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 چکیده: -۱

 ویامنت توت فرنگی د دو رقم میوه تغییر شکل در نقطه گسیختگییختگی و سدر این تحقیق نیروی گ

لی و عرضی در طو بارگذاری در دو جهت و میلی متر بر دقیقه ۸۵و  ۶۰، ۳۵، ۱۰ بارگذاری سرعتهای درپاروس 

 رقم ر اصلیاث ن دادنتایج شا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. "آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامالبا تکرار  ۸

ست. ادرصد معنی دار شده  ۱برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح جهت بارگذاری  اثر اصلی و

 ۲۳۹/۳۱ بربرا میلی متر بر دقیقه برای رقم پاروس ۶۰ت بارگذارینیروی گسیختگی در سرع مقدار بیشترین

برابر دقیقه  میلی متر بر ۸۵بارگذاری نیروی گسیختگی برای رقم دیامنت در سرعت  مقدار و بیشتریننیوتن 

بر دقیقه  میلی متر ۱۰بارگذارینیروی گسیختگی برای هر دو رقم در سرعت  مقدار و کمتریننیوتن ۵۵۱/۱۶

کمترین  ونیوتن  ۲۲۸/۲۸برابر بیشترین نیروی گسیختگی مربوط به رقم پاروس در جهت عرضی  .بدست آمد

اصلی  اثر هچنین. بدست آمدنیوتن  ۰۳/۱۳رابر بنیروی گسیختگی مربوط به رقم دیامنت در جهت عرضی 

 ۱ر سطح د برای نیروی گسیختگی توت فرنگیجهت بارگذاری اثر اصلی رقم و  اثر اصلی سرعت بارگذاری و

اری و بارگذجهت  دو تایی اثر متقابل وو رقم بارگذاری سرعت  دو تایی بلاقو اثر مت درصد معنی دار شده است

 معنی دار شده است. درصد برای نیروی گسیختگی توت فرنگی ۵در سطح احتمال  رقم

 

ه در نقط توت فرنگی، سرعت بارگذاری، پاروس و دیامنت، نیروی گسیختگی، تغییر شکلواژه های کلیدی: 

 گسیختگی

 

 

 مقدمه -۲

ده از طرف نیروهای اعمال شعملیات برداشت تحت اثر  و بسته بندی نقل، و محصوالت کشاورزی هنگام فرآوری، حمل

بسته بندی  های فرآوری، انتقال،گیرند. لذا برای طراحی صحیح سیستمها قرار میمحصوالت در تماس با هم و اجزا مختلف ماشین

 ن در تعیی های برداشت اطالع از خواص مکانیکی محصوالت الزم و ضروری است. خواص مکانیکی محصوالت کشاورزیماشین
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آوری ربوط به فرمدر نهایت طراحی تجهیزات  ضایعات نقل و جلوگیری از افزایشودمات احتمالی ناشی از حملکیفیت، کاهش ص

وع رداشت و نبکاشت،  محیطی، شرایط و روشنقش موثری دارد. از آنجا که عوامل مختلفی از قبیل عوامل بیولوژیکی، عوامل زیست

یزات راحی تجهطمنظور استفاده در گذارند، لذا تعیین این خواص بهیانبارداری بر خواص مختلف محصول تولیدی تأَثیر م

.. ضروری .ها و خانهنقل و فرآوری در کاروبندی، حملبندی، جداسازی، بستهمخصوص فرآیندهای پس از برداشت، از قبیل درجه

ان و ردر ای یکشاورزی تحقیقات متعدد محصوالت در خصوص خواص فیزیکی و مکانیکی .[1] (۱۳۸۲))توکلی هشتجین، باشدمی

 ادند. ایشان اثر مقدار(  فندق استرالیایی را تحت ازمایش فشاری قرار د۱۹۹۹براگا و همکاران  )سایر کشورها انجام شده است. 

