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  *٢زاده يسامان آبدانان مهد و ١يکرج يفاطمه کاظم

 
  

  چکيده
  

ل، ي، تبديطراح يمناسب برا يهاکننده استانداردنييتع يهان پارامتريترمهم يمحصوالت کشاورز يات مهندسيخصوص
 بيضر و انگي (مدول يکشاورز محصوالت در يمهندس يهايژگين وييتع منظور به .هستند يبندبسته يهاستميپردازش و س

 و صرفاً است شده ن يريگاندازه يمحصوالت کشاورز يمهندس يهايژگيها وکه در آن  شده ارائه يمتعدد يهاپواسون) روش
 انارنج بميوه وارد بر  يها رويتنش و ن يريگ اندازه منظور به يا ن پژوهش ساخت سامانهي. لذا هدف از اشونديزده م نيتخم

ها  گر روشين و با ديير تعيل تصاويحلبا ت يساز وه در معرض فشردهيم مؤثرطح تماس س. استر ياستفاده از پردازش تصو
با روش پردازش  يدار ياختالف معن %۷خطا درصد با  ۶در کرنش  ASABEمساحت در روش  ،جيا. مطابق نتاست شده سه يمقا
در صد و  ۳در کرنش  EXافتند. يش و کاهش يافزا ترتيب بهها در مراحل کرنش  و استحکام نمونهن ور نداشت. نسبت پواسيتصو
EY  ر با يدرصد در روش پردازش تصو ۶تا کرنشASABE ريدامقدر  درصد ٣در کرنش  عالوه بهتند. نداش يدار ياختالف معن 
EZ ن مقدار تنش يب يدار ي. تفاوت معندشن هدهمشا يدار يو جعبه محدود اختالف معن ريکپسول، پردازش تصو يها ن روشيب

، ذکر شده يها ن روشي. از بدشافت نيو جعبه محدود  ASABEر، يکپسول، پردازش تصو يها ن روشيدرصد ب ٣در کرنش 
   .ن روش انتخاب شديترمناسب عنوان بهر يبا پردازش تصوسه يدر مقادرصد  ۶در کرنش  ن خطايبا کمتر ASABEروش 

  
  .يکيمکان يها يژگيوپردازش تصوير، مساحت سطح تماس، نسبت پواسون، : ي كليديها واژه
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  ...به  يساز فشرده آزمون نارنج تحت وهيم يکيمکانهاي ويژگي هاي مختلف محاسبهمدل يابيارز                                                        ١١٤

 

  مقدمه
از  يمحصوالت کشاورز يکيو مکان يکيزيات فيخصوص
مناسب  يهاکننده استانداردنييتع يهان پارامتريترمهم
به  يبندبسته يهاستمي، پردازش و سلي، تبديطراح يبرا

شامل شکل،  يکيو مکان يکيزيروند؛ خواص فيشمار م
 يکيها، مقاومت مکانوهي، حجم توده م، تخلخل، تراکماندازه

عالوه بر  (Akar & Aydin, 2005) استشکست  يروينو 
، ضخامت پوست و وهياد شده، استحکام مي يهايژگيو

ها وهيت ميفيگذار بر کتأثير يهاز از پارامتريگوشت آن ن
. اصوال مقاومت استت يحائز اهم ييع غذايبوده که در صنا

 ير شکل دائمييشدن منجر به تغفشردهدر برابر وه يکم م
. در حال دشو يبه خصوص بعد از زمان حمل و نقل م

، يثبات و استحکام محصوالت کشاورز يابيحاضر ارز
آزمون مگنس  يريگکار بها خودکار با ي يدست صورت به
 Abdanan) شوديانجام م يا آزمون فشاري ١لوريت

Mehdizadeh & Nadi, 2016).   
مانند  ييهايژگين وييکاربرد در تعار پريبس يهاروشاز 

 يهاتوان به استفاده از روشياستحکام محصول م
گسسته  يو اجزا ٢)FEMالمان محدود ( يساز هيشب

)DEM(گسسته  ياشاره نمود. روش المان محدود و اجزا ٣
حل  يبرا ياهستند که به طور گسترده يعدد يها روش

گرفته که از  مورد استفاده قرار يده مهندسيچيمشکالت پ
 Nourain et) خربزه ن استحکامييتوان به تعيآن جمله م

al., 2005)،  استحکام(Lu et al., 2006) وهيم يکبود و 
 يکيمکان بيآس ينيبشيپ ، (Lewis et al., 2007) بيس

