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   :چکیده
همچنین . موجب وارد آمدن صدمات مکانیکی به آن ها می شود و جابجایی های پس از برداشت،  برداشت محصوالت کشاورزی

این امر باعث کاهش ارزش و قیمت این محصوالت، به علت پائین آمدن . صدمات مکانیکی را تشدید می کند ،مراحلن ایاستفاده از ماشین در 
عالوه بر این ایجاد صدمه زمینه را برای افزایش پوسیدگی و بدتر شدن کیفیت محصول در زمان انبارداری مستعد می . کیفیت شان می گردد

 این. ضایعات در حین برداشت و پس از برداشت، تحقیقی در مزرعه نمونه آستان قدس رضوی انجام شد به منظور بررسی عوامل موثر بر .کند
و  چهار سطح در نوع بسته بندی و )صبح و عصر( زمان مناسب برداشت در روز تعیینبرای ، CHپتو ارلی تحقیق روی میوه گوجه فرنگی رقم 

بر روی صفات کاهش ) ساعت 72و   24( ، پس از گذشت دو زمان پس از برداشت)مترکیلو 210و  70( نقل جاده ای دو سطح  مسافت حمل و
، که نوع جعبه دادنتایج تجزیه واریانس نشان . وزن و آسیب های مکانیکی طی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی انجام شد

   .رندداوی صفات کاهش وزن و آسیب های مکانیکی تأثیر معنی داری بر رلب غاو مسافت حمل و نقل جاده ای  زمان برداشت
  

  .ضایعات، پس از برداشت  گوجه فرنگی، : کلمات کلیدی
  

    :مقدمه
یکی از نتایج ناگوار افزایش سطح مکانیزاسیون در کشاورزی، افزایش میزان ضایعات مکانیکی است و آنچه که این پدیده ناخواسته به 

 آسیب. ب مکانیکی در محصول می شودد این کاهش کیفیت موجب آسیش کیفیت محصول خواهد بوهمراه دارد افزایش میزان فساد و کاه
این  .برای ایجاد ضایعات فراهم می سازدمکانیکی در محصوالت کشاورزی پدیده ای است که شرایط را به طور مستقیم و غیر مستقیم  های

بر این اساس . سته بندی، حمل و نقل و توزیع انواع میوه و سبزی ایجاد گرددابجایی پس از برداشت، بجآسیب ها می تواند در مراحل برداشت، 
 ).1( عات در این بخش منجر شودشناسایی شرایط و عوامل مؤثر بر وقوع صدمات مکانیکی در محصوالت کشاورزی می تواند به کاهش ضای

. )7( درصد مواد جامد 7تا  5درصد آب و  95تا  93یل شده از تشک کهمیوه  بیشتر است زیرا این گوجه فرنگیتبدیل شدن به ضایعات در میوه 
تعیین زمان برداشت در طی روز تأثیری در آسیب های مکانیکی دارد در این رابطه بررسی نشان داده است که درصد کوفتگی میوه هایی که در 

جایی گوجه ه در بررسی سیستم جاب .)1( اشت شدندصبح برد 9برداشت شدند بیشتر از میوه هایی بود که در ساعت ) صبح 7حدود (صبح زود 
به طوری که ارتفاع بیش از حد . فرنگی مشخص شد که از مهم ترین عوامل آسیب به محصول نحوه طراحی جعبه و نحوه پر کردن آنهاست

ته بندی نیز مطالعه ای که در تعیین نوع بس .جعبه ها و پر کردن بیش از اندازه آنها در مجموع سبب کوفتگی فشاری در محصول می گردد
درهمین . درصد بود 53/3درصد و جعبه پالستیکی  36/5روز افت وزنی در جعبه های چوبی  148انجام شد پس از انبار مانی سیب به مدت 
   ).3(د به دست آمدصدر 5/4درصد ولی در جعبه پالستیکی  4/7آزمایش درصد فساد در جعبه های چوبی 

متری بر روی  5/0با سقوط از ارتفاع  )کارتن فیبری تلسکوپی، جعبه پالستیکی و جعبه چوبی(بندی در پژوهشی سه نوع بسته  
% 15در جعبه های کارتن با انتقال ) مقاومت به کوفتگی(میزان انرژی جذب شده نتایج نشان داد  ،سطح سخت بتونی مورد آزمایش قرار گرفتند

محققین حمل و نقل جاده ای بر روی آسیب های مکانیکی تأثیر دارد، . های چوبی بیشترین بوداز انرژی ضربه ای به میوه کم ترین و در جعبه 
درصد کل محصول دچار آسیب ناشی از حمل و  40کیلومتر  260در این رابطه گزارش نمودند که در طی حمل و نقل محصول هلو به مسافت 
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جا کردن ه آسیب دیده بر روی میوه سیب ناشی از مرحله پر کردن و جاب به منظور شناسایی و تعیین سطوحدیگر ه مطالعدر و  نقل گردید
کیلومتر  6نتایج نشان می دهند که حمل و نقل در فواصل کمتر از  ،ل و نقل آنها به محل بسته بندی انجام دادندمجعبه های بزرگ سیب و ح

