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 مدل ابیآس درخرما  ۀهست یپودرشدگ زانیبر م مؤثرعوامل  یبررس

 

 2فردو مهدی سعادت 2، مجید رهنما *2، رسول معمار دستجردی 1پور بهبهانیمجتبی کرم

 
هههشک روههشون ک و مزشنیوا ههیوگک دانوههز ش م س  ههش و ا ههتشدرشناگ وههروش مشاههی  موختهه  رشناسش ههش اناهه آدانهه  ترتیهه  بهه  -2و  1

 اهوا ک ارراگ ناعش و عمراگ نو تشرشک دانوگشش علوم روشون ک و مسشبع طبیعش خو  تشگک 

 21/5/78 ؛ تشنرخ پذررش:8/11/79تشنرخ دنرشفت: 

 

 دهیچک

  یتشو   را خرموا  کو   وزن ارصود  81 حودوا  خرموا  ۀهسوت  .اسو   رانیو اکشوالر   یمحصوالتت صواارات   نیترمهماز  خرما

خرموا ار   یفورآور  یهوا کارگواه  از یاریبسو  ار یوا  روا کوار هبو  اام ۀیو تغذ یبورا  دنشو  ابیآسو  از پو   تالاندیم و اهدیم

 اموا  و هیو تغذ زانیو م  یاثور سور   اورانو    یبررسو  پوووه،   نیو . هود  از ا روا کوار بوه   یساز ینیریو ش یلیتبد عیصنا

 واحود  ه یو تغذ واحود  مالتوالر    یشاسو  یهوا قسوم   از اسوتااه . اسو  مود    ابیخرموا ار آسو   ۀهست یپالارشدگ زانیبر م

 سور     الامو   ریتوثث   اسوتااه  سواخ   از پو  . شوالا یمو   یتشو   الو   واحود  و ی موالا  و مالرب ۀغیت عنال او با ابیآس

 شوده   خورا  موه ین  خوالراه تور   یهوا هسوته  زانیو )م ی و یزیف هوای ویوگوی  یرو اما و هیتغذ زانیم غه یت نالع غه یت یاوران

 یبررسو  خرموا  ۀهسوت   بور یف و خاکسوتر  روغون   ن یپوروت   زانیو )م ییایمیشو  هوای ویوگوی کام  و پالار شوده  و   شده خرا

سور   ار سوه سو       توثثیر  یبررسو  منظوالر  بوه او   هوای اسوتۀ  ،یآزموا . شودند  میتقسو  اسوته  او به ها،یآزماشد. 

ارجووه  801و  811  01)  و سووه سوو   امووا  مووالربو  ی مووالا) غووهیتاو نووالع    اور ار اقیقووه 2111 و  2711  2011)

 غوه یسور    نوالع ت   نیوی پو  از ت  انجوام گرفو .    گورم  611 ثابو   ۀیو تغذ زانیو مار  یپالارشدگ زانیم یرو  سلسیالس

 یرو گوورم 8611 و 8211  611 هیووتغذ زانیووم تووثثیر یبررسوو منظووالر بووهاوم هووای اسووتۀ ،یآزمووا م لووالب یو امووا

هوا مودت زموان آسویاب     ار تموام آزموای،  . اجورا شودند   ت ورار  سوه  بوا  یتصوااف  کوام ا طرح  صالرتبه یپالارشدگ زانیم

و  هوا غوه یت یاموا  سور   اورانو    توثثیر او  نشوان ااا کوه    هوای اسوتۀ  ،یآزموا  جینتوا کران ثاب  و برابر ی  اقیقه بالا. 

 جینتوا . ندهسوت  ااریم نو ارصود   8ار سو     یبررسو  موالرا  ی و یزیف هوای ویوگوی  هموه بور  ا نهو آو اثور متقابو     غهیت نالع

ار  یپالارشودگ  زانیو م نیشوتر یب. اسو  گورم   611 هیو تغذ زانیو م نیبهتور  کوه  کورا  مشوص   اوم هوای اسوتۀ  ،یآزما

 مووالرب غووهیتو تالسوو  ارجووه سلسوویالس  801 ی  اموواگوورم 611 هیووتغذ زانیوو  ماور ار اقیقووه 2111 یسوور   اورانوو

 بالا. ااریم ن هستۀ خرماپالار  نیپروت  زانیم بر ارصد 8 س   اراما  تنها  ییایمیش خالاص انیم از .شد جاایا

 

 هاواژه کلید

   ضای ات  محصالتت جانبی فرآوریشیمیایی خالاص فیزی ی  خالاص  ایتیغه آسیاب

 

 مقدمه

ا ههت   رههراگا یهه ا تول  رتههرم هه ا   رزههش خرمههش

 و هزتهشن  ههوان  191 حه ود  ارهراگ روهت خرمهش دن    طح 

 و دورسههت هههوان وگیههلیم کرهه حهه ود آگ تولیهه  میههواگ

  (FAO, 2017)ا ههت  اهه ش وههوانش ههش   دن ریلههوورم

 ضهشرعش   داناک بهش   چسهبس وش  و نطوبهت  دلیه  به   خرمش

 عسههواگ بهه  آگ ا  دنصهه  01 حهه ود فقهه  و ا ههت  رههشدک

 نا آگ بقیهه  و اههودمصههرم مههش  رههک دنجهه  خرمههشک

 ره   دهه  شمه  توهزی   ضهشرعش   و  ه   دوک دنجه   خرمشک

 و جههشنبش کهههشفههراوندش تولیهه  بههراک تههواگشمههش ن ههآ ا 
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 ا هتاشدش  بهش تر  افهوودش  ان ش بهش  شمحصهو ت  آگ دنبهش  ب 

