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  چکیده
در این تحقیق براي اندازه گیري مقاومت توده دانه در مقابل فشار هوا از یک محفظه آرام کننده ، شبکه النه زنبوري،        

آزمایشات با . و فن سمپاش پشتی موتوري استفاده شدتوري فلزي ، نازل ، یک مخزن ستونی ، لوله رابط، فشارسنج ، بادسنج 
و  12،16،20(سطوح رطوبتی شلتوك شامل . انجام شد) N- 30-19رقم  (و گندم ) رقم هاشمی(دو نوع محصول شلتوك برنج

w.b. 24%  ( و نرخهاي جریان هواي شامل)و  038/0، 035/0، 031/0، 027/0m3/s 042/0 (  و سطوح رطوبتی گندم شامل
فشار در پنج ارتفاع . بود) m3/s035/0 و 027/0، 019/0، 011/0(و نرخهاي جریان هواي شامل % ) w.b.20و   17، 14، 11(

ها از تجزیه واریانس و براي مقایسه براي تجزیه و تحلیل داده. با سه تکرار اندازه گیري  شد cm 20ستون توده دانه به فواصل 
فاکتورهاي رطوبت نتایج نشان دادکه اثرات  . استفاده گردید%) 5سطح احتمال با (ي دانکن امیانگین اثرات از آزمون چند دامنه

اثرات متقابل رطوبت و جریان هوا . دانه ، نرخ جریان هوا و ارتفاع توده دانه در هر دو محصول بر فشار هوا  معنی دار بوده است 
 m3/sو جریان هواي % 20شترین فشار میانگین در رطوبت بی. در هر دو محصول بر فشار توده دانه معنی دار نبوده است

 27 /33و  33/17براي گندم به ترتیب به مقدار  m3/s 035/0و جریان هواي % w.b.  17براي شلتوك و در رطوبت  042/0
  .بدست آمد cm 20میلی بار در ارتفاع 

  
  ، نرخ جریان هوا ، ارتفاع ، فشار  رطوبت: واژه هاي کلیدي 

  
  مقدمه

 می برداشت تر پایه بر درصد  28الی  16 رطوبت با محیط، نسبی رطوبت و رقم به بسته که است محصوالتی جمله از برنج     
 داده درصدکاهش  13زیر به آن رطوبت باید سفید، برنج به آن تبدیل امکان یا و نگهداري قابلیت افزایش منظور به که شود
 و بیولوژیک فساد بروز از تا شود خشک برداشت از پس بالفاصله شلتوك است الزم هدف، این به دستیابی براي). 2( شود

 واریته و حرارت درجه آن، اولیه رطوبت دانه، رقم  به توجه با کردن خشک میزان ). 4( جلوگیري شود میکروبی ضایعات
 دارد بستگی دانهتوده  انمی از عبوري هواي حجم و نسبی رطوبت هوا، حرارت درجه به همچنین آن میزان و شود می مشخص

. عبور نماید ذرات تک تک بینمسیرهاي باریک بین از ، باید  عبور می کند محصولمیان توده  امی که هوا از هنگ ). 2(
ت مقاوم کافی براي غلبه بر اینفشار  دفن ها بای. مقاومت ایجاد می کند در برابر جریان هوا  هوامسیرهاي اصطکاك در امتداد 

در  محصوالت کشاورزي  میانجریان هوا از  در برابربنابراین، آگاهی از مقاومت  .کند عبور محصول  میانهوا از  د تاداشته باشن
 ماتوك .)5(مهم است هاسیستم ، خنک کننده، و یا هوادهی و انتخاب فن براي این نندهخشک کسیستمهاي   طراحی

(Matouk, 1981)  تا 780وا در محدوده جریان هشلتوك را در برابرتوده مقاومت m3/h.m2 1450   از کف جعبه و شش
 در مقابلشلتوك توده نشان داد که مقاومت  این تحقیقنتایج . اندازه گیري کرد .29% (.d.b) تا 14سطح محتواي رطوبتی از 

آزمایشاتی را  (Abou El – Hana, 1986) هانا ياابو  .)7( بستگی دارددانه محتواي رطوبتی  وجریان هوا به نرخ جریان هوا 
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افت  متوجه شد که او. گندم انجام داد رقم 61شلتوك ایرانی و  رقم 28 هواي عبوري از میان بستر فشار براي اندازه گیري افت
  ). 3( استمتناسب  داده شده با شرایطچگالی  و جریان هوانرخ  ابه طور مستقیم ب یا گندم برنج از بسترهایی  در فشار

