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  دهيچک
 تخم و الرو حشرات مـزاحم  ين بردن و نابود سازي از بي چگونگقات بعمل امده در خصوص  ي تحق  از ي گزارش  ارائه ن مقاله يا

، ۷۰،  ۶۰ ي مورد بررس  يدماها . کوتاه است  ي با استفاده از آب داغ و در زمان         ي جهت باال بردن زمان ماندگار     درمحصول عدس 
ن مخلوط اب مقطـر و نمـک طعـام    يطر خالص و همچن اب مقي دما همزمان برااثر.  باشندي گراد مي درجه سانت۱۰۰، ۹۰،  ۸۰

 ي شده اند و موجـود مـ       ي سال نگهدار  ۳ند بمدت ينمونه ها بعد از انجام فرآ     .  قرار  گرفته است    يمورد بررس  )تري گرم در ل   ۱۰(
بـه   گـذرد    ي م ند آنها ي سال از زمان فرآ    ۳ که مدت    ييند ودر مورد نمونه ها    ين نمونه ها قبل و بعد از فرآ       ي پروتئ يمحتوا. باشند

ک يـ له  يند بـه وسـ    يانجام فرآ م و زمان    يد سد ين دما و غلظت کلر    يروابط ب .  قرار گرفته است   يمورد بررس روش ماکروکجلدال   
پـردازش   يند ، توسـط نـرم افزارهـا   ي نمونه ها بعد از انجام فرآيرات شکل ظاهرييتغ.  نشان داده شده است    ي بعد – ۲نمودار  
 از لحـاظ    يج مـشابه  ين پـژوهش ، نتـا     يـ  در ا  ي مـورد بررسـ    يبهر حال، در همه حالتها    . است قرار گرفته    يمورد بررس ر  يتصو

ت يدر نها . ند حاصل شده است   ي سال بعد از انجام فرآ     ۳ محصول تا    يش زمان ماندگار  ي تخم و الرو حشرات و افزا      ينابودساز
  . مي کنيشنهاد مين حالت پيرا به عنوان بهتراب خالص  و محلول Co۷۰ يدما

  .ريپردازش تصو  - آب داغ- تخم و الرو حشرات-عدس  :يدي کليهاواژه 
  
  مقدمه  -۱

ن يـ حفـظ سـالمت ا    . )۱(  شود يد م ي در جهان تول   ي روغن ي تن غالت و حبوبات و دانه ها       ارديليم ۲۰بطور متوسط ساالنه    
ـ يزان پـروتئ يبا م،  خانواده حبوباتي از اعضايکيعدس  . باشدي م ي ضرور يغالت و حبوبات تا زمان مصرف امر       -۲۱ن ين ب

 ين در سـبد غـذائ  ي پـروتئ يو حـاو  خـوش پخـت   يبعنوان محـصول عدس .  باشدين مي از منابع سرشار پروتئ  يکي درصد   ۱۹
 نـد ي نما ي مـ  ياه تخم گـذار   ين گ ي ا ي غالف و دانه ها    يو مضر در مزارع بر رو     حشرات مزاحم   .  باشد يت م يحائز اهم خانواده  

تخـم و الرو حـشرات   . شـوند  يره مـ ي حبوبات به داخل انبارها حمل شده و در آنجا ذخ   يتخم حشرات به همراه دانه ها     . )۲(
رو حـشرات  تخم و ال  . )۳(  کنند يو زندگ افته  ير  يتکثدر انبارها   % ۹۹ يال% ۱ن  ي و رطوبت ب   Co۴۱ ي ال ۸ن  ي ب يقادرند در دما  



ک نـسل   ين حشرات در انبارها فقط      ي از ا  يبعض.  بر محصول دارند   يفي و ک  ياثرات نامطلوب کم  و    کنند يدر انبارها رشد م   
 ي انبارهـا مـ  ن نـسل در   ي چنـد  ين حـشرات دارا   يگر از ا  ي د ي به مزرعه برگردند و بعض     يستي مجدد با  يزي تخم ر  يدارند و برا  