   ررد

 ره   ا هت  آگ  هسهت  خرمهشک  م ه   کههش بخ  ا  رزش

  اههودمههش ا ههتاشدش دام  تغذرهه بههراک ا  آگ درربههش  ا 

 روههونهش برخههش دن و 1پیههت خرمههش  هسههت بهه  معمههو ً

 و نقهه  حسهه  بههر خرمههش  هسههت  سهه رووشمهه 2ا ههتوگ

 ا هت  وهرم  4 تهش  5/1 ا  رمتهر  و نهش  داناک ناه ک  ارار 

 طهو    دهه  شمه  توهزی   نا میهوش  ره   و گ دنص  11 ر 

 3 آگ پ سهشک  کمتهر شله یم 03تهش   12 هسهت  خرمهش   تقرربش

  ههمت ا  ا ههت و روههی شاههز  آگ  ،متههرشلههیم 10تههش 

  (Akbari et al, 2013)داند  طههولش اههیشن رههک اههز 

 خهههشمک فیبهههر پهههروتئی ک نطوبهههتک کهسهههت  ترریبهههش 

 ۀعمههه  قسهههمت و ا هههت خشرسهههتر و ههههش نا یهههرربوه

 ,.Besbes et al)دههه  شمهه توههزی   ههلولو نا هسههت 

 ا  بسههیشنک دن ضههشرعش  عسههواگبهه  خرمههش  هسههت  (2004

 اههیرشک  ت یهه مشنسهه  رشنوههشش خرمههش فههرآونک کهههشرشنوههشش

 و  رههآشمهه بهه  د ههت  الزهه  و  ههیتررک ک ا ههی قسهه 

 تولیهه  نیههو دنختههش  رههر نههشمربو  خرمههشک صههون بهه 

 ,.Besbes et al., 2004, El-Shurafa et al)اههودشمه 

1982)   

 قشبهه  قسهه ک مههواد دااههت  علههت بهه  خرمههش  هسههت

  علوفه   هشرر  بهش  اه گ  آ هیش   ا  بعه   توانه  شم آگ توج 

 بههراک و مخلههو  بیههرشک و رونجهه  جههوک ذن ک مشنسهه هههش دام

 توانهه شمهه خرمههش  هسههت  اههود ا ههتاشدش هههشدام  تغذرهه

 معهه نش عسشصههر ا  مسبعههش و  اکانههر  اکمههشدش عسههواگبهه 

 و دام بههذارش ۀجیههر دن فسههار و رلسههی  پتش ههی ک مثهه 

 عسهواگ به   بهذارش  مهشدش  اره   ا  ا هتاشدش  ؛اهود  واند طیون

 صهرف  به   مقهروگ   هورسه  نظهر  ا  توانه  شمه  بهشبش  پسمشن 

 نوبهه   ت یهه بههراک تههواگشمهه هسههت  خرمههش  ا   بشاهه 

 رههرب  دامک خههونا  اههشم،وک اولیهه  ۀمههشد نههشگک صههسعتشک

 نیهو  رسسه ش پهش   و اهورس ش  مهواد  چهر ک  کههش الز  فعش ک

   (Choo et al., 1990)ررد  ا تاشدش

 فهراواگ  خرمهش   هسهت  پهودن  رهشنبرد  شدن بهشن  تحقیقش 

 ۀریههج دن هسههت  خرمههش  رسجشلهه ا ک شپژوهوهه دن  ا ههت

  اهه موههخ  و و ا هتاشدش  شوواههت کههش خههرو  جوجه  

 رهشن بهرد  به   دنصه   15 تهش  ناخرمهش    هست  رسجشل تواگشم

 ,.Kheiri et al) دااههت  بشاهه   شمساهه اثههر بههش آنزهه  

 ,Almana & Mahmoud)محمهههود و المشنهههش  (2011

 فیبرهههشک مسبههع عسههواگ بهه  نا خرمههش  هسههتپههودن  (1994

 و ان رهشبش  نهشگ  تولیه   دن وسه م   هبو   جهشک  به   بذارش

 بههش مسبههع توانهه شمهه خرمههش  هسههت رهه  رردنهه  پیوههس شد

 و فههشلو   بشاهه  بههذارش فیبرهههشک دنرشفههت بههراک ان اههش

 نا خرمههش پههودن نیههو (Fahloul et al., 2010)همزههشناگ 

 .رردنهه  معرفههش ترسههزویب  ت یهه دن  ههشرشن  جههشکبهه 

  رهشدک  مقهشدرر  وجهود  بیهشنگر  ههش پهژوه   ا  حشص  نتشرج

 نظهههر ا  رههه  خرمش هههت  هسهههت دن بهههذارش فیبرههههشک

 بههر عهههوش ترریبههش  ارهه   هسههتس  مایهه  بسههیشن کا ره تغذ

 ک هههشنودش دنوگ حررههش  تسظههی  دن مطلوبوههشگ تههیثیر

 El-Shurafa et)داننهه   ههه  ارسههی انش آنتههش خشصههیت

al., 1982, Shokrollahi et al., 2015)   

 تهواگ شمه  خرمهش   هسهت  عملزهردک  ترریبهش   درگر ا 

 عسهواگ  به   توانه  شمه  ترریه   اره    رهرد  ااشنش 0 لسی  ب 

رهشن  به   انسهشگ  ههشک بیمهشنک  دنمهشگ  بهراک   اگیارسه شآنت

 ا  رزهههههش  (Al-Showiman et al., 1994) نود

 و خهرد  کههش دام بهذارش  مهواد   ت یه  ههشک بخه    رتهر م  

 اکعلوفهه  مههواد و اکدانهه  محصههو   رههردگ آ ههیش 

بههراک  4چزوههش هههشکآ ههیش  ا  کمههواند ابلهه  دن  ا ههت

 فقه   آند هش ک  صهسشرع  دن اهود؛ ا هتاشدش مهش  خردرردگ 

اههود مههش ا ههتاشدش 5بلتزههش هههشکآ ههیش  ا  وسهه م بههراک

(Ghazanfari Moghdam et al., 2011)  دن 

 ذن ک مشنسهه  رشهههشدانهه  رههردگ خههرد بههراک کپژوهوههش

 مشنسهه  تههربههون  ابعههشد بههشمحصههو    و ویسهه  ذن  ان گک

 چزوههش آ ههیش  د ههتگشش کبیههرش و لوبیههشک کشسههی م ی هه

 د هتگشش  بهش دش  کههش  رآ مهش  نتهشرج  ا هش   بهر     ا  شخت
2- Stone 

4- Hammer mill 

1- Pit 

3- Selenium 

5- Roller mill 
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 ...هستۀ پالارشدگی میزان بر مؤثر  الام  بررسی

