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گرگانیعیطبو منابعيکشاورزدانشگاه علومییاع غذیارشد گروه علوم و صنایکارشناسآموخته دانش1
گرگانیعیطبو منابعيدانشگاه علوم کشاورزییغذاعیار گروه علوم و صنایاستاد5،2

گرگانیعیطبو منابعيدانشگاه علوم کشاورزيکشاورزيهانیک ماشیار گروه مکانیاستاد3،4

دهیچک
يضروريدیت روغن تولیفیافت کازيریو جلوگيش طول عمر انبارداریجهت افزاکردن کلزاخشک

ت یفین است که باعث حفظ کییپايک روش خشک کردن با دمایال یبستر سکنخشک. باشدیم
، سه سطح گرادیسانتدرجه 60و 40،50ییشات در سه سطح دمایآزماین بررسیدر ا. شودیممحصوالت 
ه یمتر بر ثان5/4و 1،3کنخشکبه يوروديهواسطح سرعتسهو % 60و 20،40هوا یرطوبت نسب

ته و رنگ روغن و یدی، اسزان استخراجیم، دانه کلزازمان خشک کردنيروفوق يپارامترهاریتأث.انجام شد
طرح قابل چرخش کین کار از یايبرا.ن شدییتعهیپاسخ روه بذر کلزا با استفاده از روش ین قوه نامیهمچن

انس یز واریج آنالینتا.هوا در سه تکرار استفاده شدیر دما، سرعت و رطوبت نسبیبا سه متغيمکعب مرکز
، 01/98ب یترتبهیب همبستگیبا ضراهاکه همه مدلدادفوق نشان يپارامترهایونیرگرسيهامدل
و قوه ،رنگ روغنوتهیدی، اسراجزان استخیم،زمان خشک کردنيبرا75/95و 72/97، 13/98، 91/84
تابعمتغیرهايمقادیرییشگویپيبراتوان از آنهایو مهستندداریمعنک درصدیدر سطح یه بذر، همگینام

هیپاسخ روبا روش يسازنهیج بهینتا. استفاده نمودیند خشک کردن کلزا،آفرمتغیرها درمختلفدرسطوح
متر بر 4، سرعت هوا گرادیسانتدرجه 52يدما، کلزادانهکردنخشکيط براین شرایبهترنشان داد که 

.استدرصد 22یه و رطوبت نسبیثان

١هیپاسخ رو، روش الیکردن بستر سکلزا، خشک : يدیکليهاواژه
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مقدمه
ه عمده آنها در مرحله برداشت است کیمشکالت خاصيدانه کلزا دارايرواعمال شده يهاندیفرا

و رشد یاز بروز کپک زدگيریمحصول در انبار و جلوگينگهداريبرا. افتدیو پس از برداشت اتفاق م
به منظور انبار کردن .ردیگیممحصول برداشت شده انجام يرویات خشک کردن و هوادهیعملهاقارچ
ک انبار با ید آنها را در یدرصد رس8ها به رطوبت دانهیز کرد و وقتید ابتدا آنها را تمیکلزا بايهادانه
، باال یشماليهااط کشور باالخص استانقنیدر برخ). Anonymous, 2001(ره کردیه مطلوب ذخیتهو

جذب رطوبت مجدد . کندیمرا دچار مشکلن محصولیایانبارمان، بودن رطوبت هوا در هنگام برداشت
يبرداشت شده در انبارهايکلزاش احتمال بروز کپک و فسادیزاافدریمرطوب اطراف عاملياز هوا
، از یطوالنينگهداريلذا کاهش رطوبت محصول به حدود مجاز برا. باشدیمکشور یشماليهااستان

یکیخشک کردن . باشدیمباال یرطوبت نسبيار مهم و مطلوب به خصوص در مناطق دارایموارد بس
,Doymaz(استییحافظت از مواد غذاميهان روشیتریمیاز قد ن و یاز مهمتریکیو )2007
,Cohan and Yang(شودیممحسوب ییپس از برداشت مواد غذايهاندیها در فراندین فرایگرانتر

