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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

پرتودهی شده )رقم همدانی( به روش  تعیین شرایط بهینه خواص فیزیکی سیر سفید

 سطح پاسخ
 

 3و مرضیه سیحون 2، ابراهیم احمدی1*سیده هدی یوسفیان
 همدان -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا -1

 همدان -استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه بوعلی سینا -2

 مربی پژوهشیار، سازمان انرژی اتمی ایران -3

hoda.mchanic@yahoo.com 

 چکیده

سیر از جمله سبزی های سرشار از خواص دارویی است. این محصول دارای اهمیت فوق العاده است و از اقالم 

آید. از طرفی تعیین خواص فیزیکی محصوالت کشاورزی به عنوان مبنایی برای صادراتی کشور به حساب می

و انبارمانی محصوالت کشاورزی که از طراحی و ساخت ماشین ها و تجهیزات انتقال و درجه بندی، فرآوری 

توان به ابعاد مشخصه، جرم و حجم اشاره کرد. پرتودهی نیز به مهمترین خواص فیزیکی محصوالت کشاورزی می

گردد. در عنوان روشی موثر برای نگهداری سیر برای جلوگیری از فساد و تغییرات فیزیکی و شیمیایی محسوب می

دسی بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا و در آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژیکی طی این پژوهش که در گروه مهن

درجه برای  10و  2گری در دمای  112و  71، 2صورت گرفت، محصول سیر پرتودهی شده با اشعه گاما با دزهای 

نگهداری  ماه نگهداری شدند. با کمک روش سطح پاسخ، نقاط بهینه برای مقدار دزپرتودهی و دمای 3مدت زمان 

برای این محصول تعیین شده و خواص فیزیکی این محصول از جمله طول، عرض، ضخامت، وزن و حجم نمونه 

اندازه گیری گردید. که برای مقدار دز پرتودهی، دمای نگهداری، تغییرات طول، عرض، ضخامت، وزن و حجم به 

متر میلی 133037متر و میلی 10/32، 22/33، 29/71، 03/13درجه سانتی گراد،  77/10گری،  12ترتیب مقادیر 

 مکعب پیشنهاد شد.

 اشعه گاما، ، خواص فیزیکی، سیر همدان، سطح پاسخ ، نقطه بهینه.کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

های اخیر از اهمیت باشد که در سالهای سرشار از مواد غذایی با خواص خوراکی و دارویی میسیر یکی از سبزی

. ]1303احسان نصرتی، [آید می برخوردار گشته و جزئی از اقالم صادراتی کشور به حساب ایاقتصادی فوق العاده

تن در هکتار در رتبه  92222طبق آخرین آمار سازمان غذا و خواروبار کشاورزی ایران از نظر تولید سیر با تولید 

ر در کشور را به خود درصد از تولید سی 30. استان همدان نیز حدود [FAO, 2012]در دنیا قرار دارد 12

 .]1390آمارنامه جهاد کشاورزی، [ اختصاص داده است و رتبه اول کشور را دارد

بندی و تا قبل از مصرف، به لحاظ هر ساله مقادیر زیادی از محصوالت کشاورزی در مراحل پس از برداشت، بسته

داری سیر در شرایط نامناسب انبار، نگه .]1390محمدرزداری و همکاران الف، [شوند کمی و کیفی دچار آسیب می

بیات، [ زنی، چروکیدگی و افت وزنی همراه استکند که با جوانهاین محصول را دچار افت کیفیت قابل توجهی می

ای و هزینه باال، های حرارتی مواد غذایی اعم از افت خواص حسی و تغذیهباتوجه به معایب استفاده از روش. ]1303

محمدرزداری و همکاران ب، [های غیر حرارتی افزایش یافته است ایل به استفاده از روشهای اخیر تمدر دهه

1390[.  
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دهی در حد مطلوب، کیفیت مواد غذایی با فرآوری مواد غذایی به روش پرتودهی گاما و نگهداری محصوالت با اشعه

