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 ها در مقابـل آسـیب و خسـارت وارد بـر میـوه در اثـر ضـربات       یکی از مشخصات مهم محصوالت کشاورزي حساسیت آن: هدف

با تعیین و بررسی روابط بین نیرو و تغییرشکل میـوه تـا نقطـه    . خواص بیولوژیکی آنها بستگی دارداست که به مقاومت  مکانیکی

  .رسان به میوه را مشخص کردتوان محدوده نیروهاي آسیبتسلیم می

تغییرشـکل   -و منحنـی نیـرو    ياز آزمون بارگذاري فشار ،لیموشیرینبه منظور تعیین خواص مکانیکی :روش شناسی پژوهش

در این تحقیق نیروي گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسـیختگی، انـرژي گسـیختگی و چغرمگـی     .شدمستخرج از آن استفاده 

متر مکعب، سانتی 100هاي حجمی کمتر از با محدودهلیموشیرین جهرمی و بم در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب 

هاي بارگذاري متر مکعب، دو جهت بارگذاري طولی و عرضی و با سرعتسانتی 150ر مکعب و بیشتر از متسانتی 150-100بین 

  . تکرار در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی مورد بررسی قرار گرفت 10متر بر دقیقه و در میلی 150و  110، 70، 30

جهـت  و  بارگـذاري  سرعت، لیموشیرین و اثر سه گانه اندازه  يسرعت بارگذار یرقم بم اثر اصل يبرانتایج نشان داد که :هایافته

و جهـت  لیموشـیرین  انـدازه   یاثـر اصـل   نیاست و همچنـ  داریمعن% 5در سطح  یختگیشکل در نقطه گس رییتغ ايبربارگذاري 

 يبـرا . است  داریمعن% 1طح در س یختگیشکل در نقطه گس رییبر تغ بارگذاري جهتو  بارگذاري و اثر متقابل سرعت يبارگذار

 نیهمچنـ .است داریمعن% 1در سطح احتمال  یختگیشکل در نقطه گس رییبر تغبارگذاري اندازه و جهت  یرقم جهرم اثرات اصل

بـر   يسـرعت بارگـذار  لیموشـیرین و   اثر متقابل اندازه نیو همچن يو سرعت بارگذار لیموشیرین اندازه یرقم بم اثرات اصل يبرا

 يرویـ بـر ن  يو سـرعت بارگـذار  لیموشیرین اندازه  یاثرات اصل رمرقم جه يبرا. هستند داریمعن% 1در سطح  یختگیگس يروین

رقـم بـم    يبـرا . اسـت  داریمعنـ % 5در سـطح   يسرعت بارگـذار لیموشیرین و  اثر متقابل اندازه يو برا% 1در سطح  یختگیگس

 نیو کمتر متریلیم 29/30برابر با  یعرض يو جهت بارگذار) قهیر دقب متریلیم(30شکل در اندازه بزرگ، سرعت  رییتغ نیشتریب

نتایج نشان داد همچنین  .بدست آمده است یطول يو جهت بارگذار) قهیبر دق متریلیم(30شکل در اندازه کوچک، سرعت  رییتغ

لیموشـیرین و   و اثرمتقابـل دو گانـه انـدازه   % 1و سرعت بارگذاري در سطح احتمـال   لیموشیرینبراي رقم بم اثرات اصلی اندازه 

و سرعت  لیموشیرین همچنین براي رقم بم اثرات اصلی اندازه. دار استمعنی% 5سرعت بارگذاري بر انرژي گسیختگی در سطح 

% 5بارگـذاري بـر چغرمگـی در سـطح      سـرعت و  دار است و اثر متقابل جهت بارگذاريمعنی% 1بارگذاري بر چغرمگی در سطح 

سـرعت  لیموشـیرین و   و سـرعت بارگـذاري و اثـر دوگانـه انـدازه      لیموشـیرین براي رقم جهرم اثرات اصلی اندازه  .دار استمعنی

همچنین براي چغرمگی رقم جهرم اثرات اصلی اندازه و جهت . دار استمعنی% 1ختگی در سطح احتمال یبارگذاري بر انرژي گس

  .دار شده استمعنی% 1در سطح  بارگذاري دار است و همچنین اثر اصلی سرعتمعنی% 5حتمال در سطح ا

با توجـه  . تر داراي نیروي گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی بیشتري هستندهاي بزرگنمونه: گیرينتیجه

لیموشیرین در جهت عرضی داراي استحکام بیشتري است و در اثر ضربات مکانیکی  توان نتیجه گرفت که میوهبه این تحقیق می

  .رسدآسیب کمتري به آن می

  سرعت چغرمگی،  ي،جهت بارگذار ،یختگیشکل در نقطه گس رییتغانرژي گسیختگی، :هاي کلیدي واژه

  

  مقدمه

هـا در مقابـل آسـیب و    یکی از مشخصـات مهـم محصـوالت کشـاورزي حساسـیت آن     

محصـوالت  خسـارت در  . خسارت است که به مقاومت  خواص بیولوژیکی آنها بستگی دارد



  3مقدمه و هدف                                                                                                             : فصل اول

(Steenkamp, 1997)شـود  اغلب هنگام برداشت جابجایی و حمل و نقل آنهـا ایجـاد مـی   

. لیموشیرین یکی از مهمترین محصوالت از لحاظ اقتصـادي و صـنعتی محسـوب میشـود    .

شـود امـا   گرچه ایران در زمره قدیمی ترین کشورهاي تولید کننده مرکبات محسـوب مـی  

م برداشــت، حمــل و نقـل ، نگهــداري و انبــارداري و  متاسـفانه آســیبهاي مکــانیکی هنگـا  

همچنین نداشتن برآوردي در مـورد تعیـین زمـان رسـیدگی میـوه، باعـث افـت کیفیـت         

ممکن اسـت بتـوان پرتقـال را بـا رباتهـاي       .محصول، بازارپسندي و صادرات آن شده است

ت بـر میـزان   عمق نفوذ انگشتیها در پرتقال و نیروي نفـوذ ربـا  . انگشتی دار برداشت نمود

صدمه مکانیکی وارده بر میوه موثر است که باید در محاسبات طراحی اینگونه رباتها لحاظ 

تـوان عمـق   با تعیین و بررسی روابط بین نیرو و تغییرشکل میوه تا نقطه تسلیم می. گردد 

اي تعیین نمود که به میوه برداشـت شـده آسـیب    مناسب نفوذ انگشتیهاي ربات را به گونه

هاي تشـخیص میـزان رسـیدگی میـوه لمـس آن و      از طرفی یکی از راه. وارد شود کمتري

