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  چکیده
مقادیر . رقم سلوا مطالعه گردید) Fragariaananassa(در این تحقیق خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توت فرنگی      

حجم،  میانگین طول، عرض، ضخامت، وزن، قطر متوسط هندسی و حسابی، درصد کرویت، مساحت سطح رویه، نسبت رعنایی
گرم،  278/12متر، میلی 76/25، مترمیلی 72/28 مترمیلی 494/31به ترتیب دانسیته ظاهري، دانسیته حقیقی و تخلخل

کیلوگرم در متر مکعب،  89/444متر مکعب، سانتی 95/10متر مربع، سانتی 575/2، 908/0متر، میلی 66/28متر، میلی 54/28
نیز حداکثر نیرو، تغییر شکل میوه در حداکثر نیرو و  خواص مکانیکی. تعیین گردید 64/0کیلوگرم در متر مکعب و  879/1245

کار انجام شده در حداکثر نیرو براي لهیدگی و برش توت فرنگی در دو جهت عمودي و افقی در راستاي میوه توسط دستگاه 
Zwick/Roell به لهیدگی در راستاي عمودي زیاد بوده  نتایج حاصل از برش و لهیدگی نشان دادند که مقاومت. انجام گردید

  .ولی مقاومت برشی در حالت افقی بیشتر می باشد
  

  توت فرنگی، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، لهیدگی، برش :کلید واژه
  

  مقدمه
این میوه  به منزله . باشدمی Rosaceaي و از خانواده Fragaria x ananasiگیاهی چند ساله با نام علمی  توت فرنگی     

هاي ارائه شده توسط سازمان خواربار بر اساس آخرین آمار .]8[شود و آرایشی در جهان شناخته میمحصول خوراکی، دارویی 
 .ي چهاردهم و هجدهم جهانی قرار داردفرنگی به ترتیب در رتبهایران از نظر سیستم کشت و میزان تولید توت) FAO(جهانی 

هاي کشت در ایران از نظر سطح زیرکشت و نیز مقدار محصول تولید شده، به پایین بودن عملکرد و باال بودن کانگوناگونی م
 .]7[انجامددر کشور می) درصد 25حدود (تلفات محصول 

و براي طراحی صحیح . ،انتقال، انبارداري و مصرف آن موثر استفیزیکی محصوالت کشاورزي بر چگونگی فرآوري خصوصیات
 .]4[باشدو ذخیره سازي به آن نیاز میهاي کاشت، برداشت و عملیات پس از برداشت مانند تمیز کردن، حمل آیندفر

شود و طراحی ابزار در زمان حاضر عملیات انتقال پس از برداشت و فرآوري محصول توت فرنگی  به شکل دستی انجام می
ها برخی خصوصیات فیزیکی و از طراحی و ساخت این ماشین اما قبل. باشدهایی براي این عملیات ضروري میوماشین

 هايهمچنین به این خصوصیات به منظور طراحی و ارزیابی تجهیزات وسیستم. تر استفرنگی نیازمند توجه بیشمکانیکی توت
خصوصیات  ه فهم دقیقهاي فرآوري و حمل صحیح محصوالت کشاورزي نیاز بتکنیک. ]1[باشدسازي نیاز میو ذخیره حمل

هدف از این تحقیق تعیین برخی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توت فرنگی رقم سلوا به منظور شناسایی . ]2[فیزیکی دارد
تر این محصول و فراهم آوردن اطالعات الزم براي مطالعات بعدي در زمینه برداشت و پس از برداشت این محصول می بیش
، جرم، )طول، عرض، ضخامت(ابعاد: اند ازهاي فیزیکی توت فرنگی که عبارتگیبر این اساس  در تحقیق برخی ویژ. باشد

ها خواص مکانیکی نمونهحجم،مساحت سطح رویه، نسبت رعنایی، کرویت، قطر میانگین هندسی و حسابی و سپس برخی از  
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هاي تحت استاندارد zwick/Roellي دستگاهفرنگی از وسط بعد طولی و عرض آن به وسیلهدر هنگام برش ولهیدگی توت
  .الزم اندازه گیري شد

  
  هامواد و روش

رجه د 10تا  5فرنگی رقم سلوا براي این آزمایش از بازار محلی در شهرستان ایالم تهیه و در یخچال با دماي هاي توتمیوه
گی بررسی گردید و ابعاد عدد توت فرن 100همه خواص فیزیکی بر روي . ها نگهداري شدندآزمایش سانتی گراد تا زمان انجام 

