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 خواص فیزیکی وابسته به رطوبت هسته خرما
 مجتبی صابری مقدم1، سیدرضا حسن بیگی2، رسول سهرابی خواه3

های کشاورزی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین1  

های کشاورزی. عضو هیات علمی مکانیک ماشین2  

. تکنسین ماشینهای کشاورزی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران3  
Saberi91@ut.ac.ir 

 

 چکیده
باشد. هدف از این های مرتبط با هسته خرما از اهمیت باالیی برخوردار میدانستن خواص فیزیکی جهت مکانیزه کردن فعالیت

باشد. خواص فیزیکی هسته خرما در فیزیکی هسته خرمای واریته مضافتی تحت تاثیر رطوبت میتحقیق تعیین برخی خواص 

دهد که بیشترین مقدار طول، عرض و ضخامت در چهار سطح رطوبتی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می

 7افزایش محتوای رطوبتی در محودوده باشد. با می 11/7و  01/9، 23/02( بوده که به ترتیب %22باالترین سطح رطوبتی )

 311 -703و  1029 -1302درصد )برمبنا تر(، جرم حجمی حقیقی و جرم حجمی توده به ترتیب در محدوده  22الی 

 -%7یابند. روند تغییرات زاویه استقرار خالی شدن و پرشدن با افزایش محتوای رطوبتی)کیلوگرم بر متر مکعب کاهش می

باشد. بیشترین ضریب اصطکاک استاتیکی هسته صعودی می 79/20 -00/09و  33/29 -22/31حدوده ( به ترتیب در م22%

خرما بروی سطح تخته چندال و کمترین مقدار آن بر روی فوالد معمولی به دست آمد. آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی 

 باشد.های مربوطه میپردیس ابوریحان، دانشگاه تهرن محل انجام آزمایش

 کلمات کلیدی: خواص فیزیکی، هسته خرما

 

 مقدمه

-یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی در ایران می Phoenix dacttlifrra Lو با نام علمی  Palmaceaeخرما از خانواده 

باشد. میوه خرما دارای ارزش غذایی باالیی است که از دو قسمت گوشت و هسته تشکیل شده است. هسته به طور متوسط 

از وزن کل میوه را شامل می گردد و دارای ترکیبات تقریبی رطوبت، پروتئین، فیبر خام، چربی، کربوهئیدرات و  %12حدود 

 Besbes].است  % 0 –1و  % 31 –11، %10 -0، % 02 –12، % 12 –7، % 7 -1ها به ترتیب خاکستر می باشد که مقادیر آن

et al., 2004] علت داشتن اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی از قبیل؛ اسید الوئیک،  روغن استخراج شده از هسته خرما به

آید که عالوه بر استفاده در مواد لینولئیک، لینولنیک، کاپریک، میریستیک، لوریک و .... یکی از منابع مغذی مهم به شمار می

؛ حجتی، 0211صالحی و همکاران، عطای [توان در تهیه مواد دارویی، آرایش و بهداشتی استفاده نمود غذایی از آن می

های روغن هسته خرما، نظر بر این است که بتوان از آن به عنوان یک منبع تولید سوخت زیستی . با توجه به ویژگی]0220

 بیودیزل استفاده نمود، که تاکنون تحقیقات اساسی در این زمینه صورت نگرفته است.  

به عنوان ضایعات به شمار می آید، دانستن برخی خواص فیزیکی از قبیل طول،  برای استفاده مکانیزه از این منبع انرژی که

عرض، ضخامت، جرم، حجم، جرم حجمی حقیقی، جرم حجمی توده، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، کرویت، 

ضروری می  ضریب اصطکاک و زاویه استقرار جهت طراحی و توسعه روابط ماشین های حمل و نقل، پردازش و ذخیره سازی

  [Mohsenin, 1986].باشد.