1995.(
مخرب به يهاو واکنشیکروبیاست که در آن فساد میزانیهدف از خشک کردن کاهش آب به م

ک یییکه خشک کردن مواد غذاییاز آنجا.)Akpinar and Bicer, 2005(زان خود برسندیحداقل م
حفظ و يدر مصرف انرژیینه خشک کردن جهت صرفه جویط بهین شرایینه است، تعیند پرهزیفرا

. باشدیمت یار حائز اهمیمحصول بسیفیکيپارامترها
، يسازنهیبهياست که برایاضیو ريآماريهاکیز تکنايمجموعه ا) RSM1(هیپاسخ روروش 

يرهایاست که متغیطیدر شراهیپاسخ رون کاربرد روش یشتریب. رودیمندها به کار یتوسعه و بهبود فرا
.گذار باشندریتأثند یت فرایفیا کیو ییکارايروم که یداشته باشيادیزيورود

نتایج نشان . طلوب براي خشک کردن کلزا بررسی شدمقاومت به عبور هوا و دماهاي میدر تحقیق
درجه 65تا55درصد محدوده 16تا 12با رطوبت اولیه ي مناسب براي خشک کردن کلزاداد که دماها

).Sutherland and Ghaly, 1982(باشدمیگرادیسانت
ستر سیال در چهار دانه روغنی گلرنگ، سویا، آفتابگردان و کلزا در خشک کن بيگریق دیدر تحق

نتایج بدست . معرض گرما قرارگرفتند تا دماهاي مجاز براي خشک کردن این محصوالت تعیین گردند
زنی محصوالت داري بر روي عدم امکان جوانهتاثیر معنیگرادیدرجه سانت60آمده نشان داد که دماي 

).Ghaly and Sutherland, 1984(ذکر شده ندارد

1- Response Surface Methodology
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ت یت و کمیفیکيرا بر رو) گرادیدرجه سانت50-250(خشک کردن يدماریتأثپاتاك و همکاران 
چرب آزاد، رنگ روغن يدهایزان اسیر در مییآنها بروز تغ. مورد مطالعه قرار دادندکلزایروغن استحصال

رات ییچرب آزاد تغيهادین مقدار کل روغن را گزارش نمودند هر چند در رنگ و مقدار اسیو همچن
).Pathak et al., 1991(نبودنديداریمعندر حد مشاهده شده

ياریبسيکارهاهیپاسخ روبا روش ییع غذایصنايندهایفرايسازنهیو بهينه مدلسازیدر زم
نه خشک یط بهیشرا)Madamba and Yabes, 2004(ابسیومادامبااز جمله. صورت گرفته است

ق یتحقيل برایسه فاکتوره فاکتوریرح سه سطحک طی. قرار دادندیکردن برنج خام را مورد بررس
ه را یساندن اولی، سرعت هوا و زمان خکنخشکيهواينه دمایب بهیمورد استفاده قرار گرفت و ترک

... وی، سختيدی، سفیدانه، قوه جوانه زنیل شکستگیدانه از قبیفیکيکه منجر به بهبود پارامترها
سرعت هوا به . ر بودیمتغگرادیسانتدرجه 55تا 35ن یش بیزماآيدما. قرار دادندیشد مورد بررسیم

زمان خشک کردن يرودرصد 95ساندن در سطح یگذار بود و زمان خریتأثدانه یسختيرووضوح 
يماد،هیپاسخ روروش استفاده از با ط خشک کردن برنج خام، ین شرایبهتراًتینها.گذار بودریتأثهادانه
.دین گردییتعساعت 2ساندن یزمان خو گرادیسانتدرجه 45

ط مختلف خشک کردن با یا را تحت شرایبذر سویکیت مکانیفیز کین)Asota, 1997(آسوتا
ه خشک را در یبر پا% 20ه یا با رطوبت اولیسويو. قرار دادیمورد بررسهیپاسخ رواستفاده از روش 

