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 چکیده:

 طوربه .شودیم فمصر ییاغذ مختلف تمحصوال تولید ایبر رسنا و هسیدر شکل دو هر یفرنگگوجه

 هایروش به امروزه میوه این .ردیگیم قرار استفاده مورد ریخو تازه صورت به یفرنگگوجه چهارمسه تقریبی

 از مهمی بخش و شودمی مصرف سس انواع غذا، یهیته برای الزم مواد از یکی به عنوان یا خام طوربه مختلفی،

 کانیکیم هایویژگی برخی از تحقیق این در .دهدمی تشکیل را کشورها از بسیاری مردم غذایی رژیم

 رسیده رس نیمه ،کال گوجه نوع سه نسیدر یدوره یبر رو سرعت ریتأث شده است. استخراج یفرنگگوجه

غییر شکل، حداکثر تشامل  طرح تصادفی با سه تکرار انجام شد و صفات به صورتزمایشات آ است. شده بررسی

 شکل تغییر رب یفرنگگوجه رسیدگی اثر فشاری آزمون طی. گردید تعیین االستیسیته مدول و یچغرمگانرژی 

 برای باشد تردهیرس میوه هرچه که نمود مشخص تحقیق این نتایج .دار بود بود معنی یختگینقطه گس در

 پیدا فزایشا سرعت افزایش با رس مهین به رسیدهاز  نمونه شکل تغییر .دارد نیاز کمتری نیرو به گسیختگی

 نزایم 60 رعتس در رسیده نمونه در افته است.با افزایش سرعت تغییر شکل افزایش ی کال نمونه در کرده است.

 کاهش یچغرمگ سرعت فزایشا با کال نمونه در بعدی آزمایش در هست 20،100 سرعت از بیشتر شکل تغییر

  .کندیم پیدا
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 مقدمه-1

 خواص از اطالع .گرددیم تولید کشور مختلف مناطق در وسیعی طوربه و است باغی محصوالت ترینمهم از یکی فرنگیگوجه

 ارتباط این در .میت داردفراوری اه هایماشین سازیبهینه مکانیکی آسیب به منجر شرایط بینیپیش در گوجه مکانیکی

طی با ضریب خ رابطه گسیختگی شکل آن به پذیریآسیب و فرنگیگوجه مکانیکی خواص میان که دادند نشان پژوهشگران

 در و بوده برخوردار زیادی اهمیت از ،متداول ارقام در ویژه فرنگیگوجه یمیوه. لذا آگاهی از [1] ددار وجود 78/0ین بیت

 اطالعات این از توانندمی طراح نمهندسی که طوربهکاربرد دارد.  نقل این محصول حمل و بندیبسته جاییجابه سامانه طراحی

 استخراج هدف باکه  هاییشپژوهگذشته  دهه سه طی. نمایند استفاده برداشت از پس تجهیزات و هاماشین سازیبهینه در پایه

 که فشاری زمونآ از نیز موارد اغلب در و است بوده گسترده بسیار گرفته صورت کشاورزی محصوالت مکانیکی هایویژگی

گندم  [2] سیب کشوردر داخل  تحقیقاتی به توانمیکه  تباطار این در .است شده استفاده کارآ بسیار حالدرعین و ساده روشی

 اشاره نمود. ،انجام گرفته شده است [4] ذرت ،[3]

آسیب در محصولت کشاورزی  .است شده اجرا فرنگیگوجه روی بر مشابه طوربه فرنگیگوجه به روی اندکی بسیار تحقیقاتاما 

 ن وروی آ بار بر مقدار وو بیولوژیکی محصول  فیزیکیتگی به ساختمان شکل آسیب بس .[2] شودمیمختلف ایجاد  هایشکلبه 

 یمیوه 2کوتیکول ,1مشخص گردید که در کنار اپیدرم هانجام پذیرفت اخیراًکه  یدر تحقیق .[5] دارد شدهمقدار سرعت اعمال 

وی خواص مکانیکی در ر بر ریبارگذاپژوهش سرعت  این دراست.  مؤثر بسیار آن استحکامی خواص بنای در نیز فرنگیگوجه

 مورد برسی قرار گرفت.متفاوت  هایسرعت با رسیده رس، نیمه کال، هایگوجه

 هاروشمواد -2

از مزرعه ی در اردبیل  ،گیرندمی قرار کشت مورد کشور مناطق از بسیاری در که 4بتاسوپر 3فرنگیگوجه نمونه کافی مقدار به

نیمه رس  عدد 9کال  عدد 9 هاینمونه و انتخاب تصادفی مالًکا طوربهو  بوده بیماری و آفت از عاری و سالم یهانمونهتهیه شد. 

