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لیموترش  چغرمگی و گسیختگی انرژی گسیختگی، نقطه در شکل تغییر گسیختگی، نیروی تحقیق این در :چکیده

-51، بین53بزرگ به ترتیب با محدوده های وزنی کمتر از و متوسط کوچک، اندازه سه ندرانی درجهرمی و ماز

 دقیقه بر متر میلی 02 و 02 ،02 ،52 بارگذاری های سرعت با و عرضی و طولی بارگذاری جهت دو گرم، 51وبیشتراز53

داد در هردو رقم لیمو  نشان نتایج. گرفت رارق بررسی مورد تصادفی کامال پایه طرح در فاکتوریل آزمایش در تکرار 7 در و

 می کاهش گسیختگی نیروی و گسیختگی نقطه در شکل تغییر لیموترش اندازه شدن تر کوچک با ترش مورد بررسی، 

 جهت اصلی نتایج حاصل از تجزیه واریانس تغییر شکل در نقطه گسیختگی هردو رقم لیموترش نشان داد که اثر. یابد

است.  شده دار معنی% 5 احتمال سطح در لیمو گسیختگی نقطه در شکل تغییر برای لیمو اندازه اصلیو اثر  بارگذاری

 جهت و بارگذاری سرعت اصلی نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی در لیمو ترش رقم جهرمی نشان می دهد اثر

 سرعت دوتایی متقابل است. و اثر شده دار معنی% 5 احتمال سطح در گسیختگی انرژی برای لیمو اندازه و بارگذاری

 اندازه و بارگذاری جهت دوتایی متقابل اثر لیمو، اندازه و بارگذاری سرعت دوتایی متقابل اثر بارگذاری، جهت و بارگذاری

 .است نشده دار معنی گسیختگی انرژی برای لیمو اندازه و بارگذاری و جهت بارگذاری سرعت تایی سه متقابل اثر و لیمو

 انرژی برای بارگذاری سرعت اصلی تجزیه واریانس انرژی گسیختگی در لیمو ترش رقم مازندرانی نشان داد که اثرنتایج 

% معنی دار شده است. 5احتمال سطح در گسیختگی انرژی لیمو برای اندازه و اثر اصلی% 1 احتمال سطح در گسیختگی

بارگذاری، اثر متقابل سرعت بارگذاری و جهت  جهت و بارگذاری سرعت دوتایی متقابل اثر اصلی جهت بارگذاری، اثر

 متقابل اثر و لیمو اندازه و بارگذاری جهت دوتایی متقابل اثر لیمو، اندازه و بارگذاری سرعت دوتایی متقابل اثر بارگذاری،

مقایسه نتایج  .است نشده دار معنی گسیختگی انرژی برای لیمو اندازه و بارگذاری وجهت بارگذاری سرعت تایی سه

 دار معنی اختالف هم با لیمو متوسط و کوچک های اندازه میانگین چغرمگی لیموترش جهرمی نشان دادکه چغرمگی

 یابد.  می افزایش آن چغرمگی میزان لیموترش اندازه شدن تر کوچک با ندارند و

 ، خواص مهندسینیروی گسیختگی، لیموترش،  سرعت بارگذاری، اندازه میوه، جهت بارگذاری: هاواژه کلید
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 مقدمه-1-1

باشد و بصورت درختی است همیشه می rutaceae)( از خانواده مرکبات)citrus limonلیموترش )

متر، دارای ساقه راست و شاخه های خاردار و برگ های این درختچه متناوب به رنگ  0سبز به ارتفاع تا 

های آن کوچک، تخم مرغی و به رنگ سبز، سبز مایل به زرد یا  سبز یا سبز مایل به زرد و براق است. میوه

زرد می باشد. درخت لیمو ترش در نواحی مدیترانه و نواحی گرمسیری کشت می شود. درخت لیموترش 

 (.5903باشد )آزاد،دائماً درحال میوه دادن می citrusبرخالف سایر واریته های دیگر 

درصد  0/0درصد سطح زیر کشت مرکبات ایران و 59/0هکتار 11222لیموترش با سطح زیر کشت 

تن و با  222/522/5محصول با تولید ساالنه  نیشود. ا سطح زیر کشت لیموترش جهان را شامل می