گرادیسانتدرجه 164و 48کنشکخيدما. ک آون خشک کردیمتر در یسانت5با ضخامت يبستر
ر یخشک کردن زينشان داد که دماهاهیپاسخ روز یآنال. ساعت بود94و 26و زمان کل خشک کردن 

شد که یمقاوم به شکستگياید سویساعت منجر به تول80يبااليهاو زمانگرادیسانتدرجه 50
.وتن بودین275زان مقاومت آن یم

ال، با روش یبستر سکنخشکند خشک کردن کلزا با استفاده از یفرايزسانهیق بهین تحقیدر ا
خشک یشیآزمايهابرازش شده با دادهيهاصحت مدلیابیانجام شد و به منظور ارزهیپاسخ رو

ییشگویر پیآن با مقادیفیو کیمکیابیج ارزیو نتاانجامنه یط بهیکردن، عمل خشک کردن در شرا
.دیگردسه یشده توسط مدل مقا

هامواد و روش
یعیطبو منابعيقات کشاورزیاز مرکز تحقRGS003)ته یوار(دانه کلزا : شات خشک کردنیآزما

در کامالًیکیپالستيهاسهیها در کمتعادل کردن رطوبت، دانهيبرا. ه شدیته1388در سال گلستان
ها ش نمونهیقبل از انجام هر آزماشد و ينگهدارگرادیسانتدرجه 4خچال یدر ک هفتهیبه مدت بسته

مورد کنخشک. ندشديشگاه نگهداریآزمايساعت در دما2ط به مدت یمحيتعادل با دمايبرا
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مواد و یال بود که در گروه مهندسیبستر سکنخشکک ی، کردن دانه کلزاخشکياستفاده برا
. و ساخته شده استیراحگرگان طیعیو منابع طبيدانشگاه علوم کشاورزییع غذایصنایطراح
و هیمتر بر ثان5/4و 3، 1يو سرعت هواگرادیسانتدرجه 60و 50، 40ییشات در سه سطح دمایآزما

یرات وزنییتغياقهیدق10و در فواصل. دیانجام گرددرصد 60و 40، 20يهوایسه سطح رطوبت نسب
رطوبت يمحتو. دیگرم ثبت گرد001/0قت با د) ، آلمانSatorius(تال یجیديله ترازویها به وسنمونه

ند یفرا). AOAC, 1990(شديریگن رطوبت با آون اندازهییها با استفاده از روش تعنمونهییه و نهایاول
پس از . ادامه داشتیدن به رطوبت تعادلیها و رسوزن نمونهیبیخشک کردن تا زمان ثابت شدن تقر

. ن شدییدرصد تع8شدن تا رطوبت زمان کل خشک،شات خشک کردنیانجام آزما
ش انجام و یآزمايمارهایات استحصال روغن از تیها، عملشات خشک کردن نمونهیپس از اتمام آزما

چرب آزاد يدهای، درصد اسزان استخراجیماز جمله یروغن استحصالیفیو کیکميهاشاخص
بذور یا درصد جوانه زنیه یه نامزان قویمين در مورد مصارف بذریو رنگ روغن و همچن) تهیدیاس(

. محاسبه شدریزيها، طبق روشخشک شده
از زان استخراج روغنیمو استحصال يریگاندازهيبرا: هامقدار کل روغن نمونهيریگاندازه
خشک شده و يها، ابتدا نمونه)Ba 3-38)AOAC, 1990استاندارد طبق روششیآزمايهانمونه

استخراج روغن توسط حالل . عبور داده شد20خرد و بعد از آن از الک با مش اب یله آسیشاهد به وس
مقدار آن با استفاده از وانجامدر دستگاه سوکسلهگرادیسانتدرجه 65اتردوپترول با نقطه جوش 

.شدمحاسبه) 1(رابطه 

روغناستخراجمیزان= روغنبابالنوزن–خالیبالنوزن×100)1(رابطه نمونهاولیهوزن

يمارهایاز تحاصلیته روغن استخراجیدین اسییتعيبرا: چرب آزاديدهایزان اسیميریگاندازه
گرم نمونه روغن از 5ابتدا . استفاده شد) Da14-48)AOAC, 1990د استاندارش، از روشیمختلف آزما

