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 .1دانشیار پژوهش ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،کرج.
 .2دانشیار پژوهش ،سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ،کرج.
 .3مربی پژوهش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان آذربایجان شرقی ،تبریز.
(تاریخ دریافت -1331/12/11 :تاریخ پذیرش )1331/11/11 :

چکیده
در این تحقیق فرایندهای بوجاری ،خشكکردن و درجهبندی اندازه و شکل دستگاههای مورد استفاده برای تولید بذر ذرت در چهار کارخانه تولید بذر ذرت
در استان اردبیل (منطقه مغان) مورد بررسی قرار گرفت و شاخصهایی نظیر تغییرات رطوبت بذرها ،درصد بذرهای شکسته ،درصد بذرهای ترك خورده و
رطوبت محصول نهایی در فرایند خشك شدن و فرآوری بذرها بررسی شد .نتایج بدست آمده نشان داد که در مرحله برداشت کاربرد کمباین غالت باعث
بروز تلفات بهصورت شکستگی و ترك در بذرها میشود .همچنین در فرایند خشك شدن بذر ،تلفات زمانی و مصرف انرژی زیاد است .انبارکردن و
نگهداری بذرهای خشك شده بهصورت فله روی سطوح سیمانی یا آسفالت در سولهها نیز موجب جذب احتمالی رطوبت در آنها شده و ضمن آلودگی
محیطی ،حمله حشرات و آفات به بذر را تسریع میکند .هر چند که بیشترین خسارت شکستگی در بذرهای پهن و گرد مالحظه شد اما بیشترین تركهای
مالحظه شده در بذرها درحین فرایند مربوط به تولید و بوجاری بذرهای گرد بود .این خسارت در هر مرحله معموالً روندی افزایشی داشته و با کاهش رطوبت
بذر یك رابطه مستقیم دارد .همچنین نتیجهگیری شد که در هر کارخانه تعداد باالبرها و سرعت چرخش پیالهها تأثیر بسیار مستقیمی بر روی خسارات فیزیکی
وارد شده به بذر داشته و میتوانند تا بیش از  31درصد بر بذر خسارات شکستگی یا ترك خوردگی را افزایش دهند .جمعبندی بررسیهای انجام شده نشان
داد که در کارخانههای مورد بررسی ،بهطور متوسط  11درصد از بذرها بهصورت بذرشکسته وخرد شده از خط تولید خارج میشوند .همچنین حدود 31
درصد از بذرها نیز درحین فرایند دچار تركخوردگی میشوند .نتایج نشان داد که بهدلیل آسیب دیدگی احتمالی جنین یا تجمع قارچها و عوامل بیمارهای
گیاهی در بذرهای ترك دار ،کاربرد این گونه بذرها ریسك عدم سبز شدن و جوانهزنی بذر را افزایش داده و گاهاً منجر به عدم ظهور یا بدسبزی خواهد شد.
کلمات کلیدی :ذرت ،بذر ،فرآوری ،شکستگی ،مغان.
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Abstract
In this research, cleaning, drying and grading of corn seed were investigated in Ardabil provinces (Mogan zone). Beside
investigation of corn seed drying and processing machineries, some items such as moisture changes of corn seeds, broken
and cracked seeds studied during process steps in four seed process factories. Although the most seed breaking belong to
the large and round seeds, the most cracked seeds observed in round seeds. Cracked seeds had increasing trend and direct
relationship with moisture. Numbers and revolution speed of bucket elevators had direct effect on seeds physical
damages. It may increase seed cracking more than 30 percent. In totality about 15 percent of seeds go out of process line
as broken seeds. Besides 30 percent of seeds cracked during process. Endosperm damages increased risk of planting and
cusses to lack or poor germination.
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گازر و همکاران

گزارش شده است که دمای 11درجه سانتیگمراد نیمز ممی

مقدمه

تواند برای خشك کمردن بمذر ممورد اسمتفاده قمرار گیمرد

بذر یکی از مهممتمرین نهمادههمای تولیمد محصموالت
زراعی است و تولید بمذر دارای کیفیمت بماال همدف کلیمه
تولیدکننمممممممممدگان بمممممممممذر دور

ذرت اسمممممممممت

(.)McDonald and Copeland ,1997; Desai, 2004
عالوه بر سالمت فیزیکی و عدم وجود شکسمتگی وتمرك
خمموردگی در بممذرها ،قابلیممت جوانممه زنممی ،بنیممه ،قابلیممت
ماندگاری و سمالمت بمذر از جملمه مهممتمرین جنبمههمای

کیفیممممممت بممممممذر محسمممممموب مممممممیگردنممممممد
( .)Van Gastel et al.,1996منطقمه کشماورزی مغمان در
استان اردبیل ،با وجود دو کشت و صنعت شاخص مغان و
پارس یکی از مناطق شاخص در تولید بذر ذرت در کشور
است .در حال حاضر عالوه بر کشت و صنعتهای پمارس
و مغان ،پیمانکاران زیادی در منطقه مغان مبادرت به تولیمد
بذر هیبرید مینمایند ( .)Chogan, 2002همه ساله بمیش از
 31درصد از بذر مورد نیاز کشور در منطقه مغمان تولیمد و
به مناطق مختلف کشور توزیع میشمود و میمزان تولیمد آن
در این منطقه رو به افمزایش ممیباشمد .الزم بمهذکمر اسمت
بمممرای تقویمممت تولیمممد بمممذر ذرت در کشمممور ،کشمممت و
صنعتهای استانهای خوزستان و خراسان نیز در سالهای
اخیر اقدام به تولید بذر ذرت هیبریمد نممودهانمد کمه رونمد
تولیممد در آنهمما نیممز رو بممه گسممترش مممیباشممد.در مممزار
مکانیزه رطوبتبذرذرت برداشت شده برای ذخیره سمازی
مناسب بایستی به حدود  13تما 13/1درصمد برسمد اگرچمه
برای ذخیره سازی با تهویمه مناسمب ممیتموان آن را بما 21
درصد رطوبت هم نگهمداری کمرد .بمرای خشمك کمردن

