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 تاثیر سرعت بارگذاري، اندازه غده و رقم بر روي برخی خواص مکانیکی سیب زمینی

  
  2،عبداهللا گلمحمدي2،امیرحسین افکاري سیاح2، منصور راسخ1هادي محمدغریبانی

  هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی مکانیک ماشیندانشجوي کارشناسی ارشد -1                 
 هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی ندسی مکانیک ماشیندانشیار گروه مه- 2

  
 چکیده

در این تحقیق برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی شامل نیروي گسیختگی و تغییر شکل در نقطـه گسـیختگی در         
) 160،110،60،10(ي سرعت بارگذار 4، )آگریا و سبالن(رقم  2عامل، شامل  3آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی با 

نتایج نشان داد اثر اصلی اندازه غده براي نیروي گسیختگی و تغییـر شـکل    .تعیین شد) کوچک،متوسط و بزرگ(اندازه غده  3و 
درصد معنی دار شـده اسـت و اثـر متقابـل دو تـایی انـدازه غـده و رقـم بـراي نیـروي            1در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 

درصد معنی دار شده است در صورتیکه براي تغییر شکل در نقطه گسـیختگی معنـی دار نشـده     1گسیختگی در سطح احتمال 
همچنین بـا افـزایش   . درصد معنی دار شده است 1است و اثر اصلی رقم براي تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 

افزایش سرعت بارگذاري، نیروي گسـیختگی   با. اندازه غده، نیروي گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش می یابد
تغییر شکل در نقطه گسیختگی رقم سبالن بیشتر از رقم آگریـا مـی باشـد و    . و تغییر شکل در نقطه گسیختگی کاهش می یابد

 .نیروي گسیختگی دو رقم تقریبا برابر است
 

 ، گسیختگیرقم ، غدهسیب زمینی، : کلمات کلیدي
  
مقدمه.1  

وفور به عنوان سبزي و همچنـین    از محصوالت غذایی اصلی دنیاست که به صورت سالم یا پوره شده به یکیسیب زمینی        
سائیده شده و به شکل آرد آن در پخت و سفت کردن سس مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و قابلیـت هضـم زیـادي داشـته، داراي        

سـیب زمینـی هـاي بـذري، مصـرفی، تـازه و فـرآوري        . د، آمینو اسید، پروتئین، تیامین و نیکوتینیک اسید می باشـ Cویتامین 
). 3.(نمونه هایی از مصارف سیب زمینـی مـی باشـند   ) نشاسته و مشتقات آن(و فرآورده هاي صنعتی) سرخ کرده و چیپس(شده

کیلـوگرم در هکتـار تخمـین زده شـده کـه       21043هکتار با متوسط عملکـرد   163000سطح زیر کشت سیب زمینی در ایران 
برابر متوسط عملکرد دنیا بوده و در حال حاضر از مهمترین تولیدات کشاورزي در  1.3درصد سطح زیر کشت دنیا و  0.9معادل 

  )1.(کشور محسوب می گردد
بمنظـور  . ، ویژگی هاي فیزیکی و مکانیکی پنج رقـم سـیب زمینـی را مـورد بررسـی قـرار داد      )1386(در تحقیقی اسحاق بیگی 

مینی شامل انرژي الزم براي تغییر شکل و مدول االستیک مماسی، از آزمایش سه محوري و تـک  تعیین خواص مکانیکی سیب ز
، فقـط بـین مـدول االسـتیک     )درصد تغییـر شـکل نسـبی    20(نتایج نشان داد که در موقعیت یکسان . محوري بهره گرفته شد

با توجه به بزرگتـر بـودن   . دار وجود دارداختالف معنی % 5مماسی رقم آگریا و کوزیما در سطوح مختلف تنش جانبی، در سطح 
مقادیر میانگین مدول االستیک مماسی رقم آگریا، نتیجه گرفته شد که غده سیب زمینی رقم آگریا سفت تر از رقم کوزیما مـی  

 )                  2.(باشد
لـذا تعیـین   . داشـته باشـد   شناخت خواص مکانیکی محصوالت کشاورزي می تواند در حفظ کمی و کیفی محصول تاثیر بسزایی

خواص مختلف سیب زمینی هاي تولیدي در ایران جهت استفاده در طراحی ماشین ها و بهبود سیستم هاي فرآوري در راستاي 
هـاي کشـاورزي و    براي طراحی و ساخت ماشین). 4(کاهش ضایعات و افزایش کیفیت تولید و صادرات ضروري به نظر می رسد 
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سازي آنها، تعیین خواص مختلف محصوالت کشاورزي از جمله خـواص مکـانیکی آنهـا     و نیز بهینه فرآوري محصوالت کشاورزي
  .          مانند نیروي گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی الزم و ضروري است

                                       
  مواد و روش ها.2

ه ي گسیختگی، دو رقم سیب زمینی آگریا و سبالن تهیـه و بـه آزمایشـگاه    براي تعیین نیروي گسیختگی و تغییر شکل در نقط
  .خواص بیوفیزیک گروه مکانیک ماشین هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شد

. ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام استفاده شـد  STM-20فشارمدل -براي انجام آزمون فشاري از دستگاه آزمایش کشش
تغییر شکل که در آن حتی با کاهش نیـرو میـزان تغییـر شـکل بـه       -اي است در منحنی نیرو نقطه) تشکس(نقطه گسیختگی 

-در مواد نرم و سخت بعد از گسیختگی، تغییرشکل قابل توجهی دیـده مـی  . شودسرعت افزایش پیدا کرده و جسم گسیخته می
  ).            5(شود 

تغییرشکل کمیتی بـرداري اسـت و در حالـت کلـی بـا تغییـر       . ن یک جسمعبارت است از جابجایی نسبی نقاط درو تغییر شکل
  ).6( شکل کل جسم در ارتباط است

