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تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیبزمینی طی دوره انبارمانی
در انبار فنی و غیرفنی
رویا فرهادی ، 1امیرحسین افکاری سیاح  ، * 2احمد موسی پور گرجی 3و بهاره

جمشیدی4

 - 1دانش آموخته دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستت ،رتر م مهندستی بیوسیستت ،دان تکدم ک تا رنی منتاب

یعتی دان تگام

محقق اردبیلی اردبیل ایران
یعی دان گام محقق اردبیلی اردبیل ایران

 - 2دان یار رر م مهندسی بیوسیست ،دان کدم ک ا رنی مناب

 - 3استادیار مؤ سسه تحقیقات اصالح تهیه نهال بذر سانمان تحقیقات آمونش تر یج ک ا رنی کرج ایران
 - 4استادیار مؤ سسه تحقیقات فنی مهندسی ک ا رنی سانمان تحقیقات آم ونش تر یج ک ا رنی کرج ایران
تاریخ دریافت 1331/2/33:؛ تاریخ پذیرش1331/1/11:

چکیده
به منظور تأمین مستمر مواد خام برای مصارف خانگی و صنعتی ،ذخیره س یبزمین ی بس یار ر روری اس به ب ه دتی ی تتیی را
ساختاری (ب افتی ) و به دنبال آن تتییر در ویژگی های مکانیکی غده ه ا در دوره ذخی رهس ازی و ت أییر آن ب ر یییی ب موص ول،
اطالع از ویژگی های مکانیکی غده های سیبزمینی در ینار عوامی دیگر ،تلیا

و در نتیجه زی ان ه ای اقتص ادی را ت ا د دودی

یاهش می دهده در این پژوهش دو ژنوتیپ سیبزمینی (آگریا و یلون  )930993- 8در دو انبار فنی و غی ر فن ی در شهرس تان
اردبیی به مد

سه ماه ذخیره شدنده از آزمون فشاری مووری برای اندازهگیری تأییر رقم ،دم ای ذخی رهس ازی و م د

زم ان

ذخیره سازی بر رریب یشسانی ،نیروی شکسب و انرژی شکسب و از آزمون نیوذ ب رای ان دازهگی ری س یتی و ان رژی نی وذ
استیاده شده اندازه گیری ها به صور ماهانه بود و نتایج نهایی بعد از دوره ذخیرهسازی گزارش شده نت ایج بررس ی ه ا نش ان
می دهد یه رقم ،دمای ذخیره سازی و مد
دارندهبا افزایش مد

زمان ذخیرهسازی بر تمام ویژگی های مکانیکی در ه ر دو نمون ه ت أییر معن یداری

زمان ذخیره سازی رریب یشسانی ،نیروی شکسب ،انرژی شکسب ،سیتی و ان رژی نی وذ در انباره ای

فنی ،نسبب به انبارهای غیر فنی ،یاهش یمتری داشته اند یه این اخ تالف ازتو ا آم اری معن یدار اس ب ()p>9/90ه نش ان
داده شده اسب یه نمونه آگریا نسبب به نمونه یلون ،به دتیی باف ب س یبت ر ،دارای ر ریب یشس انی و اس توکام ب اتتر و
درنتیجه دارای دوره انبارداری طوتنیتری اسبه
واژههای کلیدی
آزمون فشاری مووری ،آزمون نیوذ ،ذخیرهسازی ،س یتی بافب ،سیبزمینی

مقدمه

ایجاد می کنتد کته نتیجته آن تغییتر یژرتیهتای کیفتی

سیبنمینی ) (Solanum tuberosum L.انجمله محصوالت

محصول نهایی است ).(Spychalla & Desborough, 1990

نراعی است که با توجه به تقاضای همی گی برای مصتر

تغییر در خواص مکانیکی سیبنمینی را متیتتوان یکتی ان

آن ذخیرم سانی برای تانمخوری نیز در صتنعت فترآ ری

مه،ترین عوامل مؤثر بر کیفیت این محصول برشمرد .بافت

ان

یژری کیفی کلیتدی استت کته در صتنای یتذایی بترای

ضر ری است .ذخیرم سانی نگهداری سیبنمینی پت

ارنیابی کیفیت پذیرش محصول استفادم میشود.

برداشت تغییترات رستتردمای در ترکی تات شتیمیایی آن
*

http://doi: 10.22092/fooder.2018.121934.1151

نگارندم مسئولacafkari@gmail.com :
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سفتی (استحکام) بافت یکی ان مه،ترین پارامترهای میتوم

ستیبنمینتی ختتواص پلیمرهتای دیتتوارم ستلولی مقتتدار

س زی است که ایلب برای تعیین شادابی مواد یذایی در

ن استتته در ستتلولهتتای س تیبنمینتتی شتتکل انتتدانم

نظر ررفته میشتود ).(Konopacka & Plocharski, 2004

دانه های ن استه بتر استتحکام بافتت ستیبنمینتی متؤثر

اندانم ریری خواص مکتانیکی بتافتی متیتوانتد ا العتات

هستند) .(Linehan & Hughes, 1969آنمونهای مکانیکی

کتتاملی ان رفتتتار متتواد یتتذایی بتته هنگتتام حمتتل نقتتل

مانند باررذاری محوری

ذخیرم سانی

فرآ ری فراه ،کند .ن ان دادم شتدم استت

(Thybo & Berg, 2002; Alvarez

) & Canet, 1998آنمتون ک

تی

(Alvarez & Canet,

که بی تر تغییرات بافت سیبنمینیهای ذخیترم شتدم در

) 1998; Scanlon & Long, 1995آنمتتون نفتتوذ یتتا

شرایط کنترل شدم به رقت ،دمتای ذخیترمسانی متدت

پانچ) (Morales et al., 1992بترای ارنیتابی پارامتتترهای

;(Bentini et al., 2009

مکانیکی بافت سیب نمینی خام بته کتار ررفتته شتدمانتد.

