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 تعیین برخی خواص فیزیکی موز رقم کاوندیش

 

 3علی اصغری، 2، محسن آزادبخت1اکبر اکبرنژاد

 های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین-1

 های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانماشیناستادیار گروه مکانیک  -2

 Azadbakht@gmail.comمکاتبه کننده آدرس پست الکترونیکی 

 

 چکیده

برای این میوه هنگام حمل یا در انبار مد نظر است، بنابراین باید از افزایش مدت ماندگاری  شودچیده مینرسیده به دلیل اینکه موز 

خواص فیزیکی اندازه گیری شده در این تحقیق میانگین قطر هندسی، میانگین قطر حسابی،  این میوه اطالع داشت.خواص فیزیکی 

متر افزایش میلی 727/07تا  393/03ضریب کرویت، ضریب گردی و مساحت سطح موز بود. با کاهش رطوبت میانگین قطر حسابی از 

یابد. ضریب کرویت و ضریب گردی کاهش می 39/33افزایش پیدا کرده سپس تا  03/37به  22/32یابد، میانگین قطر هندسی ابتدا از می

درصد   11/31تا  31/37درصد و ضریب کرویت از  00درصد تا 20/02با رطوبت نسبت مستقیم دارند و با کاهش رطوبت ضریب گردی از 

متر مربع افزایش میلی 2/12122تا  2/13331ز متر مربع کاهش سپس امیلی 2/13331تا  12220یابند. مساحت نیز از کاهش می

 یابد.  می

 کلمات کلیدی: انبارداری، حمل و نقل، خواص فیزیکی،کاوندیش، موز.

 مقدمه

معروفترین میوه گرمسیری است که معموالً نرسیده چیده می این محصول موز گیاهی علفی، تک لپه و مانند درختچه است. 

تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و  .شود و تا رسیدن به مقصد می رسد

بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی همواره مورد توجه بوده است و اصوالً طراحی ها و تجهیزات انتقال، درجهساخت ماشین

. خواص [1392گردد ]منصور راسخ، های کشاورزی بدون توجه به این پارامترها ناقص و منجر به نتایج ضعیف میماشین

فیزیکی مانند شکل و اندازه یک پارامتر مهم برای توزیع تنش در مواد تحت بار بوده همچنین عامل مهمی برای توسعه ماشین 

کچرو و  [.Chukwu,2011درجه بندی و سایزبندی و پیش بینی تحلیلی رفتار خشک کردن محصول است ]

ا اندازه گیری برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم موز سبز بنام دوآرف کاوندیش و [ بKachro et al, 1995همکاران]

اند؛ میانگین محتوای رطوبتی مغز و پوست به ترتیب برای دوآرف کاوندیش نندران نتایج خود را به این صورت آورده

درصد بر پایه تر بود. بیشترین قطر میوه   و درصد بر پایه تر و برای نندران  و  

میلیمتر بود. بیشترین طول و عرض موثر مغز موز در  و نندران  بدون پوست برای دوآرف کاوندیش  

 12و رای دوآرف کاوندیش و متر بمیلی متر و میلی پایدارترین حالت مشاهده شده بود به ترتیب 

سازی خواص فیزیکی اصلی میوه موز بر [ با مدلSoltani et al, 2011سلطانی و همکاران ] متر برای نندران است.میلی

تغیرات در جرم و طول موز زیاد بود اما  در قطر متوسط و قطر کوچک بسیار اساس ویژگی هندسی به این نتیجه رسیدند که 
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میلمیمتر،  میانگین طول موز بینی بود. به دلیل شکل دراز موز این نتایج قابل پیشود. کرویت موز نیز کم بود. کم ب

گزارش  متر و ضریب کرویت میلی متر، میانگین قطر هندسی میلی میلیمتر، ضخامت  عرض 

[ مطالعه پیشرفته روی مراحل رسیدگی موز صورت گرفت. در Tapre and Jain, 2012در تحقیق تاپره و جین ]. شده است

این مطالعه با افزایش مدت نگهداری و رسیدگی میوه موز )کاهش رطوبت بر اثر زمان( خواص فیزیکی با کاهش رطوبت 

ر شد. هدف از انجام این آزمایش تعیین برخی خواص افزایش یافت که دلیل آن انتقال اسمزی رطوبت از پوست به پالپ ذک

فیزیکی موز رقم کاوندیش برای دست یابی به خواص این میوه در سه رطوبت و سه سرعت برشی و فشاری به منظور طراحی 

 های فرآوری، نگهداری بود.دستگاه

 

 مواد و روشها

ر گرگان خریداری شد. رطوبت اولیه موزها با استفاده از روش در ابتدا به تعداد کافی میوه موز رقم کاوندیش از بازار محلی شه