فشار دادن آن با انگشت شصت است که راهـی تجربـی بـوده و بسـته بـه میـزان مهـارت        

,Singh & Reddy)شخص لمس کننده دارد توانـد  آزمون نفوذ مکانیکی میـوه مـی  . (2006

رسیدگی میوه  باشد و با استفاده  با کمی کردن این تشخیص شاخصی براي بررسی میزان

  .(USDA, 2003)از این تشخیص زمان مطلوب برداشت را تعیین نمود

  

  

  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-1

از تیـره   2یا سویت لمون 1و نام انگلیسی سویت الم C.limettaلیموشیرین با نام علمی 

ایـن گیـاه، از    باردهی این گیاه در مناطق مناسب کشـت . (Burke,1967)تاسه می باشدرو

در حـال حاضـر لیمـو شـیرین در ایران،مکزیـک،      . هـاي مرکبـات بیشـتر اسـت    تمام گونه

Swingle and)شودفلسطین و اسپانیا کشت می Reece., 1967).   براساس آمارهاي رسـمی

هزار هکتار و سهم اسـتان فـارس از ایـن     21سطح زیر کشت لیموشیرین در کشور بیش از 

میزان تولید لیموشـیرین در کـل کشـور نیـز بـیش از      .هکتار استهزار  14میزان بیش از 

هـزار تـن اسـت کـه      505هزا تن و سهم استان فارس از تولید این محصول بـیش از   571

هـــزار تـــن از ایـــن محصـــول در شهرســـتان قیـــر و کـــارزین   250ســـاالنه بـــیش از 

                                                                                                                        
1Sweet lime
2Sweet lemon
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تـرین  یمیرغـم اینکـه ایـران در میـان قـد     علـی ). 1395احمدي و همکاران، (شود تولیدمی

تولیدکنندگان مرکبات در جهان است اما متاسفانه در کیفیت صادرات و فـرآوري صـنعتی   

آن پیشرفت چندانی صورت نگرفته است و به همین دلیل در بـازار جهـانی جایگـاه قابـل     

ارتفاع مخـزن  . شوداي جابجا و نگهداري میلیموشیرین اغلب در مخازن توده.توجهی ندارد

هاي پایینی موثر است که بایـد در محاسـبات طراحـی اینگونـه     ده به الیهمیوه بر فشار وار

با تعیین و بررسی روابط بین نیرو و تغییر شکل میوه تا نقطه تسـلیم و  .مخازن لحاظ گردد

هاي الیه پـایین  اي تعیین نمود که به میوهتوان عمق  مناسب مخزن را به گونهشکست می

  . آسیب کمتري وارد شود

مکانیکی محصوالت کشاورزي و باغی خصوصا لیموشیرین در تعیـین کیفیـت،   خواص 

کاهش صدمات احتمالی ناشی از حمل و نقل و در نهایـت طراحـی تجهیـزات مربـوط بـه      

از آنجاکـه  . نقش موثري داردهاي آبگیري و نیز جلوگیري از اتالف انرژي فرآوري و ماشین

مل زیست محیطی، شـرایط و روش کاشـت،   عوامل مختلفی از قبیل عوامل بیولوژیکی، عوا

گذارنـد، لـذا تعیـین    برداشت و نوع انبارداري بر خواص مختلف محصول تولیدي تاثیر مـی 

این خواص به منظور استفاده در طراحی تجهیزات فرآینـدهاي پـس از برداشـت، از قبیـل     

-روي مـی ضـ ... ها و بندي، جداسازي، بسته بندي، حمل و نقل و فرآوري در کارخانهدرجه

 با توجه به اهمیت و ارزش میوه لیموشـیرین و فوایـد بـی   ). 1382توکلی هشتجین، (باشد

  .رسدشمار آن براي بدن تعیین خواص مکانیکی این محصول باغی ضروري به نظر می

  پژوهش از اینهدف - 1-2

نیروي گسـیختگی، چغرمگـی، انـرژي    (گیري برخی خواص مکانیکی لیمو شیرین اندازه

بررسی نحوه تأثیر رقم، سرعت بارگـذاري  و ) یر شکل در نقطه گسیختگیگی و تغیگسیخت

یرهـاي  و تعیین اثر متقابل بـین متغ  ي میوه بر برخی خواص مکانیکی لیموشیرینو اندازه

برخـی خـواص ابعـادي    عالوه بر این . است) ي میوهرقم، سرعت بارگذاري و اندازه(مستقل 

چگـالی و ضـریب اصـطکاك میـوه و     وزن ، (برخی خواص ثقلی لیموشیرین و لیموشیرین 

  .شوندنیز تعیین می) سطح





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان - 2

  

2  

  مقدمه- 2-1

 دیـ جد يندهایها و فرآ نیماش یامکان طراح يشناخت خواص محصوالت کشاورز     

 زانیـ م بیترت نیکند و بد یمحصوالت را فراهم م یکیزیف يها یژگیو و طیبر اساس شرا

هـا در مراحـل جابـه     بیآسـ  شـتر یب. ابـد ییم شیافزا اتیعمل یخسارت کاهش و بهره ده

حمـل و نقـل و    اتیـ عمل یاست که در ط نیا آنشود،  علت  یم جادیا يو انبار دار ییجا

گـردد و   یبه محصول اعمال مـ ) فشار ایبه صورت ضربه (یکیمکان يتنش ها يبسته بند

و  احیسـ  يافکـار (گـردد   یشـده مـ   يمحصـول فـر آور   تیـ فیباعـث کـاهش ک   جهیدر نت

رطوبت محصول قبل از انبار کـردن، شـدت    زانیذکر کرد که کاهش م دیبا) 1388،یینایم

مطالعـه   لیـ دل نیبـه همـ  . دهد یکاهش م يآن را در مراحل مختلف فرآور يریپذ بیسآ

بـر   لیـ امر، دل نیبرخوردار بوده و هم يا ژهیو تیاز اهم يمحصوالت کشاورز کیعلم مکان

کـه   تـوان گفـت   یمـ  تیلذا با قطع. در چند دهه گذشته بوده است دیعلم جد نیتوسعه ا

