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 چکیده
در تامين روغن نباتي جهان روغني مهم دنيا بوده كه بعد از سويا و نخل روغني مقام سوم را  هاياز دانهكلزا يكي 

سبببب دارد . ميزان زياد روغن در دانه كلزا و همچنين تركيب مناسب اسيدهاي چرب روغن در ارقام اصالح شده 

ر جهت نيل به خودكفايي در توليد روغن ايران نيز د است. در شدهتوجه اكثر كشورهاي جهان به اين دانه روغني 

از اهميت خاصي برخوردار  بنابراين بررسي فرآيندها و عمليات پس از برداشت آنكشت آن گسترش يافته است. 

هببداريكردن و خشكفرايند ، مناسب زمان برداشتبه  توانمي. از مهمترين عمليات پس از برداشت كلزا است  نگ

شببت زود  دارد. سببزاييبببهتاثير نيز بلكه بر كيفيت روغن استحصالي  ،كه نه تنها بر ميزان كلزا اشاره كرد دانه بردا

را افزايش داده و برداشت دير هنگام سبب افزايش  پس از برداشت عمليات هايهنگام به دليل رطوبت باال هزينه

صببل از از برداشت بالفهمچنين اگر دانه پس اشود. مي هاخسارت ناشي از ريزش دانه صله خشك نشود گرماي حا

مببراه و  قارچي هايشده كه با توليد سم هاقارچانواع تنفس و رطوبت سبب رشد و فعاليت  غببن ه كاهش كيفي رو

بببت  برداشت در تحقيقات انجام شده در استان گلستان نشان داد نتايج .است صببد 14رطو سببتفادهو در جببه  ا از در

مبباي  درصد 8كردن دانه و پس از آن نگهداري دانه در رطوبت جهت خشك گرادسانتيدرجه  80حرارت   20و د

  .نگهداري كلزا بوده است يطبهترين شرا ،با تهويه مناسب گراددرجه سانتي
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 بیان مسئله
مببرثر در  است.از نظر فيزيولوژيكي رسيده و آماده برداشت  درصد 35كلزا معموالً در رطوبت   يكي از عوامل 

شببت يبب ميزان كيفيت روغن همچنين كاهش خسارات ناشي از بردا يببين دق سببت ، تع شببت ا مببان بردا يببات  .ز عمل

تواند زياد مي تلفات برداشت يكنواخت، ريز بودن دانه و عدم رسيدگي دليلبهو  بسيار حساس است كلزابرداشت 

شببد ك ك هها زميندانه يرطوبت باال دليلبرداشت زود هنگام كلزا به كهطوريبهسنگين باشد. و  و هببا فعاليت و ر

يببل، دليل هاي خشك كردن دانه شده و از طرف ديگر بهافزايش هزينه يببزان كلروف فببزايش م نببه و ا بببودن دا سبببز 

يببلبهها ديرتر از موعد برداشت شوند اگر دانهاما  دهد.ميافزايش در مرحله تصفيه روغن را  هاي رنگبريهزينه  دل

مببان  شود.مي هاافزايش خسارت ناشي از ريزش دانهسبب  ها،غالف بيش از حد خشك شدن يبب  ز يببين دق لذا تع

 (. 1388محمدزاده،  ; 1376)پيروز بخت،  برداشت بسيار حائزاهميت است

سبببي  در خصوصداشت دانه بهپس از برضروري  ايخشك كردن دانه كلزا مرحلهفرايند  بببت ن مناط  با رطو

لببذا  شببود.انجام ميتوده دانه  خشك كردن با استفاده ازعبور هواي گرم تحت فشار از هايبيشتر روشاست. باال 

بببت جريان هوا، حرارت هوا، رطوبت نسبي هواي وارده وعوامل متعددي مانند سرعت  يببه درصد رطو نببه اول بببر  دا

مببداوم وسيستمالً معمو دانه تاثير گذار هستند.شدت خشك كردن  يببر  مببداوم  هاي خشك كردن يا بصورت غ يببا 

بببور  هوا از پر شده وكامل  طورهب وباره يكهاي غير مداوم كنخشك است. گببرم ع هببواي  درون يك واحد دمندة 

 . كندميدانه عبور ميان از  كرده و

شببك و باال و داراي جريان پيوسته براي دريافت دانه مرطوب از هايكنخشك شببده از تخليه دانه خ نببك   خ