بوده است. سطوح مختلف رطوبتی موزها از طریق خشک کردن در خشک کن موجود در  %92استاندارد وزنی بر پایه تر 

ختالف وزن های متوالی و محاسبه اآزمایشگاه گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، توزین

(. نهایتاً رطوبت میوه بر مبنای تر بر حسب درصد 1390تا رسیدن به سطح رطوبت مطلوب بدست آمد) گلمحمدی و همکاران، 

 ( بر( و وزن نمونه خشک شده )(، وزن رطوبت از دست رفته )( با استفاده از وزن نمونه اولیه ))

 (.1392محاسبه شد)والیتی و همکاران،  1طبق رابطه 

                                   (1                                            ) 

 روش آزمایش

 سیستم ماشین بینایی

ربین و محفظه عکس برداری این سیستم متشکل از دو قسمت نرم افزار و سخت افزار است. قسمت سخت افزار از رایانه، دو

تشکیل شده است. دوربین توسط کابل به رایانه متصل شد و تصاویر گرفته شده در حافظه دائمی رایانه ذخیره شد. رایانه 

 Sonyای و رم چهار گیگ بود. دوربین استفاده شده دارای سیستم عامل ویندوز هفت، واحد پردازشگر مرکزی پنج هسته

د که به طور عمودی در جعبه عکس برداری نصب شد. جعبه عکس برداری به این دلیل استفاده ساخت ژاپن بو W200مدل

ها باید در شرایط ثابت از نظر شدت نور محیط اطراف و فاصله موزها از دوربین گرفته شوند. اتاقک از جنس شد که همه عکس

آن باز بود، ساخته شد.برای روشنایی جعبه از  متر که فقط یک سطحسانتی چوب و به شکل مکعب به ابعاد 

سه المپ مهتابی هشت وات که به شکل مثلث اطراف دوربین روی سقف جعبه نصب شده بودند، استفاده شد. نرم افزار 

Image J  یک نرم افزار قدرتمند آنالیز تصویر است و کاربردی مختلف دارد. این نرم افزار توانایی محاسبه آماری مقادیر

( 1های انتخاب شده از تصویر توسط کاربر را دارد. از دو جهت پهلو و داخل قوس میوه موز)شکل های بخشاحت و پیکسلمس

برده شده و طول، عرض، ضخامت و مساحت میوه توسط نرم  Image Jبرداری انجام شده سپس هر تصویر در نرم افزار عکس

 افزار محاسبه شد.
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گیری ضخامت، سمت چپ میوه موز. سمت راست به داخل قوس میوه موز برای اندازه  Tو ضخامت  Wض، عر Lاندازه گیری طول -1شکل

 گیری طول و عرض.در جهت پهلو برای اندازه

میانگین قطر هندسی،  ضریب کرویت و ضریب گردی نیز با قرار دادن مقدار طول، عرض و  مقدار میانگین قطر حسابی،

 [.Mohsenin, 1986ت آمد ]بدس 1و  2، 3، 0ضخامت در روابط

                                       (2                                                 ) 

                                           (8)                                                  

                                           (8                                             )   

                                       (5                                             ) 

 2متر، در رابطه میانگین قطر هندسی بر حسب میلی  3طه  متر، در رابمیانگین قطر حسابی بر حسب میلی  0در رابطه 

 Wطول موز،  L 3و  0باشند. در روابط ضریب گردی بر حسب درصد می   1ضریب کرویت بر حسب درصد و در رابطه  

 ضخامت موز است. Tعرض موز و 

گرم استفاده شد. حجم و جرم مخصوص هر موز با استفاده از  قت ها از ترازوی دیجیتال با دگیری جرم موزبرای اندازه

ور کردن آن درون آب با شد و پس از غوطهگیری شد. بدین صورت که ابتدا هر موز در هوا وزن میای اندازهروش ترازوی کفه

مساحبه  7و  3صوص و حجم آن از روابط درجه سانتیگراد عدد نشان داده شده به وسیله ترازو قرائت شده و جرم مخ 01دمای 

 [.1986Mohsenin ,است ] Kg/m 3996درجه سانتیگراد  01گردید، چگالی آب در دمای 

)8(  

                                               )7( 

جرم آب و ظرف و  جرم ظرف و آب،  جرم مخصوص موز،   3جرم موز و در  رابطه  حجم موز، V 7در رابطه 

 ور است.موز هنگامی که موز غوطه

 و بحث نتایج

 خواص فیزیکی

نتایج حاصل از آنالیز واریانس اثر رطوبت بر میانگین قطر حسابی، میانگین قطر هندسی، ضریب کرویت، ضریب گردی و 

