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دارد.  يو باغ يمحصوالت زراع يکيصدمات مکان زانيبر م يادياثر ز ،حمل و نقل نيجاده در ح يها ياز ناهموار يارتعاشات ناش
فرکانس و شتاب ارتعاش در  ريتأث ،مطالعه ني. در اباشد يم ،ياز محصوالت حساس به کوفتگ يکي  (.Olea europaea L) تونيز
به  ها شيقرار گرفت. آزما يمورد بررس تونيدو رقم ز يکيمکان ماتبر صد يارتعاش زيشده با م يساز هيشبحمل و نقل  نيح

 gو  ۵/۰، ۳/۰( شامل شتاب ارتعاش ،شيآزما يها مؤلفهو با سه تکرار انجام شد.  يتصادف در قالب طرح کامالً ل،يصورت فاکتور
شتاب و فرکانس ارتعاش بر درصد  ريتأث) بودند. يو روغن اي(کنسروال تونيهرتز) و رقم ز ١٠و  ٥/٧، ٥، فرکانس ارتعاش ()۷/۰

و سپس  شيابتدا افزا يشتاب و فرکانس ارتعاش مقدار کوفتگ شيبود و با افزا دار يمعن درصد ١در سطح احتمال  يکوفتگ
 ؛در دو رقم شد يکوفتگ بيآس نيشتريباعث بهرتز  ٥/٧فرکانس نبود.  دار يمعن يکوفتگ زاني. اثر رقم بر مافتي اهشک

هرتز و  ٥/٧در فرکانس  يروغن تونيدر ز بيو آس يمقدار کوفتگ نيشتريبکنترل شود.  ديباتون ينقل ز در حمل و ،نيبنابرا
 حاصل شد.  g ۷/۰ب هرتز و شتا ٥/٧در فرکانس  ايو در رقم کنسروال g ۵/۰  شتاب
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  مقدمه 
 بيباعث واردشدن آس ها وهيحمل و نقل نامناسب م

به  يبستگ ها بي. شکل آسشود  يم ها به آن يکيمکان
 شدهمحصول و نوع بار وارد يکيولوژيو ب يکيزيساختمان ف
حمل  لهي) دارد. اگر وسيو نوسان يکيناميد ،يکي(بار استات

و  وهيم ديشد يها و نقل مناسب نباشد، موجب تکان
و نقل  کننده در حمل حمل نيبرخورد آن با سطوح ماش

 جهيشده و در نت ها وهيم گريد ايبه سطوح جعبه و  اي يا فله
 رييتغ ني. اگر اشوديم ها شکل در بافت آن رييباعث تغ

و  يسلولز يغشاتجاوز کند،  يکيولوژيب ميشکل از حد تسل
داخل  يامحتو ند،يبب صدمهسلول  يتوپالسميس ةجدار
 يسلول نيب يهوا او در تماس ب ودشخارج  تواند يم يسلول

به  هد ودرنگ  رييتغ يداده و در مدت کوتاه نشانواکنش 
 ,Sitkei) در داخل گوشت ظاهر شود يصورت کوفتگ

 يا حمل و نقل جاده نيدر ح وهيبه م بيآس جاديا .(1986
ارتعاش (شتاب و فرکانس  اتيچون: خصوص يبه عوامل

و  وهي(اندازه م وهيارتعاش، مدت زمان ارتعاش)، نوع م
کننده  حمل لهيآن)، نوع وس يارتعاشات يخصوص
در  وهي)، ارتفاع توده مونيکام قيتعل سامانه اتي(خصوص

مقدار دارد.  يجاده بستگ طيو شرا يبند جعبه، نوع بسته
در اثر  يعات پس از برداشت در محصوالت کشاورزيضا

 ٤٠تا  ٣٠ند، يت فرايفيبا توجه به ک يکيصدمات مکان
 يبرا. )Barchi et al., 2002شود ( يمبرآورد درصد 
 يها از روش وهيه به مشدوارد يها بيآس يريگ اندازه
-Taghizade( يابعاد کوفتگ ميمستق يريگ اندازه

Moghaddam et al., 2013 (، تهيسيکاهش مدول االست 
)Ogut et al., 1999(، شده و  جذب يانرژ يريگ اندازه

   .کنند ياستفاده م )Ahmadi, 2012( يصوت يسفت
از محصوالت  يدر اثر حمل و نقل برخ يارتعاش يها بيآس

، (Eissa et al., 2012; Singh et al., 1992) بيمانند س
 ,.Aba et al) ي)، گوجه فرنگZareei et al., 2015هلو (

2012; De Ketelaere & De Baerdemaeker, 2001) ،
 Shahbazi، هندوانه ((Barchi et al., 2002)  يژاپن ليازگ

et al., 2009( يوي)، کTaghizade-Moghaddam et al., 

 يبرا يساز ارتعاش هيشب دستگاه) گزارش شده است. 2013
در  يا به صدمات لرزه ها يو سبز ها وهيم تيمطالعه حساس

