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 چکیده

، در سه اندازه بزرگرقم انشو در این تحقیق انرژی گسیختگی و چغرمگی در نقطه گسیختگی نارنگی 

تکرار در آزمایش  8میلی متر بر دقیقه و در  115و  05، 05، 05متوسط و کوچک با سرعت های بارگذاری 

 . نتایج نشان داد بیشترین میزان انرژی گسیختگیطرح پایه کامال تصادفی مورد بررسی قرار گرفتفاکتوریل در 

برای اندازه بزرگ و در جهت عرضی بدست آمد و میلی ژول  5/1701میلی متر بر دقیقه برابر 05عت در سر

برای اندازه کوچک و در جهت طولی بدست  میلی ژول 4/171میلی متر بر دقیقه برابر  05کمترین آن در سرعت 

جهت و اندازه نارنگی در سطح ، اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری  برای انرژی گسیختگی فقط همچنین آمد.

 معنی دار شده است. %0احتمال 

 

 سرعت بارگذاری، اندازه نارنگی، جهت بارگذاری، چغرمگی، انرژی گسیختگی واژه های کلیدی:

 

 

 مقدمه

 ع از نیروهایی که در مراحل مختل  فرآوری محصوتا  بایی و کشاورزی در اثر بروورد بین آن ها و قسمت های اطال

مختل  ماشین آتا  و ابزارهای فرآوری بوجود می آید تازم و ضروری است. این امر مستلزم انجام تحقیقاتی برای شناوت وواص 

ماده می تواند درک بهتری از وصوصیا  بافت آن ماده  اص مکانیکیمهندسی محصوتا  کشاورزی می باشد. از آنجاییکه وو

لوژیک می باشد ) بدست دهد، لذا این مفهوم پایه و اساس بسیاری از روش های ابزاری در شناسایی وصوصیا  بافت مواد بیو
 (.1788عالمی و مینایی، 

نارنگی، اطال ع از وواص مکانیکی این محصول به منظور بهینه سازی ، طراحی و ساوت دستگاه های فرآوری و آبگیری 

ظ و یا کشاورزی و نحوه حف مورد نیاز می باشد. شناوت وواص مختل  فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محصوتا  نیز

جین، ت) توکلی هش آنها در جهت اهداف مورد نظر فرآیند می تواند در حفظ کمی و کیفی محصول تاثیر بسزایی داشته باشد تغییر

برای مثال، وواص مکانیکی در محاسبه ی نیرو و انرژی مورد نیاز برای لهیدگی و آبگیری نارنگی، مورد استفاده قرار . (  1787

می گیرد. همچنین آگاهی از نیروی گسیختگی نارنگی سبب می شود مصرف انرژی در ماشین های آبگیری نارنگی به دقت تعیین 

 گی میوه و در نتیجه طعم نامطبو ع نارنگی جلوگیری شود.شده و از اتالف انرژی و لهید
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اطال ع از وواص مکانیکی میوه ها در طراحی و بهینه سازی سیستم های مرتبط با تولید و فرآوری آنها تازم و ضروری 

بارگذاری ( صور  گرفت، شاوص تنش ) مدول اتاستیسیته و نیروی گسیختگی( را در 1080است. در تحقیقی که توسط میلر )

نفوذی و فشاری برای واریته های متداول مرکبا  آسیب دیده و ییر آسیب دیده از یخ زدگی تعیین نمود. کاهش در چگالی میوه، 

( در تحقیق 1005بعد از انجماد مرتبط با وواص مکانیکی نفوذی و فشاری به استثنای نیروی فشاری بیشینه بود. گازل و سین)

کان واریته واشنگتن ناول را مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که سرعت بارگذاری و نو ع پروب، رابطه تغییر م-وود، رفتار نیرو

( تحقیقی در مورد وواص مکانیکی میوه انار انجام 1705تغییر مکان را تحت تاثیر قرار می دهد. حسین پور و همکاران) -ی نیرو

ی و معرفی ارقام مقاوم بر نیروهای مکانیکی) استاتیکی و دینامیکی( وارد به دادند. هدف از این تحقیق، مطالعه، بررسی، شناسای

