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  يپژوهش مقاله
  

 اختهزغال ريگهسته نيماش در يريگهسته تيفيک بر سنبه نوع و وهيم رطوبت يامحتو ريتأث
  

  ٣رپو نيحس عادل و *٢پور حسن يعل ،١بهيقر بهيقر بهنام
  
  

   چکيده
  

ي فراوري براي زير برنامه وي گذار هيسرما ،آني مغذ مواد باالي ارزش به توجه با كه است يباغ محصوالت از يكي اختهزغال
 يکي يريگهسته .کنديم جاديا آني بازارپسند دري جد مانع بازار، دريي نها محصول در هسته وجود دارد.يي بسزا تياهم آن
 يمحتوا يپارامترها ريتأث پژوهش نيا در .گردديم اختهزغال محصول افزوده ارزش شيافزا موجب که است ييندهايفرآ از

 يواحدها و باغداران ازين مورد اختهزغال وهيم ريگهسته نيماشي ريگهسته عمل تيفيک بر سنبه نوع و اختهزغال وهيم يرطوبت
 وهيم يکيمکان - يکيزيف خواص به توجه با وي ريگهسته مختلفي ندهايفرآ مطالعه با .گرفت قراري بررس مورد فرآوري
 شده ساخته نيماش رفته، بکاري ژنوا زميمکان و قدرت انتقال ستميس به توجه با شد. انتخابي پانچ ريگهسته نوع ،اخته زغال
 وهيم ريگهسته قطعاتي تمام دهد. انجام کامل طورهب راي ريگهسته عمل سپس و کردهي ساز دانه تک را محصول است قادر
-نرم از شده استخراجي هانقشهي رو از و ديگرد هيته CATIA افزار نرم توسط آني وتريکامپ مدل سپس وي طراح اختهزغال
 ،يريگهسته نيح در محصول تلفات ن،يماشي ابيارزي برا شد. ساخته اختهزغال وهيم ريگهسته نيماشي مرکز بخش افزار،
 گرفته نظر دري اصلي ارهايمع عنوان بهي ريگهسته عمل بودن زيآم تيموفق وي ريگهسته از بعد محصولي ظاهر شکل حفظ
 شش در درصد ٧٥ و ٧٠يرطوبتي محتوا سطح دو و پرسه و دارگردغهيت ساده ساده، سنبه نوع سه در نيماش ييکارآ .ندشد
 تفاوت ،آنيي نها شکل و محصول شده جاديا تلفات در که داد نشان انسيوار ليتحل آزمون گرفت. قراري بررس مورد ماريت

 به پرسه سنبه نوع و %٧٥ي رطوبتي محتوا با ماريت دريي کارآ نيبهتر داشت. وجود آزمون مورد ماريت شش دري داريمعن
 تلفات نيکمتر و گرفت قراري ريگهسته مورد زيآمتيموفق بطور محصول % ٣٣/٩٣ طيشرا نيا تحت کهيطورهب ،آمد دست
  شد. مشاهده ماريت نيا در زين محصول گوشت

  
  رطوبت.ي امحتو ،سيماتر سنبه، ،يريگهسته ،اختهزغال :كليدي يها واژه
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   مقدمه
 يسيانگل نام و  Cornus mas Lي علم نام با اختهزغال

Cornelian cherry متعلق زير يها وهيم نيتر مهم از يکي 
 ييدارو و ياهيتغذ خواص يدارا Cornaceae خانواده به

 و يياروپا مناطق در يوحش اهيگ کي عنوان به که است
 کاشت هم هيترک کشور در راًياخ و کنديم رشد ييايآس
 محل رانيا در نيهمچن ).Mikaili et al., 2013( شوديم

 و قزوين شرقي، آذربايجان استان سه در گياه اين رويش
 يشهرها در شرقي آذربايجان استان در که است گيالن

 الموت يشهرها در نيقزو استان در ،جلفا و هوراند بر،يکل
 دارد يپراکندگ رودبار شهر در النيگ استان در و نيکوه و
)Hassanpour, 2017(. وزارت توسط شده ارائه آمار طبق 

 وهيم نيا کشت ريز سطح ١٣٩٧ سال در يکشاورز جهاد
 طور به آن هکتار هر از و است هکتار ١٠٥٦ شورک در

 شوديم برداشت محصول لوگرميک ٥٠٠ و هزار ٦ متوسط
)Anonymous, 2019(. از اختهزغال نکهيا به توجه با 
 هم هنوز يول ،شده شناخته دارو و غذا عنوان به ربازيد

 است. گرفته قرار توجه مورد مهم يهاوهيم زمره در کمتر
 را اختهزغال وهيم يباال ييغذا ارزش  مختلف مطالعات

