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 خالصه

یبی سه به طور تقر دمیشو فمصر ییاغذ مختلف تمحصوال تولید ایبر رسنا و هسیدر شکل دو هر گوجه فرنگی 

 فی، به طورمختلهای چهارم گوجه فرنگی به صورت تازه خوری مورد استفاده قرار میگیرد این میوه امروزه به روش

م شود و بخش مهمی از رژیم غذایی  مردعنوان یکی از مواد الزم برای تهیه ی غذا، انواع سس مصرف میخام یا به

 گرفته صورت گی گوجه فرن مکانیکی های  ویژگی استخراج در این تحقیق دهد.بسیاری از کشورها را تشکیل می

 مایش شده نوع گوجه کال نیمه رس رسیده از سه نسیدر ی رهدو  تاثیر  سرعت برویاست  بوده گسترده بسیار

سه  فیدتصا حطر قالب در اول مایشیآز حطر شد منجاا نهاآ مکانیکی و فیزیکی اصخو تعیین ایبر مایشآز

 سیدگی ر اثر ریفشا آزمون طیتکرارحداثر جابه جایی، سطح زیر نمودار،انرزی، مدل االستیسیته  تعیین گردید . 

 سیده تر ر هرچه که نمود مشخص تحقیق این دارنتایج بود معنی نقطهگسیختگی در شکل تغییر بر فرنگی گوجه

ه نمیه رس با دارد تغییر شکل نمونه رسیده بنیاز  کمتری نیرو به گسیختگی برای و داردتر چقرمه میوه باشد

سیده در ونه ربیشتر در نم افزایش سرعت افزایش پیدا کرده در نمونه کال هرچه سرعت بیشتر میزان تغییر شکل

رعت سهست در آزمایش بعدی در نمونه کال با فزایش  20،100میزان تغییر شکل بیشتر از سرعت 60سرعت 

 مدول االستیسیه کاهش پیدا میکند.
 

 تغیر شکل ،گوجه فرنگی ،سرعت مدل االستیسیته ،واژه های کلیدی :

 
 

 مقدمه -1

می باشد  lyopersicon، از جنس  solonaceaeراسته دو لپه ای ها ، از خانواده گوجه فرنگی از گیاهان عالی گلدار ، از 

. این گیاه دارای واریته های بسیاری است که ممکن است برای استفاده از میوه آن و یا تزئینات کشت شوند . ریشه آن عمیق و 

خواهد کرد . ساقه جوان گوجه فرنگی علفی ، گاهی به طول یک متر می رسد که چنانچه نشاء شود تولید ریشه های جانبی قوی 

گرد ، صاف ، شکننده و کرکدار بوده که در اثر مسن شدن گوشه دار ، سخت و تقریبا خشبی می گردد . ساقه خزنده و منشعب به 

وا بدون دارای ساقه کوتاه ، محکم و ایستاده است و در ه validumمتر می رسد ولی بعضی از واریته های آن به نام  5/1طول 

 ربطو.کمک قیم می ایستد . برگهای این گیاه متناوب و مرکب می باشد که بزرگی آنها نسبت به واریته های مختلف یکسان نیست

 اتتجهیز و اـه  ماشین ساخت و حیاطر ایبر مبنایی انعنو به ورزیکشا تصوالـمح انیکیـمک و فیزیکی اصخو تعیین کلی

 ینا به توجه ونبد ورزیکشا و ستا دهبو توجه ردمو ارههمو ینـماش یـحاطرورزیشاـک تمحصوال آوریفر و یبند جهدر ل،نتقاا
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 و یــفیزیک اصوــخ ینــتعی هـمینز در اـنید در دیاـیز تاـتحقیق دـهرچن . ددمیگر ضعیف   ایجـنت به منجر و ناقص ،مترهاراپا

لذا  ستا دهبو ودمحد ربسیاگوجه فرنگی  اصخو نهمیز در تحقیق ماا  ستا گرفته رتصو  ورزیشاــک تصوالــمح انیکیــمک

