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استفاده از سیستم هوشمند کنترل مراحل عملآوری بر خصوصیات کمی و کیفی
توتون در گرمخانه
رضا محسن زاده
مربی  -مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش ،بهشهر
Email: r_mohsenzadeh@yahoo.com

چکیده:
عملآوری توتون یک مرحله مهم برای سیستم تولید توتون است .جهت دست یابی به کیفیت باال و کاهش هزینه-
های تولید وسایل کنترل اتوماتیک برای مراحل عمل آوری استفاده شده اند و چند نوع از کنترل کنندههای
اتوماتیکی در حال حاضر قابل دسترس هستند .با توجه به افزایش هزینه های کارگری ،به منظور کاهش نیروی کار
و حجم کار مورد نیاز در فرآیند فرآوری ،کاهش مصرف سوخت و افزایش سود کشت توتون استفاده از این سیستم
ضروری است .این مطالعه برای استفاده از سیستم کنترل هوشمند مراحل عملآوری در مقایسه با روش
سنتی(دستی) بر ویژگی های کیفی ،هزینه های تولید و کارگر ،صرفه جویی زمان در مرکز تحقیقات و آموزش
تیرتاش در سال  3131برای اولین بار اجرا شد .برگها در  4چین با  1تیمار عملآوری شدند .این سیستم دارای سه
مرحله ،دستی ،اتوماتیک و نیمه اتوماتیک بود .فرآیند عملآوری توتون به چهار مرحله تقسیم گردید .افزایش ایمنی،
ذخیره اطالعات در حافظه ،واکنش به آالرم تعریف شده ،ارسال پیام کوتاه به از کار افتادن فن و مشعل در سیستم
قابل کنترل است .نتایج نشان داد که استفاده از سیستم کنترل هوشمند در مراحل عملآوری توتون موجب کاهش
تعداد نیروی کار ،صرفه جویی زمان ( 306-06ساعت) و افزایش کیفیت توتون ( 16-06درصد) گردید .این سیستم
را میتوان برای کنترل دما و رطوبت در سایر محصوالت کشاورزی استفاده کرد.
کلمات کلیدی :توتون ،سیستم هوشمند ،عملآوری ،گرمخانه
مقدمه:
توتون یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که در
اقتصاد کشورهای تولید کننده آن نقش مهمی دارد و
درآمد حاصل از فرآورده های مختلف آن رقم قابل
توجهی از درآمد ملی کشورهای تولیدکننده را تشکیل

می دهد .این گیاه گاهی بعنوان زینتی و زمانی در
نقش دارو برای معالجه بعضی از بیماریها ،امالح
نیکوتین آن در مبارزه با آفات و باالخره جهت
ساخت سیگارت مورد استفاده قرار می گیرد.
براساس آمار ارائه شده ،تولید توتون و سیگارت
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تجارتی معادل  116میلیارد دالر در سال را به خود

مرحله طول میکشد .چهار مرحله برای عملآوری

اختصاص میدهد  .حدود  366میلیون نفر در جهان

توتون در گرمخانه وجود دارد و هر یک از مراحل

به کسب و کار در صنعت دخانیات و توتون مشغول

نیاز به افزایش دما و کنترل رطوبت وجود دارد تا

هستند .در ایران سطح زیر کشت توتون معادل با

برگ توتون با کیفیت مطلوب بدست آید (زانگ و

 0666هکتار است که برابر با تولید  36666تن برگ

همکاران .)0631،

توتون است و حدود  36تا  06هزار نفر در این بخش
بطور مستقیم یا غیر مستقیم مشغول کار می باشند
(زمانی .)3133 ،یکی ازانواع مهم توتون در دنیا
توتون ویرجینیا و باسما هستند .عملیات کشاورزی
این توتون از قبیل کاشت (نشاکاری) ،داشت (مبارزه
با آفات و بیماریها و  )...و برداشت (برگچینی)
تقریبا مشابه محصوالت دیگر کشاورزی است اما
مهمترین بخش توتونکاری مرحله عملآوری آن در
گرمخانه است که برگهای توتون بعد از برداشت در
این محفظه قرار

میگیرند و میزان توتون در هر

محفظه در هر مرحله برداشت (حدود  5تا  0مرحله)
بین 0566تا  1666کیلوگرم

می باشد .در

عملآوری توتون تالش بر این است که حیات در
برگ تا انجام کامل تغییرات شیمیائی و بیوشیمیائی و
تغییرات بیولوژیکی در مرحله رنگ آوری حفظ

