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 چكيده 

و مقاومت انار در  ،میوه روی خصوصیات مکانیکی پوست، جرم مخصوص ۀانداز و ،رقم، زمان برداشتتأثیر  در اين تحقیق،

هايی با  کپ و ملس( پوسته )اردستانی، شیشه شده برابر بارگذاری فشاری بررسی شد. نتايج نشان داد سه رقم انار مطالعه

درصد  10کامل انار به میزان  ۀبرای نفوذ میو الزمکه اين امر موجب تفاوت در نیروی اند  داشته های متفاوت ضخامت

کپ به ترتیب  اردستانی و شیشههای  . رقمداشتنسبت دو رقم ديگر به  را ترين پوسته کپ ضخیم . رقم شیشهشد می

در برابر را کمترين مقاومت فشاری از خود نشان دادند. رقم ملس های  نیوتن در برابر نیرو 428و  453های  مقاومت

کرد.  درصد کاهش پیدا می 15خیر در برداشت به میزان أکه اين مقاومت با گذشت زمان و ت داشتبارگذاری فشاری 

درصد کاهش و مقاومت آن در برابر بارگذاری  39جرم مخصوص به میزان  همیو ۀانداز که با افزايش شدهمچنین مشخص 

 . يافت درصد افزايش می25فشاری، 

 .یکیمکان مقاومت ،جرم مخصوص، رقم ،انار :کليديهاي  واژه
 

 1 مقدمه
 Punicaceae  ۀاز خانواد Punica granatum  علمی  انار با نام

است شده   شناسايی  خراسان  انار در استان  رقم 61 تاکنون. است

، خزر،  ، بجستانی پک  شیشهارقام عبارت از   ترين که عمده

 ,Behzadi)است   و نازك ، کلفت  پوست  ، شهوار، ملس اردستانی

که  استيکی از مناطق مهم کشت انار در کشور  خراسان (.1998

  کیلوگرم 12996 عملکرد   متوسط با  تن 8642آن  انارتولید   کل

تاکنون برآورد صحیح و معتبری  .(Anon, 2010)است در هکتار 

میزان ضايعات انار در حین برداشت و پس از برداشت  ۀباردر

 انجام نشده است.

 از ای عمده بخش همواره که اين است مسلم آنچه 

 از پس و برداشت مراحل حین در انار جمله از باغی محصوالت

 محصول به هشدوارد ضايعات میزان. رود می ینب از برداشت

 ۀانداز برداشت، زمان رقم، همچون گوناگونی عواملتأثیر   تحت

 در ايران انار که آنجا از. است فیزيکی خصوصیات و ،محصول

آن  جايگاه یارتقا و حفظ دارد، زيادی خريداران جهانی بازارهای

 از پس و برداشت مسائل به بیشتر اهتمام و توجه نیازمند

 صادرات برای را محصولی بايست می منظور بدين. است برداشت

                                                                                             
 saiedirad@yahoo.comنويسنده مسئول:  *

 مکانیکی مقاومت و بهتر عمر انبارداری دارای که دکر انتخاب

 و ،نقل و حمل برداشت، حین در هشدوارد نیروهای برابر در بیشتر

. مکانیزم و نحوۀ ايجاد صدمه در محصوالت باشد انبارداری زمان

طور کامل شناخته نشده است. اما آنچه  کشاورزی تاکنون به

هايی در  بريدگیمسلم است صدمه عبارت از ايجاد پارگی و يا 

 استسلولی داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی های  بافت
(Tavakoli, 2003.) 

