
 (347-352ص)   1396  پاييز، 3شماره  ,48 ، دوره ايران مهندسی بيوسيستم

 ناميه بذر ذرت ی کردن بر قوه تأثير خشک
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 . دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی2

 های کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی . دانشجوی دکتری، مکانیک ماشین3

 . دانشیار، گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه محقق اردبیلی4

 . دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری5

 (11/4/1396تاريخ تصويب :  -29/3/1396تاريخ بازنگری : – 19/4/1395)تاريخ دريافت : 

 چکيده

 علل از يکی و است بذر تولید در مهم گام يک کردن خشک دهد. فرآيند افزايش را بذر عمر طول تواند می کردن خشک

شدن بذر ذرت بر  تعیین عوامل موثر خشک باشد. موضوع اين مطالعه، نامیه می ی بذر و از دست رفتن قوه آسیبِ شايع

( و سه سطح جريان هوای ورودی به oC43و  38، 33باشد. بذرها در سه دمای ) کیفیت بذر )درصد قوه نامیه( می

زنی بذرها  ( خشک شدند. بعد از اينکه بذرها کامال خشک شدند، آزمون جوانهm3/s135/0و  09/0، 045/0کن ) خشک

انجام گرفت. نتايج نشان داد که آسیب ديدن جنین داخل بذر، بالفاصله ماه بعد از آن،  6شدن و  بالفاصله بعد از خشک

زنی در  کن بر میزان جوانه ی آزمون، تاثیر دمای خشک شود. در هر دو مرحله کردن، مشخص نمی بعد از عملیات خشک

زنی در دمای  نهدار نبود. بهترين شرايط جوا % معنی5کن، در سطح  دار بود ولی تاثیر جريان هوای خشک % معنی1سطح 
oC38  و جريان هوایm3/s09/0  دقیقه و کمترين مقدار انرژی مصرفی اتفاق افتاد.141با مدت زمان 

 کردن، بذر ذرت، جوانه زنی : خشکهای کليدی واژه

 *مقدمه
در عصر حاضر يکی از راهکارهای افزايش عمر مفید محصوالت 

ترين و  خشک کردن شاخص باشد. می کشاورزی، خشک کردن

 .فرآوری و نگهداری محصوالت کشاورزی است  ترين روش قديمی

در طی فرآيند خشک شدن قسمتی از رطوبت محصول، از آن 

، کاهش میزان (Mesgari et al ., 2013)شود  خارج شدن می

رطوبت محصول باعث کاهش سرعت فعل و انفعاالت شمیايی 

محصول کشاورزی را برای مدت  ن توا شده و در نتیجه می

. دوره ذخیره (Goksu et al ., 2005)داری کرد طوالنی انبار و نگه

ها( اساساً به دو عامل فیزيکی  و انبار، محصوالت کشاورزی )دانه

دما و مقدار رطوبت، بستگی دارد. با کاهش دما و رطوبت، زمان 

افزايش داد ای  توان به میزان قابل مالحظه ها را می انبار دانه

(Jayas et al ., 2005) . 

در عملیات خشک کردن، هوای گرم از روی محصول، 

شود. هوای گرم، ظرفیت جذب آب بااليی داشته و  عبور داده می

 (Hollick, 1999)شود.  موجب انتقال جرم )آب( از محصول می

يکی از مهمترين محصوالت کشاورزی که بايد خشک 

داری شوند، بذرهای غالت  بار نگهشده و به مدت طوالنی در ان
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باشند. قوه نامیه بذر اين محصوالت بايستی تا زمان کاشت،  می

بذر از  (Vigiur)ی و بنیه(Viability)ی نامیه محفوظ بماند. قوه

 Copeland and)باشند صفات مهم در ارزيابی کیفیت بذر می

McDonald, 1995; Harrington,1972) . برای نگهداری بذور

% برسد در غیر 14برداشت شده الزم است تا رطوبت آنها به زير 

 ,. Kianmehr et al) صورت امکان انبارداری وجود ندارد  اين

2007). 

 مهمترين از بذر دهد که دما و رطوبت تحقیقات نشان می 

 باشند. می انبارداری طی در بذر کیفیت بر موثر عوامل
(Krishnan et al , 2003; Ellis et al , 1988; Chen, 2003) 

 دو  ذرـب رـعم ذر،ـب تـرطوب شـکاه دـدرص 3هر  ازای به 

 از بذر رطوبت مقدار بذر،  تجارت در همچنین .شود می رـرابـب

 باشد. می بذر فروش و خريد در تأثیرگذار عامل مهمترين

(Ghaderi-Far et al ., 2011; Harrington,1972). 