، در بررسی )1388(مان پس از برداشت، محمدی آیالر و همکاران در خصوص ز ).1( .به صورت ضایعات فیزیکی بر میوه ها ندارد تأثیری اًاساس
جه رسیدند که با گذشت زمان مقاومت میوه گوجه فرنگی در برابر فشار کم تر یانجام داده اند به این نتخواص مکانیکی رقم مشابه  این تحقیق 

زمان بررسی  جعبه و نوع بسته بندی ط زمان برداشت،گوجه فرنگی با توجه به  شرای متأسفانه تحقیق در خصوص بررسی ضایعات. می شود
  .قرار می گیرد مطالعهمکانیکی مورد  تضایعادرصد حاضر با بررسی این شرایط تحقیق در  پس از حمل و نقل انجام نشده است، لذا

  
   :ها مواد و روش

بر روی میوه گوجه فرنگی رقم  سه تکرارتصادفی با  در قالب طرح کامالً )2×4×2( این تحقیق به صورت یک آزمایش سه فاکتوریل
 سطح 4در  )B( ، جعبه بسته بندی)صبح و ظهر(ند از زمان برداشت در دو سطح یش به ترتیب عبارتفاکتورهای آزما. انجام شد CHپتو ارلی 

   :با مشخصات زیر
1B-  ار مخصوص انتقال گوجه فرنگی به کارخانجات در باز موجودسانتی متر   47×30×21با ابعاد) سبد(بسته بندی در جعبه پالستیکی بزرگ

 .فرآوری

2B-  متر  سانتی  47×31×29بسته بندی در جعبه چوبی با ابعاد 

3B-  سانتی متر 38×28×15 با ابعاد) سبد(بسته بندی در جعبه پالستیکی کوچک  

4B-  وز موجود در بازارسانتی متر از نوع کارتن های م 49×33×20بسته بندی جعبه کارتن مورد نظر با ابعاد. 

و  کیلومتر 70حمل و نقل جاده ای به مسافت ) d1(؛ در سطوح )D( فاکتور سوم فاصله محل برداشت تا مراکز فرآوری یا مصرف
)d2 ( گوجه فرنگی  محصولر تصادفی از به طو جعبه 24برداشت تعداد  زماندر هر  .از مزرعه کیلومتر 210حمل و نقل جاده ای به مسافت

اثر  .در جعبه ها قرار داده می شد به طوری که ارتفاع میوه از سطح جعبه ها کمتر بوددیده حال برداشت توسط کارگران آموزش های در 
 24بررسی پس از  -t1( ؛)T(بعد از برداشت زمان  2، پس از )F( و ضایعات مکانیکی )E( تیمارهای فوق بر روی صفات درصد کاهش وزن

به های بسته بندی هر نوع عاز ج آزمایش اجرای برای .مورد مطالعه قرار گرفت )ساعت از برداشت 72سی پس از برر - t2ساعت از برداشت  و 
کیلو گرم و از یک دستگاه وانت  1600گرم ساخت صنایع پند، میوه گوجه فرنگی حدود  001/0عدد، ترازوی دیجیتالی با دقت  24به تعداد 

دست می آمد اما برای بدست آوردن در صد ضایعات مکانیکی ه ن درصد کاهش وزن از توزین کردن بدر تعیی. اده شد؛ استف2400نیسان سایپا 
نقل از مظاهری تهرانی و به این جدول  .رسی شدبرمجزا ، از روش بینایی و حسی هر عدد میوه گوجه فرنگی )1(باتوجه به جدول شماره 

  . به عنوان معیار آسیب مکانیکی در نظر گرفته شد ،)1386(همکاران 
  

 مقیاس نمره بندی بر اساس صدمه فیزیکی-1جدول شماره

نمره   درجه شدت معیار  

 1 صفر عوارضی از صدمات فیزیکی ندارد

 2 کم عوارض جزئی از صدمه فیزیکی وجود دارد که بر قیمت خرده فروشی تاثیر می گذارد

 3 متوسط قیمت خرده فروشی تحت تاثیر قرار می گیردیکی مشاهده می شود و ا حدی صدمه فیزت 

 4 شدید .صدمات فیزیکی مشاهده و قابل عرضه به بازار نیست مگر این که قیمت آن  کاهش یابد 

 5 بی نهایت شدید قابل عرضه به بازار مصرف نیست          
  
  
  

   :نتایج و بحث
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، نوع بسته بندی، و مسافت حمل ونقل جاده ای برای اغلب صفات مورد )صبح و عصر(ان برداشت مطابق با نتایج حاصل تأثیر زم 
دهد که از عوامل مناسبی برای تعیین درصد تغییرات وزنی و ضایعات مکانیکی برای میوه  این نتایج نشان می. بررسی معنی دار بوده است
می توان به راحتی با کنترل و انتخاب عوامل به صورت مستقیم از ضایعات  به طوری که. استفاده شده است قگوجه فرنگی در این تحقی

  .مکانیکی کاهش دهیم
رای امشخص شد که جعبه چوبی و کارتن به ترتیب د، )t1(ساعت پس از برداشت  24در بررسی برای تعیین درصد کاهش وزن 