  (Nasir, 2005)بهههود  دنصههه  74 ذن  آ هههیش  بهههراک

 ,Ndukwu & Asoegwu) کا هههووو و انههه وروک

 بههش مررههو ا  وررههو خههردر  عملزههرد برن ههش دن (2010

 پههشنامتر دو بههش خرمههشک  هسههت مخصههو  عمههودک اههشفت

 تههشبعش ره   کهسهت   ازسهتگش  نسهبت  و خهردر   بهش دهش 

 میهواگ  و ههش هسهت   نطوبهت  خهردر ک  کههش غ یت  رعت ا 

  رتههر ریپههش بههراک رهه  دادنهه  نوههشگ هسههتس ک تغذرهه 

 میههههواگ بههههش ترر  و( دون دن دقیقهههه  1351)  ههههرعت

 نطههوبتشک هههر بههراک و( ریلههوورم دن  ههشعت 881) تغذرهه 

ک و اضههشف  نبههود دنصهه  35 ا  بههش تر خرداهه گ کونب ههرش

 رههشه  و مشاههی   ههرعت افههوار  بههش کونب ههرش رردنهه 

الووونشوبههههش   شبهههه رشمهههه افههههوار  تغذرهههه  میههههواگ

(Ologunagba, 2012) خهههردر  د هههتگشش ان رهههشبش دن 

 ب تههرر  رهه  داد نوههشگ افقههش اههشفت بههش خرمههش  هسههت

دون دن  1481 دونانهههش  هههرعت دن د هههتگشش عملزهههرد

 نخ دنصهه  81/7 بهه  میههواگ هههشهسههت  نطوبههت و دقیقهه 

  ده شم

 (Omoruyi & Ugwu, 2015)اووئهههو  و اومهههرک 

 مشاههی  عملزههرد ان رههشبش و ک ههش سهه یب  برن ههش دن

 نطوبههتک مقهه ان دادنهه  نوههشگ هسههت  خرمههش  ازسههت 

 توجه   قشبه   پشنامترههشک  ا  تغذره   میهواگ  و نوتهون   رعت

  هسههت ازسههت بههراک  آ   یمشاهه کونب ههرش مسظههونبهه 

 ,.Adisa et al)همزههشناگ    آدرسههش وس هسههت خرمههش

 بهراک  خرمهش   هسهت  خهردر   مشاهی    تو هع  براک (2015

 محههونمتاههشو  دونانههش کهههش ههرعت بههش محلههش ۀا ههتاشد

 و عملزهههرد کونب هههرش تهههیثیر ب تهههرر  دادنههه  نوهههشگ

 بههه  دون دن دقیقههه  1311  هههرعت دن رههه  کونب هههرش

 ابههههراهی  و  ا ههههت دنصهههه  02/70 و 95/74 ترتیهههه 

 طراحههههشک دن (Ibrahim et al., 2016)همزههههشناگ 

  هسههت خههردر  د ههتگشش عملزههرد ان رههشبش و  ههشخت

 متو هه  و روچههک مقیههش  دن افقههش اههشفت بههش خرمههش

 اههرار  دن د ههتگشش متو هه  کونب ههرش رهه  دادنهه  نوههشگ

 مههواند بهه  توجهه  بههش .ا ههت دنصهه  5/99 خههو  عملیههشتش

 عوامه   برن هش  پهژوه ک  اره   ا  رلهش  هه م  کاه ش  بیشگ

اره    تهیثیر و  خرمهش   هسهت اه وش   پهودن  میهواگ  بهر  مؤثر

  ا ت ک آم ش ب  د تریاش پودن هش ورژوشعوام  بر 

 

 هاروش و مواد

و  دمهش   کغه ینهو  ت  کشاثهر  هرعت دونانه    شبرن ه  براک

 ابتهه ا هسههت  خرمههش شپودناهه و واگیههبههر م میههواگ تغذرهه 

و  شطراحههطههون رشمهه   بهه  هسههت  خرمههش ش ید هتگشش آ هه 

 ش ید هتگشش آ ه    یه ا  طهر  اول  شرله  ک  نمهش اه    شخت 

  ا ت ا ش آوندش 1 از دن  هست  خرمش

 هستۀ خرما ابیآس دستگاه

 کهههشبخهه  ا  اههز  مطههشب  اهه ش  ههشخت  د ههتگشش

 توجه   بهش د هتگشش   مخهوگ اه ش ا هت      یتوهز  کمتع د

 ههشک  رآ مهش  کبهرا  ش یه ن مهوند نمونه    مقه ان   روهتر یب ب 

  یهمچسهه   ههتوههرم هسههت  خرمش 1911 تیههظرف کدانا

 رهه تغذ واگیههم بهه  ششبید ههت بههراک مخههوگ شدن خروجهه

 مطههشب  حشلتهه  چ ههشن رشروههو کاچهه ردن کش یههن مههوند

 کارشرههدا اههز  بهه  ش یآ هه  یمحهه  اهه   یههتعب 2 اههز 

متهر  میلهش  4 ضهخشمت  به   فهو د  ا  متهر  شنتش 07 قطر ب 

 ابعههشد بهه  کونود کمجههرا کدانا ش یآ هه  اهه   ههشخت 

 5/12×8 ابعهههشد بههه  شخروجههه ومتهههر  هههشنتش 5/3×3

محصههو  بهه  اههز    شا ههت  رشنههش  خروجهه متههر  ههشنتش

 کنو ش یآ ههه  یاههه   محههه  هههشخت مخهههرو  نهههشق  

  ا ههت ورفتهه  قههران  یبهه  اههز  مزعهه  مسههتط شاش هه

 کهههشغهه یت  یبهه خرمههش کهههشهسههت  افتههشدگ دام بهه  کبههرا

 اصههطزش  جههشدرا کش یآ هه  یمحهه ۀوانرههد و متحههر 

 کفلههو  تسههم 21 کهههشآگ ب تههر اهه گ ش یآ هه و وههتریب

 ثشبهت  کههش غه  یت عسهواگ به   ره   اه   دادش قران وانشرد کنو

 ( 2)از   رسس شم عم 
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 ابیآس  یمح -3 مالرب غهیت -1 ی مالا غهیت -6 هاال  -7 هاال ج به  -0

 

 
 

 

