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 :چکیده

 به زرگب و متوسط در سه اندازه کوچک، مازندرانی رقم لیموترش چغرمگی و گسیختگی انرژی تحقیق این در 

 سرعت با و عرضی و ولیط بارگذاری جهت 2 گرم و 25وبیشتراز19-25بین ،19از کمتر وزنی های محدوده با ترتیب

 تکرار 7 با ادفیتص کامال پایه طرح در فاکتوریل آزمایش در دقیقه بر متر میلی 80 و 60 ،40 ،20 بارگذاری های

و اثر  %5 حتمالا سطح در گسیختگی انرژی برای بارگذاری سرعت اصلی اثر داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد

 لیمو، ندازها شدن تر کوچک معنی دار شده است. با %1احتمال سطح در گسیختگی انرژی لیمو برای اندازه اصلی

 دقیقه بر ترم میلی 80 بارگذاری  سرعت در گسیختگی انرژی مقدار می یابد. بیشترین کاهش آن تگیگسیخ انرژی

 .باشد ژول می میلی 7/751و به میزان  20و کمترین مقدار آن در سرعت بارگذاری  ژول میلی 9/950 میزان به و

 سطح رد غرمگیچ برای بارگذاری عتسر انرژی گسیختگی نیز با افزایش سرعت بارگذاری افزایش می یابد. اثر اصلی

است. با افزایش  دهش دار معنی %5 احتمال سطح در اندازه لیمو و بارگذاری سرعت تایی دو متقابل و اثر %1 احتمال

 سرعت بارگذاری و کاهش اندازه لیموترش، میزان چغرمگی افزایش می یابد.

 بارگذاری جهت میوه، ندازها بارگذاری، سرعتانرژی گسیختگی، ،چغرمگی  واژه های کلیدی:
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 مقدمه-1

 شده برخوردار صیخا اهمیت از مربوطه های ماشین طراحی و برداشت از پس فرآوری عملیات به توجه غذایی، صنایع پیشرفت با

 مکانیکی واصخ آنجاییکه از. باشد می کشاورزی محصوالت مهندسی خواص شناخت برای تحقیقاتی انجام مستلزم امر این. است

 در ابزاری های شرو از بسیاری اساس و پایه مفهوم این لذا دهد، بدست ماده آن بافت خصوصیات از بهتری درک تواند می دهما

 انسان برای زیادی فوائد و بوده پرطرفدار بسیار های میوه جزو ترش لیمو. [3]باشد می بیولوژیک مواد بافت خصوصیات شناسایی

 ویروسی ضد انی،سرط ضد فعالیت مرکبات پوست در موجود فالونوئید که گردید مشخص [5] نهمکارا و لی توسط تحقیقی در. دارد

 این مکانیکی خواص زا اطالع لیموترش، آبگیری و فراوری ی ها دستگاه ساخت و طراحی سازی، بهینه منظور به. دارد التهابی ضد و

 مورد لیموترش، بگیریآ و لهیدگی برای نیاز مورد انرژی و رونی محاسبه در مکانیکی خواص مثال، برای. باشد می نیاز مورد محصول

 در ضایعات و فاتتل افزایش و ها دستگاه ساخت در زیاد های هزینه صرف موجب خواص این به توجه عدم. گیرد می قرار استفاده

 ماشین رد انرژی مصرف شود می سبب ترش لیمو گسیختگی نیروی و گسیختگی انرژی از آگاهی همچنین. [4]شود می فرآوری

 و زیکیفی خواص خصوص در متعددی تحقیقات. شود گیری جلو انرژی اتالف از و شده تعیین بدقت ترش لیمو آبگیری های

 [4] تقاضا خوش و ادنژ موحد توسط تحقیقی در. است شده انجام کشورها سایر و ایران در مرکبات خصوصاً ها میوه انواع مکانیکی

 بارگذاری، هتج اصلی اثرات شدن دار معنی از حاکی مذکور تحقیق از حاصل نتایج. شد تعیین هرمیج ترش لیمو فیزیکی خواص

 اما. بود چغرمگی و شکست انرژی در اندازه و بارگذاری سرعت متقابل اثر و االستیسیته مدول شاخص در اندازه و بارگذاری سرعت

 انرژی با کسع رابطه بارگذاری سرعت که داد نشان نتایج آن بر عالوه. نشد دار معنی شکست نیروی در ها شاخص از هیچیک

 چغرمگی و شکست یانرژ روی زیادی تاثیر اندازه، مقابل در. است داشته االستیسیته مدول و چغرمگی با مستقیم رابطه و شکست