 ,.Li et al) يسازفشرده شيآزما تحت يفرنگ درگوجه

   .اشاره نمود ،(2013
 يهايژگيافت ويازمند درين اد شدهي يعدد يهاروش
ست يبايهستند که م يمحصوالت کشاورز يمهندس
ها داده ن مدليبه ا يورود عنوان بهو شود  يريگاندازه

 يمختلف يهارباز به دنبال روشين از ديشود. لذا محقق
اند بوده يکشاورز محصوالت يهايژگيو يريگاندازه يبرا

 ييناير و بيپردازش تصو از روش توانيکه از آن جمله م
ن ييتع توان بهيها من پژوهشياجمله  از. نام بردن يماش
ا ي، رنگ، شکل، و Brodie & Schwoebel, 1994)( اندازه
 ,Orak & Abdanan Mehdizadeh) يو جداساز يدگيرس

2017; Abdanan Mehdizadeh & SoltaniKazami, 

                                                 
1- Magnes-Taylor (MT) 
2- Finite Element Method 
3- Discrete Element Method 

 يضويب بياز تقرن حجم هندوانه با استفاده ي، تخم(2016
(Koc, 2007) تونيدر ز ييزدا ينه تلخين زمان بهييو تع 

(SoltaniKazami et al., 2017) يکيزيف يهايژگيو نييتع 
ارقام گندم، جو، نخود و عدس  يبرخ يکيناميروديو آ

), 2010Guzel & Gürsoy ،(يکيزيف يهايژگيويين تع-
ط يدر شرا وه پرتقاليپس از برداشت پوست و م يکيمکان
  نمود. شاره ا) Singh & Reddy, 2010ط (يخچال و محي

 در يکشاورز محصوالت تيفيک حفظ و تلفات کاهش
 يطراح محصول در يهايژگيکه و است ممکن يصورت
 محصوالت شناخت. شوند گرفته نظر در ها نيماش هياول

 ديجد يها نيماش سازد تاين امکان را فراهم ميا يکشاورز
 شده  اصالح يفيک مشخصات با يفرآور يها ستميس و

 يکشاورز محصوالت عاتيضا نيبنابرا ،شوند يطراح
ن ييتع منظور به .ابدي يم شيافزا يور بهره و افتهي کاهش

 انگي (مدول يکشاورز محصوالت در يمهندس يهايژگيو
ن يدر اشده که   ارائه يمتعدد يهاپواسون) روش بيضر و

 يمحصوالت کشاورز يمهندس يهايژگيوها، روش
شوند. از طرف يزده منينشده و صرفا تخم يريگ اندازه

مخرب)  يها(روش صورت به يريگاندازه يهاگر روشيد
ثابت بودن  با فرض يفشار يارزم مانند بارگيمستق

 ،جهت ٣رو و ثابت بودن تنش در ينمساحت محل اعمال 
 کامالً يپردازند که فرضيم يهان پارامترين ايبه تخم

 هيپا بر ميمستق يابيارز يهاروش ي. تماماستنادرست 
 بافت و يکيزيف خواص نيب يآمار رابطه اي يتجرب دانش

ن ييتع منظور به يروش توسعه بيترت نيا به. هستندوه يم
ت ياز اهم ميمستق صورت بهها وهيم يکيمکان يها يژگيو

 صورت يهاپژوهش به توجه با لذا. برخودار است ييبسزا
محصوالت  يابير در ارزيت پردازش تصويگرفته، و موفق
 و يطراح پژوهش، نيا از ، هدفييو غذا يمختلف کشاورز

 يروهاين و ها تنش يريگ اندازه منظور به سامانه کي ساخت
پردازش  از استفاده با كه است نارنجميوه  به شده وارد
وه يم مؤثرسطح تماس منظور  نيبد .است شده انجام ر يتصو
ن شد يير تعيل تصاويبا تحل يساز فشرده يرويمعرض ن در

، فرض ثابت بودن حجم ASABE يهاو سپس با روش
 نهايتاًو شده سه يوه، جعبه محدود و کپسول مقايم

  د. شر مشخص ين روش به پردازش تصويتر کينزد
  
  
  



