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  مقدمه -6-6

ويتامین و ، مواد معدنی غنی شده، منحصر به فردی  مزه و رايحه، شک ، به دلی  رنگها  میوه

نارنگی يکی از مهمترين (. 1559، و همکاران 2ونساکا) و مقوی هستند بسیار جذاب ترکیبات مفیدشان

اين (. 1550،و همکاران 1زتوپو) سیتروس تانجريناستی  به جنس و گونه که متعلقهاست  اعضای میوه

، کربوهیدرات، يکی از فراوان ترين منابع ويتامین ث بوده و شام  مقادير قاب  توجهی از ويتامین آمیوه 

تر و ی  جهان به صورت میوه در ها  تقريبا همه نارنگی. و برخی مواد معدنی است ئینپروت ،فیبر رژيمی

 (.2333،و همکاران 9گريگلمو)شوند  می فشربت پاستوريزه و شربت کنسانتره مصر، شربت ترو تازه، تازه

 .شود می ايران و ژاپن تولید ،چین،  اسپانیا ،اين محصول به طور وسیعی در برزي 

در مراح  کاشت، داشت، برداشت، جابجايی و فرآوری محصوالت کشاورزی، محصوالت تحت   

شود.  می که باعث بروز تلفاتگیرند  می فراوانی از طرف ادوات و محصوالت ديگر قرارهای  برخورد و تنش

زيرا يکی از مشخصات محصوالت کشاورزی حساسیت در مقاب  آسیب و خسارت است که به مقاومت و 

خواص بیولوژيکی آنها بستگی دارد. آگاهی از اين نیروها برای فرآوری محصوالت در دستگاههای مربوط و 

و ضروری است. با توجه به اينکه خواص  الز  بر اساس اطالعات دقیق و صحیح طراحی دستگاههای جديد

شوند، لذا اطالع از نحوه  می فیزيکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی با تکییر سرعت بارگذاری، دچار تکییر

 تاثیر سرعت بارگذاری در شرايط مختلف فیزيکی و مکانیکی ضروری است. همچنین اطالع از اين خواص

شود. لذا برای طراحی و  می ، مانع از آسیب ديدگی محصولبر اساس اين اطالعاتها  و طراحی دستگاه

کشاورزی و فرآوری محصوالت کشاورزی و نیز بهینه سازی آنها، تعیین خواص مختلف های  ساخت ماشین

کشاورزی از جمله خواص مکانیکی آنها مانند نیروی گسیختگی، چکرمگی، انرژی گسیختگی و  محصوالت

                                                
1.Cassano 

2.Topuz 

3.Grigelmo 
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خواص فیزيکی محصوالت کشاورزی مهمترين   و ضروری است. نقطه گسیختگی الز تکییر شک  در

و همکاران، 2ودرجه بندی، جابجايی، فرآوری و بسته بندی هستند شصحرارهای  پارامتر در طراحی سیستم

خواص فیزيکی محصوالت کشاورزی عرض، طول و ضخامت هستند ل. از مهمترين پارامترهای1552

کیفیت ی  فیزيکی محصوالت غذايی و مرکبات نشان دهندهخواص ل. 2326، 9محسنینو 2320 1پلگ ش

مستقیم با شدت آسیب ی  نیز هستند. يک نمونه، چگالی محصوالت غذايی و مرکبات است که رابطه

از جمله اين محصوالت، نارنگی است که به دلی  بافت آن، ل. 4،2326ديدگی حاص  از يخ زدگی دارد شمیلر

باشد. لذا تعیین خواص مکانیکی آن  می ت، پس از برداشت و فرآوریمستعد به خرابی در عملیات برداش

باعث ها  برداشت مکانیکی میوه ضروری است. الز  و به منظور کاهش ضايعات و طراحی صحیح ادوات

افتد. اين  می شود، به خصوص زمانی که میوه از درخت روی زمین ها می و میوهها  آسیب رساندن به شاخه

افتد که میوه چیده  می ک، سوراخ شدن و کوفتگی است. آسیب بیشتر زمانی اتفاقبه شک  ترها  آسیب

به طور کلی،  شود. می دور منتق های  شده، جمع آوری شده، بارگیری شده و به وسیله کامیون به مکان

ماند که باعث تکییرات گوناگونی در  می میوه چندين روز از مکانی به مکان ديگر در حالت حم  و نق 

نیز در عملیات ها  و سبزیها  شود. اطالع از خواص مکانیکی میوه ها می ص فیزيکی و مکانیکی میوهخوا

جابجايی، بسته بندی، انبارداری و حم  های  مناسب و طراحی سیستمهای  پس از برداشت در اتخاذ روش

در برداشت مکانیکی  تواند می ونق  ، مهم است. آزمايش فشار میوه، شرايط بارگذاری استاتیکی را که میوه

ی  باالتر از محدودهها  تکییر شک  نیرويی میوههای  کند. ويگگی می و انبارداری تحم  کند، شبیه سازی

، 0افتد، مهم باشد شسینگ و ردی می کشسان ممکن است برای شبیه سازی تخريبی که در کوفتگی اتفاق

 ل. 1556

درک بهتر از کیفیت محصول اهمیت دارد. خواص مکانیکی برای تحلی  بافت و بدست آوردن  يک  

 دازه گیریانمفید و قاب  استفاده های  روشی  به عنوان مثال، سختی محصوالت باغی که به وسیله

                                                
1.Sahraroo 

2.Peleg 

3.Mohsenin 

4.Miller 

5.Singh and Reddy 
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عالوه بر اين، شود.  می استفاده فرآوریهای  ، انبارداری و روشدر برداشت برای تعیین رسیدگی شود می

گذارد. اگر چه  می بوسیله مصرف کنندگان تاثیر سختی بخشی از بافت است که بر درک حسی میوه

دهند که  می کنند، آزمايشات نشان می مصرف کنندگان مزه را بعنوان مهمترين فاکتور کیفیت میوه ذکر

 ل.1550 2مصرف کنندگان به اختالفات در بافت نسبت به مزه حساس هستند شرضوی و بهرا  پرور

