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مراحل مختلف برداشت  یمحصول ط نیاز ا يادیز ریهرساله مقاد ،یفرنگ در محصول گوجه عاتیوجود ضا لیبه دل

و این خصوصیات با  باشد یمحصوالت کشاورزي وابسته به زمان م ییایمیو ش یکیزی. خواص فرود یم نیو انتقال از ب

. شکل آسیب بستگی شود یمختلفی ایجاد م يها . آسیب در محصوالت کشاورزي به شکلکنند یگذشت زمان تغییر م

با استفاده از دستگاه آزمون  حاضر قیشده دارد. در تحق میزان بار اعمالبه ساختمان فیزیکی و بیولوژیکی محصول و 

درجه نسبت  90و  وهیگل م ي(راستا وهی)، وجه موسیدرجه سلس 4 يو دما طیمح ي، اثر دما (دمابارگذاري فشاري

دوره  کی یدر ط وهیم لهیدگی زانی) بر موتنین 10و  6، 2اچ و سوپر بتا) و فشار وارده ( یس یبه گل)، رقم (پتوارل

فشار آزمون تنش آسایی بر روي  -همچنین با استفاده از دستگاه تست کشش قرار گرفت. یروزه مورد بررس 15

تصادفی مورد تجزیه و  کامالًنتایج به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح  نمونه هاي گوجه فرنگی اعمال شد.

 شیبا افزا نین. همچابدی یکاهش م نمونه ها یفشردگ زانیم ،نشان داد که با کاهش دما جیتحلیل قرار گرفت. نتا

هر چند  ياعمال بارها و شود یفشرده تر م وهی% م 65 زانیبه م وتنین 10به  وتنین 2از  یا بار وارده  فشار زانیم

 یدگیکه در اکثر موارد له يبه طور گذارد یم يمحصول بر جا تیفیبر ک يقابل مالحظه ا ریتأث یفرنگ اندك بر گوجه

 ییایمیوشیب يها انجام واکنش لیبه دل يدار مدت زمان نگه شیبا افزا نیهم چن پوست به وضوح مشخص بود. ياز رو

رنگ  رییو تغ ینرم شدگ زانیم ،یسلول يها وارهید کننده بیتخر يها میتر شدن آنز فعال ،وهیم دنیرس مؤثر در

) برابر یهمبستگ بی(ضر Rمقدار  شبکه عصبی مشاهده شد ج مدلسازي درنتایبراساس  .ابدی یم شیافزا لمحصو

شده نمونه  ارائهخواص رئولوژي   ینیب شیپ این تکنیک براي است که  نیکه نشان دهنده ا 99446/0است با 

در شرایط تنش ثابت، مدل رئولوژیکی کلوین عمومی براي تخمین تغییر کرنش در  است. گوجه فرنگی قابل استفاده

  محصول نسبت به زمان مناسب است.

  

  یفشردگ زانیم وه،یدما، وجه م ،يانباردار ،یگوجه فرنگ: هاواژه کلید
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 مقدمه -1- 1

میزان ضایعات مکانیکی است یکی از نتایج ناگوار افزایش سطح مکانیزاسیون در کشاورزي افزایش          

افزایش میزان فساد و کاهش کیفیت محصول خواهد بود. براي  ،و آنچه این پدیده ناخواسته به همراه دارد

تولید انواع محصوالت کشاورزي در کشور مقادیر عظیمی انرژي، نیروي انسانی و نهاده هاي متعدد صرف 

تنها  شود که نه ضایعات تلف می عنوان بهلیکن پس از تولید، درصد باالیی از این محصوالت  ،شود می

گردد. میزان این تلفات در  نیز محسوب می زیست محیطبلکه آسیب به  ،رود اتالف منابع ملی به شمار می

ود و براي ش ... تخمین زده می ودرصد بسته به محل، نوع محصول  35تا  10کلی بین  طور  ایران به

سازي محصول  رسد. در مواردي که نیاز به ذخیره درصد نیز می 50آور  برخی محصوالت به رقم سرسام

حتی خطر خرابی و فساد محصوالت سالم نیز وجود خواهد داشت. بنابراین هر نوع  ،دیده باشد آسیب

