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 انرژي گسيختگي، چغرمگي

هدا در طراحدي : اطالع از خواص فيزيکدي و مکدانيکي ميدوهچکيده

 بندددددي، اناددددارداري و هدددداي جاب،ددددايي، بسددددتهسيسددددتم

هدا، بدر سازي ايدن ماشدينونقل اهميت دارد زيرا  با بهينهحمل

توان آسيب مکانيکي را در محصول بطدور ماناي اطالعات مذکور، مي

اي کاه: داد. يکي از محصوالت بدايي کده بده ميدزان قابل مالحظه

شدود امدا اطالعدات اي در کاور توليد و فدرآوري مديقابل مالحظه

آن وجود ندارد پرتقال است. در اين هاي فيزيکي زيادي از ويژگي

تحقيق، خواص فيزيکي ميوه کامل شامل ابعاد، جرم، ح،م، چگدالي 

واقعي، چگالي توده، قطر متوسط هندسي،  ضريب کرويت، سطح رويه 

ميوه و ضخامت پوست و خواص مکانيکي مغز و پوست ميدوه پرتقدال 

ب ورزي( شدامل ضدرينداول و سدياهدر دو رقم متدداول وواشدنگتن

کاساني، انرژي گسيختگي، نيروي بياينه و چغرمگي در تيمارهداي 

مختلف از طريدق آزمدون فاداري در سده سدطح جرمدي، سده سدرعت 

( و دو جهت بارگدذاري وبده منظدور 180،60و mm/min 300بارگذاري و

بررسي ويژگي ناهمسانگردي(، در پنج تکرار تعيين شدند. همچنين 

قم بدر روي خدواص فيزيکدي و با کمک روش آماري اثر اندازه و ر

اثر اندازه، سرعت و جهت بارگذاري بر روي خواص مکدانيکي مغدز 

ميوه و اثر نوع رقم بر روي خواص مکدانيکي پوسدت بررسدي شدد. 

اثر نوع رقم بر طول،  ضخامت پوسدت و قطدر نتايج ناان داد که 

دار بددوده و بددر % معنددي5ميددانگين هندسددي در سددطح احتمددال 

داري نداشت. همچنين اثر اندازه بدر پارامترهاي ديگر اثر معني

% و بر پارامترهاي ديگدر در سدطح 5ضخامت پوست در سطح احتمال 

تدر هاي بزرگنتايج ناان داد که ميوهدار بود. % معني 1احتمال 

داراي  بياترين مقدار طول، قطر، قطر متوسط هندسي، سطح رويده 

نسات بده رقدم  ناولواشنگتن رقم تر هستند.ست کلفتو همچنين پو

 نيانگيدقطدر مو  طول، ضخامت پوسدت داريي به طور معنيورزاهيس

نتايج حاصل از بررسي خواص مکدانيکي نيدز . داشت ياتريبي هندس

ناان داد که در هر دو رقم با افزاي: سرعت بارگدذاري، ميدزان 

يابند. اثر متقابدل نيرو و انرژي گسيختگي و چغرمگي افزاي: مي

اندازه و سرعت بارگذاري بر روي نيروي بياينه، انرژي گسيختگي 

دار بوده ولي در ورزي از نظر آماري معنيو چغرمگي در رقم سياه

دار نادد. رقم واشنگتن ناول بر هيچ يک از خواص مکانيکي معندي

همچنين اثر متقابل انددازه و جهدت بارگدذاري بدر روي اندرژي 

چغرمگي در هر دو رقم و بر روي ضريب کاساني در رقم گسيختگي و 

دار بود. مطابق نتايج، در هر دو ورزي  از نظر آماري معنيسياه

رقم مقادير ضريب کاساني، اندرژي گسديختگي و چغرمگددي در جهدت 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مقدمه -1-1  

ي منحصدر ها به دليل رند،، شدکل، رايحده و مدزهميوه   

بفرد، مواد معدني يني شده، ويتامين و ترکياات مفيدشان 

(. 2003ران،و همکدا 1بسيار جذاب و مقوي هسدتند وکاسدانو

هاست که متعلق به ترين اعضاي ميوهپرتقال يکي از برجسته

و همکداران،  3است وتوپدوز 2ي سيتروس سيننسيسو گونه جنس

خوبي شناخته شده است کده ايدن ميدوه يکدي از  (. به2005

ترين منابع ويتامين ث بوده و شامل مقادير قابدل فراوان

ها، رويدن و برخدي مدواد ها، فالونتوجهي از شکر، کاروتن

 صدورتهدا در جهدان بده ي پرتقالمعدني است. تقرياًا همه

تازه، شربت تر و تازه، شدربت پاسدتوريزه و ي تر و وهمي

و همکداران،  4شدوند وگريگلمدوشربت کنسدانتره مصدرم مدي

                                                 
1-Cassano            2-Citrus Cinencis          3-Topuz            4-Grigelmo          5-FAO               6-Sahraroo       

 7- Peleg                8- Mohsenin 

                                                                                                                                                

                                                                                                        

                 

بياترين مقدار ضريب کاسداني عمودي بياتر از جهت افقي بودند. 

و  بارگدذاري عمدودي ورزي در اندازه متوسدط، جهدتدر رقم سياه

بيادترين  (،MPa 565/0و متر بدر دقيقدهميلي 300سرعت بارگذاري 

انددازه متوسدط،  در ناولدر رقم واشنگتن گسيختگيمقدار انرژي 

 متدر بدر دقيقدهميلي 300سرعت بارگذاري و جهت بارگذاري عمودي 

ورزي در چغرمگددي در رقددم سددياه ميددزان بياددترين(، mJ 9/1445و

، جهت بار گذاري عمودي و سرعت بارگدذاري و بزرگ اندازه متوسط

الخره بيادترين نيدروي او ب( 3mJ/mm 01/0و هقمتر بر دقيميلي 300

 زي در انددازه بدزرگ، جهدت بارگدذاريوريختگي در رقم سدياهسگ

 . بدست آمد( N30/96 و متر بر دقيقهميلي 300عمودي و سرعت 



(. اين محصول بطور وسيعي در برزيل، ايداالت متحدده، 1999

حال، تعدداد معددودي از شود. بهر مکزيک و چين توليد مي

کنندد از کاورها پرتقال را بطور قابل توجهي توليدد مدي

ايران، اسپانيا، ترکيه، هند، مصر و يونان. ايدن قايل: 

-ميليون تن پرتقال توليدد مدي 1کاورها ساليانه بي: از 

شوند بلکه کنند. اين کاورها فقط توليد کننده محسوب نمي

دهند وتوپوز و همکداران، فرآوري محصول را نيز ان،ام مي

(. در ايران نيز بر اساس آخرين اطالعات منتادر شدده 2005

در سدال  5وي سازمان خواربار و کااورزي ملدل متحدداز س

هزار هکتار، ميدزان  148ميزان سطح زير کات پرتقال  2006

تدن در  15ميليون تن و ميزان عملکدرد آن  25/2توليد آن 

 (.2006وفائو استات،  هکتار بوده است

خواص فيزيکي محصوالت کاداورزي مهمتدرين پدارامتر در    

بندي ايي، فرآوري و بستهجاب،دي، بنهاي درجهطراحي سيستم

. در ميان خواص فيزيکي (2008و همکاران،  6هستند وصحرارو

مسداحت تصدوير شدده و مرکدز ثقدل مهمتدرين  جدرم، ح،دم،

(. 1985، 7هاي جاب،دايي هسدتند وپلد،پارامترها در سيستم

پارامترهاي مهم ديگر عرض، طول و ضدخامت هسدتند وپلد،، 

ستن طول، عدرض، ح،دم، مسداحت (. دان1986، 8و محسنين 1985

هداي سطح و محل مرکز ثقدل ممکدن اسدت در طراحدي ماشدين

(. 1986و همکداران،  2کاربرد داشته باشد ورايدت يجداساز

هدداي همچنددين خددواص فيزيکددي مددواد يددذايي بددراي ويژگددي

نقل و تخمدين بارهداي سدرمادهي و گرمدادهي وبرداشت/حمل

 ، خواص اصطکاکي(. به عنوان مثال1986مؤثر است ومحسنين، 

هدا بدر روي داشتن ميوهمهم هستند، چون اصطکاک براي نگه

لغزشي ضروري است.  2هايگاتنقل بدون لغزش يا پسوسطح حمل

مانند  يجايي مورد نياز باشد، از سطوح ناهموارهاگر جاب

                                                 
1- Wright                     2-Backwards                        3-Olaoye          4- Razavi and BahramParvar                   