درصد تولید لیموترش  7/0درصد تولید داخلی مرکبات و  7/50کیلوگرم در هکتار 222/52عملکردی برابر

 (.5220،)بی نامجهان را به خود اختصاص داده است

لیمو ترش، اطالع از خواص  و آبگیری ها ی فراوری طراحی و ساخت دستگاه بهینه سازی، به منظور   

انرژی مورد نیاز  نیرو و در محاسبه این محصول مورد نیاز می باشد. برای مثال، خواص مکانیکی مکانیکی

به این خواص موجب صرف  توجه گیرد. عدم استفاده قرار می مورد آبگیری لیموترش، لهیدگی و برای

-خوش و موحدنژادود)شمیوری آها و افزایش تلفات و ضایعات در فردستگاه ساخت در های زیادهزینه

شود مصرف  می گی و نیروی گسیختگی لیموترش سبب(. همچنین آگاهی از انرژی گسیخت5932تقاضا،

 نرژی جلوگیری شود.انرژی در ماشین های آبگیری لیموترش بدقت تعیین شده و از اتالف ا
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اطالع از نیروهایی که در مراحل مختلف برداشت، جابجایی و فرآوری محصوالت باغی و کشاورزی در اثر    

برخورد بین آن ها و قسمت های مختلف ماشین ها و ابزارهای حمل و نقل و فرآوری بوجود می آید الزم و 

فرآوری محصوالت کشاورزی و باغی و نیز  ضروری است. در این راستا برای طراحی و ساخت ماشین های

بهینه سازی آنها تعیین خواص مکانیکی آنها از جمله نیروی گسیختگی، چغرمگی، انرژی گسیختگی و 

 تغییرشکل در نقطه گسیختگی الزم و ضروری می باشد. 

 ضرورت و اهمیت تحقیق -2 -1

سیدهای آلی، کاروتنوئیدها، ویتامین لیموترش دارای ترکیبات مهمی از جمله قندها، پلی ساکاریدها، آ

ها، مواد معدنی، فالونوئیدها، لیمونوئیدها و اسانس بوده و مهمترین آسید آلی آب لیمو آسید سیتریک به 

درصد سیترات های کلسیم و پتاسیم در آن وجود دارد و  5درصد می باشد. نزدیک به  52مقدار حداکثر تا 

می باشد به طوری که میزان پتاسیم آن دو برابر میزان پتاسیم موجود این میوه یکی از منابع غنی پتاسیم 

باشد و فواید آن برای در آن موجود می CوA،B3،B2،B1در میوه پرتقال می باشد. همچنین ویتامین های 

بدن انسان به اثبات رسیده است. به این دلیل است که لیمو ترش جزو میوه های بسیار پرطرفدار بوده و 

 ه پس از عرضه به بازار به اتمام می رسد.بالفاصل

فالونوئید موجود در پوست مرکبات  مشخص گردید که (5220و همکاران ) 5در تحقیقی توسط لی

جداسازی لیمنوئیدهای مرکبات  باتحقیق دیگری در. ضد ویروسی و ضد التهابی دارد فعالیت ضد سرطانی،

 (Caco 2-) آدنوکارسینوماو (SH-SY5Y)اوبالستوماثر ضدسرطانی آنها بر روی  سلول های سرطانی نور

 (.5220و همکاران، 5تایید شد )پولس

                                                             
1 -Li 
2
 -Pouls 
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کاهش صدمات  ت،یفیک نییدر تع ی و باغی خصوصاً لیموترشمحصوالت کشاورز یکیخواص مکان

ی و ماشین های آبگیری و نیز مربوط به فرآور زاتیتجه یطراح تنهای در و و نقل از حمل یناش یاحتمال

عوامل  ،یکیولوژیعوامل ب لیاز قب یدارد. از آنجا که عوامل مختلف ینقش موثرجلوگیری از اتالف انرژی 

ی م ریتأَث یدیمحصول تول ختلفبر خواص م یو روش کاشت، برداشت و نوع انباردار طیشرا ،یطمحی ستیز

 لیپس از برداشت، از قب یندهایفرآ زاتیتجه طراحی رد استفاده منظور خواص به نیا نییلذا تع گذارند،

 ی)توکلی باشدم ضروری... و ها در کارخانه فرآوری و و نقل حمل ،بندی بسته ،یجداساز ،بندی درجه

با توجه به اهمیت و ارزش میوه لیمو ترش و فواید بی شمار آن برای بدن تعیین خواص  (.5905ن،یهشتج

 در مجموع، اهداف این تحقیق عبارتند از: به نظر می رسد. مکانیکی این محصول باغی ضروری

)نیروی گسیختگی، چغرمگی، انرژی گسیختگی و تغییرر شرکل    لیموترشبرخی خواص مکانیکی  تعیین( الف

 در نقطه گسیختگی(.