 نيا در آن پرورش تياهم دهنده نشان که کننديم دييتا
 Bosnjakovic et( )؛Bijelic et al., 2011(( است کشورها

al., 2012 ؛( )Dokoupil & Reznicek., 20122012( )؛ 

Hassanpour et al.,؛( )Yalcinkaya., 20092011( )؛ 

Ercisli et al.,2015( )؛ Ercisli et al.,؛( )Regula et al., 

 کاهش باعث اختهزغال نييپا دوز از استفاده .))2019
 يهاسلول ترشح از مانع آني باال دوز و هياول التهاب
 شوديم دست و کبد مانند بدن يهااندام در يالتهاب

)Kazimierski et al., 2019(. يهاوهيم معمول طور به 
 طعم و عطر که رنگ رهيت قرمز مرحله در اختهزغال
 ).Gunduz et al., 2013( شونديم برداشت دارند، يمطلوب

 رنگ به كامل رسيدن از پس و است شکل بيضي آن وهيم
 يدارا اختهزغال نيهمچن .ديآمي در تيره تا روشن قرمز
 به و اهيس يحت اي و زرد ،يصورت يهارنگ به ييهاوهيم

 نبود ليدل به ).Kermani et al., 2010( است يتونيز شکل
 محصول نيا کشت، مورد مناطق در مناسبي ليتبد عيصنا
 ريغ صورت به عمدتاً و شده يفرآور يخانگ صورت به

 فروشان دست توسط و شده يبند بسته يافله وي بهداشت
   .رسديم فروش به و عرضه گرددوره

 (ظاهر، يحس يهاشاخص شامل است يمفهوم تيفيک
 و ،ييغذا ارزش وي سالمت ،يکيمکان عطر)، و مزه بافت،

 ياقتصاد ارزش محصول به رفته هم يرو صفات نيا
 ،اختهزغال يفرآور مراحل ).Abbott, 1999( دهند يم

 کردنخشک ،يريگهسته ،يبندطبقه و يريگدمبک شامل
 از يکي يريگهسته نديفرآ .است يبندبسته تينها در و

 منظور به که است هاوهيم يليتبد عيصنا و يفرآور مراحل
 اعمال وهيم يرو آن راحت مصرف و تيفيک شيافزا
ي شتريبي پسند بازار ،هسته بدون اختهزغال .گردد يم

 کرده دايپ راي ديجد کنندگانمصرف و بازارها و داشته
 گريد يهافرآورده هياول ماده عنوان به نيهمچن و است
 اختهزغال نکهيا يبرا نيبنابرا رد.يگيم قرار توجه مورد
 مورد و هيته ييباال تيفيک با يليتبد عيصنا در ازين مورد

 شده، خشک وهيمي بندبسته بر عالوه ،رديگ قرار استفاده
 عمل .شود انجام زين يريگهسته عمل است بهتر
 اي و يدستصورت  بهي سنت روش در اختهزغال يريگ هسته
 انجام ابيآس سنگ به هيشب يميقد لهيوس کي توسط

 ،فرسا طاقت نه،يپرهز يکار عمل، نيا که رفتگ يم
 برخوردار زين يکم يليخ سرعت از و سخت و يربهداشتيغ

  .است بوده
ي کيمکان وي کيزيف اتيخصوص و شکل به توجه با

 نياي براي پانچي رهايگهسته از استفاده ،اخته زغال
ي برا حال، به تا رسد.يم نظر به مناسب محصول
ي طراحي پانچ زميمکان باي نيماش ،اختهزغالي ريگ هسته
ي رهايگهسته و گرفته انجام قاتيتحق اکثر و است نشده
 تونيز و خرما رينظي محصوالتي برا شده ساختهي صنعت
 ريگهسته نيماش در ،Castro (2004) ،يطرح در .است
 ييارهايش آن در که کرد استفاده يپانچ روش از رماخ
 نيهمچن بود. گرفته نظر در پانچ يشو و شست يبرا

Politino & Morsucci (2008) خرما ريگهسته نيماش در 
 که کردند استفادهي منحني نوسان حرکت با پانچ کي از

 انجام نقاله نوار حرکت نيح در راي ريگهسته اتيعمل
 Larsen (2012) وستهيپ ريگهسته نيماش طرح در داد.يم
 تون،يز الس،يگ همچونيي هاوهيم ،يريگهستهي برا ،

 آن ريز از که شدنديم ختهير گودال کي داخل  آلو و خرما
 که استيي هاحفره شامل نقاله نوار شد.يم رد نقاله نوار
 قرار هاحفره از کيهر داخل تکتک صورت به هاوهيم
 حرکت ريگهسته واحد سمت به هاوهيم سپس رند.يگ يم
 به که هاپانچ ازي امجموعه توسط آنجا در و کننديم
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 وهيم گوشت از وهيم هسته کننديم حرکت نييپا سمت
 از ،al et Raoufat. (2016) بار نياول يبرا شود.يم جدا
 خرما وهيم از هسته کردن خارج يبرا يارهيگ زميمکان کي