) .Kazami et al., 2000ذخیرمسانی سیبنمینی در دمای

آنمون باررذاری محوری به ور رستردم برای ارنیابی رفتتار

نمان ذخیترمستانی بستتگی دارد

بترای مصتر ختوراکی

مکانیکی بافت سیب نمینی استتفادم شتدم ر شتی استت

پایین ( 1- 13درجته سلستیو

برای سیبنمینی بذری) به

معمولی برای ارنیابی خواص مکانیکی مواد یذایی در نمان

حداقل باال رفتن د رم خواب یدم همترام بتا

شکستت ) .(Brusewitz et al., 1989رابطته بتین ف تار

فرآ ری  3- 4درجه سلسیو
دلیل تنف

ر وبت نس ی کتافی (بی تتر ان  18درصتد) باعت

سلولی داخلی ضریب ک سانی ظاهری برای این بافت ها

حفت

کیفیت یدم می شود اما حتی ارتر در ایتن شترایط متدت

به خوبی شناخته شدم استت ).(Gil, 1991; Canet, 1980

نمان ذخیرم سانی والنی باشد می تواند ست ب تغییترات

بنتینی همکاران ) (Bentini et al., 2009اثر رق ،مدت

نیادی در خواص مکتانیکی یتدمهتا شتود .ایتن ختواص را

نمان نگهداری را بر خواص فیزیکی  -مکانیکی سیبنمینی

می توان با مقایسه برخی یژریهتای فیزیولتوییکی ماننتد

ارنیابی کردند .آنمونهای ف ردم سانی ش ه استاتیک ر ی

ف ار توررر ستلولی بتا ضتریب ک ستانی مترت ط دانستت

یدمها برای تعیین خواص مکانیکی در شکست نمونههای

) .(Mohsenin,1986سال ها یف رستردمای ان آنمونهای

استوانهای برای ارنیابی ضریب ک سانی نست ت پواستون

ابزاری صنعت برای ارنیابی بافت مواد یذایی به کار ررفتته

اجرا شد .نتایج آنمون خواص مکانیکی مختلفی را برای د

شدم برای به ود ابزارهتا ر شهتای انتدانمریتری بترای

نمونه مورد مطالعه ارائه داد اما برای هر د نمونه دیدم شد

برآ رد معنیدار خواص بافتی تالشهای نیادی شدم استت

که ضریب ک سانی با افزایش تعداد ر نهای ذخیرمستانی

) .(Zdunek et al., 2010; Oraguzie et al., 2009مقا مت

کتاهش یافتته استت .ستولومن جینتدال

سیب نمینی نس ت به نیتر ی اعمتال شتدم بته بافتت آن

) Jindal, 2007تغییرات مدل سانی در خواص رئولتوییکی

بستگی دارد

& (Solomon

سیب نمینتی را در د رم ذخیترمستانی در شترایط ثابتت

(Nourian & Ramaswamy, 2003; Kaur et

) .al., 2007این یژری ضر ری در ستیبنمینتی (ختام

متغیر مطالعه کردند به این نتیجه رسیدند که با افتزایش

فرآ ری شدم) ن ان دهنتدم عملکترد ستاختاری در بافتت

مدت نمان نگهداری ه ،در شرایط ذخیترمستانی ثابتت

سیبنمینی است ).(Abu-Ghannam & Crowley, 2006

پارامترهای ک تش

ه ،متغیر ضریب ک سانی مما

هنگامی که نیر یی به ساختار سیبنمینی اعمال میشتود

یسکونیته در آنمون خزش به جز یستکونیته مربتو بته

شکست یا پارری در ش کهای ان سلولهای متصل به ه ،در

جریان نیوتونی در هر د ضتعیت ثابتت متغیتر کتاهش

نقطه مقا مت کمینه رخ می دهد .ریز ساختار مغز (جس)،

معنتیداری دارد .کتائور همکتاران
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رفتار تنش آسایی 1سه رق ،سیبنمینی مختلف را بررستی

تقسی ،شدند یک قسمت به ان ار ییر فنی با دمای متغیتر

کردند ن ان دادند که یدم با ضریب ک سانی باالتر دارای

بین  13تا  18درجه سلسیو

با ر وبت نس ی  13تا 33

درجات باالتر سفتی است .مکانیس ،تغییراتی کته در د رم

درصد قسمت دیگر به ان ار فنی با دمای ثابتت  1درجته

ذخیرم سانی اتفاق میافتتد در دما هتای بتاالتر نست ت بته

ر وبت نس ی  38درصد منتقل شد .به دلیتل

دماهای پایینتتر متفتا ت استت

سلسیو

;(Nourian et al., 2003

کوتام بودن د رم خواب ( 48ر نم) تغییرات فیزیولتوییکی

) .Bourne, 1982ذخیرمسانی سترد ستیبنمینتی ممکتن

سری نمونه کلون  331333- 1نمونهها به مدت سته متام

نن فساد توسعه جوانهننی شود امتا

(بد ن احتساب د رم کیورینگ) هرمام برای بررسی خواص

است مان ان اتال

به دلیل فعالیت های فیزیولوییکی تجم قنتد کاهنتدم

مکانیکی تحت آنمونهای ف اری محتوری نفتوذ (پتانچ)

تغییر ن استه همچنان تغییرات کیفیت را بته دن تال دارد

بتترای انتتدانمریتتری پارامترهتتای مکتتانیکی در  8تکتترار در

استت

آنمای گام خواص بیوفیزیتک رتر م مهندستی بیوسیستت،

) (Nourian et al., 2003; Bourne, 1982م تخ

کتته تغییتترات ختتواص مکتتانیکی ستتیبنمینتتی در د رم

دان گام محقق اردبیلی آنمایش شدند.

ذخیرم سانی تا چه حد بر کیفیت این محصول تتثثیر دارد.

اندازهگ یری میزان نشاسته و درصد رطوبت

بنابراین تعیین میزان این تغییترات بتا ر شهتای موجتود

ق ل ان آیان آنمایشها نمونههتا بترای انتدانمریتری میتزان

می تواند کمک شایانی به صنعت فرآ ری سیبنمینی کند.

ن استه درصد ر وبتت بته آنمای تگام فرستتادم شتدند.

هد ان این مطالعه تعیین اثر رق ،مدت نمان ان ارمتانی

میزان ن استه نمونههتا مطتابق ر ش نتودا

دمای ذخیرمسانی بر خواص مکانیکی سیبنمینی است.

