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  چکیده

 . گیرند، پس از برداشت ذخیره می شوند و در طول سال فرآوري شده و مورد استفاده قرار میکشاورزيبسیاري از محصوالت 
این مخازن . شود، استفاده میارتفاع زیاد می باشندکه داراي  مخازن بسیار بزرگ  و سیلوهابراي نگهداري محصوالت کشاورزي از 

مخزن  يدیوارهوارد بر  جانبیهدف از این تحقیق تعیین نیروي  .وم باشندباید نسبت به فشارهاي وارده از طرف توده ي دانه مقا
 w.b. 24،%20،%16، %12(در چهار سطح رطوبتی دانه ) شیرودي، کاظمی و هاشمی(آزمایشات برروي سه رقم دانه شلتوك . بود
 cm، 60، 50، 40، 30، 20( ، در شش سطح از ارتفاع دانه )استیل، گالوانیزه،آلومینیوم (استوانه اي  ، سه سطح از سطوح تماس)%

براي تجزیه و تحلیل داده هاي بدست آمده از آزمایش . بود cm 70و  25قطر و ارتفاع استوانه ها به ترتیب .  انجام شد) 70
نتایج آنالیز  .از آزمون چند دامنه اي دانکن استفاده شد اثرات سه میانگینتصادفی و براي مقای "کامالطرح پایه فاکتوریل در قالب 

بطور . باشنداز لحاظ آماري معنی دار میجانبی داده ها نشان داد که اثرات اصلی هر چهار عامل و اثرات متقابل آنها بر نیروي 
 کاهشN 791/27 به 757/282از  جانبی ین نیروي، میانگcm 20الی  70ارتفاع توده دانه داخل استوانه ها از  کاهشعموم، با 

معنی   افزایشN 271/145به 649/135ازمقدار میانگین جانبینیروي % w.b. 20به  %12با افزایش محتواي رطوبت دانه از . یافت
در آزمایش با )N 31/400( جانبینیروي نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل چهار تایی نشان داد که بیشترین مقدار .  داري داشت

و کمترین مقدار  cm70با ارتفاع توده دانه   ورق آلومینیومیسطح تماس %   w.b. 12 رقم شیرودي در محتواي رطوبتی دانه  
با ارتفاع توده   استیلسطح تماس %   w.b. 12 در آزمایش با رقم هاشمی در محتواي رطوبتی دانه  )N 160/16( جانبینیروي 

   .دحاصل ش cm20دانه 
  

  ، دانه شلتوكتماسسطح ، سیلو، محتواي رطوبتی، جانبینیروي  :کلمات کلیدي 
 

  مقدمه
افزایش مصرف سرانه برنج در ایران، ضرورت بهینه سازي سیستم هاي فرآوري و تولید شلتوك را به منظور کاهش ضایعات و 

محصول شلتوك نیز مانند سایر غالت بالفاصله پس از برداشت مصرف نمی شود و الزم است آنها  . افزایش تولید نشان می دهد
در این . شودمی شود، به عنوان یک ماده ي نیمه سیال تلقی می ه صورت توده ذخیرهوقتی دانه ب. شوندمدت ذخیره  طوالنیبراي 

اولین مطالعات ثبت شده براي اندازه گیري فشار از طرف محصوالت  .ي مخزن نیرو وارد می شودشرایط از طرف دانه بر جداره
بر اساس . صورت گرفت) Smith and Simmonds, 1983به نقل از ) (Isaac Roberts, 1882(کشاورزي توسط اسحاق روبرتس
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به مخزن متوقف  نرمال ، افزایش فشاررودمشاهدات خود به این نتیجه رسیدکه هرگاه عمق محصول در مخزن از دو برابر قطر فراتر 
رد بر براي تجزیه و تحلیل نیروهاي وا) Gupta, 1971به نقل از ) (Coulomb, 1776(، کلمب)Roberts(قبل از رابرتس . شودمی

اظهار داشتند که ) Dale and Robinson, 1954(دیل و رابینسون . اي شکل لغزان استفاده کردگوه ها، از روش مواد پیوستهجداره
) Zhang et al., 1998(ژانگ و همکاران . گذاردیر میوارده برسطوح تاث میزان فشار بر زمان برحسب تغییرات رطوبت مواد گرانوله 

و % 7با اندازه گیري بارهاي ناشی از رطوبت موجود در مخزن دانه، با افزایش متوسط ) Kebeli et al., 2000(ن و کبلی و همکارا
d.b.11 % گوپتا و موایر . برابر می شود 6/8و  5رطوبت، فشارجانبی در نزدیکی کف مخزن به ترتیب(Gupta and Muir, 1971) 

فشارهاي جانبی دانه را بر سطوح پلی اتیلنی، در ازاي مقادیر مختلف نسبت قطر به ضخامت لوله تحت ارتفاعهاي مختلف دانه در 
 مقیاسدر  توده دانه از طرفي مخزن جدارهبررسی نیروي جانبی  وارد بر هدف از این تحقیق  .آن مورد بررسی قراردادند