بببهنوع جريان متقاطع هستند ازو داراي جريان پيوسته  هاكناغلب اين خشك است. پائين طراحي شده بببارت .  ع

خشك شده از  هايدانه انتها كند و دردرون دانه عبور مي هوا با زاويه قائمه نسبت به جريان حركت دانه، ازديگر 

  (.1996سادوسكا،  ; 2005)شهيدي،  شودكن خارج ميكف خشك طري  يك مارپيچ واقع در

خببل اوليه دانه رطوبت ،همراه با دانه كلزا هاييناخالص هببواي دا يببه  سبببي و تهو بببت ن ها، درجه حرارت و رطو

هببداري دانه كلزا در طي  كيفيت و عمر انباريانبارها از عواملي هستند كه بر  نببدنگ سببتخراج  .تببيثير دار نببدمان ا را

سبببهببا و ك كنگهداري دانه دارد. رشد و نمو قارچشرايط برداشت، پس از روغن ارتباط مستقيم با مراحل  ب هببا 

سببماي شدن، گسترش مايكوتوكسين، احتراق خود به خودي، خوشههاياكسيداسيون و يا هيدروليز چرب هاي ها )

لببزا  زا( در افراد در اثر تنفس خواهد شد.هاي آلرژيك )حساسيتقارچي( واكنش يكي از نكات مهم در انبارداري ك

نببديس چنانچ .است (ميزان اسيدهاي چرب آزاد )انديس اسيدي و پراكسيد يببن دو ا ه در دانه كلزا طي انبارداري ا

و توان بطور كامل اسيد چرب آزاد و پراكسيد را از روغن خام جدا نمود افزايش يابد، در مراحل تصفيه روغن نمي

 شوند.ميفله نگهداري  صورتبه كلزادانه  در انبارهاي مكانيزه مسقفسبب افزايش افت تصفيه روغن خواهد شد. 

است كه هوا را داخل يك كانال مركزي به انشعابات خود در كف انبارها منتقل  هوادهياين انبارها داراي سيستم 

هاي اخير استفاده از سيلوهاي فلزي جهت نگهداري دانه كلزا متداول شده است. جنس اين سيلو در سال كند.مي
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ور هم تشكيل شده است. ارتفاع كندوها عموما كمتر از از فوالد يا آلياژهاي آلومينيوم بوده و از چندين كندو مجا

  (.2016)كولمن،  متر است 12تا  10متر و قطر آنها  20

 (راهکار )معرفی دستاورد 
  کلزا مناسب برداشت زمان

ها بر كردن بوتهبر كردن و برداشت مستقيم امكان پذير است. زمان مناسب كفبرداشت كلزا به دو روش كف

نببگ  50تا  40اي تغيير يافته و بذور داخل آنها حدود ها از رنگ سبز به قهوهكه غالفهنگامي است  بببه ر صببد  در

كببامالًهاي كفاي روشن تا سياه متمايل باشد. بوتهقهوه تببا  نببده  شببوند. بر شده در مزرعه باقي ما شببك  سبب س  خ

ببب شوندميها جدا توسط كمباين دانه بببه كه البته در اين روش ريزش كم، اما نياز  جببه  بببا تو صببادي  بببرآورد اقت ه 

سببيدگي  .نيروهاي كارگري در هر منطقه دارد كببه ر سببت  پببذير ا كببان  مبباني ام ببباين ز برداشت مستقيم كلزا با كم

بببين  90تا  85يكنواخت باشد و زمان مناسب برداشت وقتي است كه  نببه  -12درصد بذور سياه شده و رطوبت دا

سيدگي بذور مطلع شدن از محتواي رطوبت آنها است و هنگامي گيري رترين روش اندازهدرصد باشد. مناسب 14

بببود خير ميتيكه رسيدن كلزا به  هببد  شببت خوا مببان بردا يببين ز افتد محتواي كلروفيل دانه معيار مناسبي براي تع

  (.1388محمدزاده،  ; 1376)پيروز بخت،  قسمت در ميلي ليتر روغن( 25)كمتر از 

 دانه کلزا خشک کردنشرایط مناسب 

هببت  8كه بايستي به  استدرصد رطوبت  14-12دانه كلزا در زمان برداشت داراي  تببا ج بببد  يببل يا درصد تقل

