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من العمميات اليامة التي تمي عمميات حصاد محاصيل الحبوب الزراعية المختمفة ،ىي غربمة البذور بغية التخمص من
الشوائب التي تتواجد مع البذور بالدرجة األولى ،وكذلك البذور المشوىة والمعطوبة بالدرجة الثانية ،إضافة لتصنيف
وتدريج البذور حجماً ووزناً بالدرجة الثالثة.

ىدف البحث لدراسة تأثير فتحات الغربال الوسطي آللة غربمة كيربائية محمية الصنع في غربمة وتنظيف بذور بعض
المحاصيل الحبية ،وتقييم أداء ىذه اآللة ،ومن ثم تحديد أقطار فتحات الغرابيل المثالي لبذور بعض المحاصيل

المدروسة واليامة اقتصادياً في سورية.

يتكون الجزء الفعال في اآللة والمسمى باليزاز من ثالث طبقات من الغرابيل وأربعة مخارج (م ازريب) ،الغربال األول
لمتخمص من الشوائب الكبيرة (الحصى ،قطع القماش ،)...الغربال الثاني الستخراج البذور الكبيرة جداً ،الغربال الثالث

ينقل البذور إلى (اآللة الغرافيتية) ويخرج منيا الشوائب الناعمة (البذور المكسورة والصغيرة).

أظيرت نتائج دراسة مخطط فتحات الغربال الثاني (الوسطي) ،أن أفضل غربال لفصل بذور الكمون ذو الفتحات بقطر
( 0.8مم) ،مقارنة مع الغربال المستخدم فعمياً ( 1مم) .أفضل غربال لبذور حبة البركة ذو الفتحات بقطر ( 1.25مم)،

مقارنة مع الغربال المستخدم فعمياً ( 1.40مم) .أفضل غربال لبذور العدس البمدي ذو الفتحات بقطر ( 2مم) ،مقارنة

مع الغربال المستخدم فعمياً ( 2.5مم) .أفضل غربال لبذور الحمص ذو الفتحات بقطر ( 5مم) ،مقارنة مع الغربال
المستخدم فعمياً ( 5.5مم).

لذا يوصى باستخدام الغرابيل ذات الفتحات المبينة أعاله لغربمة البذور المدروسة بدالً من الغرابيل ذات الفتحات

المستعممة فعمياً في الغربمة نظ اًر لعدم دقتيا في عممية الغربمة ولعدم توافق قطر تمك الفتحات مع أحجام البذور
المدروسة.

الكممات المفتاحية :غربال بزور محاصيل ،غربمة البذور ،تنظيف البذور ،تدريج البذور ،خواص البذور ،فتحات الغرابيل.
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ABSTRACT



The important processes that follow the harvesting of various agricultural crops, especially
the cereal crops, the process of sifting and separation of seeds from impurities, in order to
get rid of the impurities that exist with the seeds in the first degree, and to get rid of the
distorted and damaged seeds in the second degree.
This study was aimed to study the effect of the sieve holes of a local industrial electric
screening machine in the process of sifting and cleaning the seeds of some cereal crops,
and evaluation the performance of this machine, and then determining the optimal sieve
diameters for the seeds of crops studied and economically important in Syria.
The active part of the machine, called the vibrator, consists of three layers of sieves and
four gutters, the first sieve to get rid of large impurities (gravel, cloths, ...), the second
sieve to extract the very large seeds, the third sieve moves the seeds to the graphite
machine, It produces soft impurities (broken and small seeds).
The second sieve was studied. The results showed that the best sieve of the cumin seeds
with holes (0.8 mm) compared with actually used the sieve (1 mm). The best sieve seeds of
holes (1.25 mm), compared with actually used the sieve (1.40 mm). The best sieve for
local lentil seeds with holes (2 mm), compared with actually used the sieve (2.5 mm). The
best sieve of chickpea seeds with holes (5 mm) compared with actually used the sieve (5.5
mm).
Therefore, it is recommended to use the sieves with the holes shown above to screen the
studied seeds instead of the actual sieves used in the screening factories due to their
inaccuracy in the screening process because the diameter of these holes is not consistent
with the sizes of the studied seeds.
Keywords: sieve, seed sifting, seed cleaning, seed grading, seed properties, sieve holes.
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مقدمة
تعد عممية غربمة وفصل البذور من الشوائب من العمميات اليامة التي تمي عمميات الحصاد لممحاصيل
الزراعية المختمفة وباألخص المحاصيل الحبية ،وذلك لمتخمص من الشوائب التي تتواجد مع البذور بالدرجة

األولى ،ولمتخمص من البذور المشوىة والمعطوبة بالدرجة الثانية ،ولتصنيف وتدريج البذور حجماً ووزن ًا

بالدرجة الثالثة.

