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هچکید  
واند در طراحی ماشین هاي مورد نیاز در خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزي می ت وجود اطالعاتی در زمینه

 نمونه 30در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی . و پس از برداشت مفید باشد و برداشتعملیات کاشت، داشت 
، )عرض و ضخامت طول،(، ابعاد ، حجمجرم :فیزیکی هویج شامل هايمشخصه. اندازه گیري شدهویج تحت شرایط استاندارد 

سپس خواص مکانیکی . باشدمی ی و سطح رویه، کرویت، دانسیته، نسبت رعنایمیانگین قطر هندسی، میانگین قطر حسابی
تحت  Zwick/Rollوسط بعد طولی آن به وسیله ماشین آزمون یونیورسال  از هویجبرش و شکست نمونه ها در هنگام 

 ،نتایج حاصل از خواص فیزیکی و مکانیکی هویج در زمینه طراحی ادوات مربوطه. استاندارد هاي الزم اندازه گیري گردید
فیدي در اختیار طراحان، نگهداري و فرآوري آن کاربرد داشته و اطالعات م بندي،بسته شستشو، جداسازي، بندي،جهدر انتقال،

  .تولید و فرآوري هویج قرار می دهند ها، محققان و کارخانهسازندگان
  

  ، برشخواص مکانیکی، شکست خواص فیزیکی، هویج، :واژه هاي کلیدي
  
:قدمهم  

دو ساله  ،گیاهی است )داروي بینایی( هویج. می باشد Umbe lliferaeاز خانواده    Daucus carotaهویج با نام علمی 
هویج داراي :ترکیبات شیمیایی .داراي ریشه راست و ساقه بی کرك که نوع پرورش یافته آن در اکثر نقاط زمین کشت می شود

و ) Aویتامین( سلولز و مقداري ماده رنگی کاروتن % 5/1مواد گلوسیدي ، حدود %  8چربی ، %  2/0مواد ازته ،  5/1آب ،%  87
در ترازنامه غذایی ایران تحت عنوان سبزي آورده شده و . ]1[ باشدمی E و A ،B ،C ،D هايو ویتامین دیاستازهاي مختلف

ارنجین را طی تحقیقی فالونوئید ن) 1387(همتی  .]2و1[ ، در نظر گرفته شده است25براي سبزیجات، درصد ضایعات حدود 
در تحقیقی در مصر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی  .[3] از میوه نارنج به منظور مصرف آن در صنایع دارویی استخراج کرد

در تحقیقی استحکام  .]5[ نیروي خورد شدگی و تست سوراخ بود پیاز مورد مطالعه قرار گرفت این حواص شامل ابعاد ظاهري
که در اندازه گیري نیروي برش استاتیکی از وزن آب و در  برنج مورد مطالعه قرار گرفتبرش استاتیکی  و دینامیکی ساقه 

انسه و همکاران در  .]10[ اندازه گیري نیروي برش دینامیکی از کرنش سنج هاي نصب شده روي بازو انتقال نیرو استفاده شد
نتایج نشان داد با افزایش رطوبت مدول  ..خواص خمشی و برشی ساقه آفتابگردان را مورد بررسی قرار دادندتحقیقی 

جانگ خواص مکانیکی ساقه . ]6[ االستیسیته و مقدار تنش خمشی کاهش و استحکام برشی و انرژي برشی افزایش گردید
  . ]7[ سیر را جهت توسعه یک ماشین برداشت غده سیر مورد بررسی قرار دادند

، جرم حجم،جرم حجمی، )عرض و ضخامت طول،(ابعاد : مانندج برخی ویژگی هاي فیزیکی هوی تعیین تحقیقهدف از این 
بعد طولی آن به از وسط  هویجمساحت سطح رویه ، نسبت رعنایی و سپس خواص مکانیکی نمونه ها در هنگام برش و شکست 

  . می باشد تحت استانداردهاي الزم Zwick/Roll وسیله ماشین آزمون یونیورسال
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هامواد و روش  