  ب) برخالرا لحظه ار خرما یهاهسته و هاغهیت  یوض  و  الف) ابیآس  یمح -2ش   

 اه    هشخت   و شطراحه  کاوونه  به   ش یآ ه  کهشغ یت

 شره  غه  یخرمهش نا به وگ ازسهت  ت    کههش هسهت   سه  بتوان تش

 ش ید ههتگشش آ هه  ک  بههرارسسهه اههز  آگک پههودن   رییههتغ

 کاهه  وههس شدیپ غهه یت نههو  دو 1اههز   برابههر هسههت ک

ک جههسا هههشتههس و پهها ا  محش ههب   کمههون  و کعمههود

   انتخش  و  شخت  ا  ش ن آ

 موتور دور رییتغ

  رهههاثهههر ا شو برن ههه موتهههون دون دن رییهههتغ بهههراک 

 2 سههونتررد ههتگشش ا ا  کشپودناهه و واگیههدن م شژوههرو

اهه    ا ههتاشدش واگر ههشخت تههش Delta-elوا  مهه    لههویر

به    ویه تهک فهش  دن د هتر  نا ن    کد تگشش برق اه ر   را

  رس شم  رموتون تب  ش یبرق    فش  موند ن

 الف
 ب
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 یجداساز واحد

 بتوانه   ره   ا هت  اه ش  شطراحه  کاوونه  ب  واح   را

بهه  مههشگ موه طههونبهه متاههشو  نا  کهههشمهه  بههش الههک  هه 

 شحررتههه سهههت ی   رسههه  کج ا هههش حررهههت دنآوند و 

 و  ههشخت  اهه    شطراحهه رویهها  نههو  بشدامههک و پ هههشالههک

 محهه ود و کمعلهه   ههش   اههیرهه  وظ داندفسههر  4 سههت ی 

  ربه    داننه   ع ه ش  بهر  نامجموعه    حررهت  واگیم رردگ

متههر  ههشنتش 41×41×08بهه  ابعههشد   کامحاظهه  مسظههون

 آگ کنو محههر  سههت ی  نصهه  و هههشالههک پواهه  کبههرا

 ( الف -0) از  ا   شخت 

 

 
 الف

 
 ب

ال  -6  2) ۀشمار ال  -7  8) ۀشمار ال  -0 ییکشال ار -0 فنر -9 ال شاخ  -2 ال ج به -8 هاال    واحدالف -9ش   

 پالار : ا  خرا شده  ج: خرا شده کام  مهیب: ن  خالراهتر شده )الف:  ابیآس یهاهسته یبندمیتقس. ب  پالار ینیس -1  9) ۀشمار
 

 الههک  کیههترت بهه ا   هه  نههو  الههک  کوههربربههش  کبههرا

 بهه  رشهههش ههوناخ کمهه (ک دانا  رتههربههون ) کرهه ۀاههمشن

 بهه  رشهههش ههوناخ کدو دانا ۀالههک اههمشن کمتههرمیلههش 3 قطههر

 متهر میلهش  1 قطهر  ک ه  دانا  ۀالهک اهمشن   کمترمیلش 0قطر 

 5/07و عهههر   متهههر هههشنتش 5/41طهههو   بههه  شسیو  ههه

 کبسه   یتقسه بهر ا هش     ههش الهک ا هتاشدش اه      متهر  شنتش

 

 د هههت اههه ش بههه  چ هههشن   ش یآ ههه کههههشهسهههت  

رشمه  و پهودن دن    ۀاه شک خهرد اه     خهرد  م یک نخوندشتر 

 ,Adisa et al., 2015)( -0 اهز  انه  ) اه ش نظهر ورفته    

Andoh et al., 2010). شطراحههه پههها ا   هههرانجشم 

مطهشب    هسهت  خرمهش   ش یمختلهفک د هتگشش آ ه    کههش بخ 

 ا    شخت  4از  

 
 هستۀ خرما ابیاستااه آس -0ش   
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 هستۀ خرما کردنخشک

 آگ رهردگ خوهک  و خرمهش  کههش هسهت   اسهت   ا  پا

 پهودن  میهواگ  بهر  دمهش  اثهر   هش نبر بهراک  محی ک دمشک دن

 دمههشک  هه  دن خرمههش کهههشهسههت  کهسههت  خرمههش اهه وش

 رهههک مههه   بههه   لسهههیو  دنجههه  151 و 111 ک51

 خوههک( T.A.M U30 مهه  ) آوگ د ههتگشش دن  ههشعت

  ا ن 

هسددتۀ پددودر  شددیایای هددای ویژگدد  یریددگاندددازه

 خرما

 AOAC 942.05 میهواگ خشرسهتر مطهشب  ا هتشن اند    

 Koehlerاهههررت   هههشخت K24419 مههه   بهههش رهههونش

نوش رجلهه ا  بههر ا ههش   بههش  پههروتئی میههواگ  و آمررزههش

  فیبهر خهشم   اه   ویهرک انه ا ش  AOAC 920.87ا تشن اند 

و بههش د ههتگشش   AOAC 962.09نیههو بههر ا ههش  نوش   

 اهه  تعیههی  مجشن ههتشگ  ههشخت Infracont KFT مهه  

(AOAC, 2000)  

 روغن یریگاندازه

  ههشختک 419 مهه    ورسههل  د ههتگشش بههش نوبهه 

 21 کرهشن   ره ا کبهرا   اه   ا هتخرا   هگهواگ  حه  و  اپ 

 کمبسههش بههر و اهه  دادش قههران د ههتگشش دنوگ نمونهه  وههرم

 بههش ) 2004et alBesbes ,.(و همزههشناگ  بهها بهها نوش

   اا تخرا   ش ین موند نوب  مق ان تزران 11

 هاشیآزما طرح یسازادهیپ 

ک ههش غه  یت شدونانه  دمهشک  هرعت   تهیثیر  ک یه تحق  را دن

 ریههمتغ کپشنامترهههش عسههواگبهه  غهه یو نههو  ت  رههتغذ واگیههم

هسههت  پههودن  رششیمیپههودن اهه گ و خههوا  اهه واگیههبههر م

  یبهه  دو د ههت  تقسهه  هههش رآ مههش  اهه  شبرن هه خرمههش

 تههیثیر شبرن هه بههراکاو   د ههت هههشک آ مههشر ؛ اهه ن 

دون دن  2811و  2311ک 2411 هههرعت دن  ههه   هههطح )