است و به عنوان اولین نهاده  بذر اساس تولید محصوالت زراعی

مصرفی در انتقال صفات ژنتیکی محصول دارای نقش غیر قابل 

توان به حداکثر  مین ،بدون استفاده از بذر خوب انکاری است.

است  کشاورزی ی بذر تنها نهاده عملکرد محصول دست يافت.

تواند در افزايش عملکرد  های اضافی می که بدون صرف هزينه

 عمر طول بر عوامل مختلفی .مهمی داشته باشدنقش محصول، 

 انبار بذر ی بهینه مديريت شناسايی آنها، در که دارند تأثیر بذر
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 دارد. اهمیت

(Copeland and McDonald ,1995 ; Jastice and Bass,1976). 

تن غالت در کشور تولید  میلیون 55/17ساالنه به طور متوسط 

 67/1(، که 1392_93ورزی،)آمار نامه وزارت جهاد کشا شود می

باشد. میزان بذر ذرت تولید شده  ای می میلیون تن آن ذرت دانه

درصد 85باشد که حدود  هزار تن می 24معادل  1392در سال 

آن در استان اردبیل )مغان( تولید شده است. ذرت گیاهی است 

، اگر چه همه  Zea mays Lيکساله از خانواده غالت و از جنس 

يک گونه مشابه هستند، ولی در بافت، شکل، اندازه  انواع ذرت از

 و رنگ دانه بسیار متفاوت هستند.

-93ای در سال زراعی میزان تولید ذرت دانه ايران، کشوردر 

های  ستاناست. امیلیون تن برآورد شده 66/1حدود  در 1392

جنوب ، 6/12فارس با ، 4/18کرمانشاه با ، 7/29خوزستان با 

درصد به  5/4اردبیل با  و 2/6، کرمان  2/7استان کرمان با 

ای را به خود اختصاص  ذرت دانهبیشترين سهم مقدار ترتیب، 

ای  دانه درصد توزيع میزان تولید محصول ذرت 1. شکل اند داده

آمارنامه بر اساس  1392-93 های کشور سال زراعی در استان

 دهد. نشان می 1392-93 کشاورزی سال زراعی

 

 
 (1392-93ايران)ای در  دانه  ميزان توليد ذرت. 1شکل 

 

در فرآيند خشک کردن دانه بذر ذرت، تلفات زمانی و 

زنند يا  دار، جوانه نمی های تَرَک مصرف انرژی زياد است و دانه

 .(Gazor and Adelzadeh, 2009)شوند دچار بدسبزی می

، تاثیر دمای خشک McCloy et al . (2009) در تحقیقی  

درصد 30و  22فرنگی با رطوبت اولیه   زنی نخود جوانه کردن بر

زنی  بررسی کردند، نتايج نشان داد که هیچ اثر مخربی در جوانه

oها با دمای خشک کردن  دانه
C 125 شود ولی در  مشاهده نمی

o
C 150 يابد. در گزارش  زنی به شدت کاهش می درصد جوانه

oدر تا دمای  شدن لوبیا ديگری، مشخص شد که خشک
C60 

oزنی بذرها دارد اما در دماهای باالی  تاثیر کمی در جوانه
C 70 

 Mokshin and)دهد  زنی را کاهش می به شدت، جوانه

Silchenko,1962).  همچنین، در تحقیقیHall (1956)  خشک

کردن بذر چغندر قند را بررسی کرد و به اين نتیجه رسید که 

گرما قرار گیرند،  ها بیش از يک ساعت در معرض اگر اين دانه

جنین داخل آنها آسیب خواهند ديد و دمای خشک کردن نبايد 

oاز 
C 110 .در تحقیقی  بیشتر باشدKreyger (1958)  نشان داد

 4-3های غالت بیش از  که اگر در مرحله خشک کردن، دانه

oساعت در دمای 
C40  ،گونه کاهشی در ظرفیت  هیچقرار بگیرند

شود. اين در حالی است که درجه حرارت  زنی ايجاد نمی جوانه

oباالتر از 
C 60 ها، مانند  اثر تخريبی دارد. ولی بعضی از دانه

oهای بذر چغندر قند و لوبیا تا دمای  دانه
C 50توانند  ، نیز می

ی نامیه خود را حفظ نمايند. با وجود معلوم بود اثر تخريبی  قوه

زنی بذرها، آسیب وارد شده به قوه نامیه بذر  دماهای باال بر جوانه

بالفاصله پس از عملیات خشک کردن قابل مشاهده نیست. 