وىناك العديد من الطرق المستخدمة في عمميات الغربمة والفصل والتدريج ،ويأتي في مقدمة ىذه الطرق
استخدام الغرابيل اليدوية البسيطة التي استعممت منذ زمن بعيد جداً والتي تعتمد عمى عضالت اإلنسان في
اىتزازىا وصوالً لمغرابيل اآللية الحديثة والتي تعتمد عمى الطاقة الكيربائية أو غيرىا من مصادر الطاقة.

لذا كان البد من دراسة ىذه العممية وخاصة عند استخدام الطرق الحديثة العديدة في عممية الغربمة نظ اًر لما

ليذه العممية من أىمية بغية تحديد الطرق والوسائل المثمى والمناسبة لممحاصيل المختمفة.

ييدف ىذا البحث ل تقييم آلة غربمة كيربائية محمية الصنع ،وذلك بيدف تحديد أقطار فتحات الغرابيل المثالي
لبذور بعض المحاصيل الحبية اليامة اقتصادياً في سورية.

إن غربمة البذور ىي فصل البذور عن الشوائب كالقش وبقايا المحصول واألوراق والتربة والبذور الفارغة..
الخ ،لتحسين مواصفاتيا وظروف تخزينيا وسيولة تداوليا الحقاً ،وتسمى درجة النظافة المحققة درجة النقاوة
(أو كفاءة التنظيف)Nagesh, and Lakshminarasimhan, ( ،)Kajuna, 2001( ،)Schmidt, 2000( ،

.)2014
تفصل المواد لمجموعتين في الغربمة ،مجموعة البذور ومجموعة الشوائب ،ثم يتم التخمص من الشوائب .وىناك
عدة طرق ومبادئ لفصل البذور عن الشوائب ،ويمكن فصل الشوائب إذا اختمفت بخواصيا الفيزيائية كالحجم،
الشكل ،الوزن ،الكتمة ،الكثافة ،والوزن النوعي .وكمما تماثمت الشوائب مع البذور ازدادت صعوبة فصميا ،ويعد

االختالف في حجم البذور وشكميا الموروفولوجي عامالً معيقاً لغربمة البذور ،فكمما كان االختالف في حجم

البذور أكبر ،كمما ازدادت صعوبة الغربمة ،ويصعب التخمص من الشوائب دون ضرر البذور ذات األحجام

المختمفة.)Schmidt, 2000( ،

تستخدم أجيزة الغربمة لفصل وتنظيف البذور عن الشوائب ،وتعتمد في عمميا عمى اختالف الخواص السطحية
لمبذور ،وىناك العديد من أجيزة الغربمة ،ولكن يمكن اختصارىا باليوائية ،الميكانيكية ،ومزيج من اليوائية

والميكانيكية ،)Arfia, 2006( ،وت ستخدم أجيزة الغربمة التجارية أكثر من طريقة من الطرق السابقة،
(.)Hauhouot et al., 2000

يستخدم اليواء في الغربمة اليوائية لدفع ورفع الشوائب الخفيفة (القش والغبار) عن البذور الثقيمة التي تتحرك
نحو األسفل ،ولكي تتم الغربمة اليوائية ،يجب تسريع جسيمات المواد المختمطة وتشتيتيا كأجسام حرة مستقمة،
حيث تعتمد الغربمة اليوائية عمى وجود فرق بين سرعات رفع جسيمات المواد المطموب فصميا (السرعة

الحرجة).)Gorial and Callaghan, 1990( ،)Aguirre and Garray, 1999( ،)Mohsenin, 1978( ،
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أما في الغربمة الميكانيكية ف يتم نقل المواد المختمطة لسطح مثقب ذو حركة ترددية وذو فتحات بأشكال
ومساحات محددة ،حيث يتم فصل البذور عن الشوائب باالعتماد عمى اختالف أحجام وأشكال تمك المواد،
وفي العادة يستخدم غرابيل متعددة لفصل وتصنيف البذور إلى درجات حجميةGorial and Callaghan, ( ،

