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1393بهمن ماه   30و29س،مشهد مقد  

تاثير سه سطح رطوبتي بر خواص مهندسي و گرا نشي گياه جديد شورزيست و خشك 
 زيستكوشيا در دو حالت دانه و مغز با كمك پردازش تصوير

 
 3، محمد كافي2، باقر عمادي2، محمد حسين عباسپور فرد1سيد احسان اسماعيلي

د مهندسي مكانيكماشين هاي كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه كارشناسي ارش - 1
 فردوسي مشهد

به ترتيب استاد و دانشيار گروه مهندسيبيوسيستم، دانشكده كشاورزي، دانشگاه  – 2
 فردوسي مشهد

 استاد گروه مهندسي زراعت ، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد - 3
Ehsan_jam65@yahoo.com 

 
 چكيده

شرايط خشكي و شوري، از نظر توليد ماده خشك، كيفيت علوفه، روغن در كوشيا گياهي است كه عالوه بر امكان كشت 
را به خود جلب نموده است. از  از سراسر دنيا استحصالي و توليد انرژي زيستي نتايج رضايت بخشي داشته و نظر پژوهشگران

اين تحقيق كه ييكه تاكنون از نقطه نظر فني و مهندسي روي اين گياه پژوهشي صورت نگرفته است، براي اولين بار آنجا
شامل تعيين خواص هندسي و گرانشي دانه و مغز كوشيا اكوتيپ بيرجند است به منظور فراهم نمودن اطالعات مورد نياز براي 

ارداريدر آزمايشگاه خواص گروه مهندسي بيوسيستم دانشگاه فردوسي طراحي تجهيزات كاشت، سورتينگ، حمل و نقل و انب
در اين تحقيق به .بر پايه خشك اندازه گيري شد %20و  %14، %8مشهد انجام پذيرفت. خواص مذكور در سه سطح رطوبتي 

يد و دقيقبود. بر مبناي علت ريز بودن دانه و مغز استفاده از روش هاي معمول امكان پذير نبوده و نيازمند ارائه روش هاي جد
چگالي  و با افزايش رطوبت قطر معادل، قطر هندسي، قطر حسابي، سطح مقطع تصوير شده، وزن هزاردانه نتايج بدست آمده،

 توده افزايش خطي و ضريب كرويت افزايش غيرخطي نشان داد. در حاليكه چگالي حقيقي و تخلخل كاهش خطي داشت. 
 واص مهندسي، رطوبت، كوشياكلمات كليدي: خواص گرانشي، خ

 
 مقدمه

با توجه به موقعيت ايران و وجود بحران آب در ايران، استفاده از روش هاي به زراعي نظير تكنيك هاي كم آبياري، 
استفاده از آبياري با كيفيت پايين (شور و لب شور) و استفاده از گياهان شورزيست و خشك زيست در توليد 

. بنابراين استفاده از گياهان ]1387سليماني و همكاران، [ويژه اي برخوردار است محصوالت كشاورزي از اهميت
شورپسند در سيستم هاي زراعي به عنوان گياهان جايگزين، مي تواند راهكار مناسبي جهت توليد زيست توده براي 

يك  13شورزيست مصارف مختلف تعليف دام و يا توليد انرژي زيستي در اين مناطق باشد. از اين رو كشاورزي
ضرورت اجتناب ناپذير، بويژه در نواحي خشك و نيمه خشك به شمار مي آيد كه اخيرا مورد توجه محققان زيادي 

 قرار گرفته است.
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) يك گياه جايگزين مقاوم به خشكي و شوري با گياهان علوفه اي متداول، بودهكه با 1(شكل 14گياه كوشيا يا جارو
شور عالوه بر ايجاد يك پوشش محافظتي كوتاه مدت مي تواند به عنوان يك استقرار سريع خود در خاك هاي 

-Jami]علوفه جايگزين به ويژه در مناطقي كه با كمبود توليد علوفه مواجه هستند، مورد استفاده  قرار بگيرد 
Alahmadiand Kafi, 2007] . 

