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 خالصه

 و برداشت عملیات در بررسی و کاهش صدمات منظور نظر به سطح زیر کشت باالی انگور و به

 جهت انگور حبه فیزیکی خواص باشد، بررسیایران میفرآوری انگور که یکی از محصوالت مهم کشور 

افزون بر این  .رسدمی نظر به ضروری کردن وری و خشکبرداشت، فرآ تجهیزات بهینه طراحی

های پاییزی که اغلب شود با بارانمصادف شدن برداشت انگور که اغلب در اوایل فصل پاییز انجام می

کند، اهمیت بررسی تاثیر بارندگی بر انگور را بیشتر نمایان ناپذیری به محصول وارد میصدمات جبران

( و تاثیر بارندگی در 1)رقم بیدانه سفید انگور فیزیکی کند. بر این اساس در تحقیق حاضر خواصمی

گرفت. درخت مو مورد آزمایش از یک  قرار دو سطح یک بار و دو بار بارندگی بر روی آن مورد بررسی

های مصنوعی در شرایطی که محصول رسیده یه انتخاب شد و اعمال بارندگیباغ در اطراف شهر اروم

دهد که جرم، قطر ی برداشت بود در همان محل و در روی درخت انجام شد. نتایج نشان میو آماده

بزرگ، ضریب کرویت و تخلخل در سطح یک بارش و جرم، قطر بزرگ، قطر متوسط هندسی، دانسیته 

دار دارند همچنین قطر متوسط ل در سطح دو بارش اختالف معنیجرمی، مساحت سطح و تخلخ

 دار دارد.هندسی بین یک و دوبار بارندگی اختالف معنی
 

 .تاثیر بارندگی، خواص فیزیکیانگور، : کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه  .1
 

 2باشد، مطابق آمار فائویم یاساالنه باال در دن یداز محصوالت با تول یکیتن  یلیونم 65486 ساالنه یدانگور با تول

مقام در سال  ینداشت که ا یارهفتم جهان را در اخت یتن انواع انگور رتبه یلیونم 8/2 یدبا تول 2005 یهادر سال یرانا

نگور به علت دارا بودن بافت نرم و ا؛ ]1[ نزول کرده است نهم یبه پله 2013و  2010هشتم و در سال  یبه رده 2009

فشار  یشانگور افزا یلاز قب ییهایوهاز جمله صدمات وارده بر م ،باشدیر انواع صدمات حساس مبپوست نازک در برا

 یصدمات و طراح ینا یسازینهکم یباشد. برایخواص آن م ییرگرفتن در مجاورت آب و تغ رارها در اثر قتورژسانس آن

و  یریگو آبغوره یوهآبم یها، دستگاهیسازیرهذخانتقال،  ی،، خشک کردن، جداسازییجابجا یهایندفرا یزاتتر تجهمناسب

 باشد.یم یتحائز اهم یبارندگ یرخواص نظ ینثر بر امؤو عوامل  یمحصول کشاورز ینها، شناخت خواص ایندفرا یگرد

                                                 
1 Seedless whit 
2 Food and agriculture organization 
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بارندگی یک تهدید عمده در زمینه بررسی انگور معرفی شده و تاکید  (2014کادام و تچ ) در یک بررسی از سوی

ها دهد، بر همین اساس آنمی شود که بارندگی در زمان برداشت شدیدا کیفیت و بازار پسندی انگور را تحت تاثیر قرار می

کردند که به  یطراح یکیترو موتور الک 1بر سنسور یمبتن یستمس یکنشده از باران  یدهچ یدور نگه داشتن انگور ها یبرا

 یمحافظ رو یصفحه  یکخاص خود شروع به باز کردن  یتوسط سنسورها موتورها با طراح یبارندگ یصمحض تشخ

آمده است: باران در زمان  در حال رشد بودن  2در مطالعه ای در دانشگاه کشاورزی پن استیت .]2[کردندیدرختان انگور م

محصول خیلی نگران کننده نیست ولی زمانی که محصول به اندازه ی کافی رشد داشته و آماده ی برداشت است باید به 

طور کامل از باران حفاظت شود و در بخشی دیگر از همین تحقیق اشاره به این داشته اند که مقایسه ی باران در زمان 