 یتـوکل (باشـد   یم يکشاورز یمهندس يا هیپاموضوع  يمحصوالت کشاورز کیبحث مکان

  ).1382ن،یهشتج

آگــاهی از ویژگــی هــاي فیزیکــی و مکــانیکی محصــوالت کشــاورزي بــراي طراحــی   

  . تجهیزات برداشت، حمل و نقل، عمل آوري و انبار داري آن ها ضروري می باشد

عملیات برداشت، بسته بندي و حمل و نقـل از مهـم تـرین و حسـاس تـرین مرحلـه        

براي حفظ کیفیت و تداوم عرضـه محصـوالت متناسـب بـا     فرآوري این محصول می باشد، 

ذائقه مصرف کننـدگان، فـرآوري محصـوالت کشـاورزي بـا ارزش اقتصـادي بـاال، یکـی از         

ق هم از ضایعات محصول جلـوگیري  بدین طری. ضروریات بخش تولیدات مواد غذایی است

در این ارتبـاط اطـالع از   . می شود و هم نیاز بازار مصرف به طور مطلوب تأمین خواهد شد

خواص فیزیکـی و مکـانیکی محصـوالت کشـاورزي در تعیـین کیفیـت، کـاهش صـدمات         

احتمالی ناشی از حمل و نقل و در نهایـت طراحـی تجهیـزات مربـوط بـه فـرآوري نقـش        

  .مؤثري دارد

محصوالت کشاورزي و مواد غذایی در طی مراحل برداشـت، حمـل و نقـل، فـرآوري و      



ذخیره سازي، بر سطح اجزاي ماشین هـا و یـا سـاختار اجـزاي ذخیـره سـازي، نیروهـاي        

دانستن مقدار این نیروهاي در طراحـی تجهیـزات و فرآینـدها    . اصطکاکی اعمال می کنند

بـا وسـایل    "طکاك محصوالت کشاورزي عمومـا اندازه گیري ضرایب اص. حائز اهمیت است

ساده اي صورت می گیرد که دقت اندازه گیري در آن ها پایین بوده و خطاي آزمایش بـه  

  .)1382لهراسبی، (میزان قابل مالحظه اي می باشد

  کلیات و تعاریف- 2-2

محصوالت کشاورزي داراي ویژگی هاي منحصـر بفـردي هسـتند کـه آنهـا را از مـواد       

یـده  شکل نامنظم محصوالت کشاورزي بررسی رفتار آنها را پیچ. می کند مهندسی متمایز

بافتی غیر همگن دارند و اغلب محصوالت لزج کشسـان   امی کند، محصوالت کشاورزي ذات

هستند و از نظر مقاومت به کشش وفشار در حالت استاتیکی ودینـامیکی و لرزشـی رفتـار    

ــد    ــی دهن ــان م ــود نش ــاومتی از خ ــرپیل و ).  Stroshine and Haman, 1994(مق س

خواص محصوالت کشاورزي را به صورت زیـر تقسـیم    (Serpil and Servet, 2006)سروت

:اندکرده

 ماننــد شــکل،اندازه،وزن،حجم،چگالی حقیقی،چگــالی (خصوصــیات فیزیکــی

)توده

ــانیکی ــیات مک ــیختگی،انرژي  (خصوص ــت،چغرمگی،نیروي گس ــروي شکس نی

)یگسیختگی،تغییر شکل در نقطه گسیختگ

مانند گرماي ویژه(خصوصیات گرمایی(

مانندرنگ،میزان جذب دفع نور(خصوصیات نوري(

مانند هدایت الکتریکی و خصوصیات دي الکتریک(خصوصیات الکتریکی(

  خواص فیزیکی- 2-3

طراحی موفق ماشین هاي برداشت و فرآوري، حمل و نقل و انبار داري محصـوالت       

از ویژگی هایی فیزیکـی و مکـانیکی آن هاسـت،     کشاورزي نیازمند شناخت جامع و کامل

بیشترین ضرورت اندازه گیري و تعیین شاخصـه هـاي فیزیکـی محصـوالت کشـاورزي در      

این خواص شامل،اندازه،شکل،چگالی، خصوصیات جـذب  . فرآیندهاي پس از برداشت است

ودفع رطوبت، خـواص حرارتـی، ویژگـی هـاي اصـطکاکی، خـواص جریـانی، خصوصـیات         
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Sahin(امیکی و آیرودینامیکی، سطح رویه، حجم، تخلخل، رنگ وظاهر می باشدهیدرودین

and Sumnu, 2006( .      مطالعه این خواص یکی از جنبه هـاي منحصـر بـه فـرد تحقیقـات

مهندسان کشاورزي و مهندسان فرآوري مـواد غـذایی و از مسـاءل مهـم در طراحـی یـک       

بـه برخـی از ایـن    . مـواد مـی باشـد   ماشین مخصوص و تحلیل رفتارهاي حاصله در انتقال 

  .خواص در زیر اشاره شده است

  شکل و اندازه-1- 2-3

شکل و اندازه فیزیکی محصـوالت کشـاورزي در جداسـازي آن هـا از مـواد خـارجی و       

همچنین جداسازي بر اساس اندازه کاربرد دارد و در هنگام تشریح محصـوالت کشـاورزي   

شـکل و انـدازه دو عامـل    . باشـد اغلب مهم ترین خصوصیت شکل و انـدازه محصـول مـی    

براي تعیـین شـکل   . جدانشدنی در هر جسم فیزیکی بوده که الزم و ملزوم یکدیگر هستند

  ).1382توکلی هشتجین،(یک جسم باید بعضی از ابعاد آن اندازه گیري شود 

اندازه و شکل غالبا زمانی که سبزیجات، میوه ها و دانه ها را توصیف می کنـیم داراي   

ر شده با تعریـف سـه بعـد    اندازه با استفاده از ابعاد سطح تصوی. اهمیت می باشدبیشترین 

ابعـاد محصـوالت   ) Mohsenin, 1986(قابل توصیف می باشد)،عرض و ضخامتطول(اصلی 

ابعـاد محصـول   . کشاورزي با توجه به فصل رشد، محل پرورش و رقم خیلی متنوع هستند

البته باید بـه خـاطر   . اندازه گیري نمودبرداری سیله کولیس و وسایل تصویررا می توان به و

وجود نا همگنی در محصوالت کشاورزي، تعداد انـدازه گیـري نمونـه هـا را زیـاد در نظـر       

 ,Stroshine(گرفته و مقدار متوسط اندازه نمونه ها را به عنوان شاخص ابعاد فرض کنـیم  

2004.(  

بنـابر  . استفاده قرار می گیرنـد در مورد دانه ها و بذور،طول،عرض وضخامت غالبا مورد 

این تعاریف مورد استفاده در صنعت می تواند در استاندارد هاي تعیین شـده بـراي درجـه    

اندازه و ابعاد فیزیکـی در الـک کـردن جامـدات بـه      . بندي میوه ها و سبزیجات به کار رود