 
 ريخت شناسي گياه كوشيا -1شكل 

 
سانتي متر طول  150-30و پربرگ وبا ساقه قائم بوده و شاخه هاي ايستاده آن اين گياه يكساله و بومي اوراسياست

دارند،اين گياه مانند يونجه خاصيت راتون داشته و پس از برش مجددا رشد مي كند. چين اول كوشيا خوش 
تن  32/11خوراك بوده و ارزش تغذيه اي بااليي دارد. اين گياه در شرايط خشك با يكبار چين ماده خشكي برابر 

 . ]1387سليماني و همكاران، [در هكتار توليد مي كند
طراحي تجهيزات كاشت، حمل و نقل، كاهش تلفات و حفظ كيفيت محصوالت در طي عمليات كشاورزي و نيز 

، در صورتي ممكن است كه خواص مختلف اين محصوالت و چگونگي تغييرات آنها شناخته انبارداري و درجه بندي
بر مبناي اين مطالعات رسي هاي زيادي به منظور تعيين خواص فيزيكي دانه ها انجام پذيرفته استشوند. تاكنون بر

مهمترين عاملي كه بر خواص فيزيكي محصوالت دانه اي تاثير مي گذارد، رطوبت است. برخي محققان عالوه بر 
ل را نيز مد نظر قرار داده و واريته محصو[Saeidiradet al.,2008]فاكتور رطوبت فاكتورهاي اندازه دانه ها 

 .[Davis, 2010]اند
با توجه به اينكه تاكنون هيچ اطالعاتي در خصوص خواص مختلف بذر كوشيا تدوين نشده است، اين تحقيق جهت 
بدست آوردن خواص هندسي و گرانشي آن متاثر از سطوح رطوبتي انجام پذيرفته است. از آنجائيكه اين بذر بسيار 

ن خواص مختلف به روش هايي كه براي بذور معمول استفاده مي شود امكان پذير نيست و يا از ريز مي باشد تعيي
 دقت الزم برخوردار نمي باشد در نتيجه نياز به دقت و ارائه روش هاي خاص خود را دارد.

 
 مواد و روش ها

دانه و مغز استفاده  بر مبناي خشك و در دو حالت %20و  %14، %8در اين پژوهش از متغير رطوبت در سه سطح 
به منظور انجام آزمايشات مورد نياز در ابتدا مواد زائد به صورت دستي از بذرها جدا شدند و براي تهيه مغز، شد. 

اندازه دانه و مغز سه  دانه ها به شكل دستي و با استفاده از سمباده نرم و جريان باد پوست كني شدند. براي تعيين 
نمونه از هر دسته به صورت تصادفي انتخاب و سه محور  30تعداد . براي اين منظور،محور اصلي اندازه گيري شد

                                                 
 
 
14Kochiascoparia L. Schrad 
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مربوط به هر دانه و مغز توسط پردازش تصوير با  (T) و ضخامت (w)عرض ،)L(اصلي يعني بيشترين طول
 ) اندازه گيري شد.2ساخت كشور تايوان (شكل  311s-Amمدل  15استفاده از دستگاه بيناكولر

 

 
: پيچ بزرگ 5: پايه نگهدارنده ميكروسكوپ جهت تثبيت آن. 4: پايه فنري 3: كابل رابط 2: پايه 1بيناكولر. ف:ال-2شكل 

عدد المپ. ب: عكس گرفته شده از نمونه با بيناكولر و محيط نرم  8: محفظه نورپردازي يكنواخت با استفاده از 6نمايي. 
 نرم افزار بر حسب ميلي متر افزاري دينو كپچر. ج: اندازه گيري طول نمونه توسط

 
) و ضريب كرويت  )، قطر معادل ()، قطر متوسط حسابي (، قطر متوسط هندسي (4تا  1توسط معادالت 

 .][Muhsenin, 1978) مغز و دانه در سطوح متفاوت رطوبتي محاسبه گرديد (
)1(  
)2( 

 

)3( 
 

)4( 
 

سطح مقطع دانه ها (سطح تصوير شده) از روش هاي عكس برداري با بيناكولر و استفاده از نرم افزار  مساحت
 بدست آمد. Middle easternنسخهCS 5فتوشاپ

