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 تعیین حجم کوفتگی دو رقم سیب زمینی متداول ایرانی با استفاده از آزمون ضربه

 
  2، منصور راسخ  1هادي محمد غریبانی 

  دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی- 1
  دبیلیهاي کشاورزي دانشگاه محقق ار دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین-2       

 
  چکیده 

رقم  2عامل، شامل  2در این تحقیق خواص ضربه اي دو رقم سیب زمینی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی با 
نتایج نشان داد اثر اصلی نوع سطح ضربه گیر  .تعیین شد) کارتن، فوم، چوب و آهن(سطح ضربه گیر  4و ) آگریا و سبالن(

درصد معنی دار شده است در حالیکه اثر اصلی رقم براي حجم کوفتگی در سطح  1ال براي حجم کوفتگی در سطح احتم
بیشترین حجم کوفتگی ایجاد شده مربوط به چوب و آهن و کمترین آن مربوط به فوم . درصد معنی دار نشده است 1احتمال 

 .و کارتن است
  

 ، سیب زمینیحجم کوفتگی، سطح ضربه گیر :کلمات کلیدي 
  

  مقدمه 
میلیـون تـن از سـطحی     330گیاهان دو لپه، سیب زمینی مهمترین محصول زراعی است که با مجمـوع تولیـد حـدود     در بین
سازگاري ایـن گیـاه بـه    . میلیون هکتار، در حال حاضر پس از گندم، برنج و ذرت در مرتبه چهارم جهانی قرار دارد 1/19حدود 

شود، بـا   کشور جهان، سیب زمینی تولید می 140اکنون در بیش از اي است که هم  شرایط آب و هوایی مناطق مختلف به گونه
هاي مختلف نظیر کم آبی و خشکی و نیـز حـرارت بـاال، بیشـترین میـزان تولیـد و        این حال به دلیل اثرات محدود کننده تنش

  .شود عملکرد این گیاه در کشورهاي مناطق معتدله حاصل می
شـناخت خـواص   . ثر از تنوع آب و هوایی و سلیقه ي مصرف کنندگان آن مـی باشـد  تنوع ارقام سیب زمینی در کشور ایران متا

 و کمـی  حفـظ  در توانـد  مـی مکانیکی محصوالت کشاورزي و نحوه ي حفظ و یا تغییر آنها در جهت اهداف مورد نظر فرآیند ، 
 در اسـتفاده  جهـت  یـران ا در تولیـدي  هـاي  زمینی مختلف سیب خواص تعیین لذا .باشد داشته بسزایی تاثیر محصول کیفی

 نظـر  به ضروري صادرات و تولید کیفیت افزایشو  ضایعات کاهش راستاي در فرآوري سیستم هاي بهبود و ها ماشین طراحی
  ).3( رسد می

 شـاخص  پـژوهش  ایـن  در. کرد تعیین را برداشت از پس عملیات با مرتبط مرکبات مکانیکی خواص، ) Miller, 1986 (میلر
 2 آمـده  بدست االستیسیته مدول میزان گرفت و قرار بررسی مورد کامل میوه در گسیختگی نیروي و یتهاالسیس ضریب تنش،

  ).2( بود فیدلیبوس تحقیق در آمده بدست مقدار برابر 3تا 
یکی از خواص مهم در محصوالت کشاورزي که در فرآیند هاي برداشت و پس از برداشت همیشه مـورد بحـث قـرار مـی گیـرد      

اي محصوالت می باشد که عاملی مهم در حجم کوفتگی ایجاد شده در محصوالت و بـه دنبـال آن خسـارت هـاي     خواص ضربه 
  .ناشی از این فاکتور می باشد که به صورت مستقیم در هزینه تمام شده محصول دخیل است

  
  مواد و روش ها 

شگاه خواص بیوفیزیـک گـروه مکانیـک ماشـین     براي تعیین حجم کوفتگی، دو رقم سیب زمینی آگریا و سبالن تهیه و به آزمای
 .هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شد
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دانشـکده   آزمایشـگاه خـواص بیوفیزیـک   براي ایجاد کوفتگی عمدي در غده ي سیب زمینی از دستگاه آزمون ضربه موجـود در  
ي این منظور مقدار یک ژول انرژي به شـکل  برا). 1شکل(فناوري کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی استفاده شد 

