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 چکيذُ

 تؼييي ايشاى دس ؿذُ کـت ػجض( ٍ )قشهض ػذع سقن دٍ اي غزيِت ٍ فيضيکي ّبي ٍيظگي ثشسػي، ايي دس 

 سٍياِ،  هؼابحت  کشٍيات،  حؼابثي،  ٍ ٌّذػي هتَػط قطش هحَسي، اثؼبد قجيل اص فيضيکي ّبي ؿبخق ؿذ.

 دس هختلا   ػاطَ   ثاش  ايؼاتبيي  اكطکبک ضشايت ٍ اًجَّؾ صاٍيِ تخلخل، حقيقي، داًؼيتِ تَدُ، داًؼيتِ

ِ  ّابي  ؿابخق  ّوچٌيي، ؿذ. اسصيبثي سقن دٍ ّش ثشاي تش( پبيِ )ثش %5/9-1/21 سطَثتي هحذٍدُ  اي تغزيا

 کلؼاين،  فؼارش،  پتبػاين،  هبًٌاذ  هؼاذًي  هَاد اص ثؼضي ٍ ًـبػتِ سٍغي، خبم، پشٍتئيي خبکؼتش، هيضاى ؿبهل

ِ  دّذ هي ًـبى حبضش هطبلؼِ گشفت. قشاس ثشسػي هَسد هغ ٍ سٍي آّي، هٌگٌض، ػذين، هٌيضين،  سقان  دٍ کا

 تَاى هي سا اختالف ايي داسًذ. داسي هؼٌي تربٍت ؿذُ، گيشي اًذاصُ ّبي ؿبخق اص ثؼيبسي دس يثشسػ هَسد

ِ  ٍ فيضيکاي  ّابي  ٍيظگي تؼييي سٍ، ايي اص داد. ًؼجت سؿذ ٍ هحيطي ؿشايط سقن، ًَع دس تربٍت ثِ  اي تغزيا

  داسد. ضشٍست آى فشآٍسي ّبي دػتگبُ ٍ ّب هبؿيي اص ثؼيبسي طشاحي دس ػذع

 

 ػذع. ؿيويبيي، تشکيت اي، تغزيِ خلَكيبت فيضيکي، خلَكيبت کليذي: يّب ٍاصُ

 



 88 بهار اول/ ي شواره اول/ سال غذايي/ يفناور و علوم ي فصلناهه

 

46 

 هقذهِ -1

 ػبل ػشد ّبي فلل دس ؿذُ کـت حجَثبت تشيي هْن خولِ اص ،(.Lens culinaris Medik) ػلوي ًبم ثب ػذع

 طي دس هحلَل ييا خْبًي تَليذ ؿَد. هي تَليذ اػتشاليب ٍ اهشيکب تشکيِ، ٌّذ، کبًبدا، دس گؼتشدُ طَس ثِ کِ اػت،

 %25 قشهض، ًَع اص %70 حذٍد هيضاى ييا اص کِ اػت ؿذُ ثشآٍسد تي هيليَى 15/4 حذٍد ،2005-2006 ّبي ػبل

 1 هيضاى ثب ٌّذ ٍ تي هيليَى 3/1 هيضاى ثب ػذع کٌٌذُ تَليذ کـَس ثضسگتشيي کبًبدا اػت. ثَدُ اي قَُْ %5 ٍ ػجض

ِ  هٌحلش اي تغزيِ خَاف داساي اسصؿوٌذ هبدُ ايي اػت. دادُ فاختلب خَد ثِ سا دٍم ستجِ تَليذ، تي هيليَى  ثا

 اياي  کـات  صيش ػطح تَػؼِ اهکبى ثِ تَّخِ ثب (.2) اػت هؼذًي ػٌبكش ٍ ًـبػتِ پشٍتئيي، هيضاى لحبظ اص فشدي

ِ  ثابیيي  پتبًؼايل  اص ايشاى ثٌذي، ثؼتِ ٍ آٍسي فش ّبي ػيؼتن ٍاثؼتِ، غزايي كٌبيغ ايدبد ًيض ٍ هحلَل َ  ثا  سهٌظا

ِ  ٍ تَلياذ  دس تَفيا   خْات  سٍ، ايي اص اػت. ثشخَسداس خْبًي ثبصاسّبي ثِ ٍسٍد  اياي  کـات  صياش  ػاطح  تَػاؼ

 اختٌابة  ثابی  کيريات  ثب ٍ هشغَة هحلَل يِ ػشض خْت هٌبػت فشآٍسي ّبي دػتگبُ ايدبد ثِ تَّخِ هحلَل،

ِ  خذاػابصي،  اًتقبل، ثشداؿت، تدْيضات طشاحي خْت ايٌشٍ، اص اػت. ًبپزيش ِ  ٌاذي، ث دسخا  فاشاٍسي،  ثٌاذي،  ثؼات

 فيضيکاي،  خاَاف  هَسد دس اطالػبتي داًؼتي کبسثشدي، هحلَل ايي ثشداؿت اص پغ تدْيضات ػبيش ٍ اًجبسداسي

 اػت. ثشخَسداس ثبیيي اّويت اص آى اي تغزيِ ٍ حشاستي هکبًيکي،

 دادى حاشاست  ٍ کاشدى  ػاشد  خبهذ، هَاد پٌَهبتيکي ٍ ّيذسٍديٌبهيکي اًتقبل خلَكيبت ثش فيضيکي خَاف 

 حؼبثي، ٍ ٌّذػي قطشّبي )اثؼبد(، اًذاصُ ؿکل، اص جبستٌذػ ٌّذػي خَاف تشيي هْن گزاسد. هي تبثيش غزايي هَاد