 -3مرحله رنگ آوری :این مرحله مهمترین مرحله
در عملآوری توتون میباشد که سعی بر زنده نگه
داشتن برگ است تا تغییرات شیمیایی شامل شکستن
کلروفیل و تبدیل نشاسته به قند انجام پذیرد و
بستگی به درجه حرارت و رطوبتنسبی گرمخانه
دارد .در این مرحله رطوبتنسبی محیط عملآوری
بایستی بین  35تا  36درصد حفظ گردد .تغییرات دما
از  16تا حدود  15درجه سانتیگراد به ازای هر دو
ساعت یک درجه بوده و سپس در دمای  15درجه
سانتیگراد بسته به چین ،میزان رسیدگی برگ و رقم
به مدت  16تا  56ساعت در این دما توقف انجام
میشود .در انتهای این مرحله بیشتر رنگ برگها به
رنگ زرد تغییر میکند ( 36 -76درصد) (تصویر  3و
.)0

گردد .فعالیت های بیوشیمیایی و آنزیمی با حذف

 -0مرحله پژمردگی .:تغییرات مورد نظر طی این

تدریجی رطوبت از برگ در مرحله تثبیت رنگ

مرحله نیز وجود دارد .این مرحله تا زمانی که برگها

متوقف میگردد (محسن زاده  3133و زمانی .)3133

بطور کامل زرد و پژمرده شوند حفظ میگردد.

طی فرآیند عملآوری تجزیه نشاسته ،پروتئین،

رطوبتنسبی این مرحله بین  76تا  75درصد و

کلروفیل انجام شده و بعضی از مواد مضره برگ

افزایش دما از  10تا  46درجه سانتیگراد به ازای هر

کاهش کاهش می یابد .این فرآیند با کنترل حرارت و

دو ساعت یک درجه بوده و در این دما حدود 30

رطوبت نسبی انجام شده که حدود  5تا  7روز در هر

ساعت توقف انجام میشود.
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 -1خشکانیدن پهنک :در این مرحله حذف رطوبت

 -4خشکانیدن دمار و رگبرگها :هدف از این مرحله

برگ همراه با افزایش درجه حرارت گرمخانه می-

حذف کامل رطوبت از دمار برگ و خشک شدن آن

باشد .اگر توتون در این دوره گرمای زیاد دریافت

است .افزایش دما از  55تا  03درجه سانتیگراد و به

نماید و پهنک هنوز آب زیادی داشته باشد رنگ زرد

ازای هر یک ساعت یک درجه است .عملآوری

برگ به قهوهای تبدیل میگردد .این مرحله تا زمانی

هنگامی به پایان میرسد که دمار کامال خشک گردد.

که پهنک برگ کامالً خشک شود ادامه دارد .رطوبت

در پایان مرحله عملآوری تقریباً  35درصد وزن سبز

حدود  45تا  56درصد بوده و دما از  43تا  54درجه

برگ کاهش مییابد (محسن زاده  3133،و تسو

سانتیگراد به ازای هر یک ساعت یک درجه افزایش

.)3336

می یابد .در این مرحله مدت توقف تا زمانی که
پهنک برگ بطور کامل خشک گردد ادامه دارد.

تصویر-3

تغییرات رنگ

برگ توتون در

گرمخانه (از

چپ به راست)

جهت تکمیل فرآیند عملآوری توتون ،در هر مرحله

تا  06ساعت افزایش دما بصورت دستی انجام می-

کشاورز مجبور به افزایش دما بصورت دستی و در

گردد (کل مراحل فرآوری بین  056تا  166ساعت

فاصله زمانی هر ساعت بین  6/5تا یک درجه سانتی-

معادل با  16تا  46نفر نیروی انسانی است) .در بین

گراداست و در مجموع یک دوره فرآوری حدود 56

هر مرحله توقف دما هم صورت می گیرد که بین 30
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تا  06ساعت بسته به مرحله تفاوت دارد .مشکل

