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 خالصه

سیختگی ٍ تغییش شکل ش سٍی ًیشٍی گغذُ ثاثشات سشعت ثبسگزاسی ، سقن  ٍ اًذاصُ دس ایي تحقیق 

هیلی  25ٍ35، 15، 5 سطح سشعت 4ّب دس  ثبسگزاسیدس ًقطِ ی گسیختگی هَسد ثشسسی قشاس گشفتِ است 

 صَستی ٍ ،قشهضآرسشْش صًجبى سقن پیبص صسد 3ثش سٍی  ،هتَسط، کَچک ،ثضسگ، دس سِ اًذاصُ  هتش ثش دقیقِ

ل دس طشح پبیِ ی کبهال تصبدفی هَسد ثشسسی قشاس گشفت. تکشاس دس قبلت آصهبیش فبکتَسی 8ٍ دس  ًَشْش

ًیشٍی سطح سشعت ثبسگزاسی ثشای  4دس ّش  اثش اصلی اًذاصُ ی غذُ ی ایي است کًِتبیج ًشبى دٌّذُ

ًتبیج ًشبى داد کِ ثب ّوچٌیي  .گسیختگی ٍ تغییش شکل دس ًقطِ ی گسسیختگی هعٌی داس هی ثبشذ

 شکل دس ًقطِ ی گسیختگی افضایش هی یبثذ. ًیشٍ ٍتغییشافضایش اًذاصُ ی غذُ 
 

 گسیختگی یًقطِ دس شکل تغییش گسیختگی، ًیشٍی هکبًیکی، خَاص پیبص،کلمات کلیذی:
 

 

 مقذمه  

یکی عالٍُ ثش ایٌکِ ثِ عٌَاى سجضی ثِ هصشف تغزیِ هی سسذ  onion ًٍبهالتیي ALLIUM  CEPAL علوی ًبم ثب پیبص 

قشى پیش ّوَاسُ ثِ دلیل خَاص اسصشوٌذ هَسد تَجِ ثَدُ است. پیبصّب سا دُ ّب است کِ اص  اص گیبّبى داسٍئی ثسیبس قذیوی

، سسیذُ ٍ سبلن ثبشٌذ ثبیستی اًتخبة ًوَدکِ ایي کبس دس ٍ آًْبیی کِ سفت دسجِ ثٌذی کشدقجل اص حول ثِ سشدخبًِ ثبیذ 

ثب تَجِ ثِ فقذاى اطالعبت دسثبسُ ی خَاص  .ثسیبسی اص کشَسّبی جْبى اص جولِ ایشاى ثِ صَست سٌتی اًجبم هی گشدد

یي اطالعبت دس طَل عولیبت پس اص ثشداشت اص قجیل ًقل ٍ اًتقبل، اًجبسداسی، دسجِ اهکبًٌیکی پیبص دس ایشاى، کِ داًستي 

ثٌذی، ثستِ ثٌذی ٍ فشایٌذ ًگْذاسی خیلی هْن است، ّوچٌیي دس فشایٌذّبیی اص قجیل خٌک کشدى، خشک کشدى ٍ فشایٌذ 

ًتقبل گشهب ٍ جشم ضشٍسی است ایي هطبلعِ ثشای ایجبد ثبًک اطالعبتی دس هَسد خَاص هکبًیکی سِ سقن پیبص هعوَل ایشاًی ا

اًجبم گشدیذُ  خَاص هکبًیکی پیبصتحقیقبت هختلفی ثشای تعییي خَاص هکبًیکی ٍ تبثیش عَاهل هختلف ثش صَستگشفتِ است.

هشخصبت فیضیکی ٍ اًجبهگشدیذثش سٍی پیبص تبصُ ٍ اًجبس شذُ ( 2015ّوکبساى، ) 1ٍکبٍسی تَسط کِ تحقیقی دساست 
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سقن پیبص هَسد هطبلعِ قشاس گشفتبیي هشخصبت عجبست ثَدًذ اص اًذاصُ ی غذُ، هسبحت سطح، جشم ، حجن،  4ٌّذسی 

یکی ٍ اًجبم دادًذ خَاص فیض 2003ٍّوکبساى دس سبل  2دس تحقیق دیگشی ثٌْبسَی چگبلی، چگبلی تَدُ ٍضشیت تخلل.