 برای [2]همکاران و دادور توسط که دیگری تحقیق در. داد نشان خود از اندازه با معکوسی رابطه االستیسیته مدول ولی نداشته

 دار معنی شکل تغییر و نیرو بر اندازه فاکتور تاثیر شد انجام استاتیکی شبه بارگذاری در نارنج میوه مکانیکی خواص برخی تعیین

 .یابد می افزایش نارنج میوه شکست شکل تغییر و نیرو اندازه، افزایش با بطوریکه شد

 مواد وروش ها-2

 ها نمونه سازی آماده-2-1

 مکانیک وهگر بیوفیزیک خواص آزمایشگاه به و تهیه جهرمی رقم ترش لیمو میوه عدد 168تعداد ابتدا تحقیق، این در

 دیجیتالی ولیسک با لیموترش(c) کوچک و( b)متوسط ،(a)بزرگ قطر)اصلی قطر سه شد، منتقل اردبیلی محقق دانشگاه بیوسیستم

 بدست زیر ابطهر از است نیاز مورد چغرمگی محاسبه برای که لیموترش حجم(. 1 شکل) شد گیری اندازه متر میلی 01/0 دقت با

 .[6]آمد
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 ابعاد لیمو ترش )طول، عرض، ضخامت( -1شکل

 (1                                                                             )  

 .باشد می ترش لیمو قطرکوچک cو متوسط قطر bبزرگ، قطر a رمذکو رابطه در که

 لیموترش چغرمگی و گسیختگی انرژی تعیین-2-2

 ساخت -STM 20مدل فشار -کشش آزمایش دستگاه با فشاری آزمون ابتدا چغرمگی، و گسیختگی انرژی تعیین برای    

 فک فتج یک و kgf100 ظرفیت با -DBBP 100 مدل BONGSHIN بارسنج به مجهز دستگاه این. شد انجام سنتام شرکت

 و طولی صورت به لیموترش میوه هر فشاری، آزمون انجام برای. بود مسطح صورت به و( باال فک) متحرک و( پایین فک) ثابت

 با. شد می ادرص دستگاه به متصل رایانه طریق از و مربوط افزار نرم توسط آزمون شروع دستور. گرفت قرار فک دو بین عرضی

 آزمایش توقف ستورد کامپیوتر نمایش صفحه در شکل تغییر -نیرو نمودار در نیرو کاهش مشاهده  با و پایین به باال فک حرکت

 تغییر و نیرو متناظر هایداده و بارگذاری شکل تغییر -نیرو نمودار آزمایش هر انجام از پس. شد می داده دستگاه به رایانه توسط

 مقدار میوه، یختگیگس نقطه تا بارگذاری شروع نقطه از شکل تغییر-نیرو نمودار زیر سطح. شدند یرهذخ اکسل افزار نرم در شکل

 :است شده تعیین( 2) رابطه از استفاده با میوه چغرمگی. کند می تعیین را( Eb) گسیختگی انرژی

 (2)        V

E
T b

n 
                        

 میوه حجم= V و متر مکعب(ژول بر میلی)میلی میوه چغرمگیnT   وژول()میلی میوه گسیختگی انرژیbEآن، در که

 .است شده تعیین( 1) شماره رابطه از میوه حجم. باشد یم متر مکعب()میلی

 مقایسه آزمون با هایانگینم مقایسه. شد انجام تکرار 7 با تصادفی کامال پایه طرح در فاکتوریل آزمایش با نتایج واریانس تجزیه

 و متوسط کوچک، اندازه سه شامل مستقل رهایمتغی. شد انجام MSTAT-C افزارنرم از استفاده با و دانکن ایدامنه چند میانگین

 سرعت 4 و( رضیع و یطول)بارگذاری جهت 2 گرم، 25وبیشتراز19-25بین ،19از کمتر وزنی های محدوده با ترتیب به بزرگ

       است.( دقیقه بر مترمیلی 80 و 60 ،40 ،20) بارگذاری
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 بحث و نتایج-3

 انرژی گسیختگی لیموترش مازندرانی  -3-1

 تایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگین -3-1-1

 نشان داده شده است. 1نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی لیموترش در جدول  