به منظور اندازه گيري وزن هزاردانه از دانه ها و مغزها در هر سطح رطوبتي وزن صد دانه يا مغزتوسط ترازوي 
گرم محاسبه شد و ده برابر مقدار بدست آمده به  ±01/0ت كشور ژاپن با دقت ساخ GF-6000الكترونيكي مدل 

عنوان وزن هزاردانه گزارش شد. به دليل وجود اين احتمال كه دقت دستگاه اندازه گيري براي اين اوزان كم باشد، 
گرم نيز وزن ±0001/0ساخت كشور آمريكا با دقت  As 120به منظور معتبر بودن داده ها با ترازوي الكترونيكي 

 تعدادي بذر به شكل تصادفي انتخاب شده اندازه گيري گرديد.
اندازه گيري حجم حقيقي دانه و مغز به عنوان تابعي از محتواي رطوبتي با روش اندازه گيري حجم سيال جابجا 

محدوديت  شده تعيين گرديد. اندازه گيري حجم و چگالي محصوالت كشاورزي و مواد غذايي همراه با مشكالت و
هايي است كه مهمترين آن ها عبارتند از شكل بي قاعده بيشتر محصوالت كشاورزي، اندازه كوچك بسياري از ان 

                                                 
 
 
15Dinolite digital 
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ها و طبيعت متخلخل بعضي از محصوالت كشاورزي كه دانه كوشيا داراي هر سه مشكل است و مغز كوشيا نيز 
لي ليتر تولوئن در يك استوانه مدرج ريخته شد و مي 250بسيار ريز و بي قاعده مي باشد. به همين منظور مقدار 

ميلي ليتر بود).  1و دقت وسيله اندازه گيري  10دانه ها درون تولوئن غوطه ور شدند (حجم نمونه هاي اضافه شده 
نه به تعريف مي شود كه از تقسيم وزن نمو )(به حجم خالص آن  )M(، نسبت جرم نمونهچگالي حقيقي 

 .[Muhsenin, 1978]) محاسبه گرديد5حجم تولوئن جابجا شد توسط نمونه (رابطه 

)5( 
 

، نسبت جرم توده به حجم ظرف است كه با پر كردن يك ظرف با حجم مشخص از 16چگالي ظاهري يا توده
 نه ها تعيين شد. ميلي متري (بدون فشار دست) و در نهايت وزن كردن ظرف حاوي نمو 150يك ارتفاع 

) 6) به صورت فضاهاي جزئي داخل توده كه توسط دانه اشغال نشده تعريف مي شود و توسط رابطه (( 17تخلخل
 .[Muhsenin, 1978]محاسبه مي گردد

)6( 
 

 نتايج و بحث
 . آمده است 1نتايج مربوط به خصوصيات مهندسي و گرانشي دانه و مغز كوشيا در رطوبت هاي مختلف در جدول 

 
 خواص هندسي و ثقلي دانه و مغز كوشيا بيرجند در سطوح رطوبتي مختلف -1جدول 

 دانه مغز ويژگي(واحد اندازه گيري) دانه مغز ويژگي(واحد اندازه گيري) درصد رطوبت
8 

 طول(ميلي متر)
36/1 26/2 

 ضريب كرويت (ـــ)
63/0 70/0 

14 54/1 43/2 63/0 72/0 
20 75/1 73/2 66/0 71/0 
8 

 عرض(ميلي متر)
76/0 00/2 

 سطح مقطع تصوير شده (ميلي متر مربع)
57/1 79/2 

14 91/0 21/2 75/1 18/3 
20 14/1 35/2 93/1 79/3 
8 

 ضخامت(ميلي متر)
56/0 86/0 

 چگالي توده (گرم بر سانتي متر مكعب)
63/0 32/0 

14 65/0 97/0 65/0 34/0 
20 77/0 16/1 67/0 36/0 
8 

 طر معادل(ميلي متر)ق
84/0 67/1 

 چگالي حقيقي (گرم بر سانتي متر مكعب)
52/1 89/0 

14 98/0 83/1 09/1 66/0 
20 17/1 03/2 79/0 54/0 
8 

 قطر هندسي (ميلي متر)
83/0 57/1 

 درصد تخلخل
58 64 

14 97/0 73/1 40 48 
20 14/1 94/1 15 33 
8 

 قطر حسابي (ميلي متر)
89/0 71/1 

 وزن هزاردانه (گرم)
92/0 18/1 

14 04/1 87/1 05/1 50/1 
20 23/1 08/2 18/1 72/1 

                                                 
 