 با و شديم خرما گوشت وارد رهيگ نيا .کردند استفاده
 نيا .کرديم خارج وهيم درون از را آن هسته، کامل گرفتن
 توقف وکاهش وهيم يظاهر شکل حفظ هدف با طرح
 .شد ساخته و يطراح خرما يچسبندگ بعلت نيماش
 هسته، يانتها تا رهيگ ورود ليدل به خرماي دگيدبيآس

 در لرزش شيافزا ،يريگهسته واحد ييکارآ کاهش
 به رهيگ شدن بسته از نانياطم عدم و اديزي هاسرعت

 نيتر مهم از رهيگ شدن بسته و باز زميمکان شکل ليدل
  بودند. زميمکان نيا بيمعا

 ريگهسته نيماش انواع ساخت به اقدامي اديزي هاشرکت
 و هاطرح در السيگ و تونيز خرما، رينظيي هاوهيم

 هانيماش نيا اغلب در اما ،اندنموده متفاوتي ها اندازه
 دسترس در هاآني طراحي چگونگ دربارهي اديز اطالعات

ي نيماش حال به تا نکهيا گرفتن نظر در با ن،يبنابرا ست.ين
 نشده ساخته وي طراح اختهزغال وهيمي ريگ هستهي برا

 به وي کشاورز کردن هزيمکان اهداف يراستا در و است
 وهيمي هافرآورده و يليتبد عيصنا اتيعمل ليتسه منظور
 لواشک)، مربا، ،يترش ديتول کردن،(خشک اخته زغال
 سرعت ،ييکارآ بردن باال ،يبند بسته در تيفيک شيافزا

 نيکمتر در بازار به تيفيباک محصول ارائه و يريگ هسته
 مؤثري پارامترهاي بررس ،پژوهش نيا هدف ممکن، زمان
 وهيم ريگهسته نيماش کي ريگ هسته وي مرکز قسمت در

 و (رطوبت مؤثري پارامترها برهمکنش ريتأث و اختهزغال
  .استي ريگهسته عمل در سنبه) نوع

  
  ها روش و مواد
 وهيم يريگهسته عمل انجام يبرا ازين مورد يهاشيآزما
 يکشاورز دانشکده ستميوسيب کيمکان گروه در اختهزغال

 عدد ٤٠٠ تعداد منظور، نيبد د.ش انجام هياروم دانشگاه
 از شد. هيته بريکل شهرستان در ياباغچه از اختهزغال وهيم
 انتخاب يتصادف بطور وهيم عدد ٩٠ تعداد، نيا انيم

 هيپا بر %٧٥ و %٧٠(ي رطوبتي محتوا به باتوجه گرديد.
 ماريت ٦ در شده انتخابي هانمونه سنبه، نوع و هاوهيم )تر

 ١ جدول براساس مارهايتي بندطبقه شدند.ي بنددسته
ي دما در هانمونه تيتثب ساعت ٤ از پس گرفت. انجام
  شد. انجام هانمونهي رو هاشيآزما طيمح

  مارهايتي اختصار عالئم -١ جدول
فيرد ماريت  حاتيتوض   
١ a1b0 ساده سنبه نوع و %٧٥ رطوبت با ماريت  

٢ a1b1 
 ساده سنبه نوع نوع و %٧٥ رطوبت با ماريت

دارگرد غهيت  
٣ a1b2 پرسه سنبه نوع و %٧٥ رطوبت با ماريت  
٤ a0b0 ساده سنبه نوع و %٧٠ رطوبت با ماريت  

٥ a0b1 
 ساده سنبه نوع نوع و %٧٠ رطوبت با ماريت

دارگرد غهيت  
٦ a0b2 پرسه سنبه نوع و %٧٠ رطوبت با ماريت  

  
  شيآزما زاتيتجه
 ،اختهزغال وهيم ريگهسته نيماش اجزاء نهيبهي طراحي برا

 مورد اختهزغال وهيمي کيمکان وي کيزيف اتيخصوص
 و اختهزغال ميوه ابعاد گيرياندازه گرفت. قراري ريگاندازه
 ٠١/٠ دقّت (با ديجيتالي كوليس کي توسط آن هستة
 ترازوي کي توسط آن هستة و ميوه جرم و )مترميلي

 نييتع يبرا .شد انجام گرم) ٠١/٠ دقّت (با يکالكتروني
 آزمون دستگاه از اختهزغال هسته و وهيم يکيمکان خواص
 يفشار آزمون يط )١ (شکل  Load cell 50N از و مواد
 شده نيچتازه محصول رطوبت شد. استفادهي محور تک
 شيپ کهييآنجا ازي ول ،آمد دست به %٧٥ محدوده در
 برداشت از پس بالفاصله محصولي ريگهسته شديمي نيب

