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   رقم کلزا7هاي فیزیکی  ویژگی
  
  2، سعید مینایی * 1عیسی حزباوي

  
   دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهاي کشاورزي-1

   رئیس قطب علمی مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات محصوالت استراتژیک کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس-2
  

  چکیده
، 55/4، 41/5هاي به ترتیب   داراي رطوبت308 و هایوال401شن، کالورت، گلوبال، هایوالطالیه، اورینت، آپهاي  نام  به دانه هفت رقم کلزا

ویژگیهاي فیزیکی آزمایش شده در این . به منظور مطالعه ویژگیهاي فیزیکی انتخاب شد) w.b(  بر پایه تر53/5%  و 32/5، 74/4 ،25/4 ،49/5
 کرویت، مساحت سطح، حجم، چگالی جامد و چگالی توده، ضریب تحقیق شامل طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین هندسی، ضریب

نتایج نشان داد که طول، عرض، . گیري شداصطکاك ایستایی بر روي سطوح مختلف و تخلخل بود که با استفاده از روشهاي استاندارد، اندازه
 mm147/2 ،591/1 تا mm  295/2 ،758/1 تا838/1 از هاي کلزا به ترتیبضخامت، قطر میانگین هندسی و قطر میانگین حسابی براي دانه

ضریب کرویت، مساحت سطح، حجم، چگالی توده، چگالی جامد و .  متغیر بودmm 104/2 تا mm 095/2 ،761/1 تا mm 904/1 ،76/1 تا
 تا kgm-3 6/741 ،01/928 تا mm3 44/6 ،61/675 تا mm2 86/13 ،667/2 تا 744/9، 957/0 تا 91/0هاي کلزا به ترتیب تخلخل دانه

kgm-3 1370هاي کلزا بر روي سطوح آلومینیوم، چوب چند الیه، در بررسی ضریب اصطکاك ایستایی دانه.  بدست آمد9/45%  تا 3/25  و
.  بر روي سطح چوب چند الیه متغیر بود51/0 بر روي سطح فوالد تا 273/0آهن گالوانیزه، فوالد و الستیک مشاهده شد که مقدار آن از

   .داري هستند ي ارقام مختلف داراي تفاوت معنیهاي کلزا  که ویژگی هاي فیزیکی دانهی آماري نشان دادررسب
  هاي کلزاهاي ثقلی، دانههاي هندسی، ویژگیویژگی: کلید واژه گان

  

   مقدمه-1
   کلزا به عنوان یکی از رویکردهايگیاهان روغنی از جمله               و  Var oleifera     علمی   نام   با  1  کانوال  یا کلزا

 Brassica napus L.درحال. باشد  تامین روغن مورد نیاز کشور میبرايالزم                  یکی از گیاهان زراعی از خانواده  
   میزان  و ر هزار هکتا130حاضر سطح زیر کشت کلزا به                این گیاه روغنی به دلیل داشتن میزان زیادي. باشد می 2 کلم

  .]2[ است  رسیده  تن  97000 کلزا به حدود  تولید دانه                روغن  در  آن  از  استفاده  در دانه و  شده  ذخیره  روغن
  هاي روغنی پس از غالت دومین ذخایر غذایی جهان دانه               باشد  می جهان  کشورهاي   اکثر کشی داراي محبوبیت در

   پنبه و گیاه روغنی کلزا پس از سویا . دهند را تشکیل می                دلیل   به. ]1[  است   جهان  روغنی    گیاه  مین سو کلزا
  .رود می  شمار   به جهان سومین منبع تولید روغن نباتی                 وابستگی شدید کشور به روغن خوراکی وارداتی، سیاست

   است  هزار هکتار17سطح زیر کشت کلزا در ایران حدود                کشت  توسعه   اخیر، الهايوزارت جهاد کشاورزي در س

                                                
   hazbavi3000@yahoo.com :مسئول مکاتبات *

1. Oilseed Rape  
2. Brassicaceae 
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  درصد تولیـد متوسـط     67 هزار تن که معادل      17تولید  با  
 و  وراکی و صنعتی  با توجه به مصارف خ    . باشد  جهانی می 

