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 نينو يروش کيآکوستفوتو دارد. مدرن يکشاورز در ياساس نقش ها يسبز و ها وهيم ينگهدار زانيم و تيفيک سنجش امروزه
 با ،ينگهدار دوره طول در هلو رقم سه تيفيک سنجش به مطالعه نيا .است يکيولوژيب مواد اتيخصوص رمخربيغ صيتشخ در

 يبرا يا سامانه منظور نيبد .است پرداخته ينفوذسنج مخرب روش با سهيمقا در کيآکوستفوتو رمخربيغ روش از استفاده
 يشيآزما يها نمونه از دامنه نيا وقوع زمان و کيآکوستفوتو گناليس دامنه نهيشيب شد. يساز ادهيپ فراصوت موج ديتول

 شد. يريگ اندازه هانمونه همان يرو بر يکشسان بيضر و يسفت زانيم جداگانه، ينفوذسنج آزمون با نيهمچن .ديگرد استخراج
 در که داد نشان جينتا گرفتند. قرار سهيمقا مورد آمده دست به اطالعات ،ينگهدار زمان و اندازه هلو، رقم يهافاکتور انتخاب با

 يها نيانگيم نيب گناليس نهيشيب شاخص در اندازه فاکتور ياستثنا به يريگ اندازه يها شاخص در رييتغ ،منابع يتمام
 هرچه .افتي کاهش گناليس دامنه نهيشيب زانيم شاخص زمان، گذشت با دارد. وجود داريمعن اختالف %۵ سطح در ها شاخص

 نيب داشت. وجود دار يمعن تفاوت ينگهدار سطح دو نيب است. افتهي شيافزا شتريب دامنه نهيشيب زمان ،شد شتريب نمونه اندازه
 يکشسان بيضر زانيم تر بزرگ يها اندازه در ،دهد يم نشان جينتا داشت. وجود متقابل اثر ينگهدار زمان و هلو نوع يهافاکتور
 وجود داريمعن تفاوت سطح سه هر در ،داد نشان يسفت شاخص در هلو نوع فاکتور يها نيانگيم سهيمقا است. داشته کاهش

 زمان آمده دست به جينتا اساس بر داشت. اختصاص يزعفران رقم به يسفت مقدار نيکمتر و يبلخ رقم در مقدار نيشتريب دارد.
 جينتا .است آن ينگهدار دوره طول در هلو وهيم بافت تيفيک يابيارز و يبررس يبرا يمناسب شاخص گنال،يس نهيشيب وقوع

 دامنه نهيشيب و بافت يسفت نيب يهمبستگ بيضر نيباالتر که داد نشان  آزمون دو يپارامترها نيب يهمبستگ يبررس از حاصل
 ج،ينتا نيا .بود ۸۲۱/۰ برابر يهمبستگ بيضر نيباالتر يدارا يبلخ رقم کهيطور به است، رقم سه يبرا کيآکوستفوتو گناليس

   .کند يم اثبات را بافت تيفيک غيرتماسي و رمخربيغ يريگ اندازه روش اعتبار
  

  بافت. تيفيک فراصوت، -زريل ک،يآکوستفوتو مخرب،ريغ سفتي، :يديکل يها واژه
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  مقدمه
 وهيم بافت يهايژگيو از يآگاه و يکيزيف خواص يبررس

 برآورد يبرا رمخربيغ يها روش به جاتيسبز يبرخ و ها
 پژوهان دانش و نيمتخصص نيب محصوالت نگونهيا تيفيک
 هاوهيم تيفيک چه اگر است. برخوردار يخاص گاهيجا از

 مواد و طعم ،رظاه همچون ييهايژگيو توسط هايوسبز
 يبرا ،يژگيو نيتر مهم بافت يول گردد، يم انيب آن ييغذا

 )Chen & Opera, 2013( است ها  آن تيفيک انيب
 يابيارز در ياگسترده طور به يحس و يابزار يها کيتکن

 به ،يحس شکل به بافت فيتعر است. شده استفاده بافت
 ،يينايب ،يلمس حواس از دهيچيپ انيب کي از آنکه ليدل

 ،شود يم يناش )اندام حرکت (احساس يستزيکن و ييشنوا
 ,.Waldron et al)  است مشکل اريبس قيدق صورت به

 ،يترد چون يفيتوص ميمفاه از کنندگان مصرف .(2003
 يبافت يها يژگيو انيب يبرا يآبدار و يريخم ،يخرد

)Terefe &  است يذهن اريبس که کنند يم استفاده

)2011 Versteeg,. به بافت يابيارز ،يحس يها کيتکن 
 از يمختلف عوامل تأثير تحت و است يخط ريغ صورت

 آموزش نوع و سطح ،(Peleg, 2006) ابيارز يخستگ ليقب
 ,.Bárcenas, et al)کنندگان شرکت توسط شده افتيدر

 ريسا و (Peleg, 2006) بافت يکيرئولوژ خواص ، (2007
 ,.Van Vilet et al) مزه و طعم مانند ياساس يها يژگيو

 ريگ وقت يابزار يابيارز با سهيمقا در و رديگ يم قرار (2009
 .(Kim et al., 2012) است گران و

 يابيارز يرو ياساس طور به يابزار يريگ اندازه يها کيتکن
 و ها   وهيم شامل ييذاغ مواد است، وابسته يکيمکان خواص

 از کيسکواالستيو رفتار ،يبارگذار تأثير تحت ها يسبز
 شکل رييغت دچار روين به پاسخ در و دهند يم نشان خود

 کي جاديا يبرا ازين مورد يروين زانيم نيبنابرا شوند، يم
 يکم يابيارز يبرا تواند يم شکل رييتغ از مشخص زانيم

 کي بافت يسفت .(Lu &Tipper, 2009)شود استفاده بافت
 يبافت يها يژگيو و راتييتغ انيب يبرا مهم يابزار پارامتر

 روش توسط ،يسفت يسنت طور به .است ها يزبس و ها وهيم
 پروب کي نفوذ يبرا الزم يروين حداکثر با و مخرب

 شود يم فيتعر ها  يزبس و ها وهيم بافت درون به يلندريس
(Chen & Opara, 2013). نور فيط يپراکنندگ و جذب 

 غيرتماسي و رمخربيغ يريگ اندازه يبرا بافت درون در
 است شده استفاده ها يزبس و ها وهيم يبافت يها يژگيو

(Chen et al., 2013)، ستين يقيدق روش اما (Lu & 

Peng, 2006) دارد دهيچيپ محاسبات به ازين و (Huang & 
Lu, 2010) .  