 .]3[ ت انگور  با یک طوفان کم فشار دور از ذهن نیستبرداش

 شود لیکن ور میبارندگی و مجاورت حبه ی انگور با آب بعد از مدت زمانی باعث نفوذ رطوبت به داخل حبه ی انگ

از  نه به بیرواخل حبداین نفوذ در زمان رشد میوه به دلیل سالم بودن آوند هایی که وظیفه ی آنها حمل و نقل امالح از 

به نمی تحمل حمآن و برعکس می باشد افزایش محتوای رطوبتی در این زمان از طریق این آوند ها خنثی شده و فشاری 

طع قند ها یا اسب اوگردد ولی در زمان بلوغ کامل حبه یا زمان برداشت و بخصوص پس از برداشت  به دلیل عدم کارایی من

وبت و فوذ رطن حبه یک فشار تورژسانس ایجاد می شود که ناشی از نشدن کامل آنها )در موارد پس از برداشت( درو

در خواص  یراتییتغ یجادفشار داخل حبه ماندگار شده و منجر به ا یشافزا ینا افزایش محتوای رطوبتی حبه می باشد.

 شود. یحبه م یزیکیف

 یننهمچ ]4[باشد یخشک کردن م یندهایانتخاب نوع خشک کن در فرا یبرا یارمع یکمحصول  ییرطوبت نها

نها آ طوبترمواد ینمناسب جهت ا یمتو حفظ ق یو کشاورز ییبدون فساد محصوالت غذا یساز یرهاز ذخ ینانجهت اطم

هبود ب ینهمچن و یو باغ یمحصوالت کشاورز یبرا یفیک یاستاندارد ها ینقدم در جهت تدو ین. اول]5[ مشخص شود یدبا

وناگون وامل گآنها در اثر ع ییراتمحصوالت و تغ ینمتنوع ا یها یژگیدانستن و ،محصوالت ینا یخطوط مختلف فراور

 .]6[است

بت و متورم در آب، با جذب رطو یالسدر صورت غوطه وری حبه های گ (1959لوین  همکاران، ) بر طبق مطالعات

 . ]7[ شودیدر پوست مشاهده م یدگیشدن آن ها پس از حدود پنج ساعت آثار ترک

 یاسو اس یماز محصوالت بو یکیانگور که  یوهم یبرداشت و فراور یاتدر عمل بررسی و کاهش صدماتبه منظور 

 یبارندگ ریتاث تحت یدسف یدانهانگور ب یزیکیخواص ف یحاضر برخ یقتحق یباشد در نظر گرفته شد تا ط یم یرانکشور ا

 شود. یریگدر زمان برداشت آن اندازه

ساحت م، ممتوسط جر ی، متوسط قطر هندسی، حجم،: ابعاد محور یلاز قب یزیکیخواص ف ییراتتغ یقتحق یندر ا

  شد. یریاندازه گی، تخلخل، درصد رطوبت و درجه بریکس جرم یتهضخامت پوست، دانس یت،کروضریب سطح، 
 

 

 هامواد و روش .2

 تهیه نمونه انگور. 1.2

شی و حصار ک اجاره اول مهرماه برای انجام آزمایشاتی درخت انگور مورد مطالعه از یکی از باغات ارومیه در هفته

 شد. برای محافظت از باران ناخواسته فصلی در زمان آزمایش، روی درخت با محافظ پوشانده شد.

 آماده سازی نمونه ها. 2.2

درجه سلسیوس( و  22اعمال بارندگی مصنوعی با استفاده از آب مقطر و یک عدد آبپاش در دمای محیط )حدودا 

از اعمال بارندگی سه خوشه از درخت معین طوری که بیشترین حوالی عصر انجام شد. قبل  1394هفته ی اول مهرماه  در

                                                 
1 Sensors 
2 Pen stat 
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 شباهت ظاهری با هم دارا بودند انتخاب شدند. با توجه به روش کاری این پژوهش، بررسی در سه سطح زیر انجام شد:

 : خوشه ی باران ندیده و سالم برای مقایسهشاهد

قیقه زیر باران دمیلی متر بر  5/1دقیقه با شدت بارش  30: خوشه ای که تنها یک بار در مدت باران دیدهیک بار 

 قرار گرفت که در این مقاله تحت عنوان خوشه ی یک بارش دیده نام برده می شود.