. رديگ يانتقال و حمل و نقل مورد استفاده قرار م نيح
Van Zeebroeck et al., 2006a ،  لکترولرزاننده ا کياز- 

 ها وهيبه م افتهي انتقالارتعاش  يساز هيشب يبرا يکيدروليه

 گناليجاده استفاده کردند. س يحرکت رو نيدر ح
 - هرتز به لرزاننده الکترو ٤با فرکانس  ينوسيس
فرکانس از مطالعات  نياعمال شد که ا يکيدروليه

در  بيبه س يکيمکان بيآستانه آس عنوان بهشده  انجام
 ي. دامنه شتاب اعمالديانتخاب گرد يا حمل و نقل توده

 ٢٢/١٤ m/s2و )g٢٨/١( ٥٦/١٢ m/s2يابيارز شيآزما يبرا

)gدر لرزاننده نشان داده بود که  هياول شيبود. آزما )٤٥/١
در  ياندک اريبس ياه ي، کوفتگ٧٩/١٠ m/s2 شتاب کمتر از 

  .(Van Zeebroeck et al., 2006) شود  يم جاديا بيس
و  ريگ استفاده از سه نوع ماده ضربه ريتأث گر،يد يپژوهش در

در حمل و نقل  وهيم يفرکانس ارتعاش بر مقدار کوفتگ
 بيس وهيم يکيناميرفتار د يريگ اندازه يبرا مطالعه شد.

ارتعاش استفاده شد.  ساز هيحمل و نقل از شب نيدر ح
موتور  کيصفحه متصل به  کيشامل  ،يدستگاه ارتعاش

سنج قرار داده  شتاب کيصفحه  يکه بر روبود  يعاشارت
 يدر کاهش کوفتگ ريگ نشان داد که مواد ضربه جينتاشد. 
 دليل به امر نيا است.ثر ؤم اريحمل و نقل بس نيدر ح
حمل و  ةليوسبه فرکانس  وهيم ديفرکانس تشد يکينزد

را  ديتشد ةديپد ،ريگ از مواد ضربه فادهنقل است که است
نشان داد که  ريگ مواد ضربه نيب سهي. مقادهد يکاهش م
شده  شيآزمامواد  نيماده در ب نيتر فوم مناسب يماده تور

   .(Eissa et al., 2012) بود قيتحق نيدر ا
Fischer et al., 1992، يا ارتعاشات حمل و نقل جاده ريتأث 

 محدودهو انگور در  يفرنگ توت وهيم يبند بستهرا بر 
قبل و  وهيم تيفيکردند. ک يهرتز، بررس ٣٠تا  ٢فرکانس 

شد.  يريگ اندازه يهفته انباردار کياز ارتعاش و بعد از  بعد
 فيرد ١٥ا ي ٩بسته در  تيفرکانس ارتعاش و موقع ريتأث

 -٥ نينشان داد که فرکانس ب جيشد. نتا يمحصول بررس
 يها شد و بسته وهيبه م بيآس نيشتريهرتز باعث ب ١٠
 يتوت فرنگ وهيرا نشان دادند. م بيآس نيشتريب ييباال

انگور به صدمات  وهينسبت به م يشتريب تيحساس
  ).Fischer et al., 1992( داشت يکيمکان
فرکانس، شتاب و مدت زمان  ريتأث ،يگريد قيتحق در

 بيبر صدمات س يا حمل و نقل جاده نيارتعاش در ح
مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا فرکانس و شتاب  يدرخت

 يري اندازه وهيحمل و نقل م ونيکام کيارتعاش در کف 
 ،يساز ارتعاش هيشب کيبا استفاده از  ،بعد ةمرحلشد. در 

ب يت سيبر حساس يبند بستهنوع  فرکانس ارتعاش و ريتأث
نشان  جي. نتاقرار گرفت يبررسمورد  يکيبه صدمات مکان
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 يها بازه شتر دريب ونيداد که فرکانس ارتعاش در کف کام
و  ١٩/٨ن، يانگيبا م ترتيب بهو هرتز  ١٥-١٠و  ١٠-٥
- ٥/٠ يها شتر در بازهيز بيو شتاب ارتعاش نهرتز  ٥٩/١٢
 g و g٣٣/٠ ن يانگيبا م ترتيب بهو  ٥/٠-٧٥/٠ g و ٢٥/٠

بر مقدار  شيعوامل آزما يتمام. اثر اتفاق افتاد ٦٣/٠
 نيشتريشد. ب دار يمعن% ١در سطح احتمال  يکوفتگ

 g و شتاب ٢/٨ Hz در فرکانس بيس وهيمقدار صدمه در م

 به دست آمد ،يبند بسته يها روش ةيکل يبرا ٦٣/٠
(Vursavuş & Özgüven, 2004).  

