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  مقدمه
دوره  طول در ينيزم بيس يکيرئولوژ و يکيمکان خواص
 يهاسلول بودن زنده از يناش يهاتيفعال دليل به يانباردار

 .)Burton, 1989( کننديم رييتغ قيتعر و تنفس مانند آن
 يها غدهل نشاسته موجود در يتبد رات رطوبت،ييعالوه بر تغ

ز در ين يدروکربن و قند در طول انبارداريبه ه ينيزم بيس
 يتمام دارد. يينقش بسزا ينيزم بيست يفيجهت کاهش ک

و  يکيدر ساختار مکان يرات اثرات مشهوديين تغيا
و  يکيخواص مکان ازآنجاکه. گذارند يم ها غده يکيرئولوژ
ن ييمهم تع يپارامترهااز  يمحصوالت کشاورز يکيرئولوژ

 ها آن يفيک يبند درجهو  يابين ارزيو همچن يدگيزان رسيم
 نيا ينيبشيپ و نييتعدر مرحله پس از برداشت هستند، 

 ،يفرآور زاتيتجه يطراح دانش يارتقا منظور به خواص
 و مصرف در تيفيک شيافزا نيهمچن و انتقال ،يبنددرجه

 يضرور نظر به انبارها در محصول افت رساندن حداقل به
 .است

مطالعه خواص  يپيچيدگي رفتار مواد بيولوژيک، برا دليل به
 داد ارائه ماده رفتار از يا سادهرئولوژيکي، يا بايستي توصيف 

در معادالت پيچيده رياضي استفاده  ينظر مالحظات از يا و
 آزمايش طريق از بايستي معادالت اين يها ثابتنمود که 

 يبرا کياالست رفتار گرفتن نظر درآيند.  دست به
 كوچك آن بر وارد بار که است مجاز يصورت در ينيزم بيس
 است که، يالن در حي. اباشد اندک زين آن ريتأث زمان و
 سبک به و ينسبتاً طوالن يها زمان  مدت در ينيزم بيس

 ط،يشرا نيا در .شوديم ينگهدار انبار در ،يا فله انباشت
 ييباال يها هيال از يناش ثابت بار  تحت دائم طور به محصول

 عالوه ط،يشرا نيا مطالعه منظور به ،جهيدرنت. رديگيم قرار
 نييتع را محصول کياالست خواص که ييهاآزمون بر
 مورد نمونه يمقاومت يها يژگيو انگريب معموالً و کنند يم

 يبرا توانيم زين خزش آزمون از ،هستند شيآزما
 از حاصل اطالعات. کرد استفاده يط بارگذاريشرا يساز هيشب

 مربوط يهاآزمون از شده جهينت ،رشکلييتغ -روين يمنحن
 و ساخت ،يطراح در توانديم کياالست خواص به
 و يبند درجه ،يبند بسته ،يفرآور يها نيماش يساز نهيبه

ج ينتااز ن يهمچن. شود گرفته کار به مشابه يندهايفرآ
مانند  يکيمربوط به خواص رئولوژ يها آزمونحاصل از 

 کيسکواالستيو خواص يخوب بيتقر با توان يم خزشآزمون 
. )Alvarez et al., 2000( آورد دست به زين را محصول
 ،يرطوبت يمحتوا دليل به ينيزم بيس يسلول و زنده ساختار

 از منتج( کياالست رفتار از يبيترک ،يبارگذار هنگام در
 از منتج( سکوزيو و) سلول يدرون فشار و يسلولز ساختار

 و دهديم نشان خود از) يسلول انيم ارتباط و يغشائ رفتار
 يبرا. گردد يم کيسکواالستيو مواد هيشب يرفتار بروز سبب

از حاصل جهينت از يبافت اطالعات استخراج و يساز يکم 
 يها مدل با. شود يم احساس مدل از استفاده لزوم ،ها آزمون

ثابت  بار تحت ينيزم بيس رفتار توان يم يا شده ثابت نيمع
 ,Diehl & Hamann( کرد انيب يکم و ياضير صورت به را

1979(.  
 محصوالت رئولوژيکي خصوصيات نةيدرزم ييهاپژوهش

 رئولوژيکي يها ثابت يپژوهش در. است شده انجام کشاورزي
 ابعاد روي بر مختلف ثابت بارهاي تحت ،ينيزم بيس براي را

 نيرو، سطح سه در ها آزمون و بررسي ،ينيزم بيس غده اصلي
 رقم دو بارگذاري، جهت سه انبارداري، سيستم دو
. رفتيپذ انجام نگهداري مختلف زمان سه و ينيزم بيس

 آني تغييرشکل که داد نشان بازيافت و خزش آزمون نتايج
 افزايش نگهداري بازمان ثابت، بار  تحت ينيزم بيس غده

 زمان مدت با معناداري طور به ،هاپارامتر نيهمچن .ابدي يم
 .)Abd El-Maksoud et al., 2009( افتندي کاهش نگهداري،

 زين ينيزم بيس و پياز رئولوژي خواص مشابه، يپژوهش در
 از يبررس نيا در. شد يساز مدل خزش آزمون از استفاده با

 ضريب آني، االستيسيته ضريب و استفاده برگر مدل
 ويسکوزيته تأخيري، ويسکوزيته وتأخيري  االستيسيته

 حاصل استاندارد خطاي. ديگرد تعيين تأخير زمان و نيوتني
 و ۸/۰ ترتيب به پياز و ينيزم بيس براي يساز مدل نتايج از
 به. )Ghasemi & Goodarzi, 2012( آمد دست به ۰۲/۱
 بارهاي تحت يفرنگ گوجه رئولوژيکي رفتار منظور نيهم

 بازيافت و خزش آزمون. است شده يبررس زين مختلف ثابت
 موقعيت دودر  و) ۱۸ و N ۱۰، ۱۴( نيرو سطح سه در

 يها ثابت سپس و بررسي) قطر محور و طولي( بارگذاري
 که داد نشان نتايج. شد محاسبه برگر مدل رئولوژيکي

 نگهداري، زمان افزايش با معناداري طور به رئولوژي يها ثابت
ن مقدار ييتع با هدف. )Albaloushi, 2013( يافتند کاهش

ن ييتع و فرآوري يها دستگاه طرف از اعمالي نيروي مجاز
 رقم دو رئولوژيکي خصوصيات انبارداري، نهيبه زمان مدت
 شيآسا و خزش آزمون با) يآباد عيشف و گالب( ايراني سيب
 مدل تنش آسايش براي. ندگرفت قرار يابيارز مورد تنش

 از خزش پارامترهاي گيرياندازه براي و افتهي ميتعم ماکسول
 زمان تعادل، مدول تأخير، مدول. شد استفاده برگر مدل
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 مدول و تنش آسايش آزمون در ويسکوزيته و تنش آسايش
 در نيوتني يسکوزيتهو و تأخير زمان اي،لحظه االستيسيته

شده است  گزارشن پژوهش يدر ا. ندشد تعيين خزش آزمون
 و دقيقه چهارم کي يآباد عيشف رقم براي تأخير زمانکه 
 بافت نيبنابرا .آمد دست به دقيقه پنجم کي گالب رقم براي

گذر نسبت به رقم گالب در برابر  يآباد عيشف رقم يها بيس
 رقم سيب يدار نگه زمان مدتبودند و  تر سفتزمان 