( .)Salunkhe et al.,1985در آمریکمای شممالی رطوبمت
بممذر ذرت در هنگممام خشممك کممردن از  21بممه  11درصممد
میرسد .الزم به ذکمر اسمت کمه ذرت بمذری اغلمب روی
چمموب بممالل و قبممل از بممذر شممدن خشممك مممیشممود
(.)Anonymous, 2001
تحقیقممات مختلممف نشممان دادهانممد کممه کمماربرد دمممای
مناسب (محدوده  31تا  11درجمه سمانتیگمراد) و کماهش
رطوبت بذر به حدود  12الی  11درصد بمر پایمه تمر ،بمرای
نگهداری و فراینمدهای مختلمف بوجماری و درجمه بنمدی
انممممدازه و شممممکل بممممذر ذرت مناسممممب مممممیباشممممد
(Morey et al., 1980؛ .)Somchart et al., 1999
بررسیهای منطقهای نشان داد که خشك کمنهمای ممورد
استفاده در کارخانههای تولید بذر در منطقه مغمان غالبماً از
دو نو خشكکنهای عمودی (ساخت شرکت کارینو) و
خشكکمنهمای مخزنمی مخصموش خشمكکمردن بمالل
(سمماخت کشممور دانمممارك و مسممتقر در کشممت و صممنعت
مغان) میباشد .بمذر ذرت بما رطوبمت 12-21درصمد وارد
کارخانه شده و پس از خشك شدن تحت دمای  31تما 11
درجه سمانتیگمراد ،بما رطوبمت  13-11درصمد از خشمك
کنها خارج میشود ( .)Gazor, 2004هدف از اجرای این
تحقیق بررسی میزان تلفات فیزیکی و شکسمتگی بمذر ذر در
مراحل مختلف فرایند تولید بذر و ارائه راهکارهمای مناسمب
جهت کاهش یا حذف آنها از چرخه تولید بذر بود.

مواد و روشها

1

ایممن پژوهش بممه منظممور بررسممی تلفممات فیزیکممی در

استفاده میشود .برای خشك کمردن بمذر ذرت دممای 11

دسمممتگاههمممای فمممرآوری بمممذر ذرت هیبریمممد سمممینگل

درجممه سممانتیگممراد ،بممرای تهیممه نشاسممته دمممای  11درجممه

کراس )KSC704,B73×MO17(411در منطقمه مغمان ،بما

سانتیگمراد و بمرای تهیمه خموراك دام و طیمور دممای 22

انجام بررسیهای میدانی در منطقه مغان در چهمار ایسمتگاه

درجه سانتیگراد قابل توصمیه ممیباشمد.عالوه بمر ایمنهما،

ذرت خشمممكکنمممی در شمممرکتهمممای  1و ( 2کشمممت و



صنعتها)  3و ( 1دو پیمانکار خصوصی) ،و آزمایشمگاهی

ذرت از انوا خشمك کنهمای مخزنمی تمونلی و وعمدهای

Batch dryer

1
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در مؤسسه تحقیقات مهندسمی کشماورزی در کمرج انجمام

بستهبندی و انبارکردن ثبت شد .اینکار در پنج تکرار و بما

شد .نمونهگیریهای مورد نیماز از مراحمل مختلمف فراینمد

استفاده از یك دستگاه رطوبت سنج دیجیتالی قابمل حممل

تولید بذر (شمکل )1انجمام شمد .الزم بمهذکمر اسمت کلیمه

رسا ( 3111سماخت ایمران) وکمالیبره شمده بما روش وزنمی

رطوبتهای اعالم شمده در ایمن مقالمه بمهصمورت درصمد

تحممت شممرایط ذکممر شممده در اسممتاندارد ASAE 352.2

برپایه وزن تر ( )%w.bبوده و موارد اندازهگیری شده زیمر

(دمای 113درجمه سمانتیگمرادو بمهممدت  42سماعت و بما

بمما اسممتفاده از نممرمافزارهممای  Mini Tab 14.0و اکسممل

استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت  1/11گمرم) انجمام شمد

( )Excelبا استفاده از روشهای آماری کنترل فرایند مورد

( .)Anonymous, 2003برای هر دستگاه خشمكکمن نیمز

بررسی و تحلیل قرار گرفت (.)Noorossana, 1998

میزان تغییرات رطوبت بمذر در سمه ناحیمه (ابتمدا ،وسمط و
انتها) دستگاه نیز با استفاده از دستگاه رطوبت سنج بمذرهما

در هر کارخانه فرآوری بذر ،تغییرات رطوبت بذرهای

در سه تکرار با دقت 1درصد اندازهگیری گردید.

ذرت از ابتدای ورود و در مراحل مختلف فرایند تا مرحلمه

ورودی

بذرذرت

پیشبوجاری

Pre cleaning

Drying

خشککردن

Storage

انبارکردن

بوجارینهایی

Final cleaning

Grading

Drying

خشک کردن

پیش بوجاری

Pre cleaning

بذرگرد
بذرمتوسط

درجهبندی

Round seed
 Medium seed

بذرپهن

مخزنبذر گرد
مخزنبذرمتوسط
مخزنبذرپهن

Flat seed

Round seed reservoir
Medium seed reservoir
Flat seed reservoir

Treatment

ضد عفونی 

بسته بندی

Packaging

بذر گواهیشده

Certified seed

شکل  -1مراحل کلی فرایند فرآوری بذر ذرت هیبرید سینگل کراس411در شرکت کشت و صنعت ومغان
Fig. 1- Hybrid maize, single cross 704, seed processing general stages in Moghan Agro industry company

در هممر مرحلممه از فراینممد تولیممد بممذر در ایسممتگاههممای

غربالهای1مستطیلی( 2چاكدار)با اندازه1/1و گرد انمدازه

فرآوری بذر عمالوه بمر انمدازه گیمری رطوبمت بمذر رونمد

 1و  4میلیمترغربال شده و بمدین ترتیمب در سمه انمدازه و

تغییرات شاخصهمای درصمد شکسمتگی و درصمد تمرك

شکل گرد ،پهن و متوسط در آزمایشگاه درجهبندی اندازه

خوردگی بذر نیمز بمه تفکیمك انمدازه بما اسمتفاده از روش

و شممکل شممدند .بممهمنظممور تعیممین درصممد شکسممتگی و

کنترل فرایند آماری 1بررسی و تحت کنترل بودن فراینمد

تركخوردگی بذرهای تیمارهای مورد بررسی ،نمونه بذر

آزمون شد ( .)Noorossana, 1998در مرحله نخست پمس

انتقال یافتمه بمه آزمایشمگاه تجزیمه فیزیکمی قمرار گرفتمه و

از نمونهبرداری ،ابتدا بذرها با استفاده از غربالهمای مشمابه

درصممممممد بممممممذرهای شکسممممممته آن تعیممممممین شممممممد

درجممهبنممدیانممدازه و شممکل در مرحلممه فممرآوری شممامل


1

Statistical Process Control(SPC)
2
Slot
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( .)Anonymous, 2007سپسمیزان ترك خوردگی بمذرها