) 2004درصد ر وبت بته ر ش

(Noda et al.,

(Bu-Contreras & Rao,

) 2001در  8تکرار اندانمریری شد.
آزمون فشاری محوری

مواد و روشها

چهارصد عدد ستیبنمینتی ان د نمونته متورد مطالعته در

یدمها پ

ا اسط اردی ه ت در شرایط یکسان در ایستگام تحقیقات

شدند .با نمونهریر استوانهای قطعات استوانهای بته قطتر

ک ا رنی آالر ق شهرستان اردبیل ک ت محصول آن در

ارتفاع  28×28میلی متتر در جهتت محورهتای  z y xان

نیمه د م مهر مام برداشت شد.این د رق ،آرریا ینوتیت

قسمت داخلی سیبنمینی بریدم شدند .ارتفاع نمونه بایتد

کلون  331333- 1حاصتل انتختاب ان میتان  22جمعیتت

کمتر یا برابر بتا قطتر آن باشتد ررنته بتاندهی قابلیتت

اصالحی دریافتی ان مرکز تحقیقات بینالمللی سیبنمینی

ا مینان آنمونهای ف اری بته دلیتل خت ،شتدن نمونته

) (CIPدر ستتال  13 1313ستتال تحقیتتق در موسستته

کاهش مییابد ) .(Shaw &Young, 1988آنمتون ف تاری

تحقیقات اصالح تهیه نهال بذر مراکز تحقیقاتی تابعه

محتتوری ر ی قطعتتات استتتوانهای بتتا استتتفادم ان دستتتگام

ان

آنمایش ک ش  -ف تار متدل  STM-20اعمتال شتد .ایتن

هستند .یدم هتای ستال ،بتا انتدانم هتای مختلتف پت

ان بیر ن آ ردن ان ان ار شسته پوستتریتری

دستگام مجهز به حسگر  BONGSHINمتدل

برداشت به مدت د هفته در دمتای اتتاق (حتد د 18- 23

DBBP-100

د صفحه موانی (یک فتک

درجه سلسیو ) همرام با تهویه یعتی بترای تی د رم

با ظرفیت  133کیلوررم نیر

کیورینگ قرار دادم شتدند .ایتن د نمونته اننظتر کیفتی

ثابت یک فک متحرک) بود .سرعت باررذاری معادل 83

مدت نمان ان ارمانی نوع مصر (تانم خوری یتا استتفادم

میلی متر بر دقیقه انتخاب شد هر آنمایش در پتنج تکترار

در صنعت فرآ ری) متفتا تانتد .نمونتههتا بته د قستمت

در دمای اتاق اجرا شد .نمونه ها تحت باررتذاری قترار دادم
1- Stress Relaxation
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شدند تا نمان شکست کامل ر ی آنهتا باررتذاری ادامته

ق ل ان آنمایش قسمتی ان پوست نمونه برداشتته شتد .در

یافت .همزمان منحنی نیر  -تغییر شکل نیتز بتا نترمافتزار

جهت موانی با محور ولی نمونه سوراخهتایی بتا پتر ب

مربو رس ،می شد .با توجه به منحنیهتای نیتر  -تغییتر

ان نفوذ پر ب به عمق  1میلیمتری نمونته

شکل مقادیر نیر

ایجاد شد .پ

تنش منجر به شکستت ( Fcبی تترین

آنمون متوقف شد .همزمتان بتانفوذ منحنتی نیتر  -تغییتر

مقدار نیر (نیتوتن) انتریی شکستت در احتد حجت،

Uc

شکل نیز با نرم افزار مربو رس ،میشد که ان ایتن نمتودار

(میلی ی ل بر سانتیمتتر مکعتب) ضتریب ک ستانی

Ec

ق شکل ( )1پنج پارامتر بته دستت آمتد :نیتر ی پتانچ

(مگاپاسکال) اندانمریری شد.

کامل ) (Fsنیر ی شکستگی روشتت نمونته ) (Ffتغییتر

آزمون نفوذ (پانچ)

شکل ) Ws (Dکار مرت ط با  Wf Fsکار مترت ط بتا Ff؛

به منظور تعیین سفتی نمونههتا ان آنمتون مکتانیکی نفتوذ

ر ش محاس ه این پارامترهتا در جتد ل ( )1تعریتف شتدم

(پانچ) ان پر ب مگن  -تیلور استفادم شد .در این آنمون

است ).(Mehinagic et al., 2003

برای پانچ نمونه ها یک پتر ب بته قطتر  11میلتیمتتر بته

نمتودار دقیق تاً بتته دستتت آمتتدم ان تحقتتتیق استتت فقتتتط

کارررفته شد که با سرعت  83میلیمتر بر دقیقه با دستگام

پارامترهای استخراج شتدم ان ایتن نمتودار بتر تق مقالته

آنمون ک ش  -ف ار مدل  STM-20به حرکت در میآمتد.

) (Mehinagic et al., 2003است.

شکی  - 7منونی نیرو  -تتییر شکی طی آزمون نیوذ بر سیبزمینی بدون پوسب

جدول  - 7تعیین پارامترهای آزمون پانچ
پارامتر

روش محاسبه

( Fsنیوتن)

حداکثر نیر (نیوتن ) در منحنی که برای شکست پوست یا مغز نمونه (بافت داخلی) به کار میر د

( Ffنیوتن)

نیر ی اندانمریری شدم در  1میلیمتر تغییر شکل (نیوتن)

( Dمیلیمتر)

تغییر شکل مربو به ( Fsمیلیمتر)

( Wsنیوتن میلیمتر)

مساحت نیر منحنی ان  3تا ( Dمیلیی ل)

( Wfنیوتن میلیمتر)

مساحت نیر منحنی بین  3تا  1میلیمتر (میلیی ل)
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تجزیه و تحلیل آماری

درصد ر وبت در هر د نمونه ستیبنمینتی در هتر د

آنمایشها در  8تکرار بهصورت فاکتوریل در قالب رح

نوع ان تار در د رم ان ارمتانی کتاهش یافتته استت .یلظتت

کامالً تصادفی به اجرا در آمد .تجزیه تحلیل آماری نتایج

ن استه در یدمهای ذخیرم شدم در دماهای پایین بته تور

برای بررسی تثثیر فاکتورهای مستقل نوع ان ار (فنی ییر

قابل توجه پایین تر ان یلظت ن استه در یدم هتای ذخیترم

فنتی) متتدت نمتتان ان تتارداری ( 3 2 1 3متتام) رقتت،

شدم در دماهای باالتر است .این تغییرات می تواند به ایتن

سیبنمینی (آرریا کلون) بر پارامترهای اندانمریری شدم

دلیل باشد که یدمهای سیبنمینی در د رم ذخیترمستانی

مقایسه میانگینها به ر ش دانکن

دچار تغییتر در

ان ریق آنالیز اریان

بر اثر تغییرات فیزیولوییکی ناشی ان تنف

در سطح ا مینان  38درصد صورت ررفت .بترای آنتالیز

ترکی ات خود می شوند .قرار ررفتن در معرض دمای پایین

آماری ان نترمافتزار  SPSS 16.0بترای رست ،نمودارهتا ان

در والنی مدت میتواند باع ت دیل ن استه سیبنمینی

نرمافزار  Excel 2010استفادم شد.