 و Co۳۰ ي حشرات در انبارها دماي براريط رشد و تکثين شرايبهتر  .)۴(  باشنديها م ن گونهي از اي ناشيان اصليند و زباش
  .)۵-۳( باشد يمدرصد  ۵۰- ۷۰ن يرطوبت ب

 و ارزش   ياص حس رات در خو  يين تغ يکمتر يازطرف. )۶(  شوند ي و باالتر از آن نابود م      Co۶۰ ي در دما  ن حشرات ياکثر ا  
 شـوند  يجاد مي شوند، اياه حرارت داده م کوت ي و در زمان   Co۱۰۰ر  ي ز يند با دما  يک فرآ ي ي که ط  يي مواد غذا   اکثر يه ا يتغذ

، بعـد از انجـام   ين بردن آنها در محصول کـشاورز ين عوامل مزاحم، از بي مقابله با اي ساده و ارزان برا،ک روش مطمئن ي. )۷(
 تخـم و الرو حـشرات بـا         يشنهاديـ ن روش پ  يـ در ا .  باشـد  ي آن در انبارها م    يره ساز يات برداشت محصول و قبل از ذخ      يعمل

از يـ سپس نمحصوالت .  شوندين برده و نابود مي کوتاه از بياغ و در زمان عدس و آب دين دانه هايم بياستفاده از تماس مستق  
و  باال   ي با دما  با استفاده از هوا   .  استفاده نمود  ي متفاوت ي توان از روشها   يات خشک کردن م   يعمل يبه خشک کردن دارند و برا     

  . )۸( ان غالت و حبوبات را خشک نمودتو يم) نيي پا ي دماايو   باالي با دمابا قرارداد غالت در مجاورت هوا(ا متوسط ي
  : نمودير طبقه بندي  توان بصورت زي را من مطالعهي در ا قابل استفادهيخشک کن هابطور خالصه 

  ).، مداومي برگشتير مداوم، چرخشيغ (حبوباتنحوه ورود و خروج بر اساس  -۱
ـ ان خالف جهـت، جر    يان هم جهت، جر   يجر ( خشک کن  ي حبوبات و هوا   يان نسب يجرجهت حرکت   بر اساس    -۲ ان ي

  ).متقاتع و مخلوط

  .)۹( )ي، برقيلي، فسيديخورش (ازي مورد نييبر اساس منابع گرما -۳

 يمجاز بـرا   يمم دما ي باالتر از ماکز   يي در دما  دي شود، غالت نبا   ي خشک کردن غالت استفاده م     ي داغ برا  ي که از هوا   يوقت
  . گرم شوند ين غله خاص و بمدت طوالنآ

 ، محـصوالت ات خشک کردنيبعد از عمل .)۸(  باشد ي م Co۴۳ همچون عدس    يي دانه ها  ي قابل استفاده برا   يحداکثر دما 
ن يبنـابرا . )۱۰( شـوند  يره مـ  ي شده اند، ذخ   ي که به طور مناسب طراح     ييرهادر انبا  ودمنده هوا سرد شده      يتوسط دستگاه ها  

ـ                را کامل کرده تا    يند حرارت ي فرآ ،درمرحله اول   .ن برونـد  يعوامل مضر و مزاحم و تخم و الرو حشرات در محصول غالت از ب
 ي از عوامـل مـضر     ي که در مقابل بـاد و بـاران و جونـدگان مقـاوم و عـار                ييسپس غالت را خشک و سرد نموده و درمکانها        

ب ي بـدون آسـ    ي طوالن يهادوره   يبرا  شود که غالت   ي سبب م  ين فراور يا. ندي نما ي م يره ساز يهمچون حشرات هستند، ذخ   
رات ييـ گـر تغ  يود چـرب آزاد     يدهايش اسـ  ين جوانـه زدن و افـزا      ي مصرف شدن توسط حشرات و جوندگان و همچنـ         دن و يد
  .)۱۱(  شوندي نگهدارييايميش
  
  ريپردازش تصو -۱-۱

 ي بررسـ  يک راه مـوثر بـرا     يـ  يروش بـصر  .  باشد يند م ي ان فرا  ي در بررس  ي عامل مهم  ،نديک فرا ي محصول   يشکل ظاهر 
ـ  يـ ق ن يک روش دق  ير  يل مسائل بروش پردازش تصو    يتحل .)۱۲, ۷(  باشد ي م يات شکل ظاهر  يخصوص ک روش  يـ کن  يست، ل

 مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه         يت مواد غذائ  يفي در نظارت بر ک    يزيت ام ير بطور موفق  يردازش تصو پ .)۱۳(  مناسب است  يبيتقر
 در ين بخـوب يهمچن.  باشدي ميت محصوالت غذائ  يفين ک يي تع ير مخرب و ارزان برا    يع، غ يک روش سر  ين  ي ا .)۱۸-۱۴( است

ـ  ستيـ  ن يديـ  ان موضـوع جد    ي و بررسـ   ياگرچه شکل ظاهر   .)۱۹(  باشد ي قابل استفاده م   ينعتد ص يخطوط تول  کن بطـور   ي، ل
  .)۲۰(  مورد استفاده قرار گرفته استيع غذائي در صنايعيوس



، يسـنت بطـور  .  باشـد يز مـ يـ ار ريده و بسيچي پيخت ساختارهاي شکل و ري بررسيع ان سادگ  يل گسترش سر  ي از دال  يکي
  .)۲۱( ردي گي قرار ميک ساختار مرجع مورد بررسيسه با يک ساختار کوچک در مقاي يرات شکل ظاهرييتغ

ـ  ن يت ول  اس ر قابل انجام  يروش پردازش تصاو  ز در   ي ن يگريت و خواص د   ي فعال ،ي محاسبات مقدار  ته،يمحاسبه دانس  از بـه   ي
  .)۱۳(  دارديژه ايط ويشرا

  
  واد و روشهام -۲
  ه نمونه هايته -۱-۲

ن نمونـه هـا بـه       يا. ده اند يه گرد ي از مزارع قوچان ته    ۱۳۸۱، بعد از برداشت محصول در سال        يه مورد بررس  ي اول ينمونه ها 
  :يگونه هابه متعلق  ي انباريهاتخم و الرو سوسک

  .Bruchus spp)( سوسک بروخوس -۱
  . آلوده بودند،co maculatus)(ه  و سوسک چهار نقطco chinensis)(يني سوسک چ-۲

در نـوع دوم    . از به برگشت به مزرعه وجود دارد      ي مجدد، ن  يزي تخم ر  ي انبار وجود دارد و برا     ک نسل در  يدر نوع اول فقط     
ب ين آسـ  يبنـابرا .  باشد ي هفته م  ۴-۵ دوره هر نسل آنها حدود        و وجود دارد رها  ن نسل در انبا   ي چند ،اندک گونه   يوسوم که از    

  . )۲(  باشدين گونه ميز جانب اعمده ا
  

  شي ازمامراحل -۲-۲
  :ند آماده شده انديط انجام فرآيمحر بعنوان ي زيمحلولها

   .محلول آب مقطر خالص -۱
 . تريگرم در ل ۱۰با غلظت ) نمک طعام(ميد سديو کلرمقطر  محلول آب -۲

 .ه اسـت  تکـرار شـد   ش  يمراحـل ازمـا   گراد  ي درجه سـانت   ۱۰۰،  ۹۰،  ۸۰،  ۷۰،  ۶۰ ين محلولها در پنج دما    يک از ا  ي هر   يبرا
cc۲۵۰۰  يحلول را تا دما    از م Co۶۲     در همـه    کنواخت بـودن دمـا    يزده تا از    ن، ان را هم   ن حرارت داد  ي حرارت داده و در ح 

بـه  . ختـه شـد   ي گرم نمونه آلـوده بـه درون محلـول ر          ۵۰، مقدار   Co۶۲بعد از ثابت شدن دما در       . مينقاط محلول مطمئن شد   
، ش عمل حرارت دادن   يد، باافزا  افت کن  Co۶۰نکه دما به کمتر از      ي افت نمود و قبل از ا      Co۶۰مل دما تا    ن ع يمحض انجام ا  

