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 تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی به منظور کاهش ضایعات
  

  2هادي محمدغریبانی، 1منصور راسخ
  هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی دانشیار گروه مهندسی مکانیک ماشین- 1

 هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی مهندسی مکانیک ماشیندانشجوي کارشناسی ارشد - 2
 

 یدهچک

در این تحقیق برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی شامل انرژي گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح 
اندازه غده  3و ) 160،110،60،10(سرعت بارگذاري  4، )آگریا و سبالن(رقم  2عامل، شامل  3پایه کامال تصادفی با 

اثر اصلی اندازه غده براي انرژي گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال نتایج نشان داد  .تعیین شد) کوچک،متوسط و بزرگ(
درصد معنی دار شده است در صورتیکه براي  1درصد معنی دار شده است و اثر اصلی رقم براي چغرمگی در سطح احتمال  1

با . گی کاهش می یابدهمچنین با افزایش اندازه غده، انرژي گسیختگی افزایش و چغرم. انرژي گسیختگی معنی دار نشده است
انرژي گسیختگی و چغرمگی رقم سبالن بیشتر از رقم . افزایش سرعت بارگذاري، انرژي گسیختگی و چغرمگی کاهش می یابد

 . آگریا می باشد

 
  مقدمه.1

فراوان  هاي زیرزمینی خوراکی است که حاوي اندوخته ي  که داراي ساقه زمینیان سیبزمینی گیاهی است از تیره ي  سیب
سیب زمینی با مجموع . کند رس تقسیم می ، دیررس و میانهف است که آنها را به زودرساین گیاه داراي رقمهاي مختل. است

میلیون هکتار، در حال حاضر پس از گندم، برنج و ذرت در مرتبه چهارم  1/19میلیون تن از سطحی حدود  330تولید حدود 
ور کش 140اي است که هم اکنون در بیش از  هسازگاري این گیاه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف به گون. جهانی قرار دارد

 .شود جهان، سیب زمینی تولید می

براي تعیین تاثیر رسیدگی، جهت و موقعیت نمونه گیري بر بعضی خواص مکانیکی )  ,Abbott & Lu 1996(آبوت و لو   
سیب دلیشز، گلدن سیب شامل تنش گسیختگی، کرنش گسیختگی، انرژي گسیختگی و ضریب االستیسیته ي ظاهري سه رقم 

سیب هاي . نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم در موقعیت معنی دار نیست. دلیشز و رم بیوتی آزمایش هایی را انجام دادند
خواص نا متجانس سیب بیشتر . دلیشز نسبت به سیب هاي گلدن دلیشز و رم بیوتی در دورتادور خود تغییرات بیشتري داشتند

  ).4( دیده می شود تا در نقاط پایینی و فوقانی آندر قسمت هاي میانی آن 
نقل و در نهایت طراحی وخواص مکانیکی محصوالت کشاورزي در تعیین کیفیت، کاهش صدمات احتمالی ناشی از حمل 

محیطی، شرایط و روش عوامل مختلفی از قبیل عوامل بیولوژیکی، عوامل زیست .تجهیزات مربوط به فرآوري نقش موثري دارد
تعیین این خواص از جمله خواص مکانیکی . گذارنداشت، برداشت و نوع انبارداري بر خواص مختلف محصول تولیدي تأَثیر میک

بندي، منظور استفاده در طراحی تجهیزات فرآیندهاي پس از برداشت، از قبیل درجهآن مانند چغرمگی و انرژي گسیختگی،  به
  ).         1( باشدضروري می... ها وري در کارخانهنقل و فرآووبندي، حملجداسازي، بسته

                                                                                                                                    
 مواد و روش ها.2

سبالن تهیه و به آزمایشگاه خواص بیوفیزیک گروه  براي تعیین چغرمگی و انرژي گسیختگی، دو رقم سیب زمینی آگریا و
  .مکانیک ماشین هاي کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شد

aسه بعد سیب زمینی 
 

ن توسط با کولیس دیجیتالی اندازه گیري شد و سپس حجم آ) ضخامت=(cو ) عرض=(b، )طول=(
  ):2(حجم بیضی گون از رابطه زیر محاسبه شد

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
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. ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام استفاده شد STM-20فشارمدل - براي انجام آزمون فشاري از دستگاه آزمایش کشش
انرژي گسیختگی . ه شدتغییر شکل تا نقطه گسیختگی استفاد –براي محاسبه انرژي گسیختگی، از سطح زیر نمودار نیرو 

تغییر شکل تا نقطه - عبارت است از مقدار انرژي الزم براي گسیختگی، که این پارامتر از محاسبه سطح زیر منحنی نیرو
                                       ).                                                                                                      5(گسیختگی قابل محاسبه است 