گازر و همکاران

نتایج و بحث

با استفاده ازروشچشمه نورانی و دستگاه ترك بین برحسب

تقسیم بندی بذر ذرت در مغان

درصممد وزنممی محاسممبه شممد ( .)Peyman etal., 2000در

باتوجممه بممه دادههممای بدسممت آمممده در منطقممه مغممان و

روش ایشان برای هر تیممار در همر تکمرار حمدود 111گمرم

تقسیمبندی متداول و رایج برای بمذرذرت تولیمد شمده در

ذرت انتخاب و تعداد بذرهای ترك دار رؤیت شده ثبمت و

مغان ،تقسیمبندی اندازه و شکل بذر ذرت هیبرید به شمرح

وزن گردیممد .ایممن کممار باسممه تکممرار انجممام و ازبممین آنهمما

جدول  1ارائه میگردد.

میانگین درصد وزن بذرهای ترك خورده مشخص گردید.

جدول  -1فراوانی اندازه و شکل بذرهای ذرت هیبرید تولید شده در منطقه مغان
Table 1- Frequency of hybrid maize seed size and shapes produced at Moghan region
اندازه بزرگترین فاصله ابعادیmm
The highest dimensional
)distance(mm
<7

نسبت موجود در بذرهای منطقه ()%

اندازه و شکل بذر

)Ratio in region seeds(%

Seed size and shape

10-15

پهنFlat

6-7

60-70

متوسطMedium

6-7Ø

10-15

گردRound

*Under size

5-10

*زیر اندازه*Under size

* بذرهای زیر اندازه مخلوطی از بذرهایی با اندازه کمتر از  1میلیمتر بوده که جزو اندازههای اصلی نمی باشند.
*Under size seeds were a blend of 6 mm or less seed size which not included in main sizes.

بذرهای متوسمط بیشمترین سمطذ بمذرهای موجمود در

کمتر از  1میلیمتر میباشند .بذرهای زیراندازه معموالً  1تا

بالل ذرت(قسمتهای میانی) را دارا بوده و در حدود  1تا

 11درصد از بذرهای تولیدی را تشکیل میدهند .نمونهای

 41درصممد از بممذرهای تولیممد شممده در مغممان را تشممکیل

از تقسیمبندی اندازه و شکل بذرهای ذرت هیبرید تولیدی

میدهند .این اندازه بذر طیف غالب انمدازه بمذر در منطقمه

در مغان در شکل 2مالحظه میگردد.

بوده و بزرگترین اندازه آنها بین  1الی  4میلیمتر میباشد.
بذرهای شکل پهن بذرهایی هستند که اندازهای بزرگتر از
 4میلیمتر داشته و در قسمت میانی بالل واقع شدهاند .ایمن
بذرها حدود  11تا  11درصد از بذرهای تولیدی را تشکیل
داده و بعممد از بممذرهای انممدازه متوسممط بیشممترین قابلیممت
پمذیرش را جهمت کشمت در بمین زارعمین دارا ممیباشمند.
بذرهای شکل گرد عمده بذرهای قسممتهمای ابتمدایی و
انتهایی بالل میباشند که دارای شکل کروی بوده و دارای
قطری بین 1تا  4میلیمتر هسمتند .معمموالً بیشمترین شمانس
صمدمات نهفتمه وارده بمه بمذرهای تولیمد شمده مربموط بممه
بمذرهای درشمتتمر اسمت .بمذرهای زیرانمدازه ترکیبمی از
بذرهای اندازه متوسط و شکل گرد بوده که دارای انمدازه

بررسی روند تغییررات رووبرم محلرول در
حین فرآوردی
دادههای برداشت شده در کارخانههای فمرآوری بمذر
مورد بررسی نشان داد که رطوبت بذرها در هنگام ورود به
کارخانممه فممرآوری بممذر در محممدوده 12تمما  21درصممد
تغییرمممیکنممد کممه ایممن مسممأله ناشممی از تفمماوت رطوبممت
محصممول در سممطذ مزرعممه مممیباشممد .پممس از فراینممد
خشكکمردن ایمن رطوبمت بمه حمدود 11/1تما  13درصمد
میرسد و حین انبارکردن مقدماتی بهدلیمل رطوبمت نسمبی
هوا حدود 1تا  1/1درصد به مقدار رطوبمت بمذرهای انبمار
شده اضافه میشود .در این مرحله رطوبت بمذرها بعاماً تما
حدود  11/1درصد هم افزایش مییابد.
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شکل  -2تقسیم بندی اندازه و شکل بذرهای ذرت هیبرید سینگل کراس 411فرآوری شده در کارخانههای فرآوری بذر در منطقه مغان
Fig. 2-Hybrid maize, single cross 704, seed size and shape classification processed at
Moghan region seed processing plants

پممس از ایممن مرحلممه بممهدلیممل همموادهیهممای مناسممب در

درهنگممام برداشممت تمما مرحلممه انبممارکردن مقممدماتی میممزان

مرحلههمای بوجماری و جداسمازی ثقلمی (گراویتمی)  1مقمدار

شکسممتگی در بممذرها در یممك محممدوده بسممته ( 2/1تمما 3/1

رطوبت بمذرها تما حمدود  11/1درصمد کماهش ممییابمد .در

درصد) تغییر میکند .اما با آغاز عملیات فرآوری این مقدار

مرحله ضدعفونی و بستهبندی بهدلیل کاربرد سم مایع بماوجود

رونممد افزایشممی داشممته و بعا ماً تمما  1/1درصممد هممم افممزایش

هوادهی پس از سمزنمی رطوبمت بمذرها یمك مقمدار جزیمی

مممییابممد .دلیممل عمممده ایممن افممزایش شکسممتگی ،کمماربرد

افزایش یافته و به حدود 12تا  13/1درصد ممیرسمد .رطوبمت

باالبرهای پیالهای در انتقال بذر ذرت میباشد .پس از مرحله

نهایی بذرها در مرحله انبارمانی در کارخانههای فرآوری بمذر

جداسازی ثقلی مجدداً شکستگی بذرها به حدود  3درصد و

مورد بررسی بین  12تما  13درصمد انمدازه گیمری شمد .رونمد

کمتر تنزل پیدا میکند .دلیل این کاهش جداسازی بذرهای

تغییمرات رطوبمت بمذرهای ذرت در مراحمل اصملی فممرآوری

شکسته در مراحل بوجاری و خردهگیری میباشد .اما بایمد

برای کارخانههای مورد بررسی در شکل 3مالحظه میگردد.