 
16Bulk density 
17 Porosity 
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و  26/2 – 73/2طول دانه و مغز اكوتيپ بيرجند در بازه ٪8 - ٪20همانطور كه مشاهده مي شوددر دامنه رطوبتي 
كوچكترين و ريزترين بذرها در ميلي متر است. اين نتايج بيانگر اين واقعيت است كه بذر كوشيا جزو  36/1 – 75/1

قرار دارد.  [Abalone et al.,2004]و هميشه بهار [Zewdu andSolomon, 2007]كنار بذرهايي نظير تف 
با افزايش رطوبت ابعاد دانه و مغز به نسبت مستقيم افزايش مي يابد، نكته اي كه در فرايند سورتينگ يا دانه بندي 

 و انبارداري حائز اهميت است. 
 – 14/1و  57/1 -94/1محدوده رطوبت مورد مطالعه در اين تحقيق، قطر هندسي دانه و مغز به ترتيب در بازه  در

 -71/0ميلي متر قرار دارد. همچنين در اين دامنه رطوبتي، ضريب كرويت دانه و مغز  به ترتيب در دامنه  83/0
ت مغز آن كروي تر است و افزايش رطوبت نيز قرار دارد. واضح است كه دانه كوشيا به نسب 63/0 -66/0و  70/0

مستقيماً بر ضريب كرويت موثر است. در قياس اين محدوده ضريب كرويت بيشتر از دانه هايي چون بالنگ و شاهي 
. اين بدان معنا است كه كوشيا نسبت به دانه هايي چون بالنگ و شاهي بر روي [Razaviet al.,2008]است 

ي خورد و مي لغزد. مزيتي كه با افزايش رطوبت نيز افزايش مي يابد. افزايش كرويت سطوح مختلف راحت تر سر م
دانه ها و تمايل به سُر خوردن و غلتيدن ويژگي مثبتي است كه فرايند جدا سازي دانه از ديگر ناخالصي ها و نهايتا 

 بوجاري دانه ها را بهبود مي دهد. 
سطح مقطع تصوير شده نيز با رطوبت رابطه مستقيم دارد، دامنه ) نشان مي دهند كه 1نتايج اين تحقيق (جدول 

 57/1 -93/1و  79/2 -79/3اين پارامتر در محدوده رطوبتي مورد مطالعه در اين تحقيق براي دانه و مغز به ترتيب 
 ميلي متر مربع است. 

. محدوده اين فاكتور در چگالي توده (ظاهري) دانه و مغز اكوتيپ مورد مطالعه با افزايش رطوبت افزايش داشت
گرم بر سانتي متر مكعب بود. چگالي  63/0 -67/0و  32/0 -36/0سطوح رطوبتي مورد مطالعه براي دانه و مغز 

ظاهري مغز در تمامي سطوح رطوبتي از چگالي ظاهري دانه بيشتر است. زياد بودن چگالي ظاهري مغز نسبت به 
يا نسبت داد. بدان معنا كه در انباشت دانه و مغز همواره فضاهاي خالي دانه را مي توان به اورتيكل بودن دانه كوش

دانه ها بيشتر از فضاي بين مغز ها هست كه اين امر سبب افزايش حجم واحد وزن دانه در مقايسه با مغز مي شود 
 و در نتيجه چگالي ظاهري دانه را كمتر از مغز مي كند. 