  .ضربه بر تمام غده ها وارد شد
                                           

   
 
 

 
  طرحواره اي از دستگاه آزمون ضربه آونگی -1شکل    

تاقـان سـاچمه  در این روش هر یک از غده هاي سیب زمینی از طریق یک سیم فلزي در امتداد مرکز استوانه فوالدي به یـک یا 
گیري ابعاد کوفتگی ابتدا با کولیس قطر متوسط براي اندازه .و تحت آزمون ضربه قرار گرفت متري متصل شد 1.5اي در ارتفاع 
سـپس  . ک چاقوي تیز برشی عمود بر سطح کوفتگی در کل سیب زمینی ایجاد گردیدگیري شد، سپس به کمک یهر لکه اندازه

  :)1( زیر محاسبه گردید گیري شد و حجم کوفتگی با کمک معادلهعمق متوسط کوفتگی اندازه
6/2hdV   

. باشـند حسب میلیمتر مـی متوسط قطر کوفتگی، هر دو بر  dعمق کوفتگی و  hحجم کوفتگی به میلیمتر مکعب،  v که در آن
  .در این راستا حجم کوفتگی با توجه به عوامل رقم و نوع سطح ضربه گیر بدست آمد

نـوع   4و ) آگریـا و سـبالن  (رقم سیب زمینـی   2براي بررسی تاثیر نوع سطح ضربه گیر و رقم بر حجم کوفتگی سیب زمینی از 
تکـرار، در   4هاي مربوطه در آزمایش فاکتوریل با ین اساس، آزمونبر ا. استفاده شد) کارتن، فوم، چوب و آهن(سطح ضربه گیر 

  .رقم انجام  شد 2نوع سطح ضربه گیر و  4قالب طرح پایه کامال تصادفی با 
انجام شد و مقایسه میانگین هاي عوامل اصـلی و اثـرات متقابـل      MSTAT-Cتجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 

  .انجام شد MSTAT-Cاده از آزمون مقایسه میانگین چند دامنه اي دانکن و نرم افزار بین عوامل با استف
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  نتایج و بحث 

  .نشان داده شده اند 1نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل رقم و نوع سطح بر خواص ضربه اي سیب زمینی در جدول شماره 
  ینینتایج حاصل از تجزیه واریانس خواص ضربه اي سیب زم- 1جدول شماره

 حجم کوفتگی درجه آزادي منبع تغییرات

 72312598.7**  3 نوع سطح

 n.s490501.4  1 رقم

 n.s4670539.8  3 رقم* نوع سطح 

 13647526.9 24 خطا

  عدم وجود اختالف معنی دار:n.s درصد،       1معنی داري در سطح احتمال ** :
  .ر حجم کوفتگی سیب زمینی نشان داده شده استنتایج مقایسه میانگین اثر اصلی نوع سطح ب) 2(در شکل 

  

 
  نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی نوع سطح بر حجم کوفتگی سیب زمینی- 2شکل 

از شکل باال می توان دریافت که حجم کوفتگی با واحد میلی متر مکعب که در اثر ضربه در سیب زمینـی ایجـاد مـی شـود، در     
لذا استفاده . و چوب بیشتر از کارتون و فوم می باشد که دلیل این امر محکم تر بودن سطوح آهن و چوب می باشد سطوح آهن

  .از پوشش هاي نرم تر براي کاهش ضربه هاي وارده به غده هاي سیب زمینی ضروري به نظر می رسد
  

   نتیجه گیري
ی، باید در مراحل پس از برداشت سیب زمینی از پوشش هـاي از  با توجه به معنی دار شدن اثر سطح ضربه گیر بر حجم کوفتگ

 .جنس کارتن یا فوم یا پوشش هاي مشابه استفاده کرد تا کوفتگی ناشی از ضربه به حداقل برسد
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