   5- Sphericity                6-Roundness                        7-Sliding          8-Rolling                                               

      9-Hopper                     10-Angle of repose              11-Miller                                                                      

                 

 

 



ي الستيک بايد استفاده شود و از طرم ديگدر، اگدر تخليده

نرم مفيد خواهندد بدود. محصول ضروري باشد، سطوح صام و 

همچنين از پارامتر ضريب اصطکاک لغزشي در طراحي سيلوها 

طوريکده نيدروي شود، بهو مخازن نگهداري نيز استفاده مي

ي مخازن به ضدريب اصدطکاک بسدتگي عمودي وارد بر ديواره

 (. 2000، 3دارد واالايه

، خواص فيزيکي از قايدل انددازه، شدکل، عالوه بر اين   

 ده و تخلخددددل در طراحددددي ندددداودان، چگددددالي تددددو

طوريکده ايدن هکني و هوادهي مهم هستند، بدهاي خاکسيستم

ي انادار شدده ها بر روي مقاومت بده جريدان تدودهويژگي

 (.2007پرور، و بهرام 4يورضو گذارندتأثير مي

اي بررسي بر 6و گردي 5اطالع از دو پارامتر شاخص کرويت   

دارد يدا نده،  8و دوران 7لغدزش اينکه آيا محصول قابليت

 9مهم است. همچنين از اين دو پارامتر در طراحي نداودان

 هدددددددددددا  و انتقدددددددددددال مدددددددددددواد روي 

شود. تعيين مقادير ميانگين دار استفاده ميهاي شيبنقاله

ها مهدم ها و صافيگانه در طراحي الکو فراواني ابعاد سه

سطح تماس براي تعيين سدرعت بحراندي،  يهايژگياست. از و

گدردد و همچندين ضريب مقاومت و عدد رينولدز استفاده مي

در تعيين سطح مقطع بياينه و سطح مقطع عمودي مهم اسدت. 

بندي يدا نيز در تعيين ابعاد بسته 01ي آساي:تعيين زاويه

 (.2000ي نگهداري اهميت دارد واالايه، جعاه

ي خواص فيزيکي محصوالت يذايي و مرکادات نادان دهندده   

يز هستند. يك نمونده، چگدالي محصدوالت يدذايي و كيفيت ن

ي حاصدل دگيددي مستقيم با شدت آسيبمركاات است که رابطه

(. خواص ديگر کيفدي ميدوه 1986، 11لريزدگي دارد وماز يخ

-بادکردگي يا ورم است که در تغيير شکل حاصل از کاروتن

ي اعمال پدس هاي کامالً پرشده مهم است و ممکن است بوسيله



و  3داشت از قايدل پرتدوافکني تغييدر کندد واحمدداز بر

 (.1973همکاران، 

يت ميدوه و رن، نيز يکي از مهمترين عوامل خارجي کيف   

يزان زيادي طوريکه ظاهر ميوه به ممحصوالت يذايي است، به

و پروشديا،  2گذارد وشدفلتکنندگان تأثير ميبر روي مصرم

اي ر گسدتردهي بين رن، و سطح رسيدگي به طدو(. رابطه1993

 (، هلدو و شدليل1995و همكداران،  3وچدوي در گوجه فرنگي

 ( بررسي شده است. 1993و وال:،  5؛ الشينگر1987، 4وميال

ها ها باعث آسيب رساندن به شاخهبرداشت مکانيکي ميوه   

ميدوه از درخدت روي  خصوص زماني کدهشود، بهميها و ميوه

اخ شددن و رک، سدورها به شدکل تداين آسيبافتد. زمين مي

افتد کده ميدوه زماني اتفاق ميکوفتگي است. آسيب بياتر 

وسيله کاميون آوري شده، بارگيري شده و بهچيده شده، جمع

کلي، ميدوه چنددين طدورشود. بههاي دور منتقل ميمکان به

ماند که نقل ميومکاني به مکان ديگر در حالت حمل روز از

فيزيکدي و مکدانيکي  باعث تغييدرات گونداگوني در خدواص

  شدددود. اطدددالع از خدددواص مکدددانيکيهدددا مددديميدددوه

پس از برداشت در اتخاذ  در عمليات ها نيزها و سازيميوه

بنددي، هاي جاب،دايي، بسدتهمناسب و طراحي سيستم يهاروش

نقل، مهم اسدت. آزمداي: فادار ميدوه، واناارداري و حمل

در  توانددشرايط بارگدذاري اسدتاتيکي را کده ميدوه مدي

-سدازي مديبرداشت مکانيکي و اناارداري تحمل کند، شايه

هدا بداالتر از هداي تغييرشدکل نيرويدي ميدوهکند. ويژگي

سازي تخريادي کده در ي کاسان ممکن است براي شايهمحدوده

يا مددول  يب کاسانيافتد، مهم باشد. ضرکوفتگي اتفاق مي

الت يان، ايلب توسط مهندسين به عنوان يک شاخص سختي محصو

هدا و شود. همچنين آزماياات پانچ، سختي ميوهاستفاده مي

 هددددددددددددددددددددددا را سددددددددددددددددددددددازي

                                                 
1- Ahmed       2- Shewfelt and Prussia              3-Choi                4-Mitchel                5-Luchsinger and 

Walsh 6-Singh and Reddy                                                                                                                                  

               

 

 



کنند تا زمان مناسب برداشت يدا ارزيدابي گيري مياندازه

 (.2006ردي،  و 6وسين، زده شودسختي پس از برداشت تخمين 

ک درک يخواص مکانيکي براي تحليل بافت و بدست آوردن    

عنوان مثال، سختي . به دت داريبهتر از کيفيت محصول اهم

هاي مفيد و قابل استفاده ي روشمحصوالت بايي که به وسيله

 گيدددددددددددددددددددددري انددددددددددددددددددددددازه

شود بطور مكرر براي تعيدين رسديدگي كده در برداشدت، مي

شدود. هاي فرآوري مهم است، استفاده مدياناارداري و روش

ت کده بدر درک حسدي ، سختي جزئي از بافت اسعالوه بر اين

-اگر چه مصرمگذارد. مي کنندگان تأثيرمميوه بوسيله مصر

ي کيفيت ميوه ذکر کنندگان مزه را بعنوان مهمترين مؤلفه

کننددگان بده دهندد کده مصدرمکنند، آزماياات ناان ميمي

اختالفات در بافت نسات بده مدزه حسداس هسدتند ورضدوي و 

  (.2007پرور، بهرام

اده از آزمون فااري براي استخراج پارامترهايي اسدتف   

 بنددددي يددداگدددردد کددده در طراحدددي مدددواد بسدددتهمدددي

تواندد بده حدداقل د و هدم مدينروسازي به کار ميذخيره 

از  (.2000به محصول باشدد واالايده،  وارد رساندن ضايعات

عنوان يک معيدار بدراي تخمدين به ها نيز ايلبنرمي ميوه

شدود امکان اناارداري يا کنار گذاشتن آنها استفاده مدي

و  3شدي ؛ بالنکدن1993و همكاران،  2؛ پالدرجيک4،9319وکادر

 (.1997همكاران، 

ي خددواص فيزيکددي و مقدداالت ارزشددمند زيددادي دربدداره   

و   4از قايدل هلدو وهاسيسدفروگوالري ييهدامکانيکي ميدوه

(، 2007و همكاران، 5(، خرماي رويني واوالرام2002همكاران، 

گوجه فرنگي (، 2007هاسيسفروگوالري،  و 6توت فرنگي وازجان

و  8(، هلو، شليل، آلو ووالرو2007و همکاران،  7وبالتازار

(، 2006و همكداران،  9(، سيب شربت وگيلرمين2007همكاران، 

                                                 
1-Kader          2-Polderdijk           3-Blankenship         4-Haciseferogullari                         5-Owolarafe                     
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(، گالبي کاکتوسي 2006و همكاران،  10گيالس شيرين ووورساووس