این افزایش سطح زیر کشت آن در ایران و نقش مهمی که 
 وابستگی به خارج از کـشور       تواند در کاهش    میمحصول  

در زمینه واردات روغن گیاهی داشته باشد، افزایش میزان      
 ].3[قرار گرفته اسـت      عملکرد این محصول مورد توجه    

روغنـی خـوراکی اسـت کـه در       یـک گیـاه   یا کانوالکلزا
. باشد  درصد روغن می40 توسعه یافته و شامل 1970سال
هـاي   کـه بـه وسـیله انجمـن دانـه      نامی است انوالک واژه

کلـزا اغلـب   ارقام . است روغنی غرب کانادا انتخاب شده
 30 درصـد اسـید اورسـیک و همچنـین      2کمتر از    داراي
سـال  در . باشـد  مولکول گلوکز در هر گرم بذر می میکرو
آمریکا روغن کلـزا را بـراي     سازمان غذا و داروي1985

د و در ایـن     کاربرد و مصرف در غذاي انسان تاییـد نمـو         
تقاضا در بازار افزایش یافته و به تناسب آن باعـث   راستا

فقـط قـسمتی از    افزایش عرضه در ایالت متحده شد کـه 
روغن کلزا در  . گردد تقاضا توسط تولیدکنندگان تأمین می    

 .اسـت کانـادا تحـت نظـر کمیتـه جهـانی         و   ژاپـن اروپا،  
به صورت یکـساله بهـاره و پـاییزه مـورد      کلزا سازگاري

 با توجه به اهمیت و فراوانی این        .]4[گیرد کشت قرار می  
هاي فیزیکی  به بررسی ویژگیاین تحقیق پا در  محصول نو

ده پرداخته شونقل  برخی از ارقام آن جهت فرآوري، حمل
  .است
  

  

   مواد و روشها -2
   مواد -2-1

از ارقـام   رقـم  7دانه این تحقیق  براي انجام آزمایشات    
تحقیقـات  از موسـسه   1386 کشور در سـال     کلزايرایج  

ارقام انتخاب شده . گردیدنهال و بذر تهیه    و تهیه   اصالح  
 طالیـه، اورینـت، آپـشن، کـالورت، گلوبـال،         :عبارتند از 
 گرم  500حدود  هر رقم   توده  از   308 هایوال  و 401هایوال

توزین گردیده  سپس بـا دسـت بـه    فی ددانه به طور تصا 
آسیب دیـده   هاي    دانهدقت تمیز شدند و مواد خارجی و        

بـا   هـا   دانـه رطوبـت اولیـۀ     میزان  . گردیدها جدا     از نمونه 
استفاده از اجاق آزمایشگاهی و به روش استاندارد تعیین         

   . ]5[شد 
  ها روش-2-2

 عـدد   100ها حـدود      گیري میانگین ابعاد دانه     براي اندازه 
و سـه محـور     شد  دانه از هر رقم بطور تصادفی انتخاب        

همانطور که . گیري قرار گرفت اصلی هر رقم مورد اندازه   
شود اندازه گیري سه بعد عمودي   مشاهده می  1در شکل   

، قطـر  )  mm،L(اصلی دانه ها، قطـر بـزرگ یـا طـول     
ضخامت  و قطر کوچک یا  ) mm  ،W(ض  متوسط یا عر  

)mm،T  (بــا دقــت 3بــا اســتفاده از کــولیس دیجیتــال 
قطر میانگین حسابی .  میلیمتر انجام شد01/0گیري  اندازه