های کوچک  آسیب وارد شده به جنین داخل بذر به صورت تَرک

ا، بالفاصله اثر ه ند که اين ترکآي میکروسکوپی به وجود می

دهند و پس از گذشت مدت زمانی،  تخريبی خود را نشان نمی

موجب فاسد شدن جنین داخل بذر و از دست رفتن قوه نامیه 

 شود. بذر می

در اين تحقیق برای اولین بار اثر تخريبی دما و جريان  

ی  ی نامیه بذر پس از يک دوره هوا در خشک کن، بر روی قوه

 نی انبارداری، مورد مطالعه قرار گرفته است.زما

خشک شدن بذرها به عوامل مختلفی از جمله: نوع بذر، 

رطوبت اولیه بذر، رطوبت نهايی بذر، رطوبت نسبی هوای خشک 

کننده، سرعت عبور هوا از روی محصول و دمای هوای 

 .(Mesgari et al ., 2013)کننده بستگی دارد  خشک

ايران، اکثر بذرهای ذرت تولید در حال حاضر در کشور 

از شوند.  های صنعتی خشک می کن شده با استفاده از خشک

که در فصل برداشت ذرت بذری با توجه به حجم انبوه  جايی آن

محصول، برای کاهش زمان خشک کردن، دما و سرعت فرآيند 

دهند. اين در حالی است که استفاده  خشک شدن را افزايش می

کن، ممکن است  ی هوای ورودی به خشکاز دما و سرعت باال

 بر مخربی اثراتزمان خشک کردن را کاهش دهد ولی در عوض 

زند. با توجه به  قوه نامیه آن آسیب میو بر  داشته بذر کیفیت

بالفاصله پس از عملیات خشک کردن اندازه اينکه قوه نامیه بذر 

ی  شود ولی کشاورزان پس از يک دوره گیری و گزارش می

کنند؛ به دلیل فاسد شدن جنین  داری، اين بذور را کشت میانبار

کردن(، عملکرد مناسبی  داخل بذر )در اثر شرايط سخت خشک

آورند که خود عامل اختالفی بین  را از زمین زراعی به دست نمی

باشد  تولید کنندگان بذور ذرت و کشاورزان است. لذا ضروری می

انبارداری مورد بررسی ی  ی بذور پس از يک دوره تا قوه نامیه
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کردن بذر ذرت،  قرار گیرد و شرايط مناسب و بهینه برای خشک

  ی بذور تعیین شود. با هدف حفظ حفظ قوه نامیه

هدف از اين تحقیق، ارزيابی تاثیر دما و جريان هوای 

کن بر قوه نامیه بذر ذرت در دو مقطع زمانی بالفاصله  خشک

شدن  پس از خشک ماه 6پس از خشک شدن )مرحله اول( و 

 باشد. )مرحله دوم( می

 ها مواد و روش

در اين تحقیق تاثیر جريان عبور هوا از روی محصول و دمای 

کننده بر روی قوه نامیه بذر ذرت بررسی شده است.  هوای خشک

بود که از مزارع کشت و  Single Cross704بذر ذرت از رقم 

ی  صنعت مغان، تهیه شد. به منظور تعیین درصد رطوبت اولیه

ذرت انتخاب و در   گرم از دانه 100بذور، ابتدا به طور تصادفی 

o ( در دمایOD 53داخل آون )مدل 
C103  ساعت  72به مدت

( و سپس مقدار رطوبت مبنای تَر ISTA., 2009قرار داده شدند )

. رطوبت اولیه (Ghaderi-Far and Soltani, 2010)تعیین شد

های تعیین  % به دست آمد. آزمون5/17یِ تر  دانه ذرت بر پايه

oو  38، 33تیمار، سه سطح دمايی  9قوه نامیه بذر ذرت در 
C 

و  09/0، 045/0و سه سطح جريان هوای ورودی  43

m
3
/s135/0  انجام شد و برای بررسی تکرارپذيری، هر يک از

 تکرار انجام شدند. 5 ها آزمون
 

 . تيمارهای آزمون تعيين قوه ناميه بذر ذرت1جدول

دمای  تيمار

oکن) خشک
C) 