 111ک 51)( و دمههش مههون و  کعمههود) غهه یتنههو   ک(دقیقهه 

دن  شپودناهه و واگیههم کنو (دنجهه   لسههیو   151و 

دن نظههر ورفتهه  اهه ن ؛   وههرم 911 ثشبههت  رههتغذ واگیههم

 طههر  قشلهه  دن و  رههفشرتون  صههون بهه  هههشارهه  آ مههشر 

  پها ا   اجهرا اه ن    ه  تزهران    بهش  شتصهشدف  رشمهً کآمشن

- رمطلههو ک آ مههش کو دمههش غهه ی ههرعتک نههو  ت  یههیتع

  رههتغذ واگیههم تههیثیر شبرن هه بههراکدوم  هههشک د ههت  

  شپودناههه و واگیهههم کنو( وهههرم 1911و  1211ک 911)

  اه   دنبهش   تزهران   ه   بهش  شتصهشدف  رهشمهً  طر  صون ب 

ههش مه    مهشگ آ هیش  رهردگ ثشبهت و       دن تمشم آ مهشر  

 افهوان نهرم  ا  ا هتاشدش  بهش  ههش دادشبرابر بش رهک دقیقه  بهود     

SPSS 23  افههوان نههرمبههش نمودانهههش  و تحلیهه  و تجورهه

2110 Excel   بهش آ مهوگ دانزه      ههش یهشنگی    م  ناه  ن

 رسه  مقش رزه رگر دنصه  و پهسج دنصه  بهش      رهک دن  طح 

 شطراحهه کبههرا یههش ن هه  قطعههش  مههوند ن  بههراک  اهه ن 

 ا   ا تاشدش Solid works   2015افواند تگشش ا  نرم

 

 بحث و جینتا

حشصههه  ا   کههههشدادش یهههشنگی م رهههشناوان  رهههتجو

 کهههشهسههت  واگیههمبههر  یغهه دمههشک  ههرعت و ت ییههرا تغ

خهرد اه شک خهرد اه ش رشمه  و پهودن        مه  یک نخوندشتر 

ک 1جهه و   مطههشب   ا ههت اهه ش آوندش 1 جهه و  دناهه ش 

 تهیثیر  جهو به   کشن ه آو اثهر متقشبه     یغ دمشک  رعت و ت تیثیر

 خهوندش تهر   کههش هسهت   یهواگ بهر م  کدمهش ×  یغه  متقشب  ت

 ا ش ا ت  دانشمعسدنص   1دن  طح 

 زانید م بدر  غده یت و دمدا  سدرت،، گانده  سه متقابل اثر

 خرما یهاهسته  خوردگترک

 و کعمههود  غههیت نههو  دو هههر دن ک5 اههز  مطههشب 

دنجهه   151و  111ک 51 مهشک د  ههطح  ه   هههر دن مهون  

 کهههشهسههت  واگیهه ههرعتک م  ربههش افههوا  لسههیو  

  رافهوا  کبه  معسهش    ره ره  ا  شبه  رشخوندش رشه  مه تر 

 و رشمه   اه ش  خهرد  اه شک  خهرد  مه  ین کههش هست  واگیم

رهه  دن هههر  اهه موههشه ش   ی  همچسهها ههت اهه ش پههودن

 دنخهوندش  تهر   کههش هسهت   واگیه  طح دمش و  هرعتک م 

 بههش  هههشک مههون تههش دن تیغهه  ا ههت وههتریب کعمههود غهه یت
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 کهههشهسههت  کو دمههش هههشغهه یت حررههت  ههرعت  رافههوا

خهرد اه ش    کههش تبهع آگ هسهت   و به   رهشه  خوندش تر 

 اه    علهت  به   کبهش تر  کههش  هرعت  دن  شبه  رشم  رافوا

 د ههتگششک نو ههشگ و لههر ش  یهمچسهه وهههش هسههت  حررههت

 رمتههر قطعههش  و وانشرههد بههشهههش هسههت  شچسههبس و تههیثیر

توجه  به     بهش   اهود شمه  ره   دمهش  تهیثیر  جه  ینت دن و ا ت

 شتههر  خههوند  کهههشهسههت  یههواگم ک بیوههترر 5اههز  

دون  2411ک دن  هههرعت (دنصههه  4/0 وهههرم ) 24کخرمهههش

  ا ههت کعمههود غهه یو تدنجهه   لسههیو   51ک دن دقیقهه 

دون  2811 ههرعت  دن شتههر  خههوندو واگیههم  ررمتههر

مههون  بهه     غههیو ت دنجهه   لسههیو   151کدن دقیقهه 

 کاومههر  اههوددرهه ش مههش (دنصهه  9/2وههرم ) 7/18 واگیههم

 دادنهه  نوههشگ (Omoruyi & Ugwu, 2015) اووئههو و

 خهرد  مه  ین وخهوندش  تهر   خرمهش  کههش هسهت   واگیه م ر 

(ک نسههبت دقیقهه دندون 2311)  ههرعت  ربههش تر دن اهه ش

 ا ت رمتر دقیق  دندون 2411و  2211  رعتب  

   نیمه خرا شده  خرا شده کام  و پالار شدهخالراهتر  هایهستهتیمارهای آزمای، بر میزان  تثثیرتجزیه واریان   -8جدو  

 آزاای ۀارج منابع تغییرات

 صفات مالرا م ال ه میاناین مرب ات

 پالار شده خرا شده کام  نیمه خرا شده خالراهتر 

 77/7955** 74/7272** 99/79344** 497/2** 2 دما
 59/29577** 53/79219** 42/7717** 754/37** 2 سرعت
 22/71747** 53/3475** 91/7772** 737/9** 7 تیغه

 25/2773** 51/2952** 19/739** 479/9** 7 دما× سرعت 
 ns997/9 **25/419 **54/2215 **72/3999 2 دما× تیغه 

 71/777** 97/1923** 791/277** 911/7** 2 سرعت× تیغه 
 72/3397** 91/7317** 939/145** 377/9** 7 دما× سرعت × تیغه 

 77/7979 74/7493 93/591 933/9 31 خطای آزمایش

 97/7 27/7 37/9 79/71  ضریب تغییرات )درصد(

ns استدرصد  7در سطح بودن  دارمعنیو نبودن  دارمعنی، ** به ترتیب بیانگر. 