نیم  مدته : خوشه ای که ابتدا مشابه خوشه ی یک بارش، باران روی آن اعمال گردید و سپس بدو باران دیده

ه در دیم، کساعت منتظر شدیم تا آب سطحی آن تا حدودی خشک شود سپس همان شرایط بارندگی را دوباره فراهم آور

ان خوشه ی دو میلی متر بر دقیقه بارندگی اعمال شد و از آن تحت عنو 5/1کل به مدت یک ساعت زیر باران با شدت 

 بارش نام برده می شود.

ای آن ارندگی براز ب ا استفاده از یک نایلون خوشه را محصور کردیم تا شرایط رطوبت بعدبعد از اعمال شرایط فوق ب

شگاه انتقال صبح روز بعد چیده شده و در شرایط کنترل شده داخل کلمن به آزمای 8فراهم شود، خوشه ها در ساعت 

 یافتند.

 

 مدت و شدت بارندگی. 1.2.2
 خاتمه بارندگی گفته می شود. مدت بارندگی به فاصله ی زمانی بین شروع و 

 بدست می آید: 1شدت بارندگی به مقدار بارندگی در واحد زمان اطالق می شود که از رابطه 

 𝑰 =
𝑷

𝒕
                                                                        (1)  

ارندگی بر زمان ب tمدت بارندگی بر حسب میلی متر و  Pشدت بارش بر حسب میلی متر بر دقیقه،  Iکه در آن 

 حسب دقیقه است.
 تعیین ابعاد محوری، میانگین قطر هندسی و ضریب کرویت

ش و دو ک باریدم حبه ها با یک تیغ تیز از محل اتصال با حبه جدا گردید. ابعاد حبه های سه خوشه ی شاهد، 

ای کولیس فقط همیلی متر به گونه ای که فک  01/0یجیتال با دقت بارش در شرایط مساوی با استفاده از یک کولیس د

ر از برای این کا (.1390پوست حبه را لمس کند و هیچ فشاری به حبه وارد نکند اندازه گیری شد)حسن پور و همکاران، 

 3و  2روابط ز حبه به طور تصادفی انتخاب و اندازه گیری شد. قطر هندسی و ضریب کرویت با استفاده ا 11هر خوشه 

 استخراج شد.

𝑫𝒈 = (𝑳𝑾𝑻)
𝟏

𝟑 (2                                           )                         

∅ =  
𝑫𝒈

𝑳
                                                      (3)  

قطر متوسط )میلی  Wقطر بزرگ )میلی متر(،  Lضریب کرویت،  ∅میانگین قطر هندسی )میلی متر(،  gDکه 

 قطر کوچک )میلی متر( است. Tمتر(، 

 

 تعیین مساحت سطح. 3.2

 در مورد تعیین مساحت سطح از دو روش به شرح زیر استفاده شد:

ت سطح را بدست ( با مشخص بودن ابعاد می توان مساح4الف( محاسبه با روابط ریاضی: با استفاده از رابطه ی )

 آورد.

 

𝑺 =  𝝅𝑫𝒈
𝟐 (4                                                   )                 

 



 

 

4 

 

: در این بخش ابتدا با استفاده از یک تیغ تیز حبه ها را به چهار قسمت مساوی در 1ب( استفاده از نرم افزار متلب

را جدا می کنیم با استفاده از (، با استفاده از پنس به دقت پوست آن 1راستای محور اصلی)قطر بزرگ( تقسیم کرده )شکل

سانتی متر( از پوست  30( در یک فاصله ی طولی معین )sony-vario-Tessar-12.1Mpیک دوربین دیجیتال )مدل 

و طی  a2014Rنرم افزار متلب  2های قارچ شده عکس برداری می کنیم. با انتقال این تصاویر به قسمت پردازش تصویر

زمینه، حذف نویز، انتقال به فضای سطح خاکستری ، انتقال به فضای باینری با سطح مراحل: فراخوانی، جداسازی از 

، نوشتن دستور شمارش پیکسل های سیاه مربوط به پوست انگور اقدام به مقایسه ی مساحت سطح انگور های 130متوسط 

 . حبه در هر خوشه استفاده شد 5(. در این بخش از 2آزمایشی در مقیاس پیکسل میکنیم )شکل

 

 
 (بزرگ قطر) یاصل طول یراستا در انگور حبه کردن میتقس -1شکل 

 