.)Wang et al., 1994( ،)1990

يستخدم في الغرابيل المختمطة :سرعة اليواء الحرجة ،الحجم ،الشكل ،والكثافة .وىذه طريقة أكثر فعالية من
الغربمة اليوائية أو الميكانيكية .وىي األساسية لغربمة البذور في الوقت الحالي.)OARI, 2006( ،

تؤثر عمى الغربمة( :آ) خواص المحصول :نوع المحصول ،مرحمة النضج ،رطوبة البذور ،رطوبة القش،
الكثافة الظاىرية لمبذور ،الكثافة الظاىرية لمقش ،طول السوق ،السرعة الحرجة لممواد (البذور والمواد الغريبة)،
وحجم البذور( .ب) خواص الغربال :سرعة تردد الغربال ،شوط التردد ،ميل الغربال ،طول الغربال ،عرض
الغربال ،قطر فتحات الغربال ،سرعة اليواء ،زاوية واتجاه تدفق اليواء،)Gumble and Maina, 1990( ،
(.)Simonyan et al., 2006

تـ قيم الغرابيل بعدة معايير :كفاءة الغربمة ،فقد البذور .ميل الغربال ومعدل التغذية ،وخصائص المحصول
الفيزيائية .ولميل الغربال وسرعة تردده وسرعة اليواء دور مؤثر ،حيث تزداد كفاءة الغربمة والفقد الكمي بزيادة

سرعة اليواء وزاوية ميل الغربال وسرعة تردد الغربالAwady et al., ( ،)Harrison and Blecha, 1983( ،

.)Abdel et al., 2007( ،)Ebaid, 2005( ،)2003
كما تؤثر سرعة تردد الغربال عمى مرور الجسيمات خالل فتحات الغربال ،حيث يزداد الفقد مع زيادة سرعة

تردد الغربال.)Voicu et al., 2007( ،)Salwa et al., 2010( ،)Feller and Foux, 1975( ،

ىناك عالقة عكسية بين كفاءة الغربمة ومعدل التغذية ،تعود لزيادة الحمل عمى الغربال ،الذي يحد من حرية

حركة البذور والشوائب.)Faran and Macmillan, 1979( ،)Abduljelil, 2010( ،

والقش الصغير ىو المموث الرئيسي لمبذور ويصعب جداً فصمو عن البذور ،فالقش غير متماثل في الشكل
والكثافة ،وىذا يؤدي لعدم استق ارره ىوائياً.)Zewdu, 2007( ،

إن الغربمة عمى الغرابيل ذات الحركة الترددية عممية معقدة ،تتأثر بزاوية االحتكاك الداخمي والخارجي لمبذور
عمى سطح الغربال.)Yan, et al., 2010( ،

نظ اًر لكبر العوامل المؤثرة عمى أداء الغربال ،سيتم دراسة آثر قطر فتحات الغربال الوسطي ،بينما ستدرس
باقي التأثيرات في بحوث ودراسات الحقة.

طرائق البحث ومواده:

أجريت التجربة في مزرعة خاصة بريف حمب ،واستخدم في التجربة المواد التالية:
 -1المواد:
 -1 -1آلة غربمة:

إنتاج شركة (درباس لتصميم وتصنيع الخطوط التكنولوجية آلالت معاممة البذور واألعالف).
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الجزء الفعال ىو اليزاز الذي يتكون من ثالث طبقات من الغرابيل وأربعة مخارج (م ازريب) ،الشكل (.)1

الغربال األول لمتخمص من الشوائب الكبيرة (الحصى ،قطع القماش ،)...الغربال الثاني الستخراج البذور
الكبيرة جدًا ،الغربال الثالث ينقل البذور إلى (اآللة الغرافيتية) ويخرج منيا الشوائب الناعمة (البذور المكسورة
والصغيرة).

يتحرك اليزاز بغرابيمو الثالثة حركة ترددية أفقية جممة واحدة وبنفس السرعة وبشوط مداه ( 14مم) .يبمغ طول
الغربال اليزاز ( 2متر) وعرضو ( 1متر) ،وارتفاع أحد أطراف اليزاز ( 27سم) أي بميل ( 8درجة) ،الشكل

(.)2

الشكل ( :)2أنواع متعددة من الغرابيل المستخدمة.

الشكل ( :)1اآللة مع الجزء الفعال فييا وىو اليزاز
الذي يتكون من ثالث طبقات (غرابيل).

