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 چکیده

، حفظ چغندرقندوری آفر یهاصول و توان عملیاتی محدود کارخانهمح بارهیکبه برداشت  توجه با

ر کیفیت ب یرگذارتأثبررسی عوامل  بنابراین کیفیت محصول در دوره انبارداری از اهمیت باالی برخوردار است.

)بدون موج  طحدر سه س فرکانس امواج فراصوتسطوح تحقیق تأثیر  در این .باشدمیخواص مکانیکی ضروری 

 سه سطح درو زمان مـوج دهـی ( درجه سلسیوس 70و  50، 25)در سه سطح ، دما کیلوهرتز( 38و  25 دهی،

ورد برسی قرار م درصد 79 رطوبتپایه میانگین با  چغندرقند بـر روی خـواص مکـانیکیدقیقه(   30و  20، 10)

 و ماد ، رکانسففاکتورهایی  تأثیر مایشگاهی،حمام فراصوت در مقیاس آز ن منظور توسط یک دستگاهبدی گرفت.

ای شان داد که فاکتورهنتایج ن شاهد مقایسه شد. هاینمونهو با شد مطالعه  هانمونهبر روی   دهیزمان موج 

  داشته است. االستیسیته کاهش مدول بر داریمعنیفرکانس، دما و زمان تأثیر 

 

 مدول االستیسیته ،انبارداری ،چغندرقند امواج فراصوت،کلمات کلیدی: 

 
 

 مقدمه
 

خاصـی  یتاهممربوطـه از  هایینماشبا پیشرفت صنایع غذایی، توجه به عملیات فرآوری پـس از برداشـت و طراحـی 

 کهیینجاازآ. باشدیمکشـاورزی  برخوردار شده است. این امر مستلزم انجام تحقیقاتی برای شناخت خواص مهندسی محصوالت

 اسو اسپایـه  ا ایـن مفهـومدهـد، لـذ قرار ما یاراختدر درك بهتری از خصوصیات بافت آن ماده  تواندیمخواص مکانیکی ماده 

محصوالت اساسی و مهم  از چغندرقند .[1] باشدیمابزاری در شناسایی خصوصیات بافت مواد بیولوژیک  یهاروشبسیاری از 

زیر  و سطح رقندچغند محصول روزانه در برنامه غذایی خانوارهای ایرانی وجود دارد. با توجـه بـه تولیـد زیاد طوربهت که اس

رخوردار بخاصی  ظیر نیروی گسـیختگی و تغییـر شـکل در نقطـه گسیختگی از اهمیتن کشت آن، اطالع از خواص مکانیکی آن

 در تولیدی شکر کل وجود، ازمقند  میزان به توجه باشد. بامی انسان ازیموردن مهم غذایی مواد از شکر )ساکارز( یکی .است

  باقیمانده قند میزان توانمی های نوین،فناوری از استفاده با. [2] شودمی نیشکر استحصال از %74و  چغندرقند از %26ن جها
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 نوسان فرکانس هک صوتی داد امواج افزایش د راقن استخراج راندمان و کاهش پیش از بیش را کارخانه از خروجی تفاله در

در کوششی دیگر، . [3] شوندنامیده می فراصوت امواج باشد کیلوهرتز( 20هرتز تا  20انسان ) شنوایی محدوده از بیش هاآن

، ترکوتاهان زم .ـه شـدمواج فراصوت با استفاده از یک دستگاه حمام فراصوت مطالع استخراج قند از خالل چغندرقند تحت تأثیر

مطالعه تغییرات خواص . [4] شد راندمان باالتر و درجه خلوص باالتر شـیره تحـت تـأثیر استخراج قند با امواج فراصوت مشاهده

برشی  ـت. محققـان تـنشبافت محصول چغندرقند تحت تأثیر امواج فراصوت ضـروری اس یهاشاخصیکی از  عنوانبهمکانیکی 

داده است که تنش برشی در  . نتایج نشاناندکردهآن را تعیین  (تاج، ریشه و دم)رقند در هر سه بخش چغند یهاگونهبرخی از 