 بر يريگ اندازه يها کيتکن و گوناگون يابزارها نيهمچن
 يکيمکان راتييتغ دادن نشان يبرا فراصوت امواج اساس
 افتد، يم اتفاق محصوالت يدگيرس دوره طول در که بافت
 امواج يمترهاراپا نيب يخوب رابطه و است شده فراهم

 ،يدگيرس دوره طول رد محصوالت يسفت زانيم و فراصوت
 پروب يطراح به ازين يتماس يروش اما ،است شده گزارش
 يها روش از استفاده لذا ،دارد محصول نوع برحسب خاص

 مورد کرد استفاده روش دو هر يايمزا از بتوان که يبيترک
 ،يبيترک ياه روش نيا از يکي .است  بوده محققان نظر
 که کياکوستفوتو اثر از استفاده .است ١کيآکوستفوتواثر

 از يکي ،شود يم دهينام زين فراصوت -زريل اي ٢کياپتواکوست
 و مواد رمخربيغ يها تست در جالب يپژوهش يها نهيزم
 است يپزشک در زنده بافت يهاجمرتيغ صيتشخ اي

(Wang, 2002) .  
 کي و شده جذب ،نمونه توسط ،باال يانرژ با زريل نور پالس

 و نديآفر يم را افتهي شيافزا يدما از متمرکز  منقطه
 و )کيترمواالست انبساط( ابدي يم شيافزا حجم نيبنابرا
 امواج از فيط و شکل .کند يم ديتول صوتفرا يها موج
 به تنها نه مواد در نور پالس توسط شده ديتول صوتفرا

 شعاع و پالس طول و شکل شامل ينور پالس يپارامترها
 مانند ينور خواص به بلکه دارد، يبستگ زيخ زمان و پرتو
 يهندس خواص و جذب بيضر و ييشارگرماانت ،ينور نفوذ

 کي در .)Tam, 1986( دارد يبستگ جاذب ماده يکيمکان و
 موج صيتشخ و ديتول يبرا زريل نور منبع از مطالعه

 دوره طول در بيس کياالست خواص نييعت يبرا فراصوت
 ديتول امواج که داد نشان جينتا .دش استفاده آن يدگيرس

 خواص کاهش با همزمان يدگيرس دوره طول در شده
  .(Hitchman  et al., 2016) شوند يم فيضع يکياالست
 از )(FAO, 2018 هزارتن ۶۵۰ ساالنه ديتول با رانيا کشور
 محصول نيا ديتول در يمهم نقش هلو  وهيم مختلف ارقام
 آن برداشت از پس کوتاه عمر و اديز يريپذ فساد اما دارد،

 .است آن مطلوب يبازاررسان يبرا کننده محدود عوامل از
 کي ،دنيرس نديفرآ نيح در آن عيسر ينرم ليدل به

 به که يهنگام تا شود  يم برداشت دنيرس از زودتر مرحله
 .باشد بخشتيرضا تيفيک يدارا رسد يم يمشتر دست

                                                             
1- Photoacoustic 
2- Optoacoustic 
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 مطلوب يبررس و آن يدگيرس زانيم از يابيارز بنابراين
 ارقام يبرا برداشت از پس نديفرآ طول در آن تيفيک بودن

 حاضر قيتحق انجام از هدف لذا .است مهم آن مختلف
 مخرب روش از استفاده با هلو ارقام يدگيرس زانيم يبررس
 راتييتغ .بود کيآکوستفوتو رمخربيغ روش و نفوذ

 عنوان به دامنه نهيشيب وقوع زمان و گناليس دامنه نهيشيب
  .شد يبررس کيآکوستفوتو يپارامترها

  

  ها روش و مواد
   يچگال و رطوبت يريگ اندازه

 يبلخ و يکارد رس،ريد نوع از يزعفران شامل هلو رقم سه
 استان يشرق شمال در سامان شهر در واقع باغ کي از

 از يريجلوگ منظور به .ديگرد هيته ياريبخت و محال چهار
 صورت به برداشت محصول، به صدمه حداقل آمدن وارد
 کي يکيپالست يها جعبه در دقت به و شد انجام يدست
 ازين مورد زانيم به ها رقم .شد داده قرار حمل جهت فهيرد
 و متر ميلي ۷۰ تا ۶۱ يهندس قطر اساس بر يريگ اندازه با
   .ديگرد انتخاب متر ميلي کي اختالف به
 مورد يها نمونه متوسط يچگال يريگ اندازه منظور به

 صورت به ياصل يها نمونه مشابه نمونه چند ش،يآزما
 از استفاده با کدام هر جرم سپس ديگرد انتخاب يتصادف
 يريگ اندازه گرم کي دقت با (AND-PS) تاليجيد يترازو
 دشيارشم روش از استفاده اب زين ها نمونه حجم .شد

 قرار ترازو يرو بر خالص آب يحاو ظرف شد. يريگ اندازه
 يا گونه به آن درون در وهيم و شد قرائت ترازو و گرفته
 قرائت ترازو سپس و شود معلق آب در کامال تا گرفت قرار
 آب در ورغوطه وهيم وزن اختالف با وهيم حجم .ديگرد

 خالص آب يچگال بر ميتقس ،لصاخ آب وزن و خالص
(kg/m3) حجم به نمونه هر وزن ميتقس با و دآم دست به 

 منظور به ).Mohsenin, 1978( شد محاسبه يچگال آن،
 يها نمونه مشابه نمونه چند ،متوسط رطوبت يريگ اندازه

 در کردن وزن از پس و انتخاب يتصادف صورت به را ياصل
 قرار ساعت ۲۴ مدت به گراد سانتيدرجه ۱۰۵ يدما با آون

 از قبل وزن اختالف اساس بر و ندشد وزن سپس و گرفته
 بر ميتقس آون در شدن خشک از بعد و آون در دادن قرار
  .ديگرد محاسبه متوسط رطوبت درصد ه،ياول وزن

 شامل يمساو قسمت دو به شده انتخاب ياصل يها نمونه
 رقم هر از اول قسمت يها نمونه ؛شد ميتقس رقم سه هر
 برداشت،از بعد روز کي يشيآزما طرح يالگو اساس بر

 شيآزما تحت بالفاصله و کيآکوستفوتو شيآزما تحت
 از يکي هلو آنکه، ليدل به .ندگرفت قرار ينفوذسنج

 زمان مدت لذا و دارد باال يريفسادپذ که است ييها  وهيم
 متوسط طور به و بوده کوتاه برداشت از پس آن ينگهدار
 دوم قسمت ،است ريپذ   امکان هفته دو تا آن يرانگهد
  .ندگرفت قرار شيآزما تحت روز ۱۰ از پس ها نمونه

  
  کيآکوستفوتو شيآزما اصول

 يمختصر حاتيتوض ش،يآزما انجام يچگونگ حيتوض از قبل
 نظر به يضرور کيآکوستفوتو شيآزما اصول به راجع

 و هينانوثان پالس طول با زريل يپالس يانرژ جذب .رسد يم
 جاديا به منجر کيولوژيب ماده در ،NIR موج طول در