به قند کاهندم شود .مقدار ن استه نیز به علتت هیتدر لیز

نتایج و بحث

شدن با آنزی ،های تخریب ن استه کاهش می یابد .کاهش

درصد نشاسته و رطوبت

مقدار ر وبت نیز میتواند به دلیل اتال آب بههنگام تعرق
تغییرات فیزیولوییکی انجمله بافتهای ساختاری نمونته

میانگین دادم های مربو به مقدار ن استه درصد ر وبت

در د رم نگهداری باشد.

در جد ل ( )2آمدم است .دیدم میشود که میزان ن استته

جدول  - 2میانگین میزان نشاسته و درصد رطوبب نمونه های سیبزمینی در دو انبار فنی و غیرفنی

پارامتر

ن استه
(درصد)

انبار غ یرفنی

نمونههای

رقم

تازه

انبار فنی

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

آرریا

18/1±13/41

18/1±33/28

14/1±32/12

14/3±31/32

18/1±12/38

14/3±22/41

13/2±81/31

کلون

18/1±12/84

14/1±33/32

13/3±11/18

13/1±41/34

14/1±12/33

13/2±33/13

12/1±14/13

آرریا

13/4±22/21

11/8±14/23

11/4±12/31

12/1±32/21

12/2±41/13

11/1±12/28

11/3±84/82

ر وبت (درصد)
کلون

11/8±32/34

11/3±38/22

11/8±28/33

21/2±14/31

13/3±13/42

12 /1±23/28

13/1±11/13

آزمون فشاری  -محوری

این ن ان دهندم خاصیت ک سانی نمونه تانم است .اما در

شکل های ( )3( )2منحنی نیر  -تغییر شکل نمونههتای

نمونه های ذخیرم شدم نمودار بهصورت یک منحنی در نیر

استوانهای سیب نمینی های تانم ذخیرم شتدم رقت ،آرریتا

نمونه های تانم است .برای بررسی دقیقتر ایتن امتر متد ل

کلون) در ان ار فنی ییتر فنتی در آنمتون

تانژانت ا لیه مد ل سکانت مد ل تانژانتت نمونتههتا بتا

ف اری محوری استت کته بتین د صتفحه متوانی ف تردم

توجه به شکل ( )4ان نمودارهای تنش -کرنش آنها به دست

شدم اند .م اهدم میشود که در نمونههای تانم رابطه نیتر

آمد که در شتکلهتای ( )3( )2ن تان دادم شتدم استت.

با تغییر شکل تقری اً به صورت خطی تغییر کردم است کته

میانگین نتایج به دست آمدم ان این بررسی در جتد ل ()3

(م ابه ینوتی
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در یدمها رخ متیدهتد

آ ردم شدم است .در این جد ل مقدار مد ل تانژانت ا لیته

تولید آب سلولی به اسطه تنف

مد ل سکانت مد ل تانژانت در هر د نمونه سیبنمینی

;(Alvarez & Canet, 1998; Brusewitz et al., 1989

).Gao et al., 1989

در د رم ان ارمانی کتاهش پیتدا کتردم استت ان آنجتا کته
محسنین) (Mohsenin, 1986متد ل ستکانت را بتهعنتوان

با توجه به دادمهای جتد ل ( )3( )2متیتتوان رفتت بتا

ضریب ک سانی معرفی می کند مقدار ضتریب ک ستانی

کاهش مقدار ر وبت نمونهها پارامترهتای آنمتون ف تاری

(Kheiralipour et al.,

محوری نیز کاهش پیدا کردم است .در ان ار فنی نس ت به

) 2008کاهش آن ن ان دهندم نرم شدن بافت کتاهش

ان ار ییر فنی دمای پایین باع

تجم قند بی تر شدم اما

استحکام نمونه هاست .بتا توجته بته جتد ل ( )3کتاهش

اتال آب سلولی ت خیر تنف

ضریب ک سانی بعد ان د رم ان ارمانی در هتر د نتوع ان تار

در نتیجه کاهش ضریب ک سانی استحکام نمونههتا در

برای هر د نمونه سیبنمینی م تاهدم شتدم استت .ایتن

ان ار فنی نس ت به ان ار ییر فنی شیب کنتدتری دارد .امتا

تغییر رفتار می تواند به دلیل تغییرات ساختاری نمونههای

در نمونه های تانم به دلیل ر وبت باال ک ،بودن تغییرات

ذخیرم شدم در نتیجه تغییرات استحکام نمونه باشد .این

ف ار توررر که تتثثیر مستتقی ،بتر دیتوارم ستلولی الیته

عمل می تواند به این دلیل باشد که در د رم ذخیرمستانی

میتانی بافتتت م تیرتتذارد تتراک،پتتذیری کمتتتر ختتواص

خواص مکانیکی یدم های ذخیرم شدم تحت تاثیر تغییرات

رئولوییکی به ود یافته در نتیجه استحکام نمونهها نس ت

فیزیولوی یکی اجزای ساختاری بافت (دیوارم ستلولی الیته

به نمونتههتای ذخیترم شتدم بی تتر استت

میانی) قرار میریرد که در اثر اتال آب سلولی با ت خیر

). .Jindal, 2007

ظاهری بیانگر ستفتی بافتت استت

جوانهننی کمتر است

& (Solomon

شکی  - 2اتف) منونی نیرو -تتییر شکی و ب) منونی تنش -یرنش سیبزمینی های تازه و ذخیره شده در انبار فنی
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جدول - 9نتایج مقادیر میانگین مؤتیه های استوکامی دو نمونه سیبزمینی در دوره انبارمانی از طریق آزمون فشاری مووری
میانگین مدولهای اندازهگ یری شده
زمان

ق ل ان ان ار شدن
بعد ان ان ار شدن( ان ار ییرفنی)
بعد ان ان ار شدن(ان ار فنی)

مدول تانژانت اولیه

مدول سکانت

مدول تانژانت

رقم

(مگاپاسکال)

(مگاپاسکال)

(مگاپاسکال)

آرریا

3/21 ± 1/18a

3/18 ± 2/22a

3/1 ± 3/83a

کلون

a

1/13 ± 3/33

a

2/83 ± 3/11

آرریا

1/31 ± 3/31c

1/31 ± 3/21c

2/13 ± 3/12c

d

e

d

a

3/31 ± 3/22

کلون

3/21 ± 3/33

1/23 ± 3/13

2/41 ± 3/32

آرریا

1/33 ± 3/11b

2/32 ± 3/32b

2/38 ± 3/28b

کلون

cd

d

c

در هر ستون میانگینهایی که در حر التین م ترک نیستند بر اسا

1/33 ± 3/24

1/12 ± 3/24

2/13 ± 3/41

آنمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  8درصد معنیدار هستند.