باً پوسـت  يرنکه تقيپس از ا. ده شدن نمودنديبعد از چند لحظه، پوست دانه ها شروع به چروک .مي ثابت نمودCo۶۰دما را در  
 دانه هـا    يستياکنون با . ديند ثبت گرد  يده شدند، انها را از محلول خارج و زمان انجام فرآ          ي چروک يکنواختيطور  همه دانه ها به     

 عدس در داخـل محلـول بـصورت         ي از حرارت ده   يا ساختن امکان مطالعه صرفا فقط اثرات ناش       يجهت مه  .ند شد يمخشک  
ن يند خشک کردن را در از بي فرايرات حرارت يله تاث ينوسيلذا بد .ميز نمود ي گرم پره  يامجزا، از خشک کردن محصول توسط هو      

  . ميبردن تخم و الرو حشرات به حداقل رساند
ـ يول عدس برا محصيره سازي ذخيرطوبت برا زان  ين م يبهترگر  ي د ياز سو    درصـد   ۱۳,۵ک سـال رطوبـت   يـ ش از ي ب

 ينـد در دمـا    ين دانـه هـا را بعـد از اتمـام فرآ           يبنـابرا . )۸(  اسـت  يتفاوت قابل بررسـ    م ييط آب و هوا   ي شرا ي برا باشد که  يم
ل يف اسـتر  ونـد شـده را در ظـر       ي فرآ يپس دانـه هـا    س .مي درصد خشک نمود   ۱۳,۵ سرد تا رطوبت     يان هوا يشگاه و جر  يآزما

ـ از بـر حـسب ثان     يج زمان مورد ن   ي نتا يحاو) ۱(جدول شماره . مي نمود ي نگهدار يط معمول يدر شرا خته و   يجداگانه ر  ه جهـت   ي
 . باشدي مختلف ميم در پنج دمانمک طعا% ۱۰اب مقطر خالص و محلول  در يفراور



نـد  يسال از زمان فرآ ۳ که مدت ييند و در مورد نمونه هايند و بعد از انجام فرآين نمونه ها قبل از انجام فرآ     ي پروتئ يمحتوا
  .است  آمده)۲(ج حاصل در جدوليده و نتاين گرديي گذرد بروش ماکروکجلدال تعي آنها ميره سازيو ذخ

  
  ريه تصاويته -۲-۳

 با رزولوشـن )  C-200 zoom, Olympus Optical Co., Ltd. Japan ( تاليجين ديک دوربير شامل يه تصاويستم تهيس
)  0.09 mm/pixel( کروسکوپياسترئوم به نام يي بزرگنماک دستگاهي و( Zoom master, scientific instruments Ltd. 

England. )    11  (  فلورسـنت ر توسط دو عـدد المـپ  يه تصاويته ي برااز ي مورد ني روشنائ. باشديمw, 5400k, 220v, 

50hz, shining iran.( ـ ر،يه تـصاو يـ  تهيکسان بـرا يط يجاد شراي ايبرا.  شودين ميتام ـ ک پايـ  ين والمپهـا بـر رو  ي دورب ه ي
قـرار  کروسـکوپ  ير دسـتگاه استرئوم ي در ز ها نمونه،نشان داده شده است) ۱(نچه در شکل  آهمانند   .نگهدارنده نصب شده اند   

   .ه شدندير هر دو طرف نمونه ها تهيداده شد و تصو
  

  يشگاهيازماج ي نتايبررس -۳-۳
 بر اسـاس دمـا و زمـان           شده يفراور مربوط به محصول عدس      يشگاهيما آز ي بر اساس داده ها    )۲( شکل يدو بعد نمودار  
ش يند و افزاين کاهش زمان فرآي بير خط يم و غ  يک رابطه مستق  ين نمودار   ياس ا س بر ا  . رسم شده است   )۱(در جدول ارائه شده   

   .دما وجود دارد
 درجه  ۷۰  و ۶۰ (ن تر   ييپا يند در دماها  يآ ، زمان انجام فر    تري گرم در ل   ۱۰ به   صفر ش غلظت نمک از   يگر با افزا  ي د ي از سو 