 کي انبساط، نيا جهينت در و شود يم کيترمواالست انبساط
 آن جهينت در که گردد يم جاديا زمان با ريمتغ هياول فشار

 منتشر طيمح در يا مالحظه قابل يفشار موج کي
 موج معادله توسط يتنش موج نيا انتشار  نحوه که شود يم

  .(Manohar & Dantuma, 2019) شود يم فيتوص يصوت
 هستند فراصوت حوزه در يفرکانس يدارا امواج نيا

(Wang & Wu, 2012). شده ديتول هياول فشار معادله 
  :با است برابر )۱( معادله با مطابق ييگرما انبساط تحت

)۱(    =  ( ,  = 0) =   ( ) =        ( ) 

 يحجم انبساط بيضر β بافت، نيپارامترگرانز Г عبارت
 موج سرعت vs و ژهيو ييگرما تيظرف Cp و جاذب ماده
  .)(Manohar & Dantuma, 2019 است ماده درون در يصوت

 شار حسب بر که شده جذب زريل پالس يانرژ  H(r)عبارت
 اساس بر aµ ماده جذب بيضر و r) (Φ شده جذب ينور

 و  (Zhou at al., 2016 ديآ يم دست به )۲( معادله
(Manohar & Dantuma, 2019 

)۲(   ( ) =  ( )  ( ) 

 از يتابع )۳( معادله اساس بر ماده در يصوت موج سرعت
 Kinsler) است ρ ماده يچگال و , µE ماده يکيمکان خواص

at al., 2002)  

)۳(    =   (1 −  ) (1 +  )(1 − 2 ) 

 ييگرما تنش ديبا يصوت امواج انتشار يبرا گر،يد يسو زا
 خود مقدار نهيشيب به زر،يل پالس تابش توسط شده جاديا

 زمان شدن، نهيشيب نيا يبرا الزم يزمان اسيمق .برسد
 به )۴( معادله اساس بر که .است tac يصوت استراحت

  .(Paltauf  & Dyer, 2003) ديآ يم دست
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)۴(    =     

 روابط به توجه با .است زريل قطر برابر d ،معادله نيا رد
 دوره طول در هلو وهيم يبافت خواص در رييتغ با باال،
 دچار معادالت اساس بر آن يکيمکان خواص ،يدگيرس
 ديتول يصوت امواج انتشار سرعت آن جهينت در شده، رييتغ

 جهينت در و شده رييتغ دچار يهاول يفشار موج و شده

 تابش از يناش شده ديتول کياکوستفوتو گناليس سازوکار
  .کنديم رييتغ زين هلو ي وهيم سطح بر زريل
  

  کيآکوستفوتو سامانه
 نيا يبرا شده يطراح کيآکوستفوتو يسنجتيفيک سامانه

 کننده افتيدر ،يزريل منبع شامل ،۱ شکل مطابق قيتحق
   .است انهيرا و نما نوسان کننده، تيتقو شيپ گنال،يس

  

  
  کيآکوستفوتو موج افتيدر و ديتول سامانه طرحواره -۱ شکل

  

 کامل  جذب کيآکوستفوتو گناليس ديتول يبرا مهم عامل
 به شده گرم هيناح يگرما آنکه از قبل است؛ ينور يانرژ
 جاديا ييگرما تنش تحت اي و شود تيهدا ها قسمت ريسا

 باال يانرژ با زريل از استفاده شود. ديتول يفشار امواج ،شده
 را مهم نيا انجام هيثان نانو چند حد در کوتاه پالس عرض و

  .(Nikitchev et al., 2016) سازد يم ريپذ امکان
 از هلو، وهيم يرو بر کيآکوستفوتو گناليس ديتول يبرا

 موج طول با Continum  Surelite Nd:YAG)  (زريل منبع
 پالس تکرار نرخ ه،ينانوثان ۱۰ پالس عرض و نانومتر ۱۰۶۴

 شد. استفاده متر ميلي ۵ يزريل قطر و هرتز ۱۰
(Hitchman et al., 2016).   

 نشان زولهيا تيموقع در را ها نمونه شيآزما انجام ،۲ شکل
  .دهد يم

 موج ديتول يبرا زريل منبع از استفاده در مهم مسئله
 توانديم يراحت به که است زريل پالس هر يانرژ ،يصوت

 دهد قرار يحرارت بيآس و شيفرسا آستانه در را جسم
)Culshaw et al., 2008.(  

  

  
  شيآزما هنگام نمونه تيموقع - ۲ شکل

  

 يانرژ موج، ديتول بر عالوه مناسب، توان انتخاب با نيبنابرا
 در که شود يم نمونه به دنيرس بيآس از مانع ،حاصل موج

 هدف به يابيدست mj ۸۵ پالس توان انتخاب پژوهش، نيا
   ساخت. سريم را نظر مورد

 يرو بر زريل پالس تابش اثر در شده ديتول گناليس
 از نيبنابرا ؛است فراصوت يفرکانس محدوده در محصول

 آنها يباال تيحساس ليدل به کيزوالکتريپ يها رندهيگ
 و صيتشخ يبرا .ديگرد استفاده گناليس افتيدر يبرا
 فرکانس با فراصوت رندهيگ مبدل از گناليس افتيدر

  شد. استفاده XINHAITAI شرکت ساخت MHz۱ يمرکز
 mm فاصله در مبدل ها شيآزما بودن يتماسريغ ليدل به

 گناليس تيتقو منظور به و گرفت قرار محصول از ۲۵/۰
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 ريمتغ بهره با کننده تيتقو شيپ کي مبدل، از يخروج
 تيتقو بيضر و مگاهرتز MHz ۲ تا KHz ۲۰ باند عرض(

   شد. گرفته کار به Decibel ۶۰ و ۴۰
 MHz ۲۰۰ ينمانوسان توسط حاصل يها گناليس

(Tektronix, TDS2024B) ديگرد ثبت.  
 مختلف يها قسمت بر تکرار ۵ در کيآکوستفوتو شيآزما

 به شد. انجام تکرار هر در زريل پالس ۵ تابش با و وهيم
 دامنه نهيشيب استخراج و گناليس کار و ساز يبررس منظور

 انهيرا به ها گناليس آن، وقوع زمان و )گناليس کي(پ آن
 صورت ها داده استخراج سپس و ليتحل و پردازش ،منتقل
  .گرفت

  

  بافت يکيمکان خواص
 مگنس نفوذ آزمون توسط وهيم بافت يکيمکان خواص

 (™CT3) تباف زيآنال دستگاه از استفاده با و لوريت
Texture ANALYZER BROOKFIELD AMETEK 

 ميتنظ mm/s  ۵/۰يبارگذار انجام سرعت .شد انجام
 mm پروب توسط يگرم ۴۵۰۰ لودسل با يبارگذار .ديگرد
 شيآزما .(Ma et al., 2020) شد انجام mm۸ عمق تا و ۶