  . منظور جداسازي مواد خارجی ودر درجه بندي میوه وسبزیجات به کار می رود

  جم، چگالی و تخلخلح-2- 2-3

حجم و چگالی مـواد غـذایی و محصـوالت کشـاورزي اهمیـت زیـادي در فرآینـدهاي        

مختلف ودر ارزیابی کیفیت  محصوالت از جمله خشک کردن و نگهداري، طراحی سـیلوها  

و مخازن نگهداري، تراکم مکانیکی علوفه سیلویی، جدا نمودن مواد ناخالص، درجه بنـدي  

حجـم  . از لحاظ رسیدگی، ترکیب ونرمی در میوه ها و دانـه هـا دارد  و جدا نمودن،ارزیابی 



به جایی مایع یا گاز و یا نیـروي شـناوري وارد بـر محصـول     محصول را می توان توسط جا

هنگام غوطه وري در مایع محاسبه نمود و از وسایل مختلفی چـون پیکنـومتر و بـورت بـا     

محصول شـکل نـامنظمی دارد از روش    در مواردي که. کرد توجه به ابعاد محصول استفاده

به جایی مایع استفاده می شود، الزم به ذکر است مایع مورد استفاده بایسـتی کمتـرین   جا

، تـا کمتـرین خطـاي انـدازه     )ماننـد تولـوئن  (قابلیت نفوذ در بافت محصول را داشته باشد 

پیـدا نکنـد   گیري را داشته باشیم و یا آزمایش را با سرعت بیشتري که مایع فرصت نفـوذ  

چگالی یک ماده میزان ماده اشغال کننده یک حجم معین است و به صـورت  . انجام دهیم

بـه دو صـورت    "چگـالی محصـوالت کشـاورزي معمـوال    . جرم بر واحد حجم بیان می شود

,.Wilhelmet al. (چگالی توده و چگالی حقیقی بیـان مـی شـود    تخلخـل درصـد   ). 2005

تخلخل نیز از مشخصـات مهـم   . محصول به حجم توده استهواي موجود میان ذرات توده 

در توده محصوالت به شمار می رود که با اندازه گیري چگالی توده و چگالی حقیقی قابـل  

  .محاسبه می باشد

  ضریب اصطکاك استاتیکی-3- 2-3

ضریب اصطکاك اسـتاتیکی در اثـر نیـروي چسـبندگی بـین ذرات محصـول و سـطح        

طکاك اسـتاتیکی نیـز   صـ و با افزایش این نیرو، ضـریب ا  تجهیزات انتقال مواد، ایجاد شده

عواملی مانند رطوبت محصول، نوع محصول، نوع و جـنس سـطح انتقـال    . افزایش می یابد

,.Wilhelmet al(محصول نیز بر میزان این ضریب اثر دارند 2005(.  

  خواص مکانیکی- 2-4

وارده   يروهـا یکه رفتار مواد را تحت اثـر ن  یتیمواد به عنوان هر خاص یکیخواص مکان

 -رویـ ن« و رفتـار  » فشـار -کشـش «از آزمـون   یبـه طـور کلـ   . شـود  یمـ  فیکند، تعر انیب

مـواد اسـتفاده    یکیمکـان  يهـا  یژگیو فیو توص نییتع ي، برا)کرنش-تنش(» رشکلییتغ

 ژهیبـو (یخـارج  يهـا  دهیـ مقابـل پد  رواکنش مـواد د ). Ramirez et al.,2009(شود  یم

 یمـ  دهیـ مـواد نام  یکیمختلف، خواص مکان يها تیو موقع طیدر شرا) وارد شده يروهاین

 یکیعوامـل مکـان   ریپـس از برداشـت تحـت تـاث     اتیـ عمل یطـ  يمحصوالت کشاورز. شود

عوامـل باعـث    نیـ ا رد،یگیقرار م... ضربه و ،یکشش يروین ،يفشار يرویمختلف از جمله ن

از حـد   شیشکل بـ  رییتغ نیکه ا یشود در صورت یمحصوالت م يشکل بر رو رییتغ جادیا

گـردد و در   یمـ  یمختلفـ  یکیمکـان  يها بیو آس یکوفتگ ،یختگیگس جادیباشد، باعث ا
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 يبـرا  یاصـول  ياز راه هـا  یکـ ی. و بافـت محصـول خواهـد شـد     تیفیسبب افت ک تینها

 طیمحصـول تحـت شـرا    یقاومتم اتیشناخت خصوص ،یکیاز بروز صدمات مکان يریجلوگ

استاندارد تحت  يانجام آزمون ها ازمندیاطالعات ن نیبه ا یابیدست يباشد برا یمختلف م

کـه از لحـاظ    یشـباهت  لیبـدل  یکیانجام ازمون مکـان  يکنترل شده باشد روش ها طیشرا

پس از برداشـت محصـول دارنـد اسـتفاده      يبا مراحل برداشت، حمل ونقل و فرآور تیماه

بافـت محصـول    اتیپارامترها که مشخص کننده خصوصـ نیتر جیو را نیمهمتر دشون یم

کـه بـر خـواص     یعـوامل  نیاز مهـم تـر  . ندیآ یفشار بدست م-آزمون کشش یهستند ط

تـوان بـه سـاختار و بافـت محصـول، رطوبـت        یاثر دارند م يمحصوالت کشاورز یکیمکان

،یکرمـان (اشـاره کـرد    يذارو مـدت زمـان بارگـ    ينوع بارگذار ،يمحصول، سرعت بارگذار

1388(  

ساختمان و بافت محصول-1- 2-4

خواص محصوالت کشاورزي بسیار متغیر هسـتند کـه بررسـی عملـی ایـن مـواد را بـا        

بنابراین خواص مکانیکی براي تحلیـل بافـت و بدسـت    .هایی همراه ساخته استپیچیدگی

تـوان  با تحلیل بافـت مـی  . آوردن یک درك بهتر و صحیح از کیفیت محصول اهمیت دارد

  ).Razavi and Bahrampour, 2007(هینه نمودفراوري محصول کشاورزي را ب انبارداري و

هـا  تغییـر شـکل در مـورد غـالت بسـتگی بـه وضـع بارگـذاري دانـه          -رابطه بین نیرو 

,.Tavakoli et al(توکلی و همکاران ). Sitkei, 1986(دارد گزارش دادنـد کـه بافـت    ) 2009