 ٍ کاشدى  خـاک  ّابي  ػيؼاتن  طشاحاي  دس کِ ّؼتٌذ ػَاهلي تشيي هْن تخلخل ٍ تَدُ داًؼيتِ کشٍيت. ٍ ػطح

 تابثيش  داسد، قشاس َّا خشيبى هقبثل دس کِ خشهي هقبٍهت ثش خَاف ايي چَى گيشًذ، هي قشاس تَخِ هَسد َّادّي

ِ  سًٍاذ،  هي ثکبس اًجبس فضبي ثيٌي پيؾ ثشاي کِ ّبيي تئَسي دس گزاسًذ. هي ِ  اػبػاي  ػبهال  تاَدُ  داًؼايت  ؿاوبس  ثا

 حدن تئَسيک تخويي ثشاي تَاًذ هي ٍ اػت هؼبدل قطش تؼييي دس هريذي ٍ هَثش ؿبخق داًِ، ّضاس ٍصى سٍد. هي

ِ  دػتشػاي  ؿَد. گشفتِ ثکبس آئشٍديٌبهيکي ًيشٍّبي اص اػتربدُ ثب ّب آى کشدى پبک سد ّوچٌيي ٍ داًِ  اطالػابت  ثا

 ًقال،  ٍ حوال  اًجابسداسي،  تدْياضات  ي ِثْيٌا  طشاحاي  خْات  ػذع داًِ فيضيکي ّبي ٍيظگي ثب ساثطِ دس ػلوي

ِ  تخلخال  هيضاى اّويت .سػذ هي ًظش ثِ ضشٍسي ثٌذي ثؼتِ ٍ فشآٍسي ثَخبسي،  ػابصي،  رخياشُ  ثثحا  دس ّاب  داًا

 تؼيايي  خْت سيپَص)اًجَّؾ( صاٍيِ .کٌذ هي پيذا ًوَد َّا خشيبى ثشاثش دس ّب داًِ تَدُ پبيذاسي تؼييي ٍ ثٌذي ثؼتِ

 تدْياضات  طشاحاي  ثاشاي  هْوي پبساهتش ًيض اػتبتيکي)ايؼتبيي( اكطکبک ضشيت ٍ اػت ضشٍسي اًجبسّب ػبختبس

ِ  صياشا  سٍد، هي ؿوبس ثِ هْن ّب ًقبلِ ًَاس طشاحي دس ّوچٌيي. ثبؿذ هي ّب داًِ اًجبسداسي ٍ اًتقبل  اًتقابل  هٌظاَس  ثا

ِ  ؿاَد،  هاي  ػاؼي  ثشسػاي  اياي  دس ثٌابثشايي،  ًيبصهٌاذين.  اكطکبک ثِ ّب داًِ لغضؽ ثذٍى  خلَكايبت  تؼيايي  ثا

 ػاپغ  ٍ ؿاَد.  پشداختِ تش( پبيِ )ثش %5/9-1/21 سطَثتي داهٌِ دس ػجض( ٍ )قشهض ػذع ٍاسيتِ دٍ فيضيکَؿيويبيي

 هؼاذًي  هاَاد  اص ثؼضي ٍ ًـبػتِ سٍغي، خبم، پشٍتئيي خبکؼتش، هيضاى قجيل اص ٍاسيتِ دٍ ايي ؿيويبيي ّبي ظگيٍي

 گيشد. هي قشاس اسصيبثي هَسد

 



 46  ايزاى در شده کشت عدس رقن دو فيزيکوشيويايي هاي شاخص بز رطوبتي هحتواي اثز بزرسي                                                   

 ّب رٍػ ٍ هَاد -2

 فيشيکي ّبي ؽبخص تعييي -2-1

 آٍسي فاش  بيّ ػيؼتن ٍاثؼتِ، غزايي كٌبيغ ايدبد ًيض ٍ هحلَل ايي کـت صيش ػطح تَػؼِ اهکبى ثِ تَّخِ ثب

 تَفيا   خْات  سٍ، ايي اص اػت. ثشخَسداس خْبًي ثبصاسّبي ثِ ٍسٍد هٌظَس ثِ ثبیيي پتبًؼيل اص ايشاى ثٌذي، ثؼتِ ٍ

ي ِ ػشضا  خْات  هٌبػات  فاشآٍسي  ّبي دػتگبُ ايدبد ثِ تَّخِ هحلَل، ايي کـت صيش ػطح تَػؼِ ٍ تَليذ دس

 ثِ کـبٍسصي هحلَیت اي تغزيِ ٍ فيضيکي خَاف يتؼيي اػت. ًبپزيش اختٌبة ثبی کيريت ثب ٍ هشغَة هحلَل

 کـابٍسصي  هحلاَیت  فاشآٍسي  ٍ ثٌذي دسخِ اًتقبل، تدْيضات ٍ ّب هبؿيي ػبخت ٍ طشاحي ثشاي هجٌبيي ػٌَاى

 ثِ هٌدش ٍ ًبقق پبساهتشّب ايي ثِ تَّخِ ثذٍى کـبٍسصي ّبي هبؿيي طشاحي اكَیً اػت. ثَدُ تَّخِ هَسد ّويـِ

 شديذ.گ خَاّذ ضؼي  ًتبيح

 ؿاْشيَس  دس ّاب  ػذع گشفتٌذ. قشاس اػتربدُ هَسد تحقي  ايي آصهبيـبت ّوِ ثشاي ػجض ٍ قشهض ػذع سقن دٍ 