و تعیرین اثرر    مروترش یبر برخی خرواص مکرانیکی ل   میوه ی ( بررسی نحوه تأثیر سرعت بارگذاری و اندازهب

 (.میوه ی ، سرعت بارگذاری و اندازهیبین متغییرهای مستقل )جهت بارگذار متقابل
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 کلیات و تعاریف -1-3

خواص محصوالت کشاورزی از جمله شکل نامنظم و ناهمگن بودن آن ها، باعث تمایز آن ها از مواد      

حصوالت کشاورزی ( خواص م5221) 5(. سرپیل و سروت5330، 5مهندسی شده است )استروشاین و هامان

 را به صورت زیر تقسیم کرده اند :

 اندازه، شکل، حجم و ویژگی های فیزیکی مرتبط با آن ها. -5

 خواص الکتریکی )مانند رسانایی(. -5

 خواص گرمایی مانند گرمای ویژه، رسانایی گرمایی، انتشار گرما، نقطه جوش و انجماد.   -9

شکل( و خواص رئولوژیکی )مانند ویسکو خواص مکانیکی )مانند مقاومت، فشارپذیری و تغییر  -0

 االستیسیته(.

 خواص نوری مانند رنگ.  -1

خواص دیگری، شامل خواص مربوط به انتقال جرم، کشش سطحی، پایداری توده، قابلیت  -0

 چسبندگی و جذب تشعشع.

 خواص مکانیکی -1-3-1

های مختلف، یط و موقعیتواکنش مواد در مقابل پدیده های خارجی )به ویژه نیروهای وارده( در شرا     

 (.5300خواص مکانیکی مواد نامیده می شود )محسنین، 

 

                                                             
1-Stroshine and Hamann 
2-Serpil and servet 
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توانرد ارزش ایرن   جرایی مری  ها و بذور در طرول فرآینرد برداشرت و جابره    ها، دانهها، سبزیآسیب به میوه     

ی آنهرا بره   پرذیر عالوه آسیب مکانیکی معموالً آسیبمحصول را با کاهش کیفیت آنها تحت تاثیر قرار دهد. به

-تواند در طول فرآینرد برداشرت و جابره   دهد. آسیب میتخریب و فساد را در طول دوره انبارداری افزایش می

هرا یرا ورروف    های برشی تولید شده در تماس با سطوح سخت ماشینای یا نیروهای ضربهجایی در نتیجه بار

رآیند انبارسازی در نتیجه نیروهای اسرتاتیک یرا   توانند در طول فها میها و سبزیانبارسازی ایجاد شود. میوه

ها یا وروف انبارسازی تغییر شکل پیدا کننرد. بنرابراین   ها و سبزیشبه استاتیک در نقاط تماس با دیگر میوه

در تمامی این موارد هدف نهایی کاهش ضایعات کمی و کیفی محصوالت از زمان برداشت تا تولیرد محصرول   

 یین خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.نهایی خواهد بود. لذا تع

 عوامل موثر بر خواص مکانیکی-1-3-1-1

 عمده ترین عواملی که بر خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی موثرند عبارتند از:     

 ساختمان و بافت محصول -الف 

ی های عملی این مرواد را برا پیچیردگی هرایی     خواص محصوالت کشاورزی بسیار متغیر هستند که بررس    

همراه ساخته است. بنابراین خواص مکانیکی برای تحلیل بافت و بدست آوردن یرک در  بهترر و صرحیح از    

کیفیت محصول اهمیت دارد. باتحلیل بافت می توان انبارداری و فرآوری محصول کشراورزی را بهینره نمرود    

 (.   5227)رضوی و بهرام پور، 
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(. تروکلی  5،5300تغییرشکل در مورد غالت بستگی به وضع بارگذاری دانه ها دارد )سریتکی  -بین نیرو رابطه 

