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چنيدُ

ثٌذي هحصَل ثش اسبس  دسجِ. ثبضٌذ ثٌذي هي ّبي دسجِ دس سيستن يپبساهتشّبي هْو حجن ٍ ّبي فيضيكي اص جولِ ، اثعبد، جشم ٍيژگي

خطي   دس ايي تحقيق اهكبى اسائِ هذل. ضَد ثٌذي هي ثٌذي سا كبّص دادُ ٍ هٌجش ثِ ايجبد الگَّبي هٌبست ثستِ ّبي ثستِ آى ّضيٌِ ٍصى

ًتبيج . ّب ثشسسي ضذُ است صهيٌي ثشاي سِ ٍاسيتِ آگشيب، آلوشا ٍ هبسفًَب ثِ كوك خَاظ فيضيكي آى ّبي سيت ثيٌي جشم غذُ ثشاي پيص

98/0r ّبي هذل ًطبى داد كِ
2= ،037/273-b777/1a+ 984/3M=  ٍ997/0r

2
= ،343/0-V002/1 M=س اثعبد ٍ حجن ثِ تشتيت ثش اسب

97/0r ،ّبي ٍاسيتِ اگشيب سبصي جشم غذُ ثشاي هذل
2
= ،683/236-b081/3a+ 471/2 M= ٍ995/0r

2
= ،206/0-V003/1 M= تعيييثشاي 

91/0rّبي  ّبي ٍاسيتِ آلوشا ٍ هذل جشم غذُ
2
= ،696/192-b275/5 M= ٍ996/0r

2
= ،603/0-V003/1 M=ّبي  ثيٌي جشم غذُ ثشاي پيص

 .ثبضٌذ ْتشيي هذل هيث ٍاسيتِ هبسفًَب

 

.ٍاريتِخَاصفيسيني،،جرمسازيهدلزهيٌي،سيب:ٍاشگاىمليدي

 

 هقدهِ

 ثِ اسٍپبيي كطَسّبي اص ثسيبسي دس صٌعتي هصبسف ثش عالٍُ كِ است كطبٍسصي ثخص دس استشاتژيك هحصَالت اص يكي صهيٌي سيت

 فيضيكي خَاظ .دًيبست دس تَصيع تشيي گستشدُ داساي رست ٍ ثشًج گٌذم، اص ثعذ صهيٌي سيت. ضَد هي هحسَة اصلي غزاي عٌَاى

ثٌذي  ٍ دسجِ اًتقبل ثٌذي، ثستِ ّبي سيستن طشاحي پبساهتشّبي هْوتشيي ثِ عٌَاى جشم، حجن ٍ اثعبد اص جولِ كطبٍسصي هحصَالت

ثٌذي هحصَالت ثش اسبس ٍصى آى  اهب دس ثشخي هَاسد دسجِ. ضًَذ ثٌذي هي اغلت هحصَالت كطبٍسصي ثش اسبس اًذاصُ دسجِ .ثبضذ هي

ٍ ًيض ساثطِ ثيي جشم ٍ حجن آى ضشٍسي  ثٌبثشايي ثشاي ايي كبس داًستي ساثطِ ثيي جشم ٍ اثعبد هحصَل .ثبضذ تش هي هقشٍى ثِ صشفِ

 چَى .ثبضذ خَاظ فيضيكي آى هي ثب استفبدُ اص خطي صهيٌي ثش اسبس هذل ّبي سيت م غذُتعييي جشّذف اص اًجبم ايي پژٍّص  .است

 تعييي سا هحصَالت ايي جشم تَاى هي حجن گيشي اًذاصُ كوك ثِ است ًبچيض حجوي تغييشات جشم كطبٍسصي هحصَالت ثيطتش دس

 (.2000 فَسثس،)ًوَد  ًيض استفبدُ جشم هجٌبي ثش هحصَل ثٌذي دسجِ ثشاي آى اص ٍ ًوَدُ

 

ّاهَادٍرٍش

دس استبى چْبسهحبل ٍ  ثشٍجي هٌطقِ اص 1390 سبل هْشهبُ دس، آلوشا ٍ هبسفًَب ّبي اگشيب صهيٌي ثِ ًبم سيتدس ايي تحقيق سِ ٍاسيتِ 