شکل ( )4تغییرات پارامترهتای بته دستت آمتدم ان آنمتون

به قند در ان ار فنی بی تر است اما ذخیرمسانی یتدمهتای

ف اری محوری را نس ت به متدت نمتان ان ارمتانی ن تان

سیب نمینی در دمای پایین می تواند نتایج مث تی انجملته

می دهد .همان ور که م اهدم میشود پارامترهای ضتریب

میزان تنف

پایین آرام سانی پیتری فیزیولتوییکی مهتار

ک سانی ) (Ecنیر ی شکست ) (Fcانریی شکستت در

جوانتهنن تی کتاهش میتتزان ت خیتر آب کتتاهش پتتاتوین

احد حج (Uc) ،در هر د نمونه ستیبنمینتی تی د رم

میکر بی را به همرام داشته باشد ) (Burton, 1989که این

ذخیرمسانی ه ،در ان ار فنی ه ،در ان ار ییر فنی کاهش

عوامل برخال ت دیل ن استه به قند سترعت نترم شتدن

یافتته استت .ایتن کتاهش بته دلیتل تغییترات ستتاختاری

بافت را کاهش می دهند .نمانی که کاهش مقتدار ر وبتت

ست تیبنمینتتتی در د رم ذخیتتترمستتتانی استتتت .در د رم

کمتر است (اتال آب کمتر است) ف ار تتوررر ستلولهتا

ذخیرم سانی مقدار ن استه در ان ار فنی  13 14درصد

مان ان نرم تر شدن بافت یدم در ان ار فنی نس ت بته ان تار

در ان ار ییر فنی  18 11درصد به ترتیب برای رق ،ارریتا

ییر فنی میشود .اما ان آنجا که نیر ی شکست نیز رابطهای

ینوتی کلون کاهش پیدا میکند ان آنجایی که ن استه

نزدیک با سفتی نمونه دارد م اهدم متیشتود کته در د رم

نقش مهمی در یژریهای نهایی سیبنمینی دارد ضریب

ذخیرم سانی با کاهش سفتی مقدار این نیتر نیتز کتاهش

ک سانی تحت تثثیر تورم ن استته قترار متیریترد بافتت

می یابد .کاهش انریی شکست نیز به این علت است که به

نرم تتر مت یشتود ;(Alvarez & Canet, 1998

هنگام ذخیرم سانی مقتدار ر وبتت در ان تار فنتی 13 2

) Gao et al., 1989; Brusewitz et al., 1989ایتن امتر

درصد در ان ار ییر فنی  12 13درصد به ترتیتب بترای

(Kaur et al.,

رق ،ارریا ینوتی کلون کاهش پیدا میکند درنتیجه این

; Bu-Contreras & Rao, 2001) 2007درنتیجته شتتکل

اتال ر وبت نمونهها چر کیدم میشوند ).(Niklas, 1989

(Bentini et al.,

افت قابل توجته ف تار تتورم ستلولی تتوررر

سیبنمینی

باع کتاهش ضتریب ک ستانی متیشتود
پذیری در هر د نمونه افزایش متییابتد
) .2009اما

این امر باع

ق شکل ( )8م اهدم میشود که میزان ایتن

می شود در نتیجه انریی مورد نیان بترای تغییتر شتکل در

تغییر در دماهای پایین کمتر استت ایتن امتر را متیتتوان

محصوالت ذخیرم شدم نس ت به محصوالت تانم کمتر است

اینگونه توجیه کرد که با توجه به ارت ا ضریب ک سانی با

) .(Laza et al., 2001شدت این تغییرات در نمونه کلتون

میزان ن استه هرچند میزان کاهش ن استه ت تدیل آن

به دلیل بافت نترمتتر در آرریتا بی تتر استت (شتکل .)8
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شکی  - 0تتییرا

برای بررسی تثثیر رق ،دمتای ذخیترمستانی

رریب یشسانی ،نیروی شکسب و انرژی شکسب

تول د رم

اثر متقابل دما مدت نمان ذخیرمسانی اثر متقابل رقت،

ذخیرم سانی بر پارامترهای به دست آمدم در آنمون ف اری

دما مدت نمان ذخیرمسانی بر ضریب ک سانی نیتر ی

در جتد ل ( )4در ادامته بترای

شکست در سطح یک درصتد معنتیدار استت بتر انتریی

مقایسه میانگین ها ان آنمتون دانکتن استتفادم شتد کته در

شکست معنیدار نیست .م اهدم میشود کته اثتر دمتا بتر

جتد ل ( )8آ ردم شتتدم استتت .ان نتتایج تجزیتته اریتتان

نمونه ها به ور معنی داری بر خواص مکتانیکی آنهتا تتثثیر

م اهدم می شود که اثر رق ،مدت نمان ذخیرمستانی بتر

می رذارد به وری که با کاهش دمتای نگهتداری ایتن اثتر

سه پارامتر بته دستت آمتدم ان آنمتون ف تاری محتوری در

کمتر در رق ،آرریا ان ینوتی کلون کمتر است .همچنین

سطح یک درصد معنیدار است فقط اثتر دمتا بتر انتریی

م اهدم می شود که در ان ار فنی ان ار ییر فنتی رذشتت

شکست معنیدار نیست .همچنین اثر متقابل رقت ،دمتا

نمان به ور معنی داری بر خواص استحکامی یدمهتا متؤثر

فقط بر انریی شکست معنیدار استت .اثتر متقابتل رقت،

استتت ستت ب کتتاهش آن متتیشتتود؛ در هتتر د نمونتته

نمان بر ضتریب ک ستانی نیتر ی شکستت در ستطح 8

سیبنمینی این کاهش م اهدم میشود اما تثثیر آن به ور

درصد معنیدار است بر انریی شکست معنتیدار نیستت.