  . دهدي باالتر از خود نشان ميند دردماهاي نسبت به زمان انجام فرآيکاهش محسوس تر)  گراديسانت
افت ي گرما در  يم که هر دو محلول مقدار     ي کن يان م ين صورت ب  يش غلظت نمک را به ا     يند با افزا  ين کاهش زمان فرآ   يل ا يدل

 يم مقدار انرژ  يد سد يل حضور کلر  يم بدل يد سد ي کلر يول حاو ل در  مح   يبرسند ول رد نظر در هر حالت       مو ي کنند تا به دما    يم
 يکـسان در محلـول حـاو      ي  ثابـت و   يين در دمـا   يبنابرا.  شود يافت م ي در ي مورد بررس  يدن به دما  ي رس ي برا يشتري ب يحرارت
 تواننـد بـا سـطح       يم وجود دارنـد کـه مـ       يد سد يلرسه با حالت محلول بدون ک     ي در مقا  يشتري ب يم تعداد مولکولها  يد سد يکلر

 يعني  (يشنهادي پياني به حالت پايتر ند در زمان کوتاهين فرآيبنابرا.  انجام دهندي دانه ها برخورد کرده و تبادل حرارت      يخارج
ر بعلت کوتاه    باالت يالکن در دماها  . ديخواهد رس )  کنواخت در سطح پوست همه دانه ها      يباً  ي تقر يدگيک حالت چروک  يجاد  يا

ـ البتـه با   .باشدي مشکل م  ي کار ميد سد يا محلول کلر  ي از اب مقطر     ن تفاوت زمان با توجه به استفاده      يي، تع يبودن زمان فراور   د ي
 يبـرا ن نمودار   ي بنابرا . بجوش آمد  Co۹۵ يشات، آب مقطر دردما   ي محل انجام آزما   ييايت جغراف يل وضع يتوجه نمود که بدل   

 وجـود  يچ مقـدار ي گراد هي درجه سانت۱۰۰ ي دماي برا)۱( رسد و در  جدول يان م ي به پا  Co۹۵ در نقطه    اب مقطر  لولمح
 )۳ (نمودار شکل،  ر نمونه هايکسان از تصوياس ي در مقيدگي از محاسبه طول خطوط چروکصل حايبر اساس داده ها. ندارد

   .رسم شده است
 کـاهش   ني ا .افته است ي کاهش   ي در هر دو حالت محلول مورد بررس       يدگيزان  چروک  يش دما م  ينمودار با افزا  ن  يبر اساس ا  

کنواخـت در سـطح همـه       ي يدگيک حالت چروک  يدن به   ي رس يمحلول برا  ون دانه ها    يل کاهش زمان تماس ب    ي بدل يدگيچروک
 و  ي بررسـ   مـورد  يدماهـا  يدر تمـام  و   يط فراور ي مح حالتهر دو    د توجه کرد که در    يالبته با .  باشد يش دما م  يدانه ها با افزا   

ابد، امکان جدا شدن پوست از مغز دانه هـا وجـود دارد کـه         يش  يش از حد افزا   ي، اگر زمان تماس ب     باالتر يبخصوص در دماها  
 يش مـ  يزا اف يي در هر حالت دما    يدگيزان چروک ي م تري گرم در ل   ۱۰ به   صفرش غلظت نمک از     ي با افزا  . باشد ي نامطلوب م  يامر



 ي بـرا  Co۱۰۰ ي در دمـا   يدگيـ زان چروک يـ اب مقطر با  م     محلول   ي برا Co۹۵ ي در دما  يدگيزان چروک يت م يا در نه  . ابدي
ا محلول ند بي حاصل از فرآي در نمونه هايدگيزان چروکيش ميل افزاي به دل.باً برابر خواهد شديتقرم يد سدي کلر يمحلول حاو 

ش ين افـزا يـ علـت ا . مي کنـ ي مـ يند با محلول بدون نمک را در ادامه بحث بررسـ ي حاصل از فرآي نمک، فقط نمونه ها  يحاو
 يوط مـ  مرب يک عامل انتقال حرارت اضاف    يم در محلول به عنوان      يد سد يز به کلر  ي با زمان کوتاهتر را ن     يندي در فرآ  يدگيچروک