 

 
 R2014a متلب افزار نرم توسط شده آماده ینریبا ریتصو  -2شکل 

 

 ضخامت پوست. 4.2

طراحی شده ر میلی متر انجام شد. حبه ها توسط ابزا 001/0گیری ضخامت پوست با یک میکرومتر با دقت اندازه

ست در هر گیری ضخامت پو(. برای اندازه4. )شکل ]8[ها جدا شد( حلقه حلقه شدند و سپس با پنس پوست آن3)شکل

  حبه از هر خوشه استفاده شد. 5حالت از 

 

                                                 
1 Matlab 
2 Image processing 
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 ابزار برش -3شکل 

 

 
 پوست یها نمونه یساز آماده -4شکل 

 

 تعیین جرم، حجم و دانسیته جرمی. 5.2

عدد حبه از هر خوشه  10گرم اندازه گیری شد، برای این کار از  001/0استفاده از یک ترازو با دقت جرم هر حبه با 

 استفاده شد.

 حجم به دو طریق استخراج شد:

 ( و ابعادی که اندازه گیری شده بود.5الف( با استفاده از رابطه ی )

𝑉 =
𝜋

6
(𝐿𝑊𝑇)      (5)                                                                 

 باشد.حجم حبه )میلی متر مکعب( می V که

که در آن حبه ها را یکی یکی داخل جرم معینی از تولوئن فرو می کنیم و  1ب( با استفاده از روش جابجایی تولوئن

( حجم حبه را 6ابطه ی )اختالف جرم تولوئن را در حالت بدون حبه و با حبه بدست آورده و با استفاده از چگالی تولوئن و ر

 تعیین می کنیم.

𝜌𝑡 =  
𝑀𝑡

𝑉
           (6                                        )                        

لوئن جابجا شده)حجم میوه( حجم تو Vجرم تولوئن جابجا شده)گرم(،  tM(، g/mL - 867/0چگالی تولوئن) tρکه 

 )میلی لیتر( است.

م و با استفاده از تکرار از هر خوشه، مشابه روش مذکور برای حج 5نیز با روش جابجایی تولوئن در دانسیته جرمی 

  ( تعیین شد.7( و )6روابط )

 (7        )                                                       𝜌𝑠 =  
𝑀

𝑉
  

 جرم میوه )گرم( است. Mچگالی جرمی میوه )گرم بر میلی لیتر(،  sρکه 

ر داخل دترتیب که محصول  تقسیم جرم حجم معینی از محصول به حجم آن محاسبه شد ، بدینچگالی توده با 

ردید و گبدون کمترین اعمال فشاری صاف  ریخته شد و پس از پر شدن ظرف سطح آن میلی لیتر 100 ظرفی با حجم

توده  حجم ظرف، چگالی ی شد که از تقسیم این مقدار برداخل ظرف به طور خالص اندازه گیر سپس جرم محصول

 ].9[ محصول محاسبه گردید

                                                 
1 Toluene 
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ن همچو تخلخل که نشان دهنده درصد فضای خالی بین دانه های محصول است و دانستن آن در طراحی مواردی

 بدست آمد:  (8) با استفاده از رابطه. ]10[کن به منظور مطالعه جریان هوا و گرما ضروری می باشد انبار و خشک

(8                                                             )𝜀 =  1 − (
𝜌𝑏

𝜌𝑠

)  

 چگالی توده )گرم میلی لیتر( است. bρتخلخل،  ɛکه 

 

 درصد رطوبت . 6.2

در ظرف  وعدد حبه ی انگور از هر خوشه جدا  5برای تعیین محتوای رطوبت محصول از آون استفاده گردید. 

اه ظرف از آون ساعت نمونه ها به همر 15قرار داده شد. بعد از  c75±2ºمخصوص قرار گرفت و در آون با درجه حرارت 

ه ا زمانی کرفت و تدیجیتال در آون با همان دما قرار گخارج و در دیسیکاتور سرد شد و پس از توزین مجدد با ترازوی 

ت درصد محتوای گرم نشد این کار ادامه پیدا کرد. در نهای 5/0اختالف وزن نمونه قبل و بعد از خشک شدن کمتر از 

 .]11[( بدست آمد9رطوبت و وزن بر مبنای تر با استفاده از رابطه ی )

