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 آالت کاشتماشین ،انبارداری، قلحمل و ن، بوجاری بذر، گیاهان دارویی کلیدي: هايهواژ

  99-292-22طرح تحقیقاتی شماره شناسه   منبع یافته:

 نژاد، سیدمجید عالیمقام، پورنظر پهملی، مصطفی حمیدیفر، مهدی کاشانیفرشید قادری نویسنده)گان(:

 

دانه و رازیانه، سیاه کاغذی،ن ماریتیغال، کدو تخماثرات رطوبت بذر بر خصوصیات فیزیکی بذور گیاها عنوان:
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 مقدمه )شرح مساله(

در ارتباط با تغییرات خصوصیات فیزیکی بذرها با تغییر رطوبت بذر، انجام شده است. در در ایران تحقیقاتی 

های اخیر خصوصیات فیزیکی بذرها گیاهان زراعی از قبیل برنج، سویا، جو، کانوال مورد بررسی قرار گرفته سال

اطالعات موجود در این زمینه است. با وجود همه تحقیقات انجام شده در ارتباط با خصوصیات فیزیکی، تا به امروز 

دست آوردن خصوصیات فیزیکی بذرها برای گیاهان دارویی بسیار اندک است. بنابراین هدف از اجرای این طرح به

منظور رازیانه به کاغذی، کنگرفرنگی، ماریتیغال ودانه، کدو تخمدر شرایط رطوبتی مختلف گیاهان دارویی سیاه

 بوجاری، انبارداری، حمل و نقل، کشت و برداشت است. آالتماشین استفاده در طراحی و ساخت

 

 هاترین یافتهمهم

شان بود، ضریب کرویت با افزایش درصد دلیل افزایش طولدر بذرهایی که با جذب آب، افزایش حجم آنها به◄

رطوبت کاهش داشت. اما در مورد بذرهایی که پهنا بیشترین تاثیر را در افزایش حجم داشت، با افزایش رطوبت، 

 افزایش یافت.درصد کرویت 

متر درصد( بیشتر از یک گرم بر سانتی 09در بذرهایی که وزن مخصوص حقیقی آنها در سطوح رطوبتی پایین ) ◄

 مکعب بود، وزن مخصوص حقیقی بذرها با درصد رطوبت رابطه عکس داشت.

همچنین ضریب  دلیل افزایش قدرت چسبندگی بذرها به یکدیگر، زاویه ایستایی وبا افزایش درصد رطوبت، به ◄

 داری افزایش یافت.صورت معنیاصطکاک بذرها با سطوح مختلف به

 

به توزیع این قارچ در  Alternariaهای  تر و ماهیت خاکزاد بودن گونههای جغرافیایی پاییندمای باالتر در عرض◄

 کند.تر کمک میهای جغرافیایی پایینعرض
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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

دانه افزایش حجم بذر تغییرات ابعاد بذری با تغییر رطوبت بذر در گیاهان مختلف متفاوت بود. در گیاه سیاه

کاغذی طول و عرض شود. در گیاه کدو تخمیق افزایش طول بذر حاصل میناشی از افزایش جذب آب، بیشتر از طر

بذر در افزایش حجم بذر نقش زیادی ندارد. در این گیاه بیشترین تغییرات ابعاد بذر در شرایط افزایش رطوبت، بر 

نای بذر در گیاه ماریتیغال افزایش حجم ناشی از جذب آب از طریق افزایش عرض و پهپهنای آن ایجاد شد.  روی

حاصل شد. اما در گیاه کنگرفرنگی افزایش حجم از طریق افزایش طول و پهنای بذر ایجاد شد. این در حالی بود که 

 هر سه بعد طول، عرض و پهنای بذرها گیاه رازیانه در هنگام افزایش حجم، افزایش داشت. 

متر مکعب از یک گرم بر سانتیبا توجه به اینکه در گیاهانی که وزن مخصوص حقیقی مواد خشک بذر کمتر 

گرم بر  0است، افزایش وزن مخصوص حقیقی با افزایش درصد رطوبت بذرها )آب دارای وزن مخصوص حقیقی 

باشد( دور از انتظار نبود. اما در مطالعه حاضر وزن مخصوص حقیقی ماده خشک در تمامی متر مکعب میسانتی

متر مکعب بود، بنابراین با افزایش درصد رطوبت در این بذرها کاهش بذرها مورد مطالعه بیش از یک گرم بر سانتی

 .بینی بودوزن مخصوص حقیقی قابل پیش

 اهمیت موضوع

خصوصیات فیزیکی محصوالت کشاورزی مهمترین ویژگی مورد نیاز برای تعیین استانداردهای مناسب جهت 

نند باشند. برخی از اطالت اولیه مابندی بذرها میبندی، انتقال، فرآوری و بستههای طبقهطراحی دستگاه

آالت مناسب، در علوم صنایع غذایی، زراعت و اصالح خصوصیات فیزیکی بذرها عالوه بر استفاده در طراحی ماشین

باشند. شکل و اندازه، وزن مخصوص ظاهری و حقیقی، تخلخل و ضریب اصطکاک بذرها نباتات نیز دارای اهمیت می

گیرند. وزن تاثیر رطوبت بذرها قرار میحتباشند که تترین خصوصیات فیزیکی میبا سطوح مختلف از مهم

شود. این در حالی است که از وطن مخصوص ظاهری برای محاسبه ظرفیت انبارداری و نقل وانتقال بذر استفاده می

گیرند. از خصوصیات مربوط به های مناسب جهت بوجاری بذرها بهره میمخصوص حقیقی برای طراحی ماشین

 کنند.کاک بذور جهت طراحی ساختمان برای انباردای بذرها استفاده میزاویه ایستایی و میزان اصط

 

 