 6/11متوســط )االستیســیته  لمــدو 1997ر ســال د. [5] بوداز ریشه  تربزرگاز دم و در دم،  تربزرگیکی از ارقام، در تاج، 

ر طـول فصـل برداشـت روزانه د صورتبهرا  (مگاپاسکال 54/2)شکسـت  تنش نرمال در ( و39/0) نسبت پواسون ، (مگاپاسکال

ان محقق. [6] یابدیمبرداشـت افـزایش  کردند و مشاهده شد که مدول االستیسیته در طول فصل یریگاندازه روز 35تـا 

 نمودنـد یریگاندازه زیسایرهذخ یهادورهدیگری خواص مکـانیکی چهـار رقـم چغندرقنـد را در طـول فصل برداشـت و در 

. در ر برابر آسیب مکانیکی مؤثر استدبر مقاومت  یتوجهقابل طوربهانبارداری و اندازه ریشه  دریافتنـد کـه شـرایط هاآن. [7]

 سازییرهذخ وضمن منطقه باالی ریشه چغندرقنـد در برابـر گسیختگی پوست از منطقه میانی در هر دو زمـان برداشـت 

با توجـه بـه اینکه . [8] تفرکانس باعث سفتی بافت شده اس در مورد تـأثیر امـواج فراصـوت بـر خـواص .بوده است ترمقاوم

 شودیمتخراج یفیت اسسبب بهبود میزان و ک (نفوذ بهتر حالل به درون بافت ماده)تأثیر امواج فراصوت در محصوالت کشاورزی 

کن است رد، اما مماستفاده ک رییقند گراج قند از چغنـدرقنـد و بـاال بردن راندمان براى افزایش استخ توانیمو از این فناوری 

ین تحقیق د، لذا در امیزان ناخالصـی در محلول افزایش یاب یجهدرنتشده و  هانمونهامـواج فراصـوت سبب گسیختگی و برش 

موج دهی  پس از هانمونه د، خـواص مکـانیکیضمن مطالعه اثـر فاکتورهـای موج دهی فراصوت بـر اسـتخراج قنـد چغندرقنـ

 بررسی شد.
 

 

 هاروشمواد و 

اب انتخ نطقه مغان در استان اردبیلمبرابر از  یباًتقر یهااندازهتصادفی و با  صورتبه 95در پاییز  چغندرقندهای نمونه

گراد و به مدت ه سانتیدرج 2در دمای در سردخانه گروه زراعت  هانمونهشد و جهت بررسی تأثیر امواج فراصوت بر عیار قند 

 ردهآو یشگاهماآزاز سردخانه خارج و به  یشاآزمها یک روز قبل از روز تا زمان آخرین آزمایش انبار گردید. نمونه 45و  30، 15

 .شود دماهمشود تا با محیط ساعت در دمای محیط نگهداری می 18( به مدت درجه سلسیوس25_22) شده و در دمای محیط

از یک تیغه مدور به قطر  اییرهداو برای برش  متریلیم 25از هم  هایغهتچغندرقند از یک تیغه که فاصله  یهانمونهبرش  یبرا

 ه چغندر باتر و ن سآ به خاطراینکه بیشترین مقدار قند در قسمت میانی چغندر وجود دارد  یلبه دل شد. استفاده متریلیم 25

در  موجود چغندر هاینمونهبرای تعیین مدول  از قسمت میانی تهیه شد. هانمونهزد شد و  نهآشپزخااستفاده از یک چاقو 

 .(1 شکل) گیردتحت تیمار قرار  کیلوهرتز 25_38تا تحت فرایند فراصوت با دو فرکانس قرار گرفت دستگاه 
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 نحوه برش -1شکل 

 

 خواص مکانیکی گیریاندازه -1

دبیلی گاه محقق ارخواص بیوفیزیک گروه مکانیک بیوسیستم دانش یشگاهآزماهیه به از ت بعد هانمونهدر این تحقیق 

