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  :چکیده

صول محسوب شـده  کیفی مح هايشاخصسفتی و مقاومت بافت محصوالت کشاورزي در مقابل اعمال فشار از  میزان

پـس از  در مرحله یک روش ساده و سریع در تعیین برخی خصوصیات فیزیولوژي محصول  عنوان به چنین شاخصیو امروزه 

هـا،  بررسی و کنترل دقیق فرآیند رسیدن میوه منظور بهگیرد. قرار می استفاده موردبرداشت، نظیر میزان رسیدگی محصول، 

هـاي  روش بر اساسسفتی  يساز مدلارزیابی و  ،سازيرههاي مناسب ذخیو همچنین دوره ونقل حملتعیین شرایط مناسب 

ضـربه   رمخـرب یغاز روش  گلدن دلیشـز در این پژوهش براي ارزیابی سفتی میوه سیب رقم  غیرمخرب الزم و ضروري است.

دو روش متـر) و  میلـی  30 و 20،10ارتفاع (در سه سطح  حسگر بارسقوط میوه در شرایط استاتیکی بر روي یک  صورت به

اسـتخراج   SPSS افـزار  نـرم معادالت رگرسیونی توسط شد و استفاده  )تیلور و محتواي جامد محلول-مگنس شاخصد (شاه

با توجـه بـه نتـایج    گیري خواص فیزیکی نشان داد که محصول از یکنواختی خوبی برخوردار است. شد. نتایج حاصل از اندازه

نیروي ضربه  نهیشیبروش غیرمخرب ضربه،  بر اساسیین سفتی پارامتر در تع نیمؤثرترونی مشخص شد که یرسمعادالت رگ

میـزان سـفتی میـوه     چندگانـه  و توسط رگرسـیون  توان بصورت خطینتایج این تحقیق نشان داد که میباشد. همچنین می

) از R2=854/0( نیـی تعبـا بیشـنه ضـریب     فیزیولوژیکی محتواي جامد محلـول سیب رقم گلدن دلیشز را بر مبناي شاخص 

  .یق آزمون غیرمخرب ضربه پیش بینی نمودطر

  بیس ،یسفت رمخرب،یغ يها ضربه، روش کیتکن :ها دواژهیکل
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  مقدمه - 1- 1

 اهمیت موضوع - 1- 1- 1

 )2012( 1. طبق گزارش فـائو باشد یم rosaceae ي خانوادهاز  malus domesticaعلمی  بانامسیب 

. در سال شود یمکشور جهان تولید  95در  این مقدار که است میلیون تن 76جهانی سیب بیش از  تولید

قرار  هفتم در مقام تن هزار 17ید با تول ایران در بین کشورهاي جهانی ازنظر تولید محصول سیب 2012

این محصول به شـمار   ي دکنندهیتولکشور عمده  10ء  هاي گذشته همواره جز دارد و با توجه به آمار سال

  .)1-1 جدول ( دیآ یم

 

 )2012( جهان بیس دکنندهیتول عمده کشور ده- 1- 1 جدول 

  درصد تولید  تن)( یدتولمقدار  کشور  ردیف

  %5/48  37.000.000 چین  1

  %4/5  4.110.046 امریکا متحده یاالتا  2

  %8/3  2.889.000 ترکیه  3

  %8/3 2.877.336 لهستان  4

  %8/2  2.203.400 هند  5

  %6/2  1.991.312 ایتالیا  6

  %2/2  1.700.000 ایران  7

  %1/2  1.625.000 شیلی  8

  %8/1  1.403.000 روسیه  9

  %8/1  1.382.901 فرانسه  10

 منبع: آمارنامه سایت سازمان فائو                        
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کـه بـراي    يا مؤلفـه اولـین   .استحالت ظاهري، طعم و بافت تازه  ي کیفی میوه يها مؤلفه نیتر مهم

بر رضایت مشتري  بافت و طعم میوه تیدرنهاولی  آن هستکند حالت ظاهري  می توجه  جلبخرید میوه 

و مقاومت بافت محصوالت کشاورزي در مقابـل اعمـال فشـار از     یشاخص سفت است. مؤثراز کیفیت میوه 

در  عییـک روش سـاده و سـر    عنـوان  به یکیفی محصول محسوب شده و امروزه شاخص سفت اتیخصوص

 استفاده موردمحصول،  یدگیرس زانیم ریت، نظفیزیولوژي محصول پس از برداش اتیخصوص یتعیین برخ