 تحت که مختلف يها قسمت در و ها نمونه يرو بر نفوذ
   شد. انجام بودند، گرفته قرار زريل تابش
 افزار نرم توسط ،شکل رييتغ - روين و زمان -روين يهانمودار

 و ديگرد ميترس (TexturePro CT Software) دستگاه
 به بافت داخل به پروب نفوذ يبرا الزم يروين حداکثر
 تحت قبالً که ييها نمونه يرو بر يسفت زانيم عنوان
 ابعاد و وزن مانند يکيزيف يها يژگيو صيتشخ يهاآزمون
   بودند، گرفته قرار کيآکوستفوتو تست و يچگال و نمونه

  .گرفت انجام
 بر جاذب نمونه بافت يکشسان مدول تأثير به توجه با

 گناليس سازوکار بر متعاقباً و ))۴(معادله ( صوت سرعت
 در هلو ارقام يکشسان مدول ،شده ديتول کيآکوستفوتو
و با آزمون  ريز روابط از استفاده با يدگيرس دوره طول
 اساس بر ها وهيم يکشسان مدول .ديگرد محاسبه نفوذ

 ,Mohsenin) است تباف يسفت زانيم تابع )۵( معادله

1984). 

)۵(   =    1 −   2                 
 پروب شعاع r ،(N) بافت يسفت F فوق، معادله در

 در (mm) پروب ييجابجا D ،(mm) يسفت يريگ اندازه
 .است پوآسون نسبت µ و (MPa) يکشسان مدول E ،يسفت
 ASAE، ۴۹/۰ يها  داده اساس بر هلو وهيم پوآسون بيضر
  .(ASAE, 2008) شد گرفته نظر در
  

   آزمايش نحوه و آماري روش
 گناليس ،شيآزما يها سامانه يساز آماده از پس
 سطح بر زريل تابش از يناش شده ديتول کيآکوستفوتو

 آوردن دست به جهت و استخراج سامانه از هلو محصول
 داده انتقال وتريکامپ به نظر موردهاي  شاخص يها داده
 دامنه نهيشيب ،يشيآزما طرح اساس بر منظور نيبد .شد
 دست بههاي  شاخص عنوان به آن وقوع زمان و گناليس

 متلب افزار نرم از استفاده با ،کيآکوستفوتو گناليس از آمده
(MATLAB, 2016) نمونه طور به ،۴ شکل .شد استخراج 

 بر زريل تابش از يناش شده ديتول کيآکوستفوتو گناليس
   .دهد يم نشان زمان حوزه در را هلو محصول سطح

  

  
   هلو وهيم يرو بر زريل تابش از يناش شده ديتول کيآکوستفوتو گناليس نمونه کي - ۴ شکل

  

 در و فاکتوريل آزمايش يک با آمده، به دست هاي داده
 در هلو محصول نوع يفاکتورها با تصادفي کامالً طرح قالب
 )زمان( سطح ۲ در محصول نگهداري ، زمان)نوع( سطح ۳

 ۵ در و )اندازه( سطح ۱۰ در شده برداشت هلو و اندازه
 بنابراين،. گرفتند قرار تحليل و تجزيه و بررسي مورد تکرار

 زعفراني، شامل واريته ۳ در هلو محصول نوع فاکتور
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 زمان ۲ در محصول نگهداري زمان فاکتور بلخي، و کاردي
 روز ۱۰ ديگري و) اول نوبت( برداشت از پس بالفاصله يکي
 هلو هاي ميوه اندازه فاکتور و) دوم نوبت( برداشت از پس
 تا ۶۱ متوسط قطرهاي با هاي ميوه شامل سطح، ۱۰در 
 مورد تکرار ۵ در ،متر ميلي يک فاصله به و متر ميلي ۷۰

  . گرفتند قرار آزمون
گيري  نتايج حاصل از تست نفوذ به طور مشابه با اندازه

سفتي و ضريب کشساني (مدول االستيسيته) در همان 
قالب طرح آزمايشي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و 

سرانجام ها با آزمون دانکن صورت گرفت.   مقايسه ميانگين
دو  ازبه دست آمده  يها از داده هاي دو دسته ميانگين

 قرار مقايسه مورد نيز يهمبستگ يبضرا يبررس ابآزمون 
توسط  (p˂0.05) ها در سطح احتمال آزمون. گرفتند

  انجام شد. SPSS.23 افزار نرم
  
  جينتا
 مورد يکيزيف اتيخصوص شده يريگ اندازه ريمقاد يبررس با

 درصد ش،يآزما مورد يها نمونههاي  شاخص ريمقاد و نظر
 ينگهدار دوره طول در هلو ارقام مختلف خواص راتييتغ
 به ۱ جدولمطابق  )آن از پس روز ۱۰ تا برداشت زمان (از

  آمد. دست

  

  ينگهدار دوره طول در هلو ارقام خواص راتييتغ درصد -۱ جدول
  گناليس دامنه نهيشيب وقوع زمان  گناليس دامنه نهيشيب  يکشسان مدول  يسفت  يچگال  يرطوبت يمحتوا  هلو نوع

  +۰۷/۵۴  - ۳۵/۱۰  -۶۷/۵۴  -۶۸/۷۲  +۵۱/۱  - ۶۵/۱  يزعفران
  +۸۵/۷۱  - ۹۵/۱۴  - ۸۵/۵۴  -۷۵  +۵/۰  -۰۳۶/۳  يکارد
  +۵۸/۲۷  - ۸۷/۲۴  -۹۱/۶۷  -۶۷/۷۸  +۷۶/۰  +۲/۰  يبلخ

   شيافزا : +    کاهش : -
  

گردد در مدت  ي، مشاهده م۱که در جدول گونه  همان
مورد  يها گيري شاخص فاصله دو اندازه يعني ينگهدار

کاهش و  يو کارد يارقام زعفران يرطوبت يمحتوا يش،آزما
. يافت يجزئ ياربس يشافزا يرقم بلخ يرطوبت يمحتوا
از  دامنه بيشينهوقوع  محصول و زمان يچگال ينهمچن

 يافت، افزايشهمه ارقام هلو  يبرا فوتوآکوستيک يگنالس
%) را ۸۵/۷۵( يشافزا يشترينب يرقم کارد که طوري به
 يببافت و ضر يداشت. سفت يگنالس يکزمان وقوع پ يبرا

 همه براي فوتوآکوستيک يگنالس دامنه بيشينهو  يکشسان
 ذکر پارامترهاي همه براي بلخي رقم که يافت کاهش ارقام
 نگهداري دوره طول در را کاهش درصد بيشترين شده

  .داشت
 مربعات ميانگين ارائه بر واريانس تجزيه نتايج، ۲ جدول
 آزمايش يفاکتورها متقابل اثرات و اصلي اثرهاي