ّب صاٍیِ غلتش پیبص سا دس دٍ ٍضعیت هتعبدل ٍ غیش هتعبدل پیبص ٍ هکبًیکی ثشخی اسقبم پیبص هصشی سا اًذاصُ گیشی کشدًذ آى

ًیَتي ثَد ایي سًج ثشای  7/819 تب  443/  3ًیشٍی خشد کٌٌذگی ثشای ًَع سفیذ  سطح غلتشی اًذاصُ گیشی کشدًذ. 4دس 

یک هبشیي گشیذ ثٌذی پیبص ثش  2009.آًْب دس سبل ًیَتي ثَد 900تب 780ثشای پیبص صسد اص ًیَتي ٍ 4/341تب7/980پیبص قشهض 

صاٍیِ ی  3ی گشیذ ثٌذی سا ثِ طَس هحسَسی کبّش هی داد آًْب آصهبیش ّب سا دس اسبس  اًذاصُ طشاحی کشدًذ کِ ّضیٌِ

یک هبشیي پَست کٌی پیبص  2014دس سبل دسجِ اًجبم دادًذ ٍ  30ٍ  20، 10صاٍیِ ی کٌبسی  3دسجِ  ٍ  10ٍ20، 0طَلی 

سیستن دس سِ سطح سشعت گشدًذُ سِ گشٍُ ٍصًی ٍ سِ سطح صهبًی پَست کٌی اًجبم سا طشاحی ٍ اسصیبثی کشدًذ اسصیبثی 

 گشدیذ.
 

 

 مواد و روش ها

ثِ  هکبًیکی یتْیِ شذُ ٍثشای اًجبم آصهبیش ّبصسدصًجبى،قشهضآرسشْشٍصَستیٌَشْشسِ سقن اص پیبص هعوَل ایشاًی شبهل 

ثشای تعییي ًیشٍی ،آصهبیشگبُ خَاص ثیَفیضیک داًشکذُ فٌبٍسی کشبٍسصی داًشگبُ هحقق اسدثیلی اًتقبل دادُ شذ

سبخت  STM-20فشبس هذل  -گسیختگی ٍ تغییش شکل دس ًقطِ گسیختگی آصهَى فشبسی ثب دستگبُ آصهبیش کشش

ثب ظشفیت  DBBP-100هذل  BONGSHINثبسسٌج  ششکت طشاحی هٌْذسی سٌتبم اًجبم شذ. ایي دستگبُ هجْض ثِ

kgf100  ثِ صَست افقی ثیي دٍ فک دستگبُ قشاس گشفت. دستَس ششٍع  غذُ ی پیبصاست. ثشای اًجبم آصهَى فشبسی، ّش

یب  غذُآصهَى تَسط ًشم افضاس هشثَط ٍ اص طشیق سایبًِ هتصل ثِ دستگبُ صبدس هی شذ. ّوچٌیي ثب شٌیذى صذای شکستي 

تغییش شکل دس صفحِ ًوبیش کبهپیَتش دستَس تَقف آصهبیش تَسط سایبًِ ثِ دستگبُ  -هشبّذُ کبّش ًیشٍ دس ًوَداس ًیشٍ

ّبی هتٌبظش ًیشٍ ٍ تغییش شکل دس  ثبسگزاسی ٍ دادُدس ٌّگبم تغییش شکل  -دادُ هی شذ. پس اص اًجبم ّش آصهبیش ًوَداس ًیشٍ

تکشاس اًجبم شذ.  8ٍاسیبًس ًتبیج ثب آصهبیش فبکتَسیل دس طشح پبیِ کبهال تصبدفی ثب ًشم افضاس اکسل رخیشُ شذًذ. تجضیِ 

. گشدیذاًجبم  MSTAT-Cافضاس  ای داًکي ٍ ثب استفبدُ اص ًشم ّب ثب آصهَى هقبیسِ هیبًگیي چٌذ داهٌِ هقبیسِ  هیبًگیي

سشعت  4( ٍ آرسشْش ،قشهضًَشْش تی،صَسصًجبى صسدسقن )  3، اًذاصُ یجضسک ،هتَسط،کَچک3هتغیشّبی هستقل شبهل 