ّب داساي ثبالتشيي سطح  ايي ٍاسيتِ .ضذًذ ًگْذاسي سبًتيگشاد دسجِ 4 دهبي دس ضْشكشد داًطگبُ سشدخبًِ ثِ اًتقبل ثب ٍ تْيِ يبسيتثخ
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ٍ  61/73، 64/71ثشاثش  تشتيت ثِ ّبي اگشيب، آلوشا ٍ هبسفًَب ٍاسيتِ تش پبيِ ثش اٍليِ سطَثت هيبًگيي. ثبضٌذ دس ايي استبى هي صيش كطت

 .دسصذ ثَد 56/79

، ضشيت كشٍيت ٍ حجن ثِ عٌَاى  صهيٌي ضبهل جشم، اثعبد، قطش هيبًگيي ٌّذسي ّبي سيت ثِ هٌظَس تعييي هطخصبت فيضيكي غذُ

 .تكشاس اًجبم ضذ 20آصهبيطي دس قبلت طشح كبهال تصبدفي ثب  پبساهتشّبي هستقل ٍ سِ ٍاسيتِ هَسد ًظش ثِ عٌَاى پبساهتشّبي ٍاثستِ،

 (:1986 هحسٌيي،)ثبضذ  ّب ثِ ضشح صيش هي سٍش تعييي ٍ هحبسجِ ايي هطخصِ

ٍ  56/154ثِ كوك يك كَليس ديجيتبل ثب هبكضيون دّبًِ  (c) ٍ كَچك (b) ، هتَسط(a) سِ ثعذ اصلي ّش غذُ ضبهل قطشّبي ثضسگ

 :گشديذ هحبسجِ صيش ٍاثطثِ كوك س () ٍ ضشيت كشٍيت( dc) قطش هتَسط ٌّذسيهقبديش  ي ٍتعييهيليوتش  01/0دقت 

 (1                                                                                                                            )          3
1

)(abcd c  

(2    )                                                                                                                                            
a

dc  

 ثذيي .سٍش جبثجبيي سيبل استفبدُ ضذ اصّب  حجن غذُ ٍ ثِ هٌظَستعيييگشم  1 دقت ثب ديجيتبل تشاصٍي اص ّب غذُ جشم تعييي ثشاي

 تشاصٍ ٍسيلِ ثِ ضذُ دادُ ًطبى عذد دسجِ، 20 دهبي ثب آة دس دسٍى كشدى ٍسِ غَط اص پس ٍ ٍصى َّا دس غذُ ّش اثتذا كِ صَست

 :گشديذ هحبسجِ صيش سٍاثط اص آى هخصَظ جشم ٍ حجن ٍ ضذ قشائت

 جشم آة جبثجب ضذُ;  (ٍس جشم غذُ غَطِ+ جشم آة +  جشم ظشف) –( جشم آة + جشم ظشف)                           (                      3) 

 حجن غذُ( ; جشم آة جبثجب ضذُ( / )جشم هخصَظ آة)                                          (                                               4) 

 جشم هخصَظ ظبّشي غذُ;  (جشم غذُ*  جشم هخصَظ آة( / ) جشم آة جبثجب ضذُ)                             (                           5) 

gr،cm حست ثش ثِ تشتيت ظبّشي هخصَظ جشم ٍ حجن ،جشم هقبديش سٍاثط ايي دس
3   ٍ gr/cm

جشم هخصَظ آة  .ثبضٌذ هي3

1gr/cm ثشاثش 
  .دس ًظش گشفتِ ضذ3

 

 بحثًٍتايج

 افضاس ثِ كوك ًشمسبصي جشم غذُ ثش اسبس خَاظ فيضيكي آى  ليل آهبسي ًتبيج ٍ تعييي ساثطِ خطي هٌبست ثشاي هذلتجضيِ ٍ تح

SPSS V.17 ّب ثشاي ّش سِ  خَاظ فيضيكي غذُ  ًتبيج هقبيسِ هيبًگيي 1دس جذٍل . ّب ثِ سٍش داًكي اًجبم ضذ ٍ هقبيسِ هيبًگيي

 .ٍاسيتِ هَسد آصهبيص اسائِ ضذُ است

 

ٍيژگي   

 فيضيكي

 ٍاسيتِ

قطش 

ثضسگ 

(mm) 

قطش 

هتَسط 

(mm) 

قطش 

كَچك 

(mm) 

 هتَسطقطش 

ٌّذسي 

(mm) 

ضشيت 

 كشٍيت

)%( 

 جشم

(gr) 

 حجن

(cm
3) 