یوسفیان و [گردد ساد نیز کنترل میها عوامل فهای مختلف ثابت مانده و با کنترل میکروارگانیسمتا مدت زمان

در  و است بوده توجه مورد بسیار سیب و مرکبات در ویژه به کشاورزی محصوالت در پرتودهی .]1390احمدی، 

   .[Pelegrini et al, 2007]باشد می پذیرانعطاف و سودمند ابزار یک به شدن تبدیل حال

دل مناسب و تعیین الگوریتم برای حل، ایجاد تئوری همگرایی سازی، مطالعه شرایط مطلوب مسائل، ایجاد مبهینه

-افتد را در بر میهای عددی با مسائل معمولی و مسائلی که در شرایط واقعی اتفاق میها و آزمایشبرای الگوریتم

-است که برای بررسی شرایط عملیاتی بهینه از طریق روش کارهاای از راهشامل مجموعه 30گیرد. روش سطح پاسخ

 . [Lin et al, 2007]های تجربی کاربرد دارد 

از طرفی تعیین خواص فیزیکی محصوالت کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و ساخت ماشین ها و 

تجهیزات انتقال و درجه بندی، فرآوری و انبارمانی محصوالت کشاورزی که از مهمترین خواص فیزیکی محصوالت 

به عنوان روشی موثر برای نگهداری سیر نیز  پرتودهی. ه، جرم و حجم اشاره کردتوان به ابعاد مشخصمیکشاورزی 

 گردد.محسوب می تغییرات فیزیکی و شیمیاییبرای جلوگیری از فساد و 

 ها مواد و روش

کیلوگرم سیر رقم همدانی از مزارع استان همدان تهیه گردید. زمان برداشت  32جهت انجام این پژوهش حدود 

ساس عرف منطقه یعنی زمانی که کشاورزان منطقه شروع به برداشت محصول کردند، در نظر گرفته محصول بر ا

شد. بوته های سالم و یکنواحت و آری از هرگونه ضایعات از سایر بوته ها به صورت دستی و تصادفی جدا شده و در 

گری پرتودهی شدند و در ظروف  112و  71، 2پژوهشکده کاربرد پرتوها در سازمان انرژی اتمی ایران با دزهای 

پالستیکی یک بار مصرف قرار داده شد. محصول به آزمایشگاه خواص مکانیکی و رئولوژیکی گروه مهندسی 

درجه سانتی گراد با  11بیوسیستم دانشگاه بوعلی سینا همدان منتقل گردید و در محیط های کنترل شده با دمای 

درصد برای  02تا  72درجه سانتی گراد با طوبت نسبی  2ی با دمای درصد و محیط یخچال 72تا  31رطوبت نسبی 

سانتی گراد پس  72±0ماه نگهداری شد. میزان رطوبت اولیه بوته ها به وسیله دستگاه آون در دمای  3مدت زمان 

 درصد )بر اساس وزن تر( بود.  99/32از رسیدن به وزن ثابت تعیین گردید که میزان رطوبت اولیه بوته ها 

 ,Insize, Germany( با استفاده از کولیس دیجیتال )Tو ضخامت  W، عرض Lابعاد بوته های سیر )طول 

. حجم بوته ها نیز توسط روش جابجایی آب بدست آمد که در آن حجم محصول از تقسیم اندازه گیری شد( 0.01

 (:1300ی هشتجین، ( بدست می آید )توکل1نیروی شناوری )جرم آب جابجاشده( بر دانسیته آب )رابطه

(1) 

w

dwM
V


 

ها روز، وزن بوته ها را با وزن اولیه آن 32برای اندازه گیری درصد کاهش وزن پس از گذشت مدت زمان مورد نظر 