برای هر نمونه  که به طوری .گرفت صورت 20،60،100زمایشات فشاری بر روی هر نمونه با سه سرعت رسیده جدا آ عدد 9 و

و  ونقلحملورزی در مراحل مختلف برداشت، محصوالت کشا .آمددست  به شیب و جاییجابه حداکثر نیرو، حداکثر مساحت،

 دیدگیآسیبموجب  توانندمیگیرند. در بسیاری از موارد این نیروها فرآوری تحت تأثیر نیروهای استاتیک و دینامیک قرار می

برخی  های مکانیکی محصول بستگی دارد. این تحقیق به منظور تعیینمیزان آن به نحوه بارگذاری و ویژگی که گردندمحصول 

سرعت بر روی  سه دربر روی ارقام و سوپربتا، مختلف  هایسرعت باتحت آزمون فشاری  فرنگیگوجهخواص مکانیکی میوه 

به اجرا در آمد. بررسی  مرحله زمانی یک روز سرعت بروی نمونه رسیده سه ونیمه رس  ینمونهکال سه سرعت بر روی  ینمونه

دار بود. میزان معنی فرنگیگوجهرسیدگی  یدورهوی ر سرعت برطی آزمون فشاری اثر  تکرار انجام شد. 3در  کامالً تصادفی

  .سوپربتا به دست آمد سرعت وتغییر شکل و نیرو 

                                                           
1- Epidermis 
2-Cuticule  
3 -Lyiopersicon Esculentum Mill 
4 -Supper- Beta 
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 خواص مکانیکی گیریاندازه -2-1

 نیروز به دستگاه مجه ینا شد. استفادهشرکت طراحی مهندسی سنتام  ساخت STM-20مدل فشار _کشش یشآزمااز دستگاه 

به صورت فرنگی  گوجهانجام آزمون فشاری هر نمونه  یبرا .است kgf 100 یتظرف با DBBP-100 مدل BONGSHIN نجس

 .شدیمادر صل به دستگاه مربوط و از طریق رایانه متص افزارنرمطولی بین دو فک قرار گرفت سپس دستور شروع آزمون توسط 

اکسل  افزاررمنر شکل در متناظر نیرو و تغیی یهادادهشکل بارگذاری و  تغییر_با مشاهده کاهش نیرو در نمودار نیرو ینهمچن

با  هایانگینمشد. مقایسه  انجام تکرار 3تصادفی با  کامالًواریانس نتایج با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه  یهتجز ذخیره شدند.

 استخراج شد. spssافزار نرمدانکن و با استفاده از  یادامنهمقایسه میانگین چند  آزمون

 و بحثنتایج -3

جزیه و تیانس مورد جزیه وارتصادفی با سه تکرار و با استفاده از ت کامالًفاکتوریل در قالب طرح  آزمایشنتایج حاصله بر مبنای 

 د.ش سهمقای spss افزارنرمک دانکن و با کم ایدامنهچند  آزمونمیانگین تیمارها از طریق  موردمطالعه عوامل تحلیل قرار گرفت.

داول در ج سیختگینیروی گ حداکثر چغرمگی رسیدگی بر انرژی یدرجه وحاصل از تجزیه واریانس اثرات متقابل سرعت  نتایج

 ( ارائه شد.2 و 1)

 بر انرژی رسیدگی یدورهاثر سرعت و  -1-3

 در د.ش پیدا می کنوه کاهدر می چغرمگیمختلف  هایسرعت در که داد نشان( 1از نمودار انرژی شکل ) آمدهنتایج به دست 

نیم رس هم با افزایش سرعت  یمیوهدر  شودمی بیشتر نیزبا افزایش سرعت انرژی  شودمیکم  انرژی 20 سرعت در کال یمیوه

 .یابدمیافزایش سرعت انرژی کاهش  رسیده با یمیوهدر  .یابدمیانرژی نیز کاهش 

 ختگینیروی گسی حداکثر و چغرمگی انرژیرسیدگی بر  درجه وسرعت صلی تایج تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای ان - 1 جدول

 میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 5224285** 10448516 2 درجه رسیدگی

 1600022** 3200044 2 سرعت

 ns44533 178133 4 سرعت×درجه رسیدگی

 368887 6639974 18 خطا

  20466607 26 کل
ns **باشدمیدرصد  1و  5در سطح احتمال  دارمعنیو  دارمعنیبه ترتیب غیر  *و. 