ک یک به یروفرم به نسبت کل-شده الکلیالل خنثحتر یلیلیم50مار برداشته و به آن حدود یهر ت
بر حسب يدیس اسیاندو سپستر ینرمال ت1/0ن با محلول پتاس یافزوده شده و در مقابل فنل فتالئ

.محاسبه شدک یداولئیاس
يهااز نمونهیو سنجش رنگ روغن استحصاليریگاندازهيبرا: یرنگ روغن استحصاليریگاندازه

يبرا. استفاده شديتومترو زرد است، از روش اسپکتروفقرمزيهااز رنگیش که اغلب مخلوطیآزما
يهاروغن در طول موجيو جذب نوردق شیدکربن ده مرتبه رقیها توسط تتراکلرن منظور نمونهیا
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رنگ بر حسب رنگ )2(و پس از آن با استفاده از رابطه يرینانومتر اندازه گ430و 454، 484، 670
).Parvaneh, 1992(شديریگاندازه1باندیزرد الو
= 670A4/56-484A2/41+454A7/69+430A29/1C)    2(رابطه 

نانومتر بر اساس 484و 454، 430يهازان جذب نور در طول موجیمAغلظت نور و Cکه در آن
.باشدیمل یل کلروفیاز قبییهارنگدانهنانومتر در رابطه با 670دها و در یاروتنوئاز کیرنگ زرد ناش

یمجهز به کنترل دما، رطوبت نسبیزنک دستگاه جوانهیش با استفاده از یآزما: بذریآزمون جوانه زن
با که ابتدا کاغذ بالترصورتنیبد. دیدر سه تکرار انجام گرد2و نور و با استفاده از کاغذ مخصوص بالتر

کاغذ قرار داده شده و به يروبذر عدد100مرطوب شده و سپس تعداد تر آب مقطریلیلیم10
سپس . افتیده بود انتقال یم گردیتنظگرادیسانتدرجه 25درآن يکه از قبل دمایدستگاه جوانه زن

Ghaly and(انجام شدیزنجوانهدر دستگاه يروز نگهدار7مدتعد ازبجوانه زدهيشمارش بذرها

Sutherland,1984(.
ند خشک کردن یفرايسازنهیبه منظور به:هیپاسخ روش به کمک روش یط آزمایشرايسازنهیبه

با سه 3يدر قالب طرح قابل چرخش مرکب مرکزهیپاسخ روز یش شده از روش آنالیط آزمایکلزا در شرا
پاسخ ز یآنال. سطح انجام شد3هوا  در یر دما، سرعت و رطوبت نسبیمتغ3يبرايتکرار در نقطه مرکز

Minitabبا استفاده از نرم افزار هیرو زمان خشک کردن(تابع يرهایک از متغیانجام شده و هر 16
در قالب مدل ) ه بذر کلزاین قوه نامیته و رنگ روغن و همچنیدی، اسروغنزان استخراجیمکلزا،

ند خشک کردن شامل دما، سرعت و یمستقل فرايرهایاز متغیر به صورت تابعیون درجه دوم زیرگرس
:ارائه شدند) X3وX1،X2(کنخشکيهوایرطوبت نسب

)  3(رابطه 
و یونیب رگرسیضراو ، ، .  ا پاسخ استیر تابع یدهنده متغنشانYکه در آن 

کل مدل شامل . و سرعت هوا هستندیشده دما، رطوبت نسبير وابسته کد گذاریغيرهایمتغها
:باشدیمها درجه دوم و حاصل ضربیجمالت خط

1- LovibondTintometer
2- Blotter
3- Central Composite Design
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)4(رابطه 
يمستقل نمودارهايرهایون با متغیتابع در مدل رگرسيرهایک از متغینشان دادن رابطه هر يبرا