ِ  اي ثؼتِ دسة ظشٍف دس ػپغ ٍ ؿذ خشيذاسي کشج ؿْش دس هحلي ثبصاس يک اص 1387 هبُ  اًتقابل  آصهبيـاگبُ  ثا

 ٍ دياذُ  آػيت ّبي داًِ پَؿبل، قجيل اص خبسخي اخؼبم ٍ ؿذُ پبک ّب ػذع آصهبيـبت، ؿشٍع اص قجل ؿذًذ. دادُ

 حاشاست  دس آصهبيـاگبّي  اخاب   ياک  دس ّاب  آى دادى قاشاس  ثب اٍليِ سطَثت ؿذ. خذاػبصي ّب آى اص ؿذُ ؿکؼتِ

c◦1±103 سػيذى هٌظَس ثِ (.3) آهذ ثذػت تش پبيِ ثش دسكذ 50/9 اٍليِ سطَثت تؼييي ثب ،ػبػت 72 هذت ثشاي 

 دس ػابصي  هـاشٍ   ػوليابت  طي ٍ ّب آى ثِ آة ؿذى اضبفِ ثب ّب داًِ هطبلؼِ، ايي دس ًظش هَسد سطَثتي ػطَ  ثِ

   (.8) ؿذ هحبػجِ سطَثت هيضاى صيش ساثطِ طج  ػپغ ٍ ؿذًذ هخلَ  خَثي ثِ پالػتيکي ظشٍف
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 ؛  کيلاَگشم،  حؼات  ثش ًوًَِ اٍليِ خشم ؛ Wi کيلَگشم، حؼت ثش ؿذُ اضبفِ آة خشم ؛Q ساثطِ، ايي دس 

 سػايذى  اص ثؼاذ  ثبؿاذ.  هاي  خـاک  پبيِ ثش ًوًَِ ًْبيي سطَثت ؛ خـک، پبيِ ثش ًوًَِ اٍليِ سطَثتي هحتَاي

ِ  يخچابل  دس c◦ 1±5 دهابي  دس سٍص 7 هذت ثشاي ّب داًِ ًظش، هَسد ثتيسطَ ػطَ  ثِ ّب ًوًَِ  تَصياغ  هٌظاَس  ثا

 اص قجال  ٍ ػابصي  هتؼابدل  اص پاغ  ّب ًوًَِ سطَثتي هحتَاي (.7ؿذًذ) ًگْذاسي داًِ ػشاػش دس سطَثت يکٌَاخت

ِ  ثش دسكذ 1/21 ٍ 7/19 ٍ 8/16 ،2/13 ،50/9 سطَثتي ػطح 5 اػبع ايي ثش ؿذ. تؼييي آصهبيـبت اًدبم  تاش  پبيا

 Tػاشم، W طَل، L) اثؼبدي ّبي گيشي اًذاصُ هتش، هيلي 01/0 دقت ثب ديديتبل کَليغ اص اػتربدُ ثب گشديذ. تؼييي

ِ  ثب ػپغ ٍ پزيشفت كَست تلبدفي كَست ثِ سقن ّش اص داًِ كذ ثشاي ضخبهت( ِ  تَخا  قطاش  ،2-5 سٍاثاط  ثا

 (:13) ؿذ تؼييي ّب آى ثشاي (S) ٍيِس ػطح هؼبحت ٍ () کشٍيت (،Dg ) ٌّذػي ٍ (Daحؼبثي) هتَػط
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 گياشي  اًاذاصُ  ثشاي ؿذ. اػتربدُ 0001/0 دقت ثب ديديتبل تشاصٍيي اص داًِ ّضاس ٍصى تؼييي هٌظَس ثِ يي،ّوچٌ 

 تاَدُ  خاشم  تقؼاين  اص کاشدُ،  ًوًَِ اص پش هـخق حدن ثب سا خبلي اػتَاًِ يک ،6 ساثطِ طج  (bρ) تَدُ چگبلي

(tm) تَدُ حدن ثش (tV،) حقيقاي  چگابلي  تؼيايي  خْت (.13) آهذ دػت ثِ تَدُ چگبلي ضاىهي(t) تَلاَئي  اص 

 ٍاقؼاي  حدان  آى، اص تاَدُ  حدان  کبػاتي  اص ٍ ؿذُ تؼييي ّب ًوًَِ هبثيي خبلي فضبي تب ؿذ اػتربدُ غيشخبرة

ِ  ثب پغػ ؿذ. هحبػجِ حقيقي چگبلي هيضاى ٍاقؼي، حدن ثِ تَدُ خشم تقؼين ثب ؿَد. هحبػجِ ِ  تَخا ِ  ثا  7 ساثطا

   (.10) آهذ ثذػت ًوًَِ (εتخلخل) هيضاى

 

(6)     

 

(7)                         

 

 ػاطح  کي ِث هتلل mm 35×140×160 اثؼبد ثِ اي خؼجِ دس ًوًَِ کشدى پش ثب اًجَّؾ صاٍيِ ،1ؿکل هطبث  

 ثاشاي  (.10) گشدياذ  هحبػجِ آى ثِ هتلل ًِقبل سٍي اص صاٍيِ هحبػجِ ٍ سيضؽ ًقطِ تب ػطح آٍسدى ثبی ٍ لَیداس

 هاَسد  ػاطح  سٍي ّب ًوًَِ کِ اي صاٍيِ گيشي اًذاصُ ثب 8 ساثطِ طج  (µ) ايؼتبيي اكطکبک ضشيت گيشي اًذاصُ

 ،2 ؿاکل  اػابع  ثاش  پابساهتش،  اياي  گيشي اًذاصُ ثشاي ؿَد. هي هحبػجِ گيشًذ، هي قشاس حشکت آػتبًِ دس آصهبيؾ