-Gorji( بود گالب رقم از بيشتر انبار در يآباد عيشف

Chakespari et al., 2010( .  
درباره  زمان هم يبررس، موردمطالعهن و يشيپ يها پژوهشدر 

 ا در طوليرقم آگر ينيزم بيس يکيو مکان يخواص رئولوژ
ن نظر به رفتار يمشاهده نشد. همچن بلندمدت يانباردار

 پژوهش در، يدر انباردار ينيزم بيس يها رقممتفاوت 
 و يکيمکان خواص بر ماهه شش يانباردار زمان اثر حاضر،
 مناطق در شده کشت ايآگر تهيوار ينيزم بيس يکيرئولوژ
 و يمحور تک يفشار آزمون از استفاده با رانيا يمرکز

 يارهايمع و است قرارگرفته يبررس و ليتحل مورد خزش
 تيفيک بر يدار نگه طيشرا ريتأث مطالعه يبرا يکم
 يها پژوهشدر معدود ن يهمچن .شد حاصل ينيزم بيس

 قيردقيغو  يدست يها روشتوسط  ها آزمون، غالباً شده انجام
 يشگاهيط آزمايو در شرا کمتر يانباردار زمان مدتو با 
و  يکين پژوهش خواص مکانين در ايبنابرا .اند شده انجام
ط يا، در شرايرقم آگر ينيزم بيسمحصول  يکيرئولوژ
شش ماه و با استفاده از ابزار  زمان مدت، در يصنعت ينگهدار

  قرار گرفت. يموردبررسمواد  يکيق آزمون مکانيدق
  

  ها روش و مواد
 زييپا در ايآگر تهيوار ينيزم بيس محصول برداشت و انتخاب
 و چهارمحال استان شلمزار شهرستان در يا مزرعه از ۱۳۹۴

 به ها ينيزم بيس برداشت، از پس. گرفت صورت ياريبخت
 به تا شدند منتقل ينيزم بيس ژهيو و يصنعت يا سردخانه

 با و نور حضور بدون ،۴ يال C ۳ يدما در ماه شش مدت
، يساز رهيذخ از قبل. شوند انبار مناسب رطوبت و هيتهو

. شد يساز پاک يخارج مواد و خاک و گل از ها نمونه سطح
 يها آزمون توسط ينيزم بيس يکيمکان خواص يبررس يبرا

 مواد آزمون نيماش از خزش و يمحور تک يفشار
SANTAM مدل STM-20 )تن ۲۰ تيظرف با) رانيا ساخت 

 استفاده) کره ن،يبونگش( يوتنين ۵۰۰ روسنجين به مجهز و
 هر از شده استخراج يا استوانه يها نمونه از ها آزمون در. شد

 کي يرو ها نمونه. شد استفاده mm ۱۵  ×۱۵ ابعاد با غده
 رو،ين با متحرک، فک توسط و گرفتند قرار صلب سطح

. شدند يبارگذار آزمون هر در نيمع طيشرا و سرعت
 شکل يلندريس قالب دو ،يا استوانه نمونه برش منظور به

 برش يبرا mm ۱۵  ×۳۰ ابعاد با لياست جنس از برنده
 ينيزم بيس بافت يانيم يتصادف منطقه از ثابت قطر با نمونه

 منظور به زيت غيت با نمونه سر دو برش يبرا mm ۱۵  ×۱۵ و
 طبق. شد ساخته mm ۱۵ نيمع ارتفاع با نمونه هيته

 ياستوا يرو مختلف يها تيموقع اثر ،شده انجام يها يبررس
 اختالف يکيمکان خواص در نمونه، استخراج يبرا وهيم

 ,Masoodi et al., 2006; Abbott & Lu( ندارد يمعنادار

  .است شده داده شرح آزمون هر انجام روند ادامه، در .)1996
 نيتر ساده از يکي عنوان به يمحور تک يفشار آزمون
 کي اعمال صورت به يکيمکان خواص يريگ اندازه يها روش

 نيا در. رود يم کار به نمونه يعمود محور بر مشخص يروين
 ميتقس با انگي مدول اي تهيسياالست مدول آزمون، روش
 نييتع يبرا يژگيو نيا. شوديم حاصل کرنش بر تنش

 & Bu-Contreras( است ياتيح مواد يکيرئولوژ خواص

Rao, 2002; Ramana et al., 1992(. از استفاده ديفوا از 
 سطوح ييتوانا تنش که ستا نيا روين يجا به تنش پارامتر

 به يوابستگ بدون يخارج يروين به ييپاسخگو يبرا را ماده
 ،يفشار آزمون در. کند يم مشخص نمونه اندازه و شکل
 فشار تحتقه يبر دق متر يليم ۵۰ سرعت با يا استوانه نمونه
 ياجرا با زمان هم. )Solomon & Jindal, 2007( گرفت قرار

 رشکلييتغ ـ روين يمنحن گاه،دست به مربوط افزار نرم آزمون،
 نيا در. کرد يم ثبت را هرلحظه يها داده و رسم را محصول

 تهيسياالست بيضرا مانند يکيمکان يها يژگيو آزمون
 ،يختگيگس کرنش ،يختگيگس تنش ،يسکانت و يمماس

 و رشکلييتغ ـ روين نمودار از يچقرمگ و يختگيگس يانرژ
 کي برازش با. آمدند دست به حاصل کرنش - تنش

 يمنحن يها داده با) )۱معادله (( سه درجه يا چندجمله
 يبرا ازيموردن يا لحظه بيش ريمقاد ،رشکلييتغ -روين

 يمنحن بودن يرخطيغ دليل به. آمد دست به )۲معادله (
 تهيسياالست مدول ،ينيزم بيس بافت رشکلييتغ -روين

 محاسبه درصد ۱۰ و ۵/۷ ،۵ ،۵/۲ يها تراکم مطابق يمماس
  .)Solomon & Jindal, 2007( شد

)۱(  3
2

2
10)( LaLaLaLf   

)۲(  





























A

L

Ld

df

L
L

A
F

E Compa .%|)(  



 ... در )Agria( آگريا رقم زميني يبس رئولوژيکي و مکانيکي خواص تغييرات بررسي                                                                                ۲۸

 نمونه يا استوانه مقطع سطح مساحت A باال، معادله در
)mm2(، F روين )N(، L نمونه طول )mm(، L∆ رشکلييتغ 
)mm(، ai و ثابت ريمقاد ها Ea آزمون در تهيسياالست بيضر 

 نياول آمدن دست به با. هستند) Pa( يمحور تک يفشار
 يروين ،رشکلييتغ -روين يمنحن در يختگيگس نقطه

 يروين مقدار ميتقس با تنش ريمقاد. شد نييتع يختگيگس
 به ميتقس با آن کرنش و مقطع سطح مساحت به نقطه هر

 کرنش و تنش نيهمچن و يا استوانه نمونه هياول طول
 نقطه با متناظر کرنش و تنش از ترتيب به يختگيگس
 يانرژ. آمد دست به کرنش - تنش نمودار در يختگيگس
 سطح محاسبه از ترتيب به زين يچقرمگ مقدار و يختگيگس

 و )Aalami et al., 2006( ييجابجا - روين يها يمنحن ريز
 مقدار يختگيگس يانرژ .شد حاصل نمونه هر کرنش - تنش

چقرمگي  که يدرحال ؛انرژي الزم براي شکست محصول است
به معناي مقاومت يک ماده در برابر شکستگي و يا قابليت 
آن در جذب انرژي مکانيکي بدون شکسته شدن است. 