(، 2006و همكاران،  12( اناه وژا2006و همكاران،  11وکاباس

و  13(، گالبددي وگددومز0520پرتقددال وتوپددوز و همکدداران، 

( ازگيل وحاي وهاسيسفروگوالري و همکداران، 2005همكاران، 

( منتادر شدده 2004و پلوچارسدکي، 14( و سيب وُکنپاکدا2005

 است.

 

 د آب پرتقاليتول يهاروش -1-2  

وه يد، مآند آب پرتقال قادل از اسدتخراج آب يدر تول   

سدتگاه شسته شده و روين موجود در پوست آن با عاور از د

ز يدن دستگاه صدها بدرش ريشود. اياستخراج روين گرفته م

روين در سطح  يحاو يهاسهيآن ک يدهد و طيوه ميبه پوست م

گردد. مخلدو  يپوست پاره شده و روين توسط شستاو خارج م

جدا شدده و يروين و آب با استفاده از سانتر فوژ از هم 

 ه ون حاصددليگددردد. امولسدديآب بدده دسددتگاه شستاددو برمدد

فوژ دور باال شکسدته شدده و رويدن يک سانتريتواند با يم

روين در مراحدل  گريد يهاستميد. در سيوه بدست آيپوست م

از  5ات صدام کدردنيوه در طول عمليآب م بعد از استخراج

-يشود. آب مرکاات به دو صورت گرفتده مديوه جدا ميآب م

به وه يم يي. در روش برقو3و روش فاردن 2ييروش برقو شود:

ک در يدمده بطدور اتوماتيشدود و هدر نيده ميدو قسمت بر

 .شوديات آن خارج ميقرار گرفته و محتو 4مقابل برقو

به شدکل فن،دان در بداال و يم يسر دودر روش فاردن  لده 

گر يهمدد بدا ين دو سريرند و ايگين کنار هم قرار مييپا

ن يوه در حد فاصل بيبا فاردن م .(1-1شوند وشکلير ميدرگ

فن،دان  يانيدک تکه کوچک از پوست در قسدمت مين،ان دو ف

ق قسمت بددرش خدورده يات از طريبرش خورده و محتو ينييپا

شود. لوله مااک است يک لوله منتقل ميبه  يااز راه حفره

                                                 
1-Finishing           2-Reaming         3-Crushing          4-Reamer 

 
        



وه بده منظدور خدروج از يدق عمل مک: پم ، آب ميو از طر

 شود.يک لوله چند شاخه رانده ميدستگاه به 

 

 

 -بآزاد  يهاپنجه -الف ر مرکبات:يگوهيم آب -1-1شکل  

 يردرگ يهاپنجه

 قيضرورت تحق -1-3   

با توجه به اهميت اقتصادي، دارويي و يذايي پرتقدال    

و با توجه به توليد باال و نياز بده وسدائل و ت،هيدزات 

بنددي و فدرآوري ونقل، بسدتهمکانيزه براي جاب،ايي، حمل

وليه و بنيادين مکدانيکي اين محصول دسترسي به اطالعات ا

و فيزيکي آن در ارقام متداول ضروري اسدت. ضددمن اينکده 

-ي پرتقال بهاطالعات مربو  خواص فيزيکي و مکانيکي ميوه

 تواندد بده منظدور اصدالح و ويژه در ارقدام متدداول مدي

ي آب پرتقدال کده در مراحدل تهيده هاييسازي ماشينبهينه

امي ايدن مراحدل روندد، اسدتفاده شدود. در تمدبکار مدي

هداي يدا ديناميدک بده روش استاتيکشاهنيروهايي به شکل 

مختلف مانند برش، نفوذ يا فاار بر ميوه وشامل پوسدت و 

ي رفتدار گردد که اطدالع از نحدوهبخ: آبدار آن( وارد مي

پوست و بخ: مياني پرتقال در هر يدک از ايدن مدوارد از 

ن جهت ضرورت اهميت برخوردار است. ان،ام اين تحقيق از آ

ال

 ف

 ب



دارد که تا کنون پژوه: جامعي در ايدن زمينده در داخدل 

 يبرا توانمي قين تحقيج اياز نتا کاور ان،ام ناده است.

کده در مراحدل  يکيعات مکدانياز ضا يناش يهانهيکاه: هز

 محصدددول رخ  يو فدددرآور يسدددازيدددره، ذخييجددداجابددده

بدا  ييدن به ماده يدذاين رسياستفاده کرد. همچن ،دهديم

ق يدنه و دقيبه يهانيماش يريت باالتر منو  به بکارگيفيک

خود وابسدته  هايينين ماشيچن يسازنهيو به يبوده و طراح

 ير پارامترهدايدنظ ،ن مدوادياديات بنيبه اطالع از خصوص

 .باشديوه پرتقال مياز جمله م يمحصوالت کااورز يکيمکان

 

 اهداف تحقيق -1-4  

 شوند عاارتند از:ناال مياهدافي كه در اين تحقيق د   

وصيات ابعاد و تعيين خواص فيزيکي پرتقال شامل خص -1   

، جرم، ح،م و ضخامت پوست شکل، چگالي واقعي، چگالي توده

 ناول.ورزي( و واشنگتندر ارقام محلي وسياه

تعيين خواص مکانيکي پرتقال تحت آزمون فااري شامل  -2  

گي و ضدريب کاسداني نيروي بياينه، انرژي گسيختگي، چغرم

 ناول.ورزي( و واشنگتندر ارقام محلي وسياه

  

 مرکبات -1-5   

توليد مرکاات در جهان امدروز از اهميدت بده سدزايي    

ميليدون تدن و  60برخوردار بوده و با توليدي در حددود 

ميليدون هکتدار در جهدان يکدي از  6/1پوش: سطحي حددود 

ت،داري و اشدتغال منابع بسيار مهم توليد ثروت، ماادالت 

 خيز جهدان شدده اسدت.کاور مرکاات 49بکار ساکنين حدود 

فدروت و ادي مرکاات پرتقال، نارنگي، گريد هاي اقتصگونه

ي آنهدا، ي تدازهليمو است که عالوه بر استفاده از ميدوه

هستند کده عاارتندد  هاصنايع يذايي وسيعي وابسته به آن

سددانس، رويددن ي آبميددوه، کمپددوت، ااز کارخان،ددات تهيدده

ي ي يليظ شده، تفاله و بدناال آنها مسدللهمرکاات، شيره

اناار و نگهداري که خود صنعت وسيع بازاريابي و توزيدع 

 (.1371خوئي، وکند را همراهي مي



 