گردد که در طراحی مواد بسته بندی يا  می يی استفادهاز آزمون فشاری برای استخراج پارامترها 

ل. 1555، 1شاالايه حداق  کردن ضايعات وارد به محصول است آن فروند و هد می ذخیره سازی به کار

و  9خواص فیزيکی و مکانیکی میوه هايی از قبی  هلو شهاسیفرو گوالریی  مقاالت ارزشمند زيادی درباره

و همکاران،  0ل، گوجه فرنگی شبالتازار1550و هاسیفروگوالری،4ازجان ش ل، توت فرنگی1550همکاران،

.شده است ل، منتشر1550ل، پرتقالش توپوز و همکاران، 1550و همکاران، 6ل، هلو، شلی ، آلوش والرو1550

 

 ضرورت تحقیق-6-2

در سال، جز تن  051با تولید  اينکه ايران با توجه به اهمیت اقتصادی و غذايی نارنگی و با توجه به 

نیاز به وساي  و تجهیزات مکانیزه  ل0،1521شفاو ده کشور اول تولید کننده بزرگ نارنگی در جهان است

برای جابجايی، حم  و نق ، بسته بندی و فرآوری اين محصول دسترسی به اطالعات اولیه و بنیادين 

مربوط اولیه و بنیادين مکانیکی و فیزيکی آن در ارقا  متداول ضروری است. ضمن اينکه اطالعات 

در تمامی اين مراح  نیروهايی به شک  شبه  مکانیکی و فیزيکی آن در ارقا  متداول ضروری است.

مختلف مانند برش، نفوذ يا فشار بر میوه ششام  پوست و بخش آبدار های  استاتیک يا دينامیک به روش

در هر يک از اين موارد از  ی نارنگیرفتار پوست و بخش میانی  گردد که اطالع از نحوه می آنل وارد

                                                
1.Razavi and Bahram Parvar 

2.Olaoye 

3.Haciseferogullari 

4.Ozcan 

5.Baltazar 

6.Valero 

7.FAO 
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اهمیت برخوردار است. انجا  اين تحقیق از آن جهت ضرورت دارد که تاکنون پگوهش جامعی در اين 

ناشی از های  توان برای کاهش هزينه می زمینه در داخ  کشور انجا  نشده است. از نتايج اين تحقیق

دهد، استفاده کرد.  می زی و فرآوری محصول رخضايعات مکانیکی که در مراح  جابه جايی، ذخیره سا

بهینه و دقیق بوده و طراحی های  همچنین رسیدن به ماده غذايی با کیفیت باالتر منوط بکارگیری ماشین

و بهینه سازی چنین ماشین هايی خود وابسته به اطالع از خصوصیات بنیادين مواد، نظیر پارامترهای 

 باشد. می نارنگی مکانیکی محصوالت کشاورزی از جمله

 

 سوال های پژوهش-6-9

آيا سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی نارنگی ش نیروی گسیختگی، چکرمگی، انرژی گسیختگی و * 

 تکییر شک  در نقطه گسیختگیل تاثیر معنی دار دارد؟

آيا اندازه میوه بر خواص مکانیکی نارنگی ش نیروی گسیختگی، چکرمگی، انرژی گسیختگی و * 

 گسیختگیل تاثیر معنی دار دارد؟ شک  در نقطه تکییر

آيا جهت بارگذاری بر خواص مکانیکی نارنگی ش نیروی گسیختگی، چکرمگی، انرژی گسیختگی و * 

 تکییر شک  در نقطه گسیختگیل تاثیر معنی دار دارد؟

تقاب  آيا بین اندازه میوه، سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری برای خواص مکانیکی نارنگی اثر م *

 معنی دار وجود دارد؟
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 اهداف تحقیق-6-4

 شوند عبارتند از: می اهدافی که در اين تحقیق دنبال 

اندازه گیری برخی خواص مکانیکی نارنگی شنیروی گسیختگی، چکرمگی، انرژی گسیختگی و  -2

 تکییر شک  در نقطه گسیختگیل

 ارگذاری بر خواص مکانیکی نارنگیتعیین اثر متقاب  اندازه میوه، جهت بارگذاری و سرعت ب -1

 شنیروی گسیختگی، چکرمگی، انرژی گسیختگی و تکییر شک  در نقطه گسیختگیل

 

 مرکبات-6-5

میلیون  65تولید مرکبات در جهان امروز از اهمیت به سزايی برخوردار بوده و با تولیدی در حدود  

ع بسیار مهم تولید ثروت، مبادالت يکی از مناب میلیون هکتار در جهان 6/2طحی حدود تن و پوشش س

اقتصادی مرکبات های  کشور مرکبات خیز جهان شده است. گونه 43تجاری و اشتکال بکار ساکنین حدود 

آن ها، صنايع غذايی ی  تازهی  نارنگی، پرتقال، گريپ فروت و لیمو است که عالوه بر استفاده از میوه

آبمیوه، کمپوت، اسانس، روغن مرکبات، ی  کارخانجات تهیههستند که عبارتند از ها  وسیعی وابسته به آن

موضوع انبار و نگهداری که خود صنعت وسیع بازاريابی و توزيع را ها  غلیظ شده، تفاله و بدنبال آنی  شیره

 ل.2920، حی مقد فتوحی و فتاکند ش می همراهی

 

 تاریخچه مرکبات-6-5-6

نمی توان تعیین کرد ولی از مطالعه تاريخ مل   دقیقختان مرکبات را بطور دری  استفاده از میوه  

شود که در جنوب چین و هندوچین خصوصا ويتنا  جنوبی پرورش مرکبات  می قديم نتیجه گرفته

سال قب  از میالد مسیح شروع شده است. يکی از ارقا  مرکبات کنونی که شايد بالنگ  1455از  "احتماال
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اين رقم را به اين اسم نامگذاری ها  معروف است. يونانی 2مديکا ايرانی باشد در زبان علمی به سیتروس

بنا به شواهد ها  يعنی ايران قديم ديده اند. بعالوه عبری «مد»کردند زيرا از قديم برای اولین بار آن را در 