در نقطه اي که گسیختگی در آن ایجاد می شد، نیروي گسیختگی و تغییر شکل در نقطه ي گسیختگی مستقیما بـا اسـتفاده از   
  .شده تعیین شدند تغییر شکل ذخیره-تغییر شکل و داده هاي متناظر نیرو-نمودار نیرو

مقایسه میانگین هاي سطوح مختلـف تیمـار   . رح پایه ي کامال تصادفی انجام شدتجزیه واریانس نتایج با آزمایش فاکتوریل در ط
متغیر هاي مسـتقل شـامل   . انجام شد C-MSTATها با آزمون مقایسه میانگین چند دامنه اي دانکن و با استفاده از نرم افزار 

میلـی متـر بـر     160و  110، 60، 10(سـرعت بارگـذاري    4و ) کوچـک، متوسـط، بـزرگ   (اندازه غده  3، )آگریا و سبالن(رقم  2
  .                  تکرار انجام شدند 7بود و آزمایش ها با ) دقیقه

                              
 نتایج و بحث.3

نیروي گسـیختگی و تغییـر   (نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل رقم، اندازه غده و سرعت بارگذاري بر خواص مکانیکی سیب زمینی 
               .           نشان داده شده اند 1در جدول شماره ) قطه گسیختگیشکل در ن

 نتایج حاصل از تجزیه واریانس خواص مکانیکی سیب زمینی-1جدول شماره 
 منبع تغییرات درجه آزادي نیروي گسیختگی تغییر شکل در نقطه گسیختگی

 **352.628   **2070918.5  اندازه غده 2 
s.n8.375  25280.245n.s 3 سرعت بارگذاري 

5.01n.s 5349.041n.s 6  سرعت بارگذاري* اندازه غده  

 **167.39  12.084n.s 1 رقم 
n1.819 .s  **52432.018 رقم* اندازه غده  2   
n7.08 .s 11314.308n.s 3  رقم* سرعت بارگذاري  
n.s5.893  12144.044n.s 6  رقم* سرعت بارگذاري * اندازه غده  

 خطا 144 10794.709 5.516
  عدم وجود اختالف معنی دار:n.sدرصد،      1معنی داري در سطح احتمال **:
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  تایی اندازه غده و رقم بر نیروي گسیختگی 2نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل - 1شکل 

شـتر از نیـروي   مشاهده می شود در هر دو رقم، نیـروي گسـیختگی انـدازه بزرگتـر سـیب زمینـی بی      ) 1(همانطور که در شکل 
علت افزایش نیروي گسیختگی با افزایش اندازه غده این است که غده هاي بزرگتر . گسیختگی اندازه کوچکتر سیب زمینی است

ما نمی توانیم این افزایش نیرو را به محکم تـر  . به دلیل داشتن جثه بزرگ، مقاومت بیشتري تا نقطه گسیختگی نشان می دهند
 .براي بررسی این موضوع باید چغرمگی غده هاي کوچک و بزرگ را مقایسه کنـیم . ازه غده نسبت دهیمشدن بافت با افزایش اند

همچنین در مقایسه نیروي گسیختگی دو رقم، مشاهده می شود که شدت افزایش نیروي گسیختگی با افزایش انـدازه، در رقـم   
  .            آگریا بیشتر از رقم سبالن می باشد

a 
b c 

0

10

20

30

 بزرگ متوسط کوچک

ل 
شک

یر 
تغی

)
متر

یلی
م

( 

 اندازه غده

نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی اندازه غده بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی- 2شکل    
بدیهیسـت هـر   . مشخص است با افزایش اندازه غده تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش مـی یابـد  ) 2(همانطور که در شکل 

  .یاز داردچقدر که اندازه غده بزرگتر باشد تغییر شکل بیشتري براي گسیختگی ن
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نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی رقم بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی- 3شکل   
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این بدین معناسـت کـه   . مشخص است که تغییر شکل در نقطه گسیختگی رقم سبالن بیشتر از رقم آگریا می باشد) 3(از شکل 
دلیل این امر مقاوم بودن بافت رقم سـبالن نسـبت بـه رقـم     . شکل شده است رقم سبالن تا نقطه گسیختگی بیشتر دچار تغییر

  .        آگریا می باشد
     
  نتیجه گیري .4

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در هر دو رقم با افزایش اندازه غده، نیروي گسیختگی و تغییـر شـکل در نقطـه گسـیختگی     
تر شدن بافت غده با افزایش اندازه غده در رقم آگریا بیشتر از رقم سبالن مـی   افزایش می یابد و در مقایسه دو رقم، شدت قوي

همچنین تغییر شکل در نقطه گسیختگی رقم سبالن بیشتر از رقم آگریا می باشد که نشان می دهـد بافـت رقـم سـبالن     . باشد
تگی مقاوم تر است لذا اسـتفاده از ایـن رقـم    با توجه به اینکه رقم بومی سبالن به فشار و گسیخ. مقاوم تر از رقم آگریا می باشد

  .       ترجیح داده می شود، زیرا در عملیات برداشت و پس از برداشت ضایعات کمتري خواهد داشت
  :منابع 

، اداره کـل آمـار و اطالعـات وزارت کشـاورزي، تهـران،      1368-77بررسی آماري سیب زمینی در سال هـاي   ;1378بی نام،  -1
  .صفحه 85یزي و بودجه، معاونت برنامه ر

،صـفحه ي   17):4(، مجله ي دانش کشاورزي، ویژگی هاي فیزیکی و مکانیکی پنج رقم سیب زمینی. 1386. ، عاسحاق بیگی -2
179-187. 
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