 

 
 خالراه تر  یهاهسته میزان بر تیغه و اما سر    اثر نمالاار -0 ش  
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بدر   غده یسدرت،، دمدا و ندو  ت    گانده سده متقابل  اثر

 شده خرداهین یهاهسته زانیم

 اه ش  ا هتاشدش  یغه  تدن ههر دو نهو    ک 3اهز    مطشب 

 نیمه   کههش هسهت   میهواگ  دمهش  و دونانهش   رعت افوار  بش

 اهه ش خههرد کهههشهسههت  میههواگ و رههشه  اهه شک خههرد

 واگیههم دمههشک  ر  بههش افههوارسهه شمهه پیهه ا افههوار  رشمهه 

 کشبه  رشمه رهشه    غه  یبهش ت  خرمهش  کههش هسهت   شچسبس و

 کرویههن کاههشگ رهه او و اههز   یههدل بهه  مههون  کهههشغهه یت

 دن جهه یو دن نت رسسهه شمههاعمههش   هههشهسههت  بهه  کوههتریب

 مهه ین  هسههت مقهه ان بههش تر کدمشهههش و مههون  کهههشغهه یت

 رشمهه  اهه ش خههرد  هسههت مقهه ان و رمتههر اهه ش خههرد

انهه رو و   یههتحق جروجههود داند رهه  بههش نتههش    کوههتریب

 همخهههوانش (Ndukwu & Asoegwu, 2010)آ ههووو  

 اهه ش خههرد مهه ین کهههشهسههت  واگیههم  روههتریب  داند

 ا  ا هههتاشدش هسگهههشم دن ک(دنصههه  7/12 وهههرم ) 0/71ک

 کو دمههشدقیقهه  دندون 2411و دن  ههرعت  کعمههود غهه یت

آگ بهه    رو رمتههر دههه شمههنخ  لسههیو  دنجهه  51

-دون 2811دن  ههرعت   (دنصهه   4/1وههرم )  8/7واگیههم

 غههه یتو دن دنجههه   لسهههیو   151 کک دمهههش دقیقههه دن

  اودمش مون  موشه ش

 

 
 شده خرایمهن یهاهسته یزانبر م یغهت نمالاار اثر سر    اما و -7 ش  

 

 زانید بدر م  غده یسرت،، دمدا و ت  گانهسهمتقابل  تأثیر

 کاملشده  خرد یهاهسته

 و کعمههود  غههیتدن هههر دو نههو   ک 9اههز   مطههشب 

 واگیههم دمههش  رافههوا بههش شدونانهه  ههرعت هههر دن مههون 

  دن ههر دو  شبه  رشمه   رافهوا  رشمه   اه ش  خرد کهشهست 

 ههرعت   ربههش افههوا نیههو  دمشهههش تمههشمو دن  غهه یت نههو 

 وههتریب رشمهه  اهه ش خههرد کهههشهسههت  واگیههم شدونانهه

و همزههشناگ  اوجلههو قههش یتحق جرنتههش بههش رهه  اههودشمهه

(Ojolo et al., 2015) روهههتریب  همخهههوانش داند  

وههرم  3/298 )رشمهه  اهه ش خههرد کهههشهسههت  مقهه ان

 دن مهون ک  غه  یت به  هسگهشم رهشنبرد    (دنصه   8/07 معشد 

  روهههتری( و بدون دن دقیقههه  2811)  هههرعت  روهههتریب

وههرم  3/157) مقهه ان  ر  رمتههرش ا ههتاهه  جههشدرا دمههش

دون دن  2411دن  هههرعت  ویهههدنصههه ( ن 8/22معهههشد  

 هسگههشم رههشنبردبهه و دنجهه   لسههیو   51 کک دمههشدقیقهه 

  ا تش ا جشدرا کعمود  غیت
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 شده کام  خرا یهاهسته یزانبر م یغهنمالاار اثر سر    اما و ت -6 ش  

 پودر زانیبر م غهیو ت دما کسرت،گانه سهمتقابل  تأثیر

  ههطو  تمههشمرهه  دن  اههودمههشموههشه ش  8 اهز   دن

دن هسگههشم  هسههت  خرمههش پههودن  واگیههم دمههشک و  ههرعت

تهش به  هسگهشم     ا هت  وهتر یب مهون   کههش غه  یتا تاشدش ا  

 دمههش  رافههوا بههش ک یهمچسهه  ا ههتاشدش ا  تیغهه  عمههودک 

پههودن  واگیههم  ردن افههوا هههشغهه یت حررههت  ههرعت تههیثیر

 شمیههال تیدمههش حسش هه  ربههش افههوا رارهه ا ههتک  وههتریب

  اههههودشمهههه وههههتریبهههه  ضههههرب  ب هسههههت  خرمههههش

 

(Shokrollahi et al., 2015)پههودن  واگیههم  روههتری  ب

 شدونانه   هرعت   روهتر یب دن خرمهش  کههش هسهت   شاون و

دنجهههههه   151 ک( دن دمههههههشدون دن دقیقهههههه  2811)

 3/59وهرم )  410 مقه ان  مهون ک  کههش غه  یت بهش  لسیو  

  ههرعت دن شاههون و پههودن واگیههم  ررمتههر و (دنصهه 

دنجههه   51 ک( دن دمهههشدون دن دقیقههه  2411) شدونانههه

 9/210 مقهه ان بهه  کعمههود کهههشغهه یت بههش و لسههیو  

  ش ا تا  جشدرا (دنص  1/27ورم )

 
 

 
 هستۀ خرما شدنپالار یزانبر م یغهنمالاار اثر سر    اما و ت -1 ش  
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 زانید م بدر  هید تغذ زانید م تدأثیر  یرید گانددازه  جینتا

 خدرد  ،شدده  خدرد  اده ین خدورده،  تدرک  یهدا هسته

 شده پودر و کامل شده

 کهههشغهه یت شدونانهه  ههرعت تههیثیر شبرن هه ا  پهها

 هههههشکورژوههههشبههههر  غهههه یو نههههو  ت هسههههت  کدمههههش

 خرمهههش و موهههخ  اههه گ   کههههش هسهههت  شزهههرویف

 جههههشدرا بههههراکپشنامترهههههش   رهههها واگیههههم  رب تههههر

 151ک دون دن دقیقههه  2811) کپهههودنمقههه ان   روهههتریب

دن   رههتغذ واگیه م تههیثیر ک(مهون   غهه یت کدنجه   لسهیو   

 خهههوا  بهههر( وهههرم) 1911و  1211ک 911  ههه   هههطح

 جه و  آگ دن  جراه  ره  نتهش    شبرن ه  ههش هسهت   شزرویف

 آم ش ا ت  2
 

 

 خرا شده کام  و پالار شده  خرا شده یمهن خالراه  تر  یهاهسته میزان بر یهتغذ یزانم تثثیر یان وار ۀیتجز -2جدو  