مرکبات آشنايی داشتند. همچنین در اعیاد يهوديان ی  با میوهتاريخی از قرن بیستم قب  از میالد مسیح 

در مراسم مذهبی سبب شده  1اتراگ ياد شده و اهمیت زياد وجود اتراگی  بالنگ با واژهی  از وجود میوه

که کاشت درخت بالنگ در سراسر مراکز يهودی نشین سواح  دريای مديترانه گسترش يابد. از سوح  

شود. زيرا در شمال ايران  می ايرانی دريای مازندران نیز به عنوان مرکز ثانوی انتشار انواع مرکبات نا  برده

انواع وحشی و غیر اقتصادی مرکبات مانند سلطان مرکبات شيک نوع لیمو ترش که دارای پوست خیلی 

انواع ديگر ای  باشد و معروف است به ته بشقابیل و ترش دبه و پاره می ضخیم و گوشت مختصر و کم آب

شود شخوئی،  می ز، مینا، اترج و غیره زياد ديدهباشند مانند دارابی، توسرخ، توسب می که مشابه گريپ فروت

 ل.2902

صلیبی موجب شد که درختان مرکبات از کشورهای ساحلی جنوب دريای مديترانه به های  جنگ 

کردند به  می که از طريق دريا مسافرتها  میالدی توسط پرتقالی 26اروپا منتق  شوند. پرتقال در قرن 

دی کلمبوس در اولین سفر خود به آمريکا بذور پرتقال و لیمو را میال 2431اروپا منتق  شد.در سال 

از جهان که شرايط آب و هوايی ايجاب ای  همراه خود به آنجا برد. امروزه درختان مرکبات در هر منطقه

شوند از جمله در الجزاير، استرالیا، چین، يونان، هندوستان، اسرائی ، ايتالیا، ژاپن، مراکش،  می کند کاشته

 ل.2920، حی مقد اياالت متحده و غیره شفتوحی و فتاجنوبی، زلند، آمريکای التین، آفريقای نیو

 

     یآب نارنگ دیتولهای  روش-6-5-2

شسته شده و روغن موجود در پوست آن با عبور  وهیقب  از استخراج آب آن، م یآب نارنگ دیتول در 

آن  یدهد و ط می وهیبه پوست م زيدها برش ردستگاه ص نيشود. ا می از دستگاه استخراج روغن گرفته

و  غنگردد. مخلوط رو می روغن در سطح پوست پاره شده و روغن توسط شستشو خارج یحاوهای  سهیک

                                                
1.Citrus Medica 

2.Etrog 
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حاصله روغن  ونیگردد. امولس یاز هم جدا شده و آب به دستگاه شستشو برم فوژيآب با استفاده از سانتر

شود. آب مرکبات  می جدا وهیاز آب م 2صاف کردن اتیعمل در طول وهیدر مراح  بعد از استخراج آب م

 دهيوه به دو قسمت بریم يی. در روش برقو9و روش فشردن 1يیشود: روش برقو می به دو صورت گرفته

شود. در روش  می آن خارج اتيقرار گرفته و محتو 4در مقاب  برقو کیبطور اتومات مهیشود و هر ن می

 گريبا همد یدو سر نيو ا رندیگ می کنار هم قرار نيیان در باال و پابه شک  فنج لهیم یفشردن دو سر

تکه کوچک از پوست در  کين دو فنجان یدر حد فاص  ب وهیل. با فشردن م2-2شک  شوند ش می ریدرگ

 کيبه ای  قسمت برش خورده از راه حفره قياز طر اتيبرش خورده و محتو ینيیفنجان پا یانیقسمت م

و از طريق عم  مکش پمپ، آب میوه به منظور خروج از دستگاه به  لوله مشبک است شود. می لوله منتق 

 شود می يک لوله چند شاخه رانده

 

 

 ب                                          الف  

 درگیرهای  پنجه -آزاد  بهای  پنجه -آب میوه گیر مرکبات: الف -2-2شک 

                                                
1.Finishing 

2.Reaming 

3.Crushing 

4.Reamer 
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 مشخصات گیاه شناسی -6-5-9

هستند. اين زيرتیره  1اورانتیوئیدهی  و زير تیره 2روتاسهی  اتات معروف به مرکبات از تیرهکلیه نب  

ی  سیتروس جنبهو   4، فورچونال9سیروسجنس آن يعنی پون 9جنس مختلف است که فقط  99دارای 

 ل.2902برخوردارند شخوئی، ای  مرکبات از اهمیت ويگهی  اقتصادی داشته و در کشورهای تولیدکننده

 

 سیتروس-6-5-4

مرکبات ی  شناسیم. در واقع کلمه می مرکباتی است که ما در ايرانی  جنس سیتروس شام  کلیه  

سیتروس که نا  علمی مرکبات است در زبان فارسی مورد ی  يک لفظ عربی است که به جای کلمه

دورگ طبیعی و يا ی  محدود اولیه بوسیلهارقا  کنونی از يک يا چند جنس ی  گیرد.کلیه می استفاده قرار

 ل.2902جهش بوجود آمده اند. نارنگی نیز از جنس سیتروس است شخوئی، 

 

 آنهای  نارنگی و برخی ویژگیی  شناخت میوه-6-5-4-6

کوچک و های  رسد و مانند پرتقال برگ می متر 6تا  4ارتفاع  درخت نارنگی همیشه سبز است و به  

ی ممکن است به طرف باال رشد کند و يا خمیده و به طرف درخت نارنگهای  دمبرگ باريک دارد. شاخه

ها  دارای تیغ باشند اين تیغها  از آنای  پايین متوجه باشد. درخت نارنگی معموال بی تیغ است و اگر پاره

خیلی ريز و کوچک هستند. از مشخصات نارنگی پوست آن است که چسبندگی آن به گوشت يعنی 

ی  اندازه توان پوست را از قسمت خوراکی میوه جدا کرد. می به آسانی قسمت داخ  میوه خیلی کم است و

پرتقال است ششیبانی، ی  کند ولی بطور کلی کوچکتر از میوه می میوه هر جند با انواع باغی آن تفاوت

 ل.2966

                                                
1.Rutacea 

2.Aurantioidae 

3.Poncirus 

4.Fortunella 
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روغنی زيادی است که توسط يک های  شام  کیسه 2ینارنگی يک ساختار ناهمگن دارد. پوست بیرون

دهد. اليه زيرين  می ی پوشیده است. اين روغن، لطیف و معطر است و به نارنگی بوی خوشیپوشش پوست

1پوست بیرونی يک اليه سفید و اسفنجی است که آلبدو
پارانشیمی با های  شود که شام  سلول می نامیده 

اين  کنند. می فالودو و آلبدو از درون حساس و لطیف نارنگی حفاظتفضاهای بین سلولی زيادی است. 