يمكن زيادة سرعة اليزاز من ( 400دورة /دقيقة) إلى ( 1400د/د) ،باستخدام محرك كيربائي يدور

( 1400د/د) ،تنقل دورتو إلى بكرة قطرىا ( 8سم) مثبتة عمى قضيب بطول ( 28سم) وبيذا نحصل عمى
سرعة نيائية مخفضة عمى البكرة ( 400د/د) ،ولزيادة السرعة يتم تغيير البكرة بأقطار مختمفة حسب السرعة
المطموبة التي تتراوح بين ( 1400إلى  400د/د).
يتم استقبال البذور من الغربال الثالث من قبل جياز الفرز والفصل (القطاعة) والذي يعمل باالىتزاز وبوجود

اليواء لفصل البذور عن الشوائب التي ليا نفس الحجم والوزن النوعي ،ويبمغ مدى شوط آلة الفرز أيض ًا (14
مم) ،ويمكن زيادة سرعتيا وابطاءىا بواسطة عتمة يدوية (فيميتور).

المحركات الكيربائية المستخدمة في اآللة ذات قدرة ( 1.5حصان) ما عدا محرك اليواء ( 5حصان).

تتكون اآللة بشكل عام من:
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 -1ثالث ى اززات (غرابيل) ذات محركات كيربائية.

 -2ناثر ذو محرك كيربائي (جياز الفرز والفصل) ويدعى بالقطاعة.
 -3السيكمون :الذي يعمل عمى تصفية اليواء وفصل الغبار منو وذلك لمحفاظ عمى البيئة من التموث.
 -4القناطر :وىي عبارة عن ناقل تسمسمي مطاطي (سير) معمق عميو كؤوس بأبعاد ( 25سم) ،وتتراوح سرعة

السير من ( 125 - 100د/د) ،وطول السير ( 25 - 10م) وارتفاع القناطر ( 5 - 3م) ،الشكمين ( 3و.)4

الشكل ( :)3القناطر وىي عبارة عن ناقل

الشكل ( :)4القناطر وىي عبارة عن ناقل

تسمسمي مطاطي (سير) معمق عميو كؤوس.

تسمسمي مطاطي (سير) معمق عميو كؤوس.

ويعتمد خط اإلنتاج عمى عممية سحب البذور من مكان الصب (الجرن) عبر حمزون ومن ثم تمريره عمى
الغرابيل الي اززة المتدرجة الفتحات فتتخمص البذور من ال حصى الناعم والتراب وبقايا القشور ،ثم تتم عممية نثر
البذور عبر الناثر (جياز الفرز والفصل) الذي يقوم باالىتزاز المتأرجح بواسطة محرك ونتيجة ضغط ىواء

المروحة تحت الناثر يتم فرز البذور من التراب وبقايا القش والبذور المتكسرة (القطاعة) ،الشكل ( )5حسب

الوزن النوعي ،ثم تصب البذور والمواد في فتحات لمتعبئة في أكياس ويتجو الغبار إلى السيكمون الذي يجعمو
يتطاير إلى اليواء المحيط.
 -2 -1البذور المستخدمة:
 -1الكمون -2 ،الحبة السوداء -3 ،العدس البمدي -4 ،حمص (إيكاردا).
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 -2الطرق:

تمت التجربة بتثبيت الغربال العموي والوسطي ،وبتغيير غربال الطبقة الثالثة (الغربال األساسي السفمي) ،حيث

استبدل بثالث غرابيل ذات فتحات ب أقطار مختمفة (الغربال التقميدي المستخدم من قبل الفالحين ،وغربال ذو
فتحات بأقطار أكبر ،وغربال ذو فتحات بأقطار أصغر).
وكانت أقطار فتحات الغرابيل العموية الثابتة كالتالي:

-1

بذور الكمون :العموي ( 3.5مم) ،والوسطي ( 2.5مم).

-2

بذور حبة البركة السوداء :العموي ( 4.0مم) ،والوسطي ( 3.5مم).

-4

بذور الحمص :العموي ( 12.0مم) ،والوسطي ( 10.0مم).

-3

بذور العدس البمدي :العموي ( 6.0مم) ،والوسطي ( 5.0مم).

الشكل ( :)5الناثر (جياز الفرز والفصل) ويدعى بالقطاعة.