دهد رطوبت بر هر چهار خواص فیزیکی میانگین قطر ه شده است. اطالعات این جدول نشان میداد 1مساحت در جدول 
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حسابی، میانگین قطر هندسی، ضریب کرویت و ضریب گردی در سطح یک درصد اثر گذاشته است همچنین بر مساحت در 

 درصد تاثیرگذار بوده است. 1سطح 

 ن قطر حسابی، میانگین قطر هندسی، ضریب کرویت، ضریب گردی و مساحت.نتایج تجزیه واریانس اثر رطوبت بر میانگی -1جدول

یرمنابع تغی یحساب قطر نیانگیم درجه آزادی   

(mm) 

یهندس قطر نیانگیم  

(mm) 

تیکرو بیضر  

( ) 
یگرد بیضر  

(%) 
 مساحت  

(mm2) 

  رطوبت
 خطا

9 
11 

     

      5و 1**، *    ت تیب  خ الف معن           طح 

مقادیر میانگین و انحراف معیار خواص فیزیکی میانگین قطر حسابی، میانگین قطر هندسی، ضریب کرویت، ضریب  0جدول

 دهد.گردی و مساحت را نشان می

 انحراف معیار خواص فیزیکی موز تحت تاثیر درصد رطوبت -2جدول

        (% wb)  

 41/15 75/46 51/33    ص   ز   

   

می نگین  ط  

 (mm)حس   
   

میانگین قطر 

 (mm)هندسی
   

    ض یب     )%(

    ض یب ک ویت)%(

 مس حت

(2mm) 

   

 

یابد به این دلیل که با کاهش رطوبت آب درون شود با کاهش رطوبت میانگین قطر حسابی افزایش مینتیجه می 3از شکل

 شود.عث افزایش سه محور اصلی میوه میسلول خارج و به فضای بین سلولی وارد شده در نتیجه با
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 اثر رطوبت بر میانگین قطر حسابی میوه موز -2 شکل

( میانگین قطر هندسی افزایش پیدا کرده ولی با wb)درصد  تا  شود با کاهش رطوبت از نتیجه می 2از شکل

خارج شدن آب درون سلولی  یابد. علت این امرنگین قطر هندسی کاهش می( میاwb)درصد کاهش بیشتر رطوبت تا 

 .در ناحیه پوست سپس تبخیر این آب است

 

 اثر رطوبت بر میانگین قطر هندسی میوه موز -3شکل

معلوم است به ترتیب مقدار ضریب گردی و ضریب کرویت با کاهش رطوبت کاهش یافته است  1و  2همانطور که از شکل 

یابد و این مطابق با نتایج غریب کاهش رطوبت آب در فضای بین سلولی کم شده در نتیجه ابعاد محوری افزایش میچون با 

 [ است.1300زاهدی و همکاران ]

 

 
 اثر رطوبت بر ضریب گردی -4 شکل
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 اثر رطوبت بر ضریب کرویت میوه موز -5شکل

درصد بر پایه تر مساحت  تا  اهش رطوبت از دهد. با کاثر رطوبت بر مساحت سطح میوه را نشان می 3شکل

یابد در مجموع مساحت در رطوبت درصد بر پایه تر مساحت افزایش می کاهش یافته ولی با کاهش بیشتر رطوبت تا 

 سوم از رطوبت اول کمتر است که نتیجه از دست دادن آب درون میوه است.

 

 میوه موزرطوبت بر مساحت سطح  اثر -6 شکل

 

 گیرینتیجه

کاهش رطوبت با میانگین قطر حسابی نسبت عکس داشته اما میانگین قطر هندسی با کاهش رطوبت ابتدا افزایش یافت و با 

یابد و در گردی با کاهش رطوبت کاهش می ادامه رطوبت میانگین قطر هندسی نیز کاهش یافت. ضریب کرویت و ضریب

داراست. در  ( کمترین مقدار راwbدرصد) ( کمترین مقدار را دارند. مساحت در رطوبت wbدرصد) رطوبت 

نتیجه با کاهش رطوبت میانگین قطر حسابی افزایش یافت و میانگین قطر هندسی، ضریب کرویت، ضریب گردی و مساحت 

 نسبت به مقدار اولیه کاهش.

 منابع

( تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی تحت 1392سیاح ا.، بداغی و. ) راسخ م.، افکاری -1

 نامه علوم و صنایع غذایی.بارگذاری برشی. فصل

Chukwu, O. and Orhevba, B. (). Determination of Selected Engineering Properties of Soybean 

(Glycine max) Related to Design of Processing Machine. Journal of Agriculture and Food Technology. 
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