 لحاظ ازمطمئناً  ،کوششی که بتواند به کاهش آسیب و تخریب مکانیکی در مواد کشاورزي بیانجامد

  ).1388اقتصادي ارزشمند خواهد بود (افکاري سیاح و مینایی،

افزایش تولید و  منظور بهدهد.  افزایش می روز به روزمین غذا را أروزافزون جمعیت نیاز به ت افزایش        

راهکارهاي مختلفی چون افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد در  ،رفع هر چه بیشتر مایحتاج بشر

 ،ها، آبیاري، تغذیه مدیریت عملیات زراعی شامل دفع آفات و بیماري ،دستیابی به ارقام برتر ،واحد سطح

کمتر  شده است و بین یکی از راهکارها که به دست فراموشی سپرده  این هرس و غیره وجود دارد. در

برداشت  «کاهش ضایعات پس از تولید است که محققین به این بخش اصطالح  ،گیرد ر میقرا توجه مورد

ها و گل و گیاهان زینتی) به  سبزي ،ها اند. محصوالت باغی (شامل کلیه میوه را اختصاص داده »مخفی

ري طبیعتاً داراي ضایعات بیشت ،دلیل باال بودن درصد رطوبتشان و ماهیت فیزیولوژیکی خاصی که دارند

% محصول تولیدي به این 60باشند که گاهی بسته به نوع محصول ممکن است تا  پس از برداشت می

طریق از دایره مصرف خارج شود. عوامل متفاوتی هم در دوره قبل از برداشت و هم در دوره پس از 

ها  است آنبرداشت در شدت این پدیده مؤثر هستند. برخی از این عوامل تحت کنترل بوده و انسان قادر 
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آذرخش و امام جمعه، ( دضایعات را به حداقل برسان وسیله بدینرا به نحو صحیح تحت تأثیر قرار داده و 

1383 .(  

تازه و باکیفیت  هحفظ سالمت جامعه استفاده از میو منظور بهامروزه به دلیل نیاز روزافزون کشور و         

اي به دلیل وجود  محصوالت میوه زرسد. از طرفی ساالنه درصد باالیی ا مناسب ضروري به نظر می

یابد. این کاهش کیفی که کاهش کمی تولید  شوند یا کیفیتشان کاهش می هاي مکانیکی تلف می آسیب

ها با شناخت  روز این نوع آسیبتواند از طریق جلوگیري از ب می ،محصول را در بازار مصرف به دنبال دارد

  ها جبران گردد.  هاي وقوع آن بهتر عوامل و موقعیت

کند. این مراحل  فروشی مراحل مختلفی را طی می فرنگی در مسیر انتقال از باغ تا مراکز خرده گوجه        

سلسله  باشد. طی این ونقل می سازي و حمل بندي، ذخیره بندي، بسته شامل برداشت، جداسازي، درجه

گیرد که موجب بروز آسیب در بافت  عملیات میوه تحت بارهاي استاتیکی و دینامیک متعددي قرار می

باشند. ضربه در هنگام چیدن،  شود. بارهاي دینامیکی وارد شده به میوه شامل ضربه و ارتعاش می میوه می

دهد،  هاي دیگر روي می بندي و جداسازي در اثر سقوط روي سطوح متفاوت یا برخورد با میوه درجه

اي از بار استاتیکی به شمار  شود. فشار وارد بر میوه نمونه ونقل ایجاد می ارتعاش هم عموماً در طول حمل

  ).2007و همکاران، 1(لویس رود می

ترین اهداف تولیدکننده است. براي رسیدن به  یابی به کیفیت باال از مهم در میوه و سبزي دست        

جایی و توزیع  وري است که تا حد امکان کنترل بیشتري بر فرآیندهاي تولید، جابهچنین هدفی ضر

یا نیروي خارجی دانست که از حدي مجاز  فشار کیتوان نتیجه  محصوالت داشت. ضایعه مکانیکی را می

فراتر رفته و با اعمال تنش، کرنشی متناسب با آن در محصول ایجاد کند (افکاري سیاح و مینایی، 

1388.(  

باشد که طی گزارشات گمرك ایران صادرات این محصول در  فرنگی تازه از محصوالت صادراتی می گوجه