 ػپغ دادُ، قشاس ًذاؿتِ توبع ػطح ثب کِ mm50 ػو  ٍ mm 75 طَل ثِ هيآلَهيٌيَ اي خؼجِ دسٍى سا ّب ًوًَِ

ِ  دس آى سٍي ًوًَِ خؼجِ کِ اي صاٍيِ تبًظاًت کٌذ. هي حشکت ثِ ؿشٍع يکٌَاخت ػشػت ثب ػطح  ؿاشٍع  آػاتبً

      (:10) اػت ايؼتبيي اكطکبک ضشيت ثب ثشاثش داسد قشاس حشکت ثِ

(8 )         μ = tan(α)  

 آهذ. ثذػت MS Excel 2007 ثشًبهة کوک ثِ فيضيکي هختل  خَاف ثشاي سگشػيًَي دیتهؼب

  

 

 
 عذط. دٍگبًِ ارقبم اًجَّؼ ساٍيِ گيزي اًذاسُ دعتگبُ -1ؽکل

t

t
t

V

m


 
100




t

bt








 46  ايزاى در شده کشت عدس رقن دو فيزيکوشيويايي هاي شاخص بز رطوبتي هحتواي اثز بزرسي                                                   

 
 ايغتبيي. اصطکبک ضزايت گيزي اًذاسُ دعتگبُ -2ؽکل

 

 ؽيويبيي ّبي ؽبخص تعييي -2-2

 قاشاس  ثبثات  ٍصى ثِ سػيذى تب C105˚ دهبي دس ّب ػذع ،ػذع ٍاسيتِ دٍ خـک هبدُ دسكذ تؼييي هٌظَس ثِ

 12 ثاشاي  C550˚ دهابي  دس آصهبيـاگبّي  کَسُ يک دس ّب ًوًَِ کل، خبکؼتش هيضاى تؼييي هٌظَس ثِ (.6 ) گشفتٌذ

ِ  خبکؼاتش  هيضاى ػٌَاى ثِ هبًذُ ثبقي هَاد آلي، هَاد ؿذى ػَصاًذُ پغ ٍ ؿذًذ گزاؿتِ ػبػت  (.6) ؿاذ  هحبػاج

 هياضاى  ،25/6 فابکتَس  دس ًيتاشٍطى  هياضاى  ضشة ثب ػپغ ٍ گشديذ تؼييي کدلذال سٍؽ اص اػتربدُ بث کل ًيتشٍطى

 ػابػت  8 هاذت  ثاشاي  ّگاضاى  حاالل  ٍ ػَکؼيلِ سٍؽ اص چشثي، هيضاى هحبػجِ (.خْت6) آهذ ثذػت پشٍتئيي

ِ  ثاب  ًـبػتِ هيضاى (.6) ثَد c◦ 70-68 حالل، تجخيش دسخِ ؿذ. اػتربدُ ِ  تَخا  اػابع  ثاش  ٍ يکابلشيوتش  سٍؽ ثا

 ®Perkin-Elmer) واي ات خازة  اػاپکتشٍفتَهتش  اص اػتربدُ ثب (.1) پزيشفت كَست (AACC) 76-13 اػتبًذاسد

Model2380) پشکلشياذسيک  اػايذ  ٍ ًيتشيک اػيذ هخلَ  دس داًِ ّضن اص پغ (HNO3: HClO4; 4:1)  هياضاى 

 هٌحٌاي  ثِ تَخِ ثب هغ ٍ هٌگٌض سٍي، آّي، هٌيضين، پتبػين، کلؼين، ًظيش ػذع دس هَخَد هؼذًي ػٌبكش غلظت

 خازة  اػپکتشٍفتَهتش اص اػتربدُ ثب فؼرش هيضاى ّوچٌيي، (.2007 ّوکبساى ٍ )کبثبع آهذ ثذػت ّب آى اػتبًذاسد

Spectronic Genesys) ًَسي
TM

 10, GENEQ) ًابًَهتش  430 هاَج  طَل دس کبًبدا، ػبخت  ِ  (.12) ؿاذ  هحبػاج

ِ  دس t- student آصهاَى  ثب ،SAS آهبسي افضاس ًشم دس يبييؿيو آصهبيـبت دس آهذُ ثذػت هقبديش  هاَسد  تکاشاس  ػا

   ؿَد. تؼييي ّب آى اص ّشيک ؿيويبيي خَاف ثش سقن ًَع تبثيش تب گشفتٌذ قشاس اسصيبثي

 

  ثحث ٍ ًتبيج -3

 فيشيکي ّبي ؽبخص 3-1

ِ  ش)ثا  %5/9 اٍليِ سطَثت دس قشهض(، ٍ )ػجض ػذع سقن دٍ هحَسي اثؼبد فشاٍاًي تَصيغ   3 ؿاکل  دس تاش(  پبيا

 %83 ٍ 90 هتاش،  هيلاي  5/5-5/6 داهٌِ دس قشهض ٍ ػجض ػذع طَل %82 ٍ 93 تشتيت ثِ اػبع، ايي ثش اػت. آهذُ

 ٍ هتاش  هيلاي  5/5-7/6 داهٌِ دس ػجض ػذع ػشم %86 هتش، هيلي 2-6/2 هحذٍدُ دس قشهض ٍ ػجض ػذع ضخبهت

 ّابي  ؿبخق ثشاي آهذُ ثذػت هقبديش ،1 خذٍل اسد.د قشاس هتش هيلي 4/3-3/4 داهٌِ دس قشهض ػذع ػشم 83%