𝑈 =  
𝐺𝑤

(𝐺𝑤+ 𝐺𝑑𝑚)
   (9          )                                                           

 وزن ماده ی خشک )گرم( است. dmGوزن آب داخل حبه )گرم(،  wGدرصد رطوبت بر مبنای تر،  U که
 

 

 نتایج و بحث           .3

 محتوای رطوبتی. 1.3

مقایسات  بتی دردست بودن محتوای رطوبا توجه به نحوه اعمال بارندگی مصنوعی و پارامتر های مورد آزمایش در 

و دک بارش و هد(، یبا سایر تحقیقات می تواند کار ساز باشد، از این رو اندازه گیری رطوبت در سه سطح بدون بارش)شا

طوبتی در سطح ردرصد به دست آمد، که در این مورد تغییر محتوای  7/74و  8/70، 6/70بارش به ترتیب به طور متوسط

 دار است.معنی 01/0طح دو بارش در س

 

  خواص ابعادی. 2.3
 هندسی، بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک، قطر متوسط خواص ابعادی شامل قطر تحلیل آمارینتایج بدست آمده 

 نشان داده شده است .  1ضریب کرویت در جدول  و مساحت سطح رویه
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 یبارندگ ریتاث تحت دیسف دانهیب انگور یابعاد یپارامترها نیانگیم ی سهیمقا جینتا - 1جدول
 مشخصه آماری پارامتر آماری شاهد یک بارش دو بارش

a17 ab89/16 1b42/16 قطر بزرگ میانگین 
(mm) 6/0 9/0 66/0 انحراف معیار 

a63/13 a61/13 a28/13 قطر متوسط میانگین 
(mm) 11/1 92/0 58/0 انحراف معیار 

a07/13 a11/13 a08/13 قطر کوچک میانگین 
(mm) 82/0 77/0 5/0 انحراف معیار 

a 213/0 a 2135/0 a 2192/0 ضخامت پوست میانگین 

(mm) 0277/0 0184/0 0177/0 انحراف معیار 

a32/13 ab76/13 b55/13 قطر متوسط هندسی میانگین 
(mm) 75/0 66/0 46/0 انحراف معیار 

a620 ab7/575 b34/556 مساحت سطح با فرمول میانگین 
(mm) 91/77 51/85 95/65 انحراف معیار 

a255930 ab245009 b237222 مساحت سطح  با نرم افزار میانگین 
(pixel) 78/9126 2/12920 7/19601 انحراف معیار 

a82/0 a85/0 a83/0 ضریب کرویت میانگین 
 انحراف معیار 01/0 025/0 025/0 -

 

ر در طی یک با معنی داری در خواص فیزیکی انگور بیدانه ی سفیدنشان داده شد اختالف  1همانطور که در جدول 

 طر بزرگ وطول ق بارش مشاهده نشد هرچند برخی از پارامتر ها افزایش یا کاهش نشان دادند که باری مثال به افزایش

متر میلی 219/0 متر و یا کاهش ضخامت پوست ازمیلی 61/13و  89/16میلی متر به  28/13و  42/16متوسط به ترتیب از 

 دار نبود. اشاره کرد لیکن هیچ یک از اختالف در میانگین پارامترها معنی 213/0متر به  میلی

ساحت ماز سوی دیگر در تحلیل سطح دو بار بارندگی مشاهده می شود که قطر بزرگ، قطر متوسط هندسی و 

متر میلی 17به  42/16ه قطر بزرگ از سطح )در هر دو روش محاسبه( اختالف معنی دار نشان می دهند به طوری ک

ر رسیده است که میلی مت 32/14به  55/13افزایش یافته است، به همین ترتیب قطر متوسط هندسی با افزایش از مقدار 

به  ]13و  12و  6[حاصل با مطالعات  یجذکر است نتا یانشا باشد.درصد می 97در هر دو مورد سطح معنی داری روی 

 دارد. مطابقتانگور  یدر مورد بذر کتان و دانه یبترت

تحلیل به  میلی متر مربع و در 620میلیمتر مربع به  34/556مساحت سطح نیز در محاسبه به روش فرمول از 

 پیکسل رسیده است. 55/2* 510پیکسل به  37/2* 510کمک نرم افزار متلب از 

 