 يارتعاش يحساس به کوفتگ يها وهياز جمله م زين يويک
 و فرکانس شامل ،عوامل ارتعاش ريتأث يقياست. در تحق

 ارتفاع و اندازه شامل ها، بستهصات خمشو  ارتعاش شتاب
منظور از  نيشدند. بد يبررس يويک وهيم بيآس بر بسته

در دو  شيآزمااستفاده شد.  يشگاهيآزما ةلرزانند کي
، اندازه )٣/٠و  ٧/٠ g( ، دو شتاب)١٣و  ٥/٧ Hz( فرکانس

بر  )٣٤و  ٢٣، ١١ cm( (کوچک و بزرگ) و ارتفاع جعبه
 يويک وهيدر م بيرخ آسانجام شد.  يويک وهيم يکوفتگ

نشان داد  جينتابود.  وهيدر م ياساس مقدار عمق کوفتگ بر
 بود دار يمعن يبر مقدار کوفتگ شيکه اثر عوامل آزما

)P<0.01.( به  يکوفتگ زانيو فرکانس م ابشت شيبا افزا
 تيتر حساس بزرگ يها وهي. مافتي شيافزا يدار يمعنطور 

 زيارتفاع بسته ن شينشان دادند و افزا بيبه آس يشتريب
فرکانس و شتاب ارتعاش  ريتأثشد.  يکوفتگ شيموجب افزا

 عوامل بود گريد از تر مهم ،يکيمکان بيآس جاديدر ا
(Tabatabaekoloor et al., 2013).  

Shahbazi et al., 2010، يا ارتعاش جاده ريتأث 
 يهندوانه بررس يکيمکان يها بيبر آس را شده يساز هيشب

 يمقدار کوفتگ صيتشخ يآنان برا ق،يتحق نيکردند. در ا
هندوانه استفاده  تهيسيمدول االست راتييتغ ارياز مع

 ونيشتاب ارتعاش در کف کام وکردند. ابتدا فرکانس 
 Hz ،ترتيب بهفرکانس ارتعاش  نيانگيشد و م يريگ اندازه

 نيانگيهرتز و م ١٥- ١٠و  ١٠-٥در محدوده  ١٣ Hz و ٥/٧
و  ٢٥/٠- ٥/٠در محدوده  ٧/٠ g و ٣/٠ g ترتيب بهشتاب 

شتاب و فرکانس به دست آمده از  نيانگيبود. م ٥/٠- ٧٥/٠
ارتعاش  يساز هيشب شيدر آزما ،يا جاده يها يريگ اندازه

و  ٣٠ شياستفاده شد. دو مدت زمان ارتعاش در هر آزما
 شيآزما ينشان داد که اثر فاکتورها جيبود. نتا قهيدق ٦٠

درصد  ١در سطح احتمال  يارتعاش بيبر مقدار آس
هندوانه  ةويمشده به گوشت  وارد بي. آساست دار يمعن

 زانيم نيشتريب .آن بود ةپوسته به شدوارد بياز آس شتريب
 ٦٠و مدت زمان  ٧/٠ g ، شتابHz ۵/۷ در فرکانس بيآس
 يقرار داده شده در باال يها وهيبه دست آمد. م قهيدق

موجود در  يها وهيرا نسبت به م يشتريب بيآس ،بسته
 يبسته آزاد يدر باال رايز ؛جعبه نشان دادند نييمرکز و پا
در اثر  شتريوجود داشت و حرکت ب يشتريحرکت ب

 ,.Shahbazi et al) شود يم شتريب بيوجب آسم عاشارت

2010).  
 ؛است يحساس به کوفتگ يها وهيجمله م از ،تونيز وهيم

 وهيصدمات م يابيارز نهيدر زم يکم اريبس قاتياما تحق
 يها در سالحمل و نقل صورت گرفته است.  نيح تونيز
تون در سراسر کشور و در يبا توجه به توسعه باغات ز ،رياخ

و  يع فراوريصنا يمناطق مستعد و با توجه به دور
حمل مسئله د، ياز باغات جد ياريبستون از يز يکش روغن

آمار شود.   ياز آن مطرح م يتون و صدمات ناشيو نقل ز
وه در اثر حمل و نقل وجود ين ميعات ايزان ضاياز م يقيدق

ن آمار يب، ايت آن به آسياما با توجه به حساس ؛ندارد
 نيا که يياز آنجار محصوالت باشد. يتواند مانند سا يم
 ونيکام باو شده  يبند بسته يارزشمند غالباً در گون وهيم

آن  يکيمکان بيآسمقدار توجه به  ،شود يحمل و نقل م
 يابيارز ق،يتحق نيهدف از ا ن،يبنابرا. شود يبررس ديبا
حمل  نيدر ح تونيز وهيم يو کوفتگ يدگيد بيآس قدارم

 ،يارتعاش زيم کيبا استفاده از  ،منظور نيو نقل است. بد
 دهيد بيآس ةويمدرصد  ارتعاش برفرکانس و شتاب  ريتأث

  مطالعه شد.
  