( به منظور طراحی تجهیزات فرآوری برخی شاخصه های فیزیکی پسته و 0222در پژوهشی دیگر کاشانی نژاد و همکاران )

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برخی  12/30 –12/2مغزش را مورد بررسی قرار دادند، که این خواص در بازه رطوبتی 

( مورد بررسی قرار گرفت و همچنین جهرمی و همکاران 0223خرما رقم دیری توسط رفیعی و همکاران )خواص فیزیکی 

( خواص فیزیکی خرما رقم لشت را مورد مطالعه قرار دادند و با استفاده از تکنیک پردازش تصویر ابعاد و مساحت 0227)
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اص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلو ( خو0229سطوح تصویر شده را به دست آوردند. حسن بیگی و همکاران )

 واریته اردوبد را مورد بررسی قرار دادند.

بررسی مطالب نشان می دهد که اطالعات منتشر شده کمی در مورد خواص فیزیکی هسته خرما وجود دارد. به هر حال هدف 

 می باشد.از انجام این مطالعه بررسی خواص فیزیکی هسته خرما به عنوان تابع رطوبت 

 

 هامواد و روش

هسته های به کار رفته در این تحقیق، واریته مضافتی بوده که از شرکت تولید شیره خرما در شهرستان بم، استان کرمان 

ها به طور دستی حذف گردیده شد. در ابتدا برای تعیین های آسیب دیده از نمونهآوری گردید. تمام مواد خارجی و هسته جمع

ها و قرار دادن درون آون با به روش آون، تعدادی نمونه به طور تصادفی انتخاب شد. پس از وزن کردن نمونه مقدار رطوبت

گیری شده و تا زمانی که اختالف وزن دو مرحله ها اندازهدقیقه وزن نمونه 32، به طور متوالی هر ċ 3± 121درجه حرارت 

ها به چهار بخش مشخص . نمونهHassan-[Beygi et al., 2009 [یابد وزن اولیه آن نشود، ادامه می %0/2متوالی کمتر از 

A ،B ،C  وD  تقسیم گردید. نمونهA  که سه نمونه دیگر به ترتیب در (، در حالی%7با رطوبت اولیه نگهداری شد )تقریبا

 ساعت درون آب مقطر خیسانده شدند.  102و  102، 32های مدت زمان

ا سه محور دوبه دو برهم عمود مشخص گردید که طول )بزرگترین راستا(، عرض )راستای بزرگ و برای تعیین ابعاد هسته خرم

عمود بر طول( و ضخامت )راستای عمود بر طول و عرض( قرار داده شد. ابعاد هر نمونه در امتداد محور با استفاده از کولیس 

گرم محاسبه  21/2استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت متر اندازه گیری شد. جرم هر نمونه با میلی 21/2دیجیتال با دقت 

 هسته خرما در هر سطح رطوبتی مورد بررسی قرار گرفت.   72گردید. ابعاد و جرم 

نمونه برای هر سطح رطوبتی درنظر  12حجم واقعی هسته خرما با استفاده از تکنیک تغییر مکان آب تعیین گردید. حجم 

 [Ghaebi et al., 2010]گرفته شد. 

w

w
w

M
V


 

(1) 

WV  ،)متر مکعب( حجم آب تغییر مکان یافته استWM  ،)دانسیته آب است  جرم آب تغییر مکان یافته است )کیلوگرم

 )کیلوگرم بر مترمکعب(.

 آید.جرم حجمی حقیقی با توجه به جرم و حجم محاسبه شده، از معادله زیر به دست می 

w

t
V

m
 

(0) 

 باشد.جرم نمونه )گرم( می m)کیلوگرم برمتر مکعب( و جرم حجمی حقیقی  

با استفاده از رابطه جرم و حجم از طریق پر و خالی کردن ظرفی با حجم و جرم از قبل تعیین شده به  جرم حجمی توده 

رطوبتی در پنج تکرار انجام گرفت. مقدار جرم حجمی توده نمونه از تقسیم آید. جرم حجمی توده برای تمام سطوح دست می

 [Mohsenin, 1986]. جرم نمونه درون ظرف به حجم ظرف به دست می آید 

قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، کرویت و مساحت سطح رویه نمونه با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می 

 شوند.