ثم أخذت القراءات التالية ،وبثالثة مكررات:

 -1إنتاجية اآللة ،كغ /سا.

 -2نسبة الشوائب في البذور المغربمة.% ،
 -3نسبة الكسر.% ،

 -4باقي الغربمة (الشوائب).% ،
 -5نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) .%
 -6الفاقد ضمن اآللة.% ،

وفي النياية تم وضع معامل تقييم لتحديد الفتحات ذات القطر األمثل لغربمة بذور كل محصول:
Y
M C

Co 
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حيث:

 -Coمعامل التقييم.

 -Yالتأثير النسبي لإلنتاجية.

 -Mالتأثير النسبي لباقي الغربمة (الشوائب).

 -Cالتأثير النسبي لنسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب).
والمعاممة التي تعطي أكبر معامل تكون المعاممة المثمى.

حيث:

التأثير النسبي لإلنتاجية

إنتاجية المعاممة المختبرة
إنتاجية المعاممة الشاىد)ما يستخدمو الفالح(

التأثير النسبي لباقي الغربمة )الشوائب(

باقي الغربمة لممعاممة المختبرة
باقي الغربمة لمعاممة الشاىد)ما يستخدمو الفالح(

التأثير النسبي لنسبة البذور السميمة في باقي الغربمة

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة لممعاممة المختبرة
نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة لمعاممة الشاىد)ما يستخدمو الفالح(

النتائج والمناقشة:
 -1غربمة بذور الكمون:

من الجدول ( )1والشكل ( ،)6يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تنخفض إنتاجية اآللة بالنسبة ليذا

المحصول ،حيث كانت إنتاجية اآللة كالتالي 454 ،469.5 ،549.5( :كغ /سا) عند فتحات بأقطار (،0.8

 1.25 ،1مم) عمى التوالي ،وذلك لبذور الكمون ،وىذا يعود لزيادة نسبة البذور السميمة المسربة عبر فتحات
الغربال مع الشوائب االخرى.
الجدول ( :)1إنتاجية اآللة ،نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي
الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور الكمون( ،متوسط ثالثة مكررات).

قطر فتحات الغربال ،مم

0.8

1

1.25

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

549.5

469.5

454

نسبة الشوائب في البذور المغربمة% ،

4

1.5

0.5

نسبة الكسر% ،

4

3

1

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

19

20.5

21.6

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

1.3

2

7

الفاقد ضمن اآللة% ،

0.3

0.3

0.3

من الجدول ( )1والشكل ( ،)7يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تتناقص نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،حيث
كانت )% 0.5 ،1.5 ،4( :عند فتحات بأقطار ( 1.25 ،1 ،0.8مم) عمى التوالي ،كما تتناقص نسبة الكسر في
البذور المغربمة ،حيث كانت )% 1 ،3 ،4( :عند فتحات بأقطار ( 1.25 ،1 ،0.8مم) عمى التوالي.

84

مجمة جامعة تشرين  العموم اليندسية المجمد ( )04العدد (Tishreen University Journal. Eng. Sciences Series 8402 )5

ولكن بزيادة قطر فتحات الغربال يتزايد باقي الغربمة (الشوائب) ،حيث كان )% 21.6 ،20.5 ،19( :عند فتحات
بأقطار ( 1.25 ،1 ،0.8مم) عمى التوالي ،كذلك تتزايد نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،حيث كانت،2 ،1.3( :
 )% 7عند فتحات بأقطار ( 1.25 ،1 ،0.8مم) عمى التوالي.

بينما بزيادة قطر فتحات الغربال كانت نسبة الفاقد في الغربال ثابتة وىي ( )% 0.3عند جميع الفتحات ذات األقطار
( 1.25 ،1 ،0.8مم) ،وذلك لبذور الكمون.
560
540

500
480
460
440
1.4

1.2

1

0.6

0.8

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)6إنتاجية اآللة حسب قطر فتحات الغرابيل لبذور الكمون.