  ها مواد و روش
حمل  نيدر ح يکيبه صدمات مکان تيحساس ةمطالع يبرا

 زيدستگاه م کياز  ،يو کنسرو يروغن تونيدو رقم زو نقل 
توسط  يقيکه در تحقاستفاده شد  يساز ارتعاش هيشب

اصفهان ساخته شده بود  يدر دانشگاه صنعت يمختار
)Mokhtari, 2015گاه در دست نيمختلف ا يها ). قسمت

  نشان داده شده است. ١شکل 
با  يدرجه آزاد کي يارتعاش ةسامان کي ليفرانسيد ةمعادل

 شود، يم کيتحر کيهارمون يرويکه توسط ن يلزج ييرايم
  :شود يم انيب ريبه صورت ز

)١(    ̈ +   ̇ +   =         
 ،k ؛(Ns/m) ييرايثابت م ،c ؛(kg)جرم  ،M در آن که
 ،ω ؛(N)ک يحرت يروين ،F0 ؛(N/m)فنر  يسخت بيضر
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). sزمان (، tو  ؛)m( جايي جابه ،x ؛(rad/s) اي هيفرکانس زاو
از  Xحداکثر  ييجا جابه ل،يفرانسيد ةمعادل نيبا حل ا
  : دآي يبه دست م ريرابطه ز

)٢(   =    ( −    ) + (  )  
دستگاه است. چون  اي جرم کل بخش لرزه ،Mدر آن  که
از مرکز جرم خارج  زيگر يرويارتعاش دستگاه از ن يروين

 اي هيکه با سرعت زاو eبا فاصله خارج از مرکز  mاز مرکز 
ω ن،يبنابرا گردد؛ يحاصل م چرخد، يم F0  در معادله باال

از  يارتعاششود. اگر در سامانه  يم نيگزيجا meω2با 
 ريمعادله به صورت ز ،)c =0استفاده نشود ( راکنندهيم

  :شود يساده م
) ٣(   =      −     
است که  نيا شود؛ يرابطه گرفته م نيکه از ا يا جهينت

 زانيخارج از مرکز، م هاي از جرم وزنه يتابع جايي جابه
فنر و فرکانس  يسخت ز،يآنها، جرم م يخارج از مرکز

 ريدر ارتعاشات رابطه ز ،گريد يباشد. از سو يم اي هيزاو
  شتاب، دامنه و فرکانس وجود دارد: نيب
) ٤(   ̈ =     

به  توان يرابطه م نيمذکور در ا يها مؤلفه رييبا تغ ن،يبنابرا
ارتعاش با دامنه، شتاب و فرکانس مورد نظر با استفاده از 

 )٣(رابطه  يگذار ي. با جاافتيسامانه خارج از مرکز دست 
و  يشتاب سامانه بر حسب جرم ناباالنس، )٤(در رابطه 

  :به دست آمد اي هيآن و سرعت زاو تيخارج از مرکز

)٥(   ̈ =            −     

 ،ω) و rad/sدستگاه ( يعيطب فرکانس، ωnرابطه  نيدر ا که
. مجهول مورد نظر در باشد ي) مrad/s( فرکانس مورد نظر

است که  يضرب جرم در فاصله ناباالنس رابطه حاصل نيا
 ني. با استفاده از ادآي يبه دست م زين يگريد ،يکيبا فرض 

مقدار فرکانس و  ،شيآزما يمارهاياز ت کيرابطه در هر 
به دست آمد.  meرابطه قرار گرفت و مقدار  نيشتاب در ا

 ريي، با تغe ،يفاصله ناباالنس ةبا توجه به محدودبودن انداز
  مقدار جرم وزنه، مقدار به دست آمده از رابطه حاصل شد.

به  يکيمکان بيمقدار آس يبررس ها شيهدف از انجام آزما
 شيبود. آزما اي حمل و نقل جاده نيدر ح تونيز وهيم

)، سه ٣/٠ g،g٥/٠، g٧/٠با سه سطح شتاب ( يارتعاش
 اي(کنسروال تونيرقم ز )، دو٥، ٥/٧، Hz١٠سطح فرکانس (

) انجام شيآزما ٥٤) و با سه تکرار (مجموعاً يو روغن

و در قالب طرح کامالً  ليبه صورت فاکتور شيزماگرفت. آ
بود.  قهيدق ١٥ شيانجام گرفت. مدت زمان آزما يتصادف

 قاتيشده با توجه به تحق سطوح شتاب و فرکانس انتخاب
 اي در حمل و نقل جاده رايز ؛انتخاب شدند نيشيپ
 g٧٥/٠تا  g٢٥/٠ ةاحتمال وقوع شتاب در محدود نيشتريب

هرتز اتفاق  ١٠تا  ٥ ةدر محدود سفرکان نيشتريبود و ب
ارقام به کار ، ٢). در شکل Shahbazi et al., 2009افتاد (

هستند، نشان  رانيمرسوم در ا قامکه از ار شيرفته در آزما
  داده شده است.