براي کار الزم  کننده مشخصعددي  ازنظردرواقع چقرمگي 
   ايجاد گسيختگي در ماده است.

 يا استوانه يها نمونه يرو بر خزش آزمون انجام منظور  به
ن يدر ا شده استفاده مواد يکيمکان آزمون دستگاه توسط

 ،ينگهدار زمان پارامتر چهار نييتع به ازين زين پژوهش
 فک حرکت سرعت و آزمون زمان مدت ه،ياول ثابت يروين

زمان . بود دستگاه افزار نرم در ها آن ميتنظ و متحرک
نمونه است  يثابت رو ييروين داشتن نگه زمان مدت ينگهدار

 نيا درواقعپايداري الزم برسد. و  هيتا نمونه به تعادل اول
 ي. زمان آزمون زمانشوديم يآزمون ط يزمان قبل از اجرا

 .کنديآزمون م جياز نتا يبردار دادهکه دستگاه اقدام به  ستا
 با ،وخطا آزمون توسط هياول يها شيآزما در يدار نگه زمان

 در دستگاه، يروين حسگر جينتا در روين راتييتغ مشاهده
 زين هياول يروين نيهمچن. شد گرفته نظر در هيثان ۴۰ حدود

 راتييتغ نياول شروع نقطه يروين از يدرصد فرض با
 يها آزمون در) PI نقطه( وهيم بافت يها سلول در يبيتخر
 انتخاب. شد گرفته نظر در و نييتع N ۵۰ مقدار به ييابتدا

 بيتخر هرگونه رخداد عدم از نانياطم يبرا  روين مقدار نيا
. گرفت صورت خزش آزمون در نمونه يسلول بافت در

 شد ميتنظ قهيدق ۵ زين آزمون زمان مدت نيهمچن
)Solomon & Jindal, 2007( .نمونه يريقرارگ از بعد 

 خزش، آزمون شروع با زمان هم و ثابت فک يرو يا استوانه
قه يبر دق متر يليم ۵۰ ثابت سرعت با دستگاه متحرک فک

)Solomon & Jindal, 2007(، يروين به دنيرس زانيم به 
 به مذکور يروين به دنيرس از پس و آمده نييپا N ۵۰ هياول

 مدت به آزمون زمان، نيا يط از پس و ثابت ه،يثان ۴۰ مدت
 با زمان هم. شد انجام نمونه هر يبرا) قهيدق ۵( هيثان ۳۰۰

 دستگاه افزار نرم توسط زمان -ييجابجا يمنحن آزمون يط
 مدل کي. شدند ثبت آزمون هرلحظه يها داده و رسم

 ياجزا عنوان به دشپات و فنر شامل يچهارعنصر
 فيتوص يبرا آن، ماکسول و نيکلو يها بخش دهنده ليتشک

  .شد استفاده )۳معادله ( اساس بر خزش آزمون يها يمنحن

)۳           (
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 آزمون زمان MPa(، t( هياول تنش σ0 ريمقاد باال، همعادل در
)s(، E1 و E2 جزء و ماکسول جزء کياالست پارامتر ترتيب به 

 η2 و η1 و t لحظه در کرنش ε(t) مقدار ،)Pa( مدل نيکلو
 مدل نيکلو جزء و ماکسول جزء سکوزيو پارامتر ترتيب به
)Pa.s (يها يژگيو استخراج يبرا شده استفاده مدل. است 

 توسط که است برگر يچهارعنصر مدل کي ،يکيرئولوژ
 ε(t) کرنش مين رابطه، با تقسيا. شوديم فيتوص )۴معادله (

 عنوان به، σ شده اعمال ثابت تنش به t مشخص زمان در
 ,.Martinez et al( شود يمحاصل  يخزش ينرم رابطه

2007(:  
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 ،t=0 زمان در) D1( ١يآن نرمش ازجمله رابطه، يپارامترها
 ريتأخ زمان و) η1( تهيسکوزيو مقدار ،)D2( ٢يريتأخ نرمش

)Tret (تميالگور همراه به يرخطيغ ونيرگرس توسط برازش با 
»Levenberg-Marquardt «مدل يابيارز يبرا. شدند نييتع 
 نيانگيم شهير و) R2( نييتب بيضر يآمار يها شاخص از

 و مدل يها ثابت .شد استفاده) RMSE( خطا مربعات
 يرو بر آن برازش از مدل يابيارز يآمار يها شاخص

ه ياول تنش داشتن با ابتدا. آمدند دست به آزمون يها داده 
kPa ۹۴/۲۸۲ زمان، - ينرم يمنحن زمان، - کرنش يمنحن از 

   .شد برازش يمنحن نيا يرو بر مدل سپس و آمد دست به
 ۶ کل يبرا ،ينيزم بيس نمونه ۱۲۰ يبرا فوق نديفرآ يتمام
 و محاسبات و ها داده يساز آماده .شد تکرار يانباردار دوره
 و MATLAB يافزارها نرم توسط ،ها آن ليوتحل هيتجز

Excel ينيزم بيس تهيوار يکيمکان خواص يبررس منظور به 

                                                           
1- Initial Compliance 
2- Retarded Compliance 
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 منظور به آمده دست به جينتا و انجام يانباردار دوره در ايآگر
 يبررس يکيمکان يها مشخصه ازنظر مذکور يها دوره سهيمقا

 چند آزمون از استفاده با ها نيانگيم سهيمقا نيهمچن. شدند
  .رفتيپذ صورت درصد ۵در سطح احتمال  دانکن يا دامنه

  
  بحث و نتايج

 يمحور تک يفشار آزمون يها شاخصبه مربوط  جينتا
 زين ۱شکل  آمده است. ۱در جدول  يموردبررس يها نمونه
هرکدام از شش  يرا برا ها غدهتنش و کرنش  يمنحن يالگو

 در يمنحن قله در يکاهش روند .دهد يمنشان  يدوره انباردار
 يآزمون فشار در .است مشهود يانباردار دوره طول
 دوره ۶( يخروج عنوان به مقدار ۵۷۶۰ مجموعاً يمحور تک
 ۸ يريگ اندازه×  دوره هر در ينيزم بيس غده ۱۲۰× 

 هفت نيانگيم سهيمقا ۴ تا ۲ يها شکل .شد حاصل) يژگيو
 مختلف، تراکم چهار در يظاهر تهيسياالست مدول( يژگيو

 و يسکانت تهيسياالست مدول شکست، يروين حداکثر
 يهر منحن در. دهد يم نشان ينيزم بيس يبرا را) يچقرمگ
  .است p>0.05 در معنادار تفاوت نبود از نشان کساني حروف

  

  
  يماه انباردار ۶در  ينيزم بيس يها غدهکرنش  - تنش يمنحن يالگو - ۱شکل 

  
 وابسته داًيشد ها وهيم در ها سلول يدرون يچسبندگ و يسفت

 مواد شدن حل نديفرآ. است يانيم هيال کيپکت مواد به
 و شده يمانيس ماده عنوان به ها آن اثر کاهش سبب کيپکت

 شود يم  ها سلول جدا شدن و بافت يشدگ نرم سبب

)Kunzek et al., 1999(.  کاهش در  از ريغ به، ۲در شکل
معنادار  تهيسيدر مدول االست راتيي، غالب تغEC2 يمنحن

  بوده است.

