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  :نام پدیدآور و عنوان
محمد /ی عوامل بر خواص مکانیکی چهار رقم زیتون در طول دوره نگهداريبرخبررسی 

  رجبی سرخنی

  عبداله گلمحمدي  :راهنمااناستاد

  یرلجا یحسن ملک دکتر-يقنبر یرضادکتر عل  :ان مشاوراستاد

  23/10/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 58  : اتتعدادصفح

  /مهندسی بیوسیستم  :نامه شماره پایان

  :چکیده

یتوندر طول دوره انبارداري و بررسی نحوه تأثیر درصدهاي مختلف مکانیکی زگیري برخی خواص  اندازههدف از این تحقیق: هدف

  . باشدهاي بارگذاري متفاوت بر خواص مکانیکی زیتون میسرعت ومحلول سود 

 ییـر تغ-و منحنـی نیـرو    تک محوره ياز آزمون بارگذاري فشار ،زیتونتعیین خواص مکانیکی  منظور به:پژوهش یشناس روش

برخی خواص مکانیکی زیتون شامل نیروي گسـیختگی و تغییـر   براي هر نمونه،  تحقیقدر این .شدمستخرج از آن استفاده  شکل

با انتگرال گیري .ترسیم شد ،فشار وصل بود-اي که به دستگاه کششاکسل رایانه افزار نرمدر  بوطهرمنمودار وگیري اندازهآن شکل 

 .محاسـبه شـد  ) Eb(تغییر شکل از نقطه شروع بارگذاري تا نقطه گسـیختگی میـوه، مقـدار انـرژي گسـیختگی      -نیرو منحنیاز 

 قالب فاکتوریل درآزمایش  بر پایهداده هاي به دست آمده.بر حجم هر نمونه به دست آمدانرژي گسیختگی از تقسیم  چغرمگی 

زرد، (یتـون زچهـار رقـم   ، )بر دقیقـه  متر یلیم120و  80، 40(سرعت بارگذاري سهعامل شامل  چهارتصادفی با  کامالًطرح پایه 

 3در ) درصـد 22و 19، 16، 13، 10(محلول سـود  سطح5و) روز 80و  60، 40، 20(يانباردارچهار دوره ،)ماري، شنگه و گرده

  .شد تجریه تحلیلMinTabبا استفاده از نرم افزار تکرار

نتایج نشان داد که تمامی اثرات اصلی و اثرات دوگانه براي نیروي گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسـیختگی، انـرژي   :هایافته

دوره انبارداري، سرعت بارگذاري و رقم براي  گانه سهدار است و همچنین اثر درصد معنی 1چغرمگی زیتون در سطح  گسیختگی و

بیشترین نیـروي  .دار استدرصد معنی 1گسیختگی زیتون در سطح نیروي گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و انرژي 

کمتـرین نیـروي    .آمـد  به دستنیوتن  225متر بر دقیقه و براي رقم گرده برابر با میلی 120گسیختگی در دوره چهارم، سرعت 

بیشترین تغییر شکل  .آمد به دستنیوتن  112متر بر دقیقه و براي رقم شنگه برابر با میلی 40گسیختگی در دوره چهارم، سرعت 

آمد همچنـین   به دستمتر میلی 3/9متر بر دقیقه و براي رقم زرده برابر با میلی 80در نقطه گسیختگی در دوره چهارم، سرعت 

بـه  مترمیلـی 2/5متر بر دقیقه و براي رقم گرده برابـر بـا   میلی 40کمترین تغییر شکل در نقطه گسیختگی در دوره اول، سرعت 

بـه  ژول میلـی  1206متر بر دقیقه و براي رقم زرده برابر بـا  میلی 80بیشترین انرژي گسیختگی در دوره سوم، سرعت .آمد دست

ژول میلی 232متر بر دقیقه و براي رقم گرده برابر با میلی 40انرژي گسیختگی در دوره اول، سرعت  همچنین کمترین آمد دست

هـا داراي چغرمگـی بیشـتري اسـت و رقـم زرد داراي      نتایج این تحقیق نشان داد که رقم شنگه در تمامی سـرعت  .آمد به دست

متر بر دقیقه چغرمگی افزایش یافتـه  میلی 80به  40رعت از همچنین براي تمامی ارقام با افزایش س. باشدکمترین چغرمگی می

.متر بر دقیقه کاهش یافته استمیلی 120به  80است و سپس با افزایش سرعت از 

با افزایش درصد محلول سود نیروي گسیختگی، انرژي گسیختگی و چغرمگی در تمامی ارقام زیتون افـزایش پیـدا   :گیرينتیجه

مثبتی بر خواص فیزیکی و مانـدگاري   یرموردمطالعهتأثمحلول سود در محدوده افزایشاین روند بیانگر این نکته است که . کندمی

یابد، همچنین با افزایش دوره انبارداري تـا دوره  با افزایش دوره انبارداري چغرمگی تمامی ارقام زیتون افزایش می. ها داردزیتون

یابد اما براي دو رقم زرد و شنگه افزایش نیروي گسیختگی تا دوره ي انرژي گسیختگی افزایش میچهارم براي دو رقم گرد و مار

باشد اما در طـول  تري میرقم زرده داراي بافت سفتنتایج این تحقیق نشان داد . یابدافتد و پس از آن کاهش میسوم اتفاق می

یابد اما رقـم گـرده خاصـیت    مرور زمان نیروي گسیختگی آن کاهش میتري داشته و به دوره انبارداري خاصیت ماندگاري پایین

ارقام مورد آزمایش رقم شنگه داراي  یاندر م.کندماندگاري بیشتري داشته و با گذر زمان نیروي گسیختگی آن تغییر خاصی نمی

  .باشدکمترین نیروي گسیختگی  و انرژي گسیختگی می

  زیتون، محلول سود چغرمگی، ،یختگیشکل در نقطه گس رییتغانرژي گسیختگی، :هاي کلیدي واژه
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1
  مقدمه- 1-1

  نام علمی و اهمیت زیتون-1- 1-1

 سـبز  یشـه همدرختی  Oleaceaeي یرهتو از 0lea europaea Lزیتون با نام علمی میوه 

در دو  ارزش اقتصادي فراوانـی دارد و و  بوده نیمه گرمسیري که متعلق به مناطقباشد می

هـدف از کشـت   .مناطق مستعد وسیعی به زیر کشت این محصول رفتـه اسـت  ي اخیر دهه

در  کشـت زیتـون  . زیتون تا حدي بر طرف کردن نیاز به واردات روغن خوراکی بوده اسـت 

از واردات  به استقالل کشور رسانیتوانایی کمک داراي شیب زیاد، کم بازده و هایبایرزمین

 سـالیان متمــادي در مناطقــداراي اقلــیم  ).1393ســیفی و حســین آوا، (روغنـرا داراســت 