               ١١٥  

در  ييزان جابجا
 ييحه باال
شه ياز جنس ش
س متر ساخته شد تا سطح تما

چ دستگاه سنتام رزوه 
و چ دستگاه درون آن قرار گرفت 

به  و ر آن
متر و  يسانت

در  يپرداز
ک صفحه 
بهتر نمونه از 

) ٣و  ٢
؛ يليمستط

که قادر  
پردازش ش

شده بعد از 
ن ير، ايتصاو

شدند. سپس با 
بر روي  

                                        
4- Contrast

                        

زان جابجايخط، م
حه باالکردند. صف

از جنس ش ينيي
متر ساخته شد تا سطح تما

  .کند ي
چ دستگاه سنتام رزوه 

چ دستگاه درون آن قرار گرفت 
ر آنيز z ين در راستا

سانت ٣٠ارتفاع جعبه 
پرداز سامانه نور
ک صفحه يشفاف قرار داشت و 

بهتر نمونه از  يجداساز

  

  

٢، ١( استفاده؛
مستط ساختار) ٥
 دستگاه

  تماس
 است شده  ي

شيو انجام پ
شده بعد از  ي. در سامانه طراح

تصاو ٤نيتبا 
شدند. سپس با ل 

(Amraee  
                                        

Contrast 

                          

خط، مبر صورت
کردند. صفيم يبردار ر

ييو صفحه پا
متر ساخته شد تا سطح تما

يبردار ريتصو 
چ دستگاه سنتام رزوه يجعبه به اندازه قطر پ

چ دستگاه درون آن قرار گرفت 
ن در راستاي
ارتفاع جعبه  .
سامانه نورمتر بود.  ي

شفاف قرار داشت و 
جداساز ين دستگاه برا

  الف

  ب
استفاده؛ مورد دستگاه

٥( نمونه؛) ٤( ؛
دستگاه ي(ب) شکل واقع
  

تماس مساحت 
يطراح ين طور

و انجام پ يضرور
. در سامانه طراح

 يستوگرام و بهبود درجه
ل يبه خاکستري تبد

 et al., 2017)

                                        

                    

صورت بهرات مساحت 
ريتصوز يرا ن
و صفحه پا وبکم بود ي

متر ساخته شد تا سطح تمايليم ٣شفاف با ضخامت 
 يبه راحت را

جعبه به اندازه قطر پ
چ دستگاه درون آن قرار گرفت يکه پ 

يدورب ، همچنين
.له چسب  قرار گرفت

يسانت ٢٠طول و عرض آن 
شفاف قرار داشت و  يا شهيصفحه ش
ن دستگاه براييفک پا

 قرار گرفت.

دستگاه کيشمات(الف)
؛zو   x، y يدر راستا

(ب) شکل واقع

 نييتع و ري
ن طوريماش يي

ضرورريبه حذف اطالعات غ
. در سامانه طراحاستبرخط 

ستوگرام و بهبود درجه
RGB به خاکستري تبد
(2017 , يقيگذاري تطب

                                                 