  
  ينيزم بيس يها غدهدر  يموردبررس يکيمکان يآمار يها شاخص -۱جدول 

  حداقل  حداکثر  اريانحراف مع  نيانگيم  *شاخص
EC1 )MPa(  ۸۷/۱ ۳۸/۰ ۰۹/۳ ۳۸/۰  
EC2 )MPa(  ۰۰/۳ ۳۹/۰  ۶۸/۴ ۳۷/۱  
EC3 )MPa(  ۷۳/۳ ۴۱/۰ ۷۷/۵  ۴۱/۲ 

EC4 )MPa(  ۰۶/۴ ۷۱/۰ ۰۱/۸ ۶۰/۰  
ESec )MPa(  ۸۶/۲  ۳۱/۰ ۲۶/۴  ۹۲/۱ 

  N(  ۸/۲۲۱ ۲۱/۳۲ ۹۴/۳۴۳  ۵۱/۱۱۷(رو ينه نيشيب
 ۶۷/۰  ۹۰/۰ ۷۶/۰ ۸۶/۰  (%)×  ۱۰-۲نه کرنش يشيب

 MJ/m3(  ۲۲/۰  ۰۵/۰  ۴۰/۰  ۰۸/۰( يچقرمگ
 تهيسيمدول االست يحالت سکانت انگريب Secantو درصد  ۱۰و  ۵/۷، ۰/۵، ۵/۲ يزان فشردگيم کننده انيب ترتيب به ۴تا  ۱و اعداد  يفشردگانگر عبارت يب Cته؛ يسيانگر مدول االستيب Eنشان  *

  .است
  



 ... در )Agria( آگريا رقم زميني يبس رئولوژيکي و مکانيکي خواص تغييرات بررسي                                                                                ۳۰

 تهيسياالست مدول ريمقاد در يکاهش که مرحله هر در
 طول در زمان گذر اثردهنده  نشان شود، يم مشاهده
ها  سلول ،يانيم هيال مانند بافت از ييها بخش يرو يانباردار

 در افت و تلفاتدهنده  نشان نيهمچن و يسلول يها وارهيد و
 يريپذ رشکلييتغ شيافزا و نمونه کل يساختار يکپارچگي

 در افت وها  سلول نيب يچسبندگ افت يعبارت به. است آن
 و آب تلفات( دهيد بيآس يغشا قيطر از جرم انتقال نديفرآ

 يمؤثر نقش يساز رهيذخ طول در بيتخر نديفرآ در) امالح
 و يسلول يغشا در گسترده يها يشدگ پاره معموالً .داشتند

 مدول در بزرگ راتييتغ سبب آب نشت و شدن خارج
 نظر به ن،يبنابرا .)Varela et al., 2007( است تهيسياالست

 و سردخانه و انبار ستميس نوع ،ينگهدار طيشرا رسديم
 افت نيا نرخ کاهش سبب ينيزم بيس تهيوار نوع احتماالً
 نشاسته وجود نيهمچن. است شدهته يسياالستمدول 
 يکيمکان خواص بر مؤثر عوامل نيتر مهم از احتماالً

 در غالباً ماده نيا. )Vandijk et al., 2002( است ينيزم بيس
 Nourian et( دارد تجمع و وجود) قشر( غده يرونيب مناطق

al., 2003(.   
 يمواد يکيمطالعه خواص مکان يبرا ياريبس يها پژوهش

مختلف  يندهايفرآ يپارامترها رييمانند نشاسته و اثرات تغ
، ياصطکاک داخل مانند ريرپذيتأثخواص  نيا يرو

 Murase( است رفتهيصورت پذ تهيسياالست و يريپذ انيجر

et al., 1980; Mościcki et al., 2012; Zavareze et al., 

 به است ممکن تهيسياالست مدول کاهش ن،يبنابرا .) 2012
باشد  محلول قند به آن ليتبد و نشاسته زانيم افت سبب

)Nourian et al., 2003; Gottschalk & Ezekiel, 2006(.از 
 ايتراکم  زانيم شيبا افزا که است انينما ۲ شکل در يطرف

 افتهي  شيافزا زين شده محاسبه تهيسيکرنش، مدول االست
  ).EC4تا  EC1 يها يمنحن بياست (ترت

 يچندگانه برا يها تراکم يدلخواه برا يرالبته انتخاب مقاد
 يبر رو )،۲ي در معادله (مماس يسيتهمحاسبه مدول االست

 يتوضع ياندر ب يژگيو ينا يتشده و حساس يجهنت يرمقاد
 يبدست آوردن ش به ينها و همچن نمونه يسفت يفيمقدار ک

 لمناسب مدو ينتخم يبرا ييجابجا -يرودر نمودار ن يمنحن
 & Solomon( و مهم دارد يماثر مستق يرظاه يسيتهاالست

Jindal, 2007(ير. مقدار کاهش مقاد EC4 ،EC3 ،EC2  و
EC1 يدوره انباردار يدوره نسبت به ابتدا يدر انتها 

درصد بوده  ۵۵/۹و  ۶۳/۸، ۶۷/۹، ۹۰/۱۵ترتيب برابر با  به
 يطدر شرا يسيتهحاصل در مدول االست ييراتاست. تغ

را در  يکاهش يروند ينکها پژوهش با ينا يشگاهيآزما
داشته است اما  يسيتهمدول االست هاي يمنحن يتمام

 يبرا يکامل يارعنوان مع آن را به يقتحق يندر ا توان ينم
در  زميني يبغدد س يبرا يانگينم يساختار ييراتتغ يحتشر

چشم  يکاهش ييراتتغ يرادانست، ز داريماه انبار ۶طول 
. نيامده است دست به يسيتهتدر مقدار مدول االسگير و بارز 

 در مشابهي معدود تحقيقات در کاهشي تغييرات اين هرچند
 ;Solomon & Jindal, 2007است ( شده تکرار نيز زمينه اين

Bentini et al., 2009; Praeger et al., 2009( .در البته 
 تغييرات در انبارداري دوره طول اثرها  پژوهش اين از برخي
 مقايسه يها آزمون در معنا يب حالت در االستيسيته مدول

. )Alvarez & Canet, 2000است (شده  مشاهده نيز ميانگين
 ديگري مکانيکي خواص االستيسيته مدول بر عالوه بنابراين

  .گرفت قرار يموردبررس نيز

  
 شده استخراج تهيسياالست يهامدول نيانگيم سهيمقا - ۲شکل 

نشانگر  E ؛يدر طول دوره انباردار يمحور تک ياز آزمون فشار
 يو شاخص عدد ينشانگر عبارت فشردگ C ته،يسيمدول االست

 انگريب Secantدرصد و  ۱۰و  ۵/۷، ۵، ۵/۲ يفشردگ زانيممعرف 
 است. يحالت سکانت

  
 يها نمونه که ييروين حداکثر يکاهش روند ۳ شکل در

 شکست از قبل ينيزم بيس غدد از شده استخراج
 نشان يانباردار دوره شش در کنند تحمل توانستند يم

 معنادار ششم ماه و چهارم ماه در کاهش نيا. است شده داده
 شکست يروين حداکثر راتييتغ روند و تيفيک. است

. است متفاوت نيشيپ مشابه قاتيتحق در ينيزم بيس
 يساده سلول يها مدلبا استفاده از  از پژوهشگران يتعداد
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 شيکه افزا افتنديانجام دادند و در ينظر يليوتحل هيتجز
اما  شود يمبافت  يسفت شيسبب افزا هيفشار تورژسانس اول

 دهد يممقاومت بافت را کاهش و  ميتنش و کرنش تسل
)Pitt, 1982; Pitt & Chen, 1983; Pitt & Davis, 1984(. 