 راتییتغ منبع
 یآزاد درجه

 مطالعه مورد صفات مربعات نیانگیم

 شده پودر کامل خرد شده خرد شده اهین خورده ترک

 01/99** 97/728** 38/207** 25/485** 2  رتغذ واگیم
 12/7 91/13 81/12 15/11 3 خطش

  ا ت دنص  1  طح دن کدانشمعس شنگریب** 

 پودر یریگاندازه جینتا

 کدانشمعسهه تههیثیر  رههتغذ واگیههم ک2جهه و   برابههر

 کهههشهسههت  اهه گپودن واگیههم بههر دنصهه  1  ههطح دن

  داند خرمش

 کنونا   رهههتغذ واگیهههپهههشنامتر م تهههیثیر 7 اهههز  

 برابههر  دههه شمههنوههشگ  هسههت  خرمههش شپودناهه و واگیههم

 1911تههش  911ا    رههتغذ واگیههم  راههز ک بههش افههوا  رهها

 0/10 واگیههبهه  م اهه گ هسههت  خرمههش پودن واگیههوههرمک م

پههودن  یههواگم یوههترر ب  رسهه شمهه  ایههدنصهه  رههشه  پ

  اهود شمه  دره ش  وهرم  911  ره تغذ میهواگ  دن خرمشهست  

 بههراک رههشفش فرصههت د ههتگشش تغذرهه  میههواگ ارهه  دن  رههرا

 و همزههشناگ کباههشن  داند هههشهسههت  بیوههتر رههردگ پههودن

(Ghafari et al., 2011)  رنوههشگ دادنهه  رهه  بههش افههوا  

 واگیههم د ههتگششک  سههیب  تیهها  ظرف وههتریب  رههتغذ واگیههم

  پههودن واگیههم و  رافههوا نههشق  ۀاهه  خههرد کهههشهسههت 

  شب رشم رشه 
.

 
 شدن هستۀ خرماپالار میزان بر تغذیه میزان میاناین ۀمقایسنمالاار  -3ش   

 

 

 ی ایایخواص ش جینتا

 حشصههه  کههههشدادش یهههشنگی م رهههشناوان رههه تجو آنهههشلیو

 خهههوا بههر   یغههه دمههشک  هههرعت و نههو  ت   ییههرا  ا  تغ 

 خرمههههههههش دن  کهههههههههشهسههههههههت  اههههههههیمیشرش 

 آوندش ا ش ا ت  0ج و  

 دن دانکشمعسهه تههیثیرمطههشب  جهه و  مههذرون تس ههش دمههش   

 هسههت  خرمهههش  پههروتئی   میهههواگ بههر  دنصهه   1  ههطح 

داند 
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 خرما یهاهسته یبرروغن  خاکستر و ف ین پروت  یزانبر م ی،آزما یمارهایت تثثیر یان وار ۀیتجز -9جدو  

 یآزاد ۀدرج راتییتغ منابع

 مطالعه مورد صفات مربعات نیانگیم

 زانیم

 نیپروتئ

 زانیم

 روغن

 زانیم

 خاکستر

 زانیم

 بریف

 ns11141/1 ns11111/1 ns1111/1 1350/1** 2 دمش

 ns1120/1 ns11110/1 ns11118/1 ns1112/1 2  رعت

 ns111/1 ns11115/1 ns111111/1 ns1111/1 1 غ یت

 ns1112/1 ns1118/1 ns11128/1 ns1117/1 4 دمش ×  رعت

 ns111/1 ns11131/1 ns11119/1 ns11115/1 2 دمش × غ یت

 ns111/1 ns11180/1 ns11111/1 ns11111/1 2  رعت × غ یت

 ns111/1 ns11129/1 ns11111/1 ns11110/1 4 دمش ×  رعت × غ یت

 11150/1 11115/1 1114/1 111/1 03  رآ مش کخطش

 14/1 15/1 17/1 10/1  )دنص ( را ییتغ  رضر

  ا ت کدانشمعس ریب و دنص  1  طح دن کدانشمعس شنگریب  یترت ب  ns** و 
 

 خرما یهاهسته نیپروتئ زانیم بر دما تأثیر

دنجهه   51ا   دمههش ر بههش افههوا  ک(11) نمههودان برابههر

 ی پههروتئمقهه ان  دنجهه   لسههیو  151 بهه  لسههیو  

 ی بهه شنونهه  رشهوهه  رهه   اا ههت رشفتههرهه  رههشه   

 یمشنهههشکت ی و بهه دانشمعسهه یههرب 111و  51 یمشنهههشکت

 وارههس   ا ههت دانشمعسهه دنجهه   لسههیو  151و  111

 نخ ب تههر ههتک بش  دمههش و  ریپههش نطوبههت وقتههش کهندرمههش

 رههردگخوههک هسگهشم  بههش  کدمهش  بهه  توجهه  بهش   دههه شمه 

 دن و  ههتبش  شنیبسهه هندرمههش وارههس  احتمههش  نمونهه ک

 شمتسههوع کیزلیهترو هه بههش یترر وارههس   رهها  جههینت

 نوش اهودک رهشدآونک مهش    اهود شمه   یه تول  گره ریپ مشنس 

 ا هت  نمونه   تهرو گ ین مقه ان  کریه وانه ا ش   ره پش بر رل ا 

 رهه مسش هه  نخواههه  بههود   شبههشتیترر کبههرا نوش  رهها و

 و )2NO-R (تهرو ین کههش وهروش  صهون  به   تهرو گ ین کدانا

 دن موجهههود تهههرو گین  یهمچسههه و )R-N=N-R’ (آ و

  رهها تههرو گین رارهه  ؛هسههتس (  گرههریپ مشنسهه ) حلقهه 

  رتبه    هولاش   ومیه آمون به   آ مهوگ   راهرا  دن بش یترر

 مقهه ان رهه  ورفههت جهه ینت تههواگشمهه ک ربسههشبرا  اههودشنمهه

 توانه  شمه  رهردگ خوهک  کبهش   کدمهش  دن رمتهر   یپروتئ

 بههش یترر  یتوههز متعشقبههشً و هندرمههش وارههس  ا  شنشاهه

 ا  ا ههتاشدش بههش رهه  بشاهه  تههرو گین کحههشو کیزلیهترو هه

 .ستس ین کریوان ا ش قشب  رل ا  نوش

 