در حـال حاضـر   .روغـن خـوراکی مـردم بـوده اسـت      کننـده  ینتأمایدرخت زیتون مدیترانه

بـا  .وردار اسـت برخـ در ایـن کشـورها    نیزصنایع مرتبط با زیتوناز سودآوري اقتصادي باالیی

مـذکورقرار دارنـد  زیتون جهان در منـاطق   باغاتدرصد از  18منتشرشدهیآمارهاتوجه به 

)Alfonso and Owen, 2002.( مردمـان  غـذایی   سـبد زیتـون و روغـن آن در    اسـتفاده از

مراجع یـد تائمـورد   زیتونبیولوژیکی، غذایی و درمانی  مزایايو  مدیترانهنهادینه شده است

در نظـر  در کشورهایی که روغن زیتون به عنوان منبع روغـن خـوراکی   و  باشدمختلف می

حیـدري و همکـاران،   (هاي قلبی و عروقی بسیار کمتر استشود ابتال به بیماريگرفته می

1395.(  

  خصوصیات درخت زیتون-2- 1-1

 يشـاخه چهـار   ایـ کـه بـه سـه     تشـکیل شـده اسـت   بـزرگ   ي تنـه  ازیکتونیدرخت ز

بـه چنـد    یفرعـی و هـر شـاخه   یفرعـی به چند شـاخه  یاصل يو هر شاخه یتقسیم شدهاصل

کوچـک متصـل    هـاي شاخه نهابهایتوسط دمگل هاوهیم. شده است وصلکوچک  يشاخه

درخت نـ یارتفاع ا. ایداردآهسته اریرشد بس تونیدرخت ز). Bentaher et al. 2013(هستند 

 یمـ یاقل طیشـرا  نیبهتردر . باشدمیمتر  5-2متر و قطر تاج آن  کیمتر، قطر آن  8-5به 

گـزارش شـده اسـت     زیـ متـر ن  5متر و قطر تاج آن تا  15-12درخت  نیارتفاع ا ،يو رشد

 شیاز فرسـا  يریگجلـو  يبـرا  هـا بیدرخت در شـ  نیکاشت ا). 1377،يابریض یرنظامیم(

  .)1385،و دانش يمحمد(مناسب است  زیسبز ن يفضا جادیا نیخاك و همچن

  زیتون در جهان يدکنندهیتولکشورهاي نیتر مهم-3- 1-1

باشـند  مـی  اسپانیا، ایتالیا و یونـان زیتون یدکنندهتولترین کشورهاي مهم آمار فائو طبق



. باشـد برابر با نصف این مقدار مـی )میلیون تن 91(دنیازیتون  محصولکل ها ازکه سهم آن

نیز سهم باالیی در تولیـد ایـن محصـول بـا ارزش     ترکیه، مراکش، سوریه عربی کشورهاي 

درصـد   5/0حدود  باید کهمیتن  95149 زیتونی تولیدي کشور برابر با).1-1شکل ( ددارن

تجـاري  هاي سطح باغ 1393در سال ).anonymous, 2012( شودزیتون جهان را شامل می

تجـاري کشـور راتشـکیل    هـاي  درصد باغ 2 باشدکه حدودمی هکتار 44803زیتون کشور 

درصد از تولید بـاغی کشـور    6/0 شامل که بودهتن  95149 تجاري زیتونو تولید  دهدمی

 37402(و غیـر بـارور   ) هکتـار  44803(بـارور (زیتون همچنینمسـاحتباغاتتجاری . باشـد می

هاي استان برداشت شده در زیتون مقدار) 2-1(در شکل  ،باشدمیهکتار  82205 ))هکتار

درصـد   80).1397آمارنامه وزارت جهاد کشـاورزي،  ( شده است به نمایش گذاشتهمختلف 

و  شـود مـی  ینتـأم از روغن مورد نیاز کشور توسط واردات روغن خام و یا گیاهان روغنـی  

افزایش سطح زیر کشت زیتون در منـاطق  وزارت جهاد کشاورزي  اهداف بلندمدتیکی از 

 واردات روغــن خـام منجــر خواهـد شــد   یـزان ممسـتعد بــوده کـه در نهایــت بـه کــاهش    

  ).1392آهنگربنادکوکی و همکاران، (

  میالدي 2012 در سالدر کشورهاي جهان برداشت شده درصد محصول زیتون - 1-1 شکل 
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آمارنامه (1397استان برتر کشور در سال 10و تولید زیتون در  مساحات باغات زیتوني مقایسه- 2-1شکل 

  )1397وزارت جهاد کشاورزي، 

  بندي ارقامتقسیم-4- 1-1

پر : باشندها براي انتخاب ارقام تجاري و سودمند شامل موارد ذیل میترین ویژگیمهم

نسبت باالي جرم روغـن نسـبت   ، جويو شرایط نامساعد  هاغلبه بربیماري، بودن محصول

و  میـوه و تقـارن هندسـی میـوه    کرویت ، به فیبر میوه و کیفیت خوراکی روغن استحصالی

کشـت  ارقام زیتـون  ). 1393هماپور و همکاران، (کوچک بودن هسته نسبت به بافت میوه

زرد،  ارقامبومیاز جملـه . نمودو خارجی تقسیم  بومیبه دو دسته  توانشده در کشور را می

 باشـند کـه در داخـل کشـور اصـالح     می روغنی، ماري، شنگه، زرد گلوله، فیشمی، دزفولی

کشـورهاي اسـپانیا، یونـان،     هاي بـا منشـایی از  شامل رقمو ارقام خارجی  اندژنتیکی شده

 ینتـر  مهمهستند که با شرایط اقلیمی ایران سازگاري خوبی دارنـد فرانسه، ایتالیا و سوریه 

نـو،  پکنسـروالیا، واالنولیـا، سـویالنا، آربـیکن، لچ     :باشـد ارقام خارجی شامل موارد ذیل می

-در تقسـیم ). 1393زارع و همکـاران،  (دا لولیال ندي و آمیگپایکی، بلتکرو ،ثل، جلظابوس

آربـیکن، آمفیسـیس، روغنـی،     ماننـد توان به سـه دسـته روغنـی    بندي دیگر زیتون را می

مـانزانیال، آمیگـدالولیا، ابوسـطل، تخـم کبکـی، دراك،       ماننـد کرونایکی، لچینوو کنسروي 

ماري، کنسروالیا، بلیدي، کراتینـا، پیکـوال و زرد    میشن، مانندو دومنظوره  کاالمون شیراز،

  ).1389زینانلو، (تقسیم نمود 

  خواص زیتون-5- 1-1

باشـدکه بـه علـت داشـتن     مـی منـاطق نیمهگرمسـیري    درختی سازگار با اقلیمزیتون 

زیتون به علـت  . ترکیبات مفید و دارویی محبوبیت زیادي در مصارف دارویی و غذایی دارد