  

  
) موتور ١(؛ آن يو اجزا يز ارتعاشيدستگاه م - ١شکل 

) ٤(؛ ينييو پا ييباال ي) فنرها٣(؛ مر و پاوري) د٢(؛ يکيالکتر
  نمونه يريقرارگ يها ) جعبه٥و تسمه و ( يپول

  

  
، (الف) يش ارتعاشيارقام به کار رفته در آزما - ٢شکل 

  يا و (ب) روغنيکنسروال
  

از ارقام  لوگرميک کيمقدار  ،يارتعاش شيهر آزما يبرا
نظر  در شيهر سطح از آزما يبرا يو روغن ايکنسروال

 ١٣٩٣در سال  يدي. ارقام براساس پژوهش جدگرفته شد
ارقام  عنوان به )Jadidi, 2014( اصفهان يدر دانشگاه صنعت

در منطقه اصفهان انتخاب  يو کنسرو يکش روغنمناسب 
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ماه و به روش  وريشهرتون در اواخر يشدند. برداشت ز
ها انجام  ب در نمونهيآسجاد يعدم ا يو با دقت برا يدست

 شگاه انتقال داده شد.ياط به آزمايشد و در جعبه و با احت
 يک بار از لحاظ ظاهريها  نمونه ،شيقبل از هر بار آزما

خراب جدا  يها شدند و نمونه يم يبررسبودن  سالم يبرا
 ي. روداده شدندقرار  کيپالست داخل درشدند و سپس  يم
 cm به ابعاد ييارتعاش تعداد شش عدد جعبه مقوا زيم
تا هرگونه  شدمحکم  چسب کامالً ةليوس هب، ۲۰×۱۵×۸

 يحاو يکيپالست يها سهيگرفته شود. ک يارتعاش اضاف
  .گرفتند قرار ها درون جعبه شيهر آزما ينمونه برا

-DT مدل تاليجيدورسنج د کيفرکانس از  ميتنظ يبرا

 يولتاژ ورود ميصورت که با تنظ نياستفاده شد. بد  2858
فرکانس  جهيدور مورد نظر و در نت مر،يد قيبه موتور از طر

و خارج از  يجرم ناباالنس رييمورد نظر به دست آمد. با تغ
منظور  نيا يشتاب مورد نظر حاصل شد. برا ،آن تيمرکز

رابطه  نيمجهول مورد نظر در ااستفاده شد. ) ٥(از رابطه 
است که با فرض  يضرب جرم در فاصله ناباالنس حاصل

زم خارج از مرکز يدر مکان. آمددست  هب زين يگريد يکي
نشان داده شده است، از  ٣که در شکل  ،يز ارتعاشيم

زان خارج از يمتصل به محور دوار استفاده شد. م يها وزنه
از جرم وزنه و فاصله وزنه از مرکز دوران  يتابع ،يمرکز

ر جرم وزنه و فاصله وزنه از مرکز دوران ييباشد. با تغ يم
 يها ر داد. وزنهييرا تغ يزان خارج از مرکزيتوان م يم

د يتولز از مرکز يگر يرويخارج از مرکز هنگام دوران، ن
د يتول يد که اعمال آن به فنرها حرکت ارتعاشنکن يم
نظر مد ينکه صرفاً ارتعاش عموديوجه به ا. با تکند يم

گر يکديخارج از مرکز که در جهت خالف است، از دو وزنه 
توان  ين صورت مياستفاده شد که در ا ،ندينما يکت مرح

و کنند  يگر را خنثيهمد يافق يروهايانتظار داشت که ن
  جاد شود.يا يفقط ارتعاش عمود

 هاي تونزي ها، نمونه يةکل يساعت برا ٤٨از گذشت  پس
کوفته  وهيسالم جدا شد و جرم م هاي تونياز ز دهيد بيآس

شد و با توجه به جرم  نيمع ماريدر هر ت دهيد بيشده و آس
معيار  شد. نييتع بيو آس يکل نمونه درصد کوفتگ

ها بود و  ديدگي تنها کيفيت ظاهري ميوه تشخيص آسيب
   هاي دروني احتمالي بررسي نگرديد. آسيب
بر  شيتأثير عوامل آزما نييتع يبرا يآمار يها تحليل

انجام  SAS 9.1 افزار از نرم استفادهبا  يدرصد کوفتگ
اثر متقابل،  ايبودن اثر هر عامل  دار يگرفت. در صورت معن

اختالف  نيهم با استفاده از آزمون کمتر ها نيانگيم
  شدند. سهيدرصد مقا ٥) در سطح احتمال LSDدار ( معني

  