 .آزمایشگاهی بود
  

  هامواد و روش
ازمؤسسه ) شیرودي، کاظمی و هاشمی( شلتوك مورد استفاده در آزمایشها از ارقام متداول کشت شده در استان گیالندانه 

یکی . شداندازه گیري ) GMK-303(ي دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی مدل ها بوسیلهرطوبت اولیه نمونه. شدتحقیقات برنج تهیه 
، ضریب اصطکاك )ظاهري و حقیقی(ي دانه بر سطوح تماس، جرم حجمی جانبی از طرف تودهاز عوامل تاثیرگذار بر نیروي فشاري 

باشد % w.b.  13کنند که براي ذخیره سازي، رطوبت شلتوك می بایست حدودمحققان توصیه می .آن می باشد) داخلی و خارجی(
باشد که ممکن است در % w.b.   13الی% 10ین ب) بسته به نوع رقم(و براي انجام عملیات تبدیل نیز بهتر است رطوبت شلتوك 

لذا براي انجام این ). Chakraverty and Singh, 2001(حین نگهداري در سیلو، محتواي رطوبت دانه افزایش فاحشی داشته باشد 
  . استفاده شود%  w.b.24 و 20،%16، %12شامل  از سطوح رطوبتی دانه شلتوك گرفته شدتحقیق تصمیم 

  )Stoshine, 1994(مقدار آب مقطر مورد نیاز براي اضافه کردن به نمونه ها تعیین می شود از روابط زیر 
)1       (                                                                                                                  
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جرم آب ،  gr( ،ww(جرم نمونه دانه با رطوبت نهایی ،  wf ، )gr(جرم نمونه دانه با رطوبت اولیه  iwکه در این روابط         
درصد رطوبت نهایی نمونه دانه بر  ،fmو  (.w.b)بر پایه تر درصد رطوبت اولیه نمونه دانه،   gr( ،im(هامقطر اضافه شده به دانه

 10و در دماي  شدندهاي پالستیکی ریخته بعد از مخلوط شدن با آب مقطر در کیسه شلتوكهاي دانه. باشندمی (.w.b)پایه تر
مدتی قبل از شروع آزمایش ). Reddy and Chakraverty, 2004(درجه سلسیوس به مدت دو روز در یخچال نگهداري شدند

براي تامین   .شدسپس آزمایشها بر روي آنها انجام . تا با محیط آزمایشگاه هم دما شوند شدندها از یخچال بیرون آورده  نمونه
نمونه ها در معرض تابش نور خورشید و در صورت لزوم در معرض حرارت گرماتاب ها در یک سالن  ،سطوح رطوبتی پایین تر 

براي  .گرفتانجام دانه بوسیله رطوبت سنج دیجیتالی  ه توزیع شده، عمل کنترل رطوبتبطور مداوم در چندین نقاط دان. شدتوزیع 
 راستگرد -چپگردانجام آزمایشات از یک الکتروموتور گیربکس دار، تسمه و فلکه، نیروسنج بهمراه لودسل، اینورتور و یک کلید 

. از اینورتور استفاده شد mm/s 3کت استوانه ها تا براي کاهش سرعت حر. شود، استفاده شددیده می 1مطابق آنچه که در شکل 
گرفت و از دانه پر میشد و توسط یک خط کش دانه هاي اضافی از قبل از آزمایش استوانه در امتداد قائم مسیر کشش فلکه قرار می

و حرکت بسیار آهسته از  شدبراي انجام هر آزمایش کلید مربوط به اینورتور روشن می. شدروي سطح استوانه به بیرون ریخته می
ر که به آن متصل شده بود، کسفلکه متحرك منتقل شده سپس بواسطه یک سیم ب سپس به تسمه وبه الکتروموتور گیربکس دار 
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شد و در صورت رسیدن به هر ارتفاع در داخل استوانه نیرو توسط نیرو می بسمت باال کشیده mm/s 3 یکنواخت نمونه با سرعت
حرکت آهسته استوانه . بین سیم بکسر و دسته استوانه لودسل قرار داشت. شدو توسط یک فرد خوانده و ثبت می سنج اندازه گیري

  .کردگیري نیروي کشش براي کشیدن استوانه ها، اندازه گیري نیروي اصطکاك را فراهم میو اندازه
  

   
  

  از طرف توده دانه جانبیتجهزات مورد استفاده براي اندازه گیري نیروي  -1شکل
  
اندازه گیر ي نیروي اصطکاك بدین ترتیب و نیز تعیین ضریب اصطکاك خارجی توده دانه به وسیله یک سطح شیب دار قابل  با