اقلـیم  درختـان   مفیدتریناز  ییک شود بهوبی از آن استحصال میاینکه روغن متبوع و مرغ

 تولیـد زیتـون   مـوارد اسـتفاده   ینتر مهم) 1374  ،یطباطبای(استاي تبدیل شدهمدیترانه

 باغـات هـاي اخیـر   در سـال  دلیـل و بـه همـین    زیتون فرآوري شدهاستو  خوراکی روغن

شـامل مـواد   زیتـون   میـوه )1384،یبنیـانپور و جلیلـ  (زیرکشت زیتون افزایش یافته است

ي هـا آهن و پتاسیم، ویتامین یمعدن عناصرگلوکز، پکتین،  باشد از جملهمغذي فراوانی می

AوBید سید اگزالیـک، اسـ  مالیک، امانند اسید سیتریک، اسیدگالیک، اسید  یآل اسیدهاي

همچنـین میـوه   در گوشـت میـوه،   موجود کربوکسیلیک اسیدهاي تري همچنینالکتیک و

Kiritsakis and(باشـد مـی یاز ترکیبـات فنل  محتواي سرشـاري تون شامل زی Markakis,

 میـوه  اگر، هستندزیادي  یو داروی یغذای فوایددارای آن استحصالیزیتون و روغن  .)1988

خواهـد  مالیم یو مسـهل  بخـش  آراممغذي، داراي ترکیباتمصرف خوراکی داشته باشدزیتون

. هـاي دسـتگاه گـوارش رادرمـان خواهـد کـرد      بیمـار زخـم معـده و   امراضـی ماننـد   و  بود

 مشـکالت ها، اي از قولنجپاره درمانبرایدیربازملین است و از داراي خواص نیز  یتونز روغن

  ).1374میر منصوري،(شده است  بکار گرفتهها مثانه و امراض جلدي و زخم

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-2

 تالشکه با  ايمیوه، پردازد یممیوهفرآوري  ماهیتبه نو  ايدریچهاز  یقتحقمبحثاین 

امکان فراوري صحیح محصـول را  کشاورز که در صورتیو  پشتکارفراوانمحصول داده استو 

بخـش قابـل تـوجهی از محصـول از     و به محصول وارد شده خسارت سنگین  نداشته باشد

ایـن  . رددگـ مـی آن  يبازارپسندکاهش  میوهباعثو یا تغییر رنگ شدید بین خواهد رفت 

-انبارداري محصول مـی  در دورهبر یکدیگر  هاآنیرتأثو عواملگوناگونیرتأثارزیابیبه  پژوهش

و بـا ارزش افـزوده    تـر  مرغـوب تا کشاورز با تلفات کمتري مواجـه شـود و محصـولی    پردازد

مشکلی که امروزه بیشتر باغـداران سـنتی کـار بـا آن دسـت بـه       . به بازار ارائه دهدبیشتر 

عدم رعایت اصول صحیح انبارداري و شرایط نامساعد نگهـداري محصـول    ،هستندگریبان 

-دسـت مـی  از دلیـل   این از محصول خود را به یتوجه قابلو درصد  استپس از برداشت 

بـا   )نـرم شـدن محصـول   (از دسـت نـدادن    به خاطردهند و گاه مجبورند محصول خود را 

  .قیمت بسیار پایین عرضه کنند

در طـول دوره  زیتـون، حفـظ رنـگ میـوه     کیفیـت میـوه   ي مهـم در  پارامترها ازجمله

، رنـگ  ايتغییر رنگ میوه به قهوهبا یفعالیت آنزیم به علتمتأسفانهکه  باشدانبارداري می
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 ضـربات وارده بـر میـوه   علتپـس از برداشـت میـوه بـه      اتفـاق این . شودتخریب میمناسب 

و فـرآوري   متعاقـب یتکنولوژتیمارهای یهـا ضـمن برداشـت و نیـز طـ     میـوه  شـدن ی زخمو

). Goupy et al. 1991(پـذیرد صـورت مـی  زیتـون   یبرطـرف کـردن تلخـ   جهت محصول 

و  یشـیمیای  -یتغییـرات آنزیمـ   تشـدید سـبب   همچنـین زیتون  انبارداريشرایط نامناسب

کیفیت میـوه   باعثتنزلها و فعالیت میکروارگانیسم رشد.گرددمیها فعالیت میکروارگانیسم

استحصـالی از زیتـونحس خواهـد    در روغـن   گیزد کپکو طعم شود پایینمییارماندگو نیز 

و بـا   مفیـد یـک میـوه    عنوان بهکشت زیتون  زمانی کهاز. )1377،ضیابري یمیرنظام(شد

فـرآوري،   خصوصـفرایندهاي در  وسـیعی های، پـژوهش مطرح شـد  باال در دنیا یارزش غذای

شـده   اسـتفاده هایروش. اسـت صورت گرفتهزیتون یانبارمان شرایط کردن ینهبهنگهداري و 

زیتـون بـه    سازيکنسرو شاملپس از برداشت، زیتوندر زمان کیفیت  بهبودفرآوري و  براي

در نگهداري ، تخمیر طبیعی، صنعتی، فرآیند تخمیر )استفاده از سود(نوینسنتی و روش 

Bencic(باشندمیاتمسفر کنترل شده  دارايو انبارهاي  سردخانه et al. 2010(.

در رابطـه بـا صـدمات     آمـده  یشپـ هـا مشـکالت   پـذیر میـوه  یکی از خصوصیات آسیب

مکانیکی وارد به میوه از جملـه صـدمات ایجـاد شـده بـه علـت ضـربه و فشـار در فراینـد          

باشد که این صدمات بـه شـکل   برداشت، انبارداري و فرایندهاي مربوط به دسته بندي می

ــندي م   ــازار پس ــت و ب ــوجهی کیفی ــل ت ــی قاب ــاهش م ــوه را ک ــدی  ,Steenkamp(دهن

و فشـار  حس المسـه  میزان رسیدگی میوه  هاي سنتیتعیینروشیکی از  همچنین).1997

مهـارت لمـس    یرتـأث بوده که تحت  یرعلمیغکه روشی است انگشتان دست  با میوهدادن 

دارد، بنـابراین آگـاهی از    بـه همـراه  کننده قرار گرفته و در اکثـر مـوارد نتـایج نادرسـتی     

معیارهاي مکانیکی استاندارد شده به شاناسایی زمان دقیق رسیدگی میـوه کمـک خواهـد    

این  سازيامکان کمیمیوه گوناگون مکانیکی  گرهايآزمون. )Singh & Reddy, 2006(کرد

ارائـه خواهنـد   شاخصی براي بررسی میزان رسـیدگی میـوه    کنند و را فراهم میتشخیص 

تــوان زمــان مناسـب برداشــت را تعیــین  هــاي مـی بــا اســتفاده از چنـین شــاخص  دادکـه 