توجه داشت حمداقل اثمر تجمعمی شکسمتگی بمذرها کمه در

بررسی تلفات شکستگی و ترکخوردگی بذر
در مراحل مختلف فرآوری

مراحل مختلف تولید در کارخانههای مورد ارزیابی مشماهده
شد،بیش از  11درصد بذرهای ورودی بود .این بمدان معنمی
استکه بهینهسازی سیسمتمهمای انتقمال نقمش بسمیار مهممی

بررسی شکستگی بذرها
نتمایج تحقیممق نشماندادکممه در هرچهمار کارخانممههممای
فرآوری بذر ،بذرهای ذرت ورودی بین 2تا  1درصد بمذر
شکستگی داشتند .طی فرایندهای خشكکردن ،بوجاری و
جداسازی ثقلی ایمن بمذرها دچمار تغییراتمی در شکسمتگی
میشوند و در نهایمت بمذرهای خروجمی بمهطمور متوسمط
دارای حدود 1تا  3/1درصد شکستگی میباشند(شکل .)1
همانگونهکه در شکل  1مشخص میباشد در هر چهمار
کارخانههای فرآوری بذر بهدلیمل رطوبمت اولیمه بمذر ذرت

Gravity separation

1

درکاهش این ضایعات خواهنمد داشمت .کمتمرین محمدوده
تغییممرات شکسممت در بممذرهای فممرآوری شممده مربمموط بممه
کارخانه کشت و صنعت پارس بود .دادههمای تحقیمق نشمان
داد که در میان سه شکل و اندازه بذر فرآوری شده بذرهای
گرد در محدوده پائینتمری از تغییمرات شکسمتگی حرکمت
کرده و بذرهای گمرد انبمار شمده حماوی درصمد کمتمری از
بذرهای شکسته ممیباشمند .در اغلمب مموارد بیشمترین تمأثیر
فراینممد روی شکسممتگی بممذرها درمرحلممه خروجممی بممرای
بذرهای متوسط مشاهده شد .روند تغییرات شکستگی بذرها
در حممین فممرآوری بممه تفکیممك انممدازه و شممکل در چهممار

Process Stepsمراحل فرآوری
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After size and shape grading پس از درجه بندی

Process stepsمراحل فرآوری

اندازه و شکل

After cleaning پس از بوجاری

Initial storage انبارکردن مقدماتی
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 نشمان داده2  تا1 کارخانه فرآوری بذر بهصورت شکلهای
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Zorat Sabalan Co. شرکم ذرت سبالن

0
Bahari-Badakhskan Co. شرکم بهاری بدخشان

 – روند تغییرات محتوی رطوبت بذر در مراحل مختلف فرآوری در هر یك از کارخانههای فرآوری بذر مورد بررسی3 شکل

) شرکت کشت و صنعت مغان و پائین سایر کارخانههای مورد بررسی،(باال

Fig. 3- Seed moisture content variation trend at various processing stages in each studied seed processing

plants (above, Moghan Agro industry Co. and below, other studied plants)
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 در کارخانههای فرآوری بذر بررسی شده411 روند تغییرات متوسط شکستگی بذرهای فرآوری شده ذرت هیبرید سینگل کراس-1 شکل
Fig. 4-Hybrid maize, single cross 704, processed seed breakage percent average in studied seed processing plants
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 در کارخانه فرآوری شرکت کشت و صنعت و مغان411 روند تغییرات متوسط شکستگی اندازه و شکلهای مختلف بذر ذرت هیبرید سینگلکراس-1 شکل
Fig. 5- Hybrid maize, single cross 704, processed seed breakage percent average trend in Moghan Agro
industry Co. seed processing plant 
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در کارخانه فرآوری بذر شرکت کشت و صنعت پارس مغان
Fig. 6- Hybrid maize, single cross 704, processed seed breakage percent average trend in Pars Moghan Agro
industry Co. seed processing plant
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Fig. 7- Hybrid maize, single cross 704, processed seed breakage percent average trend in
Zorat Sabalan Co. seed processing plant
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در کارخانه فرآوری بذر شرکت بهاری -بدخشان
Fig. 8- Hybrid maize, single cross 704, processed seed breakage percent average trend in
Bahari-Badakhshan Co. seed processing plant

بررسی ترک خوردگی در بذرها

انبارکردن مقدماتی یعنی هنگامیکه بذرها خشك شدهاند

نتممایج تحقیممق نشممان دادکممه در هممر چهممار کارخانممه

اتفاق میافتد .پس از مرحلمه جداسمازی ثقلمی (گراویتمی)

فرآوری بذر  ،ذرتهمای ورودی بمین 1تما  2درصمد بمذر

روند تغییمرات دارای نوسمان کمتمری بموده وتقریبماً ثابمت

تركخورده دارند .طمی مراحمل فمرآوری خشمكکمردن،

میباشد .دلیل عممده بمروز پدیمده شکسمتگی نیمز کماربرد

بوجاری و جداسازی ثقلی تركخوردگی در بذرها دچمار

باالبرهای پیالهای در انتقال ممواد در مراحمل مختلمف کمار

تغییرات شده و در نهایت بذرهای خروجی از کارخانمههما

میباشد.با بررسیهای بهعمل آممده نتیجمهگیمری شمد کمه

بممهطممور متوسممط دارای حممدود 21تمما  34درصممد تممرك

بذرهای گرد دارای پتانسیل بیشتری برای تمركخموردگی

خوردگی میباشند (شکل  .)3این تمركخموردگی شمامل

بوده و سهم آنها در بذرهای ترك خورده بیشتر میباشد.