گزارش دادند که تنش شکست، کرنش شکست و  نيهمچن
متناسب باحالت شکست و فشار  ينيزم بيبافت س يسفت

شده  ارائه يعمل جي. نتا)Lin & Pitt, 1986( تورژسانس است
شکست  هنشان داد که تنش در نقط زيگر نيد يبرختوسط 

 شينمونه افزا يآب ليبا کاهش پتانس ينيزم بيبافت س
 De Baerdemaeker et al., 1978; Brusewitz etابد (ي يم

al., 1989(.  
  

  
شکست در طول دوره  يرويحداکثر ن نيانگيم سهيمقا - ۳شکل 

  يانباردار
  

در طول  ينيزم بيسشکست  يرويکاهش حداکثر ن ياز طرف
فشار  شيکه سبب افزا يطيدر مواجهه با شرا يانباردار

 ,.Diehl et alاست ( شده گزارشز ين شد يممحصول  يسلول

 يها يژگيودر  راتييتغ قاتيتحق نيدر ا ني. همچن)1979
 راتييوابسته به تغ ،يمحور تک يشده از آزمون فشار جهينت

معدود  قاتيتحق گر،ياست. از طرف د شده عنوان يفشار سلول
تورژسانس  يفشار سلول نيو تخم يموجود در بررس

و با  فيضع جينتا يسرد، دارا يانباردار نيح ينيزم بيس
که  است شده گزارش يوهشهستند. در پژ روشنريغ يروند

روز اول  ۱۴در  ينيزم بيسبافت  يها سلول يفشار داخل
 داشته است يکنواختي شيام افزا ۴۹کاهش و سپس تا روز 

)Brusewitz et al., 1989(يگريمشابه د پژوهش . در 
ام  ۱۴تا روز  ينيزم بيسکه فشار تورژسانس  است شده انيب

 طور بهمدت  نيبعدازا و شيام افزا ۲۸کاهش، سپس تا روز 
. به )Alvarez et al., 2000( ابدي يمدوباره کاهش  کنواختي

 وارهيباالست و د ها سلول يفشار داخل که يزمان رسد يمنظر 
کم منتج به شکست  يروين کيسلول متوجه فشار است، 

، پژوهش ني. در ا)Pang & Scanlon, 1996( شود يم يسلول
شکست،  يروياز کاهش حداکثر ن يکه حاک قيتحق جينتا

 نياست (و هم يدوره انباردار ييانتها يها ماهخصوصاً در 
است)، با توجه به  داده  رخ تهيسيمدول االست يامر برا

در فشار تورژسانس  شيافزا انگرينما شتريمباحث فوق، ب
 نديغلبه فرآ دليل به ينيزم بيس يها غده يها سلول يداخل

 رياز دست دادن آب با تبخ نديآب با تنفس بر فرآ ديتول
 يکل يات منجر به کاهش در مدول ارتجاعرييتغ نياست. ا
  شده است. ها نمونهبافت 

در حداکثر  يشيروند افزا يدر طول دوره انباردارج، يطبق نتا
 در شيافزا ني، اما امشاهده شد ها نمونهکرنش شکست 

در تمام  پژوهش نيا آزمون و يانباردار ،يشگاهيآزما طيشرا
 يبارگذار ني. در حامدين دست بهمعنادار  يدوره انباردار

 يکربنديذرات نشاسته، پ ينيزم بيس يها نمونه يرو يفشار
کرد و سبب آزاد شدن و خواهند  دايپ يتر تخت مان دهيچو 

 با. )Khan & Vincent, 1993( شوند يم يرفت انرژ رهد
 به ازين آزمون نيا در ها نمونه ،يساز رهيذخ زمان شيافزا
 يبرا يکرنش يانرژ ازيموردن رهيذخ يبرا يشتريب رشکلييتغ

  .دارند رويدر هنگام اعمال ن يخوردگ ترک
 دوره طول در يچقرمگ زانيم يکاهش روند ۴ شکل در

  .است مشهود يانباردار
  

  
از آزمون  شده استخراج يچقرمگ نيانگيم سهيمقا - ۴شکل 

  يدر طول دوره انباردار يمحور تک يفشار
  

است و شده  گزارش زين نيشيپ قاتيتحق در کاهش نيا
وارد آوردن فشار به غده با  يبرا يکاهش مقدار انرژ انگريب

 Laza et al., 2001; Fahloul( است يزمان انباردار شيافزا
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& Scanlon, 1996; Schoorl & Holt, 1983(ني. در ح 
به  درات،يها، خصوصاً کربوه ماده خشک در غده ،يانباردار

. روند يو از دست م شوند يم ليکربن و آب تبد ديساک يد
مسبب  توانند يم ترتيب به زيو تنفس ن ريتبخ نيهمچن

شود.  ها ينيزم بيوزن س رييمقدار آب و تغ شيافزا ايکاهش 
به  وطمرب ينيزم بيس يکيدر خواص مکان راتييتغ نيبنابرا
 زانياست. کاهش در م ينيزم بيو تنفس غدد س قيتعر

دوره  نيآهسته است اما در ا يدر طول انباردار يچقرمگ
 جاديا يسلول يغشا يکپارچگيدر  يبازگشت رقابليافت غ

 منظم يندهايفرآ انيم ديبا. )Laza et al., 2001شود ( يم
 طول در که يکياالست يسازگار و انطباق مانند يکيولوژيزيف

 يانباردار اثرات و دهند يم رخبلندمدت  يانباردار
 راتييتغ دليل به بافت، کياالست يها يژگيو يرو ،مدت کوتاه

 تر شيپ مسئله نيا. شد قائل زيتماها  غده آب تيوضع در
 Landahlاست ( دشدهييتأ و يبررس ينيزم بيس ينوع يرو

et al., 2004(که مدعا نيا اثبات بر ياريبس يها . پژوهش 
 از متأثر ،يسفت اي و يظاهر تهيسياالست مدول مانند يخواص
 Falk( اند گذاشته صحه است يشيآزما نمونه درون آب حجم

et al., 1958; Nilsson et al., 1958; Murase et al., 

 آزمون يها شاخص يتمام بهمربوط  يآمار يها اندازه). 1980
آمده  ۲در جدول  يموردبررس يها نمونه يدر تمام خزش
  است.