  .)USDA, 2003(نمود

محصـوالت کشـاورزي و بـاغی و     بـراي در تدوین استانداردهاي کیفـی   مرحلهینتر مهم

خـواص فیزیکـی و   انـواع  در موردکسـب دانـش   مختلف فرآوري،  ابزارهايبهبود  همچنین

-رسان اعمال نیرو میهاي آسیباست، همچنین با شناسایی محدوده مکانیکی محصوالت

 بررسـی ). 1384و همکـاران،  مسـعودي (توان از صدمات وارده بر محصول جلوگیري کـرد  

کـه   کشـاورزي ایـن امکـان را فـراهم خواهـد کـرد       خواص فیزیکی و مکانیکی محصـوالت 



رسـان بـه میـوه سـاخته     مطابق با محـدوده آسـیب  هاي فرآوري و سیستم هاینویندستگاه

اي که تلفات وارده به میوه در اثر فشارهاي مکـانیکی کـاهش یافتـه و میـوه بـا      گونهشودبه

 فیزیکـی  بنـدي معیارهـاي  رتبـه ). 1382توکلی هشجین، (تري به بازار عرضه شودکیفیت

و  ونقـل  حمـل باعث خواهد شد کـه در فراینـدهاي   شکل، اندازه، ابعاد، چگالی و رنگ شامل

محصولدقت باالیی بکار گرفته شود و  تلفات محصـول بـه علـت عملکـرد نادرسـت      قال انت

محصوالت  سایر ومیوه بخشقابل توجهیساالنه ). Mohsenin, 1986(ها کاهش یابدماشین

و  بنـدي درجـه ، ونقل حملهنگام برداشت، وارد شده در مکانیکی  صدماتکشاورزي در اثر 

چنـین  . کننـد وارد می کشاورزدست داده ضرر مالی مهمی به کیفیت خود را ازبندي بسته

ایجـاد  مختلف پس از برداشت  فرایندهاياستاتیکی و دینامیکی در  صدماتی در اثربارهاي

تواند با وارد بر میوهمی میزان خسارتو ها رسان به میوهمحدوده نیروهاي آسیب. شوندمی

  ).1391و همکاران، صدرنیا (مشخص شودها آنخواص مکانیکی  ارزیابی

در تعیـین عوامـل مهـم    خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت  سازيکمیکلی،  طور به

  .خواهد داشتطی انبارمانی نقش بسزایی  هامیوهخواص کمی و کیفی  اثرگذار بر

  

  پژوهش از اینهدف - 1-3

گی و نیروي گسیختگی، چغرمگی، انرژي گسـیخت (مکانیکی گیري برخی خواص  اندازه

در طـول  ) مـاري، زرد، شـنگه و گـرد   (یتـون زچهار رقم)  در نقطه گسیختگی تغییر شکل

هـاي  در سـرعت درصـدهاي مختلـف محلـول سـود     بررسی نحـوه تـأثیر   و دوره انبارداري 

تعیـین اثـر متقابـل بـین     باشـد، همچنین مـی  خواص مکانیکی زیتون بارگذاري متفاوت بر

  . است) ود و دوره انبارداري، درصد محلول سرقم، سرعت بارگذاري(یرهاي مستقل متغ
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مبانی و پیشینه تحقیق-2

  

2  

  مقدمه- 2-1

 یطراحـ  توانایییمحصـوالت کشـاورز  مکـانیکی  خواص  رسانشناسایی محدوده آسیب

محصـوالت را فـراهم    مکـانیکی یهایژگیو و طیشرا با توجه بهدیجد يندهایها و فرآنیماش

بـازده فراینـدهاي فـرآوري    کـاهش و  صدماتوارده بـر محصـول   زانیم بنابراینو  خواهد کرد

بـه  ،  گـردد میجـاد یا يدارو انبار ییجادر مراحل جابه صدماتشتریب. افزایش خواهد یافت

 ای، کششـ ضـربه  شـامل (یکیمکـان  يهاتنش يبند بستهو  فرآیندانتقالیکه در ط این دلیل

دهـد را تقلیل مـی شده  يآورمحصول فر تیفیک جهیو در نت واردگردیدهبه محصول ) فشار

رطوبـت   بـا افـت  کـه  باشـد  مورد مـی نکته قابل توجه این .)1388،یینایو م احیس يافکار(

 يرا در مراحـل مختلـف فـرآور    محصـول پذیری یبآستواندرجهمانی میمحصول قبل از انبار

داراي اهمیـت قابـل تـوجهی    یمحصوالت کشاورز یکیمکان بنابراینبررسیخواص. دادکاهش 

بـا   بنـابراین . هـاي اخیـر گردیـده اسـت    ده درنوینعلم  نیا باعثپیشرفت متعاقباًو باشد می

 زیربنايیمحصـوالت کشـاورز   کیـ مکان مبحـث کـه   اظهـار کـرد  تـوان  یمـ  اطمینان باالیی

  ).1382ن،یهشتج یتوکل(استیکشاورز یمهندس

پیش نیاز اساسی فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزي  کسب دانش در موردخواص

هـاي مناسـب بـراي    فرآوریـو سـاخت سـازه   ، ونقـل  حمـل برداشت،  هايماشینطراحی  در

-حیـاتی از  انتقالبندي و بسته بندي،درجه برداشت، هايعملیات. ارمانی محصول استانب

 ارائـه و  خـواص کیفـی  حفـظ   جهـت ، هستندفرآوري محصول  احلترین مرو حساس ترین

بـه  ، گـران قیمـت  ، فرآوري محصوالت کشاورزي کنندگان مصرفبا ذائقه  یسازگارمحصوالت

 زمـان  هـم در این شـیوه  . بدل شده استبخش تولیدات مواد غذایی  رین معیارهايیکی از 

. هـاي مشـتریانوجود دارد  امکان حفظ کیفیت محصول و تطابق کیفیت محصول با خواسته



-درجـه خواص فیزیکی و مکانیکی محصـوالت کشـاورزي در    در موردخصوصآگاهیدر این 

تجهیـزات  مناسب طراحی در و در نهایت ونقل حملصدمات ناشی از  تقلیلکیفیت،  بندي

  .)1382لهراسبی، (ایفا خواهد کردفرآوري نقش مؤثري  اب مرتبط

گیـري  انـدازه . هاسـت تعیـین کیفیـت میـوه    استحکام بافت میوهمعیاري اساسـیجهت 

صـدماتایجاد  بینی یشپـ براي نظارت بر نرم شدن میـوه و   روشیمطلوببافت میوه استحکام 