تركهای ریز تا تركهای درشت و قابل رؤیت بما چشمم

بررسیهای نشان داد که در برخمی مموارد تما 11درصمد از

غیرمسلذ میباشد که نحوه تأثیرآن بر خمواش کیفمی بمذر

بممذرهای گممرد فممرآوری شممده دارای تممرك مممیباشممد کممه

قابل بررسی میباشد .قاعدتاً نو تمركهما و انمدازه آنهما

قابمملتوجممه مممیباشممد .کمتممرین تممركخمموردگی در حممین

تأثیر متفاوتی بر جوانهزنی و خصوصیات گیماهی خواهنمد

فرآوری مربوط به بذرهای متوسط بوده که سهم پائینتری

داشت .پائینترین سطذ تغییرات ترك خوردگی بذرها بمه

از تغییرات را به خود اختصاش میدهند .این مقدار نیز در

میزان حدود 21درصد در کارخانه فمرآوری بمذر شمرکت

محدوده 11تا  21درصد متغییمر ممیباشمد .رونمد تغییمرات

کشت و صنعت مغان مالحظه گردید.

تركخوردگی بذرها را در چهار کارخانمه ممورد بررسمی

نتایج تحقیق نشان داد که مشابه بما فماکتور شکسمتگی،
بیشترین تغییرات در ترك خوردگی بذرها پمس از مرحلمه

در شکلهای 11تا  13مالحظه میگردد.
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411 روند تغییرات متوسط درصد ترك خوردگی بذرفرآوریشده ذرت هیبرید سینگلکراس-3 شکل
 در کارخانههای فرآوری بذر بررسی شده
Fig. 9- Hybrid maize, single cross 704, processed seed cracking average percentage variation trend in
studied seed processing plants
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 فرآوری شده411 – روند تغییرات متوسط ترك خوردگی اندازه و شکلهای مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس11 شکل
درحین مراحل مختلف فرآوری در کارخانه فرآوری بذرشرکت کشت و صنعت مغان
Fig. 10- Hybrid maize, single cross 704, processed seed various size and shapes cracking percent average
variation trend in Moghan Agro industry Co. seed processing plant
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Removal Small Particles خرده گیری

After size and shape grading
grading پس از درجه بندی اندازه و شکل

After cleaning پس از بوجاری

Initial storageانبارکردن مقدماتی

After dryerپس از خشک کن

Entranceورودی

After pre cleaningپس از پیش بوجاری

Process stepsمراحل فرآوری

Storageانبارکردن

گرد

0.00

Seed treatment and packaging
ضدعفونی وبسته بندی

Average cracked seeds(%))بذرهای ترک خورده(درصد

50.00

 درحین مراحل مختلف411– روند تغییرات متوسط ترك خوردگی اندازه و شکلهای مختلف بذر فرآوری شده ذرت هیبرید سینگل کراس11 شکل
فرآوری در کارخانه فرآوری بذر شرکت کشت و صنعت پارس
Fig. 11- Hybrid maize, single cross 704, processed seed various size and shapes cracking average percentage
variation trend in Pars Moghan Agro industry Co. seed processing plant

Average cracked seedss(%))بذرهای ترک خورده(درصد
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Rremoval small particles جدا کردن

درجه بندی اندازه و شکل

After size and shape grading پس از

After cleaning پس از بوجاری

Initial storageانبارکردن مقدماتی

After dryerپس از خشک کن

Entranceورودی

After pre cleaningپس از پیش بوجاری

Process stepsمراحل فرآوری

Round seedsبذرهای گرد

Storageانبارکردن

Medium seeds"بذرهای متوسط
0.00

411– روند تغییرات متوسط ترك خوردگی اندازه و شکلهای مختلف بذر فرآوری شده ذرت هیبرید سینگل کراس12 شکل
در حین مراحل مختلف فرآوری در کارخانه فرآوری بذر شرکت ذرت سبالن
Fig. 12- Hybrid maize, single cross 704, processed seed various size and shapes cracking average percentage
variation trend in Zorat Sabalan Co. seed processing plant
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پس از After gravity separator
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جدا کردن Rremoval small particles

درجه بندی اندازه و شکل
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انبارکردن مقدماتیInitial storage

پس از خشک کنAfter dryer

پس از پیش بوجاریAfter pre cleaning

ورودیEntrance

مراحل فرآوریProcess steps

شکل  –13روند تغییرات متوسط ترك خوردگی اندازه و شکلهای مختلف بذر ذرت هیبرید سینگل کراس411
در حین مراحل مختلف فرآوری در کارخانه فرآوری بذر شرکت بهاری -بدخشان 
Fig. 13- Hybrid maize, single cross 704, processed seed various size and shapes cracking average percentage
variation trend in Bahari-Badakhshan Co. seed processing plant

با توجه به روند عمومی فرایند تولید بمذر در همر کارخانمه

تعررداد مراحررل فممرآوری و باالبرهررای مررورد

تولیممد کننممده متوسممط دور باالبرهممای بکممار رفتممه در هممر

استفاده در هر کارخانه فرآوری بذر

کارخانه فرآوری بذر نیز در جدول مذکورارائه شده است.

برای هر کارخانه فرآوری بذر ،تعداد مراحل فرآوری
و باالبرهای به کار رفته در جدول  2نشان داده شده اسمت.

جدول  -2تعداد مراحل فرآوری و باالبرهای مورد استفاده در هر کارخانه فرآوری بذر
Table 2- Seed processing stages and elevators no. used in each seed processing plant
متوسط دور موتور باالبرها در

تعداد باالبرهای

کارخانه (دور در دقیقه)

پیالهای

Plant elevators motor
Average revolutions
per minute(r.p.m

Bucket
elevators
no.

Seed processing
stages no.