ل از 4شود که بوسیله يک غشا از بافت پوست بیرونی شاپیدرمال می ل تقسیم9بافت به بخش هايی شکارپ 

نازکی به پوست های  آبی زيادی است که بوسیله رشتههای  شوند. هر بخش شام  کیسه می يکديگر جدا

است شاستروشاين و  شوند. محور مرکزی نارنگی نیز از بافت اسفنجی مشابه آلیدو ساخته شده می متص 

 ل.1-2ل ششک  2334،  0هامان

 

 میوه نارنگی -1-2شک  

 

ممکن است زبر و يا صاف باشد. ضخامت پوست نیز در انواع ها  در انواع مختلف نارنگی پوست میوه

نارنگی دارای چند نوع  کند. می مختلف متفاوت است. رنگ پوست از زرد نارنجی تا نارنجی قرمز تکییر

                                                
1.Flavedo 

2.Albedo 

3.Segment 

4.Epidermal Layer 

5.Stroshine and  Hamann 
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از نواحی مديترانه است و ديگری نارنگی ژاپنی که به نارنگی  کی نارنگی معمولی که اص  آناست ي باغی

يا نارنج سه برگ  9معروف است. برای ازدياد اين نوع  اغلب از پونسیروس تريفولیاتا 1يا ساتسوما2اونشو

ها  آنی  که مهمتر از همهکنند  می نیز به چند گروه تقسیمکنند. از نظر باغبانی انواع نارنگی را  می استفاده

ش شیبانی،  6گروه تانجرين -4 0گروه نارنگی معمولی -9گروه ساتسوما  -1 4گروه کینگ -2 عبارتند از:

 ل.2966

 

 برخی از ارقام میوه نارنگی -6-5-4-2

در ايران نارنگی انشو به عنوان متداول ترين رقم مرکبات در مقاب  سرما در شمال ايران معرفی  

شود. بومی ژاپن است و  می ن رقم در کشورهای اروپايی و آمريکايی به نا  نارنگی ساتسوما نامیدهگرديد. اي

باشد. دارای پوست  می از طريق ترکیه وارد کشور گرديده است و بسیار خوش طعم و عطر و بدون بذر

گوشت و  شود. در صورتیکه میوه بیش از حد برسد، بین می نازک پرتقالی و به راحتی از گوشت جدا

کاهد. در ايران فقط در نوار ساحلی دريای مازندران  می پوست فضای خالی ايجاد و از خاصیت انباری آن

آبان است. نارنگی انشو در دنیای امروز  20مهر تا  20قاب  پرورش است. زمان رسیدن آن در شمال ايران 

 به دو گروه ويس
2و اواری0

 
تقسیم شده است. گروه ويس نسبت به گروه اواری زودرس تر هستند. در  

3ايران از گروه ويس ارقا  میاگاوا
وجود  21و از گروه اواری ارقا  سیلورهی 22، سوجی ياما  25، ايشی کاوا 

 ل.2966دارد ششیبانی، 

                                                
1.Unshiu 
2.Satsuma 

3.Trifolita 

4.King 

5.Mandarin 

6.Tangerine 

7.Wase 

8.Owari 

9.Miyagawa 

10.Ishikawa 

11.Sugiyama 

12.Silverhill owari 
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 ارقا  خارجی ديگر نارنگی عبارتند از:

2کلمانتین -2
 

تولید نمی ای  باشد و بدون آن میوه می د دانه گرده از منبع ديگریيک رقم دگرگشن است و نیازمن 

کند و حتما بايد به طور مخلوط ش ده به يکل با نارنگی دانسی يا نارنگی محلی کاشته شود تا محصول 

خوب و مناسب تولید نمايد. در آزمايشات پرتقال محلی گرده دهنده بسیار خوبی برای باروری اين رقم 

دازه میوه آن در مقايسه با انشو متوسط بوده و برخالف نارنگی انشو بذر دارد که از معايب اين بوده است. ان

کم بذرتری نیز در اسپانیا حاص  شده است که های  اخیر استرينهای  آيد. ولی در سال می رقم به شمار

در بعضی از نقاط جنوبی پذيرد.  می کادوس و کاهونا از آن جمله اند. اين نارنگی نیز منطقه شمال ايران را

تواند پرورش داده شود. نارنگی کلمانتین در ايران ش  می خنک آنهای  کشور نظیر دلفارد جیرفت و دامنه

سبک است. در های  شود. رقمی است نسبتا مقاو  در مقاب  سرما و نیازمند خاک می يافال نیز نامیده

  خصوصا شرق مازندران به آبیاری دارد. در آن ريز و پوست کلفت و نیاز مبری  سنگین میوههای  خاک

باشد  می ارنگی پیج و انشوعد از نصورت عد  تکذيه کافی حالت سال آوری دارد. تاريخ رسیدن میوه آن ب

 ل.2902شخويی،

 

1يونسی -1
 

 بذر دار دنیاهای  اين رقم در حقیقت نارنگی پونکن است شپونکن يکی از ارقا  معروف نارنگی 

آن هندوستان و به علت کیفیت عالی سريعا در سراسر دنیا پخش شده استل. بذر آن اولین باشد. مبدا  می

يونس ابراهیمی پگوهشگر مرکبات به ايران آورده شده  ايالت فلوريدای آمريکا توسط از 2940بار در سال 

به است و پس از کارهای پگوهشی توسط ايشان به عنوان يک رقم مناسب معرفی شد و به همین دلی  