مانند  یکه به عوامل است ها وهیم یکیفیت درون یابیقسمت در ارز نیتر مهم یدگیتعیین رس .ردیگ یمقرار 

تعیین کیفیـت بافـت عـالوه بـر طعـم و ظـاهر       دارد.  یبستگ PHبافت و  یمواد جامد محلول، سفت زانیم

شاخص سفتی  یبه عبارت آید. می حساب بهمحصوالت کشاورزي مهم کیفیت  يها شاخصمحصول، یکی از 

کیفیت مصرف میوه و بازارپسندي از اهمیت برخـوردار   ازلحاظمعیاري از میزان نرمی بافت میوه است که 

اسـت   ییها شاخص نیاعتمادتر قابلو  نیتر عیسریکی از  حاضردر حال سفتی بافت عالوه بر این باشد.  می

و  هـا  دسـتگاه  يسـاز  نـه یبهارزشمندي از شـرایط محصـول در اختیـار مهندسـین (     تواند اطالعات که می

جهـت تعیـین شـرایط    عمـده ( برداشـت)، خریـداران    باغداران (تعیین زمان )،هاي پس از برداشت ماشین

(افکاري  دهد قرار) تعیین شرایط نگهداري فروشنده (باهدفیا حتی  ) وسازي محصول و ذخیره ونقل حمل

  ).1385سیاح،

و  تیفیک يریگ اندازه يبرا یروش دیمحصول ابتدا با تیفیک کنترل منظور به يدر محصوالت کشاورز

بـو، رنـگ و    ریـ (نظ یحسـ  يها یژگیوبا  یمحصول در حالت کل کی تیفی. کمیصفات مربوطه داشته باش

از  نیبنـابرا ؛ آن در ارتبـاط اسـت   يظاهر وبیو ع یکیخواص مکان ،ییایمیش بیترک ،ییطعم)، ارزش غذا

 ،نیب  نیدرانمود.  محصول استفاده تیفیک نییتع يبرا توان یم ها آناز  يا مجموعه ایعوامل  نیاز ا کیهر

امـروزه   رونـد  کـار ب زهیمکـان  يها سامانهکه بتوانند در  ییها و لزوم استفاده از روش دیتول شیافزا لیبه دل

خـواص   ،یقـانون کلـ   کیـ  عنـوان  بـه  .دارد تیـ ارجح یحسـ  يهـا  روشبـر   يابـزار  يها روشاستفاده از 

 یکیخـواص مکـان   محصـول، ي ظـاهر  تیـ فیباک) شـود  یم دهینام يخواص نور غالباً(که  یسیالکترومغناط

 تواننـد  یمـ  يابـزار  هـاي  روش .انـد  مرتبطبا بو و طعم محصول  ییایمیبافت محصول و خواص ش تیفیباک

انسـان در   نیجانشـ  تواننـد  ینمـ امـا   محصول ارائـه کننـد   تیفیک نییرا در تع یاز قضاوت انسان ینیتخم
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بـا   کنواخـت، ی طـور  بـه خـود را   نیاسـت کـه ابـزار تخمـ     نیاما آنچه مهم است ا؛ گردند تیفیک صیتشخ

 یبرخـ  ینـ یب شیپـ در  توانـد  یمـ  یفیک اتاطالع نیچن نکهی. ضمن ادهد یمو با دقت باال ارائه  باال سرعت

دارد، ماننـد   تیـ اهم زیـ محصـول ن  يو فرآور يزسا رهیذخ، ونقل حملکه در مراحل  یمهندس يها یژگیو

  ).1،1999ابوت( دیمحصول بکار آ یدگیرس نییتع

 که یدرصورتمحصول است  کیرئولوژ اتیوابسته به خصوص کامالً تیکم کیبافت  یسفت که ییازآنجا

ضمن  دیمحصول ارائه نما کیولوژیزیف طیاز شرا يشتریاطالعات ب تواند یمشود  يریگ اندازه حیصح طور به

) یمحلـ  قام(در ار زین بیس میبافت پارانش اتیخصوص یامکان بررس يادیبن قیتحق کی يدر راستا نکهیا

 ،یمحصـوالت بـاغ   تیـ فیبود کـه ک  شده مشخصگسترده  قاتیبا انجام تحق ،نیازا شیپفراهم خواهد آمد. 