 تاريخچه مرکبات -1-5-1  

ي درختدان مرکادات را درجهان قدمت استفاده از ميدوه   

رد ولدي از مطالعده توان تعيين کبطور دقيق و تحقيق نمي

شود که در جندوب چدين و تاريخ ملل قديم نتي،ه گرفته مي

هندوچين خصوصًا ويتنام جنوبي پرورش مرکادات احتمداالً از 

سال قال از ميالد مسيح شروع شده است. يکي از ارقام  2400

مرکاات کنوني که شايد بالن، ايراني باشد در زبان علمي 

ها اين رقم را بده ونانيي معروم است. 6به سيتروس مديکا

اين اسم نامگذاري کردند زيرا از قديم براي اولين بدار 

ها اند. بعالوه عارييعني ايران قديم ديده« مد»آن را در 

بنا به شواهد تاريخي از قرن بيستم قال از مديالد مسديح 

ي مرکادات آشدنايي داشدتند. همچندين در اعيداد با ميوه

ياد شده  2ي اتراگبا واژه ي بالن،يهوديان از وجود ميوه

و اهميت زياد وجود اتراگ در مراسم مذهاي ساب شدده کده 

نادين سدواحل کاشت درخت بالن، در سراسدر مراکدز يهدودي

درياي مديترانه گسترش يابد. از سدواحل ايراندي دريداي 

عنوان مرکز ثانوي انتاار انواع مرکاات همازندران نيز ب

ايدران اندواع وحادي و شود. زيرا در شدمال نام برده مي

يددک نددوع وييراقتصددادي مرکاددات ماننددد سددلطان مرکاددات 

آب يلي ضخيم و گوشت مختصر و کمليموترش که داراي پوست خ

اي دبه و پدارهو ترش (باشد و معروم است به ته باقابيمي

باشند مانند دارابدي، فروت مير که ماابه گري انواع ديگ

-وشدود زياد ديده ميتوسرخ، توساز، مينا، اترج و ييره 

 (.1371خوئي، 

هاي صلياي موجب شد که درختان مرکاات از کاورهاي جن،   

شدوند.  منتقدلساحلي جنوب درياي مديترانده بده اروپدا 

هدا کده از طريدق ميالدي توسط پرتقالي 16پرتقال در قرن 

 1492شدد. در سدال منتقل کردند به اروپا دريا مسافرت مي

                                                 
1- Citrus Medica                     2- Etrog 

 

 



ن سفر خود به آمريکا بذور پرتقال ميالدي کلماوس در اولي

و ليمو را همراه خود بده آن،ددا بدرد. امدروزه درختدان 

اي از جهدان کده شدرايط آب و هدوايي مرکاات در هر نقطه

شددوند از جملدده در ال،زايددر، اي،دداب کنددد کاشددته مددي

استراليا، چين، يونان، هندوستان، اسدرائيل، ايتاليدا، 

ن، آفريقداي جندوبي، ژاپن، مراک:، زالندنو، آمريکاي التي

 (.1371خويي، واياالت متحده و ييره 

 شرايط آب و هوائي -1-5-2  

توان گفت اگردرختان به مدت چنددين سداعت کلي ميبطور   

 درجددددددده  3در معدددددددرض درجددددددده حدددددددرارت 

گراد قرار گيرند صدمه ديده و اگر درجه حرارت بده سانتي

ند و در شوها خاک ميگراد برسد شاخهدرجه سانتي -9تا  -8

گراد ممکن است تمامي درخت از بين برود. درجه سانتي -10

هاي جوان حساسيت زيادي به يخانددان دارندد ها و ميوهگل

 مدت که درجه حدرارت کمدي هاي کوتاهطوريکه در يخاندانهب

در  .شوندگراد برسد دچار ريزش ميانتيزير صفر درجه سبه 

ه در خددواب خسددارتهاي ناشددي از يخاندددان، درختدداني کدد

شدان در ي نااتيزمستاني هستند کمتر از درختاني که شيره

هدا و محدل گيرند. جوانهجريان است در معرض خطر قرار مي

هدا زدگي است. انواع پيوندکپيوند بياتر در معرض خطر يخ

نيز در مقاومت به سدرما متفداوت هسدتند. درجده حدرارت 

 درجده  20 تدا 16اپتيمم براي رشد مطلوب درختان مرکادات 

گراد نيز درجه سانتي 40گراد است .گرماي باالتر از سانتي

 هددددددددا و باعددددددددث سددددددددوزانيدن بددددددددرگ

-کم آبي و تقليل کيفيت ميوه ميباعث هاي جوان و سرشاخه

آيدد، بده هاي جنوبي کاور پي: ميگردد که ايلب در استان

هدا در قسدمت دروندي همين دليل در جندوب ايدران، ميدوه

ميوه در قسمت بيروني درختدان  ،ايران درختان و در شمال

گردد. يعني خسارت ناشي از درجه حرارت در شمال تاکيل مي

باشد که اين ايران از سرما و در جنوب ايران از گرما مي

عامل زمان رسيدن ميوه را در شمال و جنوب متفاوت ساخته 

 (.1371است وخوئي، 



  شناسيمشخصات گياه -1-5-3   

و  7ي روتاسدهعروم به مرکاات از تيدرهکليه نااتات م   

 33تيدره داراي هستند. اين زير 2ي اورانتيوئيدهزير تيره

، 3جدنس آن يعندي پونسديروس 3جنس مختلدف اسدت کده فقدط 

ي اقتصادي داشته و در کادورهاي و سيتروس جناه 4فورچونال

-واي برخوردارندد ي مرکاات از اهميت ويدژهتوليد کننده

 (.1371خوئي، 

                                                                                   سيتروس -1-5-4   

ي مرکااتي است که ما در ايران سيتروس شامل کليه جنس   

ي مرکاات يک لفظ عربي اسدت کده شناسيم. در واقع کلمهمي

ي سيتروس که نام علمي مرکاات است در زبدان به جاي کلمه

ي ارقدام کندوني گيرد. کليهمورد استفاده قرار مي فارسي

ي دورگ طايعدي و از يک يا چند جنس محدود اوليه بوسديله

اند. پرتقال نيز از جنس سيتروس است يا جه:  بوجود آمده

   (.1371، خوئيو

 هاي آني پرتقال و برخي ويژگيشناخت ميوه -1-5-4-1   

مخروطي شکل با  پرتقال وسيتروس سيننسيس(، درختي است   

ي روشن اي درخت قهوهمتر و رن، پوست تنه 14تا  7ارتفاع 

 هاي تيدز و قدوي ها داراي تيغاست. در درختان جوان شاخه

باشد ولي متر ميسانتي 5تا  5/1باشند که طول آنها از مي

هاي مسن فاقد تيغ بوده و يا تعداد آنها خيلدي کدم شاخه

موجود باشند در کنار بدرگ ها در صورتي که است. اين تيغ

 (.1366روي شاخه قرار دارند وشيااني، 

هاي ي آن صام يا داراي دندانهلاه، برگ پرتقال کايده   

ي تر از زير صفحهي برگ تيرهباشد و رن، صفحهخيلي ريز مي

هدا گل در بغل برگها به شکل خوشه و يا تکباشد. گلآن مي

ي پرتقال گرد و يا يوهواقع شده و رن، آنها سفيد است. م

کمي کايده و يا شل،مي است و تعدداد بدذر در آن بسديار 

                                                 
1-Rutacea            2-Aurantioidae        3-Poncirus        4-Fortunella 

 

                                                                                 