  
، يز ارتعاشيبه کار رفته در م يزم خارج از مرکزيمکان - ٣شکل 

  )mخارج از مرکز ( وزنه) ٢) و (e) فاصله از مرکز دوران (١(
  

  نتايج و بحث
در اثر  دهيد بيآس يها تونياز ز يا نمونه، ٤در شکل 

) ي(کوفتگ يکيمکان بيارتعاش نشان داده شده است. آس
و از  تيفيموجب کاهش ک تونيز وهيدر اثر ارتعاش در م

  .شود يآن م يرفتن شکل ظاهر نيب
  

 

  
تون يوه زيبه م يده ارتعاشجادشده در اثر يب ايآس - ٤شکل 

کان يب با پي(محل آس ايو (ب) کنسروال يدر ارقام، (الف) روغن
 نشان داده شده است)

 
شده در  يريگ اندازه يرهايمتغ انسيوار هيتجز ةخالص
به  جيآمده است. طبق نتا ١در جدول  يارتعاش شيآزما

 (ب)

 (الف)

)1(  )2(  
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اما  ؛نبود دار يمعن يدرصد کوفتگ بردست آمده، اثر رقم 
 سهيبود. مقا دار يمعن %١در سطح  رقماثر متقابل شتاب و 

 شيدر سطوح مختلف عوامل آزما يکوفتگ درصد نيانگيم
  آمده است.  ٢در جدول 

شتاب  شينشان داد که با افزا نيانگيم سهيمقا جينتا
و سپس  شيابتدا افزا تونيدر ز يارتعاش درصد کوفتگ

مشاهده  ٥/٠ g مقدار آن در شتاب نيشتريو ب افتيکاهش 
است  نيا يدرصد بود که به معنا ٧٣/٤٠شد که برابر با 

 بيآس تونيز يها وهيدرصد از م ٧٣/٤٠شتاب  نيکه در ا
)، نشان دادند که با ٢٠١٠و همکاران ( ي. شهبازدنديد

به پوست  بيآس زانيم، g٧/٠  به ٣/٠ g  شتاب از شيافزا
شتاب  شيبا افزا رايز ؛کرد دايپ شيو گوشت هندوانه افزا

 بيآس جهياز ارتعاش و در نت شتريب يانرژ افتيباعث در
شتاب ابتدا  شيبا افزا تونيز وهيشد. اما در مورد م شتريب

 زانيمشاهده شد؛ هرچند م بيو سپس کاهش آس شيافزا
 جيبود. بر اساس نتا ٣/٠ g از شتريب ٧/٠ g در بيآس

 ون،يدر حمل و نقل محصول با کام ٥/٠ g محققان شتاب
با استفاده از  ديبا ،جهيدر نت ؛دارد يياحتمال وقوع باال

در کاهش  يسع ريگ مواد ضربه اي و تر مناسب قيتعل سامانه
 .شود تونيز وهيبه م هشدشتاب وارد

و سپس  شيابتدا افزا يدرصد کوفتگ زيفرکانس ن شيافزا
مشاهده شد.  ٥/٧ Hz مقدار آن در نيشتريو ب افتيکاهش 

در ارتعاش  زين يدر محصول انگور و توت فرنگ
، ٥-٥/٧، ٢- ٥ يها فرکانس ةمحدودشده در  يساز هيشب
هرتز،  ٢٥-٣٠، ٢٠-٢٥، ١٥- ٢٠، ١٠- ١٥، ٥/٧-١٠
 ٥/٧هرتز و در  ٥-١٠ ةحدودمدر  يدرصد کوفتگ نيشتريب

در  ينشان داد که مقدار کوفتگ جينتا هرتز مشاهده شد.
د هرتز بو ٥- ٥/٧ ةمحدوداز  شتريب ٥/٧-١٠ ةمحدود

(Fischer et al., 1992)وهيم يبرا جهينت نيبا هم ه. مشاب 
 يهرتز، کوفتگ ٢/٨هم حاصل شد و در فرکانس  بيس
 آمد ستهرتز به د ٦/١٢نسبت به فرکانس  يشتريب

(Vursavuş & Özgüven, 2004) .زيدر گوشت هندوانه ن 
هرتز درصد کاهش مدول  ١٣به  ٥/٧فرکانس از  شيبا افزا
 صيتشخ يبرا يشاخص عنوان به، که تهيسياالست
 زانيم يعني ؛بود، کاهش نشان داد يدگيد بيآس
 Shahbazi) بود ١٣از  شتريب ٥/٧در فرکانس  يدگيد بيآس

et al., 2010)  فرکانس  شيبا افزا يويهلو و ک وهيدر ماما
کرد  دايپ شيافزا يحجم کوفتگ زانيارتعاش م

)Tabatabaekoloor et al., 2013 .(گفت که در  توان يم

ارتعاش کم و در  يانرژ نييپا يها در فرکانس تونيز وهيم
جسم کمتر بوده است و  ييجا جابه زانيباال م يها فرکانس
و جنبش  ييجا که هم جابه تزهر ٥/٧در فرکانس  جهيدر نت