 1392بوده که نسبت به سال  رمیلیون دال 1/33تن و به ارزش  رهزا 97میزان  هب 1393سال 

                                                
1- Lewis  
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 5 بر بالغدر همین سال طبق آمار وزارت کشاورزي میزان تولید گوجه در ایران  .کاهش داشته است

فرنگی در ایران در مقابل صادرات ناچیز آن، به  هزار تن بوده است. تولید باالي گوجه 800میلیون و 

داري و کسب نکردن استانداردهاي الزم  نگه زمان دلیل ضایعات فراوان، عدم اطالع صحیح از طول مدت

مالحظه اي را به  مالی قابلر نوع ضایعات در مراحل پس از برداشت خسارات ه. دباش براي صادرات می

  نماید. کشاورزان وارد می

در سال فقط شده است. در ایران  فرنگی انجام در حال حاضر تحقیقات اندکی بر روي ضایعات گوجه        

و پس از آن  شده است فرنگی در مراحل مختلف برداشت محاسبه ارزش اقتصادي ضایعات گوجه 1384

. بر این اساس بیشترین آسیب در مراحل پس مبحث صورت نگرفته استهیچ گونه تحقیقی پیرامون این 

 و برداشت مراحل در ضایعات رصدد. تدرصد برآورد شده اس 15داده است که معادل  از برداشت رخ

  ).1388 افکاري سیاح و مینایی،باشد ( می درصد 15 و درصد 5 ترتیب به ترتیب به برداشت از پس

. دهاي مکانیکی در میوه سیب محاسبه ش اقتصادي ضایعات ناشی از آسیب در کشور بلژیک ارزش        

به ترتیب  2001 و 2000هاي  داده و براي سال بندي و جداسازي رخ یشترین آسیب در هنگام درجهب

هاي  قیمت سیب سوم یکدیده  هاي صدمه درصد برآورد شد. قیمت فروش سیب 8درصد و  15معادل 

دیده افزایش درآمدي معادل  هاي صدمه درصد در سیب 10تنها با کاهش سالم بود. طبق این تحقیق 

حاصل شد (ون  2001هزار یورو در سال  595و  2000هزار یورو در سال  892

  ). 1،2006زیبرویک

بسیاري از محصوالت باغی، زراعی در زمان برداشت به دلیل افزایش عرضه و ثابت بودن تقاضا افت         

ها در انبار  نگهداري آن لذا ؛اي از تولیدات به همین دلیل از بین خواهد رفت بخش عمدهقیمت پیداکرده و 

شده  هاي برداشت ها و سبزي که میوه  آنجایی رسد. اما از ها به بازار ضروري به نظر می و عرضه تدریجی آن

 بینند. خسارت زیادي می ها ارگانیسم میکروهاي زنده هستند، توسط  داراي بافت

                                                
2- Van Zeebreck 
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جایی میوه براي انتقال به انبار یا بازار  طور که گفته شد در خالل عملیات برداشت و جابه همان        

گیرد که در بسیاري از موارد این شرایط به تخریب بافت  مصرف، محصول تحت بارهاي متعدد قرار می

دن محصول گردند. ضربات تواند منجر به پارگی یا دو تکه ش گردد. ضربات شدید می ها منجر می سلولی آن

تیجه ایجاد چنین شرایطی براي ن. ددیدگی در محصول بی انجامن آرام نیز ممکن است تنها به ایجاد ضرب

سازي خواهد بود که نهایتاً به افزایش هزینه کارگر،  محصول افزایش ضایعات در مرحله پس از ذخیره

 ).1387مد (افکاري سیاح و همکاران، انجا افزایش ضایعات وزنی مستقیم و کاهش کیفیت محصول می

هاي بالغ به دلیل داشتن رطوبت زیاد و مواد غذایی، محیط مناسبی براي رشد  ها و سبزي میوه یاز طرف

ها، از  جایی میوه ونقل و جابه ها در طی حمل خسارت ناشی از بیماري. باشند می ها ارگانیسم میکروانواع 

در مناطق گرم و مرطوب سریع است و حجم  ویژه بهازار مصرف ها به ب هنگام برداشت تا رساندن آن