تشخیصاسـتحکام  اساسًا. باشـد میبرداشت و پس از برداشت طیمرحلهکوفتگی  شده در اثر

 .Duprat et al(اسـت به فشار ترگر و مقاومت مکانیکی دیواره سلولی  وابستهها بافت میوه

et al. 2007Van Zeebroecket al. 2004;Landahl;1997(.   بافـت  اسـتحکام  در واقـع

 بافـت کـاهش اسـتحکام   در برابر نیروهاي خارجی اسـت و   بافت میوهمقاومت  بیانگرمیوه 

داراي اهمیـت   یـوه میرهذخساختار مناسـب مخـازن   و  انبارداريرسیدگی،  میوهطی دوره

  .باشدقابل توجهی می

نفوذ در بافـت  (مخرب  هايمیوهشامآلزمونبافت هاي تشخیصاستحکام روش ینتر مهم

-مـی )صوتتابش نور از بافت یا انعکاس باز(و غیر مخرب ) تیلور -محصول و آزمون مگنس

Chen(باشد et al. 1996 .(روشی مخرب جهت تعیین استحکام بافت تیلور  -آزمون مگنس

ارزیابیاسـتحکام  و هـدف از آن   خواهد بـود یک آزمون تخریبی  چنین رویکردي.استمیوه 

در . باشـد مـی تیلـور   -گیري شـاخص اسـتاندارد سـفتی مگـنس    اندازه واسطه بهمیوه بافت 

سـپس   شـود و برداشـته مـی  بـه وسـیله تیـغ     میوهاز پوست  ايتیلور، الیه -آزمون مگنس

Hertog(کنـد  میوه نفوذ مـی  به داخل بافتاي ، میلهفشاري یکنواخت و ممتد یلهوس به et 

al. 2004.( و  کنـد مـی نفـوذ   داخلمیوهبه  فشاردستگاه تست  نفوذگردر آزمون نفوذسنجی

 عنـوان  بـه و  شـود مـی گیري اندازه در عمق معینی از بافت میوهنفوذ موردنیازجهتنیروي 

  ).1385رضوي و اکبري، (گردد معرفی می استحکام بافت میوهشاخص 
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هسـتند کـه    خصوصـیاتیکتایی داراي  هـا و سـبزیجات  بیولوژکی شامل میوهمحصوالت 

باعـث  محصـوالت کشـاورزي    نامتقـارن شـکل  . شودها از مواد مهندسی میباعث تمایز آن

، محصـوالت کشـاورزي   شـود در شرایط محیطی مختلف مـی ها آنرفتار  پیچیدگی مطالعه

و از نظـر مقاومـت بـه     دارندکشسان  و لزج بافتیغالباًو  هستندن وهمگنابافتی  ذاتاًداراي 

هـا  متغیـري در آن و لرزشی رفتار مقـاومتی   ینامیکیو دکشش وفشار در حالت استاتیکی 



 Serpil and(سـروت  سـرپیل و  ).  Stroshine and Hamann, 1994(شـود ده مـی مشـاه 

Servet, 2006(  اندبندي کردهبه گونه زیر گروهخواص محصوالت کشاورزي:

 حجم،چگالی حقیقی،چگالی تودهجرمشکل،اندازه، شامل(خصوصیات فیزیکی،(

 گســیختگی،انرژي  یــروين نیــروي شکســت،چغرمگی، (یکیمکــانخصوصــیات

)شکل در نقطه گسیختگی ییرتغ گسیختگی،

 مانند گرماي ویژه(ییگرماخصوصیات(

 میزان جذب دفع نورمانند رنگ(ينورخصوصیات،(

 الکتریک يدمانند هدایت الکتریکی و خصوصیات (یکیالکترخصوصیات(

  خواص فیزیکی- 2-3

مناسـب  سـاخت انبارهـاي   و  انتقـال برداشت و فرآوري،  هاي ینماشمناسبطراحی      

محصـوالت  فیزیکـی و مکـانیکی    یاتخصوصـ جامع از  مستلزمدانشیکشاورزي  محصوالت

فیزیکی محصـوالت کشـاورزي در    يها شاخصهسازیکمیو  یريگ اندازه، باشدکشاورزي می

 شـامل  هـا ویژگـی ایـن  . باشدمی یرناپذ اجتنابامري ضروري و فرآیندهاي پس از برداشت 

،چگالی، خصوصـیات جـذب ودفـع رطوبـت،     شکل اندازه،از جملهد نباشیمموارد متعددي 

، سطح ینامیکیآئروداصطکاکی، خصوصیات هیدرودینامیکی و  هاي یژگیوخواص حرارتی، 

ــگ   ــه، حجــم، تخلخــل، رن Sahin(و ظــاهرروی and Sumnu, 2006( . ــه ــینمطالع  چن

-مـی  تحقیقات مهندسان کشاورزي و مهندسان فرآوري مـواد غـذایی  جنبهینتر مهمیخواص

  .انداختصار توصیف شدهبه هاویژگیبرخی از این در ادامه . باشد

  شکل و اندازه-1- 2-3

از مواد خـارجی و همچنـین    ها آنتفکیکشکل و اندازه فیزیکی محصوالت کشاورزي در 

محصـوالت   بنـدي طبقـه و در هنگـام   اسـت بـه کـار گرفتـه شـده    بر اساس اندازه  تفکیک

شـکل و انـدازه دو عامـل    . اسـت ازه محصول خصوصیت شکل و اند بارزترینغالباًکشاورزي 

یـک جسـم بایـد    دقیـق  شـکل   مشـخص کـردن  براي . شناساییاجسامهستند در یرگذارتأث

  ).1382توکلی هشتجین،(ندشو یريگ اندازهآن  هندسی از ابعاد تعدادي

اي داراي اهمیـت ویـژه  و  هـا  یوهم، توصیفمحصوالت صیفی زماندر غالباًاندازه و شکل  

تعریـف سـه بعـد     توسـط ر شده ابعاد سطح تصویگیري توان با اندازهرا میاندازه . باشندمی

ابعـاد محصـوالت   ) Mohsenin, 1986(کـرد توصـیف  )و ضـخامت  عـرض  ،طـول (محـوري 



ابعـاد  امکـان تعیـین   . متغیـر اسـت  پـرورش و رقـم    مکـان فصل رشد،  بر اساسکشاورزي 

ــول  ــتفاده از محص ــوتجهیزاتکــولیس و  بــا اس ــا توجــه  البتــه . جود داردویربرداریتص ب

بایـد   حد امکانرا تا  یموردبررسهاي نمونهدر محصوالت کشاورزي، تعداد ذاتی یناهمگنبه

آمـده بـه یـک مقـدار متوسـط رسـید       بـه دسـت  هاي گیري دادهبا میانگینو  افزایش داد

)Stroshine, 2004.(  

تعـاریف   ینبنـابرا ؛ کاربرد دارنـد و ضـخامت ،عرض طـول اغلـب   و بـذور  ها دانهخصوصدر 

