
 

 

1 

 

 مدل رگرسیونی مقاومت توده دانه گندم

 
 2عزت اله عسکری اصلی ارده، 1سعید آقاعزیزی

قق دانشگاه مح ،یعیو منابع طب یکشاورز یدانشکده ستم،یوسیب یگروه مهندس ستم،یوسیب کیرشته مکان یدکتر یدانشجو -1

 یلیاردب

 یلیدانشگاه محقق اردب ،یعیو منابع طب یکشاورز یدانشکده ستم،یوسیب یگروه مهندس اریدانش -2
 

s.agaazizi@yahoo.com 

 

 

 خالصه

های صنعتی و سیلوها در در خشک کن است،از جهات بسیاری حائز اهمیت  ی دانهمقاومت توده

 . مقدار اینیابدکند و فشار جریان هوا کاهش میحین عبور هوا توده دانه در مقابل جریان هوا مقاومت می

ن . در ایی رودبه کار م ،فشار کل هوا و در نتیجه طراحی سیستم تامین جریان هوای افت فشار در محاسبه

رخ شدت نه، ن( بر حسب محتوای رطوبت داگندمی دانه )تحقیق با استفاده از یک تونل باد، مقاومت توده

بتی ووح رطگیری و مورد بررسی قرار گرفت. سطاندازه ،ی دانههای مختلف بستر تودهجریان هوا در عمق

ود. فشار ( بs/3m 042/0و  038/0، 035/0، 031/0، 027/0( و نرخ جریان هوا )W.b% 24.و 20، 16، 12)

 جام آزمایشات، باگیری شد. پس از انمتر با سه تکرار اندازهسانتی 20در پنج ارتفاع ستون دانه به فواصل 

ی دانه گندم با گرفت و مقاومت تودهها تحلیل رگرسیون انجام بر روی داده SPSSاستفاده از نرم افزار 

 905/0م ، برای مدل دو565/0و  751/0ضریب همبستگی و ضریب تبیین به ترتیب برای مدل اول معادل 

رتفاع توده ابر حسب عوامل مستقل تعیین شد. در این آزمایش  826/0و  909/0و برای مدل سوم  820/0و 

 ی دانه گندم تشخیص داده شد.بر مقاومت توده عامل مؤثر مهمترین -751/0 معادل βدانه گندم با مقدار 
 

 .گندم فشار، افت رگرسیونی، مدل: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

ی گندمیان است. ای، یکساله و از تیره(، از مهمترین غالت و از گیاهان گلدار تک لپهTriticumگندم )نام علمی 

ی مردم غذیهتمیلیون تن تولید جهانی داشته است که نشان از اهمیت باالی آن در  690میالدی  2014گندم در سال 

 .]1[شند بااستان فارس و خوزستان از مناطق مهم تولید گندم در ایران می در ایراندارد، 

اید ببت آن ، رطوآردبه منظور افزایش قابلیت نگهداری و یا امکان تبدیل آن به پس از برداشت محصول گندم 

به  ز آن(اع استفاده )بسته به نو آنبالفاصله بعد از برداشت  درصد رطوبت گندم، الزم است این منظوربرای . کاهش یابد

ردن با توجه ک. میزان خشک ]2[ تا از بروز فساد بیولوژیک و ضایعات میکروبی جلوگیری شود کاهش یابد میزان مشخصی

، رطوبت رت هواشود و میزان آن همچنین به درجه حرابه رقم دانه، رطوبت اولیه، درجه حرارت و واریته آن مشخص می

ها و یا از هوای کنیان هوای گرم در خشکاز جر . معموالً]3[ نسبی و حجم هوای عبوری از میان توده دانه بستگی دارد

اومت ن هوا مقتوده محصول در مقابل جریاطی این فرایند شود. ی فضای ذخیره محصوالت استفاده میمحیط برای تهویه

بستگی  محصول شود. این مقدار افت فشار به عمق بستر، نوع محصول و محتوایکند و باعث افت فشار جریان هوا میمی

 دارد.
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یان ا جداول بیت و ها و سرعت جریان هوا معموالً در قالب معادالی بین مقاومت در برابر جریان هوا در دانهطهراب