محصول  يرقم هلو، زمان نگهدار شامل مستقل متغيرهاي
 و) نيوتن(برحسب ي هاي سفت و اندازه هلو را در شاخص

 دامنه بيشينه(برحسب مگاپاسکال) و کشساني  ضريب
(برحسب ولت) و زمان وقوع فوتوآکوستيک  يگنالس

  .دهد مي نشان را) ثانيه ميکرو(برحسب  دامنه بيشينه
گيري به  هاي اندازه نتايج نشان داد که در تمامي شاخص

استثناي فاکتور اندازه در شاخص بيشينه سيگنال حداقل 

دار وجود  ها اختالف معني شاخصهاي  ميانگينبين دو تا از 
دقت نسبتاً مطلوبي را در دارد. نتايج حاکي از تکرار 

  دهد.هاي انجام شده نويد مي آزمايش
هاي فاکتور نوع هلو در  ، نتايج مقايسه ميانگين۳جدول 

شاخص بيشينه دامنه سيگنال را در متغير بيشينه دامنه 
  دهد.% نشان مي۵سيگنال در سطح 

شود بين سه رقم هلو در شاخص  طور که مشاهده مي همان
دار وجود  % اختالف معني۵ل در سطح بيشينه دامنه سيگنا

دارد. بيشترين مقدار در نوع بلخي و کمترين در نوع 
  زعفراني مشاهده شد. 

فاکتور اندازه قطر متوسط هلو هاي  ميانگيننتايج مقايسه 
% اختالف ۵در شاخص بيشينه دامنه سيگنال را در سطح 

داري مشاهده نشد. به عبارت ديگر اندازه هلوها  معني
  در شاخص ياد شده ندارند.نقشي 
هاي اثر اصلي فاکتور زمان  مقايسه ميانگين ۵شکل 

را دونوبت  گناليس دامنه نهيشيبنگهداري در شاخص 
که گونه  هماندهد.  گيري شده نشان مي مختلف اندازه

در نوبت اول  يگنالس دامنه بيشينه يزانشود م يمشاهده م
 بدان اين است؛روز  ۱۰پس از  يعنياز نوبت دوم  يشترب

.يابد يکاهش م يگنالبا گذشت زمان دامنه س که معناست
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  شده يريگ اندازه يرهايمتغ انسيروا هيتجز از حاصل مربعات نيانگيم -۲ جدول
  سفتي  کشساني ضريب  بيشينه دامنه سيگنال  زمان بيشينه دامنه  يآزاد درجه  رييتغ منابع

 ۷۱۴/۳  ۰۱۷/۰  ۱۸۳/۱*  ۰۰/۰  ۴  تکرار
 ۵۲۴/۴۳۸۸*  ۲۲۲/۸*  ۴۷۶/۲۹*  ۰۴۴/۱*  ۲  نوع
 ۱۵۵/۱۷۱۰۷*  ۶۹۲/۲۳*  ۸۶۱/۱۸*  ۲۲۲/۱*  ۱  زمان
 ۳۷۶/۱۴۸*  ۴۳۹/۰*  ۲۱۸/۰  ۰۲۸/۰*  ۹  اندازه

 ۴۵۸/۱۸۵۲*  ۲۹۴/۳*  ۱۵۰/۱*  ۳۳۸/۰*  ۲  زمان× نوع 
 ۷۰۳/۵۴*  ۲۴۶/۰*  ۳۱۶/۰  ۰۲۸/۰*  ۱۸  اندازه× نوع 
 ۲۶۴/۸۰*  ۲۸۵/۰*  ۶۲۵/۰*  ۰۲۱/۰*  ۹  اندازه× زمان 

 ۷۰۸/۴۷*  ۲۷۵/۰*  ۱۶۹/۰  ۰۱۷/۰*  ۱۸  اندازه× زمان × نوع 
 ۷۰۹/۴  ۰۲۲/۰  ۳۲۴/۰  ۰۰/۰  ۲۲۵  خطا

  %۵ سطح در دار يمعن *
  

  دانکن آزمون با هلو نوع ريمتغ در گناليس دامنه نهيشيبهاي  ميانگين سهيمقا - ۳ جدول
 مجموعه زير

  نوع هلو
۳ ۲  ۱ 

 يزعفران ۱۵۳۹/۳  
 يکارد  ۴۷۰۸/۳ 
  يبلخ    ۲۵۱۸/۴

  %۵ سطح در
  

  
  گناليس دامنه نهيشيب شاخص در ينگهدار زمان فاکتور ياصل اثر - ۵ شکل

  
شکل  در ينوع هلو و زمان نگهدار يمتقابل فاکتورها اثر
. است شده دادهنشان  يگنالس دامنه بيشينهشاخص  در، ۶

قابل توجه  چندان يدارد ول وجوداثر متقابل در دو فاکتور 
  .يستن

 يعني يشآزما يفاکتورهااثر متقابل  ۸و  ۷ يها شکل
در دو اندازه  يکبه تفک يمدت نگهدار× فاکتور نوع هلو 

 دامنه بيشينههلو را در شاخص  ينتر و بزرگ ترين کوچک
  .دهند مي نشان سيگنال

که در شاخص زمان بيشينه  دهد ، نشان مي۴نتايج جدول 
دار  دامنه بين رقم بلخي با دو رقم ديگر اختالف معني
دار  وجود دارد، ولي بين زعفراني و کاردي اختالف معني

  وجود ندارد.
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  گناليس دامنه نهيشيب شاخص در هلو نوع × ينگهدار زمان يهافاکتور متقابل اثر - ۶ شکل

  

  
  گناليس دامنه نهيشيب شاخص در )mm ۶۱( اندازه ترين کوچک در هلو نوع × ينگهدار زمان يفاکتورها متقابل اثر - ۷ شکل

  

  
  گناليس دامنه نهيشيب شاخص در )mm ۷۰ ( اندازه نتري بزرگ در هلو نوع × ينگهدار زمان يفاکتورها متقابل اثر -۸ شکل
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  دانکن آزمون با هلو نوع متغير در دامنه بيشينهزمان  يها يانگينم مقايسه -۴جدول
  مجموعه زير

  نوع هلو
۲  ۱ 

 يزعفران ۰۲۶۴/۰ 
 يکارد  ۲۱۳۳/۰
  يبلخ   ۲۱۴۷/۰

  %۵در سطح 
  

فاکتور اندازه قطر هاي  ميانگين، نتايج مقايسه ۵جدول 
% ۵شاخص زمان بيشينه دامنه را در سطح متوسط هلو در 

دهد در  ، نشان مي۵دهد. نتايج حاصل از جدول  نشان مي
ها در شاخص زمان وقوع بيشينه دامنه برخي اندازه

دار وجود دارد. روند افزايش اندازه با  سيگنال اختالف معني
افزايش زمان در يک جهت است. هرچه اندازه بيشتر شده 

ه دامنه سيگنال نيز افزايش داشته است زمان وقوع بيشين
  است. 