ويروسی و جز گروه های  نا  يونسی معروف شده است. اين رقم به علت نوسالر بودن عاری از بیماری

باشد که میوه آن بعد از نارنگی انشو و کلمانتین در شمال ايران میرسد. درخت آن قوی، دارای  می زودرس

                                                
1.Clementine 

2.Yunesi 
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توجهی برخوردارند و  درختان مادری آن از محصول قاب رشد ارتفاعی و پر محصول است و در حال حاضر 

گوشت دار، بذردار و زودرس است. های  يکی از ارقا  انتخاب شده در شمال ايران است. از انواع نارنگی

 ل.2966ت و بازارپسندی آن بسیار خوب است ششیبانی، میوه آن درشت تر از ساير ارقا  نارنگی اس

 

2 پیج -9
 

رگ است با نارنگی کلمانتین بدست آمده است. اين رقم از دو رگ گیری مینوالنجلو که خود يک دو 

از قدرت تلقیح بسیار ضعیفی برخوردار بوده و احتیاج به پلی نايزر دارد. به عبارت ديگر تقريبا دگرگشن 

است و اين خاصیت را از مادر خود يعنی کلمانتین به ارث برده ولی شدت دگرگشنی به اندازه کلمانتین 

های  گردد ولی تولید میوه می   ه ، دانه گرده خود آن موجب بارورینیست و در صورت ايزوله شدن گ

درشت های  کند. میوه آن پهن و گرد و به رنگ نارنجی نتقاب  به قرمز، خوش فر  و دارای پره می کوچکتر

و گرد است. پوست آن در مقايسه با رقم انشو ضخیم ولی صاف و تعداد بذر آن متوسط است. تنها عیبی 

دهد ترکیدگی میوه است که به علت کمبود آب در تابستان و  می نگی در شمال از خود نشانکه اين نار

باشد.  می باشد که در صورت رفع مشک  يکی از ارقا  خوب و پرمحصول در شمال ايران می عناصر کمیاب

رقمی است زودرس، بازارپسندتر و پرمحصول ولی از نظر خاصیت انباری و حساسیت به سرما نسبتا 

 ل.2902، خويیعیف است شض

 

1نارنگی محلی در نوار مرکزی -4
 

هندوستان است که از « اونه کوی» نارنگی غالب در نوار مرکزی کشور، نارنگی محلی که همان  

 بمی، جهرمی، دزفولی، سیاهو و محلی نامیدههای  طريق بذر تکثیر يافته است. در نقاط گوناگون به نا 

 ل.2902، خويیشود ش می

                                                
1.Page 

2.Unshiu 
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 2ینوک -0
 

به مقدار زيادی وارد کشور شده است. پرآب، ها  همان نارنگی معروف به پاکستانی است که سال 

عداد دانه آن زياد است. دورگ بین شیرين، گوشتی و دارای پوستی نازک است. رنگ قرمز پرتقالی دارد و ت

 ر منطقه نوارمرکزیباشد و پس از نارنگی محلی، رقم دو  نارنگی د می کینگ و ويلولیفهای  نارنگی

 باشد. می

 

 1اورالندو تانجلو -6
 

دو رگ گريپ فروت با نارنگی يونسی است. میوه آن پهن، گرد، میان رس پرآب، گوشتی و تعداد  

 2944-2949بین های  شود و در سال می بذر آن زياد و به گرما مقاو  است. در ناحیه مرکزی ايران کاشته

قاشقی و برای تولید محصول بیشتر های  ن چتری و پرمحصول با برگوارد ايران گرديده است. درخت آ

 کاشته شود. 2:25بهتر است با نارنگی محلی و يونسی به نسبت 

 

9مینوالتانجلو -0
 

از دو رگ گیری همان اورالندوتانجلو حاص  گرديده ولی شک  آن کشیده تر از اورالندو و  

گ در موقع رسیدن میوه و تعداد بذر آن در مقايسه باشد. میان رس، پوست صاف، خوش رن می پرمحصول

های  وارد کشور شده است و يکی از ارقا  نارنگی 2944-2949بین های  با والدين کمتر است. در سال

 ل.2966باشد ششیبانی،  می معرفی شده در جنوب کشور

 

                                                
1.Kino 

2.Orlando Tangelo 

3.Minola Tangelo 
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 مفاهیم اساسی -6-1

 خواص فیزیکی محصوالت کشاورزی -6-1-6

کنند. ذرات شیر  می وسیعی از مقادير تکییری  شاورزی و غذايی در محدودهخواص فیزيکی مواد ک 

ممکن است ها  میکرومتر باشند در حالیکه هندوانه 205تا  255پودر شده ممکن است دارای قطری از 

ها  توانند خیلی متفاوت باشند. نخود فرنگی می نیزها  متر باشند.  شک  0/5دارای بیشترين قطر نزديک 

ها  جو دوسر طوي  و باريک هستند. چگالی سیبهای  بیضوی و دانهها  کروی شک ، پرتقال و نارنگیتقريبا 

باشد در حالیکه  گر  بر سانتی مترمکعب به طور معنی داری کمتر از چگالی آب 3/5تا  0/5ممکن است 

ها  سیبی  چگالی توده گر  بر سانتی متر مکعب باشد. 40/2تا  4/2گند  ممکن است های  چگالی دانه

کیلوگر   039گند  ممکن است ی  کیلوگر  بر مترمکعب باشد در حالیکه چگالی توده 000ممکن است 

بر مترمکعب باشد. تعیین سريع و دقیق خواص فیزيکی در فرآوری مواد کشاورزی مورد نیاز است. اختالف 

ف در چگالی نشان داده اختالی  تواند بوسیله می در کیفیت میوه ها، سبزی ه ، حبوبات و بذور اغلب

جريان و نیازهای رسوب سازی و در تعیین خواص ی  شود. چگالی مواد غذايی مايع در جداسازی بوسیله

ها  وقتی حبوبات و ساير مواد ريز بطور نیوماتیکی و يا وقتی که میوه قدرتی برای پمپ کردن، مهم هستند.