و  هـا  یوهمیبنـد  درجـه بـراي   شده یینتعیاستانداردهابر اساس دنتوان یمدر صنعت  بکاررفته

اي اسـاس تفکیـک چنـین مـوادي     محصوالت دانهاندازه و ابعاد فیزیکی . باشندسبزیجات 

  . روش الک کردن هستند یلهوس به

  حجم، چگالی و تخلخل-2- 2-3

در فرآینـدهاي   بسـیاري محصوالت کشاورزي اهمیـت   واقعی و ظاهري حجم و چگالی

تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره      گوناگون پس از برداشت دارداز جمله چنـین فراینـدهاي مـی   

، طراحـی سـیلوها و مخـازن نگهـداري،     کردن خشک،محصوالت ارزیابی کیفیت فرایند:کرد

ایی مرحلـه  شناسـ ،کیفی يبنـد  درجهمواد ناخالص،  تفکیک، مکانیکی علوفه متراکم کردن

حجـم محصـول   گیـري  هاي مختلفـی بـراي انـدازه   راه. ها دانهو  ها یوهمبررسی سفتیو  بلوغ

یـا   ي کـه محصـول در آن رهاشـده اسـت    مایع یـا گـاز  حجم ییجا جابه:وجود دارد از جمله

در مایع  ییجا روش جابه.در مایع يور غوطههنگام  میوهنیروي شناوري وارد بر گیري اندازه

 باید به ایـن نکتـه توجـه شـود از    ، مشخصی نداردکه محصول شکل  است مناسب مواردي

به این منظور )مانند تولوئن(دارددر بافت محصول  کمی قابلیت نفوذیاستفاده شودکه مایع

مـایع   در مایع رها شود تـا با سرعت بیشتري  میوهیا  به حداقل برسدیریگ اندازهخطاي  که

 عنـوان بـه و  عبارتست از جرم جسم تقسیم بر حجـم آن  چگالی. نداشته باشدفرصت نفوذ 

به دو صورت چگـالی   عمومًاچگالی محصوالت کشاورزي . شود یمجرم بر واحد حجم بیان 

Wilhelm(اسـت تعریف شـده توده و چگالی حقیقی  et al.2005 .(  درصـد  عنوان بـه تخلخـل

ز از مشخصـات  تخلخـل نیـ  . شـود تعریف میهواي میان ذرات توده محصول به حجم توده 

چگالی تـوده و چگـالی    مجزاي یريگ اندازهتوسطکه  کشاورزي استدر محصوالت  اساسی

  .استمحاسبه قابلحقیقی 

  ضریب اصطکاك استاتیکی-3- 2-3

مورد نیاز بـراي حرکـت   افقی نیروينسبت بین :عبارتست ازضریب اصطکاك استاتیکی 



جسم بر روي سـطوح اجسـام بـه نیـروي عمـودي وارد بـر جسـم،نیروي افقـی بـه علـت           

ضـریب   آنو بـا افـزایش    شـود تمـاس ایجـاد مـی   چسبندگی بین ذرات محصول و سـطح  

اصـطکاك   بیضـر  بر افـزایش  یرگذارتأثعوامل. خواهد یافتطکاك استاتیکی نیز افزایش صا

، نـوع محصـول، نـوع و جـنس سـطح      سـم و سـطح درگیـر   ج رطوبـت :عباتند از یکیاستات

Wilhelm(تماس et al. 2005(.  

  

  خواص مکانیکی- 2-4

وارده یروهـا ین تـاثیر رفتار مـواد تحـت   بیانگر که  خواصی هستندمواد  یکیخواص مکان

-کشـش «آزمون از مواد  یکیمکان هاي یژگیوتشریحو  گیريبه منظوراندازه عمومًا. هستند

 Ramirez et(استفاده گردیده است )کرنش-تنش(» شکل ییرتغ-روین« منحنیو » فشار

al.2009 .( مـواد   یکیخـواص مکـان  عنـوان  بهیخارج نیروهايمقابل  رمواد ددرونی واکنش

پـس از   برداشـت و فراینـدهاي   اتیعمل هنگام انجامیمحصوالت کشاورز. تعریف شده است

ــت  ــابرداش ــل مکان ب ــدیکیعوام ــن گوناگونیمانن ــاييروی ــار ه ــ ،يفش ــربه و ،یکشش  ض

شـکل   رییـ تغ دچـار محصـوالت  شـوند که سـبب مـی  عوامـل   نیـ ا ،ارتعاشاتسروکار دارنـد 

 هـاي  یبآسـ و  یکـوفتگ  ،یختگی، گسـ از حد معینی فراتـر رود شکل  رییتغ شوندزمانی که

 ینتر مهم. شودمیمحصول  تیفیافت ک باعثو  شوددر محصول ایجاد مییمختلف یکیمکان

محصـول تحـت    مکانیکیاتیخصوصـ  تعیین،یکیاز بروز صـدمات مکـان   گام در جهتاجتناب

اسـتاندارد تحـت    يهـا  آزمـون انجـام   کسـب چنیندانشـی  یبرا اسـت مختلف  هايبارگذاري

-اسـتفاده مـی   یـل به دلیکیمکان آزمونرویکردهایاجرای.است يضررامري شده کنترلطیشرا

و  ینتـر  مهـم . ارنـد محصـول د  يو فـرآور  انتقـال مراحـل برداشـت،   یمشابهتیماه شوند که

ــداول ــرف مت ــانیکی مع ــواص مک ــول  ترینخ ــت محص ــون توســطباف ــار -کشــش گرآزم فش

ــل ــت قاب ــتند یابیدس ــم. هس ــر مه ــذارتأثعوامل ینت ــان یرگ ــواص مک ــوالت  یکیبر خ محص

نـوع   ،يساختار و بافت محصـول، رطوبـت محصـول، سـرعت بارگـذار      از اند عبارتیکشاورز

  .)1388،یکرمان(يذاربارگ زمان مدتو  يبارگذار

ساختمان و بافت محصول-1- 2-4

بررسـی عملـی ایـن     ناپایداري هستنددر نتیجهبسیار دارایخواص  محصوالت کشاورزي

ــواد  ــدگی شــاملم ــایی پیچی ــایی ینبنابرا .اســتبســیاري ه ــانیکی شناس ــه خــواص مک ب

بـا  . مهـم خواهـد بـود   کیفیـت محصـول    در موردکسب دانش بیشتر تحلیل بافت و منظور



سـازیفرآیندهاي پسـت از برداسـت و    محصوالمکان بهینه بافت مکانیکیهاي ویژگی تحلیل

 Razavi and(شــودســازي محصــول فــراهم مــیســاخت بهتــر مخــازن جهــت ذخیــره

Bahrampour, 2007.(  

بارگـذاري   یتبـه وضـع   ایبستهمحصوالت دانهتغییر شکل در مورد  -نیرو شکل منحنی

) Tavakoli et al.2009(لی و همکـاران  تـوک ). Sitki, 1986(متفـاوت خواهـد بـود   هـا  دانـه 