 
 خرما یهاهسته پروت ین میزان بر اما اثر نمالاار -81 ش  
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 و فیبددر خاکسددتر ،روغددن یریددگاندددازه جینتددا

 خرما یهاهسته

پشنامترهههش )دمههشک   شتمههشم تههیثیر ک0جهه و   برابههر

نوبهه ک خشرسههتر و   یههواگ( بههر میغهه  ههرعت و نههو  ت 

 به   توجه   بهش   ا هت  دانیرمعسهش بخرمهش   کهشهست  فیبر

خرمهشک   کههش هسهت   پهودن  دن نوبه   توجه   قشبه   مقشدرر

 رهه بههر ا ر آ مههش کپشنامترهههش نبههودگ تههشثیردانشمعسهه

 کهههشهسههت  رهه  دههه شمهه نوههشگ اههیمیشرشک ورژوههش 

 اه ش   هشخت   د هتگشش  بهش  اه گ  آ هیش   ا  پها  خرمش

 توجه   بهش   اهون   ا هتاشدش  یهرک ونوبه   بهراک  توانس شم

 بهراک  صهسشرع  دن خرمهش  کههش هسهت   خشرسهتر  رسزه  ا ب 

حههذم و ههش  رشنخشنه  و  هر  ا  پسههش    ی حهذم رهشدم  

 ک ارهه اههودشمهها ههتاشدش  شآبهه کهههشمحلههو ا   یتههرا ن

 آ ههیش  د ههتگشش ا  ا ههتاشدش توانهه ویههرک مههشنتیجهه 

 پهههودن ا  خشرسهههتر ا تحصهههش  بهههراک هسهههت  خرمهههش

 .(Safdari et al., 2015)رسهه   توجیهه نا  هههشهسههت 

تغییهر قشبه     خرمهش  کههش هسهت  پهودن   یبرف یواگم ارسز 

 بههذارش ۀیههرج دن نا آگ رههشنبرد تههوج ش نزههردش ا ههتک

  رس شم توجی  دام

 گیرییجهنت

 نهو   غه ک یت شدونانه   هرعت  تهیثیر  کدن ار  پژوه 

 کنو ههههشهسهههت  کدمهههش و  رهههتغذ واگیهههم غههه کیت

  کههههش هسهههت  واگیههه)م شزهههرویف ههههشکورژوهههش 

 

رشمهه  و  ۀاهه  خههرد اهه شک خههرد مهه ین کخههوندشتههر 

 واگیههه)م رششیمیاههه ههههشکورژوهههش پهههودن اههه ش( و

 هسههت  خرمههش ( بههریف و خشرسههتر نوبهه ک  کیپههروتئ

 تههیثیرنوههشگ داد رهه   هههش رآ مههش جرنتههش  اهه  شبرن هه

و اثهر متقشبه     غه  یت نهو  و  ههش غه  یت شدمشک  رعت دونان

دن  شبرن هه مههوند شزههرویف هههشکورژوههش همهه بههر ش ن ههآ

بههش افههوار   ههرعت   ا ههت دانشمعسههدنصهه   1 ههطح 

 کهههشهسههت و افههوار  دمههشک میههواگ  هههشغهه یتدونانههش 

 تبهع به  و   رهشه  رشفته   خهرد اه ش   م ینو  خوندشتر 

رشمه  و پهودن اه ش     ۀخهرد اه    کههش هسهت  آگ میواگ 

  بههش افههوار  میههواگ تغذرهه ک میههواگ  ا ههتشبیوههتر اهه 

رههشه  رشمهه  و پههودن اهه ش  ۀخههرد اهه  کهههشهسههت 

دن  ههرعت  شپودناهه و واگیههم  روههتریب    ا ههترشفتهه

 911  رهههتغذ واگیهههک مدون دن دقیقههه  2811 شدونانههه

 مههون  غهه یت بههشو  دنجهه   لسههیو  151 کک دمههشوههرم

دهه   مهش نوهشگ  ههش  برن هش نتهشرج    ا هت د ت آمه ش ب 

ک ههش غه  یتا  مسهشبع تغییهرا  ) هرعت دونانهش     رهک  چیه

دمههشک نههو  تیغهه ک میههواگ تغذرهه ( بههر میههواگ نوبهه ک     

 دانشمعسههخرمههش  کهههشهسههت خشرسههتر و فیبههر پههودن  

دمههش بههر میههواگ پههروتئی  پههودن   تههیثیرفقهه  نیسههتک و 

 دانشمعسههخرمههش دن  ههطح رههک دنصهه     کهههشهسههت 

ره  بهش افهوار  دمهش میهواگ پهروتئی         کاوونه  به   ا ت

  رشب مشخرمش رشه   کهشهست 
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Abstract 

Date palm is one of the most important export products of Iran. The date pit is about 10% of the total 

weight of the date, and can be used in livestock feeding after being ground, and also in many 

processing factories. The purpose of this study was to find the effects of rotational speed, type of 

blades, feeding rate and temperature on the amount of powder produced in a model mill. The device 

consists of chassis, electrical motor, feed unit, mill unit with two types of blades and grading unit. The 

effects of rotational speed, blade type, feeding rate and temperature on physical properties (amount of 

pits that is cracked, half-broken, full crushed, powdered) and chemical properties (amount of oil, 

protein, fiber, ash) were investigated. Experiments were grouped into two independent parts. The first 

one was conducted to determine the effects of rotational speed (2400, 2600 and 2800 rpm), two types 

of blades (vertical and diagonal) and three temperature levels (50, 100 and 150 C˚) on amount of 

powder produced in the constant feed rate. After determining the speed, blade type and optimum 

temperature, the second group of experiments were conducted to determine the effects of feeding rate 

(700, 1200 and 1700 gr/min.) on the amount of powder produced. The experimental design was 

factorial based on completely randomized design with three replications. The results from the first 

group of experiments showed that the effects of temperature, speed and type of blade and their 

interaction on all physical properties were significant at 1% level. Maximum amount of pit powder 

was obtained at 2800 (rpm) blades speed, 700 (gr/min.) of feeding, 150 C˚ temperature using diagonal 

blades. Among the chemical properties, only temperature at 1% level was significant on the protein 

content of the date palm kernel powder  

 

Keywords: Blade Mill, Chemical properties, Physical prpoperties, Processing by products, 

Waste 