باشدند اي از انواع بکلي فاقد هسته مديست. پارهمتغير ا

 (.1366وشيااني، 

شدامل  8پرتقال يک ساختار ناهمگن دارد. پوست بيروني   

هاي رويني زيادي اسدت کده توسدط يدک پوشد: پوسدتي کيسه

لطيدف و معطدر اسدت و بده  ،رويدن نيپوشيده شده است. ا

 پرتقدددددددددددددال بدددددددددددددوي خوشدددددددددددددي 

دهد. اليه زيرين پوست بيروني يک اليه سدفيد و اسدفن،ي مي

هداي شدود کده شدامل سدلولناميدده مدي 2است کده آلاددو

پارانايمي با فضاهاي بين سلولي زيدادي اسدت. فدالودو و 

کنند. ايدن آلادو از درون حساس و لطيف پرتقال حفاظت مي

شود که بوسيله يدک (  تقسيم مي3کارپلوهايي بافت به بخ:

( از يکدديگر جددا 4ياا از بافت پوست بيروني واپيدرمال

هاي آبي زيادي است که بوسيله شوند. هر بخ: شامل کيسهمي

شدوند. محدور مرکدزي هاي نازکي به پوسدت متصدل مديرشته

پرتقال نيز از بافت اسفن،ي ماابه آلادو ساخته شده است 

 (.2-1( وشكل 1994، 5و هامان نيواستروشا

 

 

 وه پرتقاليم -2-1شکل 

                                                 
1-Flavedo            2-Albedo              3-Segment            4-Epidermal Layer            5-Stroshine and Hamann    

   

 

  



ها ممکن است زبر و در انواع مختلف پرتقال پوست ميوه   

يا صام باشد. ضخامت پوست نيز در انواع مختلددف متفداوت 

است. رن، پوست از زرد نارن،ي تا ندارن،ي قرمدز تغييدر 

کندد. مدوطن اصدلي پرتقدال جندوب چدين و هنددوچين و مي

باشد. اسامي ديگر پرتقال که ي جنوب شرقي آسيا ميبطورکل

شوند عاارتند از: سيتروس اي از کتب نيز ديده ميدر پاره

و  2، اورانسديوم سيننسيسدي9اورانسيوم واريتده سيننسديس

(. از 1366وشديااني،  3سيتروس اورانسيوم واريتده دولسده

اي ترکياات پرتقال با ساير جورهاي سديتروس و يدا پداره

هدايي بوجدود آمدده اسدت کده ي ديگر مرکادات دورگهاجنس

 عاارتنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد از : 

 7سديترانژکوات -4 6سيترانگور -3 5سيترانژ -2 4تانگور -1

 (.1366وشيااني،  9سيترانژرمو -6 8سيترانژدين -5

 ي پرتقالبرخي از ارقام ميوه -1-5-4-2   

چهار نوع پرتقال  داخليارقام  از بينايران  شمال در   

 کدددددده عاارتنددددددد از پرتقددددددال  وجددددددود دارد

ورزي، پرتقال آملدي، پرتقدال نادتارودي و پرتقدال سياه

 دره رامسر.تن،

ترين پرتقال کاشته شده اين رقم قديمي  -پرتقال محلي   

 باشدددددد کددددده بددددده اسدددددم در شدددددمال مدددددي

ورز اسم محلي در نزديکدي نيز ماهور است وسياه ورزيسياه

اشدته شدده در %  کدل مرکادات ک90شهسوار است(. بي: از 

شمال همين رقم محلي است. تکثير ايدن پرتقدال در سدابق 

 ي بددددددذر بدددددده عمددددددلبياددددددتر بوسدددددديله

کنندد آن را روي آمد ولي امروزه بايدداران سدعي مديمي 

نارنج پيوند بزنند. در صورتي کده درخدت از بدذر بعمدل 

نامندد و در بايدات شدمال هدم آمده باشد آن را تخمي مي

ود دارد. پرتقدال محلدي معمدوالً پيوندي و هم تخمي آن وج

                                                 
1-C.aurantium var.Sinensis        2-Citrus aurantium         3-C.aurantium var.dulc       4-Tangor      5-

Citrange                          6-Citrangegur                                  7-Citrangequat                   8-Citrangedi                            
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باشد ولي تغييرات زيدادي هدم از باز ميداراي نماي نيمه

شود يعندي درختدان داراي نمداي نسداتًا اين حيث ديده مي

رقمي است بسيار قوي  شوند.پيدا مي زين بسته و يا بازتر

رسدد. متدر هدم مدي 9 -10و ارتفاع آن در شرايط خوب به 

مداه در اواخر آذر .آن متوسط استدار و بزرگي هسته ميوه

کند ولي طعم آن کدم و بدي: تدرش اسدت. خوب رن، پيدا مي

مداه روي درخدت براي اينکه خوب برسد بايستي تا آخدر دي

. پوسدت ن موقع طعم آن شيرين و مطادوع اسدتبماند در اي

توان ارقام پوسدت و مي بودهپرتقال محلي کم و بي: ضخيم 

 که اين پرتقداليي. از آن،انازک نيز بين آنها پيدا کرد

شود لدذا تغييدرات زيدادي در هاست در شمال کاشته ميمدت

داخل رقم چه از لحاظ طعم و چه زودرسي و چه کلفتي و يا 

توان پيدا کرد. پرتقال نازکي پوست و چه ساير ماخصات مي

 سددال کددم ميددوه سددال ميددوه زيدداد و يددکمحلددي يددک

يان بارآور است. معموالً مسال درعاارت ديگر يکد و بهدهمي

 هدددائي کددده ميدددوه کدددم باشدددد آنهدددا در سدددال

ي درخت بياتر در طرم جنوب يعني رو . ميوهشوندتر ميدرشت

 بددددده قالددددده قدددددرار دارد. درخدددددت تخمدددددي

باشد ولي ديرتر از تر و پربارتر از درخت پيوندي ميقوي 

ها عقيده دارند کده نايند و بعضيدرخت پيوندي به بار مي

تر است. ولي بدا تر و خود ميوه مريوبصام آني وهپوست مي

گدردد لدذا توجه به اينکه درخت تخمي به گوموز ماتال مدي

 (.1362کاشت آن به صالح بايدار نيست وم،تهدي، 

-ارقام پرتقال خارجي که کات آنها در نواحي مرکادات   

 خيدددددددددز کادددددددددور متدددددددددداول اسدددددددددت 

 :عاارتند از

  10ناولپرتقال واشنگتن -1   

ايسدت از يدک رقدم شداخه جهد:اين رقم که در حقيقدت    

-هاي نام، مادر ساير ارقام پرتقال2پرتقال به نام سلکتا

، منداطق رود که ايدن ارقدامدار و بدون بذر به شمار مي

                                                 
1-Washington Navel            2-Selecta       

 

                           



گرمسيري معتدلده را کده درجده حدرارت محديط آن در نيمه

گدراد درجده سدانتي 35زمستان به صفر و در تابسدتان از 

نداول پسندد. کليه ارقام گروه واشدنگتنمي ت،اوز ننمايد

که در صورت سدالم  هستندهاي گوشتي و درشت داراي پرتقال

رسد. گرم مي 500بودن و مراقات کامل وزن متوسط آنها به 

در اين رقم نام کوچک و به صورت دوقلوسدت. جدزا ارقدام 

زودرس و مقاوم به سرماست و در زمان گلدهي و بستن ميوه 

-واکي و درجه حرارت باال بسديار حسداس اسدت به شرايط خ

 (.1371خوئي، 

  11ناولپرتقال تامسون -2   

نداول در اي روي درخت واشدنگتنشاخه جه:اين رقم از     

کاليفرنيا بوجود آمده و مورد ازدياد قرار گرفته اسدت. 