 لیموترش مازندرانی گسیختگی نتایج حاصل از تجزیه واریانس انرژی -1جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
 038/290193* 3 سرعت بارگذاری

 n.s403/139130 1 جهت بارگذاری

 n.s572/91809 3 یبارگذار جهتاثرمتقابل سرعت بارگذاری و 

 359/1669250** 2 اندازه لیمو

 n.s227/68755 6 مویل اندازهقابل سرعت بارگذاری و اثرمت

 n.s961/159760 2 اثرمتقابل جهت بارگذاری و اندازه لیمو

 اندازه و یبارگذار جهت اثرمتقابل سرعت بارگذاری و

 مویل

6 n.s098/41639 

 454/90751 144 خطا

  167 کل

 داریعنیم: عدم وجود اثر  n.sدرصد و  5داری در سطح احتمال معنی:وجود اثر *درصد،  1داری در سطح احتمال : وجود اثر معنی**

C.V.=35/98 

لیمو  اندازه ر اصلیو اث %5 احتمال سطح در گسیختگی انرژی برای بارگذاری سرعت اصلی اثر شود می معلوم 1 جدول به توجه با  

 و بارگذاری عتسر دوتایی متقابل رگذاری، اثرمعنی دار شده است. اثر اصلی جهت با %1احتمال سطح در گسیختگی انرژی برای

 دوتایی بلمتقا اثر یمو،ل اندازه و بارگذاری سرعت دوتایی متقابل اثر بارگذاری، اثر متقابل سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری، جهت

 دار معنی گسیختگی نرژیا برای لیمو اندازه و بارگذاری وجهت بارگذاری سرعت تایی سه متقابل اثر و لیمو اندازه و بارگذاری جهت

 .است نشده

 نتایج مقایسه میانگین انرژی الزم برای گسیختگی لیموترش رقم مازندرانی -3-2

 3و 2رتیب در شکل های گسیختگی به ت انرژی برای بارگذاری سرعت اصلی اثر لیموترش و اندازه اصلی اثر میانگین مقایسه نتایج   

 نشان داده شده است.
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 (LSD=5/112گسیختگی) انرژی برای لیمو اندازه اصلی اثر میانگین قایسهم نتایج-2کلش

طوریکه  هب می یابد، کاهش آن گسیختگی انرژی لیمو، اندازه شدن تر کوچک با است، مشخص 2 شکل در که همانطور    

 میلی ژول می باشد و 8/673ر با کمترین انرژی گسیختگی لیموترش مربوط به میوه هایی با کوچکترین اندازه و به طور میانگین براب

فزایش، با توجه به تغییر این ا .است گردیده برآورد ژول میلی1018 مقدار با بزرگ اندازه لیمو برای گسیختگی انرژی میزان بیشترین

بین مقادیر  ف معنی دارمی توان به اختال 2کیفیت بافت میوه در اثر بزرگتر شدن آن کامالً توجیه پذیر می باشد. همچنین از شکل 

 میانگین انرژی گسیختگی لیموترش در اثر تغییر اندازه آن دست یافت.

 

 (LSD=9/129گسیختگی) انرژی برای بارگذاری سرعت اصلی اثر میانگین مقایسه نتایج-3شکل

 میلی 9/950 انمیز به و دقیقه بر متر میلی 80 بارگذاری  سرعت در گسیختگی انرژی مقدار بیشترین دهد می نشان 3 شکل

تناسب با نیروی م چون انرژی گسیختگی .باشد ژول می میلی 7/751و به میزان  20و کمترین مقدار آن در سرعت بارگذاری  ژول

ت ایش سرعبا افزایش سرعت بارگذاری نیروی گسیختگی افزایش می یابد لذا انرژی گسیختگی نیز با افزگسیختگی است و 

مچنین میانگین انرژی هبرای پرتقال مطابقت دارد.  [1]با نتیجه تحقیق اسماعیلی جوکندان بارگذاری افزایش می یابد. این نتیجه

 541/808عادل ممیلی ژول بیشتر از میانگین انرژی گسیختگی در جهت عرضی که  097/866گسیختگی برای بارگذاری طولی برابر

 میلی ژول است، می باشد.

 چغرمگی لیموترش مازندرانی-4-1

 تجزیه واریانس چغرمگی نتایج  -4-1-1
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 نشان داده شده است. 2نتایج تجزیه واریانس چغرمگی لیموترش در جدول 

 تایج حاصل از تجزیه واریانس چغرمگی لیموترش مازندرانین -2جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
 01/0** 3 سرعت بارگذاری

 n.s0 1 جهت بارگذاری

 n.s0 3 یبارگذار جهتو اثرمتقابل سرعت بارگذاری 

 n.s001/0 2 اندازه لیمو

 001/0* 6 مویل اندازهاثرمتقابل سرعت بارگذاری و 

 n.s0 2 اثرمتقابل جهت بارگذاری و اندازه لیمو

 و یبارگذار جهت اثرمتقابل سرعت بارگذاری و

 مویل اندازه

6 n.s0 

 0 144 خطا

  167 کل

 داریعنیم: عدم وجود اثر  n.sدرصد و  5داری در سطح احتمال :وجود اثر معنی*درصد،  1ل داری در سطح احتما: وجود اثر معنی**