  ).1376(میدانی و هاشمی، دهد بزرگی از ضایعات را تشکیل می

به  که طوري بههاي مکانیکی است  ترین محصوالت در پذیرش آسیب فرنگی یکی از حساس گوجه        

اي  گردد. اعمال بارهاي ضربه اي و نوسانی دچار آسیب می اعمال بارهاي فشاري، ضربه واسطه بهسهولت 

  گردد. عمدتاً منجر به ایجاد یک ضایعه دائمی، پارگی بخش از میوه و کاهش کیفیت محصول می

ز فناوري افزارهاي مربوطه ا در کنار ایجاد نرم بینایی ماشینامروزه با توسعه فناوري پردازش رایانه و         

شود. براي  بینی فرآیندها استفاده می ها و پیش هوش مصنوعی براي حل مسائل مربوط به سیستم

هاي عصبی مصنوعی استفاده کرد.  توان از شبکه اي می بینی اثرات مربوط به نیروهاي فشاري و ضربه پیش

رآیند یادگیري و استفاده از اند و به کمک ف ها از سیستم عصبی و بیولوژیکی انسان الهام گرفته این شبکه

هاي ورودي  ها نگاشتی بین داده کنند با شناخت روابط ذاتی بین داده به نام نرون سعی می پردازشگرهاي

هاي عصبی به دلیل ساختار موازي داراي قدرت تشخیص، تعمیم باال و  و خروجی برقرار سازند. شبکه

بینی و بسیاري از مسائل دیگر کاربرد  ي، پیشبند سرعت زیاد در حل مسائل پیچیده بوده و در طبقه

  دارند.
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قرار  بررسی مورد ،ضربه و فشار يها آزموناز طریق  فرنگی گوجه کیدر این تحقیق خواص رئولوژی        

و ایجاد شرایط مناسب  محصولبتوان از طریق کاهش مقدار ضربه و فشار به  که طوري به. ه استگرفت

باعث کاهش ضایعات محصول شد. به این طریق افزایش و  ير شرایط انباردارد آن راداري عمر مفید  نگه

ها توجه شده در بررسی مدنظر قرار  در این تحقیق سعی شده که تأثیر عواملی که تاکنون کمتر به آن

  گیرد.

  بیان مسئله -2- 1

هاي وارده به مواد بیولوژیکی یکی از مشکالت اساسی در حوزه علم مهندسی بیوسیستم، آسیب          

ی و دینامیکی کیشبه استاتها و سبزیجات بــاغی در اثر ضربه و فشارهاي تماسی ، مانند میوهفاسد شونده

دالیل افت کیفیت میوه تازه  نیتر مهمیکی از  کیشبه استاتباشد. آسیب لهیدگی ناشی از تماس  می

ه منظور حفظ سالمت جامعه استفاده از میو بهو کشور  روزافزوننیاز  لیبه دلشود. امروزه محسوب می

محصوالت کشاورزي در مراحل مختلف برداشت . از طرفی رسد یم به نظرمناسب ضروري  تیفیک باتازه و 

مکانیکی و  يروهاین ریتحت تأث ،ي و فرآوريدار نگه ونقل، حمل ،ییجا جابهو پس از برداشت شامل 

ی مکانیکی دگید بیآسدر بسیاري از موارد این نیروها موجب  د.شون یمصدمات فیزیکی متعددي واقع 

نتیجه  درد. گرد یممحصول و پارگی دیواره سلولی شده و روند تبادالت طبیعی دیواره دچار اختالل 

ر طی همین د. دشو یمي بیولوژیکی و بیوشیمیایی این محصوالت ایجاد ندهایفرآي در ا عمدهتغییرات 

که همه منجر به آسیب  شده واردمحصوالت  تک تکیکی و دینامیکی متعددي بر مراحل بارهاي استات

وسیعی در مناطق مختلف  طور بهمحصوالت باغی است و  نیتر مهمیکی از  یفرنگ گوجه. شود یممحصول 

شرایط منجر به  ینیب شیپدر  یفرنگ گوجه و رئولوژیکی خواص مکانیکی . اطالع ازگردد یمکشور تولید 

ي متعددي ها پژوهشاخیر  يها سالدر  فراوري اهمیت دارد. يها نیماش يساز نهیبهمکانیکی و نیز  آسیب

اما غالب  .است شده انجامي مربوطه هاآزمون و  ها وهیمي ناشی از ضربه و فشار بر روي ها بیآسدر زمینه 