  .دارد محصول تاثیر بسزایی در خواص مکانیکی محصول

  رطوبت محصول-2- 2-4

یکی از مهم ترین مشخصه هاي مواد بیولوژیکی میـزان رطوبـت در آن هاسـت کـه بـر      

خواص فیزیکـی و مکـانیکی محصـوالت    . خواص فیزیکی و مکانیکی آن ها تأثیر گذار است

کشاورزي بویژه میوه ها و سبزیجات که داراي آب زیادي هستند، بسیار تحت تأثیر مقـدار  

قابلیت انبار کردن برخی محصوالت وابسته به میـزان رطوبـت آن   . باشد رطوبت آن ها می

هاست که در صورت اضافه بودن بایستی رطوبت مازاد از طریق طبیعی یا مصنوعی از بین 

محصوالتی که داراي رطوبت زیادي هستند، به راحتی آب از دسـت مـی دهنـد کـه     . برود

ورم سلولی بر خواص کشسانی و رابطـه  فشار ت. طی آن فشار بین سلول ها کاهش می یابد

همچنین میزان رطوبت بـر حساسـیت محصـول در برابـر     . کرنش ماده اثر می گذارد-تنش

  ).1382توکلی هشتجین، (آسیب دیدگی مؤثر است 



  سرعت بارگذاري-3- 2-4

هاي فشاري بر اساس حساسیت نمونه به سـرعت  سرعت بارگذاري براي انجام آزمایش

اکثر محصوالت کشاورزي کـه تحـت بارگـذاري    ).ASAE, 2001(شودبارگذاري انتخاب می

امـا بـا   . تغییر شکل حالت االستیک دارند-گیرند در قسمت اول منحنی بارفشاري قرار می

بنابراین، افزایش حد االسـتیک بـه هـر    . کنندافزایش بار خاصیت ویسکواالستیک پیدا می

 Tavakoli(مورد اهمیـت دارد  نحوي بستگی به زمان داشته و اثر سرعت بارگذاري در این

et al., 2010.(

  طول مدت بارگذاري-4- 2-4

) برگشـت ناپـذیر  (کـرنش پالسـتیک    "اعمال بار بر روي محصوالت کشاورزي معمـوال 

کرنش آن ها تحت بارهاي دوره اي یا تکـراري  -بنابراین رفتار تنش. زیادي تولید می نماید

شکل در محصول در بارگـذاري قبـل    تغییر می کند، زیرا بخشی از انرژي الزم براي تغییر

  ).Stroshine and Haman, 1994(تأمین شده است

جهت بارگذاري-5- 2-4

از انجا که بافت محصول در جهات مختلف متفاوت می باشد، بنابراین رفتار محصـول و  

میزان تغییر شکل و سایر خصوصیات مکانیکی در جهـات مختلـف بارگـذاري بـا همـدیگر      

  . متفاوت خواهند بود

  هاي مکانیکینآزمو- 2-5

براي جلوگیري از بروز صدمات مکانیکی، شناخت خصوصیات مقـاومتی محصـول،        

به همین منظور براي رسیدن به شرایط مطلوب، . تحت شرایط مختلف، خیلی اهمیت دارد

تـا کنـون   . آزمون هاي استانداردي تحت شرایط کنترل شده مورد استفاده قرار مـی گیـرد  

ي شناسایی خواص بافت بیولوژیک استفاده شده است که در ایـن  آزمون هاي مختلفی، برا

روش هاي مکانیکی به علـت سـادگی و   . میان می توان به آزمون هاي مکانیکی اشاره کرد

شباهتی که از لحاظ ماهیت با مراحل برداشت و فرآوري پس از برداشت محصول دارند، از 

روش مکـانیکی بسـته بـه نـوع      این در حـالی اسـت کـه در   . عمومیت بیشتري برخوردارند

بارگذاري و ماهیت پژوهش و نیز فرضیاتی که پژوهشگر در مورد رفتار محصول مورد نظـر  

اگر هـدف  . لحاظ می نماید، با دامنه وسیعی از مشخصه هاي مکانیکی رو به رو خواهد شد

پژوهش، کسب اطالعات از محصول به منظور بهینه سازي ماشین هاي پس از برداشـت   زا
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فرآوري محصوالت باشد، پارامترهاي مورد نظر باید مشخصه هاي اساسی و ضـروري باشـد   

در این رابطـه، آزمـون هـاي فشـاري     . تا بتوان از آن ها در محاسبات مهندسی بهره گرفت

تـوکلی هشـتجین،   (ترین آزمـایش هـا مـی باشـند     از متـداول ) شبه استاتیک(تک محوري 

1382.(  

  )شبه استاتیک(بارگذاري فشاري تک محوري-1- 2-5

ها به صورت اطالعات قابل درك و  شیاز آزما دیمف جیاطالعات و نتا افتیدر يبرا      

کـرنش  -رویـ ن یرفتـار منحنـ   يمطالعـه بـر رو   ،یمهندس زیو آنال یقابل استفاده در طراح

شکسـت   يرویـ ن. باشد یم يضرور کیشبه استات يبارها ریتأث تحت يمحصوالت کشاورز

آالت  نیماش یطراح يبرا یمناسب اریمع ک،یشبه استات کویاستات يروهاین ریدانه تحت تأث

و  هیـ تـوان بـه عنـوان اصـول اول     یباشد که از آن مـ  یباالتر م تیفیو ک ییو ادوات با کارا

کـه بـا محصـول در ارتبـاط      یآالتـ  نیمختلف ماش يبخش ها میو تنظ یدر طراح یاساس

Bargale(هستند، استفاده نمود  and Irudyaraj, 1995.(  

 ياز انرژ يمقدار شهیهم يباربردار -يبارگذار اتیدر اثر عمل يمحصوالت کشاورز     

 ایـ و ) کیشبه استات(ممکن است با سرعت کم  یاعمال يبارها. دینما یم رهیرا در خود ذخ

عکـس العمـل محصـوالت نسـبت بـه      . بـر محصـول وارد شـوند   ) کینامید(ادیبا سرعت ز

جـرم و ذرات  (يمـاد  تیو خصوصـ ) اندازه و شکل(یهندس تیاز خصوص یناش ،يبارگذار

محصـوالت  » شـکل   رییـ تغ -رویـ ن« رفتار  يمطالعه بر رو. باشد یم) دهنده جسم لیتشک

 ياز آزمـون هـا   دیمف جینتا افتیبه منظور در یکیشبه استات  يبارها ریتحت تأث يکشاورز

 زیو آنـال  يازسـ  نـه یبه ،یبه صورت اطالعات قابل درك و قابـل اسـتفاده در طراحـ    ینیع

شـامل   ییرفتـار، آزمـون هـا    نیـ ا انیـ ب يبـرا  نیبنابرا. باشد یو الزم م يضرور یمهندس