ِ  کشٍيات،  هؼابحت،  داًاِ،  ّضاس ٍصى حؼبثي، ٍ ٌّذػي قطش هبًٌذ قشهض(، ٍ )ػجض ػذع سقن دٍ فيضيکي  داًؼايت

ِ  دس هختل  ػطَ  دس ايؼتبيي اكطکبک ضشايت ٍ اًجَّؾ، صاٍيِ تخلخل، حقيقي، داًؼيتِ تَدُ،  سطاَثتي  داهٌا
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 سا سطَثتي هحتَاي ثب ّب ؿبخق ايي يهبثي سٍاثط خذٍل، ايي ّوچٌيي دّذ. هي ًـبى سا تش( پبيِ )ثش % 1/21-5/9

 ػذع سقن دٍ ّش ثشاي هزکَس ّبي ؿبخق توبهي اػبع، ايي ثش ػبصد. هي ًوبيبى ّب آى ّوجؼتگي ضشيت اسائِ ثب

 ّابي  )ؿاکل  يبفتٌاذ  ضايؾافا  حقيقي داًؼيتِ ٍ تَدُ داًؼيتِ اػتثٌبي ثِ تش( پبيِ )ثش % 5/9-1/21سطَثتي داهٌِ دس

12-4.) 

  
 ثزرعي هَرد رطَثتي داهٌِ در آى فيشيکي ّبي ٍيضگي ثب عذط رقن دٍ رطَثتي هحتَاي هبثيي رٍاثط -1جذٍل

 
 ؽبخص     رقن    

  عجش  قزهش

R
2
 

 رٍاثط

 رطَثت

 ًْبيي

 رطَثت

 اٍليِ
 R

2
 

 رٍاثط

 رطَثت

ْبييً  

 رطَثت

ٍليِا  

 

986/0  
aD = 0.004 Mc +3.393 50/3  44/3   986/0  

aD = 0.005 Mc +3.283 01/5  93/4  
aD  

971/0  
gD =0.007 Mc +4.366 39/3  33/3   988/0  

gD =0.006 Mc +4.863 53/4  44/4  
gD  

986/0  S=0.106 Mc +33.83 15/36  84/34   970/0  S=0.215 Mc +59.82 57/64  02/62  S 

916/0   =0.031 Mc +81.55 16/82  85/81   864/0   =0.046 Mc +69.37 41/70  88/69  
 

987/0  
b =907.9-8.812 Mc 5/718  2/822   980/0  

b =901.7-8.726 Mc 3/715  3/812  
b  

954/0  
t = 1368 - 6.292 Mc 1223 1320  986/0  

t = 1392 - 7.025 Mc 1210 1308 
t  

993/0   =0.358 Mc+34.36 86/41  71/37   935/0   =0.389 Mc+33.71 89/41  89/37    

994/0  W1000=0.050Mc+50.72 8/51  2/51   965/0  W1000=0.102Mc+64.05 3/66  1/65  W1000 

967/0   = 0.063Mc+26.49 91/27  12/27   943/0   = 0.099Mc+24.81 84/26  65/25    

921/0  µms= 0.001Mc+0.310 339/0  324/0   946/0  µms= 0.000Mc+0.316 327/0  310/0  µms 

982/0  µp= 0.001Mc+0.275 298/0  286/0   914/0  µp= 0.001Mc+0.197 227/0  212/0  µp 

963/0  µg =0.000Mc+0.228 245/0  236/0   946/0  µg =0.000Mc+0.22 234/0  227/0  µg 

 

 
 (♦ عزض: ضخبهت، :▲ طَل، ● )عجش: تز. پبيِ ثز %5/9 رطَثت در عذط رقن دٍ هحَري اثعبد فزاٍاًي تَسيع -3 ؽکل

 (◊ عزض: ضخبهت، :∆ طَل، ○ )قزهش:
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 قزهش: ٌّذعي قطز ؛○ قزهش: ● عجش: حغبثي )قطز عذط رقن دٍ ٌّذعي ٍ حغبثي قطز هيشاى ثز رطَثتي هحتَاي اثز -4ؽکل

 (.∆ قزهش: ▲

 

 

 
 (.○ قزهش: ● )عجش: عذط رقن دٍ حقيقي داًغيتِ هيشاى ثز داًِ ّشار ٍسى هيشاى ثز رطَثتي هحتَاي اثز -5ؽکل

 

 

 
 (.○ قزهش: ● )عجش: کزٍيت ؽبخص هيشاى ثز رطَثتي هحتَاي اثز -6ؽکل
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 (.○ قزهش: ● )عجش:عطح هغبحت هيشاى ثز رطَثتي هحتَاي اثز -7 ؽکل

 

 

 
 (.○ قزهش: ● )عجش: عذط رقن دٍ تَدُ داًغيتِ ثز َثتيرط هحتَاي اثز -8 ؽکل

 

 

 
 (.○ قزهش: ● )عجش: عذط رقن دٍ حقيقي داًغيتِ ثز رطَثتي هحتَاي اثز -9 ؽکل
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 (.○ قزهش: ● )عجش: عذط رقن دٍ تخلخل هيشاى ثز رطَثتي هحتَاي اثز -10 ؽکل

 

 
 (.○ قزهش: ● عجش:) عذط رقن دٍ اًجَّؼ ساٍيِ ثز رطَثتي هحتَاي اثز -11 ؽکل

 

 

 
 ∆ قزهش: ▲ عجش: ;)اعتيل(○ قزهش: ● عجش: [ عذط رقن دٍ ايغتبيي اصطکبک ضزيت ثز رطَثتي هحتَاي اثز -12 ؽکل