جابه جایی بسته بندی  سامانه طراحی در و بوده برخوردار زیادی اهمیت از ،متداول ارقام در ویژهآگاهی از میوه یگوجه فرنگی 

ماشین ها  سازی بهینه در پایه اطالعات این از توانندمی   طراح مهندسین  که طوریکاربرد دارد. به  وحمل نقل این محصول 

 مکانیکی های  ویژگی استخراج هدف باگذشته پژوهش هایی که  دهه سه طی.  نمایند  استفاده برداشت از پس تجهیزاتو

 حال عین در و ساده که روشی فشاری آزمون از نیز موارد اغلب در و است بوده گسترده بسیار گرفته صورت کشاورزی محصوالت

انجام گرفته  [3]،ذرت[2]گندم [، 1سیب ]کشوردر داخل  تحقیقاتی به توان میکه  ارتباط این در . است  شده استفاده کارآ بسیار

 شده است اشاره نمود.

 در آسیب شکل. است شده اجرا فرنگیگوجه   روی بر مشابه طورفرنگی به گوجه به روی  اندکی بسیار تحقیقاتاما  

  ، .[4]در محصولت کشاورزی به شکل های مختلف ایجاد می شودآسیب . میشود ایجاد مختلفی های  به کشاورزی محصوالت

.در تحقیق که [5بروی ان ومقدار سرعت اعمال شده ] شکل آسیب بستگی به ساختمان فبزیکی و بیولوژیکی محصول ومقدار بار

 بسیار آن استحکامی صخوا بنای در نیزمیوه ی گوجه فرنگی 2کوتیکول , 1اخیرا انجام پذیرفت مشخص گردید که در کنار اپیدرم 

دراین پژوهش سرعت بار گذاری بروی خواص مکانیکی در گوجه های کال ،نیمه رس ،رسیده   باسرعت های متفاوت .  استثر   مو

 مورد برسی قرار گرفت .

 
 

 مواد روش -2

  ،گیرند می قرار کشت مورد کشور مناطق از بسیاری در که 4بتا سوپر 3عدد گوجه فرنگی27منظور انجام این آزمایش  به

عدد 9نیمه رس وعدد 9عدد کال 9نمونه های   و انتخاب تصادفی ًکامال طوربه  بوده بیماری و آفت از عاری و  سالم ها نمونه

صورت گرفت به طوری برای هر نمونه مساحت ،حداکثر 20،60،100رسیده جدا ازمایشات فشاری بر روی هر نمونه با سه سرعت 

محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف برداشت، حمل و نقل و فرآوری تحت تأثیر امد به  دست  وشیبنیرو ،حداثر جابه جایی 

گیرند. در بسیاری از موارد این نیروها می توانند موجب آسیب دیدگی محصول گردندکه نیروهای استاتیک و دینامیک قرار می

رد. این تحقیق به منظور تعیین برخی خواص مکانیکی میوه های مکانیکی محصول بستگی دامیزان آن به نحوه بارگذاری و ویژگی

سه سرعت بر روی نمونه ی کال سه سرعت بر بر روی ارقام و سوپربتا، درباسرعت های مختلف گوجه فرنگی تحت آزمون فشاری 

تکرار  3در  ادفیمرحله زمانی یک روزبه اجرا در آمد. بررسی کامالً تص ی نیمه رس وسه سرعت بروی نمونه رسیده  روی نمونه

وسرعت دار بود. میزان تغییر شکل و نیرو گوجه فرنگی معنیسرعت بروی دوره ی رسیدگی انجام شد. طی آزمون فشاری اثر 

به وتغیر شکل ومدل االستیسیته سرعت بیشتر میزات گسیختگی سوپربتا به دست آمد.. نتایج این تحقیق مشخص نمود که هرچه 

 .س ونیمه رس به رسیده بیشتر می شود ترتیب گوجه کال به نیمه ر

 

 