سیال به هر دو عام  چگالی های  احی سرعتشوند، طر می و سبزيجات به صورت هیدرولیکی حم  و نق 

تخلخ  که قسمتی از فضای هوايی در مواد جامد ريز است، بر مقاومت در  شود. می و شک  نسبت داده

توسط ها  گذارد. وقتی مواد گیاهی از قبی  علوفه می برابر جريان هوا از میان حجم ذرات جامد تاثیر

ها  شوند، توزيع اندازه می روغنی آسیابهای  غالت و دانهای ه برداشت خرد شده و وقتی دانههای  ماشین

ذرات های  بايستی برای دست يافتن به خواص مطلوب بدون مصرف غیرضروری انرژی مشخص شود. اندازه

باشد تا از تراکم و انباشتگی جلوگیری  کافی بزرگ ی  مواد غذايی از قبی  شیر پودر شده بايستی به اندازه

کافی بزرگ کوچک باشد تا به ح  سريع در طول شک  گیری مجدد اجازه دهد  شود و به اندازه

 ل.2334شاستروشاين و هامان، 
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 چگالی -6-1-6-6

داخلی را که با هوا پر شده اند حساب های  چگالی ماده جامد در واحد حجم مواد جامد است و حفره 

داخ  ذره بر چگالی های  است. حفره تک، ذره يا تکهی  نمی کند. چگالی ذره وزن در واحد حجم يک دانه

های  شود، مايع نبايد به حفره می جابجايی گاز يا مايع تعیینی  گذارند و وقتی ذره بوسیله می ذره تاثیر

داخلی نفوذ کند. چگالی توده وزن در حجم ک  اشکال شده توسط کمیت بزرگی از دانه ها، ذرات يا 

 ل.2334است شاستروشاين و هامان، ها  تکه

 

 تخلخل -6-1-6-2

گیرند، فضاهای هوايی بین ذرات وجود دارند. در اين  می وقتی مواد جامد ريز در يک ظرف قرار

اين فضاها از حجم ک . ی  صورت تخلخ  عبارت خواهد بود از درصد ک  حجم اشکال شده بوسیله

ا استفاده از پیکنومتر تواند ب می شام  اين حجم هوا نیستند. تخلخ ها  فضاهای خل  و فرج در داخ  دانه

تواند از چگالی ذره و چگالی توده محاسبه شود. اگر يک  می گازی، تعیین شود. همچنین تخلخ  مواد ريز

به طور کیلوگر  بر متر مکعب  مترمکعب با ماده پر شود، چگالی توده بر حسب 2ی  محفظه به اندازه

. حجم ذرات جامد در ظرف برابر است با ر کیلوگ عددی برابر خواهد بود با جر  ذرات در ظرف بر حسب

متر  2کم کردن حجم مواد جامد در ظرف از ی  تواند بوسیله می وزن ذرات تقسیم بر چگالی ذره. تخلخ 

 ل.2334مکعب و تقسیم بر حجم ک  و تبدي  به درصد، بدست آيد شاستروشاين و هامان، 

 

 

 خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی -6-1-2

لف خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی برای محققین جالب توجه بوده است. تعیین به دالي  مخت 

برداشت، جابه های  بهینه سازی ماشین یفیت و بدست آوردن اطالعاتی کهخواص مکانیکی از لحاظ ک
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اين موارد هدف نهايی، کاهش ضايعات کمی و کیفی ی  جايی و بسته بندی انجامد، اهمیت دارد. در همه

برداشت تا تولید محصول نهايی خواهد بود. خواص مکانیکی مانند مقاومت فشاری ی  مرحله محصوالت از

و مقاومت به ضربه و برش نیز در بسیاری از موارد مهم بوده و به عنوان معیاری از مقاومت به گسیختگی 

ییرشک  رئولوژی، علم مطالعه جريان و تک آيند. می و آسیب در مراح  برداشت و حم  و نق  به حساب

گیرد، خواص  می تکییرشک  و جريان صورتای  باشد و زمانی که در اثر اعمال نیرو در ماده می مواد

کند. يکی از  می گردد. همچنین رئولوژی تاثیر زمان را بررسی می مکانیکی به خصوص رئولوژيک منتسب

مقاومتی محصول اصولی برای جلوگیری از بروز صدمات در چنین حالتی، شناخت خصوصیات های  راه

استاندارد تحت شرايط های  تحت شرايط مختلف است. برای دست يابی به اين اطالعات انجا  آزمون

باشد  ها می فشار از متداولترين آزمايش -گیرد. در اين رابطه آزمون کشش می کنترل شده مدنظر قرار

 ل.2920شلواسانی و همکاران، 

 

 تغییر شکل مواد جامد -6-1-2-6

نوع  دهند. می کشاورزی و محصوالت غذايی در واکنش به نیروهای بکار رفته تکییرشک مواد    

کند و به عوام  متعددی بستگی دارد که شام   می واکنش به طور وسیعی در میان مواد مختلف تکییر

ماده است. مقدار نیروی  قبلی بارگذاری، ظرفیت رطوبت و ساختاری  نیروهای بکار رفته، پیشینه میزان

غذايی خا  و فرآوری  تواند به طور کمی برای ارزيابی بافت مواد می مورد نیاز برای ايجاد يک تکییرشک 

ها  و ماکارونیها  پخته شده و خا ، نان، شیرينیهای  پخته شده و خا ، سبزیهای  وشتشده از قبی  گ

هايی که در طی مراح  آسیب ی  تواند برای مطالعه می تکییرشک  -استفاده شود. همچنین آزمايش نیرو

و ها  و سبزيجات و برخی محصوالت غذايی شمانند شیرينیها  برداشت و جابه جايی غالت، دانه ها، میوه

افتد، استفاده شود. چنین مطالعاتی اغلب بینشی را در مورد رويدادهای خاص که  می ل اتفاقها ماکارونی
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 توان جلوگیری نمود، به ما ارايه می ستیشوند و اينکه چگونه از چنین شک می منجر به شکست ماده

 ل.2334دهد شاستروشاين و هامان،  می

 