 ])چَة(○ قزهش: ● عجش: ;(ؽيؾِ)
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ِ  ثاب  .(5)اػت ؿذُ هـخق ػذع ًَػي ثشاي (2004) ّوکبساى ٍ اهيي تَػط قجالً ًتبيح ايي کلي سًٍذ  تَخا

 سطااَثتي داهٌااِ دس سطَثاات افااضايؾ ثااب ػااجض ٍ قشهااض ػااذع حؼاابثي قطااش هياابًگيي كاال،حب ّاابي بفتااِيِ ثاا

 قطاش  ّوچٌايي،  يبفات.  افاضايؾ  هتاش  هيلاي  01/5 تب 93/4 ٍ 5/3 تب 44/3 اص تشتيت ثِ تش(، پبيِ )ثش % 1/21-5/9

 هتاش  هيلاي  01/5تاب  93/4 ٍ 39/3 تب 33/3 اص تشتيت ثِ داهٌِ ايي دس سطَثت افضايؾ ثب ػجض ٍ قشهض ػذع ٌّذػي

 آة خازة  اثاش  دس ّب داًِ تَسم يب اًجؼب  ثِ سطَثتي، هحتَاي افضايؾ ثب هحَسي اثؼبد دس افضايؾ يبفت. افضايؾ

ِ  هٌدش ػذع، سقن دٍ ّش تَػط سطَثت خزة (.9) ؿَد هي دادُ ًؼجت ػلَلي ثيي فضبّبي دس  ٍصى افاضايؾ  ثا

 8/51 تاب  2/51 اص قشهاض  ًَع ثشاي ؿبخق ايي کِ طَسيِ ث اػت، ؿذُ سطَثتي هحتَاي افضايؾ ثب آًْب داًِ ّضاس

 هحتاَاي  افاضايؾ  ثاب  کشٍيات  ؿابخق  افضايؾ هيضاى يبفت. افضايؾ گشم 3/66 تب 1/65 اص ػجض ًَع ثشاي ٍ گشم

 اص قشهاض  سقان  کِ ثَد حبلي دس ايي ؿذ. اسصيبثي %37/0 ٍ 75/0 ثب ثشاثش ػجض ٍ قشهض ػذع ثشاي تشتيت ثِ سطَثتي

ِ  کشٍيت، ؿبخق افضايؾ ثَد. ثشخَسداس ػجض ػذع ِث ًؼجت ثبیتشي کشٍيت  اكالي  اثؼابد  دس افاضايؾ  دليال  ثا

 افاضايؾ  ثِ تَخِ ثب ّوچٌيي، (.4)ثبؿذ هي تَخيِ قبثل 4 ساثطِ ثِ ثٌب ٍ سطَثتي هحتَاي افضايؾ ثب ػذع ّبي داًِ

ِ  ثِ ثٌب ٌّذػي، قطش افضايؾ ًتيدِ دس ٍ سطَثت افضايؾ ثب ػذع ّبي داًِ اكلي اثؼبد  هؼابحت  افاضايؾ  ،5 ساثطا

   ؿذ. اسصيبثي %11/4 ػجض ًَع ثشاي ٍ %76/3 قشهض ًَع ثشاي افضايؾ ايي ثبؿذ. ًوي اًتظبس اص دٍس ػطح

ِ  دس ػاذع  ّابي  داًِ خشم افضايؾ کِ دّذ هي ًـبى سطَثتي هحتَاي افضايؾ ثب تَدُ داًؼيتِ دس کبّؾ   ًتيدا

 ثاب  حقيقي داًؼيتِ دس کبّؾ ّوچٌيي، اػت. طَثتس افضايؾ ثب داًِ تَدُ حدوي اًجؼب  اص کوتش سطَثت، خزة

 دادُ ًؼاجت  آة خازة  ثاذليل  آى ظشهتٌاب  خاشم  ثاب  هقبيؼِ دس ػذع داًِ ثيـتش حقيقي حدن ثِ سطَثت افضايؾ

 حابلي  دس اياي  ؿذ. اسصيبثي %49/7 ػجض ًَع ثشاي ٍ %34/7 قشهض ًَع ثشاي حقيقي داًؼيتِ کبّؾ دسكذ ؿَد. هي

 ٍ 61/12 ػاجض  ٍ قشهاض  ػاذع  ثشاي تشتيت ثِ سطَثتي هحتَاي افضايؾ ثب تَدُ يتِداًؼ دس کبّؾ هيضاى کِ اػت

ِ  قبثل ػذع ّبي داًِ تخلخل افضايؾ ،7 ساثطِ ثِ ثٌب ثِ تَخِ ثب ثٌبثشايي، آهذ. ثذػت 94/11%  (.11) اػات  تَخيا

 ّابي  دياَاسُ  ؿايت  تؼيايي  اٍلياِ،  هاَاد  کٌٌذُ تخليِ ّبي ًبٍداى دّبًِ طشاحي دس ؿبخق ثشتشيي اًجَّؾ، صاٍيِ

ِ  ثبؿاذ.  هاي  ّاب  داًِ ٍ ّب هيَُ حدين ّبي دٌّذُ اًتقبل خشٍخي هدشاّبي ٍ ػيلَّب کٌبسي  دس سػاذ  هاي  ًظاش  ثا

ِ  ثيـتشي توبيل ػذع ّبي داًِ ثبیتش، ّبي سطَثت ِ  يکاذيگش  ثاب  چؼاجيذى  ثا ِ  داؿات ِ  هٌداش  اهاش  اياي  کا  اثاش  ثا

 ًواَدُ  فاشاّن  سا کوتشي پزيشي خشيبى ٍ ثْتش پبيذاسي تشتيت ثذيي ٍ ؿذُ ػطح ثب آًْب چؼجٌذگي ٍ پزيشي ؿکل

 %91/2 قشهاض،  ًَع ثشاي هيضاى ايي (.4يبفت) افضايؾ سطَثتي هحتَاي افضايؾ ثب ؿبخق ايي دليل ّويي ثِ اػت.