محصول و صرفهجوئی در هزینهها نسبت به کشت

دیگر در صورت از کار افتادن مشعل و فن گرمخانه

سنتی برتری دارد .اسیمی ( )3170در بررسی استفاده

است که کشاورز ممکن است از آن اطالعی نداشته

از مکانیزاسیون در توتون در مقایسه با روش سنتی

باشد .زانگ و همکاران ( )0631در بررسی استفاده از

گزارش کرد که استفاده از مکانیزاسیون در کاهش

سیستم هوشمند در بخش عمل آوری توتون گزارش

هزینه کارگری و زمان کار مفید است .امیدی و

کردند که استفاده از سیستمهای هوشمند میتواند در

همکاران ( )3133در بررسی ارزیابی سامانه هوشمند

کاهش هزینه تولید و نیروی انسانی موثر باشد و

درجه بندی در گوجه گزارش کردند که درجهبندی

همچنین تضمینکننده کیفیت مناسب برگ توتون

دستی یک روش معمول برای درجهبندی میوهها

است .الری ( )0663افزایش هزینه تولید و کارگری

است .این روش شامل عیوبی از قبیل هزینه باالی

در بخش عملآوری توتون کاهش مصرف سوخت و

کارگر ،خستگی ،دقت پایین و ناهمگنی حین شرایط

بهبود کیفیت برگ توتون را دلیلی برای استفاده از

مختلف محیطی مثل تغییر در شدت نور و نبود دقت

سیستمهای کنترلی گزارش نمود .لوپز و همکاران (

در کار به دلیل نداشتن استاندارد و کمبود کارگر ماهر

 )0665در بررسی استفاده از کنترلکنندههای

دارد .این بررسی به منظور کاهش دخالت انسان در

دیجیتالی در عملآوری توتون گرمخانهای گزارش

فرآیند عملآوری ،انجام دقیق تغییرات دما و

کردند استفاده از این کنترل کنندهها موجب کاهش

رطوبتنسبی گرمخانهها ،صرفه جوئی در زمان،

مصرف سوخت به میزان  16تا  47درصد و افزایش

هزینه و نیروی انسانی ،عدم نیاز به تجربه در فرآیند

کیفیت برگ توتون گردید .در ایران در مورد بررسی

عملآوری و آسان نمودن این مرحله توتونکاری

استفاده از سیستم های هوشمند عمل آوری توتون در

برای کشاورزان بدون تجربه و مدیریت منابع انرژی

گرمخانه تحقیق و بررسی انجام نشده است و این

اجرا شد .

طرح برای اولین بار انجام شده است .اما در مورد
استفاده از سطح مکانیزاسیون گزارش های مختلفی

مواد و روشها:

شده است .سازگار و کیا ( )3103و اکبری ()3103

جهت اجرای این بررسی دستگاه سیستم هوشمند

گزارش کردند که استفاده از ماشین بویژه در نشاکاری

کنترل عمل آوری برگ توتون با مشخصات زیر

و کاربرد گرمخانههای دارای کاست برای خشکانیدن

طراحی و ساخته شد .ابعاد تابلوی کنترل  03سانتی-

توتون بطور میانگین  56درصد هزینههای تولید را

متر× 56سانتیمتر × 06سانتیمتر بود .دستگاه دارای

کاهش داد .حجتی و همکاران ( )3173گزارش

سه سیکل دستی ،نیمه اتوماتیک و اتوماتیک می

نمودند کشت مکانیزه از نظر افزایش کمیت و کیفیت

باشد .برق دستگاه ،تکفاز 006ولت با فرکانس56
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هرتز و حداکثر جریان مصرفی  33آمپر است .دستگاه

خشک و تر ،اختالف دمای خشک باال و پایین ،نرخ

شامل تجهیزات مکانیکی مربوط به بخش محفظه

افزایش دماهای خشک و تر ،تغییر رمز ورود به

عملآوری و بخشهای الکتریکی سیستم کنترل

تنظیمات دستگاه ،نمایش و رفع آالرمها ،قابلیت توقف

عملآوری به شرح ذیل بود:

و شروع کار دستگاه ،از جمله قابلیت های این سیستم
می باشد .کلید اصلی سیستم برای قطع و وصل برق
سیستم استفاده شده که بر روی درب تابلو نصب
گردیده است .سایر بخشهای سیتم کنترل هوشمند

 -3تجهیزات مکانیکی محفظه عملآوری:

شامل ،منبع تغذیه ،ترمینالها و سنسورهای دمائی است.

محفظه عمل آوری دارای یک عدد فن با قدرت
جابجائی هوا در حدود  06666مترمکعب در ساعت
و یک عدد مشعل گاز سوز با ظرفیت حرارتی
 33666کیلوکالری می باشد .فن و مشعل توسط
سیمهای ارتباط دهنده با بخش سیستم کنترل
هوشمند در ارتباط بوده و خاموش یا روشن شدن

در این دستگاه سه سنسور تعبیه شده وظیفه آنان نمایش
دمای خشک پایین ،دمای خشک باال و دمای تر درون
گرمخانه است .آژیر دستگاه که هنگام بروز آالرم برای
اطالع اپراتور و برای جلوگیری از توقف پروسه
فرآوری از آن استفاده شده است (تصویر  1و  .)4بعد
از ساخت سیستم هوشمند ،نشاهای توتون در اواسط
اردیبهشت در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش

توسط سیستم کنترل می گردد.