 تیـ و قابل یگدیرسـ  تیـ قابل د،یقنـد و اسـ   زانیـ م ریـ نظ یدرون یفیک يها شاخص ازنظرچه  ب،یس رینظ

 هیـ پا ییمواد غذا زانیبا م داًیشد ،یسفت ایرنگ، شکل و  رینظ یخارج یفیک يها شاخصو چه  يانباردار

در ارتبـاط اسـت.    یبـا نـوع کـود دهـ     یو در حالت کلـ  میزیو من میکلس م،یفسفر، پتاس تروژن،یشامل: ن

 .)1995، 2مارسـل ارتبـاط دارد (  وهیبافت م یمعکوس با سفت طور به وهیدر م تروژنین زانیم مثال عنوان به

 وهیـ کـار م  نیـ امـا بـا ا  ، زمان برداشت است نداختنا ریتأخباال به  تیفیباک يها وهیم دیتول يها راهاز  یکی

بودن  نییزود به پا یلی. برداشت خگردد یحساس به ضربه و فساد م شیازپ شیبو نرم و  دهیرس ازحد شیب

 .انجامد یم يبریبافت ف شیبه افزا زین رید یلیو برداشت خ ددگر یمنجر م عطروطعم ازلحاظ وهیم تیفیک

 یکیمکان يریپذ بیآس ازنظر ها آن تیمحصول حساس یدگیرس نییتع يها جنبه نیتر مهماز  یکی دیاما شا

زمـان   نییتع نیبنابرا .گردد نییتع قیدق طور بهزمان برداشت  دیبا یکیمکان بیاجتناب از آس يباشد. برا

 ریـ نظ یدر محصـوالت  ژهیو به یدگیرس نییتع يارهایاز مع یکی انیم نیمهم است. در امحصول  یدگیرس

 یماننـد آووکـادو سـفت    جـات  وهیـ م ی. در برخ)3،1983کادرباشد ( یمی بنام سفت یخصشا یو گالب بیس

 یزمان یکیمکان بیآس نکهیبودن محصول است. ضمن ا و ماکول یدگیرس نییتع يروش برا نیتر مطمئن

بافـت آن فراتـر    یختگیضربه، از تنش گسـ  واسطه بهغده)، ( وهیدر بافت م جادشدهیاکه تنش  دهد یمرخ 

انـدازه   زیـ بافت و ن یو سفت یختگیهمان تنش گس ایاستحکام بافت،  زانیصورت چنانچه از م نیرود. در ا

                                                
1 Abbott 
2 Marcelle 
3 Kader 
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آسـتانه   یبینـ  امکان پیش ،عاتی وجود داشته باشدشعاع انحناء آن) اطال نیتر کوچک( وهی(جرم) و شکل م

 یدگیرس يها شاخصاز  ییها نمونه 2-1 جدول ). 1998همکاران،  و 1فرانسشود ( فراهم می يریپذ بیآس

 بیس رینظ ییها وهیمدر  گردد یمکه مالحظه  طور همان. دهد ینشان م جاتیو سبز جات وهیم یرا در برخ

 يبـرا  ی، از فـاکتور سـفت  حال نیدرعاست.  یفاکتور سفت ،یدگیرس نییتع ینیشاخص ع نیهترب یو گالب

امر آن اسـت کـه    نیا لی. دلگردد یماستفاده  زیمحصول ن يساز رهیذخو  ییجابجا طیشرا نیحصول بهتر

 هـا  آنبافت  یبا سفت جاتیو سبز جات وهیم یساختمان اتیو خصوص ییایمیش ،یکیزیاز خواص ف ياریبس

  است. اطدر ارتب

  

 شاخص رسیدگی در برخی محصوالت کشاورزي - 2- 1 جدول 

  محصول  شاخص

  دار هستههاي  و میوه یگالب سیب،  سفتی

  ها و برخی سبزیجات اغلب میوه  اندازه

  و هندوانه زمینی یبسگیالس،   چگالی

  نخود، سیب  تردي

  ها و سبزیجات اغلب میوه  رنگ و وضعیت ظاهري

  مرکبات  یوهم آبمیزان 

  سیب و گالبی  تمرکز اتیلن درون میوه

  دار هاي هسته سیب، گالبی، انگور و میوه  میزان مواد قندي

  سیب و گالبی  میزان نشاسته

  1385منبع: افکاري سیاح،                            

  