  

  دانکن آزمون با  هلو متوسط قطر اندازه متغير در دامنه بيشينهزمان هاي  ميانگين مقايسه -۵ جدول
  زيرمجموعه

  )mm( اندازه هلو
۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 

              ۱۰۸۹/۰  ۶۱ 
            ۱۲۷۳/۰    ۶۳ 
            ۱۲۹۷/۰    ۶۴ 
          ۱۴۲۲/۰      ۶۲ 
        ۱۵۰۳/۰  ۱۵۰۳/۰      ۶۵ 
      ۱۵۳۳/۰  ۱۵۰۳/۰        ۶۶ 
    ۱۶۱۷/۰  ۱۶۱۷/۰          ۶۸ 
    ۱۶۳۱/۰            ۶۷ 
  ۱۷۷۸/۰              ۶۹ 
۲۳۶۴/۰                ۷۰ 

  %۵در سطح 
  

هاي اثر اصلي فاکتور زمان  مقايسه ميانگين ۹شکل 
 مختلف دونوبت را دامنهنگهداري در شاخص زمان بيشينه 

دو نوبت تفاوت  بين .دهد مي نشان شده گيري اندازه
زمان وقوع  يزاندار وجود دارد و در نوبت دوم م معني

   .است داشته افزايش سيگنال دامنه بيشينه
در شکل  ينوع هلو و زمان نگهدار يمتقابل فاکتورها اثر
. است شده داده نشان دامنه بيشينه، در شاخص زمان ۱۰

. دارد وجود متقابل اثر فاکتور دو بين دهد مي نشان نمودار
 نگهداري زمان تغييرات روند رقم تغيير با ديگر عبارت به

  .نيست يکسان
 يعني يشآزما يفاکتورهااثر متقابل  ۱۲و  ۱۱ يها شکل

در دو اندازه  يکبه تفک يمدت نگهدار× فاکتور نوع هلو 
 بيشينههلو را در شاخص زمان  ينتر و بزرگ ترين کوچک
 ۶۱قطرهاي  با هلو اندازه دو هر در .دهندمينشان  دامنه
دو فاکتور رقم و زمان  ينب متر ميلي ۷۰و  متر ميلي

بر اساس طرح موازي اثر متقابل وجود دارد.  ينگهدار
فاکتور هاي  ميانگين، نتايج مقايسه ۶ انجام شده، جدول

% نشان ۵نوع هلو در شاخص ضريب کشساني را در سطح 
  دهد. مي

، بين هر سه رقم هلو در شاخص ۶بر اساس نتايج جدول 
دار وجود دارد، به عبارت  ضريب کشساني اختالف معني

ديگر ميزان ضريب کشساني که به جنس بافت بستگي 
  دارد در هر سه رقم هلو متفاوت است. 

فاکتور اندازه هلو در شاخص هاي  ميانگينايسه نتايج مق
به دست  ۷% مطابق جدول ۵ضريب کشساني در سطح 

هاي اندازه  شود بين ميانگين طور که مشاهده مي آمد. همان
توان  به طور تقريبي مي یول دارد،دار وجود  اختالف معني

تر ميزان ضريب  هاي بزرگ گفت در بيشتر مقادير در اندازه
به  مقدارو کمترين داشته است. بيشترين  کشساني کاهش

  شود. مشاهده مي متر ميلي ۷۰ و ۶۲در اندازه  ترتيب



 آکوستيکفوتوارقام مختلف هلو به روش  مخربغير سنجيکيفيت                                                                                                    ٨٤

  
  اثر اصلي فاکتور زمان نگهداري در شاخص زمان بيشينه دامنه - ۹شکل 

  

  
  دامنه نوع هلو در شاخص زمان بيشينه× اثر متقابل فاکتورهاي زمان نگهداري  -۱۰شکل 

  

  
  دامنه بيشينهشاخص زمان  در )mm ۶۱اندازه ( ترين کوچک در هلو نوع × نگهداري زمان فاکتورهاي متقابل اثر - ۱۱ شکل
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  در شاخص زمان بيشينه دامنه )mm ۷۰(  ترين اندازه نوع هلو در بزرگ× اثر متقابل فاکتورهاي زمان نگهداري  -۱۲شکل 

  
  )MPa( دانکن آزمون با هلو نوع ريمتغ در يکشسان بيضرهاي  ميانگين سهيمقا - ۶ جدول

 مجموعه زير
  نوع هلو

۳ ۲  ۱ 

 يزعفران ۵۲۸۷/۰  
 يکارد  ۶۸۳۰/۰ 
  يبلخ    ۲۳۳۰/۱

  %۵ سطح در
  

  )Mpa( دانکن آزمون با هلو اندازه ريمتغ در يکشسان بيضرهاي  ميانگين سهيمقا - ۷ جدول
  زيرمجموعه

 )mm( اندازه هلو
۴ ۳ ۲ ۱ 

      ۷۰۰۶/۰  ۷۰ 
    ۷۱۵۴/۰  ۷۱۵۴/۰  ۶۸ 
    ۷۲۵۲/۰  ۷۲۵۲/۰  ۶۵ 
    ۷۳۱۲/۰  ۷۳۱۲/۰  ۶۶ 
    ۷۳۴۸/۰  ۷۳۴۸/۰  ۶۹ 
    ۷۵۹۷/۰  ۷۵۹۷/۰  ۶۱ 
    ۷۷۰۹/۰  ۷۷۰۹/۰  ۶۷ 
    ۸۱۹۴/۰    ۶۴ 
  ۰۱۷۲/۱      ۶۳ 
۱۷۴۳/۱        ۶۲ 

  %۵ سطح در
  

 در هلو نوع فاکتورهاي  ميانگين سهيمقا جينتا ،۸ ولجد
 سه هر در .دهد يم نشان %۵ سطح در را يسفت شاخص
 رقم در مقدار نيشتريب دارد وجود دار يمعن تفاوت سطح

 اختصاص يزعفران نوع به يسفت مقدار نيکمتر و يبلخ
  دارد.