محصول در  آببه علت افزایش  تواندمیکه این امر  کندمیپیدا کاهش  فرنگیگوجه چغرمگی رسیدگی انرژی یدرجهبا افزایش 

در مقابل تغییر شکل کاهش  آن مقاومتافزایش یافته است و  فرنگی نرمی بافت گوجه آبطول دوره رسیدگی باشد که افزایش 

اثر سرعت بر انرژی  شودمی( مشاهده 2که از شکل ) طورهمان .[6] رسدمیو با صرف انرژی کمتری به نقطه تسلیم  یابدمی

 افزایشاز این نمودار پی برد این است که در مرحله کال بودن با  توانمیچغرمگی روندی یکنواخت ندارد اما روند کلی که 

 در وجود ندارد. 100و  60بین سرعت  داریمعنیافزایش یافته است اما اختالف  چغرمگیانرژی  100و  60به  20رعت از س



 
 

4 
 

اما در مرحله رسیدگی کامل  ؛شودمیمشاهده  چغرمگیافزایش سرعت روندی صعودی در میزان انرژی  امرحله نیمه رسیده ب

 با افت همراه است. چغرمگیانرژی  100و دوباره در سرعت  تدافمیاتفاق  60در سرعت  چغرمگیانرژی  ترینبیش

 

 فرنگیگوجه چغرمگیمتقابل بین سرعت و مرحله رسیدگی بر انرژی  : اثر1شکل 

 بر حداکثر نیروی گسیختگی رسیدگی یدورهاثر سرعت و  -2-3

 در دش پیدا می کندر میوه کاه چغرمگیمختلف  هایسرعت در که ددا نشان( 2از نمودار انرژی شکل ) آمدهنتایج به دست 

 یمیوهدر  .کندمی نیروی گسیختگی نیز گاهش پیدابا افزایش سرعت  شودمیکم  گسیختگی نیروی 20 سرعت در کال یمیوه

 کاهشی گسیختگی یرونرسیده با افزایش سرعت  یمیوهدر  یابدمینیز کاهش  نیروی گسیختگینیم رس هم با افزایش سرعت 

 .یابدمی

 رسیدگی بر حداکثر نیروی گسیختگی درجه وسرعت تایج تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای اصلی ن -2 جدول

 میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 **61402 122804 2 درجه رسیدگی

 **9989 19977 2 سرعت

 1720ns 6881 4 سرعت ×درجه رسیدگی

 1518 2733 18 خطا

  176993 26 کل

ns  باشدمیدرصد  1و  5در سطح احتمال  دارمعنیو  دارمعنی*و** به ترتیب غیر. 

از  توانمیروند کلی که  روندی یکنواخت ندارد اما اثر سرعت بر نیروی گسیختگی شودمی( مشاهده 2که در شکل ) طورهمان

افزایش  سیختگیگنیروی  100 بهو سپس  60به  20سرعت از  افزایشبودن با پی برد این است که در مرحله کال  این نمودار

تالف اما اخ شودمیمرحله نیمه رسیده با افزایش سرعت روندی صعودی در میزان نیروی گسیختگی مشاهده  در یافته است.

اتفاق  60در سرعت  گیتنیروی گسیخ ترینبیشاما در مرحله رسیدگی کامل  ؛وجود ندارد 100و  60بین سرعت  داریمعنی

 با افت همراه است. نیروی گسیختگی 100و دوباره در سرعت  افتدمی
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 بر حداکثر نیروی گسیختگی رسیدگی یدورهاثر سرعت و  -2شکل 

  گیرینتیجه-4

  ستکاهش یافته ا آن مکانیکیتوسط محصول مقاومت  آبرسیدگی با جذب  یدورهبا افزایش 

  سرعت دارای یک روند یکنواخت بر مقاومت مکانیکی محصول نداردتغییر. 
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ABSTRACT 
Tomatoes are one of the most important food products in human nutrition that are consumed by millions every 

day. It is considered as one of the most valuable products of vegetable and seafood, which is second only to 

potatoes economically. Tomatoes are rich in vitamins. 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 samples 

under compressive force at speeds of 20, 60,100 and in stages of immature, half mature and mature were tested 

which is a simple way but very efficient. The results showed that the toughness of the fruit decreases at different 

speeds. In the Immature fruit the energy decreases at a speed of 20. The energy also increases with increasing 

speed. The energy is also reduced in the half-mature fruit with increasing speed. The energy is reduced in mature 

fruit with increasing speed. The toughness in the fruit decreases at different speeds. The rupture force is reduced 

in immature fruit at speed of 20 mm/min. The rupture force also decreases with increasing speed. In the half- 

mature fruit, the rupture force also decreases with increasing speed. 

 

Keywords: Rupture force, toughness, tomato, speed 
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