 هتش ثش دقیقِ( است. هیلی 35ٍ  25، 15، 5ثبسگزاسی )

 

 بحث ونتایج

ثب تَجِ ثِ ًشبى هی دّذ ًیشٍی گسیختگی ٍتغییش شکل دس ًقطِ ی گسیختگی جذٍل صیش ًتبیج تجضیِ ٍاسیبًس سا ثشای 

ًیشٍی گسیختگی ٍ تغییش شکل دس ًقطِ ی سی ثش دابتبثیش هعٌ غذَُ سقن اًذاصّکِ هشبّذُ هی شَد ًتبیج ثذست آهذُ

ًیشٍی گسیختگی ٍ تغییش شکل دس ًقطِ ی سٍی دسحبلی کِ سشعت ثبسگزاسی ّیچ تبثیش هعٌبداسی داسد  گسیختگی

هحبسجِ  ًیشٍ ٍ تغییش شکلتبثیش اًذاصُ ی غذُ سا ثش سٍی  ًتبیج هقبیسِ هیبًگیي 2ذاشتِ است. جذٍل شوبسُ ٌگسیختگی

ثب تَجِ ثِ جذٍل هشبّذُ هی گشدد کِ ثب افضایش اًذاصُ ی غذُ ّش دٍ کویت ًیشٍ ٍ تغییش شکل سٍ ثِ  دّذًشبى هی  شذُ

 ًیشٍی گسیختگی ٍ تغییش شکل دس ًقطِ ی گسیختگیًتبیج هقبیسِ ی هیبًگیي اثش هتقبثل سشعت ٍ سقن ثش افضایش است 

ثِ سقن ًیشٍی گسیختگی هشثَط هیبًگیي هقذاس ثب تَجِ ثِ شکل ثجیشتشیي ًشبى دادُ شذُ است. 2ٍ 1دس شکل ّبی 
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ًیَتي ثذست آهذ دس حبلی کِ ایي ًیشٍ ثشای سقن  92/80هیلی هتش ثش دقیقِ ٍ ثشاثش  35صَستی ًَشْش دس سشعت ثبسگزاسی 

 ًیَتي ثَد . 093/39هیلی هتش ثش دقیقِ کوتشیي هقذاس ٍ ثشاثش  5صسد صًجبى دس سشعت ثبسگزاسی 

 ، چغزمگی و ضزیب کشسانی سه نوع پیاسگسیختگی انزصیواریانس نتایج تجشیه  -1جذول

 تغییش شکل دس ًقطِ ی گسیختگی ًیشٍی گسیختگی 

 سشعت

 

nS205/1073 ns762/22 
 254/107902** اًذاصُ

 

**303/943 
 nS874/1091 ns029/21 سشعت ٍ اًذاصُ 

 515/152** 961/12466** سقن

 811/79** 172/2798** سشعت ٍسقن

 ns501/715 ns177/9 اصُ ٍ سقناًذ
 ns055/888 ns548/19 سشعت  ٍ اًذاصُ ٍ سقن

 داسی : عذم ٍجَد اثش هعٌیn.sدسصذ ٍ  5داسی دس سطح احتوبل  ٍجَد اثش هعٌی *دسصذ،  1داسی دس سطح احتوبل  ٍجَد اثش هعٌی **

 

 نتایج مقایسه میانگین اثز اصلی انذاسه ی غذه بزای تغییز شکل ،نیزو، انزصی وچقزمگی  -2جذول شماره 

 

 

 ( =00/11Lsdنتایج مقایسه میانگین اثز متقابل دو تایی سزعت بارگذاری و رقم پیاس بز نیزو در نقطه گسیختگی) -1شکل

  انذاسه 

 LSDهقبدیش ثضسگ هتَسط کَچک 

 b25/8 b12/9 a06/14 27/1 تغییز شکل

 a15/36 b15/50 c94/99 501/8 نیزو
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 ( =541/2Lsdقایسه میانگین اثز متقابل دو تایی سزعت بارگذاری و رقم پیاس بزای تغییز شکل در نقطه گسیختگی)نتایج م -2شکل
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