 فشار و برش -6-1-2-2

اد کشاورزی است. در اين روش محصوالت فشار تک محوری يک روش عمومی آزمايش مو  

و ها  دهند. میوه می شوند و يا به شک  هندسی معینی تکییر حالت می کشاورزی يا مواد غذايی بريده

اغلب به شک  راست شوند در حالیکه حبوبات و غالت  می بريدهای  استوانههای  اغلب به شک ها  سبزی

توانند به آسانی با يک دستگاه  می دهند. مواد غذايی نر  از قبی  پنیر می تکییر وضعیتای  گوش و لوله

شود روی يک دستگاه  می هکه بريدای  به شک  استوانه بريده شوند. نمونهای  مشابه به يک مته چوب پنبه

دهد درحالیکه يک محور  می مسطح نمونه را از باال فشاری  گیرد. يک صفحه می فشار قرار -آزمون کشش

مسطح ی  ل. حرکت صفحه9-2کند ششک   می ا از پايین حمايتکه به يک حسگر متص  است نمونه ر

 شود. ولتاژ خروجی حسگر می حسگر اندازه گیریی  دهد و نیروی فشاری بوسیله می نمونه را فشار

تواند توسط  می نموداری استفاده شود و همی  تواند هم برای کنترل حرکت قلم روی يک ثبت کننده می

تواند روی حسگر قرار داده شود  می مشخصی  نمايش داده شود. يک وزنهها  يک سیستم جمع آوری داده

 ل.2334کالیبره شود شاستروشاين و هامان،  ها به طوريکه طی آن واحد ثبات و دستگاه جمع آوری داده
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دواير مور برای  -از يک ماده غذايی بای  فشار تک محوری يک نمونه استوانه -الف ل9-2شک  ش

 تنش و کرنش فشار تک محوری

 

 بنیادیهای  و ویژگیها  تعریف -6-1-2-9

نشیان داده  الیف   -9-2ک  در شی  hو ارتفیاع    dبا قطر ای  استوانهی  فشار تک محوری از يک نمونه 

شیود.   می طح تعريفروی يک صفحه به عنوان نیروی عمودی بکار رفته در واحد ستنش نرمال  شده است.

توانید در چنیین روشیی     میی  نشان داده شده استالف  -9-2مختصات سه بعدی که در شک  يک سیستم 

هسیتند،   zه هايی که شیام  محیور   صفحی  بکار رفته، اضافه شود. در همه zکه نیرو بطور موازی با محور 

در صیفحات  برشیی  هیای   برشی و کرنشهای  دارد. به هر حال تنشفقط يک تنش نرمال روی نمونه وجود 
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 نرمیال و برشیی  هیای   نرمال و برشی و کرنشهای  سازند. تنش می وجود دارند که زوايايی را با اين صفحات

نرمیال در  هیای   ارايیه شیوند. تینش    نشان داده شده،ب  -9-2دواير مور که در شک  ی  سیلهتوانند به و می

 ل.2334شاستروشاين و هامان،   صفر هستند yو  xهای  جهت

 

 تغییرشکل -عوامل موثر بر رفتار نیرو -6-1-2-4

ظرفیت رطوبت بر روی مواد خشک از قبی  حبوبات و غالت اثر خیلیی معنیی داری دارد. همچنیین     

گیذارد. درحالیکیه    میی  تکییرشک  محصوالت غذايی خشک شده تاثیر -رطوبت به طور زيادی بر رفتار نیرو

هیای   ظرفییت ها  سبزی وها  درصد دارند، میوه 95تا  0ی  چنین مواد خشکی نوعا رطوبت هايی در محدوده

سیالم و دسیت   های  و سبزیها  درصد دارند. يک اندازه گیری قطعی از وضعیت آب میوه 35تا  00رطوبتی 

تکییر شک  مواد کشاورزی و محصوالت  -. نرخ يا میزان کرنش نیز بر رفتار نیروبی استنخورده، پتانسی  آ

کیرنش بیاالتری را تولیید کنید     هیای   گذارد. معموال تنش بیشتری مورد نیاز است تیا نیرخ   می غذايی تاثیر

 ل.2334شاستروشاين و هامان، 

 

 تغییرشکل –پارامترهای استخراج شده از منحنی نیرو  -6-7

آيند که بیرای بررسیی    می تکییرشک  بدست -ترهای زيادی از منحنی و سطح زير منحنی نیروپارام 

تیوان بیرای بررسیی     میی  خصوصیات بافت محصوالت کشاورزی و مواد غیذايی مفیدنید. از ايین پارامترهیا    

 استحکامی مواد استفاده نمود.های  ويگگی

آماده شده از آنهیا اسیتفاده   های  نمونه توان از محصوالت به شک  طبیعی يا می در آزمايش بارگذاری

شوند شمث  نگهداری میوه  می کرد. اما از آنجا که بسیاری از محصوالت کشاورزی در حالت طبیعی فرآوری

ل. 2326بايد در حد امکان در شرايط نزديک به اين حالت انجا  گیرد شمحسینین، ها  با پوستل، اندازه گیری

گسیختگی، چکرمگی، بیشینه تکییر شک  و انرژی گسییختگی  ی  نقطه توان می تکییرشک  -از منحنی نیرو
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 ل. در ادامه، اصطالحات فنی مرتبط با ايین مقولیه توضییح داده   2334را بدست آورد شاستروشاين و هامان، 

 شوند: می

درون ای  در نقطیه ای  نیرويی که به صفحههای  عبارت است از شدت نیروهای داخلی يا مولفه :6تنش

 گردد. می ماليک جسم اع

کمیتی بدون بعد است که تکییر واحد در اندازه و شک  يک جسم در اثر اعمال نیرو، نسبت  :2کرنش

 گردد. می بر مبنای میلی متر بر میلی متر بیانبه اندازه يا شک  اولیه را نشان داده و بطور متداول 

بیرداری   شیک  کمیتیی   سبی نقاط درون يک جسم. تکییرعبارت است از جابه جايی ن: 9تغییرشکل

ی  است و در حالت کلی با تکییرشک  ک  جسم در ارتباط است. تکییر شک  عاملی بسیار مهیم در مطالعیه  

مکانیکی که با هیدف بررسیی   های  رود، زيرا در اغلب آزمون می رفتار رئولوژيک محصوالت کشاورزی بشمار

 ت دسیت نخیورده میورد بررسیی قیرار     پذيرد، محصول کشاورزی عموما به صور می خواص بیولوژيک انجا 

مقادير تکییرشک  نسیبت بیه نییرو يیا زمیان      ی  گیرد. در اين صورت عوام  به دست آمده نشان دهنده می

 خواهند بود.