با دقت ) DC-515, lutron, taipe, Taiwan(مدلبه وسیله کولیس دیجیتال) ضخامت( c، )عرض(b، )طول( aتوت فرنگی 
تا )1(با استفاده از فرمول هاي  (Ф)و کرویت(De) ، حسابی(Dg)سپس قطر میانگین هندسی ،میلی متر اندازه گیري 01/0

  .]5[محاسبه گردید )3(
)1                                                                   (  

)2(  

 )3(  
  :]6[بدست آمد )5(و )4(هاي نیز از رابطهفرنگی توت مساحت سطح و نسبت رعنایی

 
)4(  

 
 گرم اندازه گیري 01/0با دقت  (GF-600 A&D, Alviso, USA)جرم نمونه ها توسط یک ترازوي حساس دیجیتال مدل

  .]4[ها از روش پالت فرم استفاده گردید براي تعیین حجم نمونه .گردید
)6                                                                          (  

براي تعیین . )7رابطه (ها به دست آمدمیوه) (ها براي هر نمونه دانسیته حقیقی با توجه به جرم حجمی تعیین شده نمونه
هاي متري باالي ظرفی دولیتري به درون ظرف ریخته شدند و سپس میوهسانتی 30ها را از ارتفاع میوه)  (دانسیته ظاهري 

دانسیته ظاهري  )8(هاي باقیمانده درون ظرف تعیین شد با استفاده از رابطه اضافی از سطح ظرف کنار زده شدند و جرم میوه
  .]3[به دست آمد

)7                                                                            (  
)8(                                                                                  

  
بر این اساس .و برش مورد ارزیابی قرار گرفت) لهیدگی(هاي مکانیکی توت فرنگی در دوتست فشارسپس براي تعیین ویژگی

ل میوه هنگام اعمال حداکثر نیرو و کار انجام شده براي رسیدن به حداکثر ها، تغییر شککردن نمونهحداکثر نیروي الزم براي له
از طرفی در . نیروي الزم براي له کردن میوه تحت بارگذاري عمودي  و افقی بر اساس استاندارد در دماي اتاق اندازه گیري شد

نیروي الزم براي برش میوه، تنش برشی  درجه،حداکثر 30متر و زاویه تیغه میلی 4/1تست برشی با تیغه لبه صاف به ضخامت 
- اندازهDIN 53294پیش فرض در هنگام تغییر شکل برشی، تغییر شکل در هنگام اعمال حداکثر نیرو بر اساس استاندارد 

براي انجام . فرنگی اعمال گردیدهاي فوق بارگذاري در وسط بعد طولی و عرض توتبراي انجام هر یک از آزمون. گیري گردید
گرفت صورت میبرداریاستفاده شد که همزمان به رایانه متصل بوده و داده Zwick/Roellزمایشات از دستگاه آزمون مواد این آ

  .تکرار انجام گرفت 10ها در و هر یک از آزمون
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  نتایج و بحث
 محسنین.شده استآورده  1گیري شده در جدول شمارهفرنگی اندازههاي توتنتایج مقادیر میانگین خواص فیزیکی نمونه

بندي و جداسازي بحث وتحقیق کرده و هاي درجهبه ویژه ماشین هادرباره اهمیت این خواص براي تعیین اندازه ماشینوشاهین 
  .]6و4[اندها تاکید     نمودهآنبر اهمیت

  برخی خواص فیزیکی توت فرنگی رقم سلوا 1جدول 
  میانگین  خواص فیزیکی

  492/31  )مترمیلی(طول
  720/28  )مترمیلی(عرض

  765/25  )مترمیلی(ضخامت
  54132/28  )مترمیلی(قطر میانگین هندسی
  659/28  )مترمیلی(قطر میانگین حسابی

  908485/0  درصد کرویت
  408/2575  )متر مربعمیلی(مساحت سطح رویه

  915824/0  نسبت رعنایی
  278/12  )گرم(وزن

  95/10  )متر مکعبسانتی(حجم
  89/444  )کیلو گرم بر متر مکعب(ظاهريدانسیته 

  879/1245  )کیلو گرم بر متر مکعب(دانسیته حقیقی
  64/0  تخلخل

  
 به ترتیب هافرنگی در حین بارگذاري شبه استاتیکی در تست لهیدگی و برش نمونهبر طبق نتایج مقادیر خواص مکانیکی توت 