90.11

9

11

97.50

10

14

94.30

10

12

84.75

8

8

تعداد مراحل
فرآوری بذر

کارخانه فرآوری بذر
Seed processing plant

شرکت کشت و صنعت مغان
Moghan Agro industry Co.
شرکت کشت و صنعت پارس
Pars Moghan Agro industry Co.
شرکت ذرت سبالنZorat Sabalan Co.
شرکت بهاری -بدخشانBahari-Badakhshan Co.
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مکانیزم عملکرد باال برهای پیالهای دریافمت بمذرها در

نتیجممه گیممری شممد کممه افممزایش سممرعت چممرخش میممزان

قسمت ورودی در پایین دسمت ،حرکمت بمه سممت بماال و

صدمات فیزیکی به بذر را افزایش میدهد .همچنین در آن

پرتماب بمه قسمممت خروجمی تحمت سممرعت دورانمی زیمماد

تحقیق نتیجهگیری شد که کاهش رطوبت بمذرها موجمب

میباشد (شمکل  .)11ایمن مسمأله موجمب افمزایش شمانس

افزایش صدمات بذر میشمود .در بمذرهای بما رطوبمت11

شکستگی و بمروز صمدمات فیزیکمی شمد (شمکل  .)11در

درصد میمزان صمدمات فیزیکمی ایجماد شمده حمدود 2/14

تحقیقممی بممر روی میممزان صممدمات باالبرهممای عمممودی بممر

درصد میباشد (.)Pliestic and Sutalo 2001

بذرهای ذرت تحت رطوبتهای مختلف 11تا  31درصمد،

شکل  -11شماتیك عملکرد باالبرهای پیالهای در باالبردنبذر ذرت و عملکرد محل تخلیه باالبر
Fig. 14-Schimatic performance of bucket elevators in maize seed elevation and elevator loading place
performance

شکل  -11بذرهای شکسته و تركخورده ذرت هیبرید سینگل کراس 411ناشی از مراحل فرآوری پس از خروج از باالبرهای پیالهای
Fig. 15- Hybrid maize, single cross 704 broken and cracked seed caused by processing stages after getting
from bucket elevators
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همممانگونممه کممه در جممدول 2مالحظممه مممیگممردد.

پارس بود که در آنجا هر باالبر در افزایش شکسمتگی

بیشممترین مراحممل فممرآوری مربمموط بممه دو کارخانممه

بمممذر  1/33درصمممد نقمممش داشمممت .در مجممممو در

فممرآوری بممذر شممرکت کشممت و صممنعت پممارس (11

کارخانههای فرآوری بذر داده بمرداری همر بماالبر 1/11

مرحلممه) و کارخانممه فممرآوری بممذر ذرت سممبالن (12

درصممد در افممزایش شکسممتگی بممذرهای ذرت مممؤثر

مرحله) بمود .تعمداد باالبرهمای پیالمهای نیمزدر ایمن دو

میباشد که قابل توجه میباشد .بررسیهای انجام شمده

کارخانه بیشترین تعداد( 11عمدد) بمود .بمهدلیمل تشمابه

نشان داد که کاربرد باالبرهای پیالهای بمه طمور متوسمط

چیدمان و کاربرد ماشینهمای تولیمد بمذر در کارخانمه

حدود  1درصد شکسمتگی در بمذرهای فمرآوری شمده

فرآوری بذر شرکت کشت وصنعت پارس و کارخانه

ایجاد میکند .ایمن مقمدار در بعامی از کارخانمههما بمه

شاهی ،تعداد باالبرها در هر دو کارخانه مسماوی بمود.

حدود 2درصد هم میرسد.در تحقیق پلیسمتیك و سماتالو

در فرآوری بذر شرکت کشت و صنعت مغان بمهدلیمل

بر روی میزان صدمات باالبرهای عمودی بر بمذرهمای ذرت

گسممتردگی سممطذ و مکممانیزم خمماش ایجمماد شممده در

نیز نتیجهگیری شد که افمزایش سمرعت چمرخش و کماهش

کارخانه تولیمد بمذر ،در  3مرحلمه فمرآوری از  3عمدد

رطوبت بذرها میمزان صمدمات فیزیکمی بمه بمذر را افمزایش

باالبر پیالهای و در کارخانه بهماری -بدخشمان بمهدلیمل

میدهد ( .)Pliestic and Sutalo, 2001با توجه به تقسیم

ابتکار مناسب در چیدمان دستگاهها و استفاده بهینمه از

بندی انجام شده در مورد بمذر ذرت در مغمان ،عممدتاً

فاای موجمود در 2مرحلمه فمرآوری از  2عمدد بماالبر

بذرهای درشتتر در انتقال به وسیله باالبرهای پیالهای

بممرای جابجممایی بممذرها اسممتفاده شممده اسممت .بیشممترین

دچار خسارت بیشتری شده اند .دادههای تحقیق نشمان

متوسط دورهای اندازهگیری شده نیز بهترتیب مربموط

دادکه در اغلب کارخانههای فرآوری بذر بیشترین تأثیر

به کارخانههای فرآوری بذر شرکت کشمت و صمنعت

باالبرهای پیاله ای برروی بمذرهای پهمن و گمرد بموده

پممارس و شممرکت ذرت سممبالن بمما  34/1و  31/3بممود.

بذرهای متوسط از لحاظ شکستگی در مرتبه پائینتری

کمترین متوسط دور انتقال دهندههمای پیالمهای نیمز بمه

از این دو قرار داشتند (شکل .)11

کارخانههای فرآوری بمذر شمرکت بهماری -بدخشمان
اختصاش یافت.
ضایعات شکستگی و ترک خوردگی بذر ناشی
از کاربرد باالبر در کارخانههای فرآوری بذر
بررسیهای انجام شده در کارخانههای فرآوری بذر

مختلف(جدول  )3نشانداد که هر باالبر پیالهای بهطور
متوسط  1/11درصد در افمزایش شکسمتگی در بمذرها
مؤثر است .در کارخانمه شماهی بما کمارکرد همر بماالبر
بطور متوسط 1/44درصد بر میزان شکسمتگی موجمود
در بذرها افزوده میشد .کمترین تأثیربماالبر در ایجماد
شکستگی بمذر مربموط بمه کارخانمه کشمت و صمنعت

با توجمه بمه جمدول 3مالحظمه ممیشمود کمه تمأثیر
عملکرد باالبرهما بمر ایجماد تمرك روی بمذر ذرت بمه
مراتممب بیش متر از ایجمماد شکسممتگی مممیباشممد .در هممر
کارخانه فرآوری بذربیشترین تلفات تمرك خموردگی
بر روی بذرهای گرد ایجماد شمده اسمت .بمهطمورکلی
کاربرد باالبر پیالمهای در فمرآوری بمذر ذرت موجمب
ایجاد  1/32درصد تركخوردگی در بذرها ممیشمود
که این مقدار بیش از 3برابر ایجاد شکستگی روی بذر
مممیباشممد .وجممود سممرعت بمماال در باالبرهمما در برخممی
کارخانههای فرآوری بذر این تأثیر را شمدیدتر کمرده
اسممت .تممرك خمموردگی در بممذر یممك ضممایعه بممالقوه
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می باشمد کمه بمه تمدریج در مراحمل بعمدی تبمدیل بمه

همین مورد یکی از علل بدسبزیهای موجود بمذرهای

شکستگی (ضایعه بالفعل) خواهد شمد .همچنمین عمدم

تولید داخل میتواند بهدلیمل تمرك موجمود در بمذرها

دقت و توجه به تركخموردگی بمذر ممیتوانمد بعاماً

باشممد کممه رشممد اسممپورهای قممارچ و حملممه آفممات را

خسارات غیر قابمل جبرانمی را بمه بمذر وارد نمایمد .در

آسانتر میکند.