               ١٣٩٩/ بهار و تابستان 

رات مساحت يي
را ن yو  x يراستا

يريمحل قرارگ
شفاف با ضخامت 

را وهيق هر م
جعبه به اندازه قطر پ يقسمت باال

 يصورت بهشد 
، همچنينمحکم شد

له چسب  قرار گرفتي
طول و عرض آن 

صفحه ش ي
فک پا يد روي

قرار گرفت.نه يپس زم

(الف) -١ شکل
در راستا نيدورب

ريتصو پردازش
يينايب يسامانه

به حذف اطالعات غ
برخط  صورت

ستوگرام و بهبود درجهيگسترش ه
RGBر از يتصاو

گذاري تطبآستانه

/ بهار و تابستان ١/ شماره 

ييتغ
راستا

محل قرارگ
شفاف با ضخامت 

ق هر ميدق
قسمت باال

شد 
محکم شد

يوس
طول و عرض آن 

يباال
يسف

پس زم
  

شکل
دورب

پردازش
سامانه

به حذف اطالعات غ
صورت به

گسترش ه
تصاو
آستانه

/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد 

موجود در دانشگاه علوم 
 بهسپس و 

 ي. براار گرفت
اندازه، سن و ساختار 

ASABE١ 
 در شيمورد آزما

 يها در دانشگاه علوم کشاورز

  
براي انجام اين آزمايش از دستگاه آزمون مواد 

شد. ران) استفاده 
 ٢هايدر اين دستگاه از طريق بارسنج

. در اين تحقيق از 
. دشوتن براي انجام آزمايشات استفاده 
ASABE  که

اري در اين آزمايش 
شد  ه در نظر گرفته

 سامانه به

 نييتع ،ي
ن ي. بداست

که امکان 
. دشمجهز 
 يدر راستا

اخذ سه  منظور
ش بود يوه تحت آزما

Logitech ،
برخط  ي
شد؛ دو  در نظر گرفته

 ٣٠) در فاصله 
 يربرداريتصو

                                        
1- American Society of Agricultural and Biological Engineers 
2- Load cell

ASABE   ذکر

هاي كشاورزي/ جلد 

موجود در دانشگاه علوم 
و  هيته خوزستان
ار گرفتقر ش

اندازه، سن و ساختار رات با توجه به شکل، 
ASABEشنهاد استاندارد 

مورد آزما يها
ها در دانشگاه علوم کشاورز

 .رفت

  وهيم محوري
براي انجام اين آزمايش از دستگاه آزمون مواد 

ران) استفاده يا سرووالکتريکال، ساخت شرکت سنتام،
در اين دستگاه از طريق بارسنج

. در اين تحقيق از است
وتن براي انجام آزمايشات استفاده 

ASABEاستاندارد 

اري در اين آزمايش زآهنگ بارگ
ه در نظر گرفته

به آن زيتجه

يتنش در محصوالت کشاورز
استالزم  يتک محور

که امکان  يمنظور دستگاه آزمون با ساخت بخش
مجهز  را داشت

در راستا ترتيب بهشده شامل سه وبکم 
منظور به يو سامانه نورپرداز
وه تحت آزماي
z )Logitechمحور  ي

يبردار ريتصو 
در نظر گرفته 

viera VI در فاصله (
تصوعالوه بر 

                                        
American Society of Agricultural and Biological Engineers 
Load cell 

ASABE روش از استفاده

هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين

موجود در دانشگاه علوم  يها نمونه از نارنج
خوزستان يع

شیمارد آزمو
رات با توجه به شکل، 

شنهاد استاندارد ي، به پ
هاک از پارامتر

ها در دانشگاه علوم کشاورز شي
رفتيپذخوزستان انجام 

محوري تك فشاري
براي انجام اين آزمايش از دستگاه آزمون مواد 

سرووالکتريکال، ساخت شرکت سنتام،
در اين دستگاه از طريق بارسنج

است شده شکل انجام 
وتن براي انجام آزمايشات استفاده 

استاندارد  و بر اساس
آهنگ بارگ هست،
ه در نظر گرفتهيبر ثان متري

تجه و مواد آزمون

تنش در محصوالت کشاورز
تک محور يار

منظور دستگاه آزمون با ساخت بخش
را داشت آن به دستگاه موجود

شده شامل سه وبکم 
و سامانه نورپرداز
ين سه راستا از م
يموجود در راستا
 يراوان) ب
 يکيمساحت در خالل اعمال بار مکان

viera VI-1101

عالوه بر  و شده ها نصب
                                        

American Society of Agricultural and Biological Engineers 

استفاده با تماس منطقه

هاي مكانيك ماشين

  ها

نمونه از نارنج
عيو منابع طب

موو شده  منتقل
رات با توجه به شکل، 

، به پنارنجوه 
ک از پارامتريهر  يريگ

ي. آزماانجام شد
خوزستان انجام  ي

فشاري اريز
براي انجام اين آزمايش از دستگاه آزمون مواد 

سرووالکتريکال، ساخت شرکت سنتام،
در اين دستگاه از طريق بارسنجگيري نيرو 

شکل انجام  sدار 
وتن براي انجام آزمايشات استفاده ين 
و بر اساس ٣هرتز يتئور

هست، ياجسام کرو
يليم ١٥ثابت و معادل 

(ASABE, 2008).  

آزمون دستگاه
  ريتصو ل
تنش در محصوالت کشاورز يريگاندازه

ارزهنگام بارگ
منظور دستگاه آزمون با ساخت بخش
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منطقهي نيبشيپتوضيحات در بخش 
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توسعه
اخذ
منظور به
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 يا ه و لحظه
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ن مساحت سطح 
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جهت شکل 

د يسفکسل 
قطر  ،نقاط

 يرو که 
 ند،ک يه مورد نظر را محاط م

 ن روش مورد استفاده قرار
 ي) و فرع

بر  ABB ه تماس
(ASABE, 2016) . 