 نييپا %٧٠ تا محصول رطوبت نباشد، ممکن مزارع در
 %٧٠ و %٧٥ رطوبت سطح دو در هاآزمون و شد آورده
 و %٧٥(ي رطوبتي محتواي ريگاندازهي برا رفت.يپذ انجام
 دقّت (با يکالكتروني ترازوي کي از اختهزغال وهيم %)٧٠
 حيتوض به الزم د.يگرد استفاده آون دستگاه و گرم) ٠١/٠
 ساختي برا المنتيف وي بعد سه چاپگر کي از که است
 ريگهسته نيماش سيماتري هاسوراخ از المان سه
ي هاسوراخ ساخت در ).٢ (شکل شد استفاده اخته زغال
 شد؛ استفاده )PLA( ديآميپل جنس با المنتيف از سيماتر
 آهن ورق با سهيمقا در ديآميپل اصطکاک بيضر رايز

 ).۲ (جدول است ترنيپائ چوب و لياست زه،يگالوان
 آزمون دستگاه باي شيآزماي ريگهسته نديفرآ در نيهمچن
 ساده (ساده، سنبه نوع سه از هاالمان نيا همراه به مواد،

ي اصل نديفرآ ).٣ (شکل شد استفاده پر)سه و دارگردغهيت
 محققان توسط کهي کيمکان نيماش توسط ،يريگهسته

 گرفت انجام بود شده ساخته وي طراح پژوهش نيا
)Gharibeh gharibeh, 2021(.  
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  مواد آزمون دستگاه - ۱شکل 

  

 
نمونه اي از سوراخ ماتريس ساخته شده توسط چاپگر  - ۲شکل 

  سه بعدي
  

 بيوسيستم مکانيک بخش اين پژوهش در آزمايشات انجام
که از آنجايي .شد انجام اروميه دانشگاه کشاورزي دانشکده

درصد محتواي رطوبتي يکي از فاکتورهاي تعيين کننده 
گيري است، بنابراين با استفاده از دستگاه در عمل هسته

 ١٠٥ي در دما، اختهزغالهاي انتخاب شده آون، نمونه
خشک شده و با  ساعت ٢٤به مدت  سلسيوسدرجه 
آنها  هيرطوبت اول زانيمها، نمونه گيري مداوم وزناندازه

% ٧٥% و ٧٠مشخص و در دو دسته محتواي رطوبتي 
بندي شدند. بر اساس آزمايشات مقدماتي مشخص تقسيم

ها در هواي آزاد گرديد که نگهداري يک الي دو روزه نمونه
  رساند.% مي٧٠در فصل برداشت، رطوبت آنها را به حدود 

، براي اختهبتي ميوه زغالبعد از تعيين درصد محتواي رطو
به دست آوردن اطالعات الزم جهت طراحي و ساخت 

هاي ماتريس ماشين مورد گير، اجزاي سوراخماشين هسته
(طول،  اختهنظر از روي ابعاد فيزيکي ميوه و هسته زغال

پهنا، ضخامت، قطر متوسط هندسي و کرويت) که در 
، CATIA افزار نرمآمده است، با استفاده از  ٢جدول 
ريزي و ساخته سازي و توسط چاپگر سه بعدي قالب مدل

ها شدند. در مرحله بعد، باتوجه به ابعاد فيزيکي هسته ميوه

هاي ساده، ساده ذکر شده است، سنبه ٢که در جدول 
پر طراحي و ساخته شد. الزم به ذکر دارگرد و سهتيغه

چندين گيري ها از اندازهاست که ابعاد فيزيکي هسته ميوه
  ها به دست آمد.هسته خارج شده از ميوه

  

  
 به راست (از آنها سر از مقاطع همراه به هاسنبه انواع - ۳ شکل

  )پرسه و دارگردغهيت ساده ساده، :چپ
  

و اجراي  اختهزغال ميوه مکانيکي خواص تعيين براي
سازي شده گيري، اجزاي شبيهآزمايشي عمل هسته

بعدي و دستگاه چاپگر سههاي ماتريس توسط سوراخ
مواد تعبيه شدند. با  آزمون دستگاه ها بر رويسنبه

گيري چندين بار تکرار استفاده از اين دستگاه، عمل هسته
شد و نيروي الزم جهت نفوذ سنبه به داخل ميوه براي 

گيري شد. الزم به ذکر است تعيين اين گيري اندازههسته
اب ساير قطعات ماشين نيرو امري الزم براي طراحي و انتخ

  از قبيل مکانيزم ژنوا، شاتون، ميلنگ بود. 
با توجه به آزمايشات مقدماتي و اطالعات به دست آمده از 
دستگاه آزمون مواد، ماشيني در ابعاد آزمايشگاهي طراحي 

 سيستم شاسي،: هاي اصليو ساخت شد که شامل قسمت
 يس،ماتر و سنبه شامل گير؛هسته سيستم کننده،تغذيه
 و لنگ ميل و الکتروموتور شامل قدرت؛ انتقال سيستم
 گيريهسته ميوه کامل، ميوه مخازن ژنوا، مکانيزم و شاتون
 ايمني (صفحات هايحفاظ سيستم و هسته و شده