 ( گزارش دادند که بافت محصول تاثیر بسزایی در خواص مکانیکی محصول دارد.      5223و همکاران)

 رطوبت محصول -ب

خشک محصول اندازه گیرری  رطوبت محصول به صورت مقدار رطوبت در محصول به وزن مرطوب یا وزن     

می شود. رطوبت محصول یکی از مهمترین ویژگی هرای محصرول بیولوژیرک  اسرت کره عرالوه برر خرواص         

فیزیکی بر خواص مکانیکی آن ها نیز تاثیر می گذارد. قابلیت انبار کردن برخی محصوالت وابسته بره میرزان   

د از طریق طبیعی یرا مصرنوعی رطوبرت از    رطوبت موجود در آن ها می باشد و در صورت افزایش رطوبت، بای

 (.5300محصول خارج شود)سیتکی،

 سرعت بارگذاری -ج

سرعت بارگذاری برای انجام آزمایش های فشاری، بر اساس حساسیت نمونه به سرعت بارگرذاری انتخراب       

سرمت  مری گیرنرد در ق  بارگذاری فشاری قرار   (. اکثر محصوالت کشاورزی که تحت5،5225می شود )آسائی

تغییر شکل حالت االستیک دارند. اما با افزایش بار خاصیت ویسکو االستیک پیدا می کننرد.   -اول منحنی بار

بنابراین، افزایش حد االستیک به هر نحوی بستگی به زمران داشرته و اثرر سررعت بارگرذاری در ایرن مرورد        

 (.5223اهمیت دارد)توکلی و همکاران،

 

                                                             
1 -Sitkei 
2
 -Asae 
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محصوالت کشاورزی کم و بیش نسبت به رفتار مرواد ایرده آل متفراوت اسرت.     رفتار مواد حقیقی به ویژه     

تغییرشرکل در آن بسرتگی بره     -یکی از خواص جالب توجه محصوالت کشاورزی این اسرت کره رابطره نیررو    

تغییرشکل عامل زمران را هرم دخالرت داد. مروادی کره       -سرعت تغییر شکل دارد. یعنی باید در منحنی نیرو

ستگی به زمان دارد مواد چسبان نامیده می شوند. ایرن مرواد بخشری از خرواص مایعرات را      تغییر شکل آنها ب

 (.  5300دارند)سیتکی،

 طول مدت بارگذاری -د

-اعمال بار به محصوالت کشاورزی معموالً کرنش مومسان زیادی را تولید می کند، بنرابراین رفترار ترنش       

یرا بخشی از انرژی الزم برای تغییر شکل در محصرول در  کرنش آن ها تحت بارهای دوره ای تغییر می کند ز

( عوامل دیگری مثل رقم، رسریدگی، قطرر سراقه    5330بارگذاری قبل تامین شده است )استروشاین و هامان،

 (.5252محصول و ارتفاع محصول در خواص مکانیکی محصول تاثیر می گذارند)توکلی و همکاران،

 های مکانیکیآزمون -1-3-2

هرای مقراومتی محصرول    های اصولی برای جلوگیری از بروز صدمات مکانیکی، شناخت ویژگیاز راهیکی      

های استاندارد تحرت شررایط کنتررل    تحت شرایط مختلف است. برای دستیابی به این اطالعات، انجام آزمون

اسرتفاده شرده   های مختلفی برای شناسایی خواص بافت بیولوژیرک  گیرد. تاکنون آزمونشده مد نظر قرار می

علرت سرادگی و   های مکانیکی اشاره کرد. آزمرون هرای مکرانیکی بره    توان به آزموناست که در این میان می

شباهتی که از لحاظ ماهیت با مراحل برداشت و فرآوری پس از برداشت محصول دارند، از عمومیت بیشرتری  

ی بسته به نوع بارگذاری و ماهیت تحقیق برخوردارند. در عین حال باید توجه نمود که در آزمون های مکانیک
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-نماید، با گستره وسیعی از پارامترو همچنین فرضیاتی که محقق در مورد رفتار محصول مورد نظر لحاظ می

منظرور  های مکانیکی مواجه خواهد شد. در صورتی که هدف از تحقیق، کسب اطالعات از بافت محصرول بره  

های اساسری باشرد ترا امکران     های موردنظر باید پارامتراشد، پارامترهای پس از برداشت بسازی ماشینبهینه

فشرار و ضرربه از    -های کششها در محاسبات مهندسی وجود داشته باشد. در این رابطه آزموناستفاده از آن

 (.5905باشد )توکلی هشجین، ها میترین نوع آزمایشمتداول

ار مکانیکی و تعیین خواص مکانیکی آنهرا بارگرذاری هرای    از جمله بارگذاری های معمول برای بررسی رفت   

 فشاری و برشی است.