 نيشتريقرار داشت، ب ييارتعاش در سطح باال يو هم انرژ
ات يبه خصوص ي. مقدار فرکانس بستگرخ داده است بيآس

 ,O'Brien & Fridleyوه و ابعاد آن دارد (يم يارتعاش

متفاوت  ،مختلف يها وهيل در مين دليو به هم )1970
 تونيز وهيم ديممکن است فرکانس تشد ،نيهمچن ؛است
امر موجب  نيباشد و هم ٥/٧ Hz فرکانس ةمحدوددر 
  .فرکانس شد نيدر ا يکيمکان بيو آس يکوفتگ شيافزا
  

شده  يريگ اندازه يرهايانس متغيه واريخالصه تجز -١ جدول
  يش ارتعاشيدر آزما

  يدرجه آزاد  رييمنابع تغ
  مربعاتن يانگيم

 يدرصد کوفتگ

  ns٢٥/٢٤  ١  )aرقم (
  ٦٨/١٨٩**  ٢  )bشتاب (

  ٩٤/٢٦٤**  ٢ )cفرکانس (
a×b ٥٨/١٠٥**  ٢  
a×c  ٢  ns٣٥/٢٢  
b×c  ٤  ns٢٦/٢٢  

a×b×c  ٧٣/١٣٧**  ٤  
  ٢٤/١٧  ٣٦  خطا

  ١٤/١١    رات (%)ييب تغيضر
دهنده  نشان ns باشند. يدرصد م ١در سطوح احتمال  يدار يانگر اثر معنيب **

  است. دار يمعنفاقد اختالف 
  

 سطوح در تونيز يميانگين درصد کوفتگ مقايسه -٢جدول 
  يش ارتعاشيدر آزما يشيآزما عوامل مختلف

  (%) يکوفتگ يدر صد جرم    

  رقم
  a٥٨/٣٦  يروغن

  a٩٢/٣٧  ايکنسروال

  )m.s-2شتاب (
٣/٠  b٣/٣٤  
٥/٠  a٧٣/٤٠ 

٧/٠  b٧٢/٣٦  

  )Hzفرکانس (
٥  c٦٤/٣٣  
٥/٧  a٢٨/٤١  

١٠  b٨٤/٣٦  
 دار يمعنش با حروف مشابه فاقد اختالف يهر عامل آزما يارقام هر ستون برا

  باشند. يم LSDبا آزمون  ٥در سطح % 
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نشان  ۵ در شکل يمتقابل شتاب و رقم بر درصد کوفتگ اثر
شود، در هر دو  يطور که مشاهده م داده شده است. همان

و سپس کاهش  شيافزا بيدرصد آس ،شتاب شيرقم با افزا
و کاهش  شيافزا نيا اياست؛ در رقم کنسروال افتهي

 توان يبود. م دار يمعن يدر رقم روغن يول ؛نبود دار يمعن
تر  حساسشتاب  راتييبه تغ يرقم روغن هگرفت ک جهينت

 gدر شتاب بيدرصد آس نيشتريبج نشان داد که ينتابود. 

در  زين بيآس نياتفاق افتاد و کمتر يرقم روغن يبرا ٥/٠
  مشاهده شد. ٣/٠ gو شتاب  يرقم روغن

  

  
در اثر  يمتقابل شتاب و رقم بر درصد کوفتگ اثر - ۵شکل 

  تونيوه زيم يارتعاش برا
  

شتاب در دو رقم  شيبا افزا يدرصد کوفتگ راتييروند تغ
باشد که باعث شد اثر  يمفرکانس متفاوت  شيبا افزا تونيز

 انسيوار هيفرکانس) در تجزگانه (رقم، شتاب و  سهمتقابل 
گانه  سهاثر متقابل ، ٦در شکل  .)١(جدول  شد دار يمعن

هرتز با  ٥در فرکانس  فاکتورها نشان داده شده است.
 ترتيب به يکاهش - يشيو افزا يشيشتاب، روند افزا شيافزا

 راتييمشاهده شد. روند تغ ايو کنسروال يارقام روغن يبرا
هرتز  ١٠و  ٥/٧ يها در فرکانس تونيز يدرصد کوفتگ

 شيبا افزا که يبه طور ؛باشد يهر دو رقم مشابه م يبرا
 يکاهش -شيافزا يدر رقم روغن يشتاب، درصد کوفتگ

را نشان داده  يدار يمعنعدم  ايبوده و در رقم کنسروال
شتاب  ،يرقم روغن التدر ح يدرصد کوفتگ نياست. کمتر

g درصد  نيشتريو ب %)٠٣/٢٥هرتز ( ٥و فرکانس  ٣/٠
هرتز  ٥/٧و فرکانس ٥/٠ gشتاب  ،يدر رقم روغن يکوفتگ

با  ،رسد يطور که به نظر م %) مشاهده شد. همان٨٣/٤٩(
 راتييبه تغ ياثر رقم اما رقم روغن يدار يمعنعدم  وجود