سی بررته را ر پوسین ترک درطوبت،اندازه وجهت نیروی اعمال شده رابر مقدار کرنش، نیروو انرژی مورد نیاز برای ایجاد اول

ز با استفاده ارا غییر شکل تک دانه ای لوبیا خوراکی ت -( اطالعات مربوط به منحنی نیرو۲۰۰۷) ۲ کوری و جارن .]2[کردند

دد لوبیای خوراکی از هر ع ۱۰پارامترهای کشسان به عنوان تابعی از محتوای رطوبتی دانه مورد ارزیابی قرار دادند. در این تحقیق 

 ا سرعت بارگذاریشان بین دو صفحه ثابت موازی بدرصد بر پایه خشک، در حالت نشست طبیعی۴۲/۰تا  ۱۳/۰محتوای رطوبتی از 

m/s۰۰۱/۰ وراکی با وبیای ختحت فشار قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد نیروی فشاری مورد نیاز برای تغییر شکل ل

 مختلف های¬لشک تغییر برای نیوتن ۷/۵۵۱ و نیوتن ۳/۲۲ همحدود در فشاری نیروی یابد.افزایش محتوای رطوبتی کاهش می

 را Turkish Goynuk Bombay beans رقم قرمز لوبیای مکانیکی و فیزیکی خواص( ۲۰۰۶)  ایزیک و تکین. [4]شد حاصل

 طول،. شد انجام شکخ پایه بر ۲۵/۱۰-۶/۲۵% محدود در رطوبتی محتوای از تابعی صورت به ها¬آزمایش. دادند قرار مطالعه مورد

 شانن تحقیق این نتایج. آمد دست¬به خشک پایه بر mm۲۵/۱۰ وmm۶۰/۲۲، mm۵۷/۱۳ ترتیب¬به میانگین ضخامت و عرض

 از و mm۲۸۶/۱۶ به ۴۷۷/۱۵ از ترتیب¬به حسابی و هندسی اقطار میانگین درصد، ۶/۲۵ تا ۲۵/۱۰ رطوبتی محتوای در داد

 محتوای با نهگا سه ابعاد مقادیر. یافت کاهش ۵۹۹/۰ به۷۳۴/۰ از کرویت که حالی در یافت، افزایش mm۸۲۵/۱۴ به ۶۱۷/۱۴

 رطوبتی حتوایم در شده گیری¬اندازه دانه اصلی ابعاد. یافت افزایش خشک وزن پایه بر درصد ۶۳/۲۵ به ۲۵/۱۰ از رطوبتی

 حاصل( ضخامت) mm۳۴/۱۲±۲۵/۱۰ و( عرض) mm۰۹۱/۰±۵۷/۱۳ ،(طول) mm۱۶/۰±۶۰/۲۲ با است برابر ¬درصد، ۲۵/۱۰

 به رطوبتی محتوای یشافزا با دانه رویه سطح یافت افزایش گرم ۲۱۷۰ به ۱۷۰۰ از رطوبتی محتوای افزایش با دانه هزار وزن. شد

 از ترتیب هب رطوبتی محتوای افزایش با حقیقی چگالی و توده چگالی. یافت افزایش mm۲۸۸۹/۶۹۲ به۱۹۲/۶۷۳ از خطی طور

یکی دانه ( خواص فیز۲۰۰۲) ۱کناک و همکاران .]3[یافت افزایش kg/m۳۸۰/۱۴۵۲ به ۶۰/۱۳۰۱ و kg/m۳۱۹/۵۳۶ به ۹۵/۶۶۴

کون و س هتخلخل، زاوی نخود )رقم کوچباسی ( را تعیین کردند. ایشان عالوه بر خواص فیزیکی ) ابعاد ، حجم توده و حجم دانه(،

یروی نحد و  ضریب اصطکاک دینامیکی و استاتیکی روی سطوح پالستیکی، فلزی و چوبی و نیز پارامترهای دیگری مثل سرعت

-می تگی کاهشداد وقتی رطوبت افزایش می یافت، نیروی گسیخ نشان رطوبتهای مختلف را تعیین کردند .نتایج گسیختگی در