 ير، چگـونگ  يپردازش تـصو   يند بکمک نرم افزارها   ي حاصل از فرآ   يه و نمونه ها   ينه اول ر حاصل از نمو   ي تصاو ي بررس با. ميدان
م شده يد تقسياه و سفير به دو بخش س يصو ت يکسلهاي پ ن منظور ي ا يبرا.  قرار گرفته است   يمورد بررس  ي رنگ يگمانهايع پ يتوز
 يبخشهاند، ير نمونه بعد از فرا    ي تصو ،)الف( ، بخش )۴( در شکل    . باشد يات بکار گرفته شده م    ينشان دهنده عمل  ) ۴(شکل .اند

د رنـگ نـشان     ينقاط سـف  ) د(بخش در   . باشد يم) ج(لتر شده   ير ف ي تصو threshold) د(بخشلتر شده و    ير ف يتصاو) ج(و  ) ب(
  . باشد و برعکسيم) الف(بخش ي هايدگي در طول چروکي رنگيکمانهايدهنده مکان تجمع پ

 يسه، برابر مير در همه موارد مورد مقاي تصاويکسلهايتعداد کل پ(ر ي تصويکسلهايکل پاه به ي سيکسلهايم تعداد پيساز تق   
  .بدست آمده است) ۸(نمودار شکل) باشد

  :ان نمودين صورت بي را به اي رنگيکسلهايع پي توان نحوه توزين نمودار ميبر طبق ا
ن خطـوط   يـ  بـه طـرف ا     ي رنگـ  يگمانهـا يال در سطح دانـه هـا، پ        با يدگيزان چروک يل وجود م  ي بدل Co۶۰ ي در دما  -۱

 از سطح پوست دانه رنگ خود را از دست داده يادين مناطق زيبنابرا. افته انديده شده و در انجا تجمع يده کشيچروک
ده پراکنـده   يـ ن خطـوط چروک   ي در ب  يريد رنگ  به صورت جزا     ين مناطق سف  ين حالت ا  يدر ا . د رنگ  شده اند    يو سف 
  .ندشده ا

 ها يدگين چروکي در اي رنگيگمانهاين تجمع پيبنابرا. افته استي ها کاهش   يدگيزان چروک يند م ي فرآ يش دما ي با افزا  -۲
  . شوديده مير پوست دي در زي رنگيگمانهاي از پيکنواخت تريع يافته و توزيکاهش 

جـاد  ين امـر ا يـ  علـت ا .رسـد  ين مقـدار مـ  يبـه کمتـر   Co۷۰ ي در دماندي نسبت به نمونه قبل از فرا  يزان چولگ يم -۳
ـ  ن ي رنگ يکمانهاين حالت پ  يدر ا .  باشد ين دما م  ي و برخاستن پوست از سطح دانه در ا        ي نسب يبادکردگ ز بـه همـراه     ي

ن پوست و مغز دانه تحت فشار قرار گرفتـه          ي ب ي رنگ يکمانهايگر حاالت پ  يدر د .  شوند يپوست از سطح دانه  بلند م      
 نسبت  ي رنگ يکمانهاي پ  تر کنواختيع  يتوض Co۷۰در   نيبنابرا.  کنند ي ها تجمع م   يدگيجه در طول چروک   يتو در ن  
  . شوديمگر دماها مشاهده يبه د

 ي پوست به سـطح دانـه مـ        نسبتاا   دم ريين تغ ي ا يدر ط  . کند يدا م ي پ ير صعود ي نمودار س  Co۸۰تا   Co۷۰ ياز دما  -۴
 مـشاهده   ي رنگ يکمانهايع بهتر پ  ي توز Co۶۰ ي نسبت به دما   Co۸۰ در   ،يدگيل کاهش چروک  ين بدل يبنابرا. چسبد

  . شوديم
 ل کـاهش  ي بـدل   Co۹۰ يدر دمـا  . ه اسـت  دي چسب پوست کامال به سطح دانه     گراد   يدرجه سانت  ۹۵  و ۹۰ يهادر دما  -۵