جدول  -3افزایش درصد شکستگی و ترك خوردگی بذر ناشی از کاربرد باالبرهای پیالهای در هر کارخانه فرآوری بذر مورد بررسی
Table 3-Seed breakage and cracking percentage increasing caused by elevators application in each studied
seed processing plant
متوسط کل افزایش ترك خوردگی

متوسط کل افزایش شکستگی بذرها

بذرها توسط یك باالبر ()%

کارخانه فرآوری بذر

توسط یك باالبر ()%

Average total seed
cracking increase by an
)elevator (%

Average total seed breakage
)increase by an elevator (%

1.30

045

2.75

0.39

2.37

0.77

1.26

0.57

شرکت بهاری -بدخشانBahari-Badakhshan Co.

1.92

0.55

میانگین کل برحسب اندازه و شکل بذر

Seed processing plant
شرکت کشت و صنعت مغان
Moghan Agro industry Co.
شرکت کشت و صنعت پارس
Pars Moghan Agro industry Co.
شرکت ذرت سبالنZorat Sabalan Co.

Total mean as seed size and shape

0.9

8.3

بذرهای متوسطMedium seeds
6.7

بذرهای گردRound seeds
5.5

0.7

6.5
0.6

4.4
0.5

3.7

4.3
4.0

0.4

3.5

3.2
2.3

0.3

0.2

0.1

متوسط شکستگی بذر هر باالبر(درصد))Average of seed breakage by one elevator(%

بذرهای پهنFlat seeds

8.4
0.8

0.0
شرکم  Bahari- Badakhshan Co.شرکم ذرت Zorat Sabalan Co.
بهاری بدخشان

شبالن

Pars Moghan Agro industry
شرکم کشم و صنعم پارس Co.

Moghan Agro industry Co.
شرکم کشم و صنعم مغان

مغان

کارخانه فرآوری بذرSeed processing plant

شکل -11تأثیرباالبرها بر متوسط درصد شکستگی بذرها در هر کارخانه فرآوری بذر مورد بررسی
Fig. 16- Elevators effect on each studied processing plant seeds breaking average percentage
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بررسممیهممای انجممام شممده نشممان داد کممه کمماربرد

است .همانگونمه کمه در شمکل مشمخص اسمت تمأثیر

باالبرهممای پیالممهای بممهطممور متوسممط حممدود 12درصممد

تجمعی عملکرد باالبرها بمر ایجماد تمرك در بمذرهای

تممرك خمموردگی در بممذرهای فممرآوری شممده ایجمماد

ذرت در هر کارخانه فرآوری بمذر بسمیار قابمل توجمه

میکند .این مقدار در بعای از کارخانههای فمرآوری

است .این تأثیر در یکی از کارخانههای فمرآوری بمذر

بذر به  24/1درصد هم میرسد .مجمو تأثیر کماربرد

تا حدود 34درصمد در ممورد بمذرهای گمرد مالحظمه

باالبرهمما بممر ایجمماد تممرك در بممذرهای ذرت در هممر

گردید.

کارخانممه فممرآوری بممذر در شممکل 14نشممان داده شممده
40.0

37.6

29.7

30.0

26.3

25.9

25.0
18.9

20.0

17.1
15.3

14.4

15.0
11.6
10.0

7.8 8.1

6.5
5.0

متوسط ترک خوردگی بذر(درصد))Average seed cracking(%

بذر پهنFlat seed
بذر متوسطMedium seed
بذر گرد Round seed

35.0

0.0
Moghan Agro
Pars Moghan Agro
Zorat Sabalan
Bahari- Badakhshan
شرکم ذرت شبالن  Co.شرکم  industry Co.شرکم industry Co.
شرکم بهاری Co.
بدخشان

کشم و صنعم پارس مغان

کشم و صنعم مغان

کارخانههای فرآوری بذرSeed processing plants

شکل -14تأثیرباالبرها بر ترك خوردگی بذرها در هر کارخانه فرآوری بذر
Fig. 17- Elevators effect on each studied processing plant seeds cracking average percentage 

اطالعات تحقیمق انجمام شمده نشمان داد کمه بمروز

کاربرد مناسب سیستمهای انتقال بذرها به نحمو بهتمری

تلفات بالقوه و بالفعل در بذر ذرت ارتبماط مسمتقیم بما

استفاده شد که نتیجتاً بروز تلفات بذری را تا حد قابمل

دور و تعداد باالبرهما دارد .همر چمه قمدر تعمداد و دور

مالحظهای کاهش داد.

باالبرها افزایش یابد درصد تلفات تحمیل شده بذر نیز
باال ممیرود .دادههما نشمان داد کمه کارخانمههمای کمه
سرعت و تعداد باالبرهای بهکار گرفته خمود را کنتمرل
کردهاند در کاهش تلفات بذری موفق تر بودهانمد .در
این کارخانهها از فاای عممودی  ،چیمدمان صمحیذ و

جمررب بنرردی خسررارات شکسررتگی و ترررک
خوردگی بذرهای بذر ذرت در مغان

جمعبندی بررسیهای انجام شده نشان داد کمه در
کارخانههای فرآوری بذر مورد بررسمی ،بطمور متوسمط

بررسی تلفات فیزیکی در دستگاههای فرآوری...
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 11درصد از بذرها بهصورت بذر شکسته وخمرد شمده