نداول ل در مقايسه با پرتقدال واشدنگتنناوي تامسونميوه

نازک و صام است. رن، روطي و پوستاتًا کوچک، کايده، مخنس

هاي گوشدتي پرهداراي ناول، تر از واشنگتنرن،پوست آن کم

و يدا بنددرت  اسدت بدون بذر و طعمعطرو، خوشترولي پرآب

شود. اين رقم مقاوم به سرما بدوده بذر داخل آن ديده مي

خدوئي، ورسدد نداول مديدتر از واشنگتنروز زو 20تا  15و 

1371.) 

 2تقال هاملينپر -3   

اين رقم يکي از ارقام زودرس و متعلق بده فلوريدداي    

آمريکاست که بطور تصادفي از کاشت يک نهال بذري بوجدود 

-آمده و بعدها مورد ازدياد قرار گرفته است. از ويژگدي

يزان قندد آن اسدت و شدکل  هاي مهم اين رقم باال بودن م

نتهاي دم مانندي در ايوه گرد و کايده با برآمدگي شيارم

طعم و پدرآب اسدت و در ي آن شيرين و خوشميوه است. ميوه

هاي اخير طرفداران زيادي پيددا کدرده اسدت وخدوئي، سال

1371.) 
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 3پرتقال مارس -3   

دار اي روي درخت پرتقال نامشاخه جه:اين رقم نيز از    

 بدون بدذر و در تکزاس بوجود آمده است. رقمي است زودرس

طعم بدا اسديد کدم، عطدروآب، خوششتي پرميوه داراي گو و

ي خدوب دارپوست آن صام و نساتًا نازک و با خاصيت انادار

 (.1371است وخوئي، 

توضيح اينکه اسامي تامسون، هاملين و مارس منسوب به    

ارقام مدذکور در  براي اولين بار نام بايداراني است که

 باياان پيدا شده است.

 4پرتقال سانگين وخوني( -4   

تدرين آن اين رقم داراي انواع متعددي است که معدروم   

که رند، ميدوه   7و مورو 6، تاروکو5عاارتند از سانگينلي

-رن،، متوسط و پررن، وپرخدون( مديدر آنها به ترتيب کم

شود. دقيقًا دليل گسترش رن، قرمز در اين ميدوه شدناخته 

بستگي  رقمشده نيست ولي شدت رن، به نوع، درجه حرارت و 

(. از ديگر ارقدام پرتقدال خدارجي کده 1371ارد وخوئي، د

کاشت آنها در ايران متدداول اسدت عاارتندد از پرتقدال 

 شموطي وبيروتي(، ايتاليايي، والنسيا و ييره.

 

 مفاهيم اساسي -1-6   

 خواص فيزيکي محصوالت کشاورزي -6-1 -1   

ي خواص فيزيکدي مدواد کاداورزي و يدذايي در محددوده   

شده ممکن ند. ذرات شير پودرکنمقادير تغيير مي وسيعي از

ميکرومتددر باشددند در  150تددا  100اسددت داراي قطددري از 

 طدر نزديدکق بياترينها ممکن است داراي حاليکه هندوانه

توانندد خيلدي متفداوت هدا نيدز مديباشند. شکل متر 5/0

ها و گري  شکل، پرتقالها تقرياًا کرويباشند. نخود فرنگي

هاي جو دوسر طويل و باريک هسدتند. يضوي و دانهها بفروت

متر مکعب گرم بر سانتي 9/0تا  7/0ها ممکن است چگالي سيب

داري کمتدر از چگدالي آب باشدد در حاليکده به طور معني

گدرم بدر  45/1تدا  4/1هاي گنددم ممکدن اسدت چگالي دانه



 577 ها ممکن اسدتي سيبمتر مکعب باشد. چگالي تودهسانتي

ي گنددم باشد در حاليکه چگالي تودهم بر مترمکعب کيلوگر

باشدد. عاداراتي از کيلوگرم بر مترمکعدب  793ممکن است 

قايل قطر بزرگ، کرويت و تخلخل براي تعيين چنين خواصدي 

يدري آنهدا توسدعه گهايي براي اندازهروشاستفاده شده و 

سريع و دقيق خواص فيزيکي در فدرآوري  يافته است. تعيين

است. شکل و ابعداد فيزيکدي در  ورزي مورد نيازمواد کاا

-سرند مواد جامد براي جدا کردن مواد خارجي و در دسدته

انددازه و با داشتن و سازي،ات مهم هستند.  هاميوهبندي 

-تواند در ظدرمچه تعداد ميوه مي توان معلوم کردميشکل 

 ي ماددخص هدداي پالسددتيکي بددا اندددازههدداي حمددل يددا کيددف

ها، حاوبات ها، سازيد. اختالم در کيفيت ميوهبندي شوبسته

ي اخدتالم در چگدالي نادان تواند بوسديلهو بذور ايلب مي

ي داده شود. چگالي مواد يذايي مايع در جداسازي بوسديله

سازي و در تعيين خواص جريان و نيازهاي قدرتي براي رسوب

، مهم هستند. وقتي حاوبات و سداير مدواد ريدز پم  کردن

ا و سازي،ات بصدورت هيوماتيکي و يا وقتي که ميوهبطور ن

هاي سيال به هدر شوند، طراحي سرعتنقل ميوهيدروليکي حمل

 شدود. ح،دم و مسداحتدو عامل چگالي و شکل نسات داده مي

سطح مواد جامد بايستي بدراي مددل کدردن دقيدق انتقدال 

حرارت و جرم در طول سرما دادن و خاک کردن ماخص شدوند. 