بببه ازآن  ناشي گرماي و از برداشت پس باالي كلزا تنفسي فعاليت .باشدمناسب  كشييا فرايند روغن انبارداري و

 افزايش اسيدهاي و هاهشدن دان كلوخههاي قارچي و سم انواعو توليد ها ميكروارگانيسم سبب رشد رطوبت همراه

الزم  كنند.ايفاء مي هارشد ميكروارگانيسم ترين نقش را دررطوبت مهم. شودميكاهش كيفيت روغن  و آزاد چرب

بببيش  و حرارت باال قرار گيرد كن داراي رطوبت اندك ومقابل هواي خشك اگر دانه مدت زيادي دربه ذكر است 

بببيش از يابد كه عالوه برميحد كاهش  حد خشك شود وزن دانه بيش از از كبباهش  حببد  زيان اقتصادي ناشي از 

مببي پودر شدن دانه در دليلروغن بهكاهش راندمان استخراج  دانه سببوزن  سببتخراج  حببل ا نببابراينمرا  شببود، ب

بببا  دانهوقتي  نشان داد كلزامكانيكي اي همطالعات انجام شده بر ويژگي. فرآيند خشك كردن بسيار پيچيده است

سببيب هاي باال قرار گيرد،در معرض درجه حرارترطوبت اوليه باال  سببتند.آ نببه  پذيرتر ه صببله در زمي سببتاورد حا د

مبباي   40فرايند خشك كردن دانه كلزا جهت مصارف بذري و استحصال روغن حاكي از آن است كه استفاده از د

غببن از چدرصد بهترين قوه ناميه را داده است. هم 12گراد با رطوبت درجه سانتي صببال رو نين جهت فرايند استح

)محمدزاده،  درصد به عنوان شرايط مناسب معرفي شده است 12 گراد با رطوبت اوليهدرجه سانتي 85كلزا دماي 

 .(1390فاميل مومن، ;1388
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 )درصد( مختلف فرایند خشک کردنهای در رطوبت و درجه حرات میزان قوه نامیه بذر کلزا -1جدول 

 

 رطوبت  درصد

 c˚درجه حرارت 

           40                        45 

14 90 88 

12 92 90 

 

 میزان اسیدیته روغن کلزا در رطوبت و دماهای مختلف فرایند خشک کردن )درصد( -2جدول            

 

  رطوبت درصد

 c˚درجه حرارت 

 60                       70                   80  

12 80/0 76/0 69/0 

14 89/0 81/0 74/0 

16 98/0 92/0 87/0 

 

 کلزا نگهداری

كبباه و هاي همراه با دانه كلزا )بذور علف هايناخالصياز آنجا كه  هرز(، مواد خارجي درون دانه همانند ذرات 

شببتريكزل، ذرات خاك و سنگ و يا تخم علف بببت بي بببوده و رطو بببه  نببي جاذبالرطو نببه روغ  هاي هرز نسبت به دا

يببزان  لذا دارندرا در خود نگه مي (كلزا از دانه بيشتر درصد 3-4 معموالً) به مرور زمان نواحي مرزي كوچكي با م

و حشرات را در اين نواحي تسريع نموده و  هااليت ك كعكه رشد و ف شودرطوبت باالتر درون توده دانه ايجاد مي

ها مانع از گردش جريان مواد خارجي درون توده دانهعالوه بر آن  شود.ميداخل انبار  منجر به گسترش نقاط داغ

شببرات شوندادهي انبارها ميهوا در طي هو نببواع ح سببم و باعث ايجاد مكان مناسب جهت رشد ا  هبباو ميكروارگاني

مببراه شوند.  بببه ه بببت  فببزايش رطو شببوند. ا جببدا  لذا ضرورت دارد مواد خارجي قبل از ذخيره سازي تا حد ممكن 

قببارچي( ها )سم، گسترش مايكوتوكسينروغن دانهسبب اكسيداسيون و هيدروليز  هافعاليت ميكروارگانيسم هاي 

تببنفسزا( در افراد نسبت به اس ورهاي ك كهاي آلرژيك )حساسيتواكنش ثببر  سبببيدگي و  ،هببا در ا شببهچ اي خو

تببرل لذا بايد اين عوامل در  .ها شونددر انبار احتراق خود به خوديها و حتي دانه شدن مببداوم كن طببور  انبارها به 