  . شوديم کاملتر Co۹۵ر در ين سيابد و اي ي بهبود مي رنگيگمانهايع پيتوزنحوه   ،يدگي چروکزانيم
ن محلول و دانه ها، کنده و جدا شدن پوست از مغـز دانـه هـا                 يش زمان تماس ب   ي باال با افزا   يگر در دماها  ي د ياز سو  -۶

  . شوديده ممشاه
نـد  ي در طـول فرآ زدودن غبـار ل يـ ن امر بـه دل يافته است که علت ايش ير نمونه ها افزا   ي تصو يي، روشنا يزان کم يبه م  -۷

  . باشديند ميخته شدن دانه ها در محلول فرآير



  
   يريجه گينت -۴

زان يـ ش ميل افـزا ي بـدل م کـه يديسجه رين نتي به اميد سدي کلر)تري گرم در ل۱۰(اب مقطر و محلول ج حاصل از کار با      ياز نتا 
نـد  ي فرآ يش دما يبا افزا .  باشد يند مناسب نم  ين فرآ ي انجام ا  ي برا ميد سد ي کلر )تري گرم در ل   ۱۰(  استفاده از محلول   يدگيچروک

افتـه  ي کـاهش    يدگيـ ر پوست و در نقاط چروک     ي در ز  ي رنگ يگمانهايتجمع پ  و بدنبال آن     يدگيزان چروک يند، م يزمان انجام فرآ  
ن ي و برخاستن پوست از سطح دانه در ا        ي نسب يجاد بادکردگ ي به علت ا   Co۷۰ يالبته در دما  .  باشد يمطلوب م  ي امر است که 
 يکمانهـا يکنواخت تـر پ   يع  ي توض Co۷۰ن در   يبنابرا.  شوند يز به همراه پوست از سطح دانه بلند م        ي ن ي رنگ يکمانهايحالت پ 

 بـاالتر کمتـر   يسه بـا دماهـا  ي در مقايدگيزان چروکين تر ميي پاي گرچه در دماها. شوديگر دماها مشاهده مينسبت به د   يرنگ
 ما به . مي مواجه هستيند ساده تري از کنده و جدا شدن پوست از مغز دانه با فرايري از لحاظ کنترل و جلوگ يمطلوب است، ول  

ن يـ  در ا  يک از حـاالت مـورد بررسـ       ي توان با هر     يکن م يم و ل  ي کن يه م ي را توص  Co۷۰ند با اب مقطر     يفرآانجام  ل فوق   يدال
 ۳ محـصول بمـدت      يش زمان ماندگار  ي تخم و الرو حشرات و افزا      ي از لحاظ نابودساز   يکسانيج  ينکه نتا يل ا يبه دل ( پژوهش  

 .م رساندند را به انجاين فرآيا)  ند حاصل شده استيسال در همه حاالت فرآ

  
 

  .جهت ازمايش در دماهاي مختلف) s(زمان مورد نياز ): ۱(جدول

  
  

  ان پروتئين به روش ماکروکجلدالداده هاي ازمايشگاهي مربوط به تعيين ميز): ۲(جدول

  
  

 ۱۰۰ ۹۵ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ )گراديدرجه سانت(دما

  s 155 s  53 s 25 s  19 s 248 آب مقطر

  s 104 s 41 s 21 s  17 s 186 )ميد سديکلر(تر ي گرم در ل۱۰محلول 

نمونه که سه سال از زمان 
 درجه ٧٠ يند انها در دمايفرا
  گذرديم گراد و اب مقطريسانت

ند در يبعد از فرا
 درجه ٧٠ يدما

 گراد ويسانت

 محلول

 )تريل  م درگر١٠(

  نمک

ند در يبعد از فرا
 درجه ٧٠ يدما

در  گراديسانت
  اب مقطر

قبل از 
  اط نمونه هيشرا  نديفرا

 
19.33 

 
19.32 

  

 
19.34 

  

 
19.35  

ن ي پروتئيدرصد محتوا
  موجود در نمونه



 
 