بندی ستهاختار بس، معموالً فرضیاتی وجود دارد که مقاومت جریان هوا در حجم مواد ثابت است و مستقل از  ]2[شود می

در  ، تفاوتاین فرضیات همواره درست نیست، در عمل است که در این زمینه نشان داده جدیداست، البته تحقیقات 

شک ، ختهویهی طالعهمتواند اختالالتی در مقاومت جریان هوا ایجاد کند که در ی دانه با سایر نقاط میای از تودهناحیه

حاسبه شده برای م، مقادیر (2002رو و نویس )ناوا. بر طبق مطالعات ]4[تواند حائز اهمیت باشد می بخاردهیکردن و یا 

بندی در ستهبها به منظور مقاومت جریان هوا با استفاده از معادالت و اطالعات موجود در جداول برای تمیز کردن دانه

 هحقیق اشاراین ت های عملی کمتر است، در جای دیگرجریان هوا به حالت عمودی، از مقادیر حاصل از آزمون استفاده از

 .]5[ ته استدر سیستم هوادهی تا حد زیادی به توزیع یکنواخت جریان هوا در داخل حجم دانه وابس بازدهشده که 

مبنای تر و  درصد بر 3/22و  8/12در دو سطح  دانه ی گندم تحت تاثیر رطوبتهای تمیز شدهافت فشار در دانه

شان داد در رطوبت نگیری شد. نتایج متر بر ثانیه اندازه 42/0درصد در سرعت هوای سطحی  60تا  10درصد ریزی مواد از 

درصدی  75ش ها باعث افزاییابد، همچنین افزایش درصد ریزی دانهدرصد کاهش می 30درصد، افت فشار بیش از  8/12

 .]6[شود افت فشار مقدار می

ز ابا استفاده  انتقال گندم ( بر روی تاثیر جنس دیواره بر افت فشار در حین1393نعیمی دیزجیکان و همکاران )

های سازیه را در مدلکیلوگرم بر ثانی 66/8و  17/5، 33/4ها سه نرخ جریان دینامیک سیاالت محاسباتی مطالعه کردند، آن

واد و مبینی حرکت ی پیشخود مورد استفاده قرار دادند، نتایج نشان داد دینامیک سیاالت محاسباتی از پتانسیل باالیی برا

 .]7[ ها برخوردار استها در لولهی رفتار آنشناسای

طح ساز کف جعبه و شش  2h.m/3m 1450تا   780ی ی شلتوک در برابر جریان هوا در محدودهمقاومت توده

خ ریان هوا به نری شلتوک در مقابل جد. نتایج نشان داد که مقاومت تودهشگیری اندازه %29تا  14محتوای رطوبتی از 

وای عبوری از میان گیری افت فشار هبر روی اندازه دیگر در مطالعه .]8[ توای رطوبتی دانه بستگی داردجریان هوا و مح

جریان  مستقیم با نرخ رقم گندم نتایج نشان داد افت فشار در بسترهایی از گندم به طور 61رقم شلتوک ایرانی و  28بستر 

 23و  5/18، 5/16ی سورگوم در سطوح رطوبتی ی دانهمقاومت توده .]9[ هوا و چگالی با شرایط داده شده متناسب است

. ]10[ ا بودیان هوج تحقیق حاکی از کاهش افت فشار در ازای هر سطح از نرخ جریگیری شد نتاتر اندازه یدرصد بر پایه

هوا،  رعت جریانایش سا افزگیری شد و نتایج نشان داد بزمینی رقم مارفونا در برابر جریان هوا اندازهی سیبمقاومت توده

 زایش نشانشار افیابد همچنین با افزایش ارتفاع توده و میزان ناخالصی، افت فمیزان افت فشار استاتیکی افزایش می

و نتایج  شدگیری ندازهی دانه در سه رقم برنج ااثر جریان هوا، رطوبت و محتوای کاه بر روی افت فشار توده .]11[ دهدمی

 رطوبت از ر در سه سطحافت فشار در بستر انجی .]12[ داری بر روی پارامتر افت فشار داردثیر معنیأان هوا تنشان داد جری

ا اثر طوبتی انجیره. نتایج نشان داد که نرخ جریان هوا و محتوای رشدنرخ جریان عبور هوا بررسی سطح از  11دما و  و