. هویج ها در بازار شهرستان اسالم آبادغرب تهیه گردید.در آزمایشگاه دانشگاه ایالم انجام شد  1393دیبهشت آزمایشات در ار
 65الی  63لسیوس و رطوبت نسبی درجه س 20(ساعت در دماي اتاق  24و براي . سپس به صورت دستی تمیز گردیدند

 c و) عرض( b ،)طول( a هویجابعاد . ررسی گردیدهویج ب نمونه 30فیزیکی بر روي همه خواص . نگهداري شدند) درصد
میلیمتر بدست  01/0با دقت  )  DC-515 MODEL, LUTRON,TAIPEI ,TAIWAN( ،ولیس دیجیتالبه وسیله ک) ضخامت(

  . به صورت زیر محاصبه شده است سپس قطر میانگین هندسی. آمدند

)1   (                                                                                                                            
3 abcdg   

                                                                                            
 ترین قطر عمود بر  بزرگ cو  aترین قطر عمود بر  بزرگ b، ترین قطر بزرگ a، قطر میانگین هندسی dgکه  
aوb باشدمی.                          

.از رابطه زیر بدست آمده است  هویجکرویت   
)2(  

  .باشد می هویج کرویت ضریب Spکه 
.نیز از رابطه زیر بدست آمد هویجمساحت سطح   

)3        (  
  

  .از رابطه زیر بدست آمد هویج ها )Ra(نسبت رعنایی
)4(           

گیري  گرم اندازه 01/0با دقت  )GF600MODEL,A&D,ALVISO,USA( ،دیجیتالی ها توسط یک ترازوي حساسهویج جرم 
اي، براي تعیین حجم توده. ها تعیین گردیداي آنها ابتدا حجم تودههویجی حجمجرم براي تعیین  .شد

سپس در داخل ظرف آب  .ریخته شدند مدرج یک ظرف با جرم مشخص در داخل  هویجابتدا تعدادي 
ها با استقاده از رابطه زیر محاسبه هویجحجم . ها پر شودهویجریخته شد تا تمام حجم فضاي خالی بین 

  :گردید
)5(  

  .ها از رابطه زیر بدست آمد هویجو جرم حجمی 

       )6(  
حجم  g( ،V( هویججرم   M،)3g/cm( هویججرم حجمی واقعی Ptجرم حجمی آب، Pw ،جرم حجم آب جابجا شده WWکه 

براساس استاندارد  و برش) خمش(هویج در دو تست شکست  سپس براي تعیین ویژگی هاي مکانیکی. ، است)cm3(هویج 
ASTMD 790-03 براي انجام هر یک از آزمون هاي فوق بارگزاري در وسط بعد طولی . مورد ارزیابی قرار گرفت در دماي اتاق  

a
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زمان به رایانه  که هم. گردید استفادهZwick/Roll ماشین آزمون یونیورسال براي انجام این آزمایشات از . هویج اعمال گردید

  .آزمون ها در سه تکرار انجام گرفت و هر یک از . متصل بوده و داده برداري صورت می گرفت
  

 نتایج و بحث
آورده شده  1ص فیزیکی اندازه گیري شده ، در جدول خوا CVمقادیر میانگین، بیشترین، کمترین و  برطبق نتایج           

 قطر میانگین هندسی، میانگین قطر طول، عرض، ضخامت،( با توجه به نتایج مقادیر میانگین خواص اندازه گیري شده . است
ر دمحسنین و همکاران . به ترتیب محاسبه گردید) حجم و جرم حجمی  کرویت، مساحت سطح، نسبت رعنایی، جرم، حسابی،

باره اهمیت این خواص براي تعیین اندازه گیري ماسین آالت خصوصا ماشین آالت جداسازي و سورتینگ بحث و تحقیق کرده 
کمتر باشد، آن آزمایش دقیق تر است زیرا خطاي  CVهر چه ضریب تغییرات  .]9، 8[ و بر اهمیت آنها تاکید نموده اند