 -٤پوشاننده) بود. جزئيات ماشين ساخته شده در شکل 
الف نشان داده شده است. همچنين در صورت کارکرد 

آزمايشگاهي ساخته شده، ساخت نمونه موفق ماشين 
  خواهد گرفت. دستورکار قرار ب در - ٤صنعتي، طبق شکل 
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نحوي  به اختهگير زغالماشين هسته کاري دوره و ايده
توسط  اختهاست که در ابتدا نمونه انتخاب شده ميوه زغال

شکل  Uکاربر ماشين در مخزن اوليه ميوه که به صورت 
گرفت. ضلع مايل دروني اين ساخته شده بود، قرار مي

دار واحد اي سوراخمخزن، قطاعي از ماتريس استوانه
گيري است که توسط اين ماتريس، ميوه به زير هسته

گيري شد. واحد هستهگيري هدايت ميسنبه واحد هسته

که وقتي سنبه باال داراي سنبه و ماتريس بود، به نحوي
نبه انجام رفت عمل تغذيه و انتقال به زير اين سمي
، اختهشد. در حين نفوذ سنبه به داخل ميوه زغال مي

شد تا از شکستن سنبه و انباشته شدن تغذيه متوقف مي
هاي ماتريس ميوه در پشت سنبه جلوگيري شود. سوراخ

گاهي براي ميوه در حين انجام نيز به عنوان تکيه
  ).٤شدند (شکل گيري محسوب مي هسته

  
  اختهزغال هستة و ميوه نمونة اصطكاكي و فيزيكي خواص -٢ جدول

يکيزيف مشخصه اختهزغال وهيم  وهيم اريمع انحراف  اختهزغال هسته  هسته اريمع انحراف   
متر)يلي(م طول  ۹۴/۱۷  ٤٠/١  ٤٦/١٢  ٩٠/١  
متر)يلي(م پهنا  ۳۵/۱۳  ٤٠/٠  ٧٧/٥  ٥٤/١  

متر)يلي(م ضخامت  ٤٣/٠  ٢٢/٥  ٤٠/١  ٨٨/١٢  
متر)يلي(مي هندس متوسط قطر  ٤٩/٠  ٢٠/٧  ٤٠/١  ٥٤/١٤  

(درصد) تيکرو  ۸۱  ٦/٤  ٥٨  ٩٠/٥  
سطح:ي روي کياستات اصطکاک بيضر          

زهيگالوان آهن ورق  ٣٨/٠  - - - 
لياست ورق  ٣٥/٠  - - - 
ديآمي پل  ٣٣/٠  - - - 

 - - -  ٤١/٠ چوب
  

  
  کيزومتريا ينما :ب اخته،زغال ريگهسته نيماش يواقع ينما :الف - ٤ شکل

  
 ١٥ دري ريگهسته عمل شده، ساخته نيماشي ابيارزي برا

 نيهمچن شد. انجام )١ (جدول ماريت هري برا و تکرار
 وهيم ابعاد راتييتغ ،يريگهسته عمل ازي ناش تلفات
 موفقي ريگهسته درصد وي ريگهسته از بعد اخته زغال
  گرفت. قرار مدنظر

ي ريگهسته نديفرآ از شده کسب اطالعات از استفاده با
 از ،Excel افزار نرم در آنها ثبت و شده انتخابي هانمونه
  شد: استفادهي ريگهسته بازده محاسبهي برا )١( همعادل

)١(  PI =     × 100   
 و موفق يريگ هسته تعداد Np ؛يريگ هسته درصد PI که
N تلفات زانيم نيهمچن .است يريگ هسته کل تعداد 

 وهيم قطر رييتغ و طول رييتغ رفته)، دست از (گوشت
 دست به )٤( و )٣( )،٢( معادالت از بيترت به اختهزغال

  آمدند:
)٢(    =   − (  +   )   
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 از قبـل  وزن W1 (گرم)؛ رفته دست از گوشت وزن WL که
 و (گـرم) ي ريـ گهسـته  از بعد وزن W2 (گرم)؛ي ريگهسته

WC است (گرم) هسته وزن.  
تغيير طول  )٣( = ℎ1 − ℎ2  
 پس طول h2 و متر)يلي(م يريگهسته از شيپ طول h1 که
  است. متر)يلي(م يريگهسته از

تغيير قطر  )٤( =  1 −  2  
 پس قطر d2 و متر)يلي(م يريگهسته از شيپ قطر d1 که
  است. متر)يلي(م يريگهسته از
 ،انسيوار ليتحل انجام منظور بهSPSS 26.0.0.1 برنامه از
 نيب داريمعن اختالف وجود قيتحق يبرا F آزمون با
 از و تلفات زانيم در سنبه -  رطوبت گانهشش يمارهايت