ساعت پس  72و در بررسی . معنی دار شد% 1در سطح احتمال ف این اختال. درصد کاهش وزنی را داشتند) 26/1(و کم ترین ) 3/4(بیشترین 
یافته های دیگران هم نشان می دهد  .بود%) 15/29(، و کارتن نیز به %)1/36(به چوبی ، این کاهش وزن نیز برای جعبه )t2(از برداشت 

داد که درصد ضایعات مکانیکی در بررسی  همچنین نتایج نشان ).5(وجود دارد  )کاهش وزن( همبستگی کاملی بین زمان و تبخیر رطوبت
)t1( برای کارتن ،)(درصد به ترتیب کم ترین و بیشترین درصد بود اما در بررسی ) 80/22(و برای جعبه چوبی ) 98/13t2( این نتایج به ،

داد نیز مطالعه ای که انجام  تعیین نوع بسته بندی، در )1384( زمردی نتایج مشابهدر  .، درصد افزایش داشت)1/36(و ) 15/29(ترتیب به 
درهمین . درصد بود 53/3درصد و جعبه پالستیکی  36/5روز افت وزنی در جعبه های چوبی  148انبار مانی سیب به مدت  حاکی از آن بود که

  .د به دست آمدصدر 5/4درصد ولی در جعبه پالستیکی  4/7آزمایش درصد فساد در جعبه های چوبی 
%) 1(نیز اختالف معنی داری در سطح احتمال  برای بررسی صفات کاهش وزن و ضایعات مکانیکی )صبح و عصر(روز  بین زمان برداشت در طی

برای بررسی ، اما از زمان برداشت ظهر بود بیشتربرداشت صبح زمان   ، )t2و  t1(هر دو زمان بررسی  دربرای کاهش وزن این تفاوت . داشت
   .ودکمتر از عصر ب شت صبح بردا، ضایعات

، با افزایش حمل و )t2(بررسی   در بررسی اثر متقابل نوع بسته بندی و زمان پس از برداشت نتایج نشان می دهد که درصد ضایعات در زمان
درصد ضایعات را ) 32/20(و کارتن نیز کمترین ) 9/46(ضمن اینکه جعبه چوبی بیشترین . نقل جاده ای ضایعات مکانیکی نیز افزایش داشت

که در )   69/15(و کمترین آن به نوع بسته بندی سبد پالستیکی بزرگ ) 33/21(و بیشترین رشد درصد ضایعات مربوط به جعبه . داشتند
  . نشان داده شده است) 1(نمودر شماره 

  

  
  برداشت ساعت پس از  72درصد ضایعات مکانیکی مقایسه نمودار   - 1شکل 

ضمن اینکه با افزایش طول مسیر، ضایعات ) t1(ضایعات مکانیکی درزمان بررسی  ، نشان می دهد3و  2 های شکلنتایج بر اساس 
، رشد افزایشی )t2(و در مقایسه با زمان بررسی . نیز افزایش داشته است، در زمان برداشت عصر از ضایعات مکانیکی بیشتری برخوردار بود

بود این نتایج مشابه نتایج تحقیق دیگران است که ) t1(ر از زمان مشابه کیلو متر بیشت 210کیلومتر به مسافت  70ضایعات مکانیکی از مسافت 
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درصد ولــی برای  6/4کیلومتر برای جعبه های چوبی  250تعیین خسارت در اثر نوع بسته بندی و حمل و نقل در طی مسافت در بررسی 
     ).16( تعیین کردند درصد 8/2کارتن 

  

  ساعت پس از برداشت  24مقایسه درصد ضایعات مکانیکی   - 2شکل 
  

  
  ساعت پس از برداشت   72مقایسه درصد ضایعات مکانیکی   - 3شکل 

  
  : گیری  نتیجه

نزدیکتر باشیم از درصد کاهش وزنی ) دمای باالتر از صبح(دست آمده زمان برداشت در روز هر چه به ظهر ه با توجه به نتایج ب -1
% 1این کاهش وزن در سطح احتمال با افزایش زمان پس از برداشت  و ،)در شرایط آب و هوای مشهد( کم تری برخورداریم

زیرا نتایج نشان داد که تفاوت معنی  دبرداشت میوه گوجه فرنگی نیز بهتر است صبح زود برداشت نشوهمچنین . معنی دار بود
 . داری در افزایش ضایعات نسبت به برداشت ظهر دارد

انتخاب نوع جعبه بسته بندی کارتن بهتر بود زیرا در کاهش وزن شرایط اولیه را بهتر دست آمده نشان می دهد که در ه نتایج ب -2
 .بسته بندی های دیگر بود انواعو آسیب مکانیکی آن نیز کم تر از  حفظ کرده است

از ، کارتن و سبد های پالستیکی )t2(و ) t1(شد که بین زمان های  مشخصبا گذشت زمان پس از برداشت در این تحقیق  -3
 .  ندآسیب های مکانیکی کمتری نیز داشت و کاهش وزن کم تری برخوردار بودند
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