                                                
3. Mitutoyo   ساخت کشور ژاپن 

          فهرست عالئم

 mm(  L( قطر بزرگ    Pt  )kgm-3 (چگالی جامد

  mm(  W( قطر متوسط    Pb  )kgm-3( چگالی توده

 mm(  T( قطر کوچک    Ø   )-( ضریب کرویت

 mm(  Dg( قطر میانگین هندسی    mt  )g( جرم جامد

  mm(  Da( قطر میانگین حسابی    mb  )g(جرم توده 
 mm2(  S (مساحت سطح    W100  )g( وزن هزار دانه

 w.b.%(  MC( رطوبت میزان    Vt  )mm3( حجم جامد

 sμ  )-(ضریب اصطکاك ایستایی    Vb  )mm3( حجم توده

     ε  (%) تخلخل
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) mm ،Da (و میانگین هندسی قطر mm) ،Dg (هـا   دانه
  .]6[ با استفاده از روابط زیر محاسبه شد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1(   )
3

( TWLDa
++

=  

  
)2(   3/1)(LWTDg =  

بکـار  براي توصیف شکل میوه یا دانـه       عموما  معیاري که   
 محاسـبه   3کـه از رابطـه      اسـت   ضریب کرویـت    رود    می
  .]6[شود  می

)3(   ( )
L

LWT 3/1

=φ  

  .]3[ با استفاده از رابطه زیر بدست آمد4مساحت سطح
)4(   gD2 S π=  

بـه کمـک    انـه   هـا و همچنـین وزن هـزار د        جرم نمونه 
تعیـین   گـرم    01/0گیري     با دقت اندازه   5ترازوي دیجیتال 

 تعیین چگالی دانـه براي محاسبه حجم دانه  ه منظور   ب. شد
طبق ) آب(جایی مایع   از روش جابه   Pt)(یا چگالی جامد    

  .]6[  استفاده شده است5رابطه 

)5(   
t

t
t V

m
=ρ

  
= Vt  و gحـسب بـر  جـرم نمونـه،   = mt در این رابطه،

  . استcm3حسب ، برحجم مایع جابجا شده
، یـک  6 طبق رابطه    )Pb(براي اندازه گیري چگالی توده    

گردیده هاي کلزا  دانهاستوانه خالی با حجم مشخص پر از  
از تقسیم جرم توده دانه بر حجم توده، میزان چگالی توده      

  . ]7[ به دست آمد

)6(   
b

b
b V

m
=ρ

  

                                                
4. Surface Area  
5. AND GF-600 ساخت ژاپن   

بـر   Vb  ، جـرم تـوده و  gسب  برح mbدر این رابطه،
  .باشدمی) حجم استوانه(، حجم توده ml (cm3)حسب 

چگالی توده و  ه کمک   ب) ε(ها    درصد تخلخل توده دانه   
  .]8[ گردد محاسبه می7چگالی دانه از رابطه 

)7(   1001 ×







−=

t

b

ρ
ρ

ε  

ــستایی  ــا 8طبــق رابطــه ) Ѕμ(ضــریب اصــطکاك ای  ب
ا روي سطح مورد آزمـایش     هاي که دانه  گیري زاویه   اندازه

بـراي  . شـود میمحاسبه گیرند،  در آستانه حرکت قرار می    
ها درون یک جعبه از جـنس    گیري این پارامتر، دانه     اندازه

 و mm 100، عـرض    mm 150فایبر گالس بـه طـول       
شده  که با سطح تماس نداشته قرار داده         mm 40ارتفاع  

سطح با سرعت یکنواخت شروع بـه حرکـت دورانـی           و  
اي که جعبه تانژانت زاویه. کند ول یک محور لوالیی می   ح

ها روي آن در آستانۀ شروع بـه حرکـت قـرار    حاوي دانه 
  .]9[ باشدگیرد، برابر با ضریب اصطکاك ایستا میمی

)8(   ( )αµ tan=s  
  

   نتایج و بحث-3
 مـورد تجزیـه    SPSSافـزار     ها با استفاده از نرم      کلیه داده 

ها به روش دانکن   گرفت و مقایسه میانگین   واریانس قرار   
گیـري شـده بـراي      هاي فیزیکی انـدازه     ویژگی. انجام شد 

همـانطور کـه   .  آمده است4 تا 1هاي کلزا در جداول    دانه
 نشان داده شده رقم کالورت بیـشترین طـول   1در جدول   