ـ  دیـ تول زانیـ م نیشـتر یب 1392در سـال   ،ي سازمان جهـاد کشـاورزي   طبق آخرین آمارنامه  نیاز ب

درصد از کـل   02/19تن و سهم  ونیلیم 04/30 حدود دیبا تول بیمربوط به محصول س یمحصوالت باغ

 ،يدرصـد  26بـا سـهم    یغربـ  جـان یآذرباي هـا  که اسـتان  باشد یمآن سال  یمحصوالت باغ دیتول زانیم

اول تا سوم تولیدکنندگان  يها رتبه رد يدرصد 11و تهران با سهم  يدرصد 14با سهم  یشرق جانیآذربا

سال را  نیکشور در ا بیس دیتولدرصد از کل  51در حدود  جمعاًسیب کشور قرار دارند و این سه استان 

  ).1392،نامبی( باشد اهمیت محصول سیب در غرب کشور می ي کننده انیباین آمار  ؛ کهاند نموده نیتأم

                                                
1 France 



 

6 
 

 سـطح  ازلحـاظ والت صمح نیتر مهماز  یکینیز   بیس ل،یبدر سطح استان ارد یباغ داتیتول نیدر ب

مرحلـه پـس از    يهـا  تیـ اولواز  يدیـ محصول تول زانیم نیا تیفیحفظ ک .است دیتول زانیکشت و م ریز

 کیـ ولوژیزیف طیشرا ژهیو بهمحصول  طیاز شرا قیاطالع دق ازمندیمرحله ن نیدر ا تیریبرداشت بوده و مد

محصول  یدگیرس يها شاخص نیتر مهماز  یکی عنوان به ب،یت در سفبا یتفس نکهی. ضمن اباشد یم وهیم

 افتـه ی توسـعه  يما قرار دهد. امـروزه در کشـورها   اریدر اخت آن را کیولوژیزیف تیاز وضع ياریمع تواند یم

 ییو جابجـا  يسـاز  رهیـ ذخ ،يبنـد  بستهبرداشت،  رینظ ییندهایفرآشاخص در  نیاز ا عاطال زراعی ازلحاظ

بـا خـواص    یعیوسـ  طور به ییبافت مواد غذا. )2005و همکاران،  1گارسیا راموساست ( يضرورمحصول 

رابطه مطالعات  نیاست. در ا يریگ اندازه قابل قیطر نیمحصول در ارتباط بوده و از ا یکیو رئولوژ یکیمکان

-گـل  ؛1996همکاران، و 2(دیوي تاس شده انجامبافت  یتفاز س یاسبنم یشاخص نییتع هدف با ياریبس

  .قراردادندت فبودن با کیخود را فرض االست مبناي کار قاتیتحق نیاما اغلب ا ).2003همکاران، و 3یاس

  

  مفاهیم اساسی - 2- 1

، مطالـب  هـا  آنو تخریـب مکـانیکی    يمواد کشاورزهاي  در این قسمت، بستگی به اهمیت موضوع ویژگی

  آورده شده است.بنیادي در مورد برخی خواص فیزیکی، خواص مکانیکی و سایر موارد 

  فیزیکی يها شاخص - 2-1- 1

 يانباردار ،ونقل حمل در مراحل برداشت، يمواد کشاورزهاي  ها و مبدل طراحی موفق و خوب ماشین

در بسیاري  .باشد یم ها آنمواد کشاورزي و فرآوري و تبدیل این مواد به خوراك وابسته به خواص فیزیکی 

شکل، انـدازه،   حلیل رفتارهاي حاصله در انتقال مواداز مسائل مربوط به طراحی یک ماشین مخصوص یا ت

بـه   ارتبـاط  نیـ درا. باشند یمداراي اهمیت هاي فیزیکی هستند که  مشخصه ازجمله يظاهرحجم، چگالی 

  .شود ها پرداخته می شاخصتشریح این 

 

                                                
1 Garcia-Ramos 
2 Davie 
3 Golias 
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  اندازه و شکل - 1- 2-1- 1

نین جداسازي از مواد خارجی و همچ ها آنکشاورزي در جداسازي  شکل و اندازه فیزیکی محصوالت

اندازه کاربرد دارد. زمانی که بخواهیم محصوالت کشاورزي را تشریح کنیم اندازه و شـکل، اغلـب    بر اساس

گیـري شـود. در    یک جسم باید بعضی از ابعاد آن انـدازه  . براي تعیین شکلباشند یمخصوصیت  نیتر مهم