الفاقد في اآللة

سليم في باقي الغربلة

باقي الغربلة

الكسر

الشوائب
25
20

10
5
0
قطر 1.25

قطر 1.0

قطر 0.8

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)7نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب)،
نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور الكمون.
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النسبة المئوية% ،

15

إنتبجية الغرببل ،كغ /سب
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الجدول ( )2يوضح معامل التقييم الخاص ببعض النقاط اليامة المدروسة وىي :إنتاجية اآللة ،باقي الغربمة
(الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،وكذلك معامل التقييم الكمي الذي كان كالتالي،1 ،6.50( :

 )0.26عند فتحات بأقطار ( 1.25 ،1 ،0.8مم) عمى التوالي ،وذلك لبذور الكمون ،ومنو يتضح أن أفضل
غربال ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 0.8مم) ىو األفضل لغربمة بذور الكمون ،حيث كان معامل تقييمو

( )6.5وبفارق كبير جداً عن الغربال المستخدم .

الجدول ( :)2معامالت التقييم لمغرابيل المستخدمة في غربمة بذور الكمون.

قطر فتحات الغربال ،مم

0.8

1

1.25

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

1.17

1

0.97

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

0.27

1

1.05

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

0.65

1

3.5

معامل التقييم الكمي

6.50

1

0.26

 -2الحبة السوداء (حبة البركة):

من الجدول ( )3والشكل ( ،)8يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تنخفض إنتاجية اآللة ،حيث كانت إنتاجية

اآللة كالتالي 561 ،600 ،756( :كغ /سا) عند فتحات بأقطار ( 1.50 ،1.40 ،1.25مم) عمى التوالي،
وذلك لبذور الحبة السوداء (حبة البركة) ،وىذا يعود لزيادة نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب).
الجدول ( :)3إنتاجية اآللة ،نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي
الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور الحبة السوداء (حبة البركة)( ،متوسط ثالثة مكررات).

قطر فتحات الغربال ،مم

1.25

1.40

1.50

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

756

600

561

نسبة الشوائب في البذور المغربمة% ،

4

5

1

نسبة الكسر% ،

4

2

1

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

9.7

15

16.8

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

2

3

4

الفاقد ضمن اآللة% ،

0.34

0.34

0.34
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800
750

650
600

إنتبجية الغرببل ،كغ /سب

700

550
500
1.55

1.5

1.45

1.4

1.35

1.3

1.25

1.2

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)8إنتاجية اآللة حسب قطر فتحات الغرابيل لبذور الحبة السوداء (حبة البركة).

من الجدول ( )3والشكل ( ،)9يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تتناقص نسبة الشوائب في البذور المغربمة

ثم تزداد ثم تتناقص ،حيث كانت )% 1 ،5 ،4( :عند فتحات بأقطار ( 1.50 ،1.40 ،1.25مم) عمى

التوالي،
بينما تتناقص نسبة الكسر في البذور المغربمة ،حيث كانت )% 1 ،2 ،4( :عند فتحات بأقطار (،1.25
 1.50 ،1.40مم) عمى التوالي.
ولكن بزيادة قطر فتحات الغربال يتزايد باقي الغربمة (الشوائب) ،حيث كان )% 16.8 ،15 ،9.7( :عند

فتحات بأقطار ( 1.50 ،1.40 ،1.25مم)عمى التوالي ،كذلك تتزايد نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة،
حيث كانت )% 4 ،3 ،2( :عند فتحات بأقطار (( 1.50 ،1.40 ،1.25مم) عمى التوالي.

بينما بزيادة قطر فتحات الغربال كانت نسبة الفاقد في الغربال ثابتة وىي ( )% 0.34عند جميع الفتحات ذات
األقطار ( 1.50 ،1.40 ،1.25مم) ،وذلك لبذور الحبة السوداء (حبة البركة).
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الفاقد في اآللة

سليم في باقي الغربلة

باقي الغربلة

الكسر

التنبي

الشوائب
18
16
14
10
8
6

النسبة المئوية% ،

12

4
2
0
قطر 1.5

قطر 1.25

قطر 1.4

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)9نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب)،
نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور حبة البركة.

الجدول ( )4يوضح معامل التقييم الخاص ببعض النقاط اليامة المدروسة وىي :إنتاجية اآللة ،باقي الغربمة
(الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،وكذلك معامل التقييم الكمي الذي كان كالتالي،1 ،2.86( :

 )0.63عند فتحات بأقطار ( 1.50 ،1.40 ،1.25مم) عمى التوالي ،وذلك لبذور حبة البركة ،ومنو يتضح
أن أفضل غربال ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 1.25مم) ىو األفضل لغربمة بذور حبة البركة ،حيث كان

معامل تقييمو ( )2.86عن الغربال المستخدم.