شود تا گسیختگی حاصل شود و بر حسب متر مکعب از جسمی وارد میچغرمگی عبارت است از مقدار کاري که بر یک میلی
آید تغییر شکل به حجم محصول بدست می -گردد و از تقسیم مساحت زیر منحنی نیرومتر مکعب بیان میژول بر میلیمیلی

  .                                                    ز تقسیم انرژي گسیختگی بر حجم سیب زمینی چغرمگی سیب زمینی بدست آمدا). 3(
مقایسه میانگین هاي سطوح مختلف تیمار . تجزیه واریانس نتایج با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه ي کامال تصادفی انجام شد

متغیر هاي مستقل شامل . انجام شد C-MSTATچند دامنه اي دانکن و با استفاده از نرم افزار  ها با آزمون مقایسه میانگین
میلی متر بر  160و  110، 60، 10(سرعت بارگذاري  4و ) کوچک، متوسط، بزرگ(اندازه غده  3، )آگریا و سبالن(رقم  2

  .        تکرار انجام شدند 7بود و آزمایش ها با ) دقیقه
                                           

  نتایج و بحث.3
انرژي گسیختگی و (نتایج تجزیه واریانس اثر عوامل رقم، اندازه غده و سرعت بارگذاري بر خواص مکانیکی سیب زمینی 

                                                                .                                                                 نشان داده شده اند 1شماره  در جدول) چغرمگی
 نتایج حاصل از تجزیه واریانس خواص مکانیکی سیب زمینی-1جدول شماره 

انرژي (میانگین مربعات  )چغرمگی(میانگین مربعات 
 )گسیختگی

 منبع تغییرات درجه آزادي

 اندازه غده 2 215172638**  0.002** 
0.000n.s 1659164n.s 3 سرعت بارگذاري 
0.000n.s 1383158n.s 6  سرعت بارگذاري* اندازه غده 

 **0.001 542995n.s 1 رقم 
0.000n.s 2252061n.s 2  رقم* اندازه غده 
0.000n.s 2560855n.s 3  رقم* سرعت بارگذاري 
0.000n.s 1943509n.s 6  رقم* سرعت بارگذاري * اندازه غده 
 خطا 144 1557524 0.000

  عدم وجود اختالف معنی دار:n.s        درصد، 1معنی داري در سطح احتمال **:
نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی ) 2(نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی اندازه غده بر انرژي گسیختگی، در شکل ) 1(در شکل 

  .م بر چغرمگی نشان داده شده استنتایج مقایسه میانگین اثر اصلی رق) 3(اندازه غده بر چغرمگی و در شکل 
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  نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی اندازه غده بر انرژي گسیختگی- 1شکل 

علت این امر این است که غده . می بینیم، با افزایش اندازه غده انرژي گسیختگی افزایش می یابد) 1(همانطور که در شکل 
 .      یل داشتن جثه بزرگ، نیازمند انرژي بیشتري براي گسیختگی هستندهاي بزرگ سیب زمینی بدل

  
  نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی اندازه غده بر چغرمگی- 2شکل 

ه این بدین معناست ک. دیده می شود، با افزایش اندازه غده چغرمگی سیب زمینی کاهش می یابد) 2(همانطور که در شکل 
پس سیب زمینی هاي کوچکتر داراي . اندازه غده سیب زمینی هرچقدر بزرگتر می شود، استحکام بافت آن کاهش می یابد

 .            بافت محکم تري هستند

  

 

 



 

۴ 

  نتایج مقایسه میانگین اثر اصلی رقم بر چغرمگی- 3شکل 
م سبالن بیشتر از رقم آگریا می باشد و این نشان می دهد که بافت غده هاي می بینیم که چغرمگی رق) 3(با مشاهده شکل 

  .          رقم سبالن مقاوم تر و محکم تر از بافت غده هاي رقم آگریا می باشد
                                                                                                

  نتیجه گیري.4
این تحقیق نشان می دهد که در هر دو رقم با افزایش اندازه غده، انرژي گسیختگی افزایش می یابد ولی چغرمگی کاهش نتایج 

با توجه به اینکه با افزایش اندازه غده . همچنین در مقایسه دو رقم، چغرمگی رقم سبالن بیشتر از رقم آگریا می باشد. می یابد
. غده هایی که بیش از حد بزرگ هستند حذف شوند، چون بافتشان ضعیف تر استچغرمگی کاهش می یابد، لذا بهتر است 

همچنین با توجه به اینکه چغرمگی رقم سبالن بیشتر است، نشان می دهد که نسبت به رقم آگریا بافت مقاوم تري دارد و 
      .        طبیعتا در مراحل برداشت و پس از برداشت، گسیختگی و ضایعات کمتري خواهد داشت
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