 خواص ثقلی. 3.3

مانطور که آمده است. ه 2شامل جرم، حجم، دانسیته جرمی و تخلخل در جدول بررسی نتایج آماری خواص ثقلی 

 دهد لیکن شان میاز جدول مشاهده می شود با اینکه متوسط جرم حبه ها در هر دو سطح یک و دو بار بارندگی افزایش ن

بارش معنی دار  سطح دوگرم در  93/1گرم به  69/1افزایش جرم در سطح یک بارش معنی دار نبوده و فقط افزایش آن از 

دیده از بات گراست. کاهش دانسیته ی جرمی با وجود اینکه نفوذ آب به داخل حبه در سطح دو بارش در بررسی جرم اث

ار در ف معنی دد اختالقبل انتظار می رفت ولی با انجام آزمایشات مربوطه نتایج نشان داد این اختالف در جرم باعث ایجا

 است. کاهش دانسیته جرمی نشده

 

 

                                                 
 .می باشد 0.1 در دار معنی تفاوت عدم دهنده نشان ها ردیف در مشابه التین حروف - 1
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 یبارندگ ریتاث تحت دیسف دانهیب انگور یثقل خواص یها پارامتر یها نیانگیم ساتیمقا جینتا -2 جدول
 مشخصه آماری پارامتر آماری شاهد یک بارش دو بارش

a 93/1 ab91/1 b 69/1 جرم میانگین 
(g) 23/0 21/0 24/0 انحراف معیار 

a 09/1 a12/1 a 13/1 دانسیته جرمی میانگین 
(g/mL) 044/0 006/0 014/0 انحراف معیار 

a29/1589 a08/1575 a62/1540 حجم )روش محاسبه با فرمول( میانگین 
)3mm( 38/284 36/314 68/211 انحراف معیار 

a 77/1 a 45/1 a 62/1 حجم ) روش جابجایی تولوئن( میانگین 
(mL) 27/0 46/0 09/0 انحراف معیار 

 

ر مورد تفاوت روی سویا نیز گزارش شده است. د ]14[افزایش جرم در اثر نفوذ آب به داخل محصول در مطالعات 

حقیق علت تر این دقبل و بعد از نفوذ رطوبت در پارامتر حجم در تحقیقات مختلف نتایج متفاوتی گزارش شده است لیکن 

ه بر روی ه داخل حبذ آب بدگی را می توان به نوع تاثیر گزاری نفوعدم اختالف معنی دار در حجم نمونه ها به از اعمال بارن

ب کاهش چک موجاقطار بیان کرد همانطور که جدول یه نیز گویاست افزایش طول در راستای قطر اصلی در مورد قطر کو

 طول آن شده است.
 

 

 گیرینتیجه .4

 به اینکه ا توجهاثر بارندگی بر روی محصول ببا توجه به زمینه کاری نوآورانه و متفاوت این پروژه در بررسی 

تفاده شد مده اسآپژوهش مشابهی یافت نشد از نتایج بررسی تاثیر رطوبت روی محصوالت مختلف برای توجیه نتایج بدست 

ر اد دداضر نشان حقیق حکه البته می توانند اختالفاتی نیز باهم داشته باشند، در هر حال نتایج کلی حاصل از آزمایشات ت

یلی متر بر م 5/1 مورد میوه ی انگور بیدانه سفید کشت شده در استان آذربایجان غربی بارش در سطح یک بار و با شدت

طح سن در بررسی دقیقه هیچ اختالف معنی داری در پارامتر های فیزیکی آن ایجاد نمی کند، همچنی 30دقیقه  به مدت 

 وساحت سطح وسط، مهای فیزیکی که عبارت اند از: قطر بزرگ، قطر مت دو بارش کمابیش اختالفات در تعدادی از پارامتر

ت مدت و شد تغییر جرم می باشند مشاهده شد. برداشت دیگر از این تحقیق که می تواند موضوع تحقیقات آینده نیز باشد

 بارندگی است.
 

 منابع .5

 

1. FAO. Statitical database. 2005, 2009, 2010, 2011. Available From: http://www.fao.org/statistics 

2. Kadam,V. 2014. Rainfall damage protection system & prevention from the plant disease. Int. J. Adv. 

Eng. Tec. 7(1): 153-158. 