معنی داری در ینوتی کلون ان در رق ،آرریتا بی تتر استت.

محوری ان آنالیز اریتان
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جدول  - 5تجزیه واریانس ایر رقم ،دمای ذخیرهسازی و مد

زمان ذخیرهسازی بر ر ریب یشسانی ،نیروی شکسب و انرژی شک سب
میانگین مربعات ( )MS

منبع تغییرات

درجه آزادی

رق،

1

**3/23

دما

1

**3/21

**31441/31

1818/18

مدت نمان

3

**1/13

**88283/11

** 11823/12

رق×،دما

1

ns

3/338

838/213

Ec

Fc

Uc

**23428/13

**22381/88
ns

ns

**3123/48
ns

رق×،مدت نمان

3

*3/331

*2323/31

دما×مدت نمان

3

**3/313

**8231/33

ns

283/24

رق×،دما×مدت نمان

3

**3/333

**1334/83

813/23 ns

1412 /13

* ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1 8درصد  nsییر معنیدار

نتایج حاصل ان مقایسه میانگین اثر رق ،دما مدت نمتان

ان ذخیرمسانی این مقادیر کاهش معنیداری هت ،در ان تار

ذخیرم سانی بر هر یک ان پارامترهای مکتانیکی در جتد ل

ییر فنی ه ،در ان ار فنی ن ان میدهند که این کتاهش

( )8آمدم است که این نتایج ن ان میدهد میانگین ضریب

می تواند به دلیل افزایش شکل پذیری نرم شدن بافت به

انریی شکستت در رقت ،آرریتا بی تتر ان

دلیل اتال آب تغییر در ترکی تات تتا حتدی ناشتی ان

ک سانی نیر

میانگین ضریبک سانی نیر

تخریب ن استه ت دیل آن به قندهای کاهندم در هتر د

انریی شکست در ینوتی

کلون است این دلیلی بر سفتتر بتودن بافتت رقت ،آرریتا

نمونه سیب نمینی در نتیجه کاهش ضریب ک سانی آنها

سانی(Kheiralipour et al.,-

دانست ) .(Nourian et al., 2003این نتایج با یافتتههتای

است؛ نیرا باال بودن ضریبک

) 2008; Kaur et al., 2002نیر

انریی

یسمر همکاران بنتینتی همکتاران

شکست (Canet,

(Wismer et al.,

) 1980; Gil, 1991ن تاندهنتدم ستفت بتودن بافتت

) 1998; Bentini et al., 2009همخوانی دارد که میرویند

ماندراری بهتر است .با توجه به نتایج جتد ل ( )8مقتدار

در د رم ذخیرمسانی ی ای سلولی سلولهای سیبنمینی

ضریب ک سانی سیب نمینی های نگهداری شدم در دمتای

به احتمال نیاد تحت اختالالت ستاختاری قترار متیریترد

باالتر نس ت به سیب نمینی های نگهداری شتدم در دمتای

به وریکه آماسیدری تنش اعمال شدم بر سطح مقطت

کمتر کاهش نس تاً بی تری دارد ایتن کتاهش معنتیدار

سلولی کاهش می یابد در نتیجته ضتریب ک ستانی نیتز

است .این نتایج با نتتایج حاصتل ان تحقیقتات ستولومن

کاهش خواهد یافت ) .(Niklas, 1989این کاهش در ان تار

جیندال ) (Solomon & Jindal, 2007همختوانی دارد .بتا

ییر فنی بی تر م اهدم شدم است .ر ندی م تابه ضتریب

توجه به دادمهای میانگین ن ان دادم شتدم در جتد ل ()8

ک سانی بترای نیتر

انتریی شکستت در هتر د نمونته

م اهدم می شود که بعد ان ذخیرمسانی ضریب ک سانی

م اهدم می شود که این نتایج ن ان دهندم سفتتر بتودن

انریی شکست هر سه کاهش مییابد که این امر بته

بافت سیبنمینی رق ،آرریا نس ت به بافتت ستیبنمینتی

نیر

دلیل تغییرات ساختاری یدم ها نرمتر شدن آنهتا بعتد ان

ینوتی

کلتون استت .م تاهدم متیشتود کته بعتد ان د رم

ای ن د رم است .در جد ل ( )8همچنین م اهدم متیشتود

ان ارمانی بافت ینوتی

مقدار ضریب ک سانی رقت ،آرریتا ( 2/22مگاپاستکال) در

کلون نرمتر ان بافت رق ،آرریا شدم

استحکام خود را ان دست دادم است .این نتایج با نتایج به

ابتتدا هرچنتد بی تتر ان ضتریب ک ستانی ینوتیت کلتون

دست آمدم ان تحقیقات آلوارن کانت

(2/83مگاپاسکال) است اما تفا ت معنیداری ندارند اما بعد

) 1998همختوانی دارد.
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جدول  - 0مقادیر می انگین خواص اندازهگیری شده آزمون فشاری مووری با استیاده از آزمون دانکن
زمان

م یانگ ین پارامترهای اندازهگ یری شده آزمون فشاری محوری

رقم

ق ل ان ان ار
بعد ان ان ار ییرفنی
بعد ان ان ار فنی

( ECمگاپاسکال)

( FCنیوتن)

( UCم یلیژول بر سانتیمتر مکعب)

آرریا

2/22a ± 3/21

133/88a ± 22/28

331/14a ± 14/21

کلون

2/83a ± 3/13

123/31a ± 24/32

321/83b ± 11/48

آرریا

1/31b ± 3/34

822/13b ± 21/12

283/81c ± 12/13

d

کلون

1/23 ± 3/12

831/41 ± 23/13

آرریا

2/32b ± 3/11

822/18b ± 21/34

242/81c ± 14/43

c

کلون

c

1/12 ± 3/22

d

211/32 ± 12/34

811/38 ± 22/18

آنمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  8درصد معنیدار هستند.

آزمون نفوذ (پانچ)

سانی در جد ل ( )2آمدم است .همتان تور کته م تاهدم
می شود اثر رق ،دما مدت نمان ذخیرمستانی بتر تمتام

دادمهتای مربتو بته پتانچ

نمونه های سیب نمینی در هر د نوع ان تار در د رم ذخیترم
جدول  - 5تأییر رقم ،دما و مد
منبع تغییرات

d

213/21 ± 13/22

در هر ستون میانگینهایی که در حر التین م ترک نیستند بر اسا

نتایج حاصل ان آنالیز اریتان

d

پارامترها بهخصوص نیر

انریی پانچ معنیدار است.