)mm 295/2 (     آپـشن،  هاي    و اختالف معنی داري با رقم
ــایوال  ــه و ه اشــته و  د5%  احتمــال  در ســطح401طالی

، قطـر میـانگین هندسـی       )mm 147/2(بیشترین عرض   
)mm 095/2 (     و قطر میانگین حـسابی)mm 104/2 ( را

 بیـشترین ضـخامت     308رقم هایوال   . در میان ارقام دارد   
)mm 904/1 ( رقــم آپــشن . نــشان دادرا در بــین ارقــام

، قطر )mm 758/1(، عرض  )mm 838/1( کمترین طول 
و قطـر میـانگین حـسابی       ) mm 76/1(سی  میانگین هند 

)mm 761/1( ــخامت ــرین ض ــه کمت ــم طالی  mm( ، رق
 قطـر    و عرض، ضـخامت  . ارقام دارد میان  را در   ) 591/1

 بیـشتر از  )بزرگترین رقـم   (میانگین هندسی رقم کالورت   
 4/3% مقدارهایی است که براي دانه کنجـد در رطوبـت           

 و mm  69/1 ،mm 82/0بدست آمده و بترتیب برابر بـا 
mm 56/1ولی طول رقم کالورت از طول دانه .باشد  می   

  محورها و ابعاد اصلی دانه کلزا1شکل 
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  هاي کلزا میانگین ابعاد دانه1جدول 

  ویژگی                  
  رقم

 L طول،
)mm(  

 Wعرض،

)mm(  
 Tضخامت،

)mm(  
 قطر میانگین هندسی،

 Dg)mm(  
 Daقطر میانگین حسابی،

)mm(  
  b04/0±954/1  ab03/0±797/1  a03/0±591/1  a03/0±773/1 a03/0±781/1   طالیه

  d03/0±221/2  cd04/0±028/2  de02/0±847/1  c03/0±023/2  c03/0±032/2    اورینت

  a020/±838/1  a02/0±758/1  b02/0±686/1  a02/0±76/1  a02/0±761/1    آپشن

  d04/0±295/2  e03/0±147/2  de033/0±87/1  d02/0±095/2  d03/0±104/2  کالورت  

  b02/0±94/1  b02/0±844/1  c03/0±689/1  a02/0±82/1  a02/0±82/1  گلوبال  

  c03/0±097/2  c02/0±951/1  d021/0±82/1  b02/0±953/1  b02/0±956/1      401هایوال

  d03/0±24/2  de02/0±079/2  e02/0±904/1  cd02/0±068/2  cd02/0±07/2       308هایوال

  )اي دانکن آزمون چند دامنه ( داري ندارندی تفاوت معن>05/0Pهاي با عالمت یکسان در هر ستون در سطح میانگین

  هاي کلزاهاي ثقلی دانه ویژگی2جدول 
               ویژگی                  

      رقم
MC, % 

)w.b.(  
  نمونه،حجم

Vt)mm3(  
 mt جرم نمونه،

)g(  
وزن هزار دانه، 

W100)g(  
چگالی توده، 

Pb) kgm-3(  
چگالی جامد، 

Pt )kgm-3(  
  a33/0±667/2  ab0/0±0031/0  b03/0±148/3  ab2/4±02/698 b5/7±77/1145  4/5       طالیه

  b001/0 ±4  d00/0± 005/0  c01/0± 095/5  c9/14±6/741  c94/44±1370  55/4        اورینت

  ab330/0±33/3  a00/0±003/0  a04/0±854/2  a9/3±61/675  a2/15±01/928  49/5        آپشن

  d294/0±44/6  d0/0±0061/0  g05/0±048/6  b3/4±66/703  a6/3±22/942  25/4  کالورت     

  bc17/0±3  bc0/0±0035/0  c03/0±494/3  b1/8±29/702  b5/13±7/1178  74/4  گلوبال     

  b0001/0±4  c00/0±0041/0  d04/0±032/4  bc9/3±74/720  ab8±33/1024  32/5        401هایوال

  d115/0±20/5  d0/0±0055/0  f05/0±438/5  c6/8±29/730  ab27±7/1057  53/5     308هایوال