را   سورگومدانه  ي جریان هوا در برابر توده دانه  مقاومت   (Gunasekaran and Jackson,1998) ونگوناسکاران و جکس
افت فشار در ازاي هر سطح  کهنتایج تحقیق آنها نشان داد . بود  w.b. 23% و 18.5 16.5 سطوح رطوبتی دانه . کردند تعیین

سه سطح در افت فشار در بستر انجیر ) 1389(لو و زمردیان امان توسط .)6( نرخ جریان هوا داراي مقادیر کمتري استاز 
نرخ جریان عبور  11درجه  سلسیوس و    40،  30، 35شامل دماي  سطح سه ،درصد 08/34،و 40/20، 74/5 ی شاملرطوبت
یج نشان نتا. مورد بررسی قرار گرفت) m3/m2s 10/1 و 05/1،  95/0، 85/0،  75/0، 065/0، 55/0، 45/0، 35/0 25/0(هوا  
اما تغییرات دماي هواي ورودي . که نرخ جریان هوا و محتواي رطوبتی انجیرها اثر بسیار معنی داري بر روي افت فشار داردداد 

از  .)1( با افزایش رطوبت ، افت فشار در توده انجیر افزایش می یابد .بر روي افت فشار در بستر انجیر معنی دار نبوده است
ر مورد افت فشار یا مقاومت هوا در مقابل جریان هوا ازمیان توده محصول چنین استنباط میشود که بررسی سوابق تحقیق د

محتواي رطوبت محصول و نیز ارتفاع توده دانه برمقاومت یا افت فشار هواي عبوري از میان توده عواملی چون نرخ جریان هوا، 
دانه ، نرخ جریان هوا و ارتفاع بستر دانه در ایجاد افت فشار جریان بررسی تاثیر رطوبت  در این تحقیق به . محصول تاثیر دارند

  .پرداخته شده است هواي عبوري از بین توده محصول شلتوك هاشمی  و گندم التین
  

 :هامواد و روش
براي انجام   .تهیه شد) N-30- 19رقم التین (کیلوگرم گندم  45و ) رقم هاشمی(کیلوگرم شلتوك برنج 70دود ح     

چهار بخش اصلی دستگاه که شامل محفظه آرام کننده، شبکه النه زنبوري ، ابتدا  تحت شرایط جریان هواي آرام  اتمایشآز
بخش و  سانتی متر 20 × 20و  40 × 40با ابعاد میلی متري  7/0با ضخامت نازل از ورق . ، ساخته شدبودنازل و مخزن ستونی 

درون این نی ها  دنسبانسانتی متري ساخته شد و با چ 8/39 × 33تري به ابعاد میلی م 5/1 با ضخامت  از ورقالنه زنبوري 
از و مخزن محفظه آرام کننده  .گردید نصبدیگر آن  دو سري توري سیمی  النه زنبوري بوجود آمد و در سمت شبکه ،محفظه
MDF  سانتی  20به فواصل مخزن  ساخته شد و در پنج نقطه سانتیمتر 20 × 20×120و  50 × 50 × 30به ابعاد بترتیب
   .فشارسنج نصب شدمتري 

  
  
  

 گیري افت فشار تجهیزات مورد استفاده براي اندازه -1شکل 
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براي تولید جریان هوا و تامین سطوح  .میلی بار بود 5/0از کشور ترکیه و دقت آن  PAKKENSفشارسنج ساخت شرکت 
ده ، جهت اتصال موتور سمپاش به محفظه آرام کنن. استفاده شدسمپاش پشتی موتوري اتومایزر فن مختلف نرخ جریان هوا از 

سانتی متر استفاده شد و سوراخی به قطر  110اینچی بطول  5/2با توجه به قطر خروجی لوله سمپاش از یک لوله پولیکاي  
با دقت   V1 -405مدل   Testoسرعت سنج هوا که ساخت کارخانه . اینچ در قسمت محفظه آرام کننده ایجاد گردید 5/2

براي  .نصب شد براي تامین سطح مختلف نرخ جریان هوا محفظه آرام کنندهموتور و  بینفاصله  مرکز درمتر بر ثانیه بود  01/0
براي ایجاد جریان هواي مختلف از گاز دستی موتور .میشدتوسط یک قیف درون مخزن ریخته  توده دانه ، انجام آزمایشات 

-GPمدل   ANDترازوي دیجیتالی  با بعد از اتمام آزمایش ، نمونه ها از مخزن تخلیه شده و سپس .استفاده شدسمپاش 
30K  بدست آمدکیلوگرم 1/38کیلوگرم و وزن گندم التین  4/22وزن شلتوك . گرم بود توزین شد  1/0که دقتش.  