در یفیکيهاام پارامترکه تمينقطه ا.رسم شدندMinitabله نرم افزار یبه وس1سطوح پاسخ و کانتور
مختلف تحت يکانتور پارامترهايه و بر هم نهادن نمودارهایز پاسخ رویشوند توسط آنالینه میآن به

یشیآزمايهابرازش شده با دادهيهاصحت مدلیابیمنظور ارزبه.ش شده به دست آمدیط آزمایشرا
آن با یفیو کیکمیابیج ارزینه صورت گرفته و نتایط بهیخشک کردن، عمل خشک کردن در شرا

.دیسه گردیشده توسط مدل مقاییشگویر پیمقاد

ج و بحثینتا
، زان استخراجیمشده زمان خشک کردن، يریگج اندازهیون حاصل از برازش نتایمدل رگرس

يدارا)4(بطه رايرهایهر کدام از متغيه بذر کلزا  براین قوه نامیته و رنگ روغن و همچنیدیاس
.آورده شده است1ب در جدول ین ضرایباشد که ایمیبیضرا

و زمان خشک کردنیفیکيرگرسیون فاکتورهامدلهايشدةبرآوردضرایب-1جدول

خشکزمانبیضر
کردن

استخراجزانیم
بذرهینامقوهروغنرنگروغنتهیدیاسروغن

**157/234**6477/44**717080/0**6190/85**7006/88
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**494/36-ns0757/0-**034219/0-**4722/-**2322/2

**795/0ns0004/0-ns000387/0**0302/0-ns0322/0-
ns003/0**0045/0**000228/0**0065/0**0051/0-
**445/0ns0027/0-**000230/0-ns0012/-ns0013/0-
**298/1ns0293/0**006085/0**0610/0**5097/0-

*006/0-ns0*000008/0 -**0003/0ns0005/0
ns031/0-ns0001/0-ns00002/0**0019/0ns0028/0-
ns001/0-ns0ns000001/0-ns0001/0ns0002/0

داریعدم وجود تفاوت معن: ns؛ >01/0Pدار در سطح  یمعن**؛  >05/0Pدار در سطح  یمعن*

1- Contour
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ته و رنگ روغن یدی، اساستخراجزانیمزمان خشک کردن، یونیرگرسيهاانس مدلیز واریج آنالینتا
یب همبستگیروغن که ضرزاناستخراجیميکه بجز برادادنشان ) 2جدول(ه بذر یوه نامو ق

، )دارندیمناسبییکارا80يباالیب همبستگیضريدارايهاالبته طبق منابع مدل(بودترنییپایمک
زمان خشک يبرا75/95و 72/97، 13/98، 01/98ب یترتبهیب همبستگیگر با ضرایديهامدل

یها به خوبشیج آزمایدار بوده و با نتایمعنیه بذر، همگیته، رنگ روغن و قوه نامیدیدرصد، اسکردن، 
يهاکه در مدلدادند ند خشک کردن نشانیفرایونیرگرسيهاانس مدلیز واریآنال. اندبرازش شده

ر طبق سطوح ذکعبارات مدلیته و رنگ روغن همگیدیمربوط به زمان خشک کردن، اسیونیرگرس
ه یروغن و قوه ناماستخراجزانیممربوط به يهاکه در مدلیدر حالبودندداریمعنشده در جدول

ين برایبنابرا. بودنددار نیمعنطبق سطوح ذکر شده در جدولهاضرببذر، عبارات مربوط به حاصل
مدلهايازتوانمیفرایند خشک کردن،متغیرهايمختلفدرسطوحتابعمقادیرمتغیرهايییشگویپ

.نموداستفادهمذکوررگرسیون

شدهییشگویپيهارگرسیون مدلآنالیزواریانس-2جدول

درجه منابع تنوع
يآزاد

مجموع مربعات
زمان خشک 

کردن
استخراج زانیم

ه یقوه نامرنگ روغن ته روغن یدیاسروغن 
بذر 

98/989**3694/36**083171/0**25/11**1/41724**9ونیرگرس
71/942**9679/22**067165/0**43/7**3/39162**3یخط