الجدول ( :)4معامالت التقييم لمغرابيل المستخدمة في غربمة بذور حبة البركة.

قطر فتحات الغربال ،مم

1.25

1.40

1.50

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

1.26

1

0.935

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

0.65

1

1.12

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

0.67

1

1.33

معامل التقييم الكمي

2.86

1

0.63

 -3العدس البمدي:

من الجدول ( )5والشكل ( ،)10يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تنخفض إنتاجية اآللة ،حيث كانت

إنتاجية اآللة كالتالي 931 ،970 ،990( :كغ /سا) عند فتحات بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى التوالي،
وذلك لبذور العدس البمدي ،وىذا يعود لزيادة نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب).
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الجدول ( :)5إنتاجية اآللة ،نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي
الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور العدس البمدي( ،متوسط ثالثة مكررات).

قطر فتحات الغربال ،مم

2

2.5

3

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

990

970

931

نسبة الشوائب في البذور المغربمة% ،

3.5

2

1

نسبة الكسر% ،

6

4

2

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

16

17

21

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

2

3

21

الفاقد ضمن اآللة% ،

0.5

0.5

0.5

من الجدول ( )5والشكل ( ،)11يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تتناقص نسبة الشوائب في البذور
المغربمة ،حيث كانت )% 1 ،2 ،3.5( :عند فتحات بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى التوالي ،كما تتناقص
نسبة الكسر في البذور المغربمة ،حيث كانت )% 2 ،4 ،6( :عند فتحات بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى

التوالي.
ولكن بزيادة قطر فتحات الغربال يتزايد باقي الغربمة (الشوائب) ،حيث كان )% 21 ،17 ،16( :عند فتحات

بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى التوالي ،كذلك تتزايد نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،حيث كانت،2( :
 )% 21 ،3عند فتحات بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى التوالي.

بينما بزيادة قطر فتحات الغربال كانت نسبة الفاقد في الغربال ثابتة وىي ( )% 0.5عند جميع الفتحات ذات
األقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) ،وذلك لبذور العدس البمدي.

الجدول ( ) 6يوضح معامل التقييم الخاص ببعض النقاط اليامة المدروسة وىي :إنتاجية اآللة ،باقي الغربمة
(الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،وكذلك معامل التقييم الكمي الذي كان كالتالي،1 ،1.62( :
 )0.11عند فتحات بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى التوالي ،وذلك لبذور العدس البمدي ،ومنو يتضح أن
أفضل غربال ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 2مم) ىو األفضل لغربمة بذور العدس البمدي ،حيث كان معامل

تقييمو ( )1.62وبفارق بسيط عن الغربال المستخدم .
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1000
990

970
960
950
940
930
920
3.5

3

2.5

1.5

2

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)10إنتاجية اآللة حسب قطر فتحات الغرابيل لبذور العدس البمدي.

الفاقد في اآللة

سليم في باقي الغربلة

باقي الغربلة

الكسر

الشوائب
25
20

10
5
0
قطر 3.0

قطر 2.5

قطر 2.0

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)11نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب)،
نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور العدس البمدي.

90

النسبة المئوية% ،

15

إنتبجية الغرببل ،كغ /سب
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الجدول ( :)6معامالت التقييم لمغرابيل المستخدمة في غربمة بذور العدس البمدي.

قطر فتحات الغربال ،مم

2

2.5

3

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

1.02

1

0.96

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

0.94

1

1.24

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

0.67

1

7.00

معامل التقييم الكمي

1.62

1

0.11

 -4الحمص:

من الجدول ( )7والشكل ( ،)12يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تنخفض إنتاجية اآللة ،حيث كانت

إنتاجية اآللة كالتالي 721 ،737 ،774( :كغ /سا) عند فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) عمى التوالي،
وذلك لبذور الحمص ،وىذا يعود لزيادة نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب).
الجدول ( :)7إنتاجية اآللة ،نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي
الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور الحمص( ،متوسط ثالثة مكررات).