جريان هوای 

m)) ورودی
3
/s 

R1 33 045/0 
R2 33 09/0 
R3 33 135/0 
R4 38 045/0 
R5 38 09/0 
R6 38 135/0 
R7 43 045/0 
R8 43 09/0 
R9 43 135/0 

 

کنِ بستر  ذرت، در يک خشک بذرکردن  های خشک آزمون

 سیال، بستر های کن خشک انجام گرفت، زيرا در سیال

ای در معرض جريان هوای همگن قرار گرفته و  محصوالت دانه

 Izadifar and)شوند کامال به صورت يکنواخت خشک می

Mowla, 2003; Chen et al ., 2001).  

ی  دمنده کن از نوع جريان عمودی بوده و شامل خشک

های حرارتی، سیستم يکنواخت کننده جريان هوا،  ، المنتهوا

کن و  کن، محفظه دمنده، شاسی، درب خشک محفظه خشک

 .سینی محصوالت بود

جريان هوا در يک مسیر افقی ايجاد شده و توسط 

درجه تغیر جهت  90شود و سپس  های حرارتی گرم می المنت

مودی، شد. در مسیر جريان ع داده و به سمت باال هدايت می

ای وجود داشت که دقیقا سرعت و  سیستم يکنواخت کننده

کرد. پس از يکنواخت کننده جريان  دمای هوا را يکنواخت می

سنج، سرعت جريانِ  کن قرار داشت. سرعت هوا، سینی خشک

هوای ورودی و ترموکوپل، در کنار سینی تعبیه شده بود. سینی 

وی دقیق بندی ساده به يک تراز کن، توسط يک اهرم خشک

متصل شده بود که تغییرات وزن محصول را در حین 

تصوير  کرد. گیری می شدن و به صورت بالدرنگ اندازه خشک

گیری در شکل  و مجموعه اندازه عمودی بستر سیالکن  خشک

 ( نشان داده شده است.2)

 
 کن عمودی بستر سيال . خشک2شکل 

 

کن توسط يک ترمومتر ديجیتال  دمای محفظه خشک

SAMWON  مدلSU-105IP % 5/0ساخت کشور کره با دقت± 

سنج  . رطوبت نسبی هوا نیز، توسط رطوبتگیری شد اندازه

، ساخت کشور کره SU-503Bمدل  SAMWOMديجیتال نوع 

گیری سرعت  گیری شد. برای اندازه اندازه ±3جنوبی با دقت %

-AVMمدل  PROVAای از نوع  سنج باد پره باد از يک سرعت

گیری وزن  برای اندازه ساخت کشور تايوان استفاده شد. 303

 گرم استفاده شد. ±1/0ها از ترازوی ديجیتال با دقت  دانه

های مختلف آزمون، از يک  برای تنظیم دقیق دما در حالت

استفاده  VA5000با توان  Gold Starمدل  ACمقاومت متغیر 

ينورتر از يک ای هوا،  شد. برای تنظیم سرعت دورانی دمنده

HYUNDAI مدل ،N50-015 SF  ساخت کشور کره با توانkW 

 انرژی محاسبه هرتز استفاده شد. برای 01/0و با حساسیت  5/1
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 و ها گرمکن که را آزمايش، مدت زمانی هر پايان از پس مصرفی

 به توجه با و شده بودند يادداشت روشن دمنده سانتريفیوژ

 انرژی ی هوا، دمنده و ها گرمکن مصرفی توان مشخص بودن

برای ثابت نگه داشتن رطوبت  آزمون محاسبه شد. هر مصرفی

ها در  کن و حذف اثر آن، تمامی آزمون هوای ورودی به خشک

تا  50ساعات مشخصی از روز که رطوبت هوا تقريبا برابر 

 درصد بود، انجام شد. 60

کن قبل از شروع  خشکروش آزمون بدين صورت بود که: 