که قسمتي از فضاي هوائي در مواد جامد ريز اسدت، تخلخل 

بر مقاومت در برابر جريان هوا از ميان ح،م ذرات جامدد 

ها توسط گذارد. وقتي مواد گياهي از قايل علوفهتأثير مي

-هاي يالت و داندههاي برداشت خرد شده و وقتي دانهماشين

ها بايستي بدراي شوند، توزيع اندازههاي رويني آسياب مي

ضدروري اندرژي فتن به خواص مطلوب بددون مصدرم ييريادست

رات مدواد يدذايي از قايدل شدير هاي ذماخص شود. اندازه

ي کدافي بدزرگ باشدد تدا از شده بايستي به انددازهپودر

تراکم و انااشتگي جلوگيري شود و به اندازه کافي کوچدک 

گيري م،ددد اجدازه دهدد باشد تا به حل سريع در طول شکل

 (.1994ن و هامان، واستروشاي



 اندازه و شکل -1-6-1-1

-حاوبات، بذور، ميوه بيان خصوصيات هندسيايلب براي    

 اسددددتفاده شددددکل  از اندددددازه و هددددا و سددددازي،ات

سطح تصوير  ابعادتواند با استفاده از د. اندازه ميشومي

ي تعيين سه بعد ماخصه يعندي قطرهداي بدزرگ، شده بوسيله

 (.1986شود ومحسنين،  متوسط و کوچک توضيح داده

ي چدرخ: يدک هسدته يدا ميدوه توانند بوسيلهمي قطرها   

صورت سده قطدر را تخمين زد بدا يدک ه شوند که در ايدن 

گيرند. وقتي ميکرومتر يدا ميکرومتر يا کوليس اندازه مي

 کدددددوليس بدددددا يدددددک دانددددده تمددددداس پيددددددا 

شود. بنابراين نيروي فاداري کنند، دانه کمي فارده ميمي

يک ميکرومتدر  توان ازمي ترل شده و حداقل باشد.بايد کن

براي مواد نسداتًا  استدار م،هز شده كه با يك  چرخ ضامن

هاي . براي ميوهکردسخت از قايل حاوبات و بذور استفاده 

توانددد اسددتفاده شددود. نددرم و سددازي،ات يددک کددوليس مددي

ي کوليس بايد سطح را بدون تغييرشکل دادن بنابراين تيغه

کند. ابعاد مواد کااورزي به طور وسيعي با فصدل آن لمس 

د. بنابراين بهتر است نکنرشد، مکان رشد و رقم تغيير مي

يدا  100هدا وها با تعداد زيادي از نمونهگيريکه اندازه

 (.1994واستروشاين و هامان،  شودبياتر( ان،ام 

قطرهاي بزرگ، متوسط و کوچددک در ت،دارت و صدنعت بده    

هدا و حاوبدات بده شوند. در مورد داندهيندرت استفاده م

ترتيب طول، عرض و ضدخامت بدراي تعيدين قطرهداي بدزرگ، 

 متوسدددددددددددط و کوچدددددددددددک اسدددددددددددتفاده 

ها و سدازي،ات طدول، شوند. براي تعداد زيادي از ميوهمي

بزرگترين بعد در جهت موازي با سداقه محاسداه شدده، در 

د نه عمود بر ساقه است، الاته مواريايحاليکه قطر بعد ب

فرنگدي جود دارد. به عنوان مثدال در گوجدهاستثنا نيز و

قطر، بزرگترين بعد در زواياي راست نسات به محور بددون 

-هاي استفاده شدده مديتوجه به موقعيت ساقه است. تعريف

-بندي ميوهتوانند در صنعت و در استانداردها براي درجه

 شکل معموالً از گيرند.  ها و سازي،ات  مورد استفاده قرار



شدکل  .شودبراي تاريح محصوالت ييرفرآوري شده استفاده مي

ها بطور وسديعي تغييدر ها، سازي،ات، حاوبات و دانهميوه

تواند با استفاده از ماابهت بده يدک مخدرو  کند و ميمي

هدايي بدراي ناقص توصيف شود. اسدتفاده از چندين ويژگدي

 (.1994ين و هامان، امناسب است. واستروش تخمين ح،م

يک روش معمولي که براي تعيين اختالفات کمددي در شدکل    

ها مورد اسدتفاده قدرار ها، حاوبات و دانهها، سازيميوه

تواندد بدا زان کرويت است. کرويت مدييي مگيرد محاساهمي

ترين روشي که استفاده چندين روش تعيين شود. اما معمولي

اندد بدا توي جامد ميشده بر اساس فرضي است که ح،م ماده

ي ح،م يک بيضي سه محوري با قطرهاي بزرگ، کوچک و محاساه

تقريب زده شود. کرويت بعنوان نسات اين ح،دم  جسممتوسط 

شدود کندد تعريدف مديرا محصور مدي جسماي که به ح،م کره

 (:1-1( ومعادله 1994ين و هامان، اواستروش
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ل نصف قطرهاي بزرگ، ب معاديبه ترت cو  a ،bکه در آن    

 باشند.يم متوسط و کوچک

 

 حجم و مساحت سطح                  -1-6-1-2   

تواند به طور ت،ربدي بدا جاب،دايي ح،م مواد جامد مي   

تدر ها و حاوبات کوچدکين شود. ح،م دانهمايع يا گاز تعي

گيري شدود هاي مدرج اندازهتواند با پيکنومتر يا بورتمي

 (.3-1وشکل

 يضيحجم ب

 حجم کره محصور شده
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-دانه يحجم و چگال يريگي اندازهکنومتر و بورت برايپ -3-1شکل 

 ها و حبوبات

-پيکنومتر يک سوراخ کوچک در سرپوش دارد که اجازه مي  

شياده بطدور ر کندد. يع وارد بطري شده و آنرا پددهد ما

شدود. دقيق وزن شده و با يک مايع با چگالي ماخص پر مدي

طوريکه مايع تحت فاار رپوش در باالي شياه قرارگرفته بهس

شود. مايعي کده در خدارج از تنگه وقسمت باريک( وارد مي

خته شده از روي بطري خادک شدده و بطدري ريشياه روي آن 

شدود. ده و خادک مديشود. سپس بطري خالي شدوباره وزن مي

گدداه ذرات جامددد در داخددل شيادده قرارگرفتدده و بطددري آن

شود.  بطري دوباره بطور کامل با آبي کده دوباره وزن مي

شدود. شود، پر ميتحت فاار از سوراخ سرپوش وارد شياه مي

( 2-1سپس بطري وزن شده و ح،دم ذرات جامدد از معادلده و

 :(1994ين و هامان، اواستروش شودتعيين مي
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 که در آن:                

sV= ح،م جامد)( 3cm  

 

 وزن مايع جابجا شده بوسيله ذرات جامد

 چگالي مايع                  

 

 



pWوزن پيکنومتر =)(gr   

 gr)(وزن پيکنومتر پرشده با مايع =      

   gr)(ر محتوي ذرات جامدوزن پيکنومت =       

 gr)(وزن پيکنومتر محتوي جامد و مايع=        

f= چگالي مايع)(
3cm

gr
 

)(،(1-2و در معادله    ppf WW   اسدت کده داخدل  مدايعيوزن

)(پيکنومتر قدرار گرفتده اسدت.  pspfs WW   وزن مدايع داخدل

پيکنومتر است زماني کده پيکنددومتر همچندان حداوي ذرات 

جامد اسدت. اخددتالم ايدن دو کميدت وزن مدايعي اسدت کده 

جدا جا شده است. ح،م مايع جابدهي ذرات جامد جابهبوسيله

شده که مساوي با ح،م ذرات جامد اسدت برابدر وزن مدايع 

 گالي مايع خواهد بود. جا شده تقسيم بر چجابه

وقتي از يک بورت براي تعيين ح،م ذرات جامد استفاده    

شود، ح،م مايع و ح،م بعد از اضافه کدردن ذرات جامدد مي

شوند. افزاي: ح،م گذاري روي بورت تعيين ميق عالمتياز طر

ناشي از افزودن ذرات جامد برابر است با ح،م ذرات جامد 

 (.1994واستروشاين و هامان، 

ممکن است با پيکنومتر و بورت  بوسيله گيريدر اندازه   

هاي هوا به ذرات جامد بچساند . اگر حاابخطا مواجه شويم

ي ذرات جامدد در طدول زمداني کده يا اگر مدايع بوسديله

هدا دچدار گيريشود جذب شود، اندازهگيري ان،ام مياندازه

داشدته شوند. بنابراين مايع بايد کا: سطحي کمدي خطا مي

باشد و به آهستگي توسط ذرات جذب شود. سوراخ پيکندومتر 

هاي هوا قال از اينکده يا بورت بايد گرفته شود تا حااب

سرپوش پيکنومتر باالي بطري قرار گيرد يا قال از اينکده 

منتقدل اعداد از روي بورت خوانده شوند، به بداالي سددطح 

ن منظور شامل الکل، تولدوئن يا ي. مايعات مناسب براشود

 (.1994و تتراکلرواتيلن هستند واستروشاين و هامان، 

تدوان بدراي تعيدين يک ترازوي سکويي وباسکول( مياز    

ها و سدازي،ات اسدتفاده ح،م اشياا بزرگتر از قايل ميوه

)( bwW

)( bwSW

W ps

W pfs

pfW



ي ي جامد بده انددازه. يک ظرم که براي جا دادن مادهکرد

از رابطده شود. با آب پر مي کافي بزرگ است به طور جزئي

آيد. وزن ظدرم و آب بدا تدرازوي ( ح،م جسم بدست مي3-1و

بطور کامل در آب فرو برده  جسمشود. سپس سکويي تعيين مي

ته ظرم برخورد نکندد. وزن  ها ياکه به کنارهيشود طورمي

تدر سدنگين جسمشود. اگر است که تعيين مي جسمظرم، آب و 

يک نخ نايلوني آويزان شود و اگر  باتواند از آب است مي

ي فلدزي تواند به اجاار با يک ميلدهتر از آب است ميساک

هدا بدا باريک به پايين سطح آب برده شود. اختالم در وزن

تواند با تقسيم نيروي نيروي شناوري برابر است و ح،م مي

يد واستروشد ين و هامدان، اشناوري بر چگالي آب بدسدت آ

 :(3-1( ومعادله 1994

w

bwbws
S

WW
V




 و1-3(                                    

                                                 