  
  ينيزم بيس يها غدهدر  کيسکواالستياز خواص و يآمار يها شاخص -۲جدول 

  حداقل  حداکثر  اريانحراف مع  نيانگيم  شاخص
D1(1/MPa)  ۲-۱۰ ×  ۵۸/۶۲ ۴۴/۹ ۰۰/۱۱۰ ۱۹/۲۸  
D2(1/MPa)  ۲-۱۰ ×  ۱۳/۲ ۲۱/۱  ۵۹/۱۱ ۳۷/۰ - 

Tret )s(  ۱۷/۷۱ ۱۸/۹ ۸۰/۱۱۷  ۸۲/۲۱ 

η1 )kPa.s(  ۷۰/۱۱ ۵۹/۲ ۱۰/۲۴ ۹۲/۴  
η2 )kPa.s(  ۸۲/۳ ۳۷/۱  ۸۶/۹  ۸۳/۹-  

  
در  ها نمونه يرفتار خزش دهنده نشان زين ۵شکل  ،نيهمچن

است. در هر شش  يانباردار هرماه يبرا ستايا يبارگذار نيح
 ها ينيزم بيسدر  رشکليياست که روند تغ انينما يمنحن

و وابسته به زمان است.  بيدرشبا افت  روند کيکامالً 
 ها يمنحنو باالتر رفتن  يدوره انباردار شيبا افزا ،عالوه به

در طول  ينرمش خزش زانيقبل، م يها ماه ينسبت به منحن
عنوان  به مقدار ۳۶۰۰ مجموعاً .است افتهي شيافزازمان 
 ۵×  دوره هر در ينيزم بيس غده ۱۲۰×  دوره ۶( يخروج

 نيانگيم سهيمقا ۱۰ تا ۶ يها . شکلشد حاصل) يژگيو
 ريمقاد ،يريتأخ و يآن يها شده (نرمش استخراج يها يژگيو
 دوره يبرا را) ريتأخ زمان و يريتأخ و يآن تهيسکوزيو

 خزش يها ي. منحندهد يم نشان ينيزم بيس يانباردار
 توسط) R2=0.99, RMSE=0.0001 ~ 0.0016( يخوب به

 .شدند برازش برگر يچهارعنصر مدل

 دارد عکس نسبت آني االستيسيته مدول با) D1( آني نرمش
 روند که است نمايان ۶ شکل در. است E1/1 با برابر و

 که بوده افزايشي انبارداري دوره طول در آني نرمش تغييرات
 به رو آن نرخ و معنادار بعد به چهارم يها ماه در روند اين

 .است بوده افزايش

 ييرشکلنمونه، تغ يدر اثر اعمال بار ثابت رو يگر،د عبارت به
امر،  ينکه ا يافت يم يشافزا ينمونه در زمان انباردار يآن

 به منجر يسيتهبا مدول االست ينظر به رابطه معکوس نرم
 ينرم يزاندر م يش. افزاشده است E1 مقدار معنادار کاهش

و  يکيمطابق با جزء پالست رسد يبه نظر م يآن يخزش
 زميني يببافت س يرناپذ برگشت يانبساط ييرده تغدهن نشان

) يحداکثر فشار تورژسانس سلول ي(دارا يدگيدر زمان آماس
  .)Alvarez & Canet, 2000(باشد 

 

  
 يدوره انباردار ۶هر  يبرا ها غدهخزش  يمنحن يالگو - ۵شکل 
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از  شده استخراج هياول ينرمش خزش نيانگيم سهيمقا - ۶شکل 

 يآزمون خزش در طول دوره انباردار

  
 يريتأخ يخزش ينرم مقدار در يشيافزا روند زين ۷ شکل در
)D2( مقدار  ج،يطبق نتا. است انينما يانباردار طول در

 شيتا ماه سوم کاهش و در ادامه افزا يريتأخ يخزش ينرم
 زين نيشيپ قاتيدر تحق شيافزا نيداشته است. ا

 ;Abd El-Maksoud et al., 2009(است  شده گزارش

Alvarez & Canet, 2000( .که  يخزش ينرم ريمقاد شيافزا
 يآن تهيسياالست ريدر مقاد يزمان انباردار مياثر مستق يايگو

 ها سلول يدر فشار داخل راتيياز تغ يهستند ناش يريو تأخ
 قاتيتحق يدر برخ يهمان فشار تورژسانس است. حت اي

 تهيسيمقدار مدول االست يکينزد دليل بهاست که  شده عنوان
 يآن تهيسيمدول االست ،يظاهر تهيسيبا مدول االست يآن

 يبا فشار تورژسانس و فشار داخل يشتريامکان ارتباط ب
 يريرپذيتأث نيا. )Alvarez & Canet, 1998(دارد  ها سلول

 دهيرس دييتأ به جينتا در و کنکاش مورد زين يقاتيتحق در
  .)Jackman & Stanley, 1995( است

  

  
 شده استخراج يريتأخ ينرمش خزش نيانگيم سهيمقا - ۷شکل 

 ياز آزمون خزش در طول دوره انباردار

) حدود D2( يريمقدار نرمش تأخ يدر ماه اول انباردار
) است که با توجه D1( ياز نرمش آن تر کوچکبرابر  ۴۴/۳۰

تفاوت  نيا ته،يسيبا مدول االست يبه رابطه عکس نرم
 يريدر بخش تأخ يتر بزرگ تهيسيوجود االست دهنده نشان

بر  ياثرات انباردار ياست. در بررس يچهارعنصراز مدل 
نرمش  زانيم شيکه افزا است شده گزارش ينيزم بيس يرو

 کيپالست راتييروزه نشانگر تغ ۲۸ يدر انباردار يريتأخ
 آن است يسخت شيو با احتساب افزا يسلول وارهيد
)Alvarez & Canet, 2000(.  

در ماه  يزمان انباردار شيبا افزا ريزمان تأخ ۸در شکل 
در ماه پنجم  شيچهارم کاهش معنادار داشته و بعد از افزا

با توجه  نيثابت مانده است. همچن يدوره انباردار يتا انتها
 شيافزا انگريکه نما ۵شکل در خزش  يها يمنحن يبه الگو

و  فيتعربه  با توجهاست،  يدر طول انباردار يکرنش کل
نمونه  ،يانباردار ييانتها يها ماهدر  ر،يزمان تأخ تيماه

نمونه برسد.  يدرصد کرنش کل ۶۳به  تر عيسرتوانسته است 
زمان  ،يکرنش کل زانيم شيافزا نيدر ع گريد عبارت به

کرنش در هنگام ثابت  نياز ا ينيبه درصد مع دنيرس
. تنمونه کمتر شده اس يبر رو يوتنين ۵۰بار  داشتن نگه

دوره  يانيپا يها ماهگرفت که در  جهينت توانيم نيبنابرا
 ها نمونهنمونه کاسته شده است و  تياز صلب يانباردار

 .اند داکردهيپ يشتريارتجاع ب تيقابل

 تغييراتدهنده  نشان ترتيب به ۱۰ شکل و ۹ شکل
 ميانگين )η2ويسکوزيته تأخيري ( و )η1اوليه ( ويسکوزيته

 همه براي زميني يبس غدد ازشده  استخراج يها نمونه براي
در ماه دوم  يآن يسکوزيتهو .هستند انبارداري يها دوره

را  يروند ثابت يباًو در ادامه تقر يشکاهش، تا ماه چهارم افزا
 يسکوزيتهو يانگينم يدر منحن ييراتتغ ينکرده است. ا يط

 ياز ماه سوم تا ماه پنجم کاهش يشي،تا ماه سوم افزا يريتأخ
 ييراتتغ يندداشته است. فرآ يشيافزا يو در ادامه روند

 ييراتبا تغ يسهدر مقا ۷در شکل  تأخيريماهه نرمش  شش
 ارز است. هم يندفرآ يک، ۱۰در شکل  يريتأخ يسکوزيتهو

 يسيتهکاهش مدول االست يا( يريتأخ ينرمش خزش يشافزا
 يسکوزيتهو کاهش در مقدار و ) از ماه سوم تا پنجميريتأخ
 يزاندليل افت م به تواند يم يبازه زمان يندر هم يريتأخ