 ها محاسبه شد. ها مقایسه کرده و سپس درصد کاهش وزن آنو ماه قبل آن

 ه({ = درصد کاهش وزنوزن اولی  -}وزن اولیه /)وزن ثانویه ×122 (0)

 

 تعیین شرایط بهینه با استفاده از روش سطح پاسخ
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تاثیر دو متغیر مستقل )دز پرتودهی و دمای نگهداری( بر روی متغیرهای وابسته )طول، عرض، ضخامت، وزن و 

برای  kfگردد که سه تابع ریاضی بررسی شد. فرض می CCD-Face)33حجم( با استفاده از طرح مکعب مرکزی )

ky  :وجود داشته باشد که به صورت زیر است 

),( 21 kk fy   (3)  

),(که در آن  21   .متغیرهای طبیعی هستند که بر حسب واحدهای طبیعی اند
1
  دز پرتودهی و

2
  دمای

21های طبیعی به متغیرهای کد شده )سطح پاسخ، متغیرباشند. در مسائل نگهداری می , xxشوند:( تبدیل می 

(2) ),( 21 xxfy kk  

 Lin et]  دوم استفاده شد های مرتبسازی فرآیند خشک کردن از یک مدل چندجملهدر این پژوهش برای مدل

al, 2007]: 

(1) 
  
  


2

1

2

1

2

1

2
2

1

0

i i ij

jiijiii

i

iik xxxxy  

باشد که به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد بینی شده میپیش پاسخ kyکه در رابطه باال 

(k=1,2,…,5 .)i X متغیرهای کد شده ورودی یا همان متغیر مستقل می( باشدi=1,2مقدار متغیرهای مست .) قل

استفاده از مدل درجه دوم، باشند. با پارامترهای ضرایب رگرسیون می . تمام ضرایب+ کدبندی شد1و  -1بین 

پنج مدل ریاضی به فرم مذکور برای هر متغیر وابسته ارزیابی شد. هر فاکتور در طرح مکعب مرکزی در سه سطح 

. واحد آزمایشی حاصل شد 17تکرار در نقطه مرکزی مطالعه شد و  +(، دو نقطه محوری و شش1،  2،  -1مختلف )

انجام شد. همچنین  Design Expert8افزار رآیند با استفاده از نرمسازی فطراحی آزمایشات و همچنین بهینه

افزار صورت گرفت. جمالت معنادار در مدل با تجزیه واریانس بر روی ضرایب مدل درجه دوم با استفاده از این نرم

 استفاده از تجزیه واریانس برای هر پاسخ بدست آمد. 

 

 نتایج و بحث

 سازیبهینه

های مورد نظر سازی فرآیند برای رسیدن به هدفانتخاب در بهینه Design Expert8 ،17افزار با استفاده از نرم 

افزار نقطه بهینه برای مقدار دز پرتودهی، دمای نگهداری، های انتخابی توسط نرمپیشنهاد شد. در بین همه راه حل

، 29/71، 03/13جه سانتی گراد، در 77/10گری،  12تغییرات طول، عرض، ضخامت، وزن و حجم به ترتیب مقادیر 

 متر مکعب پیشنهاد شدند. میلی 133037متر و میلی 10/32، 22/33

( اما تغییرات دما 9013/2تغییرات مقدار دز پرتودهی تاثیر معنی داری بر روی تغییرات طول دارد )ضریب تغییرات 

 (. 1کل)ش(0029/2طول ندارد )ضریب تغییرات تاثیر معنی دار روی تغییرات 

                                                 

 

 
63 Central Composite Design 

 تاثیر دز پرتودهی و دمای نگهداری بر تغییرات طول -1شکل

 

 
 

 نمونه عرضی و دمای نگهداری بر تاثیر دز پرتوده-2شکل
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تغییرات دز پرتودهی تاثیر بسیار معنی داری بر روی تغییرات عرض نمونه دارد به طوری که با افزایش مقدار دز 

