید از 

 روبه رو

دید از 

 کنار

دید از 

 کنار

1 34.5 25.8 29.5 48.7 

2 85.1 35.8 29.6 45.3 

3 49.4 49.18 31 46.6 

4 59.6 56.5 27.9 37.4 

5 20.1 24.6 27.49 27.2 
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 

 
 (2شکل

 

اندازع گیری درصدرطوبت:ابتدا01 نمونه محتوی 127,99 گرم از محصول و در داخل آون مرسوم)میزان دقت 

دمای و با فشار هوای محیط( قرار گرفتند هر3ساعت جرم آنها اندازه گیری شد تا وقتی که تغییرات درصد 

رطوبت به زیر 0 درصد رسید،پس در مدت 33 ساعت در دمای  قرار گرفتن.پس از این مدت نمونه ها که 

 در داخل ظروف پیرکس بودند از آون خارج شده و توزین گشتند ودرصد رطوبت آنها بدست آمد )جدول زیر(

 )محتوای رطوبتی بر پایه تر( =×%1=00 37,39

 

 (درصد رطوبت3جدول

 11 12 9 0 7 3 1 2 3 0 1 زمان

 20,01 20,93 29,30 - - - - 01,29 121,10 102,33 127,99 جرم

 

برای اندازه گیری حجم از ترازوی کفه ای استفاده شد.یک بشر متناسب با محصول اندازه حجم و چگالی:    

و از آب مقطر پر گردید و روی ترازو قرار داده شد و ظرف محتوی آب توزین شد.با توجه به اینکه جسم  انتخاب،

سبک تر از آب بود با یک سیم محصول را در درون ظرف غوطه ور نموده بدون اینکه که با  کناره ها وانتهای بشر 

اختالف این دو وزن ازهم بیانگرمیزان تماسی داشته باشد. وزن بدست آمدهرا از وزن ظرف محتوی آب کم کرده 

پیاز آزمایش شدو از طریق 11جرم آب جابه جا شده بود )معادل نیروی شناوری اعمالی توسط سیال بر جسم(. 

 فرمول زیر حجم تمام نمونه ها را بدست آورده:                                                                      

=   

میباشد پس جرم آب جا به جا شده  برابر با حجم محصول  )1000و با توجه به اینکه دانسیته آب برابر با )

 می پردازیم ی دانه پیاز خواهد شد طبق جدول زیر به بررسی حجمها
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 (بدست آوردن حجم7جدول
 حجم (gr)وزن آب جابه جا شده ردیف

1 6.32 6.32 

2 7.26 7.26 

3 4.26 4.26 

4 5.86 5.86 

5 5.85 5.85 

6 5.65 5.65 

7 8.45 8.45 

8 6.2 6.2 

9 3.75 3.75 

10 5.86 5.86 

11 3.16 3.16 

12 5.48 5.48 

13 3.37 3.37 

14 4.88 4.88 

15 5.38 5.38 

 5.448666667 5.448666667 میانگین

 

 

 5.448666667، حجم  بدست آمدم،چگالی نمونه ها به وسیله فرمول با بدست آوردن حج

گرم بر سانتی متر مکعب بدست  2,091گرم  قرار دادیم و چگالی نمونه  2,00جرم ماده را میانگین کل پیاز ها 

 آمد. 

 

 یک کمک به محاسبه این انجام برای افزار:اع، ضریب گردی با استفادده از نرم ارتف عرض، بدست آوردن طول،

 نرم از بااستفاده (سپس3و1،0)تصاویر  شد عکسبرداری نمونه02از megapixel13تصویر باکیفیت دوربین

 :آمد بدست زیر ابعادی نتایج photoshopافزار

 

 

 
 (نمای روبه رو3   (نمای عمودی0  (نمای جانبی1
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 

 8جدول

ضریب  ارتفاع عرض طول ردیف

 گردی

1 28 24 24.933 0.844 

2 31.67 29.53 24.7333 0.82 

3 30.13 26.9 26.533 0.857 

4 28.8 27.87 28.5333 0.852 

5 29.93 25 27.13 0.878 

6 27.4 32.22 22.93 0.825 

7 27.9333 25.92 23.4 0.863 

8 30.066 26.77 24.933 0.846 

9 27.53 26.52 24.6 0.854 

10 25 23.22 23.8 0.86 

11 28.11 22.8 22.79 0.85 

12 26.36 25.25 26.5 0.846 

13 26.22 28.34 22.16 0.8 

14 24.68 23 20.34 0.851 

15 31.28 26.9 26.29 0.862 

16 22.51 20.14 22 0.8488 

17 24.68 23.81 22.16 0.855 

18 27 24.53 22.16 0.8 

19 25.87 24.8 26.22 0.833 

20 32.37 30.28 23.28 0.87 

 0.84574 24.27128 25.89 27.77697 میانگین
 

 