هاي فاکتور اندازه هلو در  همچنين نتايج مقايسه ميانگين
به دست آمد.  ۹% مطابق جدول ۵شاخص سفتي در سطح 

شود.  داري مشاهده مي تفاوت معني ها ميانگينبين 
ها متفاوت است و عمدتاً  بيشترين مقدار سفتي در اندازه

  نيوتن است. ۱۶تا  ۱۳بين 
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  )N( دانکن آزمون با هلو نوع ريمتغ در يسفتهاي  ميانگين سهيمقا - ۸ ولجد
  زيرمجموعه

 وع هلون
۳ ۲ ۱ 

 يزعفران  ۷۳۵۵/۹    
 يکارد    ۷۲۸۵/۱۲  
 يبلخ      ۸۱۶۵/۲۵

  %۵ سطح در
  

  )N( دانکن آزمون با هلو اندازه ريمتغ در يسفتهاي  ميانگين سهيمقا -۹ جدول
          

  )mm( اندازه هلو
۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 
        ۸۵۶۷/۱۲  ۶۸ 
      ۶۵۳۳/۱۳  ۶۵۳۳/۱۳  ۶۱ 
    ۴۹۰۰/۱۴  ۴۹۰۰/۱۴    ۶۹ 
    ۵۲۶۷/۱۴  ۵۲۶۷/۱۴    ۶۶ 
    ۸۴۶۷/۱۴  ۸۴۶۷/۱۴    ۶۷ 
    ۹۵۳۳/۱۴  ۹۵۳۳/۱۴    ۷۰ 
    ۴۸۰۰/۱۵      ۶۵ 
  ۸۴۰۰/۱۸        ۶۲ 
۱۲۵۰/۲۰  ۱۲۵۰/۲۰        ۶۴ 
۱۶۳۳/۲۱          ۶۳ 

  %۵ سطح در 
  

 مطابق ينگهدار نوبت دو در يسفت شاخص نيانگيم تفاوت
 زانيم ينگهدار زمان شيافزا با .بود توجه قابل ۱۳ شکل

 هلو وهيم يدگيرس روند با امر نيا .افتي کاهش يسفت
  .داشت يهمخوان

  

 
  يسفت شاخص در ينگهدار زمان فاکتور ياصل اثر -۱۳ شکل

  

هاي  شاخص نيب يهمبستگ ۱۲ و ۱۱ ،۱۰ جداول در
 نفوذ آزمون و رمخربيغ آزمون در کيآکوستفوتو گناليس
  .است شده داده نشان هلو مختلف ارقام يکيزيف خواص و
 در شده انجام مطالعات و آمده دست به جينتا به توجه با

 با مرتبط موارد نييتب در و پژوهش نيا موضوع با ارتباط
 مخرب يها آزمون با سهيمقا مقام در رمخربيغ يها  آزمون

 اندازه يبرا ياسيمق بافت، يسفت که داشت انيب توان يم

 نيا است، روين اثر تحت ،شکل رييتغ به بافت مقاومت
 نظر به بنا که است بافت از يکيمکان تيخاص کي پارامتر

 محصوالت دهنده ليتشک ساختارزير خواص به محققان
   است. مرتبط يکشاورز

 نييتع در موثر نقش ١تورژسانس فشار و يسلول وارهيد
 طول در دارد ها يسبز و ها  وهيم يکيمکان خواص و يسفت

                                                             
1- Turgor pressure 
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 کاهش با آن حجم شتريب ،بلوغ و وهيم دنيرس نديفرآ
 انسجام و افتهي کاهش تورژسانس فشار يرطوبت يمحتوا

 ابدي يم کاهش بافت يسفت و رود يم نيب از يسلول وارهيد
)Bayati et al., 2016.( ديشد اريبس کاهش و بافت ينرم 

 کننده، انيب مدت کوتاه دوره کي در آن يسفت شاخص
 که است  دوره نيا طول در هلو وهيم عيسر يريفسادپذ
 جاديا و فساد عالئم ظهور يبرا طيشرا شدن مساعد سبب
  .شود يم فراهم رنگ يا قهوه يها لکه

 طول در نفوذ يروين کاهش در حاضر پژوهش يها افتهي
 نهيزم نيا رد نيمحقق ريسا جينتا با وهيم يدگيرس دوره

  .دارد يهمخوان
 تابش توسط شده ديتول کيآکوستفوتو گناليس کار و ساز

 تحت ماده يکيمکان خواص به وابسته ماده سطح بر زريل
 دامنه در رييتغ نيبنابرا .است ينور منبع خواص و تابش

 بر زريل تابش از يناش هياول يفشار موج از ثرمتأ گناليس
 مدول در رييتغ ليدل به است ممکن محصول بافت سطح
 دوره طول در بافت ساختار در رييتغ از يناش يکشسان
   باشد. محصول يدگيرس همان اي ينگهدار
 يدگيرس نيح در کيآکوستفوتو گناليس دامنه کاهش

 ,.Hitchman et al) پژوهش جهينت با منطبق هلو  وهيم

 در بيس وهيم در موج نيا دامنه کاهش مورد رد (2016
 )۵( معادله مطابق نيهمچن .است آن يانباردار دوره طول

 در کيآکوستفوتو امواج انتشار يبرا الزم يزمان اسيمق
 در نور نفوذ زانيم و ماده در صوت سرعت با متناسب وهيم

 خواص با که ماده در صوت سرعت شيافزا با .است ماده
 شروع يبرا زمان ،است مرتبط آن يچگال و ماده يکيمکان

 امواج انتشار و افتهي کاهش کيآکوستفوتو موج انتشار
 زين موج دامنه کيپ آن با متناسب و افتد يم اتفاق تر عيسر
 زمان رييتغ درصد چون .افتد يم اتفاق يکمتر زمان در

 دامنه رييتغ درصد از شتريب )۶۲/۶۱( گناليس نهيشيب وقوع
 يکيآکوستفوتو پارامتر نيا ،است )۰۹/۲۲( گناليس

 وهيم بافت تيفيک يابيارز و يبررس يبرا يبهتر شاخص
   .است آن ينگهدار دوره طول در هلو
 يسفتهاي  شاخص در محصول رقم اثر نيانگيم سهيمقا

 گناليس دامنه نهيشيب و يکشسان مدول بافت،
 نشان گناليس دامنه نهيشيب وقوع زمان و کيآکوستفوتو
 يسفت شامل يبافت خواص يپارامترها يبرا يبلخ رقم داد،

 يزعفران رقم هلو يبرا و زانيم نيباالتر ،يکشسان مدول اي
 را ييباال تنوع حاضر جينتا .دارد قرار مقدار نينتريپائ در
 دوره طول در هلو ارقام يکشسان مدول و يسفت يبرا

 به توجه با که دهد يم نشان برداشت از پس ينگهدار
 طيشرا در يزعفران و يکارد ،يبلخ مختلف رقم سه نکهيا

 تفاوت داشتند قرار کساني يتيريمد و ييهوا و آب
 اتيخصوص ريسا مانند بافت يسفت در شده مشاهده

 در تفاوت .است مرتبط آنها يکيژنت تأثير به يکيولوژيزيف
 ليدل به است ممکن هلو ارقام کيآکوستفوتو يپارامترها

  باشد. هلو وهيم رقم از يناش يبافت خواص در رييتغ در
و  يرطوبت يمحتوا ينب يهمه ارقام رابطه معنادار براي
 مشاهده غيرمخربآزمون مخرب و هاي  شاخصو  يچگال