 سهيمقا يبرا درصد ٥ احتمال سطح در دانکن آزمون
  .ديگرد استفاده هانيانگيم
  

  بحث و نتايج
  يريگهسته بازده
 در که اختهزغال وهيم موفقي ريگهستهي فيتوص آمار
 =%٧٥رطوبت(ي محتوا درصد گرفتن نظر در با ماريت شش

a1 ٧٠ و%= a0( ساده سنبه نوع و) = b0، دارگرد غهيت ساده 
= b1 ، پر سه سنبه= b2( آمده ٣ جدول در گرفت انجام 
 نيماش توسط موفقي ريگهستهي کل نيانگيم است.
 درصد ٥/٧٥ با برابر شده ادي ماريت شش در شده ساخته

 سوم، ماريت ،شوديم مشاهده ٣ جدول در که همانطور بود.
 پرسه سنبه نوع و %٧٥ رطوبتي محتوا درصد کهييجا

 وهيمي ريگهستهي برا ممکن حالت نيترمطلوب است،
  .است اختهزغال

  
 اختهزغال وهيم موفقي ريگهستهي فيتوص آمار - ٣ جدول

  وهيم تعداد  (%) نيانگيم  
  ١٥  ٠٠/٦١  )a1b0( اول ماريت
  ١٥  ٠٠/٩٠  )a1b1( دوم ماريت
  ١٥  ٣٣/٩٣  )a1b2( سوم ماريت
  ١٥  ٠٠/٥٢  )a0b0( چهارم ماريت
  ١٥ ٦٧/٧٦  )a0b1( پنجم ماريت
  ١٥ ٠٠/٨٠  )a0b2( ششم ماريت

  

  
  
  

 راتييتغ و رفته) دست از (گوشت تلفاتي بررس
 اختهزغال وهيم ابعاد
ي محتوا از متأثر که هاداده تلفات زانيمي فيتوص آمار

 در استي ريگهسته سنبه نوع و اختهزغال وهيم رطوبت
 مشاهده طورکههمان است. شده داده نشان ٥ شکل

 ساده سنبه از استفاده در تلفات نيانگيم شود يم
 زانيم از کمتري توجه قابل طور به پرسه و دارگرد غهيت

  چند ٦ شکل در .است ساده سنبه از استفاده در تلفات
 شده ادي سنبه نوع سه با شده يريگهسته اختهزغال نمونه
 ،است شده داده نشان مشاهده، قابل تلفات زانيم همراه به
 در و زيناچ تلفات پرسه سنبه با يريگهسته در که

  .بود ريگ چشم تلفات ساده سنبه با يريگ هسته
  

  
  شده يريگهسته اختهزغال يهانمونه - ۶ شکل

  
افزايش رطوبت، ميزان تلفات ميوه نتايج نشان داد که با 

طور چشمگير کاهش يافت. گيري بههسته هنگام اختهزغال
توان به اثر رطوبت بر اثر اين کاهش در ميزان تلفات را مي

از جمله تغيير  اختهتغيير خواص رئولوژيکي ميوه زغال
نسبت  اختهميزان سفتي، بافت و خاصيت ارتجاعي زغال

 باعث%) ٧٥( محصول يباال رطوبت گريد عبارت بهداد. 
 و يارتجاع تيخاص شيافزا و اختهزغال وهيم بافت يسفت
 هنگام در وهيم بهتر تيفيک و يکيزيف ظاهر حفظ
که در تحقيقات ديگر در حالي. شوديم يريگ هسته

., 2016)et alRaoufat (گيري ميوه خرما انجام ،که هسته
و درصد رطوبت گرفته بود، رابطه خطي بين ميزان تلفات 

  وجود نداشت.
نتايج تأثير درصد محتواي رطوبت، نوع سنبه و برهم کنش 

و  ٤اخته در جدول گيري ميوه زغالاين دو عامل، در هسته
  آمده است. ٧و شکل  ٥
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  )رفته دست از (گوشت  تلفات زانيم  يفيتوص آمار - ۵ شکل

  
  شدهي ريگاندازه صفات انسيوار ليتحل - ٤ جدول

دانکن) (آزمون سنبه انواع در اختهزغال وهيم قطر رييتغ و طول رييتغ و تلفات نيانگيم سهيمقا - ٥ جدول  

  تعداد  نوع سنبه
  متر)تغيير قطر (ميلي متر)تغيير طول (ميلي  گوشت از دست رفته (گرم)

  زيرمجموعه زيرمجموعه زيرمجموعه
a  b c a b c a  b c 

    ٠٩٧٧/٠   ٢٤٧٣/٠   ١٧٧٣/٠ ٣٠  پرسه
  ١٨٦٧/٠   ٣٣٣٣/٠   ٢٦٣٣/٠  ٣٠ گرد دارغهيت ساده

