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ها، ک میوهتکه این نیروها به تک؛ به طوريشده اهمیت بسزایی دارد اي ایستا در انبارها و محصوالت تودهنیروهتحلیل 

نوعی آسیب  که به ؛شودبه تغییر شکل دائمی منجر می ها با همدر نقاط تماس آنو شده  ها وارددانهسبزیجات یا 

. در این تحقیق براي بررسی این نیروها، گرددو باعث افزایش ضایعات در انبارمانی محصول می مکانیکی محسوب

امل شویسکواالستیک  کشاورزيگیري سه محوري خزش در محصوالت طراحی و ساخت دستگاه اندازه فرایندکلیه 

هاي ارائه شده، ارائه طرح نهایی، تحلیل هاي اولیه، تحلیل و آنالیز، ارزیابی طرحله، ارائه طرحنیازسنجی، تعیین مسأ

 اختس فرایندپس از اتمام  آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. هايارزیابی با نمونهساخت و سازي، طرح نهایی، مدل

مینی ز، کارایی سیستم با دو آزمون تک محوري و سه محوري و با دو نوع مواد ویسکواالستیک کشاورزي (سیبدستگاه

و ترسیم تحلیل  با طرح کامالً تصادفی SPSS 22افزار ها در نرمهمه آزمایش فرنگی) مورد آزمایش قرار گرفت.و گوجه

دقیقه  480، 360، 240، 120، 60، 30، 5ي هادر زمان هاانجام شد. بررسی داده 2013افزار اکسل نمودارها نیز در نرم

در دو آزمون سه محوري و تک نیوتن و  5/52و  5/72 فرنگیزمینی و گوجهنمونه سیببراي به ترتیب  یبار ثابتبا و 

نتایج نشان  بررسیتکرار) انجام گرفت.  5فرنگی (تکرار) و سه محوري بر روي گوجه 11زمینی (محوري براي سیب

 ها در سطح احتمالهمه آزمایش درخزش)  آزمونها در اثر بار ثابت (تغییر شکل نمونه ،داد که با افزایش زمان آزمایش

، دستگاه دهددار بوده؛ که این نشان میغیر معنی 05/0در سطح احتمال  تکرار آزمایش چنینهمباشد. دار میمعنی 05/0

  رنشو ک دهد که تغییر شکلخوبی دارد. مقایسه سه الیه آزمایشی در آزمون سه محوري نشان می کاراییساخته شده 

زمینی یبباشد، و مقایسه نتایج نمونه سمی یو پایین میانیهاي هاي باالیی بیشتر از الیهها در اثر بار ثابت در الیهنمونه

در آزمون تک محوري بیشتر از آزمون سه  و کرنش وري نشان داد که تغییر شکلدر دو آزمون تک محوري و سه مح

 فرنگی نشان داد که تغییر شکلزمینی و گوجهمقایسه نتایج آزمون سه محوري در دو نمونه سیب چنینهمو  ،محوري

  باشد.، بیشتر میزمینینسبت به سیب ؛کمتراعمالی فرنگی با بار ثابت گوجه و کرنش
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 مقدمه -1-1

منظور افزایش تولید همین دهد. به نیاز به تأمین غذا را روز به روز افزایش می ،روز افزون جمعیت يتوسعه

هر چه بیشتر مایحتاج بشر راهکارهاي مختلفی چون افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در واحد  تأمین و

ه ها، آبیاري، تغذیه، هرس و غیرسطح، دستیابی به ارقام برتر، مدیریت عملیات زراعی شامل دفع آفات و بیماري
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یرد گست و کمتر مورد توجه قرار میوجود دارد. در این بین یکی از راهکارها که به دست فراموشی سپرده شده ا

اند. اختصاص داده »داشت مخفیبر«ح کاهش ضایعات پس از تولید است که محققین به این بخش اصطال

شان و دلیل باال بودن درصد رطوبته ها و گل و گیاهان زینتی) بها، سبزيمیوه يهمهمحصوالت باغی (شامل 

بسته به  باشند که گاهیداراي ضایعات بیشتري پس از برداشت می اًماهیت فیزیولوژیکی خاصی که دارند طبیعت

مصرف خارج شود. عوامل متفاوتی هم  ياز دایره دلیلمحصول تولیدي به این  %60نوع محصول ممکن است تا 

انسان قادر است با پس از برداشت در شدت این پدیده مؤثر هستند.  يقبل از برداشت و هم در دوره يدر دوره

ترین محصوالت باغی ها از جمله مهمها و سبزيمیوه .ضایعات را به حداقل برساند رل برخی از این عواملکنت

دلیل هاین گروه از محصوالت کشاورزي ب .کنندمی ایفاهستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و سالمت انسان 

درصد) از  50تا  5اي از آنها (بین بخش عمدهپس از برداشت  يپذیر هستند و در دورهداشتن رطوبت زیاد فساد