تـوان   را مـی  هـا  آن. رابطـه بـین   دمؤثرنـ در فرآوري محصوالت کشاورزي  اندازه هممواردي هم که شکل و 

  ).1382،هشجین یتوکلداد () نشان 1- 1( معادلهتوسط یک سیستم دوبعدي مانند 

 

I=f(sh,s)                                                   )1 -1(  

 

گیـرد. در مـوارد    ) قـرار مـی  sاندازه () و shشکل ( ریتأثشاخصی است که تحت  I)، 1- 1( معادلهدر 

ممکن است هم تابعی از شکل و انـدازه و هـم تـابعی از پارامترهـاي دیگـر ماننـد محـل         I یگر، شاخصد

شـکل   ازنظـر هـا و سـبزیجات    ، میـوه ايدانـه  محصوالت بندي، دوام و غیره باشد. قرارگیري، شاخص بسته

یري الزم اسـت.  گ ها، تعداد زیادي اندازه آوردن میانگین اندازه آن به دستبراي  هستند وهندسی نامنظم 

کند. هرچقدر یک جسم نامتقارن باشـد،   متعامد کفایت می چند محورگیري در راستاي  عملی اندازه ازنظر

بایـد در نظـر گرفتـه شـود تـا      بنـابراین بایـد بـدانیم چـه معیـاري      ؛ یابـد  ها، افزایش می گیري تعداد اندازه

رایج براي کمی نمـودن شـکل محصـوالت    هاي  یکی از روش هاي مربوط به شکل کافی باشند. گیري اندازه

هاي متفـاوتی   ها است که با روش آن یو حسابقطر میانگین هندسی  ،ي ضریب کرویت کشاورزي محاسبه

  است. )4- 1( یال )2- 1معادله (رود استفاده از  می به کارها که  روش نیتر جیراو یکی از  شود تعیین می

  

)1 -2(                                                

)1 -3(                                              

)1 -4(                                                  
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قطـر میـانگین    Dgقطـر میـانگین حسـابی،     Daضـریب کرویـت،    S): 4- 1) الی (2- 1( معادالتدر 

  پارامترها به شرح زیر هستند:و سایر  باشد یمهندسی 

L  =بعد نیتر بزرگ  

W  =بعد عمود بر  نیتر بزرگL  

T  =بعد عمود بر  نیتر بزرگL  وW  

  جرم مخصوص حقیقی و حجم ،جرم - 2- 2-1- 1

کشاورزي مربوط به هاي مهندسی  جرم مخصوص محصوالت کشاورزي کاربردهاي مختلفی در زمینه

محصـوالت   يبنـد  درجه، طراحی سیلوها و ها یناخالص جداسازي، کردن خشکدارد. براي مثال در فرآیند 

جرم مخصوص حقیقی از تقسیم جرم هر نمونه به حجم آن  جرم مخصوص الزم و ضروري است. اطالع از

هـا   و در صـورت ریـز بـودن نمونـه     شـود  یمـ گیـري   . با ترازوي دقیق جرم هر نمونه اندازهدیآ یم به دست

شـود   گیـري و گـزارش مـی    انـدازه  هـزار دانـه  یـا   صـد دانـه  گیـري جـرم    کاهش خطـاي انـدازه   منظور به

  ).1،1986محسنین(

تعیین چگالی مواد غذایی، برآورد تعداد مواد غـذایی در یـک    منظور بهگیري حجم مواد غذایی  اندازه

) و محاسبات مربوط به فرآیندهاي انتقال حرارت غیره ، سیلوها، انبارها ويبند بستهظروف مشخص (حجم 

  ).1385،يواکبررضوي است (حائز اهمیت فراوان  ییغذا موادو جرم 

ماشـین،   یینـا یب از جابجایی مایع، اند عبارتشوند،  گیري حجم استفاده می هایی که براي اندازه روش

هاي الکتریکی که در ایـن میـان روش جابجـایی مـایع      با استفاده از ابعاد هندسی و روشگازي. پیکنومتر 

هسـت  هـا و سـبزیجات    گیـري حجـم اجسـام بـزرگ ماننـد میـوه       وش انـدازه تـرین ر  ترین و ساده معمول

بـر طبـق    رهیـ غو  ایلوب ،نخود ها، بر این اساس، حجم اشیایی مانند میوه ).2005و همکاران، 2جاریمپاس(