کرد تا شرايط  دقیقه کار می 10کردن به مدت  عملیات خشک

 100های سالم، مقدار  پايداری ايجاد شود. بعد از جداسازی دانه

شد. تغیرات وزن  کن قرار داده می گرم از آن روی سینی خشک

 5بندی متصل به ترازوی ديجیتال، در هر  ها، از طريق اهرم داده

رسیدن وزن  شد. اين عملیات تا دقیقه توسط اپراتور ثبت می

ها مناسب انبارداری باشد ادامه  ها به میزانی که رطوبت آن دانه

بود و  درصد 5/17یِ تر  يافت. رطوبت اولیه بذر ذرت بر پايه می

 باشد. می درصد 13رطوبت مناسب برای انبارداری 

ها و رسیدن به رطوبت مناسب  پس از خشک شدن دانه

زنی قرار  مون جوانهها در دو مرحله تحت آز انبارداری، دانه

شدن و مرحله  گرفتند. مرحله اول چند روز بعد از فرآيند خشک

 شدن آزمايش شدند.  ماه بعد از خشک 6دوم 

oزنیِ استاندارد در دمای  آزمون جوانه
C25  عدد 100و با 

گرديد.  اجرا ژرمیناتور در زنی جوانه کاغذ روی کاشت بستر و بذر

زنی نهايی  زده به عنوان جوانه جوانه بذور روز ، تعداد 7 از پس

(Final Germination Percent) تعیین شدند(Hunter, et al . 

ها با استفاده از طرح فاکتوريل در  تحلیل آماری آزمون .(1984

 انجام شد. SPSS 17افزار  نرم

 نتايج و بحث

زنی بذر ذرت در مرحله اول  ، تجزيه واريانس جوانه 3و  2جدول 

ماه  6صله پس از خشک شدن و مرحله دوم يعنی يعنی بالفا

دهد. نتايج حاکی از اين واقعیت  پس از خشک کردن را نشان می

کردن و دمای  است که تاثیر جريان هوای ورودی به خشک

کن بر میزان جوانه زنی در مرحله اول در سطح احتمال  خشک

 دار نیست.  % معنی1

روی کردن  در مرحله دوم تاثیر دمای هوای خشک

دار است. ولی  % معنی1زنیِ بذر ذرت، در سطح احتمال  جوانه

زنی بذر  کردن بر میزان جوانه تاثیر جريان هوای ورودی به خشک

 دار نیست. % معنی5حتی در سطح احتمال 
 

 زنی مرحله اول جوانه (ANOVA).  تجزيه واريانس2جدول

 منابع
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات
F Sig. 

ns018/0 118/0 892/0 2 036/0 دما  

ns218/2 676/14 014/0 2 436/4 هوا جريان  

   151/0 4 604/0 خطا

    9 560/87897 کل

 معنی دار نيست. nsدار است.  % معنی1در سطح احتمالی  **

 
 زنی مرحله دوم جوانه (ANOVA). تجزيه واريانس3جدول

 منابع
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات
F Sig. 

 000/0 094/155 173/66** 2 347/132 دما

 ns373/0 875/0 484/0 2 747/0 هوا جريان

   427/0 4 707/1 خطا

    8 800/134 کل

 معنی دار نيست. nsدار است.  % معنی1در سطح احتمالی  **
 

تاثیر دما و جريان هوای ورودی بر میزان  4و  3شکل 

زنی مرحله اول و دوم را نشان داده شده است. همانطور که  جوانه

oاز نمودارها مشخص است، در دمای 
C33  وo

C38  قوه نامیه

oبینند. در دمای  بذرها آسیب نمی
C43  با وجود اينکه قوه نامیه

مشخص اند ولی بالفاصله پس از خشک شدن  بذرها، آسیب ديده

ای قوه نامیه  ماه به طور قابل مالحظه 6شود ولی پس از  نمی

 تخريب شده است.

برای   با توجه به نتايج اين تحقیق، شرايط بهینه

oی آنها، دمای  شدن بذور ذرت با هدف حفظ قوه نامیه خشک
C 

mو جريان هوای ورودی هوای  33
3
/s 135/0  است. در اين

درصد  3/99باالتر از  زنی بذور ذرت شرايط کیفیت جوانه

 باشد. می
 

 
 زنی مرحله اول .  تاثير دما و جريان هوا بر درصد جوانه3شکل
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 زنی مرحله دوم . تاثير دما و جريان هوا بر درصد جوانه4شکل
 