خواص مکانیکی هویج در حین بارگزاري  CVطبق نتایج مقادیر میانگین، بیشترین، کمترین و  بر. آزمایشی کوچکتري دارد
  . آورده شده است 3و  2شکست و برش هویج به ترتیب دز جدول آزمون شبه استاتیکی در 

  .برخی خواص فیزیکی هویج. 1جدول 
 %CV کمترین بیشترین میانگین خواص فیزیکی هویج

mm(  03/155 55/177 57/123(طول  8/43 
mm(  12/24 14/28 18/21(عرض  8/11 

mm(  13/24 16/27 17/21(ضخامت  8/12 
mm(  80/44 30/50 12/38(قطر میانگین هندسی   6/67 

mm(  69/67 76/75 15/60(قطر میانگین حسابی  5/94 

 6/86 0/25 34/0 29/0  % کرویت
mm2( 23/6304 40/7945 55/4563(مساحت سطح  28/13  
12/0 20/0 15/0 یینسبت رعنا  39/10  

gr(  21/83 173/92 196/67(جرم  43/10  
mm3(  84/74 94/19 68/15 48/10( حجم  

gr/mm3( 0/98 0/99 0/97 64/0(جرم حجمی  
                

  .خواص مکانیکی میوه هویج حین بارگذاري شبه استاتیکی در تست شکست. 2جدول
در تست شکست هویجخواص مکانیکی    %CV کمترین بیشترین میانگین 

N( 5/49( حداکثر نیروي الزم براي شکست  84/70 31/85 17/11 
N( 48/5 79/65 30/22 94/13( نیرو در لحظه شکست  

N.mm(  577/40 692/23 385/73 84/18( کار انجام شده براي رسیدن به حداکثر نیروي الزم براي شکست  
N.mm( 35/526(هویج ست کار انجام شده براي رسیدن به نیرو در لحظه شک  657/18 395/84 84/19  

mm( 9/21( هنگام اعمال حداکثر نیرو هویجتغییر شکل   25/28 18/21 92/8  
mm( 7/20( هنگام شکست هویجتغییر شکل   24/70 18/23 09/8  
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.خواص مکانیکی هویج حین بارگذاري شبه استاتیکی در تست برش. 3دولج  

در تست برش هویجخواص مکانیکی   %CV کمترین بیشترین میانگین 
N ( 4/71(حداکثر نیروي الزم براي برش هویج     89/81 69/51 75/11  

N(   18/37( نیروي پیش فرض در هنگام تغییر شکل  45/17 32/24 5/47 
N/mm2( 0/00178 00511/0( تنش برشی پیش فرض در هنگام تفییر شکل برشی  000167/0  11/13  

N/mm2( 0/00168 00273/0( مقاومت برشی  00113/0  85/10  
mm( 57/26( ییر شکل برشی در هنگام اعمال حداکثر نیروتغ  70/17 6/76 02/14  

 
 
  تیجه گیرين
 

همچنین بهبود خطوط مختلف  اولین گام در جهت تدوین استاندارد هاي کیفی براي محصوالت کشاورزي نظیر هویج و
در این تحقیق برخی از . ویج و تغییرات آن در اثر عوامل گوناگون استاین محصول، دانستن ویژگی هاي متنوع هفراوري 

خمش و برش مورد آزمون خواص مکانیکی هویج حین بارگذاري شبه استاتیکی در . مورد بررسی قرار گرفت ي هویجویژگی ها
  .تاس فرار از میانگینمچنین در این تحقیق ضریب تغییرات که بیان کننده درصد ه. بررسی قرار گرفت

  
  تقدیر و تشکر

-میتشکر از گروه مذکور بدین وسیله . انجام شد هاي کشاورزي، گروه مهندسی مکانیک ماشیناین تحقیق در دانشگاه ایالم
 تحقیقاین  مورد نیاز امکانات نمودنفراهم همکاري در آقاي قیطاسی مسئول محترم کارگاه دانشگاه جهت  همچنین از. شود

  .شودتقدیر می
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