ر زمینه هاي قابل توجهی ددارند، پیشرفتبرخوراي سیستم کشاورزي پیشرفته از روند. در کشورهایی کهبین می

 تنها ضایعات این گروه از محصوالت را به حداقلهتکنولوژي پس از برداشت صورت گرفته است. چنین عملیاتی ن

بلکه کیفیت آنها را نیز در طی حمل و نقل، جابجایی، انبارداري و توزیع حفظ خواهد کرد. بخش  ،رساندمی

توان با اجراي عملیات صحیح در دوره قبل از برداشت (در باغ یا مزرعه) حذف اي از این ضایعات را میعمده

 نولوژي صحیح برداشت، تیمارهايقبل از برداشت، تک يهاي گیاهی در دورهنمود. مدیریت تغذیه، آفات و بیماري

بندي اي بستههغیرشیمیایی و استفاده از ترکیبات طبیعی براي کنترل ضایعات، عملیات پیش سرمادهی، سیستم

ترین عملیات در طی انبارداري) و باالخره حمل و نقل صحیح از مهم يهمهجدید، انبارداري صحیح (شامل 

بنابراین کاهش  د. رساننتوجهی میزان این ضایعات را به حداقل میراهکارهاي موجود هستند که تا حد قابل 

ضایعات این گروه از محصوالت کشاورزي نیازمند اصالح ساختار تولید این محصوالت از باغ و مزرعه تا انبار و 

ارداران، بکننده خواهد بود. باال بردن دانش فنی تولیدکنندگان، انسپس حمل و نقل و بازاررسانی و در نهایت مصرف

(  اشدبثر در این راستا میؤکنندگان گامی مها و در نهایت مصرفبار، خرده فروشیمسئولین میادین میوه و تره

  ).1373راحمی، 

هاي استاتیکی و دینامیکی وارد بر محصول موجب ایجاد تغییرات انبارداري محصوالت باغی و زراعی تنش در

ها عامل مهمی در افزایش ضایعات ناشی از رسد این تنشنظر می در ساختار فیزیکی محصول خواهد شد. به

 انبارداري خواهد شد. 
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تأثیر بارهاي ایستا بر محصوالت کشاورزي و به طور عمده محصوالت آبدار تنها به مواد توده شده در انبار 

د، اشنز حد رسیده بشود. که این پدیده به ویژه در مرحله برداشت اغلب محصوالت باغی که به بیش امختص نمی

و برگ درخت، دست یا بدن کشاورز حتی براي مدت زمانی . به عنوان مثال فشاري، که از طریق شاخبارز است

یوه را کارگري که کارتن حاوي م ب بافت سطحی میوه بیانجامد. مثالٌتواند به تخریشود، میکوتاه بر میوه وارد می

گیرند قرار می هایی که در هنگام جابجایی در کف گونی یا کارتندهد. میوههاي دیگر جاي میبا فشار در بین کارتن

ي میوه حاو ا باکت لودر یا تراکتور بر کارتنهاي دیگر و یاي از طریق کارتنو یا حتی فشاري که به طور لحظه

واد کند که به یاد آوریم متواند منجر به اعمال بارهاي ایستا گردد. این مسئله زمانی اهمیت پیدا میگردد میوارد می

  ).1993و همکاران،  1(بروان دهندکشاورزي به عنوان جامدات لزج کشسان با گذشت زمان خزشی از خود نشان می

هاي تعیین خصوصیات مکانیکی مواد از جمله هاي مکانیکی بر روي مواد مختلف یکی از روشآزمایش

وصیات . تعیین خصباشدرفتار خستگی و خزشی می مگی شکست،، استحکام، مدول االستیسیته و چقر2سختی

  3شناخت خصوصیات مکانیکی چنینهمها جهت ساخت و ي مناسب در طراحیکارگیري مادهمکانیکی جهت به

 چرا که با دستیابی به این خصوصیات ،شودي مهمی تلقی میمواد کشاورزي و دیگر مواد ویسکواالستیک مؤلفه

هاي کاشت، داشت، برداشت محصوالت کشاورزي انتخاب کرد و در ساخت دستگاههاي بهتري را براي روش

  هاي مناسبی را مطابق با آن خصوصیات انجام داد.مختلف عملیات کشاورزي و فرآوري، طراحی

که به شدت خواص  ،هاي محصوالت غذایی و کشاورزي، مقدار رطوبت آنهاستترین مشخصهیکی از مهم

از  دهد. قابلیت انبار کردن محصوالت مختلف تابعیریکی محصول را تحت تأثیر قرار میفیزیکی، حرارتی و الکت

خشک کردن کاهش داد. در عمل  فرایندهاست و در صورت اضافه بودن رطوبت باید آن را با میزان آب آن