زمان انبارمانی بر پارامترهای( Fs ،نیوتن)( D ،میلیمتر) Ws ،و ( Wfمیلی ژول) و ( Ffنیوتن)
میانگین مربعات ( )MS

درجه
آزادی

Fs

D

Ws

Wf

Ff

رق،

1

**33/13

**133/13

**2/34×133

**12 /33×134

**382/12

دما

1

**1/82

**113/33

**4/22×133

**2 /42×134

**112/32

نمان

3

**1138/2 3

**314/11

**3/21×133

**2/11×134

**2233/33

رق×،دما

1

**231/11

**38/31

**1/3×133

**2/31×134

**14/13

رق ×،نمان

3

**848/11

**1/23

3/31×133ns

**1/13×134

**3313/33

دما× نمان

3

**832/34

**11/32

**13/12 ×133

**31/32×134

**311/31

3

**18/23

**12/13

**3/11×133

1/11×13ns

**321/21

رق×،دما× مدت نمان
ان ارمانی

* ** به ترتیب معنیدار در سطح احتمال  1 8درصد  nsییر معنیدار

اثر متقابل سه فاکتور رق ،دما مدت نمان ذخیترمستانی

ینوتی

بر تمتام پارامترهتای بته دستت آمتدم بتهجتز  Wfتتثثیر

جامد باالتر رق ،آرریا در نتیجه سفتتر بتودن بافتت آن

معنی داری را ن ان میدهد .اثر متقابل د بته د فاکتورهتا

نس ت به ینوتی

کلون استت) ایتن اختتال ق تل ان د رم

بر پارامترها تثثیر قابلتوجهی ن ان متیدهتد بته جتز اثتر

ذخیرم سانی معنیدار نیست لی ی د رم ذخیترم ستانی

متقابل رق ،نمان بر  .Wsمیانگین پارامترهای اندانمریری

معنیدار میشود ر ند کاه ی ی میکند که در ینوتی

شدم آنمون پانچ در جد ل ( )1آمدم است.

کلون این تغییر رفتار شتدیدتر استت .ایتن ر نتد کاه تی

همان ور که ان این جد ل م خ
مقادیر نیر

کلون ( دلیل آن باال بودن مقتدار ن استته متواد

است با اینکه میانگین

میتواند به این علت باشد که در د رم ذخیرمسانی به علت

انریی برای رق ،آرریا بی تتر استت تتا بترای

اتال آب یدمها ت دیل ن استه به قندهای کاهندم بافت
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یدم ها نرم تر میشود سفتی نمونه نیز کاهش متییابتد
نیر

ک ا رنی مثل ستیب ) (Harker et al., 2002انتار

(Zaki

انریی پانچ آنها نیز بعد ان این د رم کاهش مییابتد.

) Dizaji et al., 2015روجه فرنگی ;(Thiagu et al., 2006

این کاهش در ان ار ییر فنی بی تر است تا در ان ار فنی .در

) Desmet et al., 2002; Lien , et al., 2009رزارش شدم

ان ار ییر فنی نس ت به ان ار فنی ذخیرمسانی همرام است

است.

ت خیتتر بی تتتر پیتتری

در مورد پارامترهتای  Wf Ff Dکته بتا ستفتی نمونته در

بتتا اتتتال آب بی تتتر تتتنف

فیزیولوییکی ن دتر اما ت دیل ن استه بته قنتد کمتتر در

ارت ا هستند م اهدم شدم است که این مقادیر نیز بعد ان

نتیجه بافت نرم تر .کاهش سفتی بعد ان د رم ان ارمانی نیتز

د رم ذخیرم سانی در هر د نتمونه بهختصوص در ینوتیت

در سیبنمینی ) (Morales et al., 1992سایر محصوالت

کتتلون کتتاهش یافتتتهانتد.

جدول  - 0مقادیر می انگین پارامترهای اندازهگیری شده تسب پانچ با استیاده از آزمون دانکن
زمان
ق ل ان ان ار
بعد ان ان ار فنی
بعد ان ان ار ییرفنی

رقم

میانگین پارامترهای اندازهگ یری شده
Fs
142/33 ± 2/33a

D
32/33± 1/32a

Ws
1323/32± 13/11a

Ff
131/24± 2/31a

Wf
2311/32± 21/12a

کلون

a

a

c

b

b

آرریا

133/14± 2/22

33/11± 1/14

1311/31± 12/32

118/33± 4/43

2331/13± 13/32

آرریا

112/21± 1/13b

28/13± 3/33b

1434/33± 13/82b

131/13± 3/33c

1833/11± 13/12 c

کلون

b

d

آرریا
کلون

e

e

e

132/12± 1/82

11/22± 2/23

133/11± 14/33

13/83± 2/28

1343/22± 22/38

132/12± 1/11b

11/13± 1/43d

1148/31± 13/11d

11/23± 3/33d

1441/11± 11/43d

e

f

c

33/31± 1/42

c

23/32± 1/38

در هر ستون میانگینهایی که در حر التین م ترک نیستند بر اسا

813/33± 18/1

21/31± 1/11

1311/83± 23/34

آنمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال  8درصد معنیدار هستند.

ایتتن نتتتایج بتتا نتتتایج تحقیقتتات میناجیتتک همکتتاران
) (Mehinagic et al., 2004هارکر

f

ار لتتتور استتتکانلون

)1998

Scanlon,

& (Agblor

همکاران (Harker et

همسوست که میرویند جهتریری سلولی نس ت به جهت

) al., 2002همخوانی دارد .ان میان یژریهتای مکتانیکی

باررذاری تثثیر قابل توجهی به ترتیب بر احتمتال پتارری

عامل سفتی بهعنوان شاخ
است این شاخ

به نیتر

محل پارری

کیفی آنمایش نفتوذی مطرح

جهت پارری دیوارم ستلولی دارد اختتال

انتریی پتانچ ابستته استت.