کی و ای استاتیزمایشهآیافت. ایشان تعدادی روابط توانی برای پیش بینی نیروی گسیختگی برحسب رطوبت ارائه نمودند. از نتایج 

تایج نه اند که ن عقیدی دینامیکی استفاده کرد . همچنین برخی محققین بر ایشبه استاتیکی می توان در پیشگویی نتایج بارگذار

رج، ون و ردیایرد)پرگآزمایشهای شبه استاتیکی می تواند معیاری برای طراحی ماشینهای کشاورزی و فرآوری مورد استفاده قرار 

(۱۹۹۵) [5,6]. 

اروس و پتوت فرنگی برای دو رقم  در نقطه گسیختگی نیروی گسیختگی و تغییر شکلتعیین میزان  تجقیقهدف از این 

 .می باشدآزمون فشاری تک محوری دیامنت با استفاده از 
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 مواد و روشها -3

ک اه خواص بیوفیزیعدد توت فرنگی از رقمهای )دیامنت و پاروس( تهیه و به آزمایشگ ۱۲۸ابتدا تعداد  تحقیقدر این  

 گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه محق اردبیلی منتقل شد.

 

  نشان داده شده است.فرنگی جهت های بارگذاری توت ۱در شکل شماره  

               

بارگذاری طولیجهت                            جهت بارگذاری عرضی  

 بارگذاری توت فرنگیهای جهت  -۱شکل        

فشار مدل -آزمون فشاری با دستگاه آزمایش کشش ختگییرای تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسب

STM-۲۰  ساخت شرکت طاحی مهندسی سنتام انجام شد.این دستگاه مجهز به بارسنجBONGUSHIN   مدلDBBP-

ت. و فک قرار گفاست.برای انجام آزمون فشاری، هر میوه توت فرنگی به صورت طولی و عرضی بین د kgf ۱۰۰با ظرفیت  ۱۰۰

ر آزمایش نجام هاسپس دستور شروع آزمون توسط نرم افزار مربوط و از طریق رایانه متصل به دستگاه داده می شد. پس از 

یری نیرو ای اندازه گبرغییر شکل در نرم افزار اکسل ذخیره شدند. غییر شکل بارگذاری و داده های متناظر نیرو و تت-نمودار نیرو

زمایش س نتایج با آتجزیه واریانغییرشکل استفاده شده است. ت-و تغییرشکل از داده های موجود در نرم افزار اکسل نمودار نیرو

انکن و چند دامنه ای دانگین ون مقایسه میتکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها با آزم ۸تصادفی با  "فاکتوریل در طرح پایه کامال

لی جهت بارگذاری )طودو  (پاروس امنت ومتغییرهای مستقل شامل دو رقم )دی انجام شد. MSTAT-Cبا استفاده از نرم افزار 

 است. (متر بر دقیقه لیمی ۱۰،۳۵،۶۰،۸۵و عرضی( و چهار سرعت بارگذاری )
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 نتایج و بحث -4

 ست.انشان داده شده  ۱نتایج تجزیه واریانس نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی در جدول شماره 

 سیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی میوه توت فرنگیگنتایج تجزیه واریانس نیروی -۱جدول

 

 یانگین مربعاتم                                                                                                       

                                                                             درجه آزادی ت                          منبع تغییرا

    گسیختگی)میلی متر(غییر شکل در نقطه ت                            ن( نیروی گسیختگی)نیوت                                                        

                                                                                                                                                                             

 sn ۶۴۹/۱۹                                                  ۸۴۰/۷۸۹ **                ۳                              سرعت بارگذاری

 ۶۳۱/۳۶۷ **                                            ۳۳۹۷ /۹۸۲۳ **               ۱                                        رقم      

 sn ۴۲۳/۴                                                   ۲۸۲/۳۳۵ *                ۳                       و رقمبارگذاری سرعت 