                                                           
1- Epidermis 
2-Cuticule  
3 -Lyiopersicon Esculentum Mill 
4 -Supper - Bta 
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 ندازه گیری خواص مکانیکی ا -2-1

ستگاه مجهز به ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام انجام شد.این دSTM-20مدلفشار _از دستگاه ازمایش کشش

ت به صور جه فرنگی گواست.برای انجام آزمون فشاری هر نمونه 100Kgfباظرفیت DBBP-100مدل BONGSHINبارسنج 

ادر می تگاه صطولی بین دو فک قرار گرفت سپس دستور شروع آزمون توسط نرم افزار مربوط و از طریق رایانه متصل به دس

کسل ذخیره اافزار  تغییر شکل بارگذاری و داده های متناظر نیرو و تغییر شکل در نرممشاهده در نمودار نیروشد.همچنین با 

ه میانگین ها با ازمون مقایسه تکرار انجام شد. مقایس3فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی با شدند.تجزیه واریانس نتایج با آزمایش 

 نمونه همه برای شکل رتغیی نیرو منحنی طریق بدین استخراج شد . spssافزارمیانگین چند دامنه ای دانکن و با استفاده از نرم 

شکل نقطه ی تسلیم  بیشینه تغییر شکل تغییر و نیرو شامل مکانیکی پارامترهای آن اساس بر و آمده دست به  شده آزمایش های

 . شدند محاسبه منحنی شیب پارامترهای و چقرمگی و منحنی زیر سطحبیولوژیک،

 

 

 نتایج وبحث -3

زیه و جانس مورد ته وارینتایج حاصله بر مبنای ازمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار و با استفاده از تجزی

سه مقایspss ر م افزاتحلیل قرار گرفت.عوامل مورد مطالعه میانگین تیمارها از طریق ازمون چند دامنه ای دانکن و با کمک نر

( 2و1)ر جداول دمدول االستیسیته و تغیر شکل شد.نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات متقابل سرعت ودرجه ی رسیدگی بر 

  ارائه شد.

 

  تغیر شکل دوره ی رسیدگی  بر اثر سرعت و -1-3

دارد  نیاز متریک نیرو به گسیختگی برای و داردتر چقرمه میوه باشد رسیده تر  هرچه که نمود مشخص تحقیق این نتایج

غییر شکل یزان تمتغییر شکل نمونه رسیده ه نمویه رس با افزایش سرعت افزایش پیدا کرده در نمونه کال هرچه سرعت بیشتر 

نه کال با فزایش هست .در آزمایش بعدی در نمو 20،100میزان تغییر شکل بیشتر از سرعت 60بیشتر در نمونه رسیده در سرعت 

 .میکندسرعت مدول االستیسیه کاهش پیدا 

 سرعت ودرجه رسیدگی بر جابه جایی تایج تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای اصلی ن - 1جدول

میانیگن  مجموع مربعات درجه آزادی 

 مربعات

 ns422/15 377/122 8 تیمار
499/39 2 درجه رسیدگی  19/75** 

878/74 2 سرعت  37/439** 
درجه 

 سرعت×رسیدگی
4 00/9  2/50ns 

997/141 18 خطا  889/7  
374/265 26 کل   

ns  درصد می باشد. 1و  5*و** به ترتیب غیر معنی دار و معنی دار در سطح احتمال 

 



 
 

4 
 

که این امر می تواند به علت افزایش اب محصول در طول دوره  می کندپیدا گوجه فرنگی کاهش   تغییر شکل درجه ی رسیدگی با افزایش 

گوجه افزایش یافته است و مقاومت ان در مقابل تغییر شکل کاهش می یابد و با صرف انرژی کمتری رسیدگی باشد که ا افزایش اب نرمی بافت 

روندی یکنواخت ندارد اما روند کلی که می  بر تغییر شکل ( مشاهده می شود اثر سرعت 2.همانطور که از شکل )[6]به نقطه تسلیم می رسد

افزایش یافته است اما  تغییر شکل  100و  60به  20مرحله کال بودن با افزابش سرعت از توان از این نمودار به این پی برد این است که در 

مشاهده  تغییر شکل افزایش سرعت روندی صعودی در میزان ا.در مرحله نیمه رسیده ب داردوجود  100و  60اختالف معنی داری بین سرعت 

با افت همراه است  تغییر شکل  100اتفاق می افتد و دوباره در سرعت  60 در سرعت تغیر شکل میشود. اما در مرحله رسیدگی کامل بیشترین 

. 