ایفـا  مکانیکی محصـول   نقش قابل توجهیدر چگونگیرفتارکه بافت محصول  کردندگزارش 

  .کندمی

  رطوبت محصول-2- 2-4

که  هاست آنموجود دربافت  مواد بیولوژیکی میزان رطوبت ترینویژگیبا اهمیتیکی از 

خـواص فیزیکـی و مکـانیکی    . دهـد راتحت تـاثیر قـرار مـی    ها آنفیزیکی و مکانیکی  رفتار

در  شـده  یـره ذخبه علـت حجـم زیـاد آب    و سبزیجات  ها یوهمیژهو بهمحصوالت کشاورزي 

مـانی طیـف   قابلیـت انبار . گیـرد قـرار مـی  تحت تأثیر مقدار رطوبـت   به شدت، هابافت آن

رطوبـت   براي انبارمـانی بهتـر  که  بستگی دارد ها آنمحصوالت به میزان رطوبت  وسیعی از

، بـا ذخیـره آب بـاال   محصـوالتی  . کـاهش یابـد  طبیعی یا مصنوعی هاي باید با روشزاد ما

کـاهش   هـا  سـلول فشار بـین   این فرایندکه طی  میان بافتی خود راآزاد کردهآب  یراحت به

کـرنش مـاده اثـر    -فشار تـورم سـلولی بـر خـواص کشسـانی و رابطـه تـنش       . خواهد یافت

-محصول میرطوبت  دیدگیتابعی از یبآسحساسیت محصول در برابر همچنین . گذارد یم

  ).1382توکلی هشتجین، (باشد

  سرعت بارگذاري-3- 2-4

حساسـیت نمونـه    بـه  بـا توجـه  فشـاري   هـاي در هنگاماجراي آزمونسرعت بارگذاري 

تغییـر  -قسمت اول منحنی بـار ).ASAE, 2001(شودگرفته می در نظربارگذاري  سرعت به

حالـت   محـدوده  محصـوالت کشـاورزي در   اغلـب ذاري فشاري بـراي  شکل در آزمون بارگ

؛ دهنـد از خود نشان میخاصیت ویسکواالستیک مواد اما با افزایش بار ؛ قرار دارداالستیک 

در سرعت بارگذاري  افزایش یا کاهشو  استزمان  تابعی ازبنابراین، افزایش حد االستیک 

.Tavakoli et al(اي برخوردار استها از اهمیت ویژهاین آزمون 2010.(

  طول مدت بارگذاري-4- 2-4

کرنش پالسـتیک   باعث ایجاد عمومًابر محصوالت کشاورزي  وارد کردن نیروهاي مازاد

 يا دورهتحت بارهـاي   هامیوهکرنش -بنابراین رفتار تنش؛ شودها میدر آن) یرناپذ برگشت(



اي تغییر شـکل محصـول در   بر موردنیازانرژي  عمده ، زیرا بخشیباشدمتغیر مییا تکراري 

  ).Stroshine and Hamann, 1994(فراهم گردیده استقبل  هايبارگذاري

جهت بارگذاري-5- 2-4

رفتـار   درنتیجـه ، داراي نـاهمگونی اسـت  که بافت محصول در جهـات مختلـف    آنجااز 

بارگـذاري  در جهـات   میـوه  مکـانیکی  هـاي ویژگـی و میزان تغییر شکل و سـایر   مکانیکی

  . متغیراستمختلف 

  

  هاي مکانیکیآزمون- 2-5

محصـول، تحـت شـرایط     شناساییرفتار مکانیکیمکانیکی،  آسیباز بروز  به منظور اجتناب

الزم اسـت   شـرایط مطلـوب،  جهـت دسـتیابی بـه    . اي اسـت داراي اهمیـت ویـژه  مختلف، 

 يهـا  آزمـون تـا بـه امروز  . انجام شـود شـده  کنتـرل استانداردي تحت شـرایط   يها آزمونتا

انـداز  مـواد مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه     مختلفی، براي شناسایی خـواص بافـت بیولوژیـک    

مکانیکی به علت سادگی و  يها روش. کششی-مکانیکی بارگذاري فشاري يها آزمونجمله

شباهتی که از لحاظ ماهیت با مراحل برداشت و فرآوري پس از برداشت محصول دارند، از 

ن در حـالی اسـت کـه در روش مکـانیکی بسـته بـه نـوع        ای. عمومیت بیشتري برخوردارند

بارگذاري و ماهیت پژوهش و نیز فرضیاتی که پژوهشگر در مورد رفتار محصول مورد نظـر  

 زاگـر هـدف ا  . خواهد شد رو روبهمکانیکی  يها مشخصه، با دامنه وسیعی از نماید یملحاظ 

ابزارهاي در سـازی  ینـه هبجهتمحصول  یابی به دانش بنیادي در مورد ماهیتدستپژوهش، 

بایددربرگیرنـده   مـورد نظـر   هـاي شـاخص ، تماس با محصول طی فرایندهاي مختلف است

هـا حفـظ کیفیـت    اي کـه در طراحـی ماشـین   گونههاي محصول باشند بهویژگی ینتر مهم

شبه (يمحور تکفشاري  گرآزموناستفاده از ، خصوصدر این . محصول در نظر گرفته شود

  ).1382توکلی هشتجین، (باشدترین ابزار مورد استفاده میرایج) استاتیک

  )شبه استاتیک(يمحورتکبارگذاري فشاري -1- 2-5

 جهتدرک قابلاطالعات  صورت بههاآزموناز  قابل استفادهجینتااستنتاج و  کسبدانشیبرا

تحـت   يکـرنش محصـوالت کشـاورز   -رویـ ن یرفتار منحن بررسی،یمهندس زیو آنال یطراح

 بارگـذاري شکسـت دانـه تحـت    مـورد نیـاز بـراي    یروین. استیضرور کیشبه استات يبارها

ــتات ــتات کویاسـ ــبه اسـ ــتاریمع ک،یشـ ــیطراح مطلوبیجهـ ــارا و ادوات  آالت ینماشـ و کـ



مختلـف   اجزايیـ در طراح الزامیو  هیاصول اول عنوان بهتوان یماز چنین معیاریباالاستتیفیک