 یریگاندازهه شده برای و ابزار استفاد هاروشکلیه  نشان داده شده است. چغندرقندجهت بارگذاری  2شمار منتقل شد در شکل 

 یشزماآدستگاه  ازانجام شد و ( ASAE S368.4) اسـتاندارداثر امواج بـر روی بافت و استحکام چغندرقند، طبق 

 BONGSHINسنج دستگاه مجهز به بار ینا شرکت طراحی مهندسی سنتام انجام شد. ساخت STM-20مدلفشار _کشش

طولی بین دو فک قرار  صورتبه چغندرقندانجام آزمون فشاری هر نمونه  یبرا .است 100Kgf یتظرف با DBBP-100 مدل

شاهده با م ینهمچن .شدیممربوط و از طریق رایانه متصل به دستگاه صادر  افزارنرم گرفت سپس دستور شروع آزمون توسط

 یهتجز شدند. اکسل ذخیره افزارنرممتناظر نیرو و تغییر شکل در  یهادادهتغییر شکل بارگذاری و _کاهش نیرو در نمودار نیرو

ن مقایسه میانگی آزمونبا  هانیانگیمانجام شد. مقایسه  تکرار 3تصادفی با  کامالًواریانس نتایج با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه 

 50اری )بارگذ سرعت و ....مستقل شامل  یرهایمتغ شد. انجام MINITAB افزارنرمدانکن و با استفاده از  یادامنهچند 

 .( استبر دقیقه متریلیم

 

 فشار -دستگاه کشش  -2شکل 
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 نتایج و بحث

تصادفی با سه تکرار و با استفاده از تجزیه واریانس مورد  کامالًفاکتوریل در قالب طرح  مایشآزنتایج حاصله بر مبنای 

  افزارنرمدانکن و با کمک  ایدامنهچند  آزمونمیانگین تیمارها از طریق  موردمطالعه عوامل قرار گرفت. وتحلیلتجزیه

spss.(1)ول ادر جد االستیسیتهبر مدول  زمان واریانس اثرات متقابل فرکانس دما دوره حاصل از تجزیه و نتایج مقایسه شد 

مدول بر  داریمعنی تأثیر موردمطالعهدما، دوره و زمان در محدوده  فرکانس،که تغییرات  دهدمینشان  1جدول نتایج  ارائه شد.

 ،گانهسه متقابل اثرات ودما ×زمان زمان،×دوره ،هدوگانهمچنین اثرات متقابل  و ؛درصد دارد 1در سطح احتمال  االستیسیته

 .باشدنمی دارمعنیچهارگانه است. اثرات متقابل  دارمعنی درصد 1دما در سطح احتمال ×زمان×دوره

 

 مدول بر میزان هاآنتایج تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای اصلی موج دهی و اثرات متقابل ن - 1 جدول

 F میانگین مربعات موع مربعاتمج درجه آزادی منابع تغییر

 75/93 **  545/232 89/465 2 دوره

 85/7**  473/19 473/19 1 فرکانس

 40/46**  095/115 190/230 2 زمان

 16/88**  673/218 346/437 2 دما

 ns 27/1  139/3 279/6 2 فرکانس×دوره

 82/6 **  920/16 679/67 4 زمان×دوره

 ns 11/2  227/5 907/20 4 دما ×دوره

 ns 96/0  370/2 741/4 2 زمان×فرکانس

 ns84/0  087/2 175/4 2 دما×فرکانس

 49/2**  181/6 722/24 4 دما×زمان

 ns 65/1  103/4 411/16 4 زمان×فرکانس×دوره

 ns 02/1  530/2 120/10 4 دما×فرکانس×دوره

 94/7 **  706/19 648/157 8 دما×زمان×دوره

 ns 36/2  865/5 459/23 4 دما×زمان  × فرکانس

 ns 47/0  163/1 303/9 8 دما×زمان×فرکانس×دوره

  480/2 884/267 108 خطا

   428/1765 161  کل

ns *باشدمی درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنی و دارمعنی غیر ترتیب به** و. 
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 اثر زمان موج دهی -1