ي صورت گرفته است. براي ساز مدلبراي داده برداري یا  ها وهیمبر سطح جانبی یا پیرامونی  ها آزموناین 
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 مختلفشاندر نقاط  ها آنجزئیات خواص مکانیکی و رئولوژیکی  خصوص درتاکنون  ها وهیماکثریت 

در قرارگیري بهتر  تواند یمگزارشی در دست نیست. این اطالعات از جزئیات خواص مکانیکی و دینامیکی 

کمک شایانی  ها وهیممنظور جلوگیري یا کاهش کوفتگی  به ها جعبهي و در بند بستهی مراحل ط در ها آن

این پتانسیل را در خود دارد که بر خواص  ها وهیممختلف در  مکانی يها تیموقع وجودبنماید. بعالوه 

 رسد یم نظر بهرو ضروري  این از. دجهت و موقعیت اثرگذار باش خاطر به ها آنمکانیکی و دینامیکی 

بر خواص  و فشار مکانی ضربه تیموقع اثربررسی به  شود یمطالعه م ونقل حملمسائل  که یهنگام

روش استانداردي موجود نیست. بنابراین در پژوهش  چیهنیز توجه شود. زیرا تاکنون  ها وهیم رئولوژیکی

نهایت  تا در میپرداز یمتحت تاثیر عوامل مختلف ی فرنگ گوجه میوه رئولوژیکیبررسی خواص به  حاضر

ي، ساز مدلدر  ها دادهیافت و از این  یک روش استاندارد در ارزیابی خواص رئولوژي دست بتوان به توسعه

  .استفاده کرد ها وهیمي بند بستهي و بند درجهي ها دستگاهي ساز نهیبهبراي 

 اهداف -3- 1

 فرنگی تحت شرایط آزمایش  میزان کرنش گوجه تعیین -1

 تحت آزمون بارگذاري فرنگی اثر میزان بارهاي متفاوت بر میزان تخریب و لهیدگی گوجه تعیین -2

 بر میزان آسیب یا بار وارده اثر موقعیت مکانی فشار تعیین -3

 تحت دما و فشار فرنگی در بازه زمانی معین تغیر شکل گوجه تعیین -4

  با استفاده از شبکه عصبی  گوجه فرنگی بینی خواص رئولوژي پیش -5

  فرنگی ت محصول گوجهاهمی -4- 1

  خاستگاه و تاریخچه - 1- 4- 1

فرنگی  گوجه جنس از و زمینی سیب یا بادمجانیان خانواده به متعلق فرنگی گوجه       

)Lycopersicumsp (اهلی فرنگی گوجه گونه و )Lycopersicum esculentumبه فرنگی گوجهباشد.  ) می 

   کشت ساله یک صورت به اغلب جهان نقاط تمام در است که چندساله و علفی گیاهی ذاتی طور
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Abstract: 

Because of waste in tomato, each year a large amount of this product is lost during harvest 

and transportation. Physical and chemical properties of agricultural products depending on 

time, and this characteristics change over time. Damage in agricultural product created in 

various form. A form of damage depend on Physical and biological structure of product 

and measure of load. this paper study the effect of, temperature (environment temperature 

and 4 °C), face of product (in direction of fruit flower and 90 degree relative to flower), 

type (Petoerly-CH and Suuper Bta) and load (2,6,10 N) on fruit crush, during a 15 day 

period by using of materials testing machine. The results analyzed according to factorial 

experiment in a completely randomized plot. Also, using the device Testing, The Asiatic 

stress tests on the samples were applied tomatoes. The results showed that with decrease in 

temperature, fruit crush decreased. Also with increase the load from 2 N to 10 N, amount 

of fruit crush increase to 65%. And applying small loads on tomatoes significant effect on 

product quality leaves so that in most cases, the skin rot was clear. Also with increase the 

time of holding due to effective biochemical reaction on fruit ripe; activity of destroyer cell 

wall enzymes, the softening and product color changing will increase Neural network 

modeling results were observed in the amount of R (correlation) is equal to 0/99466 

indicating that this technique to predict the rheological properties of tomatoes can be used 

provided. In terms of constant stress ,public Kelvin rheological model to estimate the 

change in the strain of the right time. 
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