بارگذاری فشاری تک محوری )شبه استاتیک( -1-3-2-1

یکی از بارگذاری های معمول برای بررسی رفتار مکانیکی مواد و تعیین خواص آن ها، بارگذاری فشاری 

ه محصول یا به صورت دست نخورده و یا به صورت تک محوری روی محصول می باشد. در این آزمون، نمون

(. جهت کسب نتایج مفید و قابل 5900بریده شده، تحت بارگذاری قرار می گیرد )افکاری سیاح و مینایی، 

 –استفاده در طراحی و آنالیز مهندسی، مطالعه رفتار مکانیکی ماده بر اساس اطالعات حاصل از منحنی نیرو

ی، تحت تأثیر بارگذاری تک محوری شبه استاتیک ضروری می باشد. نیروی تغییر شکل محصوالت کشاورز

الزم برای گسیختگی دانه، تحت تأثیر نیروهای استاتیک و شبه استاتیک، معیار مناسبی برای طراحی بهینه 

ادوات و سیستم های با کارایی و کیفیت باالتر می باشد، که از آن می توان به عنوان اصول اساسی در 

استفاده نمود  و تنظیم قسمت های مختلف ماشین هایی که با محصول در ارتباط می باشند، طراحی

بارگذاری فشاری تک محوری را نشان می دهد. 5-5(. شکل 5900)بداغی، 
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 : بارگذاری تک محوری5-5شکل

 

ی این کرنش بر رو–هر چند ماهیت مواد بیولوژیک پیچیدگی خاصی داشته، امکان بررسی توزیع تنش     

مواد که عموماً به شکل محدب می باشند، در این نوع بارگذاری ها وجود ندارد، اما باید این حقیقت را 

پذیرفت که معموالً محصوالت کشاورزی به شکل طبیعی خود در مراحل حمل و نقل و فرآوری تحت تنش 

ز محصوالت کشاورزی و انجام های مکانیکی قرار می گیرند. بنابراین تهیه قطعه های استاندارد و بریده ا

لذا بخش عمده ای از  آزمایش بر روی آنها، اصوالً نمی تواند رفتار محصول را در شرایط واقعی نشان داد.

تحقیقات انجام شده در زمینه تعیین خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی، بررسی رفتار آنها به صورت 

شکل هندسی مشخص در دستگاه بارگذاری فشاری  دست نخورده است. در این آزمایش، مواد به صورت یک

فشار قرار می دهد. حرکت صفحه تخت، نمونه را تحت ه را تحتقرار می گیرند و یک صفحه تخت از باال، نمون

فشار قرار داده و نیروی فشاری به وسیله حسگر تعبیه شده بر روی یکی از فک ها، اندازه گیری می شود 

 (.5900)بداغی، 
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زایش اطمینان از صحت نتایج آزمایش، باید شرایطی در اعمال این آزمایش ها به کار برده شود که برای اف   

 (:5905عبارتند از)توکلی هشتجین، 

 الف ( بار باید کامالً محوری بوده و طی آن هیچ گونه خمشی در نمونه ایجاد نشود.

ینکه تغییر شکل عرضی نمونه را ب ( اصطکا  بین دو انتهای نمونه و صفحه فشار خیلی کم باشد تا ا

 محدود سازد.

 ج ( نسبت طول به ارتفاع نمونه طوری باشد که خطر خمیدگی وجود نداشته باشد.

( 5-5( و مطابق شکل )5225)آسائی، در این نوع آزمون برای نمونه کامل محصول ممکن بر اساس استاندارد

شونده کروی )ج( و یا میله های استوانه ای )د(  نیرو به وسیله ورقه های مسطح )الف و ب(، میله های فرو

 وارد شود.