57/46**1211/8**015302/0**732/3**2/275**3درجه دوم
5/2286ns0821/0**000704/0 **2805/0ns70/0**3هاضربحاصل

71ns8/845ns9994/1ns001585/0ns7326/0ns9/43ماندهیباقيخطا
117ns5/670ns9731/1ns001585/0ns7326/0ns23/17ازشعدم بر

54ns3/175ns0263/0ns0ns0ns67/26خالصيخطا
8001/9891/8413/9872/9775/95یب همبستگیضر

يهاهوا در شکلیدما، سرعت و رطوبت نسبيرهایرات زمان خشک کردن کلزا با متغییروند تغ
ش دما و سرعت هوا و کاهش رطوبت یبا افزامشاهده شد که . نشان داده شده است) 3(و ) 2(و ) 1(

با افزایش دما قابلیت جذب ن علت است کهین امر بدیا.ابدییمهوا، زمان خشک کردن کاهش ینسب
هوا افزایش یافته و تبادل رطوبت دانه با هواي يهامولکولیجنبشين انرژیرطوبت در هوا و همچن

1- Lack of fit
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دارد  یز همخوانیج حاضر با تحقیقات انجام شده قبلی نینتا. ردیمی گانجاممون بسیار مناسبپیرا
)Babalis and Belessiotis,2004 .(ز به علت تهویه بهتر در توده محصول انتقال یبا افزایش سرعت هوان

ت سرع. شودشود و موجب کاهش زمان خشک شدن محصول مییمشتر یرامون بیپيرطوبت به هوا
شود نسبت به حالت یماز ماده جدا یسطحيهاهیند که رطوبت الیفراییخشک شدن در مراحل ابتدا

به سطح ماده در یداخليهاهیبا محدود شدن سرعت انتقال رطوبت از ال. باشدیمترعیبستر ثابت سر
ختلف ميهارطوبت در سرعتيرات محتویین تغیشدن کند شده و بند، روند خشکیفرايانتها

ش یمحصول باعث افزايسازالیست که سانیاانگرین امر بیا. شودیممشاهده نيریاختالف چشمگ
ا یط یمحيمحصول در دماهايسازالیک سین کاربرد تکنیشود بنابرایمسرعت خشک شدن آن 

ند خشک کردن یکه در فرایحرارتين در کاهش مصرف انرژییپایک به آن و با رطوبت نسبینزد
باال يکه کاربرد دماهاین هنگامیبنابرا. دارديت بوده و نقش موثریار با اهمیبسيت کشاورزمحصوال

توان از یمشود یميادیار زیبسيا موجب اتالف انرژیباشد و یمنیت محصول عملیفیحفظ کيبرا
ده و صرف مورد استفاياستفاده نمود و محصول را با حداقل دماترنییپايدر دماهايال سازیروش س

Tasirin(خشک کردیکمتر در زمان کوتاهيرژان et al., 2006( . ز یهوا نیرطوبت نسبریتأثدر مورد
ابد و در ییمش یجذب رطوبت افزايل هوا برایهوا، پتانسیبا کاهش رطوبت نسبتوان اشاره کرد که یم
Tado(ابد یی، زمان خشک کردن کاهش مهاتر جذب کردن رطوبت از دانهعیجه با سرینت et al.,2002(.

ه زمان یمتر بر ثان4يباالکنخشکبه يوروديهواو سرعتگرادیسانتدرجه54يبااليدر دماها
. دست آمدک ساعت بهیکمتر از ) درصد8دن به رطوبت یرس(خشک کردن 

يدما و سرعت هواریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح-1شکل
.زمان خشک کردنيروکنخشک

a
b
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يهوایدما و رطوبت نسبریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح-2شکل
.زمان خشک کردنيروکنخشک

یسرعت و رطوبت نسبریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح- 3شکل
.زمان خشک کردنيروکنخشکيهوا

ن یاتوان یمرا باالتريدر دماهاروغناستخراجزان یعلت باال بودن م) 5(و ) 4(يهادر شکل
و کاهش یو چروك سطحیحرارتيهاجاد تنشیو اکنخشکيش دمایبا افزاکه فرض کرد موضوع