  ۲۰۳/۷۴ **                                                ۸۴۷/۱۴۳۱ **              ۱                        جهت بارگذاری         

 ns ۵۴۵/۱۶۲                                                    sn ۹۳۹/۴              ۳         سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری 

 sn ۷۳۱/۸                                                    ۱۷۷/۷۶۶ *                ۱                         و رقمبارگذاری جهت 

 ns ۵۲۹/۳۸                                                  sn ۳۷۴/۱۴               ۳     رقم ،بارگذاری جهت ،بارگذاری سرعت

 ns ۸۱۹/۱۱۲                                                 sn ۲۸۷/۹            ۱۱۲خطا                                              

 ۱۲۷     کل                                           

 

 ر معنی داریعدم وجود اث n.sدرصد.  ۵. * وجود اثر معنی داری در سطح احتمالدرصد ۱** وجود اثر معنی داری در سطح احتمال 

 اصلی اثرط فقبرای تغییر شکل در نقطه گیسختگی توت فرنگی نشان داده شده است  ۱همانطور که در جدول شماره 

ی سرعت اثر اصلبرای نیروی گسیختگی و درصد معنی دار شده است. ۱جهت بارگذاری در سطح احتمالاثر اصلی و  رقم

بل سرعت تقامو اثر  معنی دار شده است. درصد ۱جهت بارگذاری در سطح احتمال اثر اصلی رقم و اثر اصلی بارگذاری و 

 درصد معنی دار شده است. ۵در سطح احتمال  ،و رقم بارگذاری جهت  و اثر متقابل و رقم بارگذاری 

 ۳۵۱/۱۱برابر  سرقم پارومیلی متر و تغییر شکل در نقطه گسیختگی  ۹۶۲/۷براردیامنت بدر نقطه گسیختگی رقم تغییر شکل 

میلی  ۸۹۵/۸ر رابجهت عرضی ب تغییر شکل در نقطه گسیختگی همچنبن  با هم اختالف معنی داری دارند. میلی متر بوده و

 با هم اختالف معنی داری دارند. میلی متر ۴۱۸/۱۰برای جهت طولی  برابر  و  متر 
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ه شده گی نشان دادسرعت بارگذاری و رقم برای نیروی گسیختگی توت فرن یاثر متقابل دوتاینتایج مقایسه میانگین  ۱در شکل شماره 

 است.

 

 (=44۱/۷lsdتگی توت فرنگی )سرعت بارگذاری و رقم برای نیروی گسیخ یمقایسه میانگین اثر متقابل دو تاینتایج -(۱شکل)

یوتن برای رقم ن ۲۳۹/۳۱ برابریلی متر بر دقیقه م ۶۰ بارگذاری نتایج نشان داد بیشترین نیروی گسیختگی در سرعت

سیختگی برای گمیلی متر بر دقیقه نیروی  ۳۵و ۱۰بارگذاری  و سرعت های استبرای رقم دیامنت  نیوتن ۷۷۴/۱۲ وپاروس 

به  ی رقم دیامنتمیلی متر بر دقیقه است و بیشترین نیروی گسیختگی برا ۶۰ بارگذاری سرعتآن برای رقم پاروس کمتر از 

 ۱۰رقم در سرعت  و کمترین نیروی گسیختگی برای هر دوبدست آمد میلی متر بر دقیقه  ۸۵ بارگذاری در سرعتنیوتن ۵۵۱/۱۶میزان 

 بدست آمدمیلی متر بر دقیقه 

 ه شده است.گی نشان دادو رقم برای نیروی گسیختگی توت فرن بارگذاری جهت یاثر متقابل دو تاینتایج مقایسه میانگین  ۲.در شکل شماره

 

 (=۲۶۱/۵lsdجهت بارگذاری و رقم برای نیروی گسیختگی توت فرنگی ) ینتایج مقایسه میانگین اثر متقابل دو تای -(۲شکل)

ت عرضی در جه نیوتن ۲۲۸/۲۸مربوط به رقم پاروس به میزان نیروی گسیختگی مقدار نتایج نشان داد بیشترین 