 بارگذاری روی محصول کامل-1-3-2-2

گذشته از پیچیدگی های هندسی محصول و عدم دسترسی به نحوه توزیع و کرنش در این نوع     

ات کشاورزی بارگذاری، این روش قابل توجه بوده و مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا مواد خام در حین عملی

و فرآوری در شکل دست نخورده و نه در قطعات بریده شده تحت تنش مکانیکی قرار می گیرند)افکاری 

ممکن است نیرو به وسیله ورقه های  5-5(. در این نوع آزمون فشاری مطابق شکل5907سیاح و مینایی،

(. شکل 5225ارد شود)آسائی،مسطح )الف و ب(، فرو شونده های کروی)ج( و یا میله های استوانه ای )د( و

 انواع وسایل بارگذاری بر روی نمونه کامل را نشان می دهد. 5-5
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 انواع وسایل بارگذاری بر روی نمونه کامل-5-5شکل

 بارگذاری برشی-1-3-2-3

برش یکی از کارهایی است که در زمان برداشت یا فرآوری محصول انجام می شود. در موقع بریدن 

وارد محصول شده و با غلبه بر مقاومت برشی، آنها را از هم جدا می کند)توکلی وسیله برش دهنده 

( آزمون بارگذاری برشی می تواند به پژوهشگرانی که بر روی محصوالت کشاورزی تحقیق 5905هشتجین،

می کنند، کمک کند تا با انتخاب مناسب نوع تیغه برش، زاویه تیزی تیغه، زاویه برش و سرعت بارگذاری و 

یگر پارامترها، کمترین سطح ضایعات را در حین برداشت و فرآوری محصوالت مختلف کشاورزی داشته د

 باشند.

 رئولوژی-1-4

رئولوژی عبارت است از علم مطالعه تغییر شکل و جریان ماده در اثر نیروهای اعمال شده. این علم در       

 از: کشاورزی و صنایع غذایی سه کاربرد عمده دارد که عبارتند
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 الف ( جابجایی مواد.

 ب ( فرآوری مواد.

 ج ( تعیین مطلوبیت مواد.

بر مبنای علم رئولوژی رفتار مکانیکی یک ماده را می توان براساس سه عامل نیرو، تغییر شکل و زمان        

 .( نشان داده شده است9-5(. طبقه بندی علم رئولوژی در شکل)5900بیان نمود) افکاری سیاح و مینایی، 



 :شاخه بندی علم رئولوژی -9-5شکل

 کرنش -پارامترهای استخراج شده از منحنی تنش -1-9



، عالوه بر نیرو و تغییر شکل می توان، تنش، 5و تئوری بوسینسک 5روش هایی مثل تئوری هرتزبه کمک     

 کرنش، انرژی، ضریب کشسانی، چغرمگی و غیره را تا لحظه گسیختگی محصول تعیین نمود. 

تغییر شکل( مواد بیولوژیک و مواد پلیمری نشان داده شده -تفاوت اساسی در منحنی )نیرو 0-5در شکل     

 است.

                                                             
1- Herts Theory 
2
- Businesque,s Theory 
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 مواد بیولوژیک و مواد پلیمری "تغییر شکل -نیرو"تفاوت اساسی در منحنی  -0-5شکل 

اگر ضریب  تغییر شکل در مواد بیولوژیک، به این معنا است که –(، منحنی نیرو4-1مطابق شکل)     

کشسانی )مدل االستیسیته( بر مبنای شیب منحنی در نظر گرفته شود، با افزایش بار، ضریب کشسانی نیز 

(. هر چند تقعر منحنی به جهت مثبت محور نیرو در قسمت 5900افزایش می یابد )افکاری سیاح و مینایی، 

وجود رطوبت در مواد بیولوژیک باعث ابتدایی آن ماهیت ناشناخته ای دارد، ولی می توان احتمال داد که 

ایجاد تغییر شکل های بزرگ در تنش های کوچک وارد شده در آغاز بارگذاری، به علت مقاومت اند  بافت 

 (.5907نسبت به تنش های برشی گردد )دایی جواد، 

لوژی تغییر توان با علم رئوبا توجه به نوع محصول و نوع آزمون مکانیکی انجام شده در این پژوهش می    

شکل ناشی از بارگذاری روی محصول غیر کشسان مورد نظر را بر مبنای رفتار ویسکواالستیک آن از 
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های مکانیکی محصول فشار مطالعه کرده و به برخی از ویژگی -نمودارهای حاصل از دستگاه آزمون کشش

 دست یافت. برای این منظور نیاز به بیان برخی تعاریف است که عبارتند از:

عبارت است از شدت نیروهای داخلی یا مولفه های نیرویی که به صفحه ای در نقطه ای درون یک  تنش: 

 جسم اعمال می گردد.