روغن زان استخراجیم، عتر جدا شدن پوسته از دانهین امکان سریپوسته به مغز دانه و همچنیچسبندگ

ab

b a
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56باالتر از يدر دماها. شتروغن ندااستخراجزان یمبر يریتأثهوایسرعت و رطوبت نسب.رفتباالتر
.درصد بود36روغن از کلزا باالتر از خراجزان استیمهوايهاسرعتیمدر تماگرادیسانتدرجه 

يهوایسرعت و رطوبت نسبریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح- 4شکل 
.روغنزان استخراجیميروکنخشک

يهوایرطوبت نسبدما وریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح- 5شکل
.روغنزان استخراجیميروکنخشک

در سطح یته روغن استحصالیدیرات اسییتغيرودما و سرعت هوا اثرشاتیج آزمایبا توجه به نتا
ر حالت به بستر ثابت ییو تغگرادیسانتدرجه 60به 50ش دما از یو با افزابودداریمعنک درصدی
اثرات جهینتبااليته در دمایدیش اسیعلت افزا. افتیش یر افزان مقدایکاهش سرعت هوا ایعنی

ال نسبت به حالت بستر یته در حالت بستر سیدیعلت کاهش اس. محصول استيرویب حرارتیتخر
گرم، به علت کوتاه شدن زمان يدر مجاورت هواهاتوان کمتر در معرض قرار گرفتن نمونهیمثابت را 

b

b a

ab
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ج ینتا.اشتندیغن استحصالته رویدیبر  اسيریتأثیرطوبت نسب. دانستال یند در حالت بستر سیفرا
ته کمتر از یدیه منجر به اسیمتر بر ثان2يبااليهوادرجه و سرعت52از ترنییپايدماهانشان داد

. گرددیم26/0

يدما و سرعت هواریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح-6شکل
.یته روغن استحصالیدیاسيروکنخشک

ن مقدار کاهش یکاهش سرعت هوا ایعنیر حالت به بستر ثابت ییش دما و تغیبا افزاج نشان داد ینتا
. اشتندیرنگ روغن استحصاليرويریتأثه یمتر بر ثان3شتر از یبهواش سرعتیافزایولافتی

درجه 52تر ازنییپاییمحدوده دمادراشت و ندیبر رنگ روغن استحصاليریتأثیرطوبت نسب
واحد 71حاصله کمتر از يه رنگ روغن کلزایمتر بر ثان2/2باالتر از يهواو سرعتگرادیسانت
.باند بودیالو

دما و سرعتریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح- 7شکل
.یرنگ روغن استحصاليروکنخشکيهوا

ab

ab
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هوا یدما، سرعت و رطوبت نسبيرهایغکلزا با متيهاه دانهیرات قوه نامییروند تغبا توجه به 
ن مقدار کاهش یکاهش سرعت هوا ایعنیر حالت به بستر ثابت ییش دما  و تغیبا افزاشدکه مالحظه 

یرطوبت نسب.باشدیمکنخشکيط سرعت باالیوارده به بذر در شرايهان امر ضربهیعلت ا. افتی
درجه و 45ر یزيدرصد در دماها84ه باالتر از یامقوه ن. ندارديریتأثه بذر کلزا یبر قوه ناميریتأث

.دست آمده بهیمتر بر ثان1/4کمتر از يهواسرعت

کنخشکيا و سرعت هوادمریتأثهیپاسخ رو) b(و کانتور) a(ینمودار سطح-8شکل
.کلزايهاه دانهیقوه ناميرو

دست آمده از روش بهیونیرگرسيهاک از مدلیهر : ند خشک کردنینه در فراین نقطه بهییتع
افزار ش به کمک نرمیط آزمایشراينه براین نقطه بهییتع. باشندیمنه خاص ینقاط بهيداراهیپاسخ رو