   ثَد. %63/4 ػجض، ًَع ثشاي ٍ

 يثيـاتشي  يبفت. افضايؾ هطبلؼِ هَسد ػطَ  توبهي دس ػذع سقن دٍ ّش ثشاي ايؼتبيي اكطکبک ّبي ضشيت 

ِ  چٌاذ  چَة ثِ هشثَ  آى کوتشيي ٍ اػتيل ػطح ثِ هشثَ  ايؼتبيي اكطکبک ضشيت  افاضايؾ  دسكاذ  ثاَد.  یيا

ِ  چٌذ چَة ؿيـِ، ػطَ  هقبثل دس قشهض ػذع ثشاي ايؼتبيي اكطکبک ضشايت ِ  اػاتيل  ٍ یيا  ثشاثاش  تشتيات  ثا

ِ  ػاجض  ػاذع  ثاشاي  هقابديش  ايي ّوچٌيي، ثَد. %2/46ٍ 19/4 ،81/3ثب  82/6 ،08/3 ػاطَ   ّوابى  دس تشتيات  ثا

 ثاشاي  اػاتيل  ػاطح  ثش سا اثش ثيـتشيي سطَثت افضايؾ گرت، تَاى هي ًتبيح ايي ثِ تَخِ ثب ثٌبثشايي، ثَد. 91/0%ٍ
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 هاَسد  ػاطَ   ٍ ّب داًِ هبثيي ثيـتش چؼجٌذگي ثِ سطَثت، افضايؾ ثب ؿبخق ايي افضايؾ اػت. داؿتِ قشهض سقن

 (.4)ؿَد هي دادُ ًؼجت ثشسػي

 

 :اي تغذيِ يّب ٍيضگي -3-2

 هياضاى  خاذٍل،  اياي  طجا   ثاش  دّاذ.  هاي  ًـبى سا ػذع دٍگبًِ اسقبم دس هَخَد تشکيجبت اص ثشخي ،2 خذٍل 

 دس ثاَد.  %51/40 ٍ 9/25 ،7/2 ،62/3 ثاب  ثشاثاش  تشتيات  ثِ قشهض سقن ًـبػتِ ٍ خبم پشٍتئيي خبم، چشثي خبکؼتش،

 آهابسي  ثشسػاي  ؿاذ.  اسصيابثي  %12/44 ٍ 3/26 ،5/2 ،41/3 ثب ثشاثش تشتيت ثِ ػجض سقن ثشاي هقبديش ايي کِ حبلي

 ٍ چشثي هيضاى دس اهب داسًذ %5 ػطح دس داسي هؼٌي تربٍت ًـبػتِ ٍ خبکؼتش هقبديش دس سقن دٍ کِ دّذ هي ًـبى

 ثؼاذ  ٍ ثاَد  پتبػاين  ػاذع،  سقان  دٍ ّش دس هؼذًي ػٌلش ثيـتشيي ًـذ. هـبّذُ داسي هؼٌي تربٍت آًْب پشٍتئيي

 ٍ فؼرش پتبػين، هقبديش هيبًگيي دادًذ. اختلبف خَد ثِ سا هؼذًي تشکيجبت اص ثيـتشي ػْن نکلؼي ٍ فؼرش اصآى،

 اياي  حلياک  دس ثاَد،  خـاک  هبدُ گشم كذ ثش گشم هيلي 168 ٍ 309 ،978 ثب ثشاثش تشتيت ثِ ػجض سقن دس کلؼين

ِ  ؿاذ.  اسصيابثي  ـکخ هبدُ گشم كذ ثش گشم هيلي 170 ٍ 341 ،1024 ثب ثشاثش تشتيت ثِ قشهض سقن دس هيضاى  تدضيا

 %5 ػاطح  دس داسي هؼٌي تربٍت هغ ٍ فؼرش هٌيضين، ػذين، پتبػين، هقبديش دس ػذع سقن دٍ کِ داد ًـبى آهبسي

   ًـذ. هـبّذُ داسي هؼٌي تربٍت سقن، دٍ سٍي ٍ آّي هٌگٌض، کلؼين، هيبى کِ حبلي دس داؿتٌذ،

 آهاذُ  3 خاذٍل  دس آًْاب  داس هؼٌاي  ػطَ  ّوشاُ ثِ سقن دٍ ثشاي هؼذًي ػٌبكش ؿذُ تؼييي هقبديش ػبيش ًتبيح 

 ًاَع  دس تربٍت ثِ تَاى هي سا سقن دٍ دس هَخَد هؼذًي ػٌبكش ٍ ؿيويبيي تشکيجبت هقبديش دس تربٍت ػلت اػت.