جشم 

هخصَظ 

(gr/cm
3) 

 a24/79 a73/61 b10/47 a12/61 b8/77 اگشيب
a35/152 a45/152 a999/0 

 a74/83 a82/59 b72/49 a72/62 b9/75 آلوشا
a55/154 

a25/154 a000/1 

 a07/79 a65/66 a31/58 a38/67 a5/85 هبسفًَب
a90/158 

a10/159 
a997/0 



برايسٍِاريتِّاغدُخَاصفيسينيهقايسِهياًگيي.1جدٍل

.ًدارًد%5داريدرسطحتيوارّايدارايحرٍفهشتركتفاٍتهعٌي
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 :ٍاسيتِ هَسد آصهبيص ثذست آهذثشاي ّش سِ آى اثعبد  ثش اسبسغذُ جشم  ساثطِ خطي صيش ثشاي تعييي

 (6                                                                                                                        ) M=k1a+ k2b+ k3c+ k4 

 :آهذُ است 2دس جذٍل سِ ٍاسيتِ ّش ّب ثشاي  ثبضٌذ كِ هقذاس آى ضشايت ثبثت هي k1، k2،k3  ٍk4 دس ايي ساثطِ 

 

r ٍاسيتِ
2 

k1 k2 k3 k4 

- 037/273 0 777/1 984/3 98/0 اگشيب

- 683/236 0 081/3 471/2 97/0 آلوشا

- 696/192 0 275/5 0 91/0 هبسفًَب

 ثشاي سِ ٍاسيتِ k1، k2 ،k3   ٍk4هقبديش ضشايت ثبثت . 2جذٍل 

 

 :ثذست آهذ صيش ثِ صَست ساثطِ خطي ًيض د آصهبيصجشم ثش اسبس حجن غذُ ثشاي ّش سِ ٍاسيتِ هَس سبصي هذل

(7                         )                                                                                                                M=k5V+k6 

هقبديش ضشايت ّوجستگي . آهذُ است 3ش سِ ٍاسيتِ دس جذٍل ّب ثشاي ّ ثبضٌذ كِ هقذاس آى ضشايت ثبثت هيk5 ٍ  k6دس ايي ساثطِ 

.ثبضذ ثيبًگش ّوجستگي ثبالي جشم ٍ حجن هي

 

r ٍاسيتِ
2 

K5 K6 

- 343/0 002/1 997/0 اگشيب

- 206/0 003/1 995/0 آلوشا

- 603/0 003/1 996/0 هبسفًَب

 ثشاي سِ ٍاسيتk5 ٍ k6ِ هقبديش ضشايت ثبثت . 2جذٍل 

 

91/0rساثطِ غيش خطي ( 2007)اى خبًعلي ٍ ّوكبس
2
=  ٍ85/20-b02/2-2

b05/0 M= سا ثشاي هذل سبصي جشم ًبسًگي ثش اسبس قطش

98/0rساثطِ . اسائِ دادًذآى  هتَسط
2
=  ٍ03/2+V003/1 M=فشت ثش اسبس حجن ٍاقعي آى تَسط  سا ثشاي هذل سبصي جشم گشيپ

 اًبس ثِ هٌظَس هذل سبصي جشم (2007)ًبم ٍ ّوكبساى  تَسط خَش اي ثًِتبيج هطب. گضاسش ضذُ است (2006)فش  لشستبًي ٍ طجبطجبيي

99/0rّب هعبدلِ  آى. گضاسش ضذُ استثش اسبس حجن آى 
2
= ٍ 25/4+V96/0=  Mحجن ٍاقعي سصي جشم ثش اسبثشاي هذل سب سا 

 .هحصَل اسائِ دادًذ
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Abstract: 

Among physical characteristics, dimensions, mass and volume are important parameters in sizing 

and grading systems.grading product based on weight reduces packing and handling costs and also 

provides suitable packing patterns. In this study potato mass was predicted by applying different 

physical characteristics with linear models for three different varieties (agria, almera, marfona). The 

results showed that models of M=3.984a+1.777b-273.037 ,r
2
=0.98 and M=1.002V-0.343, r

2
=0.997 

for varietie agria, M=5.275b-192.696 ,r
2
=0.91 and M=1.003V-0.603, r2=0.996 for varietie marfona 

and M=2.471a+3.081b-236.683 ,r
2
=0.97 and M=1.003V-0.206, r

2
=0.995 for varietie marfona are 

best models for mass modeling based on the dimensions and volume, respectively. 
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