و cm 25به منظور انجام آزمایشات از مخازن استوانه اي به قطر .تنظیم، نیروي جانبی عمود بر جداره داخلی استوانه محاسبه شد
، 30، 20آزمایشها در شش سطح از ارتفاع دانه شامل استفاده شد،  گالوانیزه و آلومینیومیاستیل،  هاياز جنس ورق cm 70 ارتفاع

، براي  سه رقم دانه شلتوك w.b.  24%و 20، 16، 12، در چهار سطح از محتواي رطوبت دانه شامل  cm 70و  60، 50، 40
در نهایت با توجه تعداد سطوح . هر آزمایش پنج بار تکرار شد. اجرا شد ،)شیرودي، کاظمی و هاشمی(متداول در استان گیالن

و جنس سطوح تماس ) سطح 3( ، تعداد ارقام مورد آزمایش )سطح 4(، محتواي رطوبتی دانه )سطح 6(ارتفاع سطح دانه در مخزن
  .آماده شدبراي تجزیه و تحلیل جانبی داده در ازاي نیروي  1080، ) سطح 5(و تعداد تکرار هر آزمایش ) سطح 3(

  
  نتایج و بحث

نشان داد که اثرات اصلی )  1جدول(گیري نیروي جانبی وارد بر سطوح تماسنتایج تجزیه واریانس داده هاي حاصل از اندازه
ارتفاع توده دانه و همچنین اثرات متقابل چهارتایی این عوامل بر نیروي نرمال اثر معنی داري داشته  رقم، رطوبت، سطح تماس،

  .  است
  
  
  

 

) شافت و بلبرینگ ،هاپولی(سیستم باالبر -1  

نیروسنج دیجیتالی - 2  

سیم بکسر - 3  

تسمه  - 4  

لودسل - 5  

کلید چپگرد راستگرد -6  

اینورتور - 7  
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  وارد بر سطوح تماس جانبیگیري نیروي نتایج تجزیه واریانس داده هاي حاصل از اندازه -1جدول

 

  
   درصد 1اثر معنی دار در سطح احتمال  **

 نشان داد که در بین ارقام مورد آزمایش رقم) 2جدول ( جانبی میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی بر نیروي نتایج مقایسه
با اختالف )N 605/159( جانبینیروي  میانگین مقدار با شیرودي رقمو ) N 232/125( جانبینیروي میانگین مقدار  با کاظمی

  .اندبرخودار بوده معنی دار، به ترتیب ازکمترین و بیشترین مقدار 
  (N) جانبینتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی بر نیروي   - 2جدول

  
نیروي  مقدار میانگین بیشتریناز  گالوانیزهو ورق ) N078/126( جانبیترین مقدار میانگین نیروي کمسطوح تماس استیل از 

ضمنا تفاوت معنی داري در میانگین اثرات هر سه سطح تماس مورد آزمایش مشاهده . برخوردار بوده است)  N 999/153( جانبی
معنی داري  کاهش N 791/27به  N 757/282از مقدار  جانبی، میانگین نیروي cm20 الی cm 70ارتفاع دانه از  کاهشبا  .شد

به مقدار  649/135وارده از مقدار  جانبی، میانگین نیروي w.b. 20%الی  12با افزایش محتواي رطوبت دانه از . داشته است
  . داشته است معنی دار افزایش 271/145

  
  

 Fمقدار  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییرات
   (V)رقم

  )M(رطوبت 
2  
3  

105/119907  
877/6389  

 **242/1697  
**446/90  

  2  792/71629  **894/1013  (S)سطح تماس
  5  465/1713906   **742/24259  (H)ارتفاع 

  S×H×M ) (V   60  178/304   **305/4اثرات متقابل
      860  خطا

      1079  مجموع

  رقم
  

میانگین   سطح تماس  میانگین اثرات
  اثرات

ارتفاع 
 توده دانه

)cm (  

میانگین 
  اثرات

محتواي 
رطوبت 

 (.w.b)دانه

میانگین 
  اثرات

  c078/126  70  a757/282  12  c649/135  استیل  a605/159  شیرودي
  a999/153  60  b161/216  16  b989/139  ورق گالوانیزه  c232/125 کاظمی
  b540/136  50  c373/152  20  a271/145  ورق آلومینیوم  b780/131  هاشمی

        40  d743/96  24  c581/134  
        30  e411/57      
        20  f791/27      
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  نتیجه گیري
تا  %12از سطح نشان داد که افزایش رطوبت ) 2جدول(نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی بر نیروي جانبی 

. w.b20 % نیروي جانبی وارد بر دیواره استوانه شد که این نیروي در محتوي رطوبتی  باعث افزایش معنی دار  در
ماده مورد آزمایش با سطوح تماس،  دلیل آن ممکن است از کاهش اثرات نیروي اصطکاك. ، کاهش معنادار داشت%)w.b.24(باالتر

  .ناشی شود در محتوي رطوبتی باال
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