عبارت است از تغییر در اندازه و شکل یک جسم در اثر اعمال نیرو، نسبت به اندازه یا شکل اولیه  کرنش:

 (.5900ایی، جسم. کرنش کمیتی بدون بعد می باشد )افکاری سیاح و مین

عبارت است از جابجایی نسبی نقاط درون یک جسم. تغییرشکل کمیتری بررداری اسرت و در    : 1تغییر شکل

حالت کلی با تغییر شکل کل جسم در ارتباط است. تغییر شکل عاملی بسیار مهم در مطالعه رفتار رئولوژیرک  

کره برا هردف بررسری خرواص مرواد        های مکرانیکی آید، زیرا در اغلب آزمونشمار میمحصوالت کشاورزی به

گیرد. در ایرن  صورت دست نخورده مورد بررسی قرار میشود، محصول کشاورزی عموماً بهبیولوژیک انجام می

دست آمده نشان دهنده مقادیر تغییر شکل نسبت به نیرو یا زمان خواهد بود )استروشراین و  صورت عوامل به

 (.5330هامان، 

ت که ماده می تواند تحمل کند، بدون آنکه پس از برداشتن کل تنش بیشترین تنشی اس: حد کشسان

 (.5300اعمالی، کرنش دائمی در آن ایجاد گردد )محسنین، 

کرنش از  –بیشترین تنشی است که ماده قادر است تحمل کند، قبل از آن که رابطه تنش : حد تناسب

 (.5300حالت خطی )رابطه هو ( خارج شود)محسنین، 

                                                             
1-Deformation 
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هایی که نشان دهنده بخشی از خواص مکرانیکی اسرت،   یکی از مهم ترین پارامترظاهری: ضریب کشسانی 

ضریب کشسانی مواد است. دلیل استفاده از پسوند )واهری( این است که این ضرریب تنهرا در یرک شررایط     

امر، خاص مرزی صادق است و ممکن است با تغییر شرایط، مثالً آهنگ بارگذاری، تغییر کند. دلیل دیگر این 

هرایی، مراده وراهراً کشسران در نظرر      باشد که در چنین بررسیکشسان بودن محصوالت کشاورزی می -لزج 

کررنش بره دو طریرق قطرع کننرده )شریب        -شود. ضریب کشسانی واهری از شیب منحنی ترنش گرفته می

از طریرق  منحنی از مبدا به هر نقطه از منحنی( و مماسی )شیب منحنی در هر نقطه خراص از منحنری کره    

( و یا از تئروری هرترز بررای تمراس     1-5آید )شکل دست میتقریب اختالف مرکزی و مشتق در هر نقطه( به

 (5905باشد )توکلی هشجین، صفحات موازی قابل محاسبه می

 

 

 تغییر شکل برای محاسبه ضریب کشسانی -نقطه مورد نظر )بین مبدا و نقطه تسلیم( در منحنی نیرو -1-5شکل 
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و  5افتد )کلرکرنش است که در آن افزایش تنش اتفاق می –نخستین نقطه از منحنی تنش تسلیم:نقطه 

( ادعا کرده است نقطه تسلیم مربوط به اولین شکست در ساختمان سلولی 5330) 5(. استف5375همکاران، 

در منحنی  (، ادعا کردند نقطه تسلیم، با یک شکست5220ماده می باشد. همچنین طباطبایی و همکاران )

 تغییر شکل مشخص می شود. –نیرو 

تغییر شکل که در آن با افزایش تغییر شکل،  –نقطه ای است در منحنی نیرو  :3نقطه تسلیم بیولوژیکی

نشان داده شده است، اهمیت زیادی  (0-5) نیرو کاهش می یابد و یا ثابت می ماند. این نقطه که در شکل

دارد، یعنی اگر در یک محصول مقدار بار وارده به نقطه تسلیم در تعیین حساسیت به آسیب مکانیکی 

 (.5905رود )توکلی هشتجین، شود و محصول از بین نمیبیولوژیک منتقل نشود، خسارت ایجاد نمی

