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 :چکیده

 دازهان سه در مازندرانی لیموترش گسیختگی نقطه در شکل تغییر و گسیختگی نیروی تحقیق این در 

 بارگذاری جهت دو گرم، 25وبیشتراز19-25، بین19بزرگ به ترتیب با محدوده های وزنی کمتر از و متوسط کوچک،

 فاکتوریل مایشآز در تکرار 7 در و دقیقه بر متر میلی 80 و 60 ،40 ،20 بارگذاری های سرعت با و عرضی و طولی

 بارگذاری جهت وبارگذاری  سرعت اصلی اتنتایج نشان داد اثر. گرفت قرار بررسی مورد تصادفی کامال پایه طرح در

 و است شده دار معنی %1 احتمال سطح در گسیختگی نیروی لیموترش برای اثر اصلی اندازه و %5 احتمال سطح در

، نیروی الزم با کمتر شدن سرعت بارگذاری .می یابد کاهش گسیختگی نیروی میزان لیمو اندازه شدن تر کوچک با

 جهت گسیختگی لیموترش کاهش می یابد، به طوریکه کمترین نیروی گسیختگی لیموترش مربوط به سرعت

گسیختگی مربوط  وینیر مقدار و بیشترین نیوتن 8/159میلی متر بر دقیقه و به طور میانگین برابر با  20بارگذاری 

 جهت اصلی راث می باشد. نیوتن 4/193ور میانگین برابر با میلی متر بر دقیقه و به ط 80به سرعت بارگذاری 

 شده دار معنی% 1 احتمال سطح درترش  لیمو گسیختگی نقطه در شکل تغییر برای لیمو اندازه و اثر اصلی بارگذاری

است. با افزایش  معنی دار شده %5لیمو در سطح احتمال  و اندازه بارگذاری جهت دوتایی ابلمتق همچنین اثر .است

 کوچک ابابد. اندازه لیموترش مقدار تغییر شکل در نقطه گسیختگی در بارگذاری های طولی و عرضی افزایش می ی

 یابد. می کاهش گسیختگی نقطه در شکل تغییر لیمو اندازه شدن تر

 

 بارگذاری جهت میوه، اندازه بارگذاری، سرعت لیموترش، روی گسیختگی،نی :کلیدی کلمات

 

 مقدمه-1

متر،  6باشد و بصورت درختی است همیشه سبز به ارتفاع تا می rutaceae))( از خانواده مرکباتcitrus limonلیموترش )

بز یا سبز مایل به زرد و براق است. میوه های آن دارای ساقه راست و شاخه های خاردار و برگ های این درختچه متناوب به رنگ س

کوچک، تخم مرغی و به رنگ سبز، سبز مایل به زرد یا زرد می باشد. درخت لیمو ترش در نواحی مدیترانه و نواحی گرمسیری کشت 

 در که نیروهایی از اطالع .[1]باشد دائماً درحال میوه دادن می citrusمی شود. درخت لیموترش برخالف سایر واریته های دیگر 

 آالت ماشین مختلف های قسمت و ها آن بین برخورد اثر در کشاورزی و باغی محصوالت فرآوری و جابجایی برداشت، مختلف مراحل
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 مهندسی خواص شناخت برای تحقیقاتی انجام مستلزم امر این. است وضروری الزم آید می بوجود فراوری و نقل و حمل ابزارهای و

 خواص از اطالع ترش، لیمو آبگیری و فرآوری ی ها دستگاه ساخت و طراحی سازی، بهینه منظور به. باشد می رزیکشاو محصوالت

 آبگیری و لهیدگی برای نیاز مورد انرژی و نیرو محاسبه در مکانیکی خواص مثال، برای. باشد می نیاز مورد محصول این مکانیکی

 و تلفات افزایش و ها دستگاه ساخت در زیاد های هزینه صرف موجب خواص این به هتوج عدم. گیرد می قرار مورداستفاده لیموترش،

 مرکبات پوست در موجود فالونوئید که گردید مشخص( [3] همکاران و 1توسط لی تحقیقی در .[2]شود می فرآوری در ضایعات

وئیدهای مرکبات اثر ضدسرطانی آنها بر جداسازی لیمن باتحقیق دیگری . دردارد التهابی ضد و ویروسی ضد سرطانی، ضد فعالیت