نشاکاری شدند .کلیات عملیات داشت (آبیاری ،مبارزه

 -0تجهیزات الکتریکی دستگاه کنترل:

با آفات و بیماریها) و عملیات برگچینی در زمانهای

اجزاء الکتریکی این دستگاه در قالب یک تابلو ( قدرت

مناسب انجام شد .برگهای توتون در مرحله رسیدگی

و کنترل) طراحی شده که تجهیزات داخلی آن به شرح

صنعتی برداشت شده و به محل انبار منتقل شدند .برگ-

زیر است

ها بعد از عملیات کاستزنی درون گرمخانهها قرار داده

نمای داخل تابلو و بخشهای الکتریکی سیستم کنترل
هوشمند و قسمت موجود در بخش منو دستگاه شامل
تنظیمات فرآوری ،انتخاب حالت ،تنظیمات اصلی،
آالرمها و راهنمائی میباشد .نمایشگر به صورت لمسی
بوده و فرمانهای کنترل توسط اپراتور اجرا میشود.
نمایش زمان و دماها ،تنظیم و نمایش حداکثر دمای

شدند .سپس کلیه عملیات عملآوری برگها در هر
گرمخانه براساس سه تیمار روش دستی (شاهد) ،نیمه
اتوماتیک و اتوماتیک در  4چین و  4تکرار انجام شد.
برگها بعد از عملآوری بطور جداگانه براساس رنگ،
اندازه و کیفیت جدا شدند و سپس مورد ارزیابی قرار
گرفتند .نمونههای عملآوری شده برگ جهت تعیین
خصوصیات شیمیائی برگ (قند احیائ ،نیکوتین و
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پروتئین) به آزمایشگاه شیمی منتق شدند .فاکتورهای

اندازه گیری شدند .تجزیه داده ها و مقایسه میانگین

متوسط قیمت توتون ،زمانهای تغییر درجه حرات و

آنان با استفاده از برنامه  SASانجام شد.

مراحل ،تعداد کارگر ،میزان مصرف گاز و برق تیمارها

تصویر -0نمودار تغییرات درجه حرارت ،رطوبتنسبی و زمان در مراحل عملآوری توتون در گرمخانه

نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس تیمارها (جدول )3نشان داد که
تیمارهای مورد بررسی از نظر ساعات کار ،تعداد
کارگر ،هزینه کارگری ،متوسط قیمت توتون ،مقدار
گاز و برق مصرفی و درصد نیکوتین دارای تفاوت
معنیداری در سطح یک و پنج درصد بودند و
فاکتورهای درصد قنذ احیا و پروتیئن تفاوت معنی-
داری نداشتند.
الف) ساعات کار

نتایج نشان دادکه تیمار شاهد به دلیل افزایش دما در
هر ساعت بین  6/5تا  3درجه سانتی گراد با 005
ساعت در مجموع کل مراحل عمل آوری برگ توتون
در گرمخانه ،باالترین ساعات کاری را بخود
اختصاص داد (جدول ،)0اما تیمار افزایش دما
بصورت اتوماتیک در کل مراحل عمل آوری برگ
کمترین ساعات کاری را دارا بود .زانگ و همکاران
( )0631کاهش ساعات کار را در روش استفاده از
سیستم هوشمند گزارش نمودند.
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نسبت به روش شاهد میتواند در اثر کنترل بهتر و

ب) تعدادکارگر و هزینه کارگری
تیمارها از نظر تعداد کارگر و هزینه کارگری دارای
تفاوت معنی داری در سطح یک درصد

بودند

(جدول  .)3تیمار شاهد با  46نفر نیروی انسانی و
هزینه ای در حدود  0میلیون ریال بیشترین تعداد
کارگر و هزینه را دارا بود .اما روش اتوماتیک با 0
نفر کارگر و هزینه  117هزار ریال در مجموع
مراحل عمل آوری کمترین تعداد کارگر و هزینه
کارگری را داشت .الری( )0663به نتایج مشابه ای

دقیقتر شرایط رطوبتی و حرارتی درون گرمخانه با
استفاده از کنترل مشعل و فن باشد .اما متوسط قیمت
باالتر در روش نیمه اتوماتیک نسبت به روش
اتوماتیکی میتواند به دلیل عدم یکنواختی برگهای
توتون از نظر رسیدگی و کنترل بهتر اپراتور در تغییر
مراحل باشد .لوپز و همکاران ( )0665کیفیت مناسب
برگ توتون در استفاده از سیستم هوشمند گزارش
کردند.