تغییر شکل است که در آن حتی با کاهش نیرو، -نقطه ای در منحنی نیرو(: شکست) 4نقطه گسیختگی 

ایش پیدا کرده و جسم شکسته می شود. در مواد نرم و سخت بعد از میزان تغییر شکل به سرعت افز

تغییر شکل حاصل از  –منحنی های نیرو  (0-5گسیختگی، تغییر شکل قابل توجهی دیده می شود. شکل)

آزمون فشاری را برای دو نوع ماده )یکی دارای نقطه تسلیم و دیگری بدون نقطه تسلیم( نشان می دهد. 

تغییر شکل، تقعر منحنی به سمت باال –( مشخص است در ابتدای منحنی نیرو 0-5)همان طور که در شکل

و در انتها تقعر به سمت پایین است. نقطه ای که در آن، تقعر منحنی عوض    می شود، نقطه عطف نام 

نشان داده شده است. برای محاسبه ضریب کشسانی،  Dp1در این نقاط با نماد  (. تغییر شکلP1)نقاط  دارد

 (.5905تغییر شکل نمونه باید کم تر از تغییر شکل در نقطه عطف باشد )توکلی هشتجین، 

                                                             
1 -keller 

2 -Steafe 
3 -Biological yield point 
4- Rupture Point 
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 تغییر شکل، تحت بارگذاری فشاری -نقاط مورد نیاز از نمودار نیرو -0-5شکل

عبارت است از مقدار انرژی الزم برای ایجاد گسیختگی، که از محاسبه (: شکست)1گسیختگی انرژی

 (.5905تغییر شکل تا نقطه گسیختگی به دست می آید )توکلی هشتجین،  –سطح زیر منحنی نیرو 

شرود ترا   مترر مکعرب از جسرمی وارد مری    : عبارت است از مقدار کاری که بر یک میلری )سمجی(2چغرمگی

گرردد و از تقسریم مسراحت زیرر     متر مکعرب بیران مری   ژول بر میلیگسیختگی حاصل شود و بر حسب میلی

 (.5905آید )توکلی هشجین، ه حجم دانه بدست میتغییر شکل ب -منحنی نیرو

 

                                                             
         1- Rupture Energy 

2-Toughness 



19 

 

کنرد، بره   گردد مقطع عرضی آن نیرز تغییرر مری   زمانی که جسمی کشیده و یا فشرده می: 1ضریب پوآسون

یابد. بنرابر تعریرف،   طوری که در وضعیت کشش، قطر جسم کاهش و در حالت فشردگی، قطر آن افزایش می

)یا انبساط به صورت تغییرات نسبی قطر جسم( به کرنش طولی  ضریب پوآسن عبارت است از نسبت انقباض

 باشد.که ناشی از یک تنش بیشینه محوری یکنواخت می

 گیاهشناسی لیموترش -1-6

لیموترش درختی است متراکم، با تنه کوتاه و ضخیم که شاخه های نامنظم و بی خار دارد. ارتفاع درخت    

رنگ برگ ها سبز روشن است. برگ  .متر هم می رسد 0-1آن به متر است و قطر تاج پوششی  9-0آن بین 

های آن مرکب است ولی نمای برگ ساده را دارند. آن ها متناوب، کامل و بیضوی شکل هستند و طولی بین 

سانتیمتر قطر دارند و روی گل آذینی خوشه ای شکوفا  5-5گل ها به رنگ سفید و  .سانتیمتر دارند 52-1

 0میوه خوراکی، بیضوی تا گرد و سبز رنگ است. میوه آن در  .در طول سال گل دهد می شوند. می تواند

سیستم ریشه ای درخت سطحی  .سانتیمتر است 9-1سایز تجاری تولید می شود و معموال طول میوه ها 

 .است و سرعت رشد درخت متوسط است

دارند تا میوه نزدیک نگاه میهر سال هرس مالیم می شود و شاخه ها را به سطح زمین درخت لیموترش   

متر رشد می کند.  5چینی ساده گردد. هر چند امروزه ارقام پا کوتاهی از آن تولید شده که فقط تا ارتفاع 

 (.5939)بی نام، 

 نیازمندی های محیطی-1-6-1

 

 

                                                             
 1-Poisson′s ratio 
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