توان یم شود. بدین ترتیبکردن بسته به نوع محصول، کاهش رطوبت محصول تا یک اندازه معین انجام میخشک

 کرد. بیشترین رطوبت در بین دارينگه تريتر و در یک فضاي کوچکاین نوع محصوالت را براي مدت طوالنی

ها و کمترین آن مربوط به غالت، دانه % 95الی  70ها با رطوبت حدود ها و سبزياین محصوالت مربوط به میوه

 .)1986، 5؛ سیتکی1994، 4(استروشاینباشد یا کمتر می %14و بذور خشک شده با رطوبت 

                                                           
1  - Brown 

2  - Hardness 

3  - Mechanical properties 

4 -  Stroshine 

5 -  Sitkei 
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  ت تحقیقوررض -1-2

هاي اخیر مورد توجه جدي پژوهشگران، ي مهمی است که در دههضایعات محصوالت کشاورزي مقوله

اندرکاران تولید، فرآوري و توزیع محصوالت کشاورزي قرار گرفته است. هر چند مدیران و به طور کلی دست

قابل  ري مقادیواسطهدهد، اما بهضایعات محصوالت کشاورزي را تشکیل میضایعات مکانیکی تنها بخشی از کل 

ي ضایعات محصوالت کشاورزي در کشورمان، این بخش نیز خسارت قابل توجهی به اقتصاد ملی وارد مالحظه

ر گرفتن اشود معموالً در انبار و به علت تحت فشار قرکند. آسیب ناشی از فشار که بر اثر بار ایستا ایجاد میمی

  .)1388افکاري و مینایی، ( شودسطح محصول ایجاد می

ر میلیون تن در انبا 2از این مقدار که شود، زمینی در ایران تولید میسیبتن میلیون  3/3سالیانه حدود  

رود هزار تن از محصول انبار شده از بین می 600ط غیر استاندارد انبارها حداقل شود که به دلیل شرایمی دارينگه

 .)2013(هاشمیان، 

اهمیت زیادي داراي  (توده ذخیره) شده، هاي ناشی از بارهاي ایستا (ثابت)، در انبارها و محصوالت تلآسیب

و سبزي در  گردند. برخی از انواع میوهها وارد میها یا دانهها، سبزيتک میوهکه این نیروها به تکطوري، بهبوده

د. فرنگی و ... اشاره کرزمینی، گوجهشوند که می توان به سیب، سیبچنین شرایطی به سرعت دچار آسیب می

جز خواص مکانیکی محصول، باید از نحوه اثر متقابل اجزا بر یکدیگر براي تحلیل مکانیکی در چنین شرایطی به

اي دیگر منتقل اي به میوه(توده ذخیره) شده، از میوهنیز اطالع داشت. در واقع نیروهایی که در یک محصول تل

تواند در نقاط تماس بر روي میوه یا سبزي به تغییر شکل دائمی منجر شود که نوعی آسیب مکانیکی شود، میمی

  ).2005و همکاران،  6گردد (معصومیمحسوب می

و صنعتی ضروري است. در اي براي تأمین مصارف خانگی انبارداري محصوالت کشاورزي به صورت فلّه

ژي آنها یر خواص رئولوهاي بیولوژیکی مانند تنفس کردن و از دست دادن رطوبت سبب تغیفرایندطی انبارداري، 

  ). 1989، 7رتونشود ( بامی
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Abstract: 

Analysis of static forces has important role in bulk storage of Agricultural products. These forces 

exerted to the individual fruits, vegetables or grains, and the contact points of them which led to 

the permanent deformation is a form of mechanical damage. This increases product waste during 

storage period. To investigate the forces, all design and manufacture process of a triaxial creep 

measuring device for viscoelastic agricultural products, including assessment needs to determine 

the problem, providing the initial plans, analysis, assessment of plans, final design , analysis of 

the final design, modeling, manufacturing and evaluation of test device were analyzed. After 

completion of the manufacturing process, performance of developed system was evaluated by 

conducting uniaxial and triaxial test on viscoelastic Agricultural products (Potato and Tomato). 

All experiments were conducted in a completely randomized design and analysed by SPSS 22 

software and Excel 2013 was creation of charts. The data obtain be after the time period of 5, 30, 

60, 120, 240, 360, 420 and 480 minutes at constant load of 72.5 and 52.5 Newton for  potato and 

tomato, respectively. Triaxial and uniaxial test were conducted on potato (11 replications) and 

only triaxial on tomato (5 replications). The results showed that loading time was significant on 

the deformation and strain of samples at probability level of 0.05. Experiments repeat was non-

significant at 0.05 probability level and it showed the precision of developed device. With 

comparison strain of the three layers test results showed that deformation and strain samples of 

upper layers was more than the middle and lower layers, and the strain of middle layer was more 

than the bottom layer. The triaxial test results showed that deformation of tomato was more than 

potato at all layers. 
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