  )اي دانکن آزمون چند دامنه(  داري ندارند تفاوت معنی>05/0Pهاي با عالمت یکسان در هر ستون در سطح میانگین

  هاي کلزا ویژگی هاي فیزیکی دانه3جدول 

                                ویژگی
    رقم

MC, % 
)w.b.(  

 S،مساحت سطح

)mm2(   ،تخلخلε(%)   ،ضریب کرویتØ  

  a29/0±943/9  c004/0±391/0  a007/0±910/0  4/5     طالیه

  c35/0±928/12  d011/0±459/0  a011/0±913/0  55/4      اورینت

  a179/0±744/9  a0043/0±272/0  c0056/0±957/0  49/5     آپشن

  d39/0±86/13  a0046/0±253/0  a0061/0±914/0  25/4  کالورت    

  a253/±45/10  c0068/0±404/0  bc0054/0±938/0  74/4   گلوبال    

  b245/0±004/12  b0038/0±296/0  ab006/0±932/0  32/5         401هایوال

  ab258/0±466/13  b008/0±309/0  ab009/0±927/0  53/5      308هایوال

 )اي دانکن آزمون چند دامنه(  ارندداري ند تفاوت معنی>05/0Pهاي با عالمت یکسان در هر ستون در سطح میانگین
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طول، عرض، ضخامت . ]10[ کمتر است mm  8/2کنجد
  بابترتیب برابر ماشک میانگین هندسی براي قطر و

mm27/4 ،mm 03/4 ،mm 38/3 و mm 86/3 براي ،
، mm 482/3 بترتیب 5% دانه ارزن در رطوبت 

mm904/2 ،mm 242/2 و mm031/3دانه  و براي شاه
، mm 79/3 بترتیب برابر با 62/8% در رطوبت 

mm92/2 ،mm 47/2 و mm 01/3 گزارش شده است 
 رقم کالورت بیشترین حجم 2طبق جدول . ]11،12،13[

و وزن ) g 0061/0(، جرم نمونه )mm3 44/6(نمونه 
را در میان ارقام به خود اختصاص ) g 0448/6(هزار دانه
 kgm-3( چگالی جامد رقم اورینت بیشترین. داده است

ارقام میان را در ) kgm-3 6/741(و چگالی توده ) 1370
و ) mm3 667/2(رقم طالیه کمترین حجم نمونه . داشت

 ، وزن هزار دانه)g 003/0(رقم آپشن کمترین جرم نمونه 
)g 854/2( چگالی جامد ،)kgm-3 01/928 ( و چگالی

. دان را به خود اختصاص داده) kgm-3 61/675(توده 
حجم رقم کالورت بیشتر از حجم دانه کنجد 

)mm367/1 ( ولی کمتر از حجم دانه ارزن)mm3 07/9 (
  . باشد می

همچنین وزن هزار دانه رقم کالورت بیشتر از مقدار دانه 
) g557/14(ولی کمتر از مقدار دانه ارزن ) g 03/2(کنجد 

چگالی جامد رقم اورینت بیشتر از مقدار دانه   . بدست آمد 
و دانـه  ) kgm-3 1042(، شاهدانه ) kgm-3 1224(جد  کن

 ولـی کمتـر از مقـدار دانـه ارزن         ) kgm-3 1206(ماشک  
)kgm-3 1563 (باشد می .  

چگالی توده رقم اورینت بیشتر از مقـدار دانـه کنجـد             
)kgm-3 580(  شاهدانه   و)kgm-3 559 (از   کمتر  ولی  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اســت ) kgm-3 772(ماشــک چگــالی تــوده دانــه   
]10،11،12،13[.  