محصول در طول فرآیند برداشت تا مصرف آن می باشد. بر این اساس بعضی از وواص مکانیکی سه واریته میوه انار) اردستانی، 

ازه کوچک، متوسط و بزرگ مورد شیشه کپ و ملس( که جز واریته های مورد کشت در وراسان رضوی می باشند در سه اند

بررسی قرار گرفت. وصوصیا  مکانیکی مانند مقاومت فشاری میوه، مقاومت نفوذ پوست و مقاومت کششی پوسته واریته مورد 

بررسی قرار گرفتند. اثر واریته و اندازه بر روی وواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با بررسی نتایج حاصله از آزمایشا ، 

ریته و اندازه ای که در برابر نیروهای وارد به آن دارای مقاومت بیشتری هستند، شناسایی شدند. در تحقیقی که توسط ) حزباوی وا

( برای تعیین وواص مهندسی زیتون انجام شد میانگین نیروی شکست، تغییر شکل در نقطه گسیختگی، انرژی 1780و همکاران، 

مگاژول بر مترمکعب  151/5و  ژول  171/5، میلیمتر 4/1، نیوتن 0/100زیتون برابر شکست و چغرمگی به ترتیب برای هسته

( در وصوص وواص مکانیکی انگور سیاه شیراز در شرایط 1705تعیین شد. در تحقیق دیگری که توسط ) ملکی مجد و همکاران 

چغرمگی، میزان انرژی تازم برای  جذب و دفع رطوبت در دماها و رطوبت های مختل  انجام گرفت نیروی نهایی گسیختگی،

 گسیختگی و شیب اتاستیک با افزایش دما و رطوبت کاهش یافت.
 

 

 مواد و روش ها

تهیه و به آزمایشگاه وواص فیزیکی و مکانیکی دانشگاه محقق اردبیلی  کیلوگرم نارنگی رقم انشو 15ق، ابتدا در این تحقی

 منتقل شد.

-STMدل مسنتام فشار -برای تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی در نقطه گسیختگی آزمون فشاری با دستگاه کشش

با  DBBP-155مدل  BONGSHINساوت شرکت طراحی مهندسی سنتام انجام شد. این دستگاه مجهز به بارسنج  15

ر گرفت. سپس دستور شرو ع آزمون توسط نرم است. برای انجام آزمون فشاری، میوه نارنگی بین دو فک قرا kgf 100ظرفیت 

تغییر شکل در -افزار مربوط و از طریق رایانه متصل به دستگاه صادر می شد. همچنین با مشاهده کاهش نیرو در نمودار نیرو

تغییر  -نیرومنحنی صفحه نمایش کامپیوتر دستور توق  آزمایش توسط رایانه به دستگاه داده می شد. پس از انجام هر آزمایش 

انرژی گسیختگی با محاسبه ی سطح زیر شکل بارگذاری و داده های متناظر نیرو و تغییر شکل در نرم افزار اکسل ذویره شدند. 

تغییر شکل تا نقطه گسیختگی تعیین شد و با تقسیم انرژی گسیختگی به حجم میوه نارنگی، چغرمگی آن بدست  -منحنی نیرو

تکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها با آزمون چند  8با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی با تجزیه واریانس نتایج آمد. 

اندازه نارنگی ) بزرگ، متوسط،  7انجام شد. متغیر های مستقل شامل  MSTAT-Cدامنه ای دانکن و با استفاده از نرم افزار 

 است. و در دو جهت بارگذاری ) طولی و عرضی(ر بر دقیقه (میلی مت 115، 05، 05، 05سرعت بارگذاری )  4کوچک (و 
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 نتایج و بحث

 نشان داده شده است. 1گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی نارنگی در جدول شماره نتایج تجزیه واریانس انرژی 

 
 در نقطه گسیختگی میوه نارنگی نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی و چغرمگی 1ول جد