گیري شده در تست لهیدگی تحت میانگین خواص مکانیکی اندازهبر اساس این نتایج مقادیر . آمده است 3و  2در جدول 
به حداکثر  حداکثر نیروي الزم براي لهیدگی میوه،کار انجام شده براي رسیدن(بارگزاري فشاري و تغییر شکل بر حسب زمان

یروي برش براي میوه، حداکثر ن(و در تست برش ) نیروي الزم براي لهیدگی میوه و تغییر شکل میوه هنگام اعمال حداکثر نیرو
  .محاسبه شدند) فرض در هنگام تغییر شکل برشی و تغییر شکل برشی در هنگام اعمال حداکثر نیروتنش برشی پیش

  
  لهیدگیخواص مکانیکی میوه توت فرنگی بر حسب بارگذاري شبه استاتیکی در تست  2جدول

  میانگین  جهت بارگذاري  خواص مکانیکی توت فرنگی در تست لهیدگی

  )N(حداکثر نیروي الزم براي لهیدگی 
  8/58  عمودي
  4/15  افقی

  )mm(تغییر شکل میوه هنگام اعمال حداکثر نیرو
  2/22  عمودي
  15  افقی

کار انجام شده براي رسیدن به حداکثر نیرو در 
 )N.mm(لحظه لهیدگی میوه

  73/443  عمودي
  09/129  افقی
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  حسب بارگذاري شبه استاتیکی در تست برشخواص مکانیکی میوه توت فرنگی بر  3جدول

  میانگین  جهت بارگذاري  خواص مکانیکی توت فرنگی در تست لهیدگی

  )N(حداکثر نیروي الزم براي برش میوه
  29/8  عمودي
  4/12  افقی

فرض در هنگام تغییر شکل برشی تنش برشی پیش
2)N.mm(  

00020  عمودي
7/0  

00030  افقی
9/0  

رسیدن به حداکثر نیرو در کار انجام شده براي 
 )N.mm(لحظه برش میوه

  69/10  عمودي
  4/15  افقی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

را مقدار تغییر شکل در هنگام اعمال حداکثر نیرو را در دو جهت افقی و عمودي براي لهیدگی و برش  4و  3، 2، 1نمودارهاي 
هایبسته بندي و باشد که باید در طراحی ماشینکه جاکی از این است در راستاي عمودي تغییر شکل کمتر می نشان می دهد

  .درجه بندي مورد توجه قرار گیرد
  

  :نتیجه گیري کلی
 .باشدمیلیمتر می 765/25، 720/28، 492/31به ترتیب  توت فرنگی طول، عرض و ضخامت -1
متر، میلی 541/28به ترتیب   فرنگیتوت قطر میانگین هندسی وحسابی، درصد کرویت و مساحت سطح رویه -2

 .باشدمتر مربع میمیلی 408/2575 درصد  84/90، 650/28
 95/10به ترتیب مقادیر  توت فرنگی حجم، وزن مخصوص ظاهري، وزن مخصوص حقیقی، تخلخل و نسبت رعنایی -3

 .را داشتند 915/0، 0.64کیلوگرم در متر مکعب، 879/1245، کیلوگرم در متر مکعب  89/444متر مکعب، سانتی
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ي الزم براي لهیدگی، تغییر شکل میوه به هنگام اعمال حداکثر نیرو لهیدگی و کار انجام شده براي حداکثر نیرو -4
 2/22، ) نیوتن(8/58در دو جهت افقی و عمودي به ترتیب برابر فرنگی توترسیدن به حداکثر نیرو در لحظه لهیدگی 

 .می باشد) متر- نیوتن میلی( 09/129متر، میلی15 ،)نیوتن( 4/15،)نیوتن میلیمتر( 72/443متر،میلی
حداکثر نیروي الزم براي برش، تغییر شکل میوه هنگام اعمال حداکثر نیرو برش و کار انجام شده براي رسیدن به  -5

، )مترمیلی(000207/0،)نیوتن(29/8به ترتیب برابر  فرنگیبراي توت حداکثر نیرو برش در دو جهت عمودي و افقی
 .تعیین گردید )مترنیوتن میلی(4/15و )مترمیلی( 000309/0،)نیوتن( 4/12، )مترنیوتن میلی(69/10
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