انجیر  داری در بستریثیر معنأدمای هوای ورودی بر روی افت فشار ت داری بر روی افت فشار دارد، اما تغییراتبسیار معنی

حصول چنین توده م از بررسی سوابق تحقیق در مورد افت فشار یا مقاومت هوا در مقابل جریان هوا از میان .]13[ شتندا

ر ا افت فشایه بر مقاومت ی داننیز ارتفاع توده شود که عواملی چون نرخ جریان هوا، محتوای رطوبت محصول واستنباط می

رتفاع اان هوا و رخ جریی محصول تأثیر دارد. در این تحقیق به بررسی تأثیر رطوبت دانه، نجریان هوای عبوری از بین توده

 پرداخته شده است. گندمی بستر دانه در ایجاد افت فشار جریان هوای عبوری از بین توده
 

 

 هامواد و روش .2

به صورت دستی  های نمونه( استفاده شد. ناخالصیN-30-19کیلوگرم گندم )رقم التین  50برای تهیه نمونه از 

ی آرام کننده، شبکه النه ی گندم از یک تونل باد شامل: فن، محفظهی دانهگیری مقاومت تودهجداسازی شد. برای اندازه

متر با ابعاد میلی 7/0استفاده در این تحقیق از ورق فلزی با ضخامت زنبوری، نازل و مخزن دانه استفاده شد. نازل مورد 
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متری ساخته شد. سانتی 8/39×33متر با ابعاد میلی 5/1متر و بخش النه زنبوری از ورق فلزی با ضخامت سانتی 20×20

و  20، 16، 12سطح رطوبتی  هدف از استفاده از تونل باد ایجاد جریان هوا به طور دائمی و پایدار بود. آزمایشات در چهار

متر مکعب بر ثانیه انجام  042/0و  038/0، 035/0، 031/0، 027/0ی تر با پنج نرخ جریان هوا شامل: درصد بر پایه 24

 1گیری شد. از یک فشار سنج ساخت شرکت پاکنسمتر با سه تکرار اندازهسانتی 20شد. فشار در پنج ارتفاع به فواصل 

متر بر ثانیه  01/0با دقت  2بار و برای سنجش سرعت هوا از دستگاه سرعت هوا سنج شرکت تستولیمی 5/0ترکیه با دقت 

ای انتخاب شده بود که امکان تغییر نرخ جریان هوا در آن وجود استفاده شد. فن مورد استفاده در این تحقیق به گونه

استفاده شد. برای تأمین سطوح محتوای  Vi-405 گیری سرعت و نرخ جریان هوا از یک سرعت سنج مدلداشت. برای اندازه

ی گرم وزن و سپس با استفاده از رابطه 1/0با دقت  GP-30Kهای گندم با ترازوی دیجیتال مدل رطوبتی مذکور ابتدا دانه

درجه سلسیوس نگهداری و سپس آزمایشات  5ها آب مقطر اضافه شد و به مدت دو روز در یخچال تحت دمای زیر به نمونه

 بر روی آن انجام گرفت.

(1                                                                                                           )𝑤𝑎 =  
𝑤𝑖(𝑀𝑖−𝑀𝑓)

100−𝑀𝑓
 

 

 fMیاز )درصد( و رطوبت موردن fMوزن بذر مرطوب شده )گرم(،  iwمیزان آب مورد نیاز )گرم(،  awکه در این رابطه 

به )د متغیره یون چنهای بدست آمده از روش آنالیز رگرسباشد.. برای تجزیه و تحلیل دادهرطوبت اولیه نمونه )درصد( می

گرسیون خطی ی پراکنش نقاط به دست آمده، از مدل ر( استفاده شد. با توجه به نحوه16ورژن  SPSSکمک نرم افزار 

 تفاده شد:ی زیر اسچندگانه

 

(2                                                                                )𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + 𝑎3𝑥3 

 

0a  ،1ثابت مدلa  2وa  و𝑎3 باشند.های مستقل میضرایب متغیر 

و سطوح آنها و نیز عامل وابسته یعنی مقاومت توده، با وارد کردن  ها با توجه به عوامل مستقل متغیرابتدا فایل داده

 Stepwise Variable( و روش قدم به قدم )Regressionی )های بدست آمده تشکیل و سپس با انتخاب گزینهداده