 (ژول برسانتیمتر مکعبچغرمگی)میلی                    ( ژولگسیختگی) میلی  انرژی                            درجه آزادی                  منابع تغییرا        

       n.s 353/97897                                                         n.s 932/98                                                         3                         سرعت بارگذاری

     n.s 717/917981                                                         n.s 129/192                                                         1                 گذاری           جهت بار

       n.s  977/223131                                                      n.s 599/29                                                         3             سرعت بارگذاری و جهت

     n.s 997/7587189                                                    n.s  889/77                                                         2                           اندازه بارگذاری

     n.s  113/122191                                                        n.s  772/99                                                         7             سرعت بارگذاری و اندازه

 n.s 928/298582                                                     n.s 259/111                                                         2               جهت بارگذاری و اندازه

 n.s 559/199                                                          712/198999 *                                                        7                سرعت و اندازه و جهت

 199/98                                                             735/99997                                                        178                                    خطا       

 171                 کل                           
        

 درصد 5*: وجود اثر معنی داری در سطح احتمال 

n.s:  عدم وجود اثر معنی داری 

 

جهت و اندازه نارنگی در متقابل سه تایی سرعت بارگذاری ،  نشان داده شده است تنها اثر 1همانطور که در جدول شماره 

 نرژی گسیختگی معنی دار شده است.برای ا %0سطح احتمال 

ی اجهت بارگذاری و اندازه میوه نارنگی برمتقابل سه تایی سرعت بارگذاری ،  اثرنتایج مقایسه میانگین  1در شکل شماره 

 نشان داده شده است.انرژی گسیختگی 
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 (Lsd=214)ای انرژی گسیختگی بارگذاری و اندازه میوه نارنگی بر، جهت نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری -1جدول 

 سرعت بارگذاری

115 

 سرعت بارگذاری

05 

 سرعت بارگذاری

05 

 سرعت بارگذاری

05 

 اندازه نارنگی جهت بارگذاری

0/005  bcd 0/011  cde 5/1510  b 1/015  efg بزرگ طولی 

7/800  bc 5/1701  a 5/011  bc 1/000  b بزرگ عرضی 

1/055  efgh 1/400  fghi 1/118  def 5/701  ghi متوسط طولی 

8/081  efg 0/400  efgh 8/151  ef 0/000  efg متوسط عرضی 
 

0/107  hi 4/171  i 5/140  hi 0/750  hi کوچک طولی 

5/181  hi 7/187  hi 5/104  hi 0/744  ghi کوچک عرضی 

برای اندازه بزرگ و در  5/1701میلی متر بر دقیقه برابر  05نتایج نشان داد بیشترین میزان انرژی گسیختگی در سرعت 

بدست  در جهت طولی برای اندازه کوچک و 4/171میلی متر بر دقیقه برابر  05کمترین آن در سرعت و  جهت عرضی بدست آمد

 آمد.

 

 

 نتیجه گیری

رژی بیشتر از انجهت عرضی  بارگذاری نتایج مقایسه میانگین انرژی گسیختگی نشان می دهد انرژی گسیختگی در 

گسیختگی در بارگذاری در جهت طولی است، لذا بهتر است در ماشینهای فرآوری نارنگی ، به منظور کاهش انرژی مصرفی توسط 

 بارگذاری در جهت طولی انجام شود که در مقادیر کمتر انرژی مصرفی گسیختگی انجام شود.ماشین، 

برای انرژی گسیختگی معنی دار  %0همچنین تنها اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری و جهت واندازه در سطح احتمال 

 شده است.
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ABSTRACT 
In this research the energy ruptures and tougnes in unisho in three cultivars of tangerines disruptive point of  large 

sizes small and medium, the speed of loading of 50, 70, 90, 110 mm/min and 8 repeat the experiment in completely 

random factorial base studied. The result showed that the amount of energy the most disruptive at the speed of 90 

mm/min against 1372mj for large sizes and in the transverse direction came and the lowest it at the  speed of 90 

mm/min against 232/4 mj for the small size and the t 90 mm / min is equal to 24.24 mJ for small size and in direction 

Longitudinally. Also for rupture energy, only the interaction effect of triple load loading, orientation and size of 

mandarin is significant at 5% probability level.  

 

Keywords: Loading speed, mandarin size, loading direction, toughness, rupture energy 

 

 