 يبـر رو  ایـ محصوالت دست نخـورده و کامـل و    يبر رو یو برش یخمش ،یکشش ،يفشار

 یعراق یانیآشت(شود  یانجام م يمنظم از محصوالت کشاورز یبا شکل هندس یینمونه ها

 يبـرا  یآزمـون کـه روشـ    نیـ در ا). 1388و افکاري سـیاح و مینـایی،    1386و همکاران، 

يتک محور يفشار ياست، محصول تحت بارگذار يمواد کشاورز یمطالعه خواص مقاومت

شکسـت،   يرویـ ، ن»شکل  رییتغ -روین «یقرار گرفته و با استخراج منحن) کیشبه استات(

 یمـ  نیـی تع یو مقـدار چغرمگـ   یختگیگس يانرژ زانیم ،یختگیشکل در نقطه گس رییتغ

 نهیشـ یو ب يظـاهر  یکشسـان  بیبدست آمده ضر يتوان از داده ها یم نکهیضمن ا. گردد

  ).1382،یلهراسب(محاسبه نمود  زیرا ن يفشار يروین



تـوان بـه    یاسـت را مـ   ازیشکل مورد ن رییتغ نیمقدار مع کییکه برا ییرویمقدار ن     

 رو،یرفتار محصول تحت اثر ن یابیارز يها برا شیآزما نیتر جیرا. کرد یابیارز یصورت کم

و اطالعـات بدسـت آمـده از آن     شیآزمـا  نیبا انجام ا. باشد یم يفشار يبارگذار شیآزما

بـه محصـوالت    يو انبـاردار  يآورهنگام برداشت، حمل و نقل، فر رکه د يتوان صدمه ایم

  .و مطالعه نمود یشود را بررس یوارد م يکشاورز

 يهـا  یدگیـ چیهسـتند، پ  یکیولـوژ یکه مواد ب يمحصوالت کشاورز  تیگرچه ماه    

 ایـ شکل برآمده  "آن ها که معموال کنشبرروي–تنش  عیتوز یداشته و امکان بررس یخاص

بـه   "عموما يوجود دارد که محصوالت کشاورز تیواقع نیفرورفته دارند، وجود ندارد، اما ا

 یکیمکـان  يتحت تـنش هـا   يحمل و نقل و فرآور شت،خود در مراحل بردا یعیشکل طب

 یرا نمـ  يقطعات استاندارد از محصوالت کشـاورز  يبر رو شیآزما نیبنابرا. شوند یواقع م

خـواص   نـه یدر زم قـات یتحق شتریلذا ب. داد میتعم یواقع طیتوان به رفتار محصول در شرا

 نیـ در ا. باشـد  یدسـت نخـورده مـ    يمربوط به نمونـه هـا   يمحصوالت کشاورز یکیمکان

 يفشـار  يمشخص درون دسـتگاه بارگـذار   یشکل هندس کیمحصول به صورت  شیآزما

صفحه تخت متحـرك تحـت فشـار     کیصفحه تخت ثابت و  کینیقرار داده شده و نمونه ب

 يرویـ حرك نمونه را تحـت فشـار قـرار داده و ن   حرکت صفحه مت. شود یواقع م یکیاستات

. شـود  یمـ   يریـ صفحه  متحرك انـدازه گ  يرو دهبه نمونه توسط حسگر نصب ش يفشار

بـه کـار    شیدر اعمال آزمـا  یطیشرا دیبا ش،یآزما جیاز صحت نتا نانیباال بردن اطم يبرا

  ) :1382ن،یهشتج یتوکل(برده شود که عبارتنداز 

  .نشود جادیدر نمونه ا یخمش چگونهیآن ه یباشد و ط يمحور "کامال یستیبار با: الف

شـکل   رییـ تغ نکهیکم باشد تا ا ارینمونه و صفحه فشار بس يدو انتها نیاصطکاك ب: ب

  .نمونه را محدود سازد یعرض

  .وجود نداشته باشد یدگیباشد که خطر خم ينسبت طول به ارتفاع نمونه طور: ج

  بارگذاري برشی-2- 2-5

در . شـود کارهایی است که در زمان برداشت یا فراوري محصول انجام می برش یکی از

هـا را  موقع بریدن وسیله برش دهنده وارد محصول شده و با غلبه بـر مقاومـت برشـی، آن   

توانـد بــه  آزمـون بارگـذاري برشـی مـی    ). 1382تـوکلی هشـتجین،   (کنـد ازهـم جـدا مـی   

کنند، کمک کنـد تـا بـا انتخـاب     پژوهشگرانی که بر روي محصوالت کشاورزي تحقیق می

مناسب نوع تیغه برش، زاویه تیزي تیغه، زاویه برش و سرعت بارگذاري و دیگـر پارامترهـا،   

کمترین سطح ضایعات را در حین برداشت و فرآوري محصوالت مختلف کشاورزي داشـته  
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  .باشند

  رئولوژي- 2-6

 اتیخصوصـ . مـاده اسـت   انیـ شـکل و جر  رییـ عبارت است از علم مطالعـه تغ  يرئولوژ

 کیـ مـاده در   کییـ کرنش بـر رو  ایبراساس بکار بردن تنش  ییمحصوالت غذا یکیرئولوژ

 Dobraszczyk and(پاسخ مواد بنا نهـاده شـده اسـت     جینتا يدامنه مشخص و مشاهده 

Vincent, 1999(.  

 ،رویـ توان بر اساس سـه عامـل ن   یماده را م کییکیرفتار مکان يعلم رئولوژ يبر مبنا  

 يعلـم رئولـوژ   يطبقه بند). 1388،یینایو م احیس يافکار(نمود  انیو زمان ب رشکلییتغ

  .نشان داده شده است) 1-2(در شکل

  طبقه بندي علم رئولوژي 1-2شکل 

  کرنش –پارامترهاي استخراج شده از منحنی تنش - 2-7

تـوان   ،یکشسان بیضر ،يتوان، تنش، کرنش، انرژ یشکل م رییو تغ رویعالوه بر ن      

که از نمودار و سـطح     ییپارامترها. نمود نییمحصول تع یختگیرا تا لحظه گس یو چغرمگ

بافـت محصـوالت    تیـ فیک یبررسـ  يبـرا  د،یـ آ یبه دست مـ  رشکلییتغ -روینمودار ن ریز

 یژگـ یو یبررسـ  يتوان بـرا  یپارامترها م نیاز ا. شود یماستفاده  ییو مواد غذا يکشاورز