شیود تیا شکسیتگی حاصی       می عبارت است از مقدار انرژی که بر واحد حجم جسم وارد: 4چغرمگی

 گردد. می ر سانتی متر مکعب بیانشود و بر حسب میلی ژول بر میلی مترمکعب يا ژول ب

تکییر شیک  کیه درآن حتیی بیا کیاهش تینش،        -است در منحنی نیروای  نقطه: 5نقطه گسیختگی

 شود. می میزان تکییرشک  به سرعت افزايش يافته و جسم شکسته

 

                                                
1.Stress 

2.Strain 

3.Deformation 

4.Toughness 

5.Yield Point 
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 تحقیقی  پیشینه -6-8

 یین خصوصییات و مرکبات برای تعها  تحقیقات زيادی بر روی محصوالت کشاورزی به خصوص میوه 

 فیزيکی و مکانیکی انجا  شده است:

ل خصوصیات فیزيکی در ارقا  رايج نارنگی ش يافا و پیجل را تعیین کردنید.  1552صحرارو و همکاران ش 

خصوصیات فیزيکی مورد بررسی در اين تحقیق شام  ابعاد فیزيکی، جر ، حجم، قطیر متوسیط هندسیی،    

فیزيکی با ضريب همبستگی باال تعیین شد. نتايج به اين صیورت  های  ضريب کرويت بود. روابط بین ويگگی

درصد بیشتر از رقیم   30/5بود که نارنگی پیج دارای قطر بزرگتر از رقم يافا بود. وزن مخصوص نارنگی پیج 

 شود. می ديگر بود که برای صادرات در نظر گرفته

ییوه کییوی شرقیم برنیو و     ل برخی خصوصیات فیزيکیی و شییمیايی م  2932حسین زاده و همکاران ش 

هیواردل را اندازه گیری کردند. در اين تحقیق سفتی و برخیی خیواص کیفیی مییوه کییوی شارقیا  برنیو و        

هیواردل در چهار مرحله زمانی برداشت مورد بررسی قرار گرفت. تیاثیر نیوع رقیم شبرنیو و هییواردل و زمیان       

آزمیايش فاکتوريی  ارزيیابی شید. نتیايج      يیک  در  phبرداشت بر سفتی، میزان مواد جامد محلول و میزان 

نشان داد که نوع رقم و زمان برداشت تاثیر معنی داری بر برخی خواص کیفی میوه کیوی دارد. بیین رقیم   

برنو و هیوارد تفاوت معنی داری از نظر قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی و ضريب کرويت وجیود  

حقیقی اثر معنی دار نداشتند. با افیزايش زمیان برداشیت    داشت. ولی فاکتورهای مذکور بر جر  مخصوص 

افزايش و میزان سفتی کاهش يافت. در بین دو رقم از لحاظ مییزان   phمیزان مواد جامد محلول و میزان 

و  2تفاوت معنی داری وجود داشت. در تحقیقیی توسیط داکوگیول    phمواد جامد محلول و میزان سفتی و 

از برداشت و سرعت بارگذاری بیر خیواص مکیانیکی پرتقیال در بارگیذاری      ل اثر زمان پس 1524همکاران ش

شبه استاتیکی بررسی شد. نتیجه اين تحقیق نشان داد تنش، کیرنش و انیرژی گسییختگی پرتقیال بطیور      

ل خیواص فیزيکیی و مکیانیکی    2931معنی داری تحت تاثیر زمان پس از برداشت است. دادور و همکاران ش

 بررسی کردند. تحقیق حاضر به منظور تعیین و مقايسه برخی خواص فیزيکی و  پرتقال رقم والنسیا را
                                                
1.Dakogol 
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Abstract:Determinig the physical and mechanical properties of fruit are important in proper 

design of handling, packaging, storage and transportation system, which result in reduction 

of mechanical damage and increasing product shelf life.On of garden products that produce 

in hinterland sizeabley, is tangerine. In this research, technological properties of whole 

fruit such as physical dimensions, true density, bulk density and porosity and strength 

properties of fruit, deformation at break point, rupture force, energy rupture and toughness 

under compression test were determined in two common varieties of tangerine ( Unshio-

Clementine). In this relation, the ffect of fruit size (3 levels), loading speed (3 levels) and 

direction of loading (2 levels) were defined. The results showed that cultivar had a 

significant effect on the properties of actual density, mass density and porosity at 1% 

probability level. The actual density of Unshiu  cultivar was more than the actual density of 

Clementine cultivar. Mass density and porosity of Clementine cultivar obtained more than 

mass density and porosity of Unshiu cultivar. The interaction of loading speed and 

direction, the interaction of loading speed and size and the interaction of loading and size 

are only significant for the deformation at the rupture point of the Unshiu cultivar at a 

probability level of 5%. The triple interaction of loading speed, loading direction and fruit 

size has become significant only for rupture force and rupture energy at probability level of 

5%. The rate of deformation at the point of rupture in the cultivar of Unshiu in transverse 

loading direction as more than longitudinal loading direction. Unshiu cultivar as thr size 

increased, the deformation increased at the point of rupture. The force required for rupture 

is one of the criteria for the strength of material. The highest rupture energy is related to 

the loading speed of 90 mm per minute, small size and in the longitudinal direction. 

Tangerine is an anisotropic substance. For the Clementine cultivar, the degree of 

deformation at the rupture point was increased by changing the direction from longitudinal 

to transverse mode in all three sizes. For Clementine cultivar, the energy of rupture 

increased by changing loading direction from longitudinal to transverse mode in all three 

fruit sizes.

Keywords: Tangerine, Physical and mechanical properties, Rupture energy, Toughness
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