BB BB BBΑ =  
ASABE  

ک روش 
با شکل  يي

 که عالوه بر شعاع انحنا سطوح محدب در
 يب پواسون ظاهر

  

ساز فشرده آزمون

ن در راستاي
تصاوسپس مساحت 

محاسبه شد. مترمربع
يد با مساحت واقع

 يخطاآمده 
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  شدهي
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ه و لحظهيارتفاع اول
 .استآن 

 عکس ليتحل

ها با استفاده از دورب
ن مساحت سطح ياتواند 

 يبرا. گيرد
جهت شکل  ٤تم جستوجو در 
کسل ين پيو نقاط برخورد به اول
نقاط افتنيپس از 

 يليمستط .
ه مورد نظر را محاط م

ن روش مورد استفاده قرار
) و فرعaBB( يب شعاع محور اصل
ه تماسيآمده و ناح

(ASABE, 2016)

BB BB BBa bπΑ =

ASABE روش از

ک روش ي عنوان به 
ييمواد غذا 

که عالوه بر شعاع انحنا سطوح محدب در
ب پواسون ظاهريبه ضر

  دارد. يز بستگ

آزمون نارنج تحت

يبه کمک دورب
سپس مساحت  صورت گرفت.
مترمربع ميليکسل به حسب 
د با مساحت واقعين اشکال با

آمده  به دستج 
حاصل شد%  ۰۰۸/۰ر در محاسبه مساحت 

يارزبارگ محصوالت
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D ارتفاع اول ترتيب به
آن  ير شکل عمود

تحل و هيتجز

ها با استفاده از دورب پس از اخذ عکس
تواند  يمکه 

گيرد ميآن قرار 
تم جستوجو در يک الگور

و نقاط برخورد به اول
پس از  تيآورد. در نها

.يدآ يم به دست
ه مورد نظر را محاط مي

ن روش مورد استفاده قرارينده مساحت در ا
ب شعاع محور اصل

آمده و ناحبه دست
(ASABE, 2016) شود حاصل مي

BB BB BBa b

از استفاده با
(ASABE, 2016) 

يکيمکان يها
که عالوه بر شعاع انحنا سطوح محدب در

به ضر ينييو پا
ز بستگين يساز

نارنج تحت وهيم يکي

به کمک دورب شده و
صورت گرفت.
کسل به حسب 

ن اشکال بايمجموع مساحت ا
ج ينتا بر اساس

ر در محاسبه مساحت 

محصوالت در
با استفاده از صفحه مستط

يراستا دره ي
در راستا ييجا جابه

کرنش و شد 
Kažimírová , 2015)

i iD D

Di و Dio همعادل
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تجز با تماس 
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که  يلين مستط

آن قرار  يتماس را محاط کند رو
ک الگوري ل،
و نقاط برخورد به اول هوجو کرد
آورد. در نها ي

به دستبزرگ و قطر کوچک 
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نده مساحت در ا
ب شعاع محور اصلين ترت

به دست) از منطقه تماس 
حاصل مي) ٣

با تماس منطقه
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که عالوه بر شعاع انحنا سطوح محدب در
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سازدر حال فشرده
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در کرنش نيي
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(2015 آمد دست

( 
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ن مستطيتر کوچک
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  ...به  يساز
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ن يتريک از اصل
مانند تنش و 
مختلف مفروضات 

ن يانگير م
ر، استاندارد 
، جعبه محدود، کپسول و فرض ثابت بودن حجم) 

د ش يدرصد محاسبه و بررس

 رغم يعل 
ه در شد 
افزايش  با

داراي روند افزايشي است. بر اساس نتايج بين مقادير 
استاندارد 
درصد و مساحت محاسبه شده به 
داري وجود نداشت 
اين روش 

درصد و  
درصد مشاهده شد. در روش 

 يريگ و با اندازه
سطح مقطع 

 وانعن بهدر حجم ثابت 
مساحت محاسبه شده 
در اين روش کمتر از مقدار واقعي سطح تماس به دست 