 

3

TWL
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(3) 

  3
1

TWLDg  (2) 
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L

Dg
 

(1) 

 که در این روابط :

 
 

aD  ،قطر متوسط حسابی =gD  قطر متوسط هندسی و = 

 باشند.= کرویت می

الد گالوانیزه و تخته های فوالد معمولی، فوضریب اصطکاک ایستاتیکی هسته خرما با استفاده از روش صفحه مایل روی سطح

 ,Hassan-Beygi et al., 2009] چندال تعیین شد. ضریب اصطکاک برای تمام سطوح رطوبتی در پنج تکرار انجام گرفت 

2010; Fadavi et al., 2013]. 

 tans (3) 

 ب اصطکاک ایستاتیکی است.ضری sµزاویه ای که شیب با افق در زمان آغاز حرکت کشویی می سازد.  

زاویه ریپوز انگل در حال پرشدن و خالی شدن هسته خرما برای تمام سطوح رطوبتی و در پنج تکرار انجام گرفت. وسیله مورد 

باشد. که میلی متر عرض می 72میلی متر ارتفاع و  222میلی متر طول،  722استفاده شامل دوجعبه در باال و پایین با ابعاد 

توانند از ها میشود. نمونهورودی مربعی شکل قابل حرکت به یکدیگر مرتبط هستند. جعبه باالیی با نمونه پر میتوسط یک 

طریق ورودی مربعی به پایین جریان پیدا کند. زاویه ریپوز انگل استاتیک یا در حال پر شدن زاویه ای است که سطح با افق در 

می سازد. زاویه ریپوز دینامیک یا در حال خالی شدن، زاویه ای است که سطح زمان انباشته شده شدن نمونه ها روی زمین 

محاسبه   و زاویه استقرار خالی شدن  Fباقیمانده با افق در جعبه باال می سازد. طبق معادالت زیر زاویه استقرار پرشدن 

 گردید.









 

a

h
F

1
tan (7( و )0) 








 

A

H
E

1
tan 

 در این روابط :

H وh متر( و ارتفاع )میلیA  وa متر( هستند)میلی فاصله افقی. 

 

 نتایج و بحث

، 32بر اساس مدت زمان خیسانده شدن )خیسانده نشده،  Dو  A ،B ،Cهای خیسانده شده مقادیر میانگین رطوبت نمونه

 محاسبه گردید. %22و  %33، %32، %7ب ساعت خیسانده شده( طبق روش ذکر شده به ترتی 102و  102

، %01( مقدار میانگین ابعاد هسته خرما از جمله طول، عرض و ضخامت با افزایش محتوای رطوبتی به ترتیب 1مطابق جدول )

ها و فضاهای خالی سطحی توسط جذب رطوبت توان به پر شدن سلولافزایش پیدا کرده است که دلیل آن را می %13و  19%

یابد. همان طور که از جدول مه تورم آن نسبت داد. جرم و حجم هسته در اثر افزایش رطوبت به طور خطی افزایش میو در ادا

یابند. گزارش افزایش می %31و  %21(، جرم و حجم به ترتیب %22الی  %7شود با افزایش رطوبت در محدوده )مشاهده می

 ,.Seifi et al., 2010; Fadavi et al]خوانی دارد یج فوق هممحققان دیگر بر روی محصوالت کشاورزی مختلف با نتا

کند. با کاهش یافته و پس از آن روند ثابتی را طی می %32الی  %7. کرویت هسته خرما با افزایش رطوبت در محدوده [2013

خرما در هر حالت  گیری کرد که هستهتوان چنین نتیجه(، می20/2الی  12/2توجه به محدوده تغییر کرویت هسته خرما )

گزارش  37/2و  37/2ای خواهد داشت. در تحقیقی کرویت هسته و مغز زردآلو واریته اردوبد به ترتیب شکلی استوانه

  .Hassan-beygi et] [al.,2009شد
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 مقادیر میانگین خواص فیزیکی )ابعاد، جرم، حجم و کرویت( هسته خرما در محتوای رطوبتی مختلف -1جدول

 کرویت

)%( 
 حجم

(3m) 
 جرم

(gr) 
 ضخامت

(mm) 
 عرض

(mm) 
 طول

(mm) 

 