3. Chine. M. 2010.Rain at Harvest: finishing the end game. Viticulture Educator. Penn State. Cooperative 

Extension 

4. Amiri chayjan, R. and Esna-Ashari, M. 2011. Effect of moisture content on thermodynamic 

characteristics of Grape: Math Ematical and artificial Neural Network Modelling. Czechj. Food Sci. 

29(3): 250-259. 

 ن: ماندگار.، خواص فیزیکی مکانیکی محصوالت غذایی و مواد کشاورزی، )ترجمه دکتر علی رجبی پور(، تهرا1390استروشاین، ر،. .5

زیکی بذر کتان، تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی های فی 1387حزباوی، ع.، مینایی، س،. قبادیان، ب خوش تقاضا، م. ه.،  کاظمی، ش،  .6

 علوم و صنایع غذایی، خراسان رضوی.هجدهمین کنگره ملی 

7. Levin, JH and Hall, CW and Deshmukh, AP. 1959. Physical treatment and cracking of sweet cherries. 

Mich Agrl Exp Bull. 42. 13-138. 

 ی انگور سفید بیدانه قبل وو مکانیک ارزیابی و آنالیز خواص فیزیکی 1390حسن پور،ع و اسمعیلی ، م و مدرس مطلق ، ا و رحمانی دیدار ، ع،  .8

 پس از برداشت ، رساله ی دکتری ، دانشگاه ارومیه.

http://www.fao.org/statistics


 

 

9 

 

9. Deshpande, S.D., Bal, S. and Ojha, T.P. 1993. Physical properties of soybean. J Agr Eng Res. 56: 89–

98. 

10. Mohsenin, N. N. 1980. Physical properties of plants and animal materials. New York: Gordon and 

Breach Science Publishers. NW. 

11. Aghbashlo, M., Kianmeh, M. and Hassan-Beygi, R. 2008. Specific heat and thermal conductivity of 

berberis fruit (Berberis vulgaris). American Journal of Agricultural and Biological Sciences. 3(1): 330- 

336. 

ی ماشین های بررسی اثر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی دانه ی انگور، پنجمین کنگره ملی مهندس 1387رضوی، س.م، ع،  فتحی، م،  .12

 کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه فردوسی مشهد.

زان رطوبت اثر می ی، شاهین، بررسیغریب زاهدی، سید محمد تقی و موسوی، سید محمد و طاهری گراوند،امین و جعفری،سید مهدی و رفیع .13

 .120-103، 1388، دوره اول، شماره دوم، 1بر ویژگی های فیزیکی میوه سنجد، مجله الکترونیک فراوری و نگهداری مواد غذایی

وره ذایی، دیع غم و صنا، فصلنامه علو«گل محمدی، عبداهلل و عباسی کوکجه ، اکبر، بررسی اثر رطوبت بر برخی خواص فیزیکی سه رقم سویا .14

 .77-67، 1390، 43، شماره 11

 

  



 

 

10 

 

Analysis significant effect on the physical properties of seedless white grapes 
 

Saeed AgaAzizia,*, Ali Hassanpourb, and Mohsen Esmaiili c 

 
a: Department of Biosystem Engeneering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran; 

b and c: Department of Biosystem Engeneering, Urmia University, Western Azerbaijan,Iran 

*Corresponding author: s.agaazizi@yahoo.com 

 

 

ABSTRACT 
Due to the high grape cultivation area and in order to investigate and reduce the damage in grape harvesting 

and processing operations, which is one of the important products of Iran, The physical properties of grape 

for the design of equipment for harvesting, processing and drying is necessary. In addition, the coincidence of 

grape harvesting, which is often done early in the autumn, reveals the importance of examining the effect of 

rainfall on grapes, with autumn rain that often causes irreparable damage to the product. Accordingly, in the 

present study, the physical properties of grapes (white grains) and the effect of rainfall on two levels of once 

and twice the rainfall on it were investigated. The test hair was selected from a garden around the city of 

Urmia and artificial rainfall was carried out in the same place and on the tree when the product was ripe and 

ready for harvest. The results show that the mass, large diameter, spherical coefficient and porosity at the 

surface of a rainfall and mass, large diameter, geometric diameter, mass density, surface area, and porosity 

are significant at the surface of the two precipitation. Also, the geometric mean diameter is between one and 

there is a significant difference in rainfall twice. 

 

Keywords:  Grape, Rainfall, Physical Properties. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