 . شوند



 1400 پاییز و زمستان (،2) 3گیاهان دانه روغنی / جلد مجله ترویجی 

112 

 

  هاکلزا تازه برداشت شده حاوی انواع نا خالصی -1شکل 

 

 کلزا و کلوخه شدن دانهکلزا با آلودگی کپکی  - 2شکل

شببد الزم به ذكر است ببباالتر با بببار  هببداري ان ببباري  ،هرچه رطوبت اوليه دانه بيشتر و دماي نگ مببر ان لببزا از ع ك

 را زير رابطه بين عمر انبارداري كلزا با رطوبت اوليه دانه و دماي نگهداري 3جدول  خواهد بود.برخوردار  يكمتر

 (.1380مجنون حسيني،  ;1390فاميل مومن،  ;1388)محمدزاده،  دهدنشان مي

 )بر اساس هفته( عمر انباری کلزا با توجه به رطوبت اولیه دانه و دمای نگهداری -3جدول

درجه حرارت 

 (c˚)نگهداری

 اولیه دانه )درصد(رطوبت 

8 9 10 12 14 17 

25 16 9 5 5/2 1 -- 

20 32 19 10 5 2 1 

15 65 40 20 10 4 1 



  جالل محمدزاده

113 

 توصیه ترویجی
بببا در خصوص هبرداشت شده ب هايصنايع تبديلي كلزا، دانه توجه به طرح توسعه كشت و با بببت مناط   رطو

هببداري  ها بايد خشك وبرداشت دانهزمان  همچنين رطوبت باالي دانه در نسبي باال و به رطوبت مناسب جهت نگ

مببر كنتا رساندن محصول به خشك كلزا فاصله بين برداشتشود لذا توصيه مي .برسند ها به حداقل برسد و اين ا

بببكنمگر آنكه مراكز تحويل دانه و تعداد خشك ،ميسر نخواهد شد مببودي(  ببباال )ع يببت  صببوص ههاي با ظرف در خ

لببزا هاي ب كشور مانند استانمناط  مرطو سببتند،مازندران و گلستان كه از مراكز عمده كشت ك يببدا  ه فببزايش پ ا

 كند.

بببت  است برداشت در بهتر هاكنكاهش اثرات حرارتي خشك جهت حفظ خصوصيات كيفي روغن و  12رطو

 انجام شود.درصد  14تا 

كردن دانه جهت افت كيفيت محصول شده لذا خشك  باال سبب كاهش وهاي درجه حرارت استفاده از

  گراد قابل توصيه است.درجه سانتي 45گراد و در مصرف بذري تا درجه سانتي 80 استحصال روغن در دماي

شببوند و تنفس توده هببوادهي  هاي دانه طي مراحل نگهداري سبب افزايش دما و رطوبت نسبي شده لذا بايد 

نببه را قوي دمنده هوا و يا بوسيله زيرورو كردن دانه انجام ميهاي سيله فناين عمل به و حببرارت دا شود. هوادادن 

 رسند. شود كه به مرحله توليد مثل نميحدي كند ميهاي حشرات بهآورد و رشد و تكثير اكثر گونهپايين مي

شببكافسازي دانهها قبل از ذخيرهسازي انبارآماده يببري  بببرايهاي جديد، شامل درزگ فببوذ  ها  لببوگيري از ن ج

  هاي مجاز است.كشانبار با حشره پاشي ديوارها و كفحشرات، باران و برف؛ سم

 .هاي آلودگي مورد بررسي و آزمايش قرار گيرندبار جهت تعيين نشانه هاي ذخيره شده هر دو هفته يكدانه

 اط داغ و كنترل آفات.هاي ديگر، جهت كاهش نقهاي آلوده شده به انباركنترل حرارت، انتقال دانه

 ها. هاي ك كي و يا قارچهاي قسمت بااليي انبار قبل از گسترش تودهكنترل دانه

اگر آلودگي حشرات اتفاق افتاده باشد و هوادهي نيز قابل اجرا نباشد، دود دادن توده دانه با گاز فسفين قابل 

 توصيه است. 
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لببزا و (.1388.)محمدزاده، جالل نببه ك كببردن دا شببك  شببرايط خ سببي  يببت و برر بببر كم ثببرات آن  غببن  ا يببت رو كيف

 .346. گزارش نهايي موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي نشريه شماره  استحصالي
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