 ينيتخم 
 حدود ري
 مساحت 

مقدار واقعي تخمين زده شد و 
هاي مختلف با روش پردازش تصوير با 
% بود. دليل اين 
مساله هم تخمين مساحت سطح تماس به وسيله يک 
مستطيل است؛ در حالي که مساحت واقعي شکل هندسي 
مشخصي ندارد. نهايتاً، در روش کپسول نسبت به روش 
به دست آمده ميانگين درصد 
% داشت که بعد از روش استاندارد 
کمترين خطا را نسبت به روش پردازش تصوير 
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، جعبه محدود، کپسول و فرض ثابت بودن حجم) 

درصد محاسبه و بررس
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مشخصي ندارد. نهايتاً، در روش کپسول نسبت به روش 
به دست آمده ميانگين درصد 
% داشت که بعد از روش استاندارد 
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درصد مشاهده شد. در روش  ۲۱
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به دست آمده ميانگين درصد 
% داشت که بعد از روش استاندارد 
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ميانگين درصد خطايي در حدود 
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مشخصي ندارد. نهايتاً، در روش کپسول نسبت به روش 
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کمترين خطا را نسبت به روش پردازش تصوير 
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روشمساحت با 
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  ).۲-۱(جدول 
در که طور همان
نيانگيم راتيي
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و کپسول  ASABEجعبه محدود، فرض ثابت بودن حجم، استاندارد  يها در روشمساحت محاسبه شده ميانگين درصد خطا و  -۱جدول 
 سازي در مراحل کرنش مختلف ر در آزمون فشردهينسبت به روش پردازش تصو

  % است.۵ها در سطح احتمال  بزرگ مربوط به مقايسه بين گروهها و حروف  سه درون گروهيحروف کوچک مربوط به مقا
  

  کرنش مراحل تأثير تحت انيکيمک يها يژگيو نسياوار يهتجز تايجن -۲ جدول

 ٢ جدول در يکيمکان يها يژگيو انسيوار هيتجز نتايج
مدول  به جز کرنش مراحل اثر که دهد يم نشان
در  ASABEته محاسبه شده به روش استاندارد يسياالست
 سطح در يکيمکان يها يژگيو يتمامبر  Y )(EAS.Y يراستا

 اثر نيهمچن ؛است  هبود دار يمعن درصد کي احتمال
 ارد يدر سطح پنج درصد معن Ex يژگيو بر کرنش مراحل
ي اعالم گزارشدر ز ين Pallottino et al. (2011) .است
 وهيم يکيمکان يها يژگيکه اثر مراحل کرنش بر و اند كرده

 تر قيدق يبررس منظور به. ه استدار بود يپرتقال معن
 زين ها آن نيانگيم زيآنال شده استخراج يها يژگيو راتييتغ

  .گرفت قرار يبررس مورد

را  يکيمکان يها يژگيمراحل کرنش بر و تأثير ۷شکل 
و  xر کرنش در امتداد محور يبا داشتن مقاددهد.  ينشان م

zن در امتداد محور و، نسبت پواسx و y توان  را مي
در مرحله آخر  x يدر راستا نوپواس نسبت. دكرمحاسبه 

 درصد ۱۵ و ۱۸ر بود و با کرنش امقد نيشتريب يدارا
درصد  ۱۵تا  ۳ يهاکرنش نينداشت. ب يراديمعن اختالف

 درصد ۳ کرنش در و نشد مشاهده يدار يتفاوت معن زين
 بيضر راتيي). روند تغ۱۹/۰( بود مقدار نيکمتر يدارا
ن در وپواس بيضرمشابه  باًيتقر y ين در راستاوپواس
درصد مشاهده  ۳مقدار در کرنش  نيبود. کمتر x يراستا

 نداشت يداريمعن تفاوت درصد ۶ نششد که با کر
)۰۵/۰p>(تا ۹ نيهمچن و درصد ۱۵ تا ۶ يهاکرنش ني. ب 

 هاي مختلف (درصد خطا)مساحت در کرنش
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تواند مربوط به 
(Malekabadi  . در
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مقدار نسبت 
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کننده رفتار 

  

  

، (ب) ضريب 

ها طي مراحل کرنش کاهش يافت و بيشترين و 
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اثبات کردند 
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توجه به مقدار نسبت پواس
ارنج گرفت که ن