 رطوبت )%(

a29/2±12/2 d12/2±32/2 d13/2±70/2 g39/2±03/3 e23/2±73/7 c91/0±17/02 7% 

b21/2±20/2 c12/2±01/2 c12/2±20/1 f1/2±03/3 d13/2±70/0 b31/1±20/03 ±32% 

b20/2±27/2 b10/2±93/2 b10/2±11/1 f13/2±20/7 d12/2±1/9 a21/1±11/02 33% 

b23/2±20/2 ab11/2±99/2 a13/2±13/1 f27/2±11/7 d11/2±01/9 a22/1±23/02 22% 

  

 %7( مشخص است، مقادیر میانگین قطر متوسط هندسی و حسابی با افزایش رطوبت در محدوده )0همانگونه که از جدول ) 

-Hassan]باشد ش شده بر روی مغز زردآلو واریته اردوبد مییابد، که مشابه با مقادیر گزار( به طور خطی افزایش می%22الی 

Beygi et al., 2009]( جرم حجمی حقیقی و جرم حجمی توده در اثر افزایش رطوبت کاهش می0. مطابق جدول ) .یابند

روند کاهش جرم حجمی حقیقی هسته خرما با افزایش مقدار رطوبت، ممکن است به افزایش بیشتر حجم هسته نسبت به 

 ,.Seifi et al]نمایندافزایش جرم در طی جذب رطوبت نسبت داده شود. نتایج دیگر محققان مطالب ذکر شده را تصدیق می

2010; Fadai et al 2013] ( با افزایش مقدار رطوبت درجدول )( نشان داده 0. افزایش زاویه استقرار )خالی شدن و پرشدن

یابد. این نتایج مفهوم آن پذیری هسته خرما در اثر جذب رطوبت کاهش مییانشده است، بیان کننده آن است که توانایی جر

یابد و حرکت مواد بر های سطحی مرطوب شده و در نتیجه کشش سطحی افزایش میرسانند که با افزایش رطوبت، الیهرا می

 گیرد.روی یکدیگر به کندی صورت می
 

 قطر متوسط و زاویه استقرار( هسته خرما در محتوای رطوبتی مختلفمقادیر میانگین خواص فیزیکی )جرم حجمی،  -0جدول

زاویه استقرار 

 پرشدن

(degree) 

زاویه استقرار 

 خالی شدن

(degree) 

قطر متوسط 

 حسابی

(mm) 

قطر متوسط 

 هندسی

(mm) 

جرم 

حجمی 

 توده

(3kg/m) 

جرم حجمی 

 حقیقی

(3kg/m) 

 

رطوبت 

)%( 

c70/3±22/31 c33/1±00/09 d33/1±30/11 d71/2±01/9 a0±790 a129±02/1303 7% 

b33/3±13/20 b03/1±00/30 c32/1±21/13 c3/2±17/11 b7/0±302 c32±37/1012 32% 

b20/2±33/29 a90/3±01/37 b31/1±22/13 b31/2±11/11 c0±319 c02±12/1029 33% 

a73/3±31/23 ab11/1±79/20 a33/1±19/13 a31/2±30/11 b0/0±371 bc30±1002 22% 

 

ند تغییرات ضریب اصطکاک استاتیکی هسته خرما بر روی سه سطح فوالد کالوانیزه، فوالد معمولی و تخته چندال در اثر رو

( نشان داده شده است. همان طور که از شکل مشخص است در هر سه سطح با افزایش رطوبت 1افزایش رطوبت در شکل )

توان باشد. میگین مربوط به تخته چندال بیشتر از سطوح دیگر مییابد که مقادیر میانضریب اصطکاک استاتیکی افزایش می
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-که کرویت کاهش میگیری نمود که در اثر افزایش رطوبت، نیروی چسبندگی افزایش یافته؛ و این در حالیست چنین نتیجه

نتایج محققان دیگر دست آمده با شود که حرکت هسته بر روی تمام سطوح با سختی صورت گیرد. نتایج بهیابد و موجب می

 .Fadavi et al., 2013; Gezer et al.,] [2002خوانی داردهم

 

 
 تاثیر رطوبت بر ضریب اصطکاک استاتیکی هسته خرما 1-شکل
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