  ٤٦١٠/٠    ٦٢٠٧/٠   ٥٤٩٧/٠   ٣٠ ساده
 ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١ ٠٠٠/١   داريمعن

  

  اختهزغال وهيم قطر رييتغ و طول رييتغ تلفات، زانيم بر سنبه نوع و رطوبتي هاعامل متقابل اثر - ۷ شکل
  

۰ 

۵ 

۱۰ 

۱۵ 

۲۰ 

۲۵ 

۳۰ 

ساده تیغه دار گرد   %75ساده  %70ساده 
70% 

ساده تیغه دار گرد  
75% 

 %75سه پر  %70سه پر 

ت 
لفا

ن ت
یزا

م
(%) 

 انحراف معیار میانگین

محتواي رطوبت/ سنبه  نوع  

قطر رييتغ طول رييتغ  رفته دست از گوشت   صفات 
يدار يمعن  F يآزاد درجه يداريمعن   F يآزاد درجه يداريمعن   F يآزاد درجه راتييتغ منابع   

٠٠٠/٠  ٢٨٥/٣٧  ٠٠٠/٠ ١  ٤٧٢/٤٢  ٠٠٠/٠ ١  ٠٥٦/٤٢  رطوبت ١ 
٠٠٠/٠  ١٥٤/١٦٩  ٠٠٠/٠ ٢  ٠٥٥/٢٣٧  ٠٠٠/٠ ٢  ٦٧٠/٢٣٦ سنبه نوع ٢   

٠٠٢/٠  ٨٥٥/٦  ٠٠١/٠ ٢  ٥٥٤/٧  ٠٠١/٠ ٢  ٣٤١/٧ سنبه نوع × رطوبت ٢   
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 نيبي داريمعن تفاوت انس،يوار ليتحل جدول به باتوجه
 دارد. وجود مختلفي هاسنبه و هارطوبت در تلفات زانيم

 توانيم را رطوبت درصد به توجه با مشاهده قابل تفاوت
 دانست. اختهزغالي ارتجاع تيخاص و سفت بافت ازي ناش

 وجودي داريمعن تفاوت سنبه انواع از استفاده در نيهمچن
 که داد نشان دانکن آزمون از آمده دست به آمار دارد.
 باي ريگهسته عمل در اختهزغال وهيم تلفات زانيم

 و دارگردغهيت ساده سنبه از بهتر پرسه سنبه از استفاده
 سنبه از دارگردغهيت ساده سنبه عملکرد بعالوه بود. ساده
 سنبه نوع از استفاده در داريمعن تفاوت نيا بود. بهتر ساده

 کهي طور ،است سنبه توسط وهيم برش و نفوذ خاطرهب
 به نسبت پرسه سنبه از استفاده با برش و نفوذ عمل
 سنبه در رد.يگيم انجام مطلوبصورت  به گريدي هاسنبه
 داخل به سنبه نفوذ شروع زمان در دارگرد،غهيت ساده نوع
 نيا سنبه و خورديم برشي ارهيداصورت  به وهيم ،وهيم

ي انتها تا اختهزغال هسته همراه به را خورده برش قسمت
 وهيم از قسمت نيا و داده هل خود با اخته زغالي طول
 الزمي روين شديم شتريب برش سطح قدر هر شد.يم تلف
 آن تبع به و شديم شتريب زين هسته کردن خارجي برا

 .گرفتيم قرار ريتأث تحت نيماش عملکرد وي انرژ مصرف
ي کار فشار ،يظاهري سادگ رغميعل ساده، نوع سنبه در
 کوفته وهيم اعظم قسمت و بود باال هم سنبه نوع نيا در
ي ريگهسته وهيم تيفيک آوردن نييپا بر عالوه و شديم

 توان آن تبع به و شتريب نفوذ جهت روين هم باز شده
 افت.ييم شيافزاي ريگهسته عملي براي مصرف

 نوع و %٧٥ (رطوبت سوم ماريت از استفاده ،جينتا به توجه با
 مطلوب اختهزغال وهيمي ريگهستهي برا پر)سه سنبه
 آزمون به توجه با گريد عبارتهب .شدي ابيارز ماريت نيتر
 مورد ماريت شش انيمي داريمعن تفاوت انسيوار ليتحل
 )a1b2( ماريت کنش برهم که داشت وجودي بررس

 دست به را اختهزغال وهيمي ريگهسته جهينت نيتر مطلوب
 زانيم بر سنبه نوع و رطوبتي هاعامل متقابل اثر داد.يم

 نشان ٧ شکل در اختهزغال وهيمي ريگهسته عمل تلفات
  است. شده داده
 نشان اختهزغال طول رييتغ انسيوار ليتحل ،٤ جدول در
 دو نيا کنشبرهم و سنبه نوع رطوبت،ي هاعامل که داد