(. دمای نگهداری تاثیری بر روی تغییرات عرض نمونه 9713/2پرتودهی، عرض نمونه کاهش میابد )ضریب تغییرات 

 تودهی تاثیر بسیار معنی داری بر روی تغییرات ضخامت (. تغییرات دز پر0( )شکل7017/2ندارد )ضریب تغییرات 

 

 

 

 

 

 

 

(. دمای 9000/2نمونه دارد به طوری که با افزایش مقدار دز پرتودهی، ضخامت نمونه کاهش میابد )ضریب تغییرات 

 (. 3( )شکل3171/2نگهداری تاثیری بر روی تغییرات ضخامت نمونه ندارد )ضریب تغییرات 

( ولی دمای 1000/2دهی تاثیر معنی دار یر روی تغییرات وزن نمونه ندارد )ضریب تغییرات تغییرات دز پرتو

(. تغییرات دز پرتودهی 2( )شکل0970/2نگهداری تاثیر معنی دار بر روی تغییرات وزن نمونه دارد )ضریب تغییرات 

نگهداری تاثیر معنی دار بر روی (، اما دمای 9121/2تاثیر معنی دار بر تغییرات حجم نمونه دارد )ضریب تغییرات 

 (. 1( )شکل1233/2تغییرات وزن نمونه ندارد )ضریب تغییرات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نمونه ضخامتتاثیر دز پرتودهی و دمای نگهداری بر -3شکل

 
 نمونه وزنتاثیر دز پرتودهی و دمای نگهداری بر -4شکل
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بر اساس نتایج پژوهشی، با افزایش مدت زمان انبارداری، طول، عرض، ضخامت، وزن و حجم نمونه کاهش میابد 

یزیکی محصوالت پرتودهی شده پژوهشی صورت . در زمینه بررسی تغییرات خواص ف]1391زمردیان و همکاران، [

 نگرفته است. 

 

 گیریبحث و نتیجه

گردد. کاهش کیفیت و تغییرات فیزیکی و شیمایی مواد غذایی جلوگیری می با پرتودهی مواد غذایی، از فساد،

دی، خواص فیزیکی که تحت تاثیر مدت زمان انبارداری و شرایط تیماردهی است که برای ماشین های بسته بن

پرتودهی شده و در  112و  71، 2بوجاری و ... اهمیت فراوان دارد. تحت تیمار پرتودهی نمونه های سیر با دزهای 

درجه نگهداری شدند. با استفاده از روش سطح پاسخ برای میزان دز پرتودهی و  10و  2ماه تحت دمای  3زمان 

افزار نقطه بهینه برای مقدار دز های انتخابی توسط نرمدر بین همه راه حلدمای نگهداری نقاط بهینه تعیین شدند. 

درجه  77/10گری،  12پرتودهی، دمای نگهداری، تغییرات طول، عرض، ضخامت، وزن و حجم به ترتیب مقادیر 

 متر مکعب پیشنهاد شدند. میلی 133037متر و میلی 10/32، 22/33، 29/71، 03/13سانتی گراد، 

 

 منابع

. بررسی اثر روش کاشت، تراکم بوته و اندازه سیرچه های بذری بر عملکرد کمی سیر 1303احسان نصرتی، ع. 

 . 3.شماره 02همدان. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان. مجله نهال و بذر. جلد 

 ، سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد سیر در کل کشور.1390آمارنامه جهاد کشاورزی.

های سیر استان همدان. های کیفی تودهر طول مدت و شرایط نگهداری بر افت وزنی و ویژگی. اث1303بیات، ف. 

 .19. شماره1مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی. جلد

 .مدرس تربیت دانشگاه انتشارات ،(ج سیتکی، تالیف)کشاورزی، محصوالت مکانیک ،1303 ،.ت هشجین، توکلی

)الف(. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع  1390، ر.، کیانی، ح. ی، آ.، رئیسی، م.، ابراهیمیرز دارمحمد  
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