از رابطه زیر  ها نمونه به شدن اضافه براي نیاز مورد آب مقدار نظر، مورد رطوبتی سطوح به نمونه ها رطوبت رساندن براي 
  ). 8( محاسبه شد
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 )رصدد(رطوبت مورد نیاز  =  Mi ،)گرم(وزن بذر براي مرطوب کردن  =  Wi ،)گرم(میزان آب مورد نیاز =  Wa هکه در این رابط
سپس .اسپري شد  نمونه هاآب موردنیاز توسط یک افشانه دستی بر روي مقدار. نمونه میباشد )درصد(رطوبت اولیه  =  Mfو 

. درجه سانتیگراد نگهداري شد  5ساعت درون یخچال با دماي  48بصورت در بسته به مدت  وگونی پالستیکی  بانمونه ها 
براي کاهش رطوبت نیز  . به تعادل برسند محیط از یخچال برداشته شده تا با هواي ساعت قبل از شروع هر آزمایش 2نمونه ها 

براي  .دانه ها به سطوح مورد آزمایش کاهش یابد رطوبت محتوايشد تا  پهننمونه هاي  مرطوب چندین ساعت زیر آفتاب 
. کشور تایوان استفاده شد سخت GMK- 303سنج دیجیتالی مدل -رطوبتکنترل و اندازه گیري محتواي رطوبت دانه از 

 031/0، 027/0(، پنج نرخ جریان هوا ) w.b. 24% و12،16،20(سطح رطوبتی 4هاشمی  در رقم آزمایشات براي شلتوك 
سه تکرار انجام شد  در و از مخزن حاوي دانه )cm 100 و 80 ،20،40،60(پنج ارتفاع  در و)  042/0 و 038/0، 035/0،

و چهار %) w.b..  20 و 17، 14، 11(سطح رطوبتی  4این آزمایشات براي گندم التین در  .بت گردید ثراي فشار داده ب 300و 
داده براي فشار  240و پنج ارتفاع و سه تکرار صورت  گرفت و ) m3/s 035/0و  027/0، 019/0،  011/0(نرخ جریان هوا 

ها از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی و براي مقایسۀ میانگین اثرات اصلی و براي تجزیه تحلیل داده .قرائت شد
  .استفاده شد%) 5سطح احتمال (اي دانکن دامنهمتقابل عوامل مستقل، از آزمون چند 

  
  نتایج و بحث

نشان داد )  1جدول (وا در ستون توده دانه شلتوك و گندم نتایج آنالیز واریانس داده هاي حاصل از اندازه گیري فشار ه       
بجز اثرات متقابل محتواي (دانه، نرخ جریان هوا و ارتفاع توده دانه و نیز اثرات متقابل چند تایی  که عوامل محتواي رطوبت

ه اثرات متقابل محتواي رطوبت البت. بر فشار هوا در ستون توده دانه تاثیر معنی داري داشته است) رطوبت دانه و نرخ جریان هوا
  .دانه و  ارتفاع ستون توده دانه شلتوك  بر فشار توده دانه معنی دار نبوده است
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در ستون توده دانه شلتوك و ) مقاومت توده دانه(نتایج آنالیز واریانس داده هاي حاصل از اندازه گیري فشار هوا   - 1جدول 
  گندم

و    % 54/24 گندم داراي مقادیربترتیب براي شلتوك و (cv) ، ضریب تغییراتو معنی دار نبودن اثرات%) 1سطح احتمال (نی دار بودن نشان دهنده مع ns و   **
  .باشد می % 02/22