Bargale(بهره برد، هاي مرتبط با محصولماشین and Irudyaraj, 1995.(  

یذخیره خواهد محصوالت کشاورز دریانرژ يمقدار عمومًایباربردار -يبارگذار طی فرایند

) کیشبه اسـتات (سرعت کم (داراي طیف سرعت وسیعی و ضربات وارد بر محصولبارها .شد

 ازیبارگذارسرعت محصوالت نسبت به  العمل عکس.باشدمی) )کینامید(ادیبا سرعت ز ایو 

ــ ــدازه و شــکل (یهندســ تیخصوص ــ) ان جــرم و ذرات (محصــوالت یماد تیو خصوص

محصـوالت  » شـکل  رییـ تغ -رویـ ن« منحنـی مطالعه . گیردنشات می) جسم دهنده یلتشک

و یـ نیع يهـا  آزمـون از  دیـ مف جینتـا  افـت یدر جهتیکیشبه اسـتات بارگذاریتحت  يکشاورز

 زیو آنـال  سـازي  ینـه به،یدر طراح اطالعاتگیري از این بهرهو  درك قابلاطالعات  استنتاج

، رفتـار مکـانیکی مـواد    يسـاز  مـدل یبرا نیبنـابرا ؛ باشـد  یمـ و الزم  يضرورامري یمهندس

و کامـل   سـالم محصوالت  يبر رو یو برش یخمش ،یکشش ،يفشارآزموناز جملهییها آزمون

و همکـاران،   یعراقـ  یانیآشت(گردداجرا میمنظم  یشکل هندسي داراي ها نمونهیبر رو ای

 ویکردهـاي مناسـبیجهت  ر هـایی، چنین آزمـون ). 1388و افکاري سیاح و مینایی،  1386

ــه خــواص  ــواد کشاورز مکــانیکیمطالع ــه مــورد نظــر  ،هســتندیم ــذار نمون  يتحــت بارگ

شـکل   رییتغ -روین« یو با استخراج منحن گیردمیقرار ) کیشبه استات(يمحور تکیفشار

شـوند و همچنینـاز   گیـري مـی  اندازه یختگیشکل در نقطه گس رییتغ و شکست يروی، ن»

. گـردد  یممشخصـ یو مقـدار چغرمگ  یختگیگسـ  يانـرژ طریق محاسبه سطح زیر منحنـی  

 یکشسـان  بیضـر  حاصله از آزمـون فشـاري امکـان محاسـبه    یها دادههمچنینبا استفاده از 

  ).1382،یلهراسب(نیز وجود داردیفشار يروین نهیشیو ب يظاهر

. کـرد  بررسـی یکم صـورت  بـه توان یمـ را  تغییرشـکل معـین  یبراي الزم رویـ قـدار ن م     

توسـط  . اسـت یفشار يبارگـذار  آزمون،باررفتار محصول تحت  بررسییآزمون براترینمتداول

هنگـام برداشـت،    رد بررسیآسـیب وارده  امکـان از آن  حاصـله و اطالعـات   آزموننیا اجراي

  .گرددمیفراهم یمحصوالت کشاورز يو انباردار ي، فرآورونقل حمل

ــه      ــاورز ذاتاًگرچـ ــوالت کشـ ــواد ب  يمحصـ ــه مـ ــوژیکـ ــتند،  یکیولـ داراي هسـ

شـکل   به علـت ها آنایجاد شده درکنش–تنش  عیتوز یو بررس اي هستندویژههای یچیدگیپ

کـه محصـوالت    را بایـد نظـر گرفـت   تـ یواقع نیـ ، امـا ا پذیر نیستامکانفرورفته  ایبرآمده 

 يهـا  تنشتحت  يو فرآور ونقل حملشت،خود در مراحل بردا یعیبه شکل طباغلبیکشاورز

 اسـتخراج شـده از  اسـتاندارد   هـاي نمونـه یبـر رو  شیآزمـا  نیبنـابرا ؛ گیرندقرار مییکیمکان

در بنابراین. را ندارندیواقع طیبه رفتار محصول در شرا امکان تعمیمیمحصوالت کشاورز
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Abstract
Research Aim:The purpose of this study was to measure some of the mechanical properties of 
olive fruit during storage and to study the effect of different percentages of different solutions 
in the loading rateon different mechanical properties of olive.
Research method: In order to determine the mechanical properties of olive, a compressive 
loading test and a curve of force-deformation derived from it were used. In this research, for 
some samples, some mechanical properties of olive, including rupture force and its 
deformation, were measured and the corresponding diagram was depicted in the Excel software 
that was connected to the santam device.By integrating the force-deformation curve from the 
point of beginning of loading to the point of the fruit failure, the amount of energy of the 
rupture (Eb) was calculated.Toughness was obtained by dividing the rupture energy by volume 
of each sample.The obtained data based on factorial experiment in a completely randomized 
design with four factors including three loading rates (40, 80 and 120 mm / min), four olives 
(yellow, Mary, sand and pollen), four storage periods (20, 40, 60 and 80 days) and five NaOH 
(10, 13, 16, 19 and 22%) solutions in 3 replicates  were analyzed  using MinTab software.
Findings: The results showed that all the main effects and dual effects were significant for 
rupture force, deformation at the point of rupture, rupture energy and toughness at 1% level. 
Also, the triple effects of storage period, loading speed and variety for rupture force, 
deformation at the point of rupture and rupture energy have been significant at 1% level. The 
highest rupture force for varity of gerdh was obtained equal to 225 N in the fourth period at a 
speed of 120 mm / min. Also, the lowest rupture force for the Shenge variety was was obtained 
equal to 112 N in the fourth period, speed 40 mm / min. The highest deformation at the point of 
failure for varity of zardh was obtained equal to 9.2 mm in the fourth period at the speed of 80 
mm / min. Also, the lowest deformation at the point of failue for varity of gerdeh was obtained 
equal to 5.2 mm in the first period at 40 mm / min. The highest rupture energy for varity of 
zardh was obtained equal to 1206 J in the third period at a speed of 80 mm/min. The lowest 
rupture energy for varity of gerdeh was obtained equal to 232 J in the first period at a speed of 
40 mm/min. The results of this study showed that the variety of Shenge has higher toughness at 
all speeds. And the varity of zardeh has the least toughness. Also, for all cultivars, toughness 
has increased by increasing speed from 40 to 80 mm/min and then has decreased by increasing 
speed from 80 to 120 mm/min.
Conclusion: By increasing the NaOH solution, rupture force, rupture energy, and toughness 
increase in all olive cultivars. This trend indicates that increasing the NaOH solution in the 
studied area has a positive effect on the physical properties and shelf life of olive. The toughnes 
of all olive cultivars increases with increasing storage period. Also, the ruptue energy for two 

varieties of gerdeh and mari increass by increasing the storage period but for two zardeh and 
shengeh cultivars, the increase in rupture force occurs until the third period and then decreases. 
The results of this study showed that till the third period, varity of zardeh had the highest 
rupture force but during the fourth period, its rupture force declined and the gerdeh of zardeh 
had more rupture force. Among the cultivars tested, the variety of Shenge has the lowest 
rupture force and energy.

Keywords:rupture energy, deformation at the point of rupture, toughness, olives, NaOH 
solution
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