شـود، مـساحت       مشاهده مـی   3همانطور که در جدول     
 mm2 براي رقـم آپـشن تـا    mm2 744/9سطح ارقام از   

 براي رقـم    3/25% تخلخل از   براي رقم کالورت،     86/13
 براي رقم اورینت و همچنین ضریب       9/45% کالورت تا   
 در رقـم آپـشن   957/0 در رقم طالیه تا    91/0کرویت از   

مساحت سطح ارقـام مـورد مطالعـه بیـشتر از         . بودمتغیر  
ــه کنجــد  ــدار دان ــدار ) mm2 8/7(مق ــر از مق ــی کمت ول

) mm2 59/20(و دانـــه ارزن ) mm2 09/15(شــاهدانه  
همچنین ضریب کرویت ارقام بیـشتر از مقـدار         . باشد  می

ــه ماشــک ) 79/0(شــاهدانه  ــه کنجــد ) 91/0(، دان و دان
تر از مقـدار دانـه    تخلخل رقم کالورت بیش   . است) 56/0(

ــاهدانه  ) 96/35(% ماشــک  ــدار ش ــر از مق ــی کمت (% ول
  .]10،11،12،13[باشد  می) 49(% و ارزن ) 43/46

 بـر روي    273/0ضریب اصـطکاك ایـستایی ارقـام از         
 بر روي سـطح    51/0 تا   308سطح فوالد براي رقم هایوال    

جـدول  چوب چند الیه براي رقم طالیه متغیر بود که در        
ضریب اصـطکاك ایـستا بـراي رقـم         . شود  مشاهده می  4

طالیه بر روي سطح چوب چند الیه کمتر از مقدار اندازه    
ولی بیـشتر از مقـدار   ) 54/0(گیري شده براي دانه کنجد    

ضـریب   .اسـت ) 383/0(و شـاهدانه    ) 445/0(دانه ارزن   
ارزن، کنجـد، ماشـک و   هـاي   ایستا بـراي دانـه    اصطکاك

، 349/0ترتیب برابر با  هب شاهدانه بر روي سطح گالوانیزه   
  بر هشاهدان  و همچنین براي ماشک و     34/0 و   3/0،  41/0
ـ   سطح روي  417/0  و41/0بـا   ترتیـب برابـر  ه  الستیک ب

ضـریب اصـطکاك    . شـود  است مشاهده می   شده گزارش
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ایستا براي رقم طالیه بـر روي سـطح چـوب چنـد الیـه       
ــري شــده بــراي دانــه کنجــد  کمتــر از مقــدار انــدازه گی

باشــد   مــی  لــی بیــشتر از مقــدار دانــه ارزن    و)54/0(
]10،11،12،13[.  

  

  گیري نتیجه-4
هاي فیزیکی دانه کلزا شامل ابعاد، در این تحقیق ویژگی

تـصویر، مـساحت سـطح،     حجم، ضریب کرویت، سـطح   
تخلخل، چگالی توده، چگالی جامد و ضریب اصـطکاك          

ها این ویژگی . رقم بررسی شد   از   ایستایی به عنوان تابعی   
اي طراحی تجهیزات، طبقه بنـدي، فـرآوري، انتقـال و           بر

مـوارد زیـر از   . هاي کلزا مـورد نیـاز اسـت      انبارداري دانه 
گیري شده هاي کلزا نتیجه    هاي فیزیکی دانه  مطالعه ویژگی 

  :است
، متغیر  کلزابا تغییر در رقم    هاي فیزیکی دانه  ویژگی -1
 . باشند می

، عرض  )mm 295/2(رقم کالورت، بیشترین طول      -2
)mm147/2 ( قطــر میــانگین حــسابی ،)mm 104/2 ( و

 308و رقـم هـایوال      ) mm 095/2(قطر میانگین هندسی    
، رقـم آپـشن کمتـرین       )mm 904/1(بیشترین ضخامت   

، قطر میانگین   )mm 758/1(، عرض   )mm 838/1(طول  
ــسابی  ــی  ) mm 761/1(حـ ــانگین هندسـ ــر میـ               و قطـ

)mm 76/1 ( متــــرین ضــــخامت و رقـــم طالیــــه ک        
)mm 758/1 ( ارقام به خود اختصاص دادندمیان را در. 