رین مقدار مدول بیشت یقهدق 10در زمان  که کم کاهش پیدا کرده است.خیلی با افزایش زمان  االستیسیتهمیزان مدول 

بین  فاصله هیقدق 20در زمان  ؛ وباشدیمبین دو فرکانس در این نقطه بسیار کم  یرتأثفاصله و  و .شودیممشاهده  االستیسیته

 نیز در ؛ وباشدیمتر بیش االستیسیته در کاهش مدول یلوهرتزک 38به نسبت  یلوهرتزک 25فرکانس  یرتأثدو فرکانس زیاد شده و 

است )شکل فته دقیقه کاهش یافته و مدول هم کاهش یا 20فاصله بین دو فرکانس نسبت به زمان  یقهدق 30زمان موج دهی 

3). 

 

 
 زمان-نمودار مدول االستیسیته -3شکل 

 

 اثر دوره -2

 االستیسیته دولماول بیشترین مقدار  روز 15در  که .با افزایش دوره کاهش پیدا کرده است االستیسیتهمیزان مدول 

دوره دوم  در .باشدیم تزیلوهرک 25بیشتر از  یلوهرتزک 38که فرکانس  و بین دو فرکانس فاصله نیز وجود دارد شودیممشاهده 

یشترین ب وزر 45نی در دوره سوم یع یول کمتری نسبت به هم دارند. یرتأثکم و  هافرکانسمدول کم کاهش یافته و فاصله 

کاهش مدول را  ینبیشتر یلوهرتزک 38نسبت به فرکانس  یلوهرتزک 25که در دوره سوم فرکانس  شودیمکاهش مدول مشاهده 

 (.4شکل) داشته است

 
 دوره-نمودار مدول االستیسیته-4شکل 

 

 اثر دمای محیط موج دهی  -3

قدار مدول مشاهده بیشترین م سلسیوس درجه 25دمای  در .کندیمبا افزایش دما کاهش پیدا  االستیسیتهمیزان مدول 

ه دمای اولی کاهش فاصله بین دو فرکانس نسبت ب سلسیوس درجه 50دمای  در و فاصله بین دو فرکانس وجود دارد. شودیم

ی دارهانیز با توجه به نمو و .شودیمبیشترین کاهش مدول نسبت به دو درجه اولی مشاهده  درجه 70دمای  در .کندیمپیدا 

 (.5شکل) شودیمکاهش مدول در دما مشاهده  یرتأثفوق بیشترین 
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 ماد-نمودار مدول برشی -5شکل 

 گیرییجهنت           

 یرتأث ته که بیشترینداشاالستیسیته بر کاهش مدول  دارییمعن یرتأثاثر دوره  ،مواج فراصوت، دمای محیط موج دهیا

 درجه 25دمای  روز 15دوره انبارداری  در طولاالستیسیته بیشترین مدول  که داشته است. دما رااالستیسیته  مدول بر کاهش

 مشاهده شد. یلوهرتزک 38و فرکانس  یقهدق 10سلسیوس و درزمان موج دهی 
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ABSTRACT                                                                                                                                                      
Due to the limited overhaul of the product and the limited operational capability of the sugar beet processing 

factories, it is important to maintain the quality of the product during the storage period. Therefore, it is necessary 

to study the effective factors on the quality of mechanical properties. In this research, the effect of ultrasound 

frequency levels on three levels (no wavelength, 25 kHz, 38 kHz), temperature at three levels (25,50,70 degrees 

Celsius) and three-level (30,20,10 min) Mechanically, sugar beet was evaluated with a mean moisture content of 

79%. For this purpose, an ultrasonic bath apparatus was studied on laboratory scale, the effect of frequency 

factors, temperature and wavelength on the samples and compared with the control samples. The results showed 

that frequency, temperature and time factors had a significant effect on decreasing elastic modulus. 

 

Keywords: Ultrasound, Sugar Beet, Mechanical Properties, Warehousing 
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