در مقا متتت مکتتانیکی تحتتتت تتتثثیر عتتواملی انجملتته

تحقیقتتات ن تتان دادم استتت کتته مقتتادیر پارامترهتتای

ساختارهای مختتلف سلولهای سیبنمینی (اندانم شکل

اندانم ریری شدم تست پانچ برای سوراخهای عمود بر محور

سلول ها) تونی مادم خ ک است؛ در مورد مقادیر انتریی

ولی یدم نس ت به سوراخهای موانی با محور ولی یتدم

نفتتوذ نتتتایج تحقیتتق بتتا نتتتایج تحقیقتتات سادا ستتکا

متفا ت است .ایتن تفتا ت را متیتتوان بته استطه شتکل

) (Sadowskaa et al., 2008همخوانی ندارد اما بتا نتتایج

نامتقارن سلول ها ضخامتهای مختلف دیوارمهای سلولی

تحقیقات ار لور اسکانلون

یدمهتا دانستت ) .(Agblor & Scanlon, 1998نتتایج بته

همسوست که به ترتیب می رویند نیر

دست آمدم در این تحقیق با نتایج تحقیقتات سادا ستکا

سوراخ های موانی با محتور تولی بته دلیتل تونیت متادم

همکتاران ) (Sadowskaa et al., 2008بتر
) 2003بل چاک همکتاران

)(Agblor & Scanlon, 1998

انتریی نفتوذ در

خ ک ضخامت دیوارم سلولی بی تر ان سوراخهای عمود

(Bruce,

بر محور ولی نمونه است .بی ترین نیر ی انتریی پتانچ

)(Blaszczak et al., 2004
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بتترای رقتت ،آرریتتای تتتانم بتته ترتیتتب  142/33نیتتوتن
 1323/32میلی ی ل کمترین نیر

ر ند کاه ی ی کردماند .دلیل این ر ند کاه تی ممکتن

انتریی پتانچ بترای

است اتال آب یدم ها در د رم ذخیرمسانی باشد که بافت

کلون ذخیترم شتدم در ان تار ییترفنتی بته ترتیتب

یدم ها نرم تر می شود سفتی مقا مت مکتانیکی آن نیتز

 12/21نیوتن  833/38میلی ی ل به دست آمدم است که

کاهش می یابد .در ان ارهای فنی نس ت به ان ارهتای ییتر

ان دالیل آن تونی مادم خ ک برای باررذاری تغییترات

فنی به دلیل اتال آب کمتر این پارامترها کاهش کمتری

ساختاری یدمها را در د رم ذخیرم سانی میتوان نام برد.

داشته اند .د رم ان ارداری رق ،آرریا نس ت به ینوتی کلتون

ینوتی

به دلیل بافت سفتتر والنیتتر استت بنتابراین ینوتیت
کلون به دلیل تغییرات سری ترکی ات آن تثثیر مستقی،

نتیجهگیری

اثر رق ،دما

این تغییرات بر بافت

مدت نمان ذخیرم سانی بر اکثر پارامترهتای

یژریهای بافتی برای ذخیرمسانی

مکانیکی به دست آمدم ان آنمتون هتای ف تاری محتوری

مناسب نیست برای مصر تانم خوری مناسبتر است .با

پانچ در یدمهای سیبنمینی ذخیرم شدم در د ان ار فنی

توجه به نتایج به دست آمدم ان این تحقیق میتوان چنین

ییر فنی معنی دار است .با افزایش مدت نمان ذخیرمسانی

رفت هرچند ذخیرم کردن سیب نمینی بترای در دستتر

ضریب ک سانی تحتت تتاثیر قترار متی ریترد دلیتل آن

بودن این محصول النم است اما این امر بر خواص مکانیکی

تغییرات فیزیولوییکی اجزای ستاختاری بافتت هتا (دیتوارم

انجمله سفتی استحکام آن که یکی ان پارامترهای مهتت،

سلولی الیه میانی) در اثر اتال آب ستلولی بتا ت خیتر

در بانار پسندی ایتن محصتول استت تتثثیر نیتادی دارد

تولید آب سلولی بر اثر تنف

در یدمهاست .بنتابراین در

میزان این تثثیر به رق ،سیب نمینی شرایط ذخیترمستانی

نمونه های تانم به دلیل ر وبت بتاال تتراک،پتذیری کمتتر

انجمله مدت نمان دما ر وبت نس ی شترایط محیطتی

است در نتیجه استحکام نمونه ها نس ت بته نمونتههتای

ییرم بستگی دارد.

ذخیرم شدم باالتر در نتیجه ضتریب ک ستانی آنهتا نیتز

پی نهاد می شود برای والنیتر شدن ستن فیزیولتوییکی

باالتر است .ضریب ک سانی سفتی تحتت تتثثیر میتزان

سیب نمینی (شامل پنج مرحله ان مرحله جوانی تا مرحلته

ن استه نیز هست که در این د نمونته ستیبنمینتی بته

پیری) این محصول در شرایط ان ار فنی (سترد) نگهتداری

دلیل ت دیل ن استه به قند در د رم ذخیرمستانی ضتریب

شود نیترا در ایتن شترایط فاصتله بتین مراحتل پتنجرانته

کاهش یافتته استت .نیتر ی

والنی تر خواهد شد ان سه مام ممکتن استت تتا  3متام

ک سانی سفتی نیز بالط

تول بک تد.

شکست انریی شکست انریی نفوذ در د رم ذخیرمستانی
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Storage of potato is essential for the continuous supply of raw materials for domestic and industrial use.
Due to structural changes (tissue) and followed by changes in the mechanical properties of the tubers
during storage and its impact on product quality, the information of the mechanical properties of potato
tubers reduces losses and economic losses partly along with other factors. In this research two potato
genotype (Agria and Clone 397009-8) were stored in two technical and non-technical storage for three
months in Ardebil. The uniaxial compression test was used to measure the effect of variety, storage
temperature and storage duration on elastic modulus, failure force and failure energy, and penetration test to
measure hardness and penetration energy. Measurement was done weekly and the final results were
reported after the storage period. The results showed that cultivar, storage temperature and storage duration
have a significant effect on all mechanical properties in both cultivars. With increase storage time, the
elastic modulus, failure force, failure energy, hardness and penetration energy in technical storage were
lower than non-technical storage, which this difference was statistically significant (P <0.05). The results
showed that cultivar Agria has a higher elastic coefficient and rigidity than Clone genotype because of rigid
texture and as a result, the storage period is longer.
KeyWords: Hardness of the tissue, Penetration test, Potato, Storage, Uniaxial compression test
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