درصد از  ۵۲ يباًها باشد؛ چراکه تقر در نمونه يکمواد پکت
 دهند يم يلتشک يکرا مواد پکت زميني يبسلول س يوارهد

دارند  ها را به هم بر عهده اتصال سلول يتکه مسئول
)Scanlon et al., 1996; Alvarez et al., 2000( .خواص 
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 و ديواره سلولزي شبه مواد و پکتيک مواد ويسکواالستيک
 برگر مدل درون عناصر ويسکوزيته روي بر سلول، مياني اليه
 بررسي در که استشده  عنوان پژوهشي ديگر در .است مؤثر
 جزء دو برگر، عنصري شش مدل با خزشي هاي يمنحن

 مواد ويسکواالستيک خواصدهنده  بازتاب مدل در کلوين
  .)Alvarez & Canet, 1998هستند ( سلولزي شبه و پکتيک

  
 يدر طول دوره انباردار ريزمان تأخ نيانگيم سهيمقا -۸شکل 

  

  
(آزاد) در طول دوره  يآن تهيسکوزيو نيانگيم سهيمقا - ۹شکل 

 يانباردار
  

  
 دوره طول در يريتأخ تهيسکوزيو نيانگيم سهيمقا - ۱۰شکل 

 يانباردار

 ۱۰/۳ حدود در يانباردار اول ماه در هياول تهيسکوزيو مقدار
 انيجر دهنده نشان نيا و است يريتأخ تهيسکوزيو برابر

 .است مدل يآن واحد با مرتبط يساختار ياجزا کمتر يريپذ

  
  يريگ جهينت

 خزش، آزمون و يمحور تک يفشار يها آزمون در بارگذاري
 بافت تيوضع راتييتغ توانست، آمده دست به جينتا طبق

مشخص و  انبارداري ماه ۶ يط در را ايآگر رقم ينيزم بيس
 جينتا ليتحل در شده استفاده برگر مدل. کند يابيارزقابل 
 انبارداري يط در را ينيزم بيس يخزش رفتار خزش آزمون

 مقداربر عالوه ،يشش ماه انباردار يدر ط. کرد ينيب شيپ
شکست،  يرويحداکثر ن يهاپارامتر ته،يسيمدول االست

کاهش  زيتا ماه چهارم ن ريو زمان تأخ يچقرمگ زانيم
 نيدر ا زين يو نرمش خزش ينرمش آن يهايژگيداشتند. و
مانند  ييهايژگياز خود نشان دادند. و يشيافزا يدوره روند

را در طول  ريمتغ يروند زين يريتأخ و يآن تهيسکوزيو
 روند يمطالعه و بررس از از خود نشان دادند. يانباردار

 متفاوت يها تراکم در تهيسياالست مدول معنادار راتييتغ
 توان يمگر يد يکيرئولوژ يپارامترها راتييتغو  ينيزم بيس

 دماي نييتع مانند انبارداري طيشرا کردن نهيبه براي
 انبار نهيبه ارتفاع و هيتهو ستميس يطراح براي انبار مناسب

 جست، بهره هاق غدهيمنظور کنترل تنفس و تعربه
 محصول بافت به بيآس نيکمتر زمان باگذشت که ينحو به

 تينشان از حساس جينتا .ابدي کاهش زين آن افت و برسد
 يها بازهنسبت به  ينيزم بيس يخواص خزش ريباالتر مقاد

 نيا راتييمطالعه تغ نيداشت و بنابرا يمختلف زمان انباردار
زمان  حيصح نييتع يبرا مختلف يهادر طول زمان خواص
به نظر سودمند خواهد  عاتيکاهش ضا منظور به يانباردار

 .بود

  
  منابع

1. Aalami, H. Khoshtaghaza, M. H. and Minaie, 
S. 2006. Mechanical properties of soybean 
under static load. Journal of Food Science and 
Technology, 6(2): 113-124. (In Farsi) 

2. Abbott, J. A. and Lu, R. 1996. Anisotropic 
mechanical properties on apple. Trans. of the 
ASAE, 1451-1459. 

3. Abd El-Maksoud, M. A. Gamea, G. R. and 
Abd El-Gawad, A. M. 2009. Rheological 
Constants Of The Four Elements Burgers 
Model For Potato Tubers Affected By Various 
Fixed Loads Under Different Storage 

A A A 

B 

A,B 

A,B 

65

67

69

71

73

75

77

1 2 3 4 5 6

R
et

ar
da

ti
on

 T
im

e 
(s

) 

Month 

A,B 

C 

B,C 

A 

A,B 

A 

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

1 2 3 4 5 6

In
iti

al
 V

is
co

si
ty

 (
kP

a.
s)

 

Month 

B,C 
B 

A 

C,D 

C 

B,C 

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

1 2 3 4 5 6

R
et

ar
de

d 
vi

sc
os

it
y 

(k
Pa

.s
) 

Month 



 ۳۵                                                             ۱۳۹۸/ بهار و تابستان ۱/ شماره ۸هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

Conditions. Misr Journal of Agricultural 
Engineering, 26(1): 359-384. 

4. Albaloushi, N. S. 2013. Rheological behavior 
of tomato fruits affected By Various Loads 
under Storage Conditions. American Journal 
of Engineering Research (AJER), 02: 36-43. 

5. Alvarez, M. D. and Canet, W. 1998. 
Rheological characterization of fresh and 
cooked potato tissues. Zlebensm Unters 
Forsch, 207: 55-66. 

6. Alvarez, M. D. and Canet, W. 2000. Storage 
time effect on the rheology of refrigerated 
potato tissue (cv. Monalisa). European Food 
Research and Technology, 212: 48-56. 

7. Alvarez, M. D. Canet, W. Cuesta, F. and 
Lam´ua, M. 1998. Viscoelastic 

characterization of solid foods from creep 
compliance data: application to potato tissues. 
European Food Research and Technology, 
207: 356-362. 

8. Alvarez, M. D. Saunders, D. E. and Vincent, 
J. F. 2000. Effect of Turgor Pressure on the 
Cutting Energy of Stored Potatoes. European 
Food Research Technology, 210: 331-339. 

9. Bentini, M. Caprara, C. and Martelli, R. 2009. 
Physico-mechanical properties of potato 
tubers during cold storage. Biosystems 
Engineering, 104: 25-32. 

10. Brusewitz, G. H. Pitt, R. E. and Gao, Q. 1989. 
Effects of time and static preloading on the 
rheology of potato tissue. Journal of Texture 
Studies, 20: 267-284. 

11. Bu-Contreras, R. and Rao, M. A. 2002. 
Review: Dynamic rheological behaviour of 
heated potatoes. Food Science and 
Technology International, 8(1): 3-10. 

12. Burton, W. G. 1989. The Potato. 3rd ed., 
Longman Scientific and Technical, Harlow, 
UK. 

13. DeBaerdemaeker, J. G. Segerlind, L. J. 
Murase, H. and Merva, G. E. 1978. Water 
potential effect in tensile and compressive 
failure stress of apple and potato tissue. ASAE 
paper No. 78-3057, ASAE, St. Joseph, MI 
49085. 

14. Diehl, K. C. and Hamann, D. D. 1979. 
Relation between Sensory Profile Parameters 
and Fundamental Mechanical Parameters for 
Raw Potato, Melons and Apples. Journal of 
Texture Studies, 10: 401-420. 