 مدول و سفتي شامل نفوذ، هاي آزمون شاخصنشد. 
 يهمبستگ يدارا يگنالس دامنه بيشينه با کشساني

که  يدرحال هستند،درصد  ۱معنادار مثبت در سطح 
با زمان وقوع  يو مدول کشسان يسفت ينب يهمبستگ
در  يمنف يهمبستگ يبضر يدارا يگنالس دامنه بيشينه
  .است يو کارد يارقام زعفران يبرا درصد و صرفاً ۵سطح 
 بيشينهو  يسفت ينب ييباال همبستگي داد نشان نتايج
 کهيبه طور دارد، وجودهمه ارقام  يبرا يگنالس دامنه
هلو  يبرا دامنه بيشينهو  يسفت ينب يهمبستگ ينباالتر

 يبرا يجنتا صورت هر در. استR2) =۸۲۱/۰( يرقم بلخ
 در تغيير سبب به تواند يکه م يستن يکسانهمه ارقام 

  .باشد هلو ارقام در ژنتيک از ناشي بافت ساختار

  

  يبلخ رقم هلو يبرا کيآکوستفوتو رمخربيغ تست و نفوذ مخرب تست يمترهااپار نيب يهمبستگ بيضرا -۱۰ جدول

  
محتواي رطوبتي 

(%)  
چگالي 

)kg/m3(  
 سفتي
(N)  

مدول کشساني 
(MPa)  

بيشينه دامنه سيگنال 
(V)  

زمان وقوع بيشينه سيگنال 
(µs)  

            ۱  محتواي رطوبتي (%)
          ۱  ۴۰۴/۰  چگالي
        ۱  - ۲۱۶/۰  -۴۱۲/۰  سفتي

      ۱  ۹۰۱/۰**  -۴۸۷/۰  -۳۱۴/۰  مدول کشساني
    ۱  ۷۲۳/۰**  ۸۲۱/۰**  -۱۲۰/۰  -۱۱۸/۰  بيشينه دامنه سيگنال

  ۱  -۴۲۰/۰  -۳۳۹/۰  - ۴۶۹/۰  ۱۲۷/۰  ۱۰۱/۰  زمان وقوع بيشينه سيگنال
* ۰۵/۰  p˂           ۰۱/۰ **و p˂ 



 آکوستيکفوتوارقام مختلف هلو به روش  مخربغير سنجيکيفيت                                                                                                    ٨٨

  يکارد رقم هلو يبرا کيآکوستفوتو رمخربيغ تست و نفوذ مخرب تست يپارمترها نيب يهمبستگ بيضرا - ۱۱ جدول

  
 محتواي رطوبتي

(%)  
 چگالي

)kg/m3(  
 سفتي

 (N)  
 مدول کشساني

(MPa)  
 بيشينه دامنه سيگنال

(V)  
 زمان وقوع بيشينه سيگنال

(µs)  
            ۱  محتواي رطوبتي

          ۱  ۲۴۸/۰  چگالي
        ۱  -۱۲۲/۰  ۳۱/۰  سفتي

      ۱  ۸۵۸/۰**  -۲۹۹/۰  ۲۰۰/۰  مدول کشسان
    ۱  ۶۷۹/۰**  ۷۸۹/۰**  -۱۱۰/۰  ۲۹۱/۰  بيشينه دامنه سيگنال
  ۱  -۴۰۳/۰  -۵۱۲/۰*  -۵۹۶/۰*  ۱۵۱/۰  -۵۳۴/۰*  لزمان وقوع بيشينه سيگنا

 *۰۵/۰  p˂         ۰۱/۰** و p˂  
 

  يزعفران رقم هلو يبرا کيآکوستفوتو رمخربيغ تست و نفوذ مخرب تست يپارمترها نيب يهمبستگ بيضرا - ۱۲ جدول

  
 محتواي رطوبتي

(%)  
 چگالي

)kg/m3(  
 سفتي

 (N)  
 مدول کشساني

(MPa)  
 بيشينه دامنه سيگنال

(V)  
 زمان وقوع بيشينه سيگنال

(µs) 
            ۱  محتواي رطوبتي

          ۱  ۲۸۱/۰  چگالي
        ۱  -۵۲۹/۰*  ۳۳۸/۰  سفتي

      ۱  ۸۶۷/۰**  -۴۲۹/۰  ۲۵۰/۰  مدول کشساني
    ۱  ۶۵۸/۰**  ۵۷۸/۰**  -۲۹۲/۰  ۱۳۵/۰  بيشينه دامنه سيگنال

  ۱  -۴۳۲/۰  -۵۵۷/۰*  -۵۲۵/۰*  ۲۸۱/۰  -۱۰۸/۰  زمان وقوع بيشينه سيگنال
 *۰۵/۰  p˂             ۰۱/۰** و p˂ 

  

  يريگ جهينت
 هلو وهيم رقم سه بافت تيفيک در راتييتغ پژوهش نيا در
 و ديجد روش از استفاده با )يبلخ و يکارد ،يزعفران(
 يبررس يجننفوذس مخرب روش و کيآکوستفوتو رمخربيغ

 گناليس در آن وقوع زمان و دامنه نهيشيب راتييتغ شد.

 بر يکيآکوستفوتو يها شاخص عنوان به کيآکوستفوتو
 نشان جينتا شد. يبررس يدگيرس زمان طول در و رقم حسب

 و کاهش با يدگيرس دوره طول در دامنه نهيشيب که داد
 نيهمچن شد. مواجه شيافزا با دامنه نهيشيب وقوع زمان

 کيآکوستفوتو گناليسهاي  شاخص نيب يباال يهمبستگ
 روش نيا که دهد يم نشان نفوذ آزمون يپارامترها و
 هلو وهيم بافت تيفيک يابيارز يبرا يخوب اريبس ينيب شيپ
 توجه با .بود متفاوت هلو ارقام يبرا جينتا هرچند دارد، را
 يخوب به رمخربيغ روش نيا که گفت توانيم جينتا به

 يبرا ينگهدار دوره طول در بافت تيفيک صيتشخ ييتوانا
 ييهاچالش انيم نيا در هرچند دارد را هلو مختلف ارقام

 و بافت ييگرما و ينور خواص راتييتغ يبررس همچون
 يريگاندازه نيهمچن و نور جذب زانيم در ارقام رنگ تأثير

 مطرح زين شده ديتول يصوت يعرض و يطول امواج سرعت
 به يابيدست يبرا يشتريب قاتيتحق نيبنابرا .گردد يم

 يابيارز يبرا روش نيا از استفاده جهت به مطلوبتر جينتا
  .رددگيم هيتوص ها  يسبز و ها وهيم ريسا بافت تيفيک
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