ل شبيو تحل هيتجز
نمود. نسبت پواس

آمده در حالت عرض دست
نحوه رشد نباتات باشد
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بر استحکام پرتقال  يدار يمعن تأثير يساز فشرده زانيم
 دهندهنشان يسازفشرده زانيم که آنجا از. است شتهندا
 دهد مي نشان جهينت نيا نيبنابرا است، سکوزيو تيخاص
 يداخل بيآس در يتأثير چيه پرتقال کوزيسو تيخاص که
ميانگين مقدار استحکام براي سيب رقم  .ندارد وهيم

نيوتن  ۷۹/۷و براي رقم گالب کوهناز  ۱۴/۹آبادي  شفيع
 ,.Chakespari et al)است  متر گزارش شده  بر ميلي

متر  نيوتن بر ميلي ۱۴. مقدار اين پارامتر براي نارنج (2010
تر  است که به ميوه پرتقال با توجه به شباهت بافت نزديک

است.
  

سه مدول يو مقا ASABEر با استاندارد يدر روش پردازش تصو Yو  X يته در راستايسير مدول االستين مقاديانگيسه ميمقا -۳جدول 
  ر و کپسوليجعبه محدود، فرض ثابت بودن حجم، پردازش تصو يها در روش Z يته در راستايسياالست

 x تهيسيمدول االست

۲۱  ۱۸  ۱۵  ۱۲  ۹  ۶  ۳  
         درصدکرنش

  روش   
Gb۰۰۳/۰  Fa۰۰۶/۰  Ea۰۰۹/۰  Da۰۱۲/۰  Ca۰۱۴/۰  Ba۰۱۷/۰  Aab۰۱۹/۰  ASABE 
Ba۰۰۴/۰  Bb۰۰۴/۰  Bb۰۰۷/۰  Bb۰۰۵/۰  Bb۰۰۴/۰  Bb۰۰۷/۰  Aa۰۳۴/۰  يربرداريصوت  

  y تهيسياالست مدول
Ga۰۰۳/۰ Fa۰۰۶/۰ Ea۰۰۹/۰ Da۰۰۱/۰ Ca۰۱۴/۰ Bb۰۱۶/۰ Aa۰۱۸/۰ 

ASABE  
b۰۰۰۷/۰ Ab۰۰۰۷/۰ Ab۰۰۱/۰ Ab۰۰۲/۰ Ab۰۰۶/۰ Ab۰۱۲/۰ Aa۰۷/۰ يربرداريتصو  

  z تهيسيمدول االست
Dcd۲۷/۰ CDcd۳۰/۰  CDcd۳۴/۰ CDcd۳۹/۰ Ccd۴۲/۰ Bcd۵۱/۰ Ac۶۵/۰ جعبه محدود  
Da۴/۵ Da۴/۶  CDa۷/۷ CDa۶/۹ Ca۳/۱۲ Ba۷/۱۹ Aa۰۷/۴۳ حجم ثابت  

Fc۶۳/۰ EFc۷۱/۰  DEc۸۰/۰ CDc۹۱/۰ Cc۹۹/۰ Bc۲۳/۱ Abc۵/۱ يربرداريتصو  
Fb۷/۱ EFb۹/۱  DEb۰۴/۲ CDb۱/۲ Cb۲/۲ Bb۶/۲ Ab۰۶/۳ کپسول  

 تنش
Ac۵/۵۸۱۱۹ Ac۹/۵۵۶۸۷ Bc۲/۵۱۸۶۴ Cc۱/۴۸۲۳۰ Dc۶/۳۸۶۰۶ Ec۳۰۸۶۴  Fc۸/۱۹۶۷۰  جعبه محدود  
Aa۱۱۴۵۱۰۸ Aa۱۱۵۹۷۷۵ Aa۱۱۶۰۹۰۶ Aa۱۱۵۶۷۴۰ Aa۱۱۲۶۵۲۹ Aa۱۱۸۲۲۷۰ Aa۱۲۹۴۹۱۹ حجم ثابت  

Ac۱/۶۶۸۶۸ Ac۹/۶۸۴۱۰ Ac۲/۶۸۶۰۰ Bc۲/۵۶۲۷۵ Ac۲/۶۶۴۶۱ Ac۲/۷۲۵۸۲ Abc۷/۷۳۹۷۴ ASABE  
Ac۱۳۲۵۴۴ Bc۱۲۸۸۱۵ Cc۱۲۰۸۹۳ Dc۱۰۹۹۰۵  Ec۵/۹۱۴۳۹ Fc۸/۷۳۸۳۵ Gbc۴/۴۷۳۶۲ يربرداريتصو  
Ab۳۷۸۰۶۱ Ab۳۴۵۳۶۸ Bb۳۰۹۰۹۲ Cb۲۶۵۳۰۶ Db۲۰۸۴۷۷ Eb۱۵۹۳۱۶ Fb۲/۹۲۰۸۴ کپسول  