C.V.=39/09 
 

 تایی دو بلمتقا و اثر %1 احتمال سطح در چغرمگی برای بارگذاری سرعت مشخص است، اثر اصلی 2همانطور که از جدول 

 اثر موترش، همچنینلی اندازه اصلی جهت بارگذاری و است. اثر شده دار معنی %5 احتمال سطح در اندازه لیمو و بارگذاری سرعت

 سرعت یتای سه متقابل اثر و لیمو اندازه و بارگذاری جهت تایی دو متقابل دوتایی سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری و اثر متقابل

 . است نشده دار معنی چغرمگی برای لیمو اندازه و بارگذاری و جهت بارگذاری

 مازندرانی مقایسه میانگین چغرمگی لیموترشنتایج -4-1-2

 ان داده شده است.نش 4اثرمتقابل دوتایی سرعت بارگذاری و اندازه لیموترش بر چغرمگی در شکل شماره میانگین مقایسه نتایج 
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 (LSD=01549/0) چغرمگی ایبر اندازه لیموترش و بارگذاری سرعت متقابل اثر میانگین مقایسه نتایج -4شکل
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 ین ترتیب چنینبد .چغرمگی را نشان می دهد برای اندازه لیموترش و بارگذاری سرعت متقابل اثر میانگین مقایسه 4شکل 

غرمگی چم بودن شود با افزایش سرعت بارگذاری و کاهش اندازه لیموترش، میزان چغرمگی افزایش می یابد. کنتیجه گیری می

ی داد مو متوسط بخاطر پوست محکم و بافت لیموترش های کوچک می باشد. مشاهدات عینی هم نشان  لیموترش های بزرگ

 وترش هایتری نسبت به لیموترش های بزرگ داشتند و عالوه بر این پوست لیمتر و محکملیموترش های کوچک بافت سفت

 .ده استغرمگی لیموترش های کوچک شایش چکوچک محکم تر و ضخیم تر از لیموترش های بزرگ بود و همین امر باعث افز

 نتیجه گیری-4

 رژیان لیمو، اندازه شدن رت کوچک گسیختگی لیمو ترش نشان داد که با انرژی برای لیمو اندازه اصلی اثر میانگین مقایسه نتایج      

 میزان به و قهدقی بر متر یمیل 80 بارگذاری  سرعت در گسیختگی انرژی مقدار می یابد، همچنین بیشترین کاهش آن گسیختگی

 اثر میانگین ایسهمق نتایج .باشد ژول می میلی 7/751و به میزان  20و کمترین مقدار آن در سرعت بارگذاری  ژول میلی 9/950

 20 رعت بارگذاریکمترین مقدار چغرمگی مربوط به اندازه بزرگ با س چغرمگی برای اندازه لیموترش و بارگذاری سرعت متقابل

وچک با سرعت بارگذاری مکعب و بیشترین مقدار آن مربوط به اندازه ک متر میلی بر ژول میلی 031/0دقیقه به میزان  بر ترم میلی

 مکعب می باشد. متر میلی بر ژول میلی 078/0دقیقه به میزان  بر متر میلی 60
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ABSTRACT:  
in this research, rupture energy and toughness of mazandarani sour lemon in small, medium and larg size is 

determined with time zone of less than 19gr, between 19gr to 25gr and more than 25gr respectively and is under 

study with two directions for loading namely longitudinal and transverse and with loading speed 20,40,60,80 

mm/min in factorial trial in completely randomized design with 7 repetition.results showed that main effect of 

loading speed for energy rupture is significant in probability level %5 and main effect of lemon size for energy 

rupture is significant in probability level %1. with increasing size of lemon, its rupture energy gets reduce. Maximum 

amount rupture energy is in loading speed 80 mm/min and 95.09 mjand its minimum amount is in up loading speed 

20 equalwith 751.7 mj. With increasing loading speed for toughness is significant in probability level 0.5 and double 

cross of loading speed is significant in probability level of 0.5. with increasing of loading speed and decreasing of 

sour lemon, toughness get increased. 

 

Key words: Toughness, Rupture energy, Loading speed,Fruit size, Loading direction  
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