 

 تغیر شکل گوجه فرنگی : اثرمتقابل بین سرعت و مرحله رسیدگی بر 1شکل

 

 مدل االستیسیتهوره ی رسیدگی  بر داثر سرعت و  -2-3

یوه کاهش پیدا در م مدل االستیسیته سرعت های مختلف  در که داد ننشا(2نتایج به دست امده از نمودار انرژی شکل )

در  دا می کند نیز گاهش پی مدل االستیسیته کم می شود با افزایش سرعت  نیروی گسیختگی 20می کنه درمیوه یکال درسرعت 

 ستیسیته مدل االت فزایش سرعنیز کاهش می یابد در میوه ی رسیده با ا  مدل االستیسیته میوه ی نیم رس هم با افزایش سرعت 

 کاهش می یابد.

 مدل االستیسیتهسرعت ودرجه رسیدگی بر تایج تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای اصلی ن -2جدول

 میانیگن مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 ns 422/15  77/127 8 تیمار

448/551 2 درجه رسیدگی  275/724** 

872/35 2 سرعت  17/936** 

430/22 4 سرعت×درجه رسیدگی  5/608ns 

325/68 18 خطا  796/3  

086/678 26 کل   
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روندی یکنواخت ندارد اما روند کلی که می مدول االستیسیته ( مشاهده می شود اثر سرعت بر 3همان طور که در شکل )

  ودال االستیسیته  100و سپس به 60به  20عت از توان از این نمودار به این پی برد این است که در مرحله کال بودن با افزابش سر

مشاهده میشود اما اختالف  مدل االستیسیته افزایش یافته است .در مرحله نیمه رسیده با افزایش سرعت روندی صعودی در میزان 

اتفاق می  60 در سرعت  مدل االستیسیته وجود ندارد. اما در مرحله رسیدگی کامل بیشترین  100و  60معنی داری بین سرعت 

 با افت همراه است .  مدل االستیسیته  100افتد و دوباره در سرعت 

 

 اثرمتقابل بین سرعت و مرحله رسیدگی بر تغیر شکل گوجه فرنگی-2شکل 

 

 

 نتیجه گیری کلی:-4

  یم نیاز استسلت نقطه به رسیدن جهت بیشتری نیروی به باشد بیشتر گوجه  چقرمگی چقدرهر  . 

  سرعت دارای یک روند یکنواخت بر مقاومت مکانیکی محصول ندارد. 
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Abstract 
Both ripe and unripe tomatoes are consumed to produce various food products. Three - quarters of tomatoes are used 

approximately freshly. The fruit is used today in many different ways, as raw or as one of the necessary ingredients 

to prepare meals, sauces and include an important part of the diet of people in many countries. In this study, some of 

the mechanical properties of tomato have been extracted. The effect of speed on the maturity period of three 

tomatoes type in the stages of premature, half mature and mature have been investigated. The experiments were 

carried out in a randomized design with three replications and traits including maximum deformation, energy of 

toughness and modulus of elasticity were determined. The effect of tomato's maturity on the deformation at the point 

of failure was significant during the compression test. The results of this study showed that whatever fruit is ripe, it 

requires less force to rupture. The deformation of the sample from mature to half - mature has increased with 

increasing speed. In immature sample deformation has increased with increasing speed. In the mature sample at a 

speed of 60 the amount of deformation is greater than the speed of 20,100 mm/min. In the next test, in immature 

samples, modulus of elasticity decreases with increasing speed. 

 

Keywords: modulus of elasticity, deformation, tomatoes, speed 
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