 .[4]تایید شد (Caco 2-) آدنوکارسینوماو (SH-SY5Y)اروی  سلول های سرطانی نوروبالستوم

 

 مواد وروش ها-2

-STM مدل فشار -کشش آزمایش دستگاه با فشاری آزمون گسیختگی نقطه در شکل تغییر و گسیختگی نیروی تعیین برای

 ظرفیت با DBBP-100 مدل BONGSHIN بارسنج به مجهز دستگاه این. شد انجام سنتام سیمهند طراحی شرکت ساخت 20

kgf100 شروع دستور سپس گرفت قرار فک دو بین عرضی و طولی صورت به لیموترش میوه هر فشاری، آزمون انجام برای. است 

 -نیرو نمودار در نیرو کاهش مشاهده با چنینهم. شد می صادر دستگاه به متصل رایانه طریق از و مربوط افزار نرم توسط آزمون

 نمودار آزمایش هر انجام از پس. شد می داده دستگاه به رایانه توسط آزمایش توقف دستور کامپیوتر نمایش صفحه در شکل تغییر

 آزمایش با نتایج نسواریا تجزیه. شدند ذخیره اکسل افزار نرم در شکل تغییر و نیرو متناظر هایداده و بارگذاری شکل تغییر -نیرو

 با و دانکن ایدامنه چند میانگین مقایسه آزمون با هامیانگین مقایسه. شد انجام تکرار 7 با تصادفی کامال پایه طرح در فاکتوریل

 محدوده با ترتیب به بزرگ و متوسط کوچک،) میوه اندازه 3 شامل مستقل متغیرهای. شد انجام MSTAT-C افزارنرم از استفاده

 80 و 60 ،40 ،20) بارگذاری سرعت 4 و( عرضی و طولی)بارگذاری جهت 2 گرم(، 25وبیشتراز19-25بین ،19از کمتر وزنی های

  .است( دقیقه بر مترمیلی

 بیوسیستم مکانیک گروه یکبیوفیز خواص آزمایشگاه به و تهیه مازندرانی رقم ترش لیمو میوه عدد 168 تعداد ابتدا تحقیق، این در   

 است. شده داده نشان لیمو بارگذاری های جهت 1 شماره شکل در شد، منتقل اردبیلی محقق دانشگاه

                                                           
1 -Li 
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 رضیع                          طولی                                                                                                    

 و عرضی(لیمو)طولی  شده بارگذاری های جهت -1 شکل

 بحث و نتایج-3

  یروی گسیختگی لیموترش مازندرانین -3-1

 واریانس نیروی گسیختگی نتایج تجزیه -3-1-1

 .است شده داده نشان 1 شماره جدول در گسیختگی نیروی واریانس تجزیه نتایج

 لیموترش  میوه گسیختگی نیروی واریانس تجزیه نتایج -1 جدول

 ن مربعاتمیانگی درجه آزادی منبع تغییرات
 522/8157* 3 سرعت بارگذاری

 945/9223* 1 جهت بارگذاری

 n.s261/2602 3 یبارگذار جهتاثرمتقابل سرعت بارگذاری و 

 449/20231** 2 اندازه لیمو

 n.s903/1851 6 مویل اندازهاثرمتقابل سرعت بارگذاری و 

 n.s02/3224 2 اثرمتقابل جهت بارگذاری و اندازه لیمو

 اندازه و یبارگذار جهت ل سرعت بارگذاری واثرمتقاب

 مویل

6 n.s419/731 

 396/2090 144 خطا

  167 کل

 و درصد 5 احتمال سطح در داريمعني اثر وجود :* درصد، 1 احتمال سطح در داريمعني اثر وجود :**

n.s :داریمعني اثر وجود عدم 

C.V.=26/20 
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اثر  و %5 حتمالا سطح در بارگذاری اثر اصلی جهت بارگذاری و سرعت اصلی ثرنشان داده شده است، ا 1همانطوریکه در جدول 

 بارگذاری سرعت ییدوتا متقابل اثر است. همچنین شده دار معنی %1 احتمال سطح در گسیختگی نیروی لیموترش برای اصلی اندازه

 سه قابلمت اثر ندازه لیمو وا و بارگذاری جهت دوتایی متقابل لیمو، اثر اندازه و بارگذاری سرعت دوتایی متقابل اثر جهت بارگذاری، و