Selectionکاربرد  ( تحلیل انجام شد. برای تحلیل رگرسیون روش های مختلفی وجود دارد ولی روش انتخاب قدم به قدم

دار با متغیر بیشتری دارد. در این روش متغیر های مستقل به طور مجزا وارد مدل شده و در صورت همبستگی معنی

 شوند.وابسته، در مدل باقیمانده و در غیر این صورت از مدل خارج می

 

 

 نتایج و بحث           .3

 آنالیز رگرسیون. 1.3

شده است، در  آورده 1ی دانه گندم در جدول گیری مقاومت تودهاندازه های حاصل ازنتایج تحلیل رگرسیون داده

 دوم عوامل ی دانه، در مدلمدل اول عوامل پیشگویی کننده شامل مقدار ثابت )موجود در رابطه ی مدل( و ارتفاع توده

مل مقدار ویی کننده شاگی دانه و نرخ جریان هوا و در مدل سوم عوامل پیشپیشگویی کننده شامل: ثابت، ارتفاع توده

ی دانه اومت تودهبا مق باشد. هر سه مدل ارتباط عوامل مستقل متغیری دانه، نرخ جریان هوا و رطوبت میثابت، ارتفاع توده

دل ر نتیجه مست و دکنند، در مدل سوم مجموع مربعات باقیمانده کمتر از مدل اول و دوم اداری بیان میرا به طرز معنی

 کند.ی دانه را بیان میاز مدل اول و دوم مقاومت تودهتر سوم دقیق

                                                 
1 Pakkens 
2 Testo-V1-405 
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 گندم دانه یتوده مقاومت ونیرگرس زیآنال: 1 جدول

 سطح معنی داری F (MSمیانگین مربعات ) (dfدرجه آزادی ) (ssمجموع مربعات )  مدل

1 

 000/0 593/308 001/6457 1 001/6457 رگرسیون

   924/20 238 915/4979 باقیمانده

    239 916/11436 مجموع

2 

 000/0 032/539 88/4687 2 761/9375 رگرسیون

   697/8 237 155/2061 باقیمانده

    239 916/11436 مجموع

3 

 000/0 257/373 695/3148 3 086/9446 رگرسیون

   436/8 236 83/1990 باقیمانده

    239 916/11436 مجموع

 

 خالصه مدل. 2.3

ای هر مدل ی آن و خطای استاندارد شده بر(، مقدار اصالح شده2R(، ضریب تبیین )Rهمبستگی )ضریب  2جدول 

 دهد.را نشان می
 

 : خالصه مدل مقاومت توده ی دانه گندم2جدول

 خطای استاندارد معین اصالح شده R 2R 2R مدل

1 751/0 565/0 563/0 5743/4 

2 905/0 820/0 818/0 9490/2 

3 909/0 826/0 824/0 9044/2 

 

 ضرایب متغیرها در هر مدل. 3.3

تقل متغیر ( ضرایب میزان تأثیر عوامل مسBشود. در ستون سوم این جدول )این ضرایب مشاهده می 3در جدول 

م ستون پنج مل، دری گندم، در ستون چهارم خطای استاندارد مربوط به هر عای دانهبر متغیر وابسته یعنی مقاومت توده

داری عنیمآزمون استیودنت و در ستون آخری سطح احتمال  t (، در ستون ششم مقدار Betaاستاندارد شده )ضرایب 

 شود.مشاهده می

ی زیر ارای رابطهبا توجه به اینکه مدل سوم دارای ضریب تبیین باالتری است، مدل نهایی د 2جدول  نتایج مطابق

 خواهد بود:

 

(3)                                        𝐷 = 11/747 − 3/668𝐻 + 3/119𝐴 − 0/484𝑀 

  

وای )متر مکعب بر هنرخ جریان  Aی دانه )سانتی متر(، ارتفاع توده Hی دانه )میلی بار(، مقاومت توده Dکه در آن 

 باشد.درصد رطوبت می Mثانیه( و 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