 و است تر حساس ش،يشتاب و فرکانس در محدوده آزما
رقم  ياست. برا شتريدر آن ب يدرصد کوفتگ راتييتغ

 يهرتز و برا ٥/٧و فرکانس  ٥/٠ gشتاب  بيترک يروغن
 نيشتريهرتز ب ٥/٧و فرکانس  ٧/٠ gشتاب  ايرقم کنسروال

در  باتيترک نيا که ييکردند و از آنجا جاديرا ا ها بيآس
ن يبه هم ؛دارند ياحتمال فراوان ونيحمل و نقل با کام

به عمل  يشتريدقت ب ديبا حصولم نيدر حمل اجهت، 
نظر گرفته  در ونيکام يبرا يبهتر قيتعل سامانهو  ديآ

محل  اي رنديقرار گ يتر نييشود تا ارتعاشات در محدوده پا
باغات قرار  يکيدر نزد تونيز محصول يورآفر يها هکارخان

 يمحصول در بارها يريداده شود تا مدت زمان قرارگ
بهتر محصول و  يبند بستهبا  ايو  ابديکاهش  يارتعاش

به  شتريب بيآن از آس انيدر م ريگ ضربه يها هيقراردادن ال
  .شود يريمحصول جلوگ

 

  
ب ي، شتاب و فرکانس ارتعاش بر درصد آساست) ينشانگر رقم روغن Rا و ينشانگر رقم کنسروال Cاثر متقابل سه گانه رقم ( - ٦ شکل
با آزمون  دار يمعنبا حروف مشابه فاقد اختالف  يها . دادهها است استاندارد داده ينشانگر خطا يتون. خطوط عموديوه زيم يکيمکان

(P<0.05) LSD .هستند  
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  و نقلصدمات ارتعاشي زيتون در حين حمل                                                                                                                                             ٨

  گيري نتيجه
حمل و نقل با  نيدر ح تونيز وهيه به مدش وارد بيآس

فرکانس و  ريتأثشد و  يساز هيشب يا لرزه زياستفاده از م
بر درصد  قهيدق ١٥شتاب ارتعاش در مدت زمان 

نشان داد که  جيشد. نتا يبررس تونيدو رقم ز يکوفتگ
 وهيدرصد م زانيم ،شتاب و فرکانس ارتعاش شيبا افزا
و سپس کاهش  شيابتدا افزا ،در هر دو رقم دهيد بيآس
که از  ،هرتز ٥/٧در فرکانس  بيآس نيشتريکرد و ب دايپ

در حمل  وهيه به مشدوارد يها فرکانس نيشتريجمله ب
 ،يرقم روغن ياتفاق افتاد. برا ،است ونيو نقل با کام

در  g٧/٠شتاب  ايرقم کنسروال يو برا g٥/٠شتاب 
 را ها بيآس نيشتريهرتز ب ٥/٧با فرکانس  بيترک

 در ها شتاب و فرکانس نيا يداشتند. با توجه به فراوان
 قيتعل سامانه کياستفاده از  ون،يکام با نقل و حمل

 نيب ريگ بهتر و استفاده از مواد ضربه يبند بستهمناسب، 
 يکيکاهش زمان حمل و نقل و نزد ايمحصول و 

از جمله  ،باغات محصولبه  يورآفر يها هکارخان
  است. تونيز وهيبه م اتکاهش صدم يراهکارها
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In-transit vibration damage to olive fruit 
 

H. Kargarpour1*, T. Tavakoli-Hashjin2, A. Hemmat3 and B. Ghobadian4 

 
 
Abstract 
 
The in-transit vibrations caused by uneven roads have a significant effect on mechanical 
damage of agricultural products. Olive (Olea europaea L.) fruit is one of the sensitive fruits to 
mechanical bruising. In this study, the effects of frequency and acceleration of simulated in-
transit-vibration using a vibrating table were investigated on mechanical damage of two olive 
cultivars. The experiments were conducted using a factorial experiment in a completely 
randomized design with 3 replications. The factors included vibration accelerations (0.3, 0.5 
and 0.7g), vibration frequencies (5, 7.5 and 10 Hz) and olive cultivars (Conservolea and 
Roghani). The effects of frequency and acceleration on the mechanical damage of olive fruit 
were significant at probability level of 1%. Increasing vibration frequency and acceleration 
led to first increase and then decrease in mechanical damage. The effect of cultivar on 
mechanical damage was not significant. The frequency of 7.5 Hz resulted in the highest 
mechanical damage for both cultivars; therefore, it should be controlled during transportation. 
The combination of 7.5 Hz and 0.5g for Roghani and 7.5 Hz and 0.7g for Conservolea caused 
the highest mechanical damage to the fruit. 
 
Keywords: Mechanical damage, Olive (cv. Roghani; Conservalea), Road transportation, 
Vibration frequency, Vibration acceleration. 
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