 ريتأث وهيم قطر رييتغ و طول رييتغي رو بر عامل
 رييتغ که داد نشان دانکن آزمون جينتا دارد.ي دار يمعن
 دو از کمتر پرسه سنبه از استفاده در وهيم قطر و طول

 استفاده در نيهمچن بود. ساده و گرد دارغهيت ساده سنبه
 به نسبت وهيم قطر رييتغ  و طول رييتغ ساده سنبه از

 ).٥ (جدول است بوده شتريب گرد دارغهيت ساده سنبه
al et Raoufat.  قيتحق مانند قيتحق نياي هاافتهي

 رييتغ در کننده نييتع عوامل ازي کي که داد نشان (2016)
 جينتا طبق ،يطرف از .استي رطوبتي محتوا وه،يم طول

 رييتغ دري گذارريتأث عاملي رطوبتي محتوا پژوهش، نيا
et Raoufat ي هاافتهي دري ول است اختهزغال وهيم قطر

al. (2016) وهيم قطر رييتغ دري داريمعن ريتأث عامل نيا 
  نداشت. خرما

  
  گيرينتيجه

 نيماش کي ريگ هسته وي مرکز بخش پژوهش نيا در
 قرار ساخت وي طراح مورد سيماتر- سنبه نوع از ريگهسته
ي پانچ روش به راي ريگهسته نديفرآ نيماش نيا گرفت.
 حالتهب سيماتر داخل در وهيم کهيبطور ،دهديم انجام
 رونيبي براي الهيم عملگر بعنوان زين سنبه و ستادهيا قائم
 افتني منظور به کند.يم عمل وهيم درون از هسته راندن
 نديفرآ دري اساس عامل دوي ريگهسته نهيبه طيشرا

 قراري ابيارز وي بررس مورد اختهزغال وهيمي ريگهسته
 ساده ساده، سنبه نوع سه از منظور نيبد .گرفت

ي رطوبتي محتو درصد از سطح دو و پر سه و دارگرد غهيت
 گرفتن نظر در با گرفتند. قرار شيآزما مورد %)٧٥ و %٧٠(

ي ريگهسته نديفرآ ،يرطوبتي محتو درصد و سنبه انواع
 انجام شاهد) ماريت دو وي اصل ماريت چهار ( ماريت شش در
 نيانگيم د.يگرد ضبط و ثبتي آمارصورت  به مشاهدات و

 بود. %٥/٧٥ شده گفتهي مارهايت دري ريگهسته درصد
ي داريمعن اختالف که داد نشان انسيوار ليتحل آزمون

 با رو نيا از دارد. وجودي ابيارز مورد ماريت شش انيم
 باي ريگهسته نيترمطلوب ،يآماري هانمونه به توجه

 سنبه و %٧٥ رطوبت که سوم ماريت در نييپا تلفات زانيم
 ماريت شد. انجام درصد ٣٣/٩٣ نيانگيم به بود پرسه نوع از

 دارگردغهيت ساده سنبه نوع و %٧٥ رطوبت درصد با دوم
 جينتا شد.ي ابيارزي ريگهسته مطلوب ماريت نيدوم بعنوان

 با وهيم و پرسه سنبه از استفاده که داد نشان پژوهش نيا
 وهيمي ريگهسته طيشرا نيترمطلوب باال،ي رطوبت درصد
  شود.يم محسوب اختهزغال

 نهيبهي فرآور تياهم و آمده دست به جينتا به توجهبا 
 خشک وي بند(بسته برداشت از بعد اختهزغال وهيم
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 نظر در با اختهزغالي ريگهسته نيماش انبوه ديتول کردن)،
 نياي شگاهيآزما نمونه وي طراحي پارامترها گرفتن
 نيا بر افزون رسد.يم نظر بهي ضرور و الزمي امر پژوهش

ي بازده در رطوبتي محتوا درصد ميمستق ريتأث به توجه با
 که شوديم هيتوص ،اختهزغال وهيمي ريگهسته شتريب

ي محتواي درصدها بر عالوهي آتي هاپژوهش در محققان
 مورد زين راي رطوبتي درصدها ريسا %،٧٥ و %٧٠ي رطوبت
 باتوجه که است ذکر به الزم .دهند قراري ابيارز وي بررس
 يدانيم مطالعات و رانيا در اختهزغال يبند تهيوار عدم به

 کشور سطح در اختهزغال مختلف يهاتهيوار شده، انجام
 لذا ؛دارند هم به کينزد و مشابه يکيزيف خواص باًيتقر

 مختلف يهاتهيوار يريگهسته در نيماش نيا از استفاده
 خواهد را يمشابه جينتا اديز احتمال به اختهزغال وهيم

 تر،جامع و يقطع جينتا حصول يبرا وجود نيا با .داد
 يهاتهيوار از يآت شاتيآزما در محققان که شوديم هيتوص

  .کنند استفاده زين اختهزغال وهيم مختلف
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