 ی دانه گندم: ضرایب مدل مقاومت توه3جدول

 عوامل مدل

ضرایب استاندارد 

 نشده
 Betaی ضرایب استاندارد شده

t داریسطح معنی 

B گیریخطای اندازه Beta 

1 
 000/0 477/26  692/0 334/18 ثابت

 000/0 -567/17 -751/0 209/0 -668/3 ارتفاع

2 

 000/0 081/17  617/0 536/10 ثابت

 000/0 -248/27 -751/0 135/0 -668/3 ارتفاع

 000/0 320/18 505/0 170/0 119/3 نرخ جریان هوا

3 

 000/0 915/15  738/0 747/11 ثابت

 000/0 -667/27 -751/0 133/0 -668/3 ارتفاع

 000/0 601/18 505/0 168/0 119/3 نرخ جریان هوا

 004/0 -887/2 -078/0 168/0 -484/0 درصد رطوبت

 

گردد این ده میگیری مقاومت توده دانه گندم مشاههای حاصل از اندازهبا بررسی جداول آنالیز رگرسیون داده

اول  بت به مدلتری نسپارامتر به ارتفاع توده و نرخ جریان هوا خیلی وابسته است مدل نهایی که دارای مجموع مربعات کم

ز واریانس ادرصد  82دهد که تقریبا مربوط به مدل مذکور نشان می 2R. مقدار استو دوم است دارای دقت باالتری 

ده است. تفاق افتاطوبت اگیری در اثر هر سه عامل ارتفاع توده، نرخ جریان هوا و درصد ری دانه در این اندازهمقاومت توده

عوامل  Betaقادیر (. با توجه به م%90باشد )ی دانه نیز زیاد میمقدار ضریب همبستگی سه عامل مذکور با مقاومت توده

ل نرخ جریان نسبت به عام -751/0برابر با  Betaشود که عامل ارتفاع توده با مقدار ، نتیجه گرفته می3مستقل در جدول 

 Betaاز اهمیت بیشتری برخوردار است. عالمت منفی در مقدار  Betaرای ب -078/0و رطوبت با مقدار  505/0هوا با مقدار 

المت یابد و عیمکاهش  مربوط به عامل ارتفاع توده و درصد رطوبت مبین این است که با افزایش ارتفاع توده، مقاومت توده

 یابد.یممثبت آن در نرخ جریان هوا نشانگر آن است که با افزایش نرخ جریان هوا مقاومت توده نیز افزایش 
 
 

 گیرینتیجه .4

طوبتی رگیری افت فشار در پنج ارتفاع، پنج نرخ جریان هوا و چهار سطح های حاصل از اندازهبا توجه به آنالیز داده

ی گندم دارند، به ی دانهداری با مقاومت تودهشدند، هر سه عامل مذکور ارتباط معنیهای قبلی توضیح داده که در بخش

وای هیابد ولی با افزایش نرخ جریان ی گندم و درصد رطوبت مقدار مقاومت توده کاهش میطوری که با افزایش ارتفاع توده

ی گندم از اهمیت و تاثیر ی دانهارتفاع توده داد شود، همچنین نتایج نشانعبوری از مقدار مقاومت توده گندم کاسته می

 بیشتری نسبت به دو عامل نرخ جریان هوا و درصد رطوبت برخوردار است.
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ABSTRACT 
Calculation of grain mass resistance is important in many respects. One of its most important applications in 

industrial dryers is to dry the crop to measure the amount of pressure drop due to the wheat grain mass 

resistance. The amount of this resistance or pressure drop is effective in calculating the total air pressure and 

as a result of the design of the air supply system. In this study, using a wind tunnel, grain mass resistance 

(pressure) in terms of grain moisture content, air flow rate at different depths of the mass of the grain mass 

were measured and examined. The moisture levels (12, 16, 20 and 24 W.b) and the air flow rate (0.027, 

0.031, 0.055, 0.038 and 0.042 m3/s). The pressure was measured at five column height at 20 cm intervals 

with three replications. After the experiments, regression analysis was performed on SPSS software. The 

grain yield of wheat with correlation coefficient and explanatory factor for the first model was 0.751 and 

0.565, respectively, for the second model, 0.905 And 0.820 and for the third model, 0,909 and 60,82  were 

determined in terms of independent factors. In this experiment, the height of wheat mass with the beta value 

of -0.751 was determined to be the most important factor affecting the resistance of wheat grain mass. 

 

Keywords:  Regression model, pressure drop, wheat 

 
 