دست یافت.

ز) درصد نیکوتین

ج) متوسط قیمت توتون

تیمار شاهد با یک درصد نیکوتین در برگ توتون

تیمارها از نظر متوسط قیمت توتون و کیفیت دارای
تفاوت بودند و تیمار استفاده از روش نیمه اتوماتیک
با حدود  43هزار ریال ( 03درصد) باالترین قیمت را
دارا بود و تیمار شاهد با  13هزار ریال کمترین
متوسط قیمت را داشت .برتری روش نیمه اتوماتیک
د) میزان مصرف انرژی (گاز و برق)
تیمار شاهد به دلیل عدم کنترل مناسب شرایط درون
گرمخانه و خاموش و روشن شدن مشعل با مقدار
 3±درجه سانتی گراد مصرف انرژی بیشتری داشت
اما دو روش دیگر با کنترل هوشمند تغییرات دمائی و
رطوبتی درون گرمخانه و تغییرات دمائی در حد
 6/3±در فرمان به مشعل در مصرف انرژی صرفه
جوئی شد .الری ( )0663و لوپز و همکاران ()0665

عمل آوری شده بیشترین نیکوتین را دارا بود.
تغییرات مقدار نیکوتین برگ توتون بیشتر تحت تاثیر
شرایط کشت ،رقم و ژنتیک است و حدود  36تا 35
درصد تحت تاثیر شرایط عمل آوری قرار میگیرد
(زمانی.)3133
کاهش مصرف انرژی در روش استفاده از سیستم
هوشمند در عمل آوری را گزارش نمودند.
نتیجهگیری:
بطور کلی استفاده از سیستمهای هوشمند برای کنترل
مراحل عملآوری توتون در کاهش هزینه های تولید
(تعداد کارگر ،هزینه کارگر و ساعات کاری) و کنترل
مناسب شرایط حرارتی و رطوبتی درون گرمخانه
موثر بوده و در بهبود کیفیت برگ و مدیریت منابع

جلد  ، 5شماره  ، 1پاییز 3135
استفاده از سیستم هوشمند کنترل ...

تصویر -4نمایش تغییرات رطوبت ،دما ،جهت حرکت هوا در

تصویر -1سیستم هوشمند نصب شده در

گرمخانه

گرمخانه

انرژی سودمند است .بهترین روش ،استفاده از بخش
نیمه اتوماتیک آن است.

جدول -5تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در تیمارهای مختلف
فاکتور

میانگین مربعات

درجه
آزادی
زمان

تکرار

1

تیمار

0

*

خطاء آزمایشی
ضریب
تغییرات(درصد)

43
77363

*

تعداد

هزینه

متوسط

کارگر

کارگری

قیمت

6/00

35666

0553665

07656005

334533367

*

**

*

3060

*

گاز

برق

قند احیا
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001/5

130/5
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*

3351

4376

6/63
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3/7
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31305

0307015
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013
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-

5/5

5/3

0

1/0

0/7

5/1
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30/3
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تیمار

زمان

تعداد

هزینه کارگری

متوسط

(ساعت)

کارگر

( هزار ریال)

قیمت
(ریال)

گاز

برق

(مترمکعب) (کیلووات)

نیکوتین
(درصد)

روش دستی(شاهد)

005a

46a

0666 a

13330c

3056a

3066a

3a

نیمه اتوماتیک

05b

4b

500 b

43376 a

3306b

3105b

6/33 ab

اتوماتیک

36c

0c

117 c

45656 b

3656c

3135b

6/3b
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Tobacco curing is an important process for the tobacco production system. To get high
quality and reduce the production costs, automatic control facilities are used to the curing
process and many types of automatic controllers are currently available. As the labor cost
increasing, it is essential to reduce the labor and the workload required in the curing process,
reduce the fuel consumption and increase the benefits of the tobacco production. This study
was carried out for
using of intelligent control system processing steps and in comparison with traditional
method (manually) on quality characteristics, production and labor costs and save of time in
Tirtash Research and Education Center at 2014 for the first time. Leaves were cured in 4
picks up and 3 treatments. The system has three cycles, manually, automatically and semiautomatically. The common tobacco curing process divided to four stages. Hardware lock
device has been processed to enhance safety, save information in memory courses, reaction to
update alarms defined, Send SMS to the failure of the fan and burner. Results showed that
Using of intelligent control system in processing steps of flue-cured tobacco, reduced number
of labor, save of time (60-160 hours) and increased quality of tobacco (20-30%). This system
can be used for control of temperature and humidity in other agricultural products.
Key words: Tobacco, Intelligent control system, barn, curing