 يتـوان از قطعـه هـا    یمـ  يفشـار  يبارگـذار  شیدر آزما. شکست مواد استفاده نمود يها

کـه   ییاز آنجـا  یدست نخورده استفاده نمـود، ولـ   ينمونه ها ایاستاندارد شده محصوالت 

 يبـر رو  شیاست آزمـا  رشوند، بهت یم يفرآور یعیدر حالت طب ياز مواد کشاورز ياریبس

مطالعـه  ). Mohsenin, 1986(ردیمحصوالت انجـام پـذ   یعیدست نخورده و طب ينمونه ها

 جیبه منظور استخراج نتا یکیشبه استات يفشار يتحت بارگذار يرفتار محصوالت کشاورز

 يآالت فـرآور  نیدستگاه هـاو ماشـ   يساز نهیو به زیآنال ،یقابل درك و استفاده در طراح

  . ردیپذ یمحصول صورت م نیا



مـواد بیولوژیـک و مـواد    ) تغییرشـکل -نیـرو (تفاوت اساسی در منحنـی    2-2در شکل 

 کیـ ولوژیشکل در مـواد ب  رییتغ-روین یشکل منحن sحالت . پلیمري نشان داده شده است

در نظـر   یمنحن بیش يبر مبنا) یکشسان بیضر(ستهیمعناست که اگر مدول االست نیبد

). 1388،یینـا یو م احیس يافکار(ابدییم شیمدول هم افزا نیبار، ا شیگرفته شود، با افزا

 می، نقطـه تسـل  )کـرنش (شـکل   رییـ تغ ینهیشـ یتـوان ب  یشـکل مـ   رییـ تغ-روین یاز منحن

را بـه   یکشسـان  بیو ضـر  ،یچغرمگـ  ،یختگیگسـ  يانرژ ،یختگیگس ينقطه  ،یکیولوژیب

 یمـ  نـه یزم نیـ چند اصطالح در ا یو معرف انیدر ادامه به ب)  .ASAE، 2001(دست آورد 

  :میپرداز

تفاوت اساسی در منحنی نیرو تغییر شکل مواد بیولوژیک و مواد پلیمري - 2-2شکل 

اي در هاي نیرویی کـه بـه صـفحه   عبارت است از شدت نیروهاي داخلی یا مولفه:تنش

  .گردداي درون یک جسم اعمال مینقطه

عبارت است از تغییر در اندازه و شکل یک جسم در اثر اعمال نیرو، نسبت بـه   :کرنش

افکـاري سـیاح و مینـایی،    (باشـد  کرنش کمیتی بدون بعـد مـی  .اندازه یا شکل اولیه جسم

1384.(  

تعبیري است که به جابه جایی نسبی نقاط  درون یک جسم اطـالق مـی   :لتغییر شک

در حالت کلـی بـا تغییـر شـکل کـل جسـم در       تغییر شکل کمیتی برداري است که . شود

تغییر شکل عـاملی بسـیار مهـم در بررسـی و مطالعـه رفتـار رئولوژیـک        . ارتباط می باشد

محصوالت کشاورزي به شمار می رود، زیرا در اغلب آزمون هـاي مکـانیکی کـه بـا هـدف      
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بررسی خواص بیولوژیک انجام می شود، محصول کشاورزي به صورت دست نخورده مـورد  

در این صورت عوامل به دست آمـده، نشـان دهنـده مقـادیر تغییـر      . ررسی قرار می گیردب

  ).Stroshine and Haman, 1994(شکل نسبت به نیرو یا زمان خواهد بود 

توانـد  بمـاده   واست  که به ماده وارد می شود بیشترین تنشی:حد االستیک کشسان

 Stroshine(ی در آن اعمـال گـردد  ائمتحمل کند، که پس از برداشتن نیرو از آن کرنش د

and Haman, 1994(.  

بیشترین تنشی است که ماده قادر به تحمل آن  می باشد، پـیش از آنکـه   :حدتناسب

 Stroshine and(خـارج گـردد   ) رابطـه ي هـوك  (کـرنش از حالـت خطـی     –رابطه تنش 

Haman, 1994.(  

عبارت است نسـبت تـنش   :)مدول االستیسیته حقیقی(ضریب کشسانی حقیقی 

  ).Mohsenin, 1986(، پیش از رسیدن به حد تناسب )نظیرنظیر به (به کرنش 

ي بخشـی از  یکی از مهم ترین پارامترهایی که نشان دهنده:ضریب کشسانی ظاهري

بـه ایـن   » ظـاهري «پسوند . خواص مکانیکی ماده است، ضریب کشسانی ظاهري می باشد

د که این ضریب تنها در یک شرایط خاص مـرزي صـادق   خاطر مورد استفاده قرار می گیر

علت دیگر این امر، . آهنگ بارگذاري، تغییر کند "است و ممکن است با تغییر شرایط، مثال

 "لزج بودن محصوالت کشاورزي است که در چنـین بررسـی هـایی، مـاده ظـاهرا     -کشسان

دو روش  کرنش به-ضریب کشسانی ظاهري از شیب منحنی تنش. کشسان فرض می شود

شیب منحنی در هر (و مماسی ) شیب منحنی از مبدأ به هر نقطه  از منحنی(قطع کننده 

بـه  ) نقطه ي خاص از منحنی که از طریق تقریب اختالف مرکـزي و مشـتق در هـر نقطـه    

تـوکلی هشـتجین،   (و یا از تئوري هرتز قابل محاسبه می باشـد   )3-2شکل (دست می آید

1382.(  

  تغییر شکل براي محاسبه ضریب کشسانی - در منحنی نیرو) بین مبدا و نقطه تسلیم(نقطه مورد نظر  - 3-2شکل 

زمانی که جسمی کشیده یافشرده می شود مقطع عرضـی و طـولی آن   :ضریب پواسن



تغییر می کند به طوري که در وضعیت کشش عرض آن کاهش ودر وضعیت فشـار عـرض   

نسبت انقباض به کـرنش طـولی کـه    (ن افزایش پیدا می کند بنابر تعریف  ضریب پوآسن آ

  .ناشی از یک تنش بیشینه محوري یکنواخت می باشد

کـرنش اسـت کـه در آن افـزایش      -نخستین نقطه اي از منحنی تـنش  :نقطه تسلیم

سـتف  ا ).1388افکاري سیاح و راسخ، (کرنش بدون نیاز به افزایش تنش صورت می گیرد 

)Steafe, 1996 ( ادعا کرده است نقطه تسلیم مربوط به اولین شکست در ساختمان سلولی

.باشدماده می

تغییـر شـکل کـه در آن بـا      –نقطه ایست در منحنی نیـرو  :نقطه تسلیم بیولوژیکی

اهمیـت فرآوانـی در تعیـین    . افزایش تغییر شکل، نیرو کاهش می یابد و یا ثابت می مانـد 