 

دو روش آزماياي براي تعيين مساحت سدطح اسدتفاده از    

 هدددا و اشدددياا هدددا، سدددازي. بدددراي ميدددوهشدددودمدددي

، دو روش شدامل پوسدت کنددن يدا مرغتر از قايل تخمبزرگ

ها و سازي،ات، پوسدت بدا باشد. براي ميوهاندود کردن مي

دقت با يدک چداقو کندده شدده، مقداطع پوسدت روي کايدذ 

قرارگرفته و ترسيم شده و مساحت سطح خطدو  ترسديم شدده 

-ها يا ساير اشياا بدزرگ کده نمديمرغشود. تخمتعيين مي

اي اندود شوند. توانند با مادهکني شوند، ميتوانند پوست

ي اندود کننده خاک شدد، مسداحت سدطح از اينکه مادهبعد 

 ي زدودن پوش: به صورت نوار درآمده و باتواند بوسيلهمي

کني مساحت کدل يري مساحت نوارها مانند روش پوستگاندازه

تر از قايل حاوبات و شود. براي اشياا کوچکيجسم تعيين م

م تواندد ان،داها، اندود کردن با يک پودر فلزي مديدانه

 شود.

تواندد بدا ح،م و مسداحت سدطح محصدوالت کاداورزي مدي   

سازي آنها به مواد جامد هندسدي تخمدين استفاده از شايه



ها، سدازي،ات، حاوبدات و زده شود. تعداد زيادي از ميوه

يدا بيضدي سده محدوري هاي پخدت ها شايه دوک يا کرهدانه

ود سازي شدتواند با يک کره پخت شايهفروت ميهستند. گري 

ي گندم با يک بيضدي سده محدوري. سداير مدواد و يک دانه

توانند با ترکيادي اي داشته و ميهاي پيچيدهکااورزي شکل

فرنگي سازي شوند. يک خيار يا يک گوجهاز مواد جامد شايه

ممکن است با دو بخ:، از يدک کدره کده بدا يدک سدري از 

 د.اند، تقريب زده شوهاي ناقص پيوسته شدهمخرو 

 

 چگالي -1-6-1-3   

مواد ريدز از قايدل حاوبدات، پودرهدا و يدذاهاي آب    

توانند بر اساس چگالي مواد جامد، چگدالي گرفته شده، مي

ذرات يا چگالي توده توضيح داده شوند. چگالي ماده جامد 

هاي داخلي را که وزن در واحد ح،م مواد جامد است و حفره

ذره وزن در واحد کند. چگالي اند حساب نميبا هوا پر شده

هداي داخدل ذره ي تک، ذره يا تکه است. حفرهح،م يک دانه

 ي د و وقتدي ذره بوسديلهندگذاربر چگالي ذره تدأثير مدي

، مدايع ناايدد بده شدودجايي گاز يا مايع تعيين ميبهجا

کدل نفوذ کند. چگالي تدوده وزن در ح،دم هاي داخلي حفره

هدا ذرات يا تکهها، اشغال شده توسط کميت بزرگي از دانه

 .(1994واستروشاين و هامان،  است

 تخلخل -1-6-1-4   

گيرندد، وقتي مواد جامد ريدز در يدک ظدرم قدرار مدي   

ن صورت تخلخل يفضاهاي هوايي بين ذرات وجود دارند. در ا

ي عاارت خواهد بود از درصد کل ح،م اشدغال شدده بوسديله

-خل دانهدا اين فضاها از ح،م کل. فضاهاي خلل و فرج در

تواندد بدا ها شامل اين ح،دم هدوا نيسدتند. تخلخدل مدي

، تعيين شود. همچنددين تخلخدل ياستفاده از پيکنومتر گاز

تواند از چگالي ذره و چگالي تدوده محاسداه مواد ريز مي

مترمکعب با مداده پدر  1ي شود. اگر يک محفظه به اندازه

شود، چگالي توده بر حسب 
3m

kg
طور عددي برابدر خواهدد به  

ح،دم ذرات جامدد در  .kgبر حسب بود با جرم ذرات در ظرم



ظرم برابر است با وزن ذرات تقسيم بر چگالي ذره. تخلخل 

ي  کم کردن ح،م مدواد جامدد در ظدرم از تواند بوسيلهمي

3m1 3و تقسيم بر ح،م کل وm1 و تاديل به درصدد، بدسدت )

 (.1994آيد واستروشاين و هامان، 
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Abstract: 

Determining the physical and mechanical properties of fruits are important in proper design of handling, 

packaging, storage and transportation systems, which result in reduction of mechanical damage and 

increasing product shelf life. On of garden products that produce in hinterland sizeabley, is orange, but 

there is no sufficient information of physical properties this product. In this research, technological 

properties of whole fruit such as physical dimensions, mass, volume, true density, bulk density, geometric 

mean diameter, sphericity, surface area and peel thickness and strength properties of fruit flesh and peel 

namely, modulus of elasticity, rupture force and energy and toughness under compression test were 

determined in two common varieties of orange (Washington-Navel and Siahvarazi). In this relation, the 

effect of fruit size (3 levels) and variety (2 levels) on the physical properties of whole fruit were 

determined. Moreover, the effect of fruit size (3 levels), loading speed (3 levels) and direction of loading 

(2 levels) on the strength properties of fruit flesh were defined and in a same way, the effect of variety on 

the strength properties of fruit peel was investigated. The results showed that effect of variety on length, 

peel thickness and geometric mean diameter was significant at P>0.05 but was no significant effect was 

observed on other parameters. The effect of size on peel thickness at P>0.05 was statistically significant. 

According to the results, larger fruits had the highest diameter, length, peel thickness, geometric mean 

diameter, surface area and squatty peel. Washington-Navel variety had more length, peel thickness and 

geometric mean diameter than Siahvarazi variety. The results of mechanical properties showed that by 

increasing loading speed, rupture force, rupture energy and toughness increased in both varieties. 

Interaction of size and loading speed on the rupture force, rupture energy and toughness was statistically 

significant in the Siahvarazi variety. Moreover, the interaction effect of size and loading direction was 

significant on rupture energy and toughness in both varieties and also on modulus of elasticity in 

Siahvarazi variety. The maximum value of modulus of elasticity, in Siahvarazi, intermediate size, vertical 

position, loading speed 300 mm/min (0.565 MPa), maximum value of rupture energy, in W. Navel, 

intermediate size, vertical position, loading speed 300 mm/min (1445.9 mJ), maximum value of 

toughness, in Siahvarazi variety, intermediate and large size, vertical position, loading speed 300 mm/min 

(0.01mJ/mm3 ) and maximum value rupture force, in Siahvarazi variety, large size, vertical position and 

loading speed 300 mm/min (96.3 N) yield. According to the results, the modulus of elasticity, rupture 

energy and toughness in vertical position was higher than horizontal position in both varieties. 



 

 

 

 

 

 

Faculty of Agriculture 

Department of Mechanic of Agricultural Machinery 

 

 

 

Determination of Physical and Mechanical Properties of 

Two Popular Varieties of Orange Fruit in North Region 
 

 

 

Supervisor: 

Dr. Amir Hossein Afkari Sayyah 

Dr. Mansour Rasekh 

 

Advisors: 

Dr. Mir Hossein Peyman    

Dr. Ali Asghari 

 

By 

Moosa Esmaeili Jokandan 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 
 

2010-March  
 