15. Diehl, K. C. Hamann, D. D. and Whitfield, J. 
K. 1979. Structural failure in selected raw 
fruits and vegetables. Journal of Texture 
Studies, 10: 371-400. 

16. Fahloul, D. and Scanlon, M. G. 1996. A 
fracture mechanics analysis of the texture of 
potatoes. Journal of Texture Studies, 27: 545-
557. 

17. Falk, S. Hertz, C. H. and Virgin, H. T. 1958. 
On the Relation between Turgor Pressure and 

Tissue Rigidity. Physiologia Plantarum, 802-
817. 

18. Ghasemi, A. and Goodarzi, A. A. 2012. 
Modeling the Rheological Properties of 
Onions and Potatoes Using Creep Test. 7th 
National Congress of Agricultural 
Engineering and Mechanization. Shiraz 
University. (In Farsi) 

19. Gorji-Chakespari, A. Rajabipour, A. and 
Mobli, H M. 2010. Anisotropic Relaxation 
and Creep Properties of Apple (cv. Shafi 
Abadi and Golab Kohanz). Advance Journal 
of Food Science and Technology, 2(4): 200-
205. 

20. Gottschalk, K. and Ezekiel, R. 2006. Storage. 
In: Gopal, J. and Khurana, S. M. P. (eds.), 
Handbook of Potato production, improvement 
and postharvest management, 489-517. 
Harworth Press. Oxford, UK. 

21. Jackman, R. L. and Stanley, D. W. 1995. 
Creep behavior of tomato pericarp tissue as 
influenced by ambient temperature ripening 
and chilled storage. Journal of Texture 
Studies, 26: 537-552. 

22. Khan, A. A. and Vincent, J. F. V. 1993. 
Compressive stiffness and fracture properties 
of apple and potato parenchyma. Jornal of 
Texture Studies, 24: 423-435. 

23. Kunzek, H. Kabbert, R. and Gloyna, D. 1999. 
Aspects of material science in food 
processing: changes in plant cell walls of 
fruits and vegetables. Zeitschrift fur 
Lebensmittel-Untersuchung und-Forschung A, 
208: 233-250 

24. Landahl, S. Herppich, W. B. Herold, B. 
Geyer, M. and De Baerdemaeker, J. 2004. A 
Comprehensive Evaluation of the Interactions 
between Produce Elasticity and Water Status. 
European Journal of Horticultural Science, 69: 
250-257. 

25. Laza, M. Scanlon, M. G. and Mazza, G. 2001. 
The effect of tuber pre-heating temperature 
and storage time on the mechanical properties 
of potatoes. Food Research International, 34: 
659-667. 

26. Lin, T. and Pitt, R. E. 1986. Rheology of 
apple and potato tissue as affected by cell 
turgor pressure. Journal of Texture Studies, 
17: 291-313. 

27. Martınez, V. Y. Nieto, A. B. Castro, M. A. 

Salvatori, D. and Alzamora, S. M. 2007. 
Viscoelastic characteristics of Granny Smith 
apple during glucose osmotic dehydration. 
Journal of Food Engineering, 83, 394-403. 

28. Masoodi, H. Tabatabaiefar, S. A. Borqei, A. 
M. and Shahbeik, M. A. 2006. Evaluation of 
Mechanical properties of three varieties of 
apples for export after five months Storage. 
Journal of Agricultural Engineering, 7(27): 
215-231. (In Farsi) 



 ... در )Agria( آگريا رقم زميني يبس رئولوژيکي و مکانيکي خواص تغييرات بررسي                                                                                ۳۶

29. Mościcki, L. Mitrus, M. Wójtowicz, A. 

Oniszczuk, T. Rejak, A. and Janssen, L. 
2012. Application of extrusion-cooking for 
processing of thermoplastic starch (TPS). 
Food Research International, 47: 291-299. 

30. Murase, H. Merva, G. E. and Segerlind, L. J. 
1980. Variation of Young's modulus of 
potato as a function of water potential. T. 
ASAE, 23, 794-796, 800. 

31. Nilsson, S. B. Hertz, C. H. and Falk, S. 
1958. On the relation between turgor 
pressure and tissue rigidity. 2. Theoretical 
calculations on model systems. Physiologia 
Plantarum, 11: 818-837. 

32. Nourian, F. Ramaswamy, H. S. and 
Kushalappa, A. C. 2003. Kinetics of quality 
changes associated with potatoes stored at 
different temperatures. Lebensm. Wiss. 
Technology, 36: 49-65. 

33. Pang, C. H. and Scanlon, M. G. 1996. 
Mechanical properties of the parenchyma of 
potato (Solanum tuberosum cv. Russet 
Burbank). Canadian Journal of Botany, 
74(6): 859-869. 

34. Pitt, R. E. 1982. Models for the rheology 
and statistical strength of uniformly stressed 
vegetative tissue. Transactions of the ASAE, 
25(6): 1776-1784. 

35. Pitt, R. E. and Davis, D. C. 1984. Models for 
the rheology and statistical strength of 
uniformly stressed vegetative tissue. 
Transactions of the ASAE, 27(6): 1976-
1983. 

36. Pitt, R. E. and Chen, H. L. 1983. Time-
dependent aspects of the strength and 
rheology of vegetative tissue. Transactions 
of the ASAE, 26(4): 1275-1280. 

37. Praeger, U. Herppich, W. B. Konig, C. 
Herold, B. and Geyer, M. 2009. Changes of 
water status, elastic properties and blackspot 
incidence during storage of potato tubers. 
Journal of Applied Botany and Food 
Quality, 83: 1-8. 

38. Ramana, S. Wright, C and Taylor, A. 1992. 
Measurement of firmness in carrot tissue 
during cooking using dynamic, static and 
sensory tests. Journal of the Science of Food 
and Agriculture, 60: 369-375. 

39. Scanlon, M. G. Pang, C. H. and Billaderis, 
C. G. 1996. The effect of osmotic 
adjustment on the mechanical, properties of 
potato parenchyma. Food Research 
International, 29,: 481-488. 

40. Schick, R. and Klinkowski, M. 1961. Die 
Kartoffel. VEB Deutscher 
Landwirtschaftsverlag. Berlin. 

41. Schoorl, D. and Holt, J. E. 1983. Cracking in 
potatoes. Journal of Texture Studies, 14: 61-
70. 

42. Solomon, W. K. and Jindal, V. K. 2007. 
Modeling changes in rheological properties 
of potatoes during storage under constant 
and variable conditions. LWT, 40: 170-178. 

43. Vandijk, C. Beekhuizen, J. G. Gibcens, T. 
Boeriu, C. Fischer, M. and Stolle-Smits, T. 
2002, Texture of Cooked Potatoes (Solanum 
tuberosum). 2. Changes in Pectin 
Composition during Storage of Potatoes. 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 
50: 5089-5097. 

44. Varela, P. Salvador, A. and Fiszman, S. 
2007. Changes in apple tissue with storage 
time: Rheological, textural and 
microstructural analyses. Journal of Food 
Engineering, 78: 622-629. 

45. Zavareze, E. R. Pinto, V. Z. Klein, B. Halal, 
S. L. M., Elias, M. C. Prentice-Hernandez, 
C. and Dias, A. R. G. 2012. Development of 
oxidized and heat-moisture treated potato 
starch film. Food Chemistry, 132: 344-350. 