 54/1 – 79/0و  89/0 -54/0رجند در رطوبت هاي مورد نظر عبارت از دامنه چگالي حقيقي دانه و مغز كوشيا بي
گرم بر سانتي متر مكعب است، بطوري كه با رطوبت رابطه مستقيم داشت. رابطه مستقيم رطوبت با چگالي حقيقي 
به اين خاطر است كه جذب آب سبب افزايش نسبت جرم به حجم مي شود زيرا چگالي آب از چگالي مواد 

موجود در دانه و مغز بيشتر است. چگالي ظاهري دانه و مغز كوشيا كمتر از مقادير گزارش شده براي بذر بيولوژيك 
. اما چگالي حقيقي دانه كوشيا بيشتر و چگالي حقيقي مغز كوشيا [Razaviet al.,2008]بالنگ و شاهي است 

 Razaviet]شاهي ، بالنگ و [Sing and Goswami, 1998]كمتر از مقاديري است كه براي زيره 
al.,2008]گزارش شده است. 

مشاهده شد. مبرهن است  %64 -%33بود و تخلخل دانه آن درمحدوده %58 -%15تخلخل مغز كوشيا در محدوده 
كه با افزايش رطوبت و افزايش كرويت دانه و مغز، خلل و فرج ناشي از تورفتگي هاي سطحي آنها كاهش يافته و در 

كوشيا را كاهش مي دهد. اين ميزان تخلخل نزديك  به مقادير گزارش شده براي دانه  نتيجه تخلخل دانه و مغز
، [Abalone et al., 2004]و كمتر از ميزان تخلخل دانه تاج خروس  [Razaviet al.,2008]بالنگ و شاهي 

 است.  [Altuntaset al., 2005]و شنبليله [Sing and Goswami, 1998]زيره 
گرم بود. اين مقادير كمتر از  18/1 -72/1گرم و براي دانه آن  92/0 – 18/1براي مغز كوشيا دامنه وزن هزاردانه 

، دانه انار خشك [Altuntaset al., 2005]، شنبليله [Razaviet al.,2008]مقادير ذكر شده براي دانه شاهي 
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است. تنها بذري  [Razaviet al.,2008]و نزديك به وزن هزار دانه بذر بالنگ [Kingslyet al., 2006]شده 
همانگونه كه داده ها است.  [Zewdu and Solomon, 2007]كه وزن هزاردانه كمتري از كوشيا دارد بذر تف

 نشان مي دهند افزايش رطوبت سبب افزايش وزن هزار دانه كوشيا مي شود. 
 

 نتيجه گيري
بر پايه  %20تا  %8يا در دامنه رطوبتي در اين مطالعه خواص مهندسي و گرانشي دانه و مغز اكوتيپ  بيرجند كوش

 وزن خشك تحقيق و تعيين گرديد.  نتايج حاصل از اين پژوهش به تفكيك و تفصيل در زير ارائه مي گردد. 
ابعاد دانه و مغز گونه مورد مطالعه با افزايش رطوبت افزايش داشت. با توجه به پژوهش هاي انجام شده  -1

 ار بذرهايي چون تف، كوئينوا، كنجد و هميشه بهار قرار دارد. اين بذر، جزو كوچكترين بذر در كن
مقادير قطري دانه و مغز با رطوبت رابطه مستقيم داشت. افزايش تمامي مقادير با افزايش رطوبت در  -2

 مغز و دانه به شكل خطي بود. 
نوع درجه  با افزايش رطوبت، ضريب كرويت افزايش يافت. رابطه ضريب كرويت دانه كوشيا با رطوبت از -3

 دو بود. ضريب كرويت دانه نيز بيشتر از ضريب كرويت مغز گونه هاي كوشيا بدست آمد. 
در محدوده رطوبتي مورد بررسي سطح تصوير شده دانه و مغز كوشيا با افزايش رطوبت افزايش خطي  -4

 داشت. يافتند كه روندي كامال بديهي نيز هست. همچنين رطوبت تاثير بيشتري بر دانه نسبت به مغز
چگالي توده دانه و مغز كوشيا با افزايش رطوبت افزايش داشت. چگالي حقيقي با افزايش رطوبت  -5

 كاهش نشان داد. چگالي حجمي و حقيقي مغز نسبت به دانه بيشتر بود. 
 يافته ها حاكي از آن بود كه درصد تخلخل كوشيا با افزايش رطوبت كاهش داشت.  -6
 لعه با افزايش رطوبت افزايش خطي داشت. وزن هزار دانه اكوتيپ مورد مطا -7
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