درجه از  92جهت عمود برهم تحت زاویه  3برای این محاسبه از ندازه گیری حجم با استفاده از نرم افزار:ا

 محاسبه شد.محصوالت عکس گرفته شد سطح مقطع متوسط با استفاده از فرمول 

برای این محصول به صورت زیر محاسبه K،مقدار  اده از فرمول با داشتن متوسط حجم وبا استف

 شد:
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 

 

 9جدول

 A3 ردیف A2 ردیف A1 ردیف

1 493.15 1 512.63 1 466.088 

2 620.62 2 636.96 2 578.28 

3 643.15 3 653.37 3 602.12 

4 632.44 4 573.71 4 627.588 

5 619.28 5 583.82 5 548.995 

6 501.68 6 498.85 6 447.63 

7 515.24 7 518.69 7 566.99 

8 581.39 8 575.95 8 592.7 

9 512.03 9 491.74 9 538.48 

10 470.87 10 442.8 10 446.29 

11 483.02 11 467.67 11 477.418 

12 539.27 12 551.57 12 515.93 

13 464.1 13 468.96 13 525.23 

14 394.3 14 359.61 14 408.35 

15 648.15 15 680.82 15 593.76 

16 405 16 373.94 16 381.67 

17 416.14 17 388.75 17 738.75 

18 493.47 18 455.259 18 456.77 

19 552.89 19 448 19 507.26 

20 562.67 20 575.46 20 727.17 

 537.37345 میانگین 512.92795 میانگین 527.443 میانگین

 

 

( و b(، عرض )aمیانگین های طول) محاسبۀ حجم؛ سطح جانبی)پیرامونی(،ضریب کرویت به روش ریاضی:

را بزرگ ترین قطر در نظر گرفته شد( و گردی dcبرای بدست آوردن حجم و سطح جانبیکرویت) (کلیcارتفاع )

 های زیر:  استفاده شد، از فرمول
فرمول حجم کره فشرده 1,27  

=sفرمول سطح پیرامونی کره فشرده    

=کرویت  
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

دو نمونه از اندازه های کوچک ،متوسط و بزرگ انتخاب گردید. یکی به حالت عمودی و دیگری به تست فشار:

تست فشارانجام شد،که تنش  H5KمدلTiniusolsenز دستگاه حالت افقی تست گردید و با استفاده ا

تسلیم،ماکزیمم نیرو شکست، مقدار تغییر شکل)جابجایی(،مدول االستیسیته و انرژی نقطه تسلیمدر سرعت پایین 

 بدست آمد. )فشاردادن(

 (12جدول

تنش 

 (Mpa)تسلیم

Maxنیرو 

 Nشکست
E 

(Mpa) انرژیj جابجاییmm  

1.496 599 3.088 2.658 14.68 

)نمونه افقی سیاه

 کوچک(

1.006 410 3.528 2.46 15.85 

)نمونه افقی آبی

 متوسط(

3.529 1412 13.62 3.962 15.72 

)نمونه سبز بلند

 افقی بزرگ(

2.392 957 7.66 2.46 13.62 

)نمونه عمودی سبز 

 کوچک(

2.891 1156 12 3.169 12.18 

)نمونه بنفش

 عمودی متوسط(

)نمونه  قرمز 14.07 2.83 7.27 931 2.327

 عمودی بزرگ(

 میانگین 14.35333 2.923167 7.861 910.8333 2.2735

 

 
 

 نتایج وبحث

طول ،عرض و ارتفاع اندازه گیری شده توسط کولیس کمتر از اندازه بدست آمده از تصویر است به دلیل پوشینه  .1

 های زعفران است .

ب می باشد برای کشت چون بذر های با وزن کمتر قوه نامیه کمتری دارند وزن نمونه های اندازه گیری شد مناس .0

 وبرای کشت مناسب نمی باشد.
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 با استفاده از طول ساق پیاز آن می توان برای کارنده ها استفاده کرد. .3

 زاویه استقرار پیاز زعفران خیلی متفاوت می باشد از یک دیگر .2

 اختالف کمی با یک دیگر دارد.حجم بدست آمد با استفاده از غوطه وری در آب  .1

 در نمونه های عمودی قرار گرفته شده در تست فشار تحمل  نیروی بیشتری نسبت به حالت افقی دارد . .3

در بار گزاری پیاز که ممکن است، بر اثر  حمل ونقل ،تراکم و...به وجود بیاید باید از ماکزیمم نیروی شکست کمتر  .7

 باشد.

 

 منابع 

.    مجموعه تعیینبرخیخواصفیزیکیبنهزعفران (.1379ی، س.، کیانمهر، م. و قنبریان، د. )فرهمند، م.، حسن بیگ

 مقاالت پنجمین کنگره ملی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسین.

(. مکانیک محصوالت کشاورزی.سیتگی،گ.دانشگاه زنجان،مرکز خدمات فرهنگی سالکان 1300توکلی،ت)ترجمه(. )

 . زنجان
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