Minitab ن یشتریبه دست آوردن بيج نشان داد که براینتا. انجام شديسازنهیبهو با استفاده از ابزار
درجه 52د یش بایآزمايته و رنگ، دمایدین زمان خشک کردن، اسیه و کمتریزان روغن و قوه نامیم

ه اد شدیشات در سطوح یآزما. درصد باشد22یه و رطوبت نسبیمتر بر ثان4، سرعت هوا گرادیسانت
هیپاسخ رومشاهده شد که مدل . سه شدیمقا) 3(ج مربوط به مدل در جدولیج آن با نتایانجام شد و نتا

.باشدیمش یط آزمایشرايسازنهیو بهییشگویقادر به پیبه خوب

ab
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نهیدر نقطه بهیشیشده و آزماییشگویر پیسه مقادیمقا-3جدول 

توسط مدل شدهییشگویمقدار پپارامتر
شدهيسازنهیبه

ش یمقدار بدست آمده توسط آزما
یواقع

711/3593/35)درصد(روغناستخراجزانیم
2597/0249/0)درصد(تهیدیاس

7187/70)باندیالو(رنگ روغن
6/3645/39)قهیدق(زمان خشک کردن

8082)درصد(ه بذریقوه نام

خشک کردن ينه را برایتوان محدوده بهیمز ین)  9شکل(کانتوريهم گذاشتن نمودارهاياز رو
هوا ینه از نظر سرعت و رطوبت نسبینشانگر محدوده به) 9(د در شکلیمنطقه سف. کلزا مشاهده کرد

.انتخاب شدیانیبود محدوده آن در سطح مریتأثیبهوا در اکثر فاکتورهایاز آنجا که رطوبت نسب. است

نهیافتن محدوده بهیيکانتور برايانطباق نمودارها-9شکل

یکليریگجهینت
و یکميهامختلف انجام شد و پارامتريمارهایال در تیبستر سکنخشکشات خشک کردن کلزا در یآزما

ه یتجزهیپاسخ روج با استفاده از روش یمارها انجام شده و نتایک از تیهر يزا برامربوط به روغن و بذر کلیفیک
، زان استخراجیمشده زمان خشک کردن، يریگج اندازهیون حاصل از برازش نتایمدل رگرس. ل شدیتحلو 
به هیپاسخ روبه کمک روش رهایهر کدام از متغيه بذر کلزا  براین قوه نامیته و رنگ روغن و همچنیدیاس

ته و رنگ روغن یدی، اسزان استخراجیمزمان خشک کردن، یونیرگرسيهاانس مدلیز واریج آنالینتا.دست آمد
، بودترنییپایکمیب همبستگیروغن که ضرزان استخراجیميکه بجز براداده بذر نشان یقوه نامن یو همچن

زمان خشک يبرا75/95و 72/97، 13/98، 91/84، 01/98ب یترتبهیب همبستگیگر با ضرایديهامدل
ج یبوده و با نتاداریمعنیه بذر، همگیقوه نامنیهمچنرنگ روغن ووتهیدی، اسزان استخراجیمکردن، 
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متغیرهايمختلفسطوحدرتابعمقادیرمتغیرهايییشگویپين برایبنابرا. ندبرازش شدیبه خوبهاشیآزما
دست بهيج نشان داد که براینتا. مذکور استفاده نمودرگرسیونهايمدلازتوانیمن،فرایند خشک کرد

52د یش بایآزمايته و رنگ، دمایدین زمان خشک کردن، اسیه و کمتریزان روغن و قوه نامین میشتریآوردن ب
اد شده یشات در سطوح یآزما. باشددرصد 22یه و رطوبت نسبیمتر بر ثان4، سرعت هوا گرادیسانتدرجه 

قادر به یبه خوبهیپاسخ رومشاهده شد که مدل . سه شدیج مربوط به مدل مقایج آن با نتایانجام شد و نتا
ند خشک یفرايسازنهیبهين روش براین استفاده از ایبنابرا. باشدیمش یط آزمایشرايسازنهیو بهییشگویپ

.شودیمه یکردن کلزا توص
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