  
الی  12نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل مورد بررسی نشان داد که  با افزایش محتواي رطوبت دانه شلتوك از     

w.b.20 %غییر معنی داري در فشار توده دانه بوجود نیامد ولی با افزایش بیشتر رطوبت تا سطح تw.b. 24  % اختالف معنی
، مقاومت توده دانه از s m3/ 042/0الی  m3/s 027/0با افزایش نرخ جریان هوا از . حاصل شد) فشار(داري در میانگین اثرات 

، مقاومت توده دانه  cm 100الی  20با افزایش ارتفاع ستون دانه از  .استافزایش معنی داري داشته  mbar 558/7به  017/4
  . به مقدار صفر میلی بار کاهش معنی دار داشته است 667/12از 

 . ، افزایش معنی داري در فشار یا مقاومت توده دانه ایجاد شدw.b. 14%به  11با افزایش محتواي رطوبت دانه گندم از      
با تغییر محتواي . افزایش معنی داري در عامل مذکور بوجود نیامد% w.b.17شتر محتواي رطوبت دانه تا بی  ولی با افزایش
کاهش معنی داري  mbar 692/5به  223/8، میانگین فشار توده دانه گندم از مقدار میانگین w.b. 20%به  17رطوبت دانه از 

افزایش  mbar 208/12به   850/2، میانگین مقاومت توده دانه از m3/s  035/0به  011/0فزایش نرخ جریان هوا از ابا . یافت
به  167/15، میانگین مقومت توده دانه از مقدار cm 100الی  20با افزایش ارتفاع ستون توده دانه از . معنی داري داشت

mbar 490/0 بطور پی در پی کاهش معنی داري داشت.  
  )فشار(بر مقاومت توده دانه نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی  – 2جدول 

  
  گندم   شلتوك  عوامل

محتواي رطوبت دانه 
(w.b.%) 

12  16   20  24  11  14  17  20  

  a847/5  a873/5  a273/6  b293/5  b375/7  a025/8  a233/8  c692/5  میانگین اثرات
LSD= 4601/0  LSD= 5821/0  

  027/0  031/0  035/0  038/0  042/0  011/0  019/0  027/0  035/0 (m3/s)نرخ جریان هوا 
  e017/4  d967/4  c858/5  b708/6  a558/7  d850/2  c575/5  b692/8  a208/12  میانگین اثرات

LSD= 5145/0  LSD= 5821/0  
ارتفا ع ستون توده 

 (cm)دانه
20 40  60  80  100  20 40  60  80  100  

  a667/12  b750/8  c325/5  d367/2  e0  a167/15  b750/10  c823/6  d427/3  e490/0  میانگین اثرات
LSD= 5145/0  LSD= 6508/0  

  .دهندنشان می% 5حروف غیر مشابه در هر سطر اختالف معنی دار اثرات را در سطح احتمال 

ابع تغییراتمن  گندم شلتوك 
ديدرجه آزا    Fنسبت  میانگین مربعات درجه آزادي  Fسبت ن میانگین مربعات 

3 161/12 (MC)محتواي رطوبت دانه   ** 956/5  3 704/79  ** 582/30  
4 889/116 (FR) نرخ جریان هوا  ** 252/57  3 054/976  ** 505/374  

12 459/2 (MC×FR)اثرات متقابل  ns 204/1  9 275/3  ns 257/1  
4 570/1522 (H) ارتفاع توده دانه  ** 749/745  4 691/1624  ** 383/623  

12 093/2 (MC×H)اثرات متقابل  ns 025/1  12 484/10  ** 023/4  
16 150/15 (FR×H) اثرات متقابل  ** 420/7  12 529/98  ** 805/37  

 اثرات متقابل
(MC×FR×H)  

48 397/0  194/0  36 451/0  173/0  

042/2 200 خطا   160 606/2   
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 نتیجه گیري کلی
 .افزایش محتواي رطوبتی، نرخ جریان هوا و ارتفاع بستر دانه در شلتوك و گندم بر فشار معنی دار می باشد -1
 .حصول فشار بطور معنی دار ي افزایش پیدا کرده و افت فشار کمتري ایجاد می شودبا افزایش نرخ جریان هوا در دو م -2
 .ستر دانه ها در دو محصول فشار شدیدا ً کاهش یافته و افت بیشتري را باعث می شودبا افزایش ارتفاع ب -3
 .مقایسه فشارهاي قرائت شده نشان داد  که گندم التین نسبت به شلتوك افت فشار کمتري دارد -4
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