نیروی  نگینمیا گسیختگی معنی دار نشده است. همچنین نیروی برای لیمو اندازه و بارگذاری جهت و بارگذاری سرعت تایی

 با برابر ضیعر بارگذاری جهت برای نیروی گسیختگی میانگین با نیوتن، 91/181 با برابر طولی بارگذاری جهت برای گسیختگی

جهت  نیروی کمتری هدارند. به دلیل شکل و بافت لیموترش، در بارگذاری در جهت عرضی ب دار معنی اختالف هم با نیوتن 09/167

 باشد.میگسیختگی نیاز 

 تایج مقایسه میانگین نیروی گسیختگی لیموترش مازندرانین -3-1-2

یختگی به نیروی گس برای بارگذاری لیموترش رقم مازندرانی سرعت اصلی و اثرنتایج مقایسه میانگین اثر اصلی اندازه لیموترش     

 نشان داده شده است. 3و2ترتیب در شکل های 
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 (=Lsd 08/17) گسیختگی نیروی برای لیموترش اندازه اصلی اثر میانگین مقایسه نتایج-2شکل

 با ندارند. یدار معنی تفاوت هم با لیموترش توسطم و کوچک اندازه گسیختگی مشخص است، نیروی 2همانطوری که در شکل    

چک یی با اندازه کوکمترین مقدار نیروی گسیختگی در میوه ها .یابد می کاهش گسیختگی نیروی میزان لیمو اندازه شدن تر کوچک

ر آستانه درای قرار گرفتن نیوتن می باشد. از سوی دیگر میوه های بزرگ تر نیاز به نیروی بیشتر ب 7/157و به طور متوسط برابر با 

وی تحکام و اندازه به نیرتر، به دلیل اس نیوتن می باشد. میوه های بزرگ 13/195گسیختگی دارند که مقدار این نیرو به طور متوسط 

 گسیختگی بیشتری نیاز دارند. 

 

 (=Lsd 72/19گسیختگی)   نیروی برای لیموترش بارگذاری سرعت میانگین مقایسه نتایج-3شکل

میلی متر بر دقیقه اختالف  60و 40،20مشخص است، نیروی گسیختگی در سرعت های بارگذاری  3همانطوری که در شکل    

میلی متر بر دقیقه اختالف معنی داری  80نی داری باهم ندارند، اما نیروی گسیختگی این رقم لیموترش در سرعت بارگذاری مع
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دارد. با کمتر شدن سرعت بارگذاری، نیروی الزم جهت گسیختگی لیموترش کاهش می یابد، به طوریکه کمترین نیروی گسیختگی 

 نیروی مقدار نیوتن و بیشترین 8/159ی متر بر دقیقه و به طور میانگین برابر با میل 20لیموترش مربوط به سرعت بارگذاری 

 نیوتن می باشد. 4/193میلی متر بر دقیقه و به طور میانگین برابر با  80گسیختگی مربوط به سرعت بارگذاری 

 ر نقطه گسیختگی لیموترش مازندرانیتغییر شکل د -3-2

 شکل در نقطه گسیختگینتایج تجزیه واریانس تغییر  -3-2-1

 نشان داده شده است. 2نتایج تجزیه واریانس تغییر شکل در نقطه گسیختگی لیموترش در جدول    

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس تغییر شکل در نقطه گسیختگی لیموترش مازندرانی - 2جدول 

 میانگین مربعات درجه آزادی منبع تغییرات
 n.s451/8 3 سرعت بارگذاری

 003/36** 1 بارگذاری جهت

 n.s683/6 3 یبارگذار جهتاثرمتقابل سرعت بارگذاری و 

 365/81** 2 اندازه لیمو

 n.s345/3 6 مویل اندازهاثرمتقابل سرعت بارگذاری و 

 065/13* 2 اثرمتقابل جهت بارگذاری و اندازه لیمو

 اندازه و یبارگذار جهت اثرمتقابل سرعت بارگذاری و

 مویل

6 n.s988/3 

 168/4 144 خطا

  167 کل

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

C.V.=18/59 

 سطح در لیمو گسیختگی نقطه در شکل تغییر برای لیمو اندازه و اثر اصلی بارگذاری جهت اصلی نشان می دهد اثر 2جدول 