هت عرضی در ج نیوتن ۰۳/۱۳و کمترین نیروی گسیختگی مربوط به رقم دیامنت بدست آمددر جهت طولی  نیوتن ۶۴۶/۱۶و

 .بدست آمددر جهت طولی  نیوتن ۲۳۴/۱۱و
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 نتیجه گیری -۵

و  یلی متر م ۳۵۱/۱۱رقم پاروسبرای و میلی متر  ۹۶۲/۷ برابر برای رقم دیامنت تغییر شکل در نقطه گسیختگی  

معنی داری  با هم اختالف میلی متر ۴۱۸/۱۰ برابر جهت طولیبرای و میلی متر  ۸۹۵/۸ برابر جهت عرضیبرای همچنین 

برای  نیوتن ۲۳۹/۳۱ میلی متر بر دقیقه به میزان ۶۰ بارگذاری نتایج نشان داد بیشترین نیروی گسیختگی در سرعت دارند..

یلی متر بر دقیقه م ۸۵ بارگذاری در سرعتنیوتن  ۵۵۱/۱۶بیشترین نیروی گسیختگی برای رقم دیامنت به میزان و  رقم پاروس

یج نشان داد نتا بدست آمد.میلی متر بر دقیقه  ۱۰ بارگذاری نیروی گسیختگی برای هر دو رقم در سرعت و کمتریناست 

بدست طولی  در جهت نیوتن ۶۴۶/۱۶در جهت عرضی و  نیوتن ۲۲۸/۲۸ برابربیشترین نیروی گسیختگی مربوط به رقم پاروس 

بدست ولی طدر جهت نیوتن  ۱۱ /۲۳۴در جهت عرضی و  نیوتن ۰۳/۱۳و کمترین نیروی گسیختگی مربوط به رقم دیامنت آمد

 آمد.
ز نت نرمتر ایرا دیاممقاومتر از رقم دیامنت است. زبه دلیل ساختار درونی بسیار قوی در شرایط حمل و نقل رقم پاروس 

جهت عرضی ر ددر مرحله بسته بندی بهتر است توت فرنگی ها  پاروس بوده و تحت نیروی گسیختگی کمتری لهیده می شود.

کم تر و یوه محبسته بندی شوند. زیرا برای لهیده شدن در جهت عرضی نیروی گسیختگی بیشتری نیاز است. در جهت عرضی م

 در جهت طولی توت فرنگی ها بسیار ضعیف و شکننده هستند. مقاوم تر است.
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ABSTRACT 
In this study, rupture force and deformation in rupture point of strawberry fruit of two Dyamnt and Paros 

varieties in loading speeds of 10, 35, 60 and 85 mm per minute and two longitudinal and lateral direction in 8 

replications in a factorial experiment in completely randomized design were investigated. Results showed that 

main effect of variety and main effect of loading direction for deformation in rupture point was significant at 1% 

level. the highest rupture force for variety of Paros was obtained at the loading speeds of 60 mm per minute equal 

to 31.239 mJ and the highest rupture force for variety of Dyamnt was obtained at the loading speeds of 85 mm 

per minute equal to 16.551 mJ and the lowest amount of the rupture force for both of Variety was obtained in 

loading speed of 10 mm per minute. the highest rupture force was corresponding to the Paros variety that was 

obtained to amount of 28.228 mJ/cm in lateral direction and the lowest rupture force was corresponding to the 

Dyamnt variety that was obtained to amount of 13.3 mJ/cm in in lateral direction. Also tht main effect of the 

loading speed and the main effect of variety and the main effect of loading direction for rupture force of 

strawberries was significant in level of 1%. And binary interaction between the loading speed and variety and the 

binary interaction between the loading direction and variety for rupture force of Strawberry was significant in the 

level of 5%. 

 

Keywords:  Strawberry, loading speed, Paros and Dyamnt, rupture force, deformation at the point failure 

 

 