کاهش وزنـی معـادل بـا وزن     شود یم ور غوطهکند جسمی که در یک سیال   که بیان می ارشمیدس قانون

  .شود تعیین می 1-1 شکل ) و 5- 1ي ( معادله طبق کند ط جسم پیدا میسیال جابجا شده توس

  

                                                
1 Mohsenin 
2 Jarimopas 
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)1 -5(                                           

  

به ترتیـب   Wlو  Wair جرم آب جابجا شده برحسب گرم،معادل  نیروي شناوري، Gکه در این روابط 

مخصوص آب برابر یک گـرم   وزن w و همچنین برحسب گرم)( عیمانمونه در داخل هوا و در داخل وزن 

هـاي   دیگـري یـا روش   يهـا  عیمـا متر مکعب است. اگر احتمال نفوذ آب به درون جسم باشد، از  بر سانتی

ردد. در گـ  مـی  اسـتفاده  شـود،  نفـوذ آب مـی   که مانع نیپارافدیگري مانند تولوئن یا پوشش دادن مواد با 

ــوئن بجــاي آب  ــاال  اســت یکــافاســتفاده از تول ــوئن را جــایگزین  وزندر روابــط ب نمــود مخصــوص تول

  ).1986محسنین،(

  

  

 

  )1986ن،یمحسن( عیماگیري حجم به روش جابجایی  اندازه- 1- 1 شکل 

  

  هاي ارزیابی بافت محصوالت کشاورزي روش - 3- 1

شود که ترکیبی از حسی و  ی استفاده میهاي مختلف حصوالت کشاورزي از روشارزیابی بافت مبراي 

شـکل  شـوند (  مـی  يبنـد  میتقسمخرب  هاي مخرب و غیر هاي ابزاري به روش باشد و خود روش ابزاري می

  است. شده پرداختهها  ش در زیر به توضیح آندر این پژوه شده استفاده. با توجه نوع روش )1-2 
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  )1،2000سکرانگونا( يکشاورزمختلف ارزیابی بافت محصوالت  يها روش- 2- 1 شکل 

 

  2هاي مخرب آزمون - 3-1- 1

بـراي   4و آزمـایش کرامـر   3تیلـور - شکل مانند آزمون مگـنس  تغییر- هاي نیرو گیري بسیاري از اندازه

هـاي   د. خوردن یک عمل مخرب است. انواع مختلفـی از بارگـذاري  نباش جات مخرب می تعیین سفتی میوه

ازجمله پانچ، فشردگی، برش، پیچش، له کردن، کشش، خمش، ارتعاش و ضربه براي ارزیابی بافت  مخرب

هـا   بـا اسـتفاده از آن  توان  میکه هاي مخرب  . چهار پارامتر پایه از آزمونوجود دارندمحصوالت کشاورزي 

فاصـله،  شـکل ( بـار)، تغییـر   ( رویـ ناز:  انـد  عبـارت آورد  به دسـت خواص مکانیکی محصوالت کشاورزي را 

 ؛ کـه انـرژي) شـکل (  رییـ تغ - ) و سطح زیر منحنی نیروشکل رییتغنسبت نیرو به ( بیشجابجایی، نفوذ)، 

  ابوت ( يانرژاز تنش، کرنش، مدول و  اند عبارتها به ترتیب  گیري اصطالحات مهندسی مرتبط با این اندازه

                                                
1 Gunasekaran 
2 Destructive Tests 
3 Magness-Taylor 
4 Kramer  
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Abstract: 

Firmness is an important factor in determination of quality of apple texture, especially 

in predicting physiological attributes of fruit. To evaluate and precise control of ripening 

process, determining appropriate conditions of transport and storage as well as non 

destructive evaluation and modeling of the firmness is necessary. In this study, the 

firmness evaluation of Golden Delicious apple variety by a non-destructive impact test as 

fruit fall in static conditions on a load cell at three levels drop height (10,20 and 30 mm) 

and two control methods (Magness-Taylor and soluble solid content) was carried out. 

Regression equations were determined by SPSS statistical software. The results of physical 

properties showed that the product uniformity is acceptable. The results showed that the 

peak of impact force is most effective factor in determining the  firmness equations based 

on nondestructive method. Also the results showed that the firmness of the Golden 

Delicious apple based on physiological index of SSC with maximum R2=0.854 can be 

predicted with linearly multiple regression by non destructive impact test. 
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