 % معنی دار شده است. 5لیمو در سطح احتمال  و اندازه بارگذاری جهت دوتایی متقابل همچنین اثر .است شده دار معنی %1 احتمال

 ه میانگین تغییر شکل در نقطه گسیختگی لیموترش مازندرانینتایج مقایس -3-2-2

ن می گسیختگی را نشا نقطه در شکل تغییر زه لیموترش برایجهت بارگذاری و اندا متقابل اثر میانگین مقایسه نتایج 4شکل    

 دهد.
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 (LSD=078/1) تغییر شکل در نقطه گسیختگی  برای لیموترش  اندازه و بارگذاری جهت متقابل اثر میانگین مقایسه نتایج - 4شکل
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و  گذاری های طولیگسیختگی در باراست، با افزایش اندازه لیموترش مقدار تغییر شکل در نقطه  مشخص 4 شکل در که همانطور  

ه کمترین مقدار ک نحوی به یابد می کاهش گسیختگی نقطه در شکل تغییر لیمو اندازه شدن تر کوچک عرضی افزایش می یابد. با

ی متر و بیشترین میل 923/9تغییر شکل در نقطه گسیختگی مربوط به اندازه کوچک لیموترش و جهت بارگذاری طولی با میانگین 

 ی باشد.میلی متر م26/13میانگین  ار تغییر شکل در نقطه گسیختگی مربوط به اندازه بزرگ لیموترش و جهت بارگذاری طولی بامقد

ی اختالف و عرض مقادیر میانگین تغییر شکل در نقطه گسیختگی در میوه های با اندازه های بزرگ و متوسط، در دو جهت طولی

ر ده گسیختگی در نقط نمی کند به طوریکه میانگین تغییر شکلموضوع در اندازه کوچک صدق  این معنی داری با یکدیگر دارند. اما

 اندازه کوچک لیموترش در دو جهت طولی و عرضی اختالف معنی داری باهم ندارند. 

 نتیجه گیری-4

 و کوچک زهاندا ختگیگسی روینتایج مقایسه میانگین اثر اصلی اندازه لیموترش برای نیروی گسیختگی لیموترش نشان داد که نی   

 نتایج .یابد یم کاهش گسیختگی نیروی میزان لیمو اندازه شدن تر کوچک با ندارند. داری معنی تفاوت هم با لیموترش متوسط

وی الزم جهت گسیختگی نشان داد با کمتر شدن سرعت بارگذاری، نیر نیروی برای لیموترش بارگذاری سرعت میانگین مقایسه

یلی متر بر م 20ترش کاهش می یابد، به طوریکه کمترین نیروی گسیختگی لیموترش مربوط به سرعت بارگذاری گسیختگی لیمو

 میلی متر بر دقیقه 80ی گسیختگی مربوط به سرعت بارگذار نیروی مقدار نیوتن و بیشترین 8/159دقیقه و به طور میانگین برابر با 

 یلیموترش برا اندازه و ریبارگذا جهت متقابل اثر میانگین مقایسه شد. همچنین نتایجنیوتن می با 4/193و به طور میانگین برابر با 

ذاری های ر بارگدتغییر شکل در نقطه گسیختگی نشان داد که با افزایش اندازه لیموترش مقدار تغییر شکل در نقطه گسیختگی 

 طولی و عرضی افزایش می یابد.
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ABSTRACT: 

in this research rupture force and deformation at rupture point 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 and loading direction is significant in probability level % 5 and main effect of lemon size for rupture force is 

significant in probability level %1. with decreasing of lemon size, amount of rupture force gets decrease. With 

decreasing of loading speed, necessary force to rupture of sour lemon is reduced. Sothat amount of rupture force is 20 

mm/min and on average is related to loading speed 80 mm/min and on average is 193/4N. main effect of loading 

direction and main effect of lemon size for deformation at rupture point of lemon is significant in probability level of 

%1 also double cross of loading direction and lemon size is significant in %5 of probability level. With increasing of 

lemon size amount of deformation at rupture point is increased in transverse and longitudinal loading is increased. 

With decreasing size of lemon, deformation at rupture point is decreased.  

Key words: Rupture force, Sour lemon, Loading speed, Fruit size, Loading direction  
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