قطر فتحات الغربال ،مم

5

5.5

6

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

774

737

721

نسبة الشوائب في البذور المغربمة% ،

3

2.5

1

نسبة الكسر% ،

5.4

4

2.6

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

10

13

15.5

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

2

24

36

الفاقد ضمن اآللة% ،

1

1

1

من الجدول ( )7والشكل ( ،)13يتبين أنو بزيادة قطر فتحات الغربال تتناقص نسبة الشوائب في البذور
المغربمة ،حيث كانت )% 1 ،2.5 ،3( :عند فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) عمى التوالي ،كما تتناقص
نسبة الكسر في البذور المغربمة ،حيث كانت )% 2.6 ،4 ،5.4( :عند فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم)

عمى التوالي.

ولكن بزيادة قطر فتحات الغربال يتزايد باقي الغربمة (الشوائب) ،حيث كان )% 15.5 ،13 ،10( :عند

فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) عمى التوالي ،كذلك تتزايد نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،حيث كانت:
( )% 36 ،24 ،2عند فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) عمى التوالي.

بينما بزيادة قطر فتحات الغربال كانت نسبة الفاقد في الغربال ثابتة وىي

( )% 1عند جميع الفتحات ذات

األقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) ،وذلك لبذور الحمص.

الجدول ( ) 8يوضح معامل التقييم الخاص ببعض النقاط اليامة المدروسة وىي :إنتاجية اآللة ،باقي الغربمة
(الشوائب) ،نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،وكذلك معامل التقييم الكمي الذي كان كالتالي،1 ،17.5( :
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 )0.55عند فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) عمى التوالي ،وذلك لبذور الحمص ،ومنو يتضح أن أفضل
غربال ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 5مم) ىو األفضل لغربمة بذور الحمص ،حيث كان معامل تقييمو

( )17.5عن الغربال المستخدم.

780
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6.5

6

5.5

4.5

5

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)12إنتاجية اآللة حسب قطر فتحات الغرابيل لبذور الحمص.

الفاقد في اآللة

سليم في باقي الغربلة

باقي الغربلة

الكسر

الشوائب
40
35
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قطر 6.0

قطر 5.5

قطر 5.0

قطر فتحبت الغرببل ،مم
الشكل ( :)13نسبة الشوائب في البذور المغربمة ،نسبة الكسر ،باقي الغربمة (الشوائب)،
نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة ،الفاقد ضمن اآللة ،لبذور الحمص.
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النسبة المئوية% ،

30

إنتبجية الغرببل ،كغ /سب
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الجدول ( :)8معامالت التقييم لمغرابيل المستخدمة في غربمة بذور الحمص.

قطر فتحات الغربال ،مم

5

5.5

6

إنتاجية اآللة ،كغ /سا

1.05

1

0.98

باقي الغربمة (الشوائب)% ،

0.77

1

1.19

نسبة البذور السميمة في باقي الغربمة (الشوائب) %

0.08

1

1.5

معامل التقييم الكمي

17.50

1

0.55

االستنتاجات والتوصيات:
 -1أفضل غربال لغربمة بذور الكمون ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 0.8مم) ،حيث كان معامل تقييمو ()6.5
وبفارق كبير جداً عن الغربال المستخدم ( 1مم) ،كون معامل التقييم الكمي كان كالتالي )0.26 ،1 ،6.50( :عند
فتحات بأقطار ( 1.25 ،1 ،0.8مم) عمى التوالي.

 -2أفضل غربال لغربمة بذور حبة البركة ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 1.25مم) ،حيث كان معامل تقييمو

( )2.86وبفارق معقول عن الغربال المستخدم ( 1.40مم) كون معامل التقييم الكمي كان كالتالي،1 ،2.86( :
 )0.63عند فتحات بأقطار ( 1.50 ،1.40 ،1.25مم) عمى التوالي.
 -3أفضل غربال لغربمة بذور العدس البمدي ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 2مم) ،حيث كان معامل تقييمو ()1.62
وبفارق بسيط عن الغربال المستخدم ( 2.5مم) كون معامل التقييم الكمي كان كالتالي )0.11 ،1 ،1.62( :عند

فتحات بأقطار ( 3 ،2.5 ،2مم) عمى التوالي.

 -4أفضل غربال لغربمة بذور الحمص ىو الغربال ذو الفتحات بقطر ( 5مم) ،حيث كان معامل تقييمو ()17.5
وبفارق كبير جداً جداً عن الغربال المستخدم ( 5.5مم) كون معامل التقييم الكمي كان كالتالي)0.55 ،1 ،17.5( :
عند فتحات بأقطار ( 6 ،5.5 ،5مم) عمى التوالي.
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