، )mm3 44/6(رقم کالورت بیشترین حجم نمونـه         -3
، )g 0061/0(و جـرم نمونـه     ) g 044/6(  وزن هزار دانه  

و ) kgm-3 1370(رقم اورینت بیـشترین چگـالی جامـد         
، رقم آپشن کمتـرین جـرم    )kgm-3 6/741(چگالی توده   

، چگــالی )g 854/2(، وزن هـزار دانـه   )g 003/0(نـه  نمو
ــوده  ــد  ) kgm-3 61/675(تــــ ــالی جامــــ                  و چگــــ

)kgm-3 01/928 (          و رقم طالیـه کمتـرین حجـم نمونـه
)mm3 667/2 (اند را به خود اختصاص داده. 

رقـم کـالورت بیـشترین      مطالعـه،    مـورد    ارقاممیان  در   -4
ــساحت ســطح  ــری) mm2 86/13(م (% ن تخلخــل و کمت

و ) 957/0(، رقم آپشن بیـشترین ضـریب کرویـت          )3/25
ــطح   ــساحت س ــرین م ــه )mm2 744/9(کمت ــم طالی ، رق

و رقم اورینـت بیـشترین      ) 91/0(کمترین ضریب کرویت    
  .اندرا به خود اختصاص داده) 9/45(% تخلخل 

   پیشنهادها-5
 روي اسـت کـه بـر     نخستین پژوهـشی    چون این تحقیق    

شود که براي زا انجام شده، پیشنهاد میهاي دانه کل ویژگی
هـاي ارقـام مختلـف    فرآوري بهتر این محصول، ویژگـی   

 .گیـري شـود     شـود انـدازه   دیگر که در ایـران یافـت مـی        
ــر    ــم ب ــر رق ــت عــالوه ب ــاثیر رطوب ــین بررســی ت همچن

  .، انجام شودها دانههاي فیزیکی  ویژگی
   

   تشکر و سپاسگزاري-6
ده کـشاورزي دانـشگاه     نویسندگان این تحقیق از دانـشک     

ــات بــراي ت مــدرس یــترب مهیــا کــردن وســایل و امکان
آزمایشگاهی و حمایت مالی از این تحقیـق همچنـین از           

. نهال و بذر کرج نهایت تشکر را دارند     تحقیقات  موسسه  
دکتـر خـوش    آقایـان   نویسندگان از کمـک و مـساعدت        

 مهندس رضایی کیا در طول انجـام        و تقاضا، دکتر توکلی  
  . کنند یق تشکر و سپاسگزاري میاین تحق
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Determination and investigation of some physical 

properties of seven variety rapeseed 
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Agricultural Products. Tarbiat Modares University 
 
 
 
 
Rapeseeds of seven major local Iranian varieties, Option, Orient, Talaye, Global, Hyola 308, 

Hyola 401 and Colvert, with moisture contents of 5.49, 4.55, 5.41, 4.74, 5.53 and 5.32 
(%w.b.) , respectively were selected to study seed physical properties. Linear dimensions, 
mean diameters, sphericity, surface area, volume, true and bulk densities, porosity and static 
coefficient of friction of the seven varieties were measured using standard methods. Results 
showed that length, width, thickness, arithmetic mean diameter and geometric mean diameter 
of rapeseed varied from 1.838 to 2.295 mm, 1.758 to 2.147 mm, 1.591 to 1.904 mm, 1.761 to 
2.104 mm and 1.76 2.095 mm, respectively. Values of sphericity, surface area, volume, true 
density, bulk density and porosity of rapeseed were between 0.91 to 0.957, 9.744 to 
13.86mm2, 2.667 to 6.44 mm3, 928.01 to 1370 kgm-3, 675.61 to 741.6 kgm-3, 25.3 to 45.9 %, 
respectively. Measurement of the coefficient of friction of rapeseeds against plywood, 
galvanized iron, steel, aluminum and rubber showed that static coefficient of friction varied 
from 0.273 on steel sheet to 0.51 against plywood. It is concluded that physical properties of 
rapeseeds are quite dependent on variety. 
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