  .نماي سيستم استفاده شده براي تهيه تصاوير): ۱(شکل
  . دوربين ديجيتال-۵استرئوميکروسکوپ، -۴المپ دوم، -۳المپ اول، -۲دانه عدس، -۱
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 .د و غلظت کلريد سديم در محلول فرايندنمودار رابطه بين زمان انجام فرايند،  دماي فراين): ٢(شکل 
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 .رابطه بين دماي فرايند و ميزان چروکيدگي در محصوالت فرايند در حاالت مختلف محلول فرايند): ۳(شکل 



  

  
  )د            (       )  ج     (    )   ب         (      )  الف                        (

  . تصوير فيلتر شدهthreshold)ج(تصوير فيلتر شده، )ج(و)ب(تصوير نمونه بعد از فرايند، )الف):(۴(شکل
  
  

د  قبل از فراین
0.185
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 .با دماي فرايند براي اب مقطر )توزيع پيگمانهاي رنگي ( رابطه بين نحوه توزيع پيکسلهاي تصوير ): ٨(شکل 



  
  منابع و مراجع 

 
1. Anonymous,  2000. statistical handbook, ed. Winnipeg. Canada: Council Grains. 
2. Hosseini, M., 1994. Food legumes in iran. NASER. 
3. Sinha, R.N. and F.L. Watters,  1985. insect peste of flour mills,grain elevators,and 

feed mills and their control. Agriculture Canada. Ottawa: Research Branch. 290. 
4. Sinha, R.N.,  1973. interrelations of physical,  chemical, and biological  variables in 

the deterioration of stored. R.N.: grains. 
5. Howe, R.W.,  1965. A Summary of estimates of optimal and minima conditions for 

population increase of some stored products insect. 
6. Eckles, C.H., B.W. Combs, and H. Macy,  2002. Milk and Milk products: McGraw-

Hill. 
7. Fellows, P.,  2000. Food processing technology ,principles and practice, ed. limithed. 

Cambridge England: Woodhead. 
8. Jayas, D.S. and N.D.G. White, Storage and drying of grain in Department of 

Biosystems Engineering. 2003, University of Monitaba: Canada. 
9. Pabis, S., D.S. Jayas, and S. Cenkowski,  1998. grain drying:theory and practice. New 

york: John Wiley. 303. 
10. Jayas, D.S., N.D.G. White, and W.E. Muir,  1995. Storedgrain ecosystems. New york: 

Marcel Dekker. 757. 
11. Tipples, K.H.,  1995. Quality and nutritional changes in stored grain. New York: 

Marcel Dekker. 325-351. 
12. Chen, J., T. Moschakis, and P. nelson, 2004. Application of surface friction 

Measurements for surface characterization of heat-set whey protein  gels. Journal of 
Texture studies.  p. 493-510:  35. 

13. Russ, J.C.,  2004. Image analysis of food microstructure. 
14. Abdullah, M.Z., et al., 2004. The applications of computer vision system and 

tomographic radar   imaging for assessing physical properties of food. Journal of Food 
Engineering.  p. 125-135:  61(1). 

15. Du, C.J. and D.W. Sun, 2004. Recent developments in the applications of image 
processing techniques for food quality evaluation. Trends  in Food Science and 
Technology.  p. 230-249:  15(5). 

16. Du, C.J. and D.W. Sun, 2006. Learning techniques used in computer vision for food 
quality evaluation: a review. Journal of Food  Engineering.  p. 39-55:  27(1). 

17. Qiao, J., et al., 2004. Mobile fruit grading robot (part 1)-Development of a robotic 
system for grading sweet peppers. Journal of JSAM.  p. 113-122:  66(2). 

18. Qiao, J., et al., 2005. Mapping yield and quality using the mobile fruit grading robot. 
Biosystems Engineering.  p. 135–142:  90(2). 

19. Qiao, J., et al., 2006. Predicting  mechanical properties of fried chicken nuggets using 
image processing and neural network techniques. Elsevier,Journal of Food 
Engineering. 

20. Flook, A.G.,  1982. Fourier analysis of particle shape. Particle size analysis, ed. 
N.G.S.-. Wood and T. Allan: Wiley Heyden. 255–262. 

21. Hawkins, A.E.,  1993. The shape of powder-particle outlines. Research Studies Press 
Ltd. England: Taunton. 

  