 ّوچٌايي  داًؼات.  گيابُ  سؿذ دٍسُ طي دس کَد کشدى اضبفِ چَى تيوبسّبيي ٍ َّا ٍ آة خغشافيبيي، هحل سقن،

 ًؼاجت  ًقال  ٍ حول ٍ ًگْذاسي ًُحَ ثشداؿت، صهبى دس داًِ سػيذگي هيضاى دس تربٍت ثِ تَاى هي سا تربٍت ايي

 .(16)داؿت صيبدي هـبثْت (2006) داٍى ٍ ٍاًگ ًتبيح ثب تحقي  ايي ًتبيح . داد

 
 .a ثزرعي هَرد عذط رقن دٍ دٌّذُ تؾکيل ؽيويبيي تزکيجبت اس ثعضي -2جذٍل
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aِخؾک(. هبدُ درصذ حغت )ثز اعت ؽذُ ثيبى اعتبًذارد خطبي ±هيبًگيي صَرت ثِ ٍ تکزار عِ در آسهبيؾبت ّو 

*, ns ِثبؽذ هي %5 عطح در دار هعٌي ٍ دار هعٌي غيز دٌّذُ ًؾبى تزتيت ث 

 تزکيجبت

  رقن  ؽيويبيي

 هعٌي عطح

 دار

  قزهش  جشع 

 62/3±44/0  41/3±06/0 خبکغتز

 

 

* 

 ns 7/2±31/0  5/2±73/0 خبم چزثي

 ns 9/25±14/0  3/26±75/0 خبم پزٍتئيي

 * 51/40±06/1  12/44±22/1 ًؾبعتِ
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 .aثزرعي هَرد عذط دٍرقن در هَجَد هعذًي عٌبصز ؽذُ گيزي اًذاسُ هقبديز -3 جذٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
aِخؾک(. هبدُ گزم 100 ثز گزم )هيلي اعت ؽذُ ثيبى ذارداعتبً خطبي ± هيبًگيي صَرت ثِ ٍ تکزار عِ در آسهبيؾبت ّو 

 *, ns ِثبؽذ. هي %5 عطح در دار هعٌي ٍ دار هعٌي غيز دٌّذُ ًؾبى تزتيت ث 

 

 

   گيزي ًتيجِ -4

ِ  %5/9-1/21 سطاَثتي  داهٌِ دس ػجض( ٍ )قشهض ػذع سقن دس اي تغزيِ ٍ فيضيکي خَاف ثشسػي ايي دس  ثشپبيا

 دٍ فيضيکاي  ّابي  ؿابخق  توبهي (1) :آهذ ثذػت صيش كَست ثِ کلي ًتبيح ٍ گشفت قشاس اسصيبثي هَسد خـک

ِ  اػتثٌبي ثِ فَ  سطَثتي داهٌِ دس هطبلؼِ ايي دس ثشسػي هَسد سقن  (2) يبفتٌاذ.  افاضايؾ  حقيقاي  ٍ تاَدُ  داًؼايت

 دٍ دس هاغ  ٍ فؼرش هٌيضين، پتبػين، ػذين، ػٌبكش ٍ ًـبػتِ خبکؼتش، هيضاى کِ داد ًـبى ؿيويبيي آصهَى اسصيبثي

 سا داسي هؼٌاي  ترابٍت  آهابسي،  لحابظ  اص ؿايويبيي  ّبي ؿبخق ػبيش کِ حبلي دس داؿتٌذ، داسي هؼٌي تربٍت سقن

 ًذادًذ. ًـبى

 

 دار هعٌي عطح  رقن  هعذًي عٌبصز

  قزهش  عجش 

 ns 3/170±2/8  168±24/6 کلغين

 * 65±44/0  81±06/4 عذين

 * 1024±44/0  978±43/10 پتبعين

 * 62/4±66/0  2/5±38/0 هٌيشين

 ns 62/1±21/0  4/1±16/0 هٌگٌش

 * 341±4/11  309±75/10 فغفز

 ns 6/6±35/0  3/7±37/0 آّي

 ns 2/4±11/0  3/4±35/0 رٍي

 * 62/4±23/0  12/6±44/0 هظ
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    عالئن

Kg/m) تَدُ داًؼيتِ Mf (d.b%ًوًَِ) ًْبيي سطَثت
3) 

b 
Kg/m) حقيقي داًؼيتِ Mi (d.b%) ًوًَِ اٍليِ سطَثت

3) 
t 

 W1000 (g) داًِ ّضاس ٍصى Wi  (kg) ًوًَِ اٍليِ خشم

  (%) تخلخل Q (kg) ؿذُ اضبفِ آة خشم

 (mm) حؼبثي قطش
aD ِاًجَّؾ صاٍي (deg)  

 (mm) ٌّذػي قطش
gD اػتيل( ايؼتبيي اكطکبک ضشيت( µms 

mm) تهؼبح
2) S ؿيـِ( ايؼتبيي اكطکبک ضشيت( µp 

  (%) کشٍيت
 ايؼتبيي اكطکبک تضشي

 گبلَاًيضُ( آّي )ٍس  

µg 
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Effect of Moisture Content on Physical and Chemical 

 Properties of Two Lentil Varieties Grown in IRAN 
 

 
Abstract 

 In this study, physical and nutritional properties of two lentil varieties (red 

and green) cultivated in Iran, were determined. Physical properties such as 

linear dimensions, arithmetic and geometric diameter, one thousand seed mass, 

sphericity, surface area, true and bulk densities, porosity, repose angle and 

static coefficient of friction, were evaluated at the moisture content of 9.5 to 

21.1% (w.b.). Also, nutritional properties such as ash, crude protein, oil, starch 

and some minerals i.e. K, P, Ca, Mg, Na, Mn, Fe, Zn and Cu contents of 

samples were investigated. The present study indicated that two lentil varieties 

were significantly different in most of the measured characteristics. These 

differences could be attributed to the individual characteristics of these varieties 

and environmental and cultivation conditions. Therefore, determining the 

physical and nutritional properties of lentil is necessary to design most of the 

processing machinery.  
 

Keywords: Physical Properties; Nutritional Properties; Chemical Composition; 

Lentil. 

 

 

 

 