وزارت جهمماد کشمماورزی نشممان مممیدهممد کممه سمماالنه

از خممط تولیممد خممارج مممیشمموند .همچنممین حممدود31

حدود 11هزارتن بذر ذرت هیبرید سینگلکمراس411

درصمممد از بمممذرهممما نیمممز درحمممین فمممرآوری دچمممار

در مغممان تولیممد ممم

 .)Anonymous,در

تركخوردگی ممیشموند .ایمن بمذرهما یما در مراحمل

شرایط امروزی ،اگر قیمت همر کیلوبمذر ذرت11111

بعدی شکسته میشوند و یا به صورت بذرهمای تمرك

ریال در نظر گرفته شمود :سمالیانه حمدود  1111تمن از

دار در محصممول نهممایی بمماقی مممیماننممد .بممهدلیممل

بممذرهای تولیممد شممده درحممین فراینممد تولیممد دچممار

آسیبدیدگی احتمالی جنین یاتجمع قارچها و عواممل

شکسممتگی شممده و حممدود 22میلیممارد ریممال از درآمممد

بیمارهای گیاهی در بمذرهای تمرك دار ،کماربرد ایمن

تولیدکننممدگان بممذر از بممین مممیرود .اگممر بممذرهای

گونممه بممذرها ریسممك جوانممه زنممی بممذر وظاهرشممدن

تركدار را نیز به مجموعه خسارات بمذر اضمافه کنمیم

گیاهچه را افزایش داده و گاهماً منجمر بمه عمدم ظهمور

حدود  3111تن بذر ذرت دچمار شکسمتگی خسمارت

گیاهچممه یمما بدسممبزی خواهممد شممد .بممازهم یممادآور

شده که ارزش مالی آن به  111میلیارد ریال ممیرسمد

میشمویم کمه بیشمترین سمهم و تمركخموردگی بمذر

(جدول .)1

شممود (2005

مربمموط بممه بممذرهای گرداسممت .آمارهممای موجممود در
جدول  -1برآورد اقتصادی خسارت احتمالی بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 411ناشی از فرآوری در کارخانههای فرآوری مورد بررسی در منطقه مغان
Table 4-Economic estimation of hybrid maize seed probable damage caused by processing in Moghan region
studied seed processing plants

برآورد خسارت احتمالی بذر ذرت هیبرید در مغان
نو تلفات
درصد
Hybrid maize seed probable damage estimation
Losses type
Percent
in Moghan region
برحسب وزن(تن)
برحسب هزینه( ریال)
)As cost(Rls.
82,500,000,000

)As weight(ton
1500

15

شکستگیBreakage

165,000,000,000

3000

30

ترك خوردگیCracking

شد کمه تعمداد و سمرعت چمرخش باالبرهمای پیالمهای
نتیجهگیری وپیشنهادها
هممر چنممد کممه بیشممترین خسممارت شکسممتگی در
بذرهای پهن و گرد مالحظه شد اما بیشترین تمركهما
در بذرها در حین فمرآوری مربموط بمه بمذرهای گمرد
بممود .ایممن خسممارت در هممر مرحلممه معممموالً رونممدی
افزایشی داشته و بما کماهش رطوبمت بمذر یمك رابطمه
مستقیم دارد .با توجه تحقیق انجمام شمده نتیجمهگیمری

تأثیر بسیار مسمتقیمی بمر روی خسمارات فیزیکمی وارد
شده به بذر دارند و میتوانند تا بمیش از 31درصمد بمر
بذر خسارات شکستگی یا تمركخموردگی بگذارنمد.
این تأثیر بر روی بذرهای بزرگتمر (بمذر گمرد و پهمن)
مشهودتر میباشد .در این تحقیق نتیجهگیمری شمد کمه
کارخانههایی که دارای خط فرآوری بذر طویملتمر و
تعداد باالبر بیشتر میباشند متحممل خسمارات بیشمتری
بوده و مقدار تلفات در آنها بیشتر است.
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جمعبندی بررسیهای انجام شده نشان داد کمه در

گازر و همکاران

بالل .

کارخانههای فرآوری بذرهای ممورد بررسمی ،بمهطمور

 .3کاربرد حمداقل باالبرهمای پیالمهای بااصمالح

متوسممط 11تمما  31درصممد از بممذرها بممهصممورت بممذر

فرایند فرآوری بذر ذرت و اسمتفاده بهینمه از

شکسممته،خرد شممده و تممركدار از خممط تولیممد خممارج

فااهای عمودی در کارخانمههمای فمرآوری

میشوند .بهدلیل آسیبدیدگی احتمالی جنین یا تجمع

بذر و بهکار گیری نیروی ثقمل در جابجمایی

قممارچهمما و عوامممل بیمارهممای گیمماهی در بممذرهای

بذر .

تركدار ،کاربرد این گونه بمذرها شمانس جوانمهزنمی
بمذر را کمماهش داده و گاهماً منجممر بممه عممدم ظهممور یمما
بدسبزی میگردد .از لحماظ کیفمی مراحمل بوجماری،
خشكکردن و درجمهبنمدی انمدازه و شمکل بمذرها از
مراحل مهم تولید و فرأوریبذر ذرت هیبرید محسموب
میشوند.

 .1کمماربرد سیسممتمهممای نمموین انتقالبممهمنظممور
کاهش صدمات احتمالی به بذر .
 .1حذف بذر شکل گرد از چرخه تولید بذر یما
معرفی آن بهعنوان بذر درجه 2
 .1استقرار یك سیستم کنترل کیفیت بمهمنظمور
پممایش وکنتممرل فراینممد در کارخانممههممای

باتوجه به نتایج بدست آمده از این تحقیمق ،مموارد
زیر بهمنظور بهینهسازی فرایند تولید بذر ذرت هیبریمد
در منطقه مغان قابل پیشنهاد میباشند:

فمممرآوری بمممذر ذرت در جهمممت کممماهش
ضایعات در فرایند تولید بذر .
 .4تأسیس آزمایشگاههای کنترل کیفی و انجمام

 .1کاربرد ماشین برداشمت بمالل و پوسمتکمن

کالیبراسمممیون ادواری تجهیمممزات مم مؤثر بمممر

(پیکرهاسممکر) و برداشممت بممالل و دانممهکممن

کیفیممت بممذر نظیممر دممما سممنجهمما و رطوبممت

(پیکر شیلر) برای برداشت ذرت بذری .

سنجهای بذر .

 .2خشكکردن بالل ذرت بذری با خشكکن
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