تاثیر دما و جريان هوا بر قوه نامیه بذر ذرت، ، 4در جدول 

شدن و متوسط توان مصرف شده برای  متوسط زمان خشک

oتوان دريافت که در دمای  آورده شده است. میکردن  خشک
C 

 2/91تا  2/89ماه، مابین  6زنی بذرها پس از  ، درصد جوانه43

oباشد که مقدار غیر قابل قبولی است. در دمای  درصد می
C 33 ،

درصد 99تا  2/98ماه، مابین  6زنی بذرها پس از  درصد جوانه

باشد که شرايط کامال مناسبی است ولی در اين شرايط مدت  می

باشد. لذا اگر مالکِ  شدن بذرها، نسبتا طوالنی می  زمان خشک

انتخاب شرايط کاری بهینه برای خشک کردن بذر ذرت، فقط 

oقوه نامیه بذر باشد، دمای 
C 33 ترين حالت را دارد.به 

 ی ناميه بذر ذرت کن بر قوه . تاثير پارامترهای خشک4جدول

oدما )
C) 

 جريان هوا

(m
3
/s) 

زمان  متوسط زنی درصدجوانه

 (minشدن ) خشک

 متوسط انرژی

 مرحله دوم مرحله اول (kWh) *شده  مصرف 

 045/0 4/99 99 189 39/2 

33 09/0 8/98 2/98 185 25/4 

 135/0 4/98 99 181 63/6 

 045/0 6/99 8/97 141 30/2 

38 09/0 2/99 98 135 43/4 

 135/0 8/97 8/97 114 60/5 

 045/0 6/99 2/91 112 29/2 

43 09/0 2/99 2/90 107 47/4 

 135/0 4/97 2/89 104 48/6 

 کردن ميزان برق مصرف شده در کل عمليات خشک*
 

mکردن بذر ذرت، در جريان هوای  میزان مصرف انرژی)برق( برای خشک
3
/s 045/0  و دماهایo

C 33  وo
C 38  به ترتیب

دقیقه  141و  189شدن به ترتیب  باشد که تقريبا برابر هم هستند، در اين شرايط مدت زمان خشک می kWh 30/2و kWh 39/2برابر

(، 4شدن و کاهش مصرف انرژی نیز مهم باشند، با توجه به نتايج جدول) زنی، کاهش زمان خشک باشد. لذا اگر عالوه بر کیفیت جوانه می

oبهترين دما حدود 
C38  و جريان هوایm

3
/s045/0 ماه نیز در شرايط قابل  6ی نامیه بذر حتی پس از  باشد، در اين شرايط قوه می

 قبولی قرار دارد. 

 نتيجه گيری کلی

سازد. دمای  نتايج اين تحقیق نشان داد که آسیب وارد شده به قوه نامیه بذر در اثر عملیات خشک کردن، بالفاصله خود را نمايان نمی

oدار است(. در دمای  % معنی1گذارد)در سطح  ر ذرت به شدت تاثیر میزنی بذ کن بر میزان جوانه خشک
C43زنی بذرها  ، درصد جوانه

کن قوه نامیه بذر،  باشد که مقدار غیر قابل قبولی است. تاثیر جريان هوای ورودی به خشک درصد می2/91تا  2/89ماه، مابین  6پس از 

oکردن  ماه برای دمای خشک 6زنی بذرها پس از  باشد. درصد جوانه دار نمی % نیز معنی5حتی در سطح 
C 33 درصد 99تا  2/98، مابین

باشد. لذا اگر مالک انتخاب  شدن بذرها، نسبتا طوالنی می  باشد که شرايط کامال مناسبی است ولی در اين شرايط مدت زمان خشک می

oشرايط کاری بهینه برای خشک کردن بذر ذرت، فقط قوه نامیه بذر باشد دمای 
C 33  بهترين حالت را دارد. همچنین بیشتر درصد

oزنی در دماهای  جوانه
C 33  و جريان هوایm/s045/0 کردن بذر ذرت، در جريان هوای  باشد. میزان مصرف انرژی برای خشک می

m
3
/s 045/0  و دماهایo

C 33  وo
C 38 به ترتیب برابرkWh 39/2    وkWh 30/2 ه هم هستند، در باشد که تقريبا خیلی نزديک ب می

باشد. لذا اگر عالوه بر قوه نامیه بذر، مصرف انرژی و مدت زمان  دقیقه می141و  189شدن به ترتیب  اين شرايط مدت زمان خشک

oشدن نیز مهم باشند، بهترين شرايط دمای  خشک
C38 کن  و جريان هوای ورودی به خشکm

3
/s045/0 .است 
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