حساسیت به آسیب مکانیکی دارد، یعنی اگر در یک محصول میزان بار وارده بـه نقطـه ي   

تـوکلی  (تسلیم بیولوژیک نرسد، خسارتی ایجـاد نمـی شـود و محصـول از بـین نمـی رود       

  ).1382هشتجین،

تغییر شـکل اسـت کـه در آن    -اي در منحنی نیرونقطه ):شکست(نقطه گسیختگی

-حتی با کاهش نیرو، میزان تغییر شکل به سرعت افزایش پیدا کرده و جسم شکسته مـی 

. شـود در مواد نرم و سخت بعد از گسیختگی، تغییر شـکل قابـل تـوجهی دیـده مـی     . شود

صـل از آزمـون فشـاري را بـراي دو نـوع      تغییـر شـکل حا  -هـاي نیـرو  منحنـی ) 4-2(شکل

همـان طـور کـه    . دهدنشان می) یکی داراي نقطه تسلیم و دیگري بدون نقطه تسلیم(هماد

تغییر شکل، تعقر منحنی به سمت  -مشخص است در ابتداي منحنی نیرو) 4-2(در شکل 

عـوض  اي که در آن، تعقـر منحنـی   نقطه. باال و در انتها تعقر منحنی به سمت پایین است

نشـان داده  Dp1تغییر شکل در این نقاط بـا نمـاد   ).P1نقاط ( شود، نقطه عطف نام داردمی

براي محاسبه ضریب کشسانی، تغییر شکل نمونه باید کم تر از تغییر شـکل در   .شده است

).1382توکلی هشتجین، (نقطه عطف باشد
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  تغییر شکل، تحت بارگذاري فشاري- مورد نیاز از نمودار نیرونقاط  - 4-2شکل 

عبارت است مقدار انرژي الزم بـراي ایجـاد گسـیختگی کـه ایـن       :انرژي گسیختگی

 Tavakoli et(تغییر شکل بدست می آیـد   –پارامتر از محاسبه ي سطح زیر منحنی نیرو 

al., 2010.(  

حجم براي تخریب مـواد مـی   چغرمگی انرژي مورد نیاز در واحد ): سمجی(چغرمگی

. باشد وبر حسب میلی ژول برمیلی متر مکعب یا ژول برسانتی متر مکعب بیان مـی گـردد  

تغییر شکل ماده بر حجم ماده بدسـت مـی    -چغرمگی از تقسیم مساحت زیر منحنی نیرو

  ).1385راسخ،(آید 

  گیاه شناسی لیمو شیرین- 2-8

متـر   4کوچـک بـه ارتفـاع تـا      یدرختـ ) Citrus limetta(یبـا نـام علمـ    نیریش مویل

و  دیگـل هـا سـف   .دارنـد  متریسـانت  6-17اسـت و طـول    یبرگ ها به شکل تخم مرغ.است

در جنوب .شود یزرد م دنیدر هنگام رس وهیپوست م. است يآن کرو وهیکوچک است و م

 النیدر گرگـان، مازنـدران و گـ    رانیـ ا الدر استان فارس، کرمان، هرمزگان و در شم رانیا

  .شودیکاشته م

برگ ها به صورت  زشیر.باشد یبه صورت متراکم و نا منظم م اهیگ نیو برگ در ا شاخ

 یمرطوب رشد م يدر مناطق گرم و تا حدود.دارد  دهیباشد و خزان پوش یم یجیتدر

.باشد  یمناسب م یطیمح طیکاشت در منازل در صورت مساعد بودن شرا يبرا.کند
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Abstract
Research Aim: One of the important characteristics of agricultural products is their 
susceptibility to  damage to the fruit due to mechanical blows that depend on the resistance of 
their biological properties. By determining the relationship between force and the deformation 
at the point of ruptureof the fruit  can be determined by the range of forces damaging the fruit.
Research method: In order to determine the mechanical properties of lemonies, a compressive 
loading test and a curve of force-deformation derived from its were used. In this reserch, we 
evaluated full randomly about rupture force, deformation at the point of rupture, energy 
ruptureand toughness Sweet lime of jahrom and bam in 3 size of small, average and great, in 
loading speeds of 30, 70, 110 and 150 mm per minute and two longitudinal and lateral direction 
in 8 replications in a factorial experiment in completely randomized design. 
Findings: The results showed that for Bam variety, the main effect of loading speed and triple 
effect size,loading speed-loading direction for deformation at the point of ruptureis significant 
at 5% level. Also, the main effect of size and loading direction  and the dual effect of loading 
speed-loading direction on the deformation at the point of rupturein the 1% level is significant. 
For the Jahrom variety , the main effects of size and loading direction on deformation at the 
point of ruptureare significant at 1% probability level. Also, for the Bam variety, the main 
effects of size and loading speed, as well as the Dual effect between size and loading speed  on 
the rupture force, are significant at 1% level. For the Jahrom variety, the main effects of size 
and loading speed on the rupture force at 1% level and the interaction effect of size and loading 
speed at the 5% level are significant. For Bam variety, the largest deformation in large size, the 
speed of 30 (mm / min) and for lateral  loading direction is 30/30 mm, and the smallest 
deformation at small size, speed of 30 (mm / min) and Longitudinal loading direction  is 
achieved. The results also showed that for the Bam variety, the main effects of fruit size and 
loading speed at 1% probability level and the dual effect of size and loading speed on the 
energy of fracture were significant at 5% level.the also for Bam variety the main effect of the 
size and loading speed on  the toughness is significant at  1% probability level and the dual 
effect for loading direction and loading speed on toughness is significant at 5% level. For the 
Jahrom variety, the main effects of fruit size and loading speed and the dual effect of the fruit 
size and loading speed on the energy of the ruptureat the 1% probability level are significant.
Also, for the toughness of Jahrom cultivar, the main effects of  fruit size and loading direction 
are significant at 5% probability level and the main effect of speed is significant at 1% level.
Conclusion: The larger samples have a greater rupture force, a deformation at the point of 
rupture, and a toughness. According to this study, it can be concluded that lemon fruit has a 
stronger strength in lateral direction And mechanical shocks are less damaging to it

Keywords:rupture energy,deformation at the point of rupture, loading direction, toughness, 
loading speed, Sweet lime, rupture force.
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