  . است%  ۵ها در سطح احتمال  سه درون گروهيها و حروف بزرگ مربوط به مقا ن گروهيسه بيحروف کوچک مربوط به مقا
  

 يدر روش پردازش تصوير سه مدول االيتيسيته در راستا
x ،y  وz  محاسبه شد؛ در حالي که در روش استاندارد

ASABE  با توجه به وابستگي روابط اين روش به نسبت
 تنهاهاي ديگر  پواسون دو مدول االستيسيته  و در روش

(جهت بارگزاري)  zدر امتداد محور  تهيسيمدول االست کي
. لذا مدول (Malekabadi et al., 2017)قابل محاسبه است 

 ASABEدر روش استاندارد  yو  xاالستيسيته در راستاي 
در  ۳با روش پردازش تصوير مقايسه شد. مطابق با جدول 

داري در مدول االستيسيته در  درصد تفاوت معني ۳کرنش 
بين دو روش مشاهده نشد و پس از آن تا کرنش  xي راستا
تر از روش  بزرگ ASABEدر روش استاندارد  Exدرصد  ۲۱

دار داشتند. مقدار  پردازش تصوير بود و باهم اختالف معني
درصد در  ۶و  ۳در کرنش  yمدول االستيسيته در راستاي 

 ۲۱تا  ۹داري نداشتند. از کرنش  دو روش اختالف معني

دار شد و مدول  درصد بين دو روش تفاوت معني
االستيسيته در روش پردازش تصوير کمتر از استاندارد 

ASABE  تخمين زده شد. مطابق نتايج مدول االستيسيته
در روش ثابت بودن حجم بيشترين  zدر امتداد محور 

گيري با مقدار نرمال در  مقدار را داشت که اختالف چشم
درصد بين  ۳مدول االستيسيته مرکبات دارد. در کرنش 

هاي  روش کپسول و پردازش تصوير همچنين بين روش
داري مشاهده  پردازش تصوير و جعبه محدود اختالف معني

نشد. مدول االستيسيته در روش جعبه محدود کمترين 
ه با روش پردازش تصوير اختالف مقدار را داراست ک

هاي  مقادير ميانگين ويژگي داري نداشت. در ضمن معني
هاي پردازش تصوير، استاندارد  تنش محاسبه شده در روش

ASABE جعبه محدود، کپسول و فرض ثابت بودن حجم ،
درصد با يکديگر مقايسه شدند.  ۲۱تا  ۳هاي  در کرنش
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ابت بودن مقدار تنش در روش فرض ث ۳مطابق جدول 
داري در تمامي مراحل کرنش با  حجم تفاوت معني

داري در مقدار ميانگين  هاي ديگر دارد. اختالف معني روش
هاي کپسول،  درصد کرنش بين روش ۳تنش در مرحله 

و جعبه محدود  ASABEتصوير، استاندارد  پردازش
هاي پردازش تصوير، استاندارد  روش عالوه بهمشاهده نشد. 

ASABE ه محدود در محاسبه تنش نيز اختالف و جعب
تفاوت  ۳داري با يکديگر نداشتند. مطابق جدول  معني
درصد،  ۲۱تا  ۶هاي  داري بين مقدار تنش در کرنش معني

و پردازش  ASABEهاي جعبه محدود، استاندارد  در روش
  تصوير وجود ندارد.

  
  گيرينتيجه

سي هاي برر به دست آمده از بين روش جينتابا توجه به 
نسبت به روش پردازش  ASABEروش استاندارد  شده،

تصوير داراي خطاي کمتري است؛ بعالوه اين روش در 
% با ۵داري در سطح احتمال درصد اختالف معني ۶کرنش 

روش پردازش تصوير در محاسبه مساحت سطح تماس 
%) که اين مساله حاکي از ۷است (خطاي محاسبه  نداشته

هاست. لذا نسبت به ديگر روش ASABEدقت بيشتر 
 عنوان به ASABEدرصد از روش  ۶توان در کرنش  مي

  روشي جايگزين براي پردازش تصوير استفاده نمود.
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