برای مواد بیولوژيکی همانند محصوالت کشاورزی، شروع 

گسیختگی مشخص  ۀحد آستان باسلولی های  پارگی در بافت

افتد که میزان بار و  شود. بنابراين صدمه زمانی اتفاق می می

د گسیختگی بیولوژيکی ماده تجاوز کند. ه از حشدنیروی وارد

صورت مکرر باشد گسیختگی  ولی در شرايطی که بارگذاری به

بیولوژيکی ممکن است با اعمال بارهای کوچکتر از حد 

گسیختگی اتفاق بیفتد و دلیل آن اين است که تعدادی از مواد 

ها  و استحکام آن شود میتدريج نرم  تحت بارگذاری مکرر به

مجاز برای محصوالت های  تنش ۀبد. برای محاسبيا کاهش می

های  ها در حالت کشاورزی ابتدا الزم است که خواص مکانیکی آن

تنش شناخته شوند. با دانستن رفتار ماده تحت وضعیت  گوناگون

 برایشکست های      های ساده، امکان کاربرد تئوری تنش

های مرکب وجود خواهد داشت  بینی زمان شکست در تنش پیش
(Tavakoli, 2003 .) 
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رقم انار در  12خصوصیات فیزيکی و شیمیايی  گیری اندازه

ايران نشان داد که میانگین جرم مخصوص از گوناگون  مناطق

گرم بر سانتیمتر مکعب متغیر است. همچنین  04/1تا  91/0

رش متر گزا میلی 6تا  6/1انار از گوناگون  ارقام ۀضخامت پوست

 (. Akbarpour et al., 2009) شد

انار محلی انجام گرفت،  ۀواريت 5تحقیقی که روی  در

انار در سطح های گوناگون  تفاوت بین جرم مخصوص واريته

واريته،  5. میانگین جرم مخصوص شددار گزارش  معنی درصد1

 & Mustafa)دست آمد  هگرم بر سانتیمتر مکعب ب 97/0

Hobani, 1993 .) 
که را   Eksinarرقم انار فیزيکی خواص نامحقق از یتعداد

 ۀدر سه مرحلرا ها  دست آوردند. آن شود به در ترکیه کشت می

که  اند کردهرسیده بررسی و گزارش  و کامل ،رسیده نارس، نیمه

و  ،در طول، قطرداری  معنی رسیدگی اختالف ۀبین سه مرحل

اما در وزن و چگالی انار در سه زمان  ،انار وجود ندارد ۀحجم میو

 ,Celik & Ercisli ) وجود داردداری  معنی برداشت اختالف

2009). 

تحقیقی رفتار مکانیکی چهار رقم سیب در مراحل  در

پژوهش برخوردهای  نيبندی بررسی شد. در ا بندی و درجه بسته

يک مکانیزم  بابند ايتالیايی  شده در يک ماشین درجه ايجاد

گیری ضربه دوباره بازسازی و مقاومت  يشگاهی اندازهآزما

گیری  ها در برابر ضربه اندازه سیبگوناگون  های مکانیکی واريته

 Stark) شزیرقم استارك دلهای  . نتايج نشان داد که سیبشد

Delicious) در مقايسه با صدمه به حساسیت بیشترين دارای 

 . Ragni & Berardinelli, 2001)) هستند ها   واريته ساير

ثر بر ايجاد ضايعات ؤمنظور بررسی عوامل م اين تحقیق به

برداشت و پس از برداشت که شامل گوناگون  در مراحل

. در اين شدانجام  است،آن  ۀخصوصیات مکانیکی انار و پوست

 مقاومتمیوه بر  ۀانداز رقم، زمان برداشت وتأثیر  پژوهش،

و مقاومت انار در برابر  ،ص، جرم مخصونفوذ برابر در پوست

 بارگذاری فشاری بررسی شد. 

 ها روش و مواد
جنوب  ۀمنطقانار رايج در  ۀتحقیق از سه واريت نياجرای ا برای

و ملس استفاده شد.  ،کپ، اردستانی شیشههای  نامبه  خراسان

 های الزم يته سه درخت انتخاب و نمونهاربدين منظور از هر و

ماه، اول  مهر ۀ)نیمگوناگون  در سه زمان ها برای انجام آزمايش

 به انتقال از پس ها نمونه. شدماه( برداشت  و آخر آبان ،ماه آبان

 01/0با دقت  (GEC_Avery) آزمايشگاهی ترازوی با آزمايشگاه

 از يک هر هم بر عمود قطر سهگیری  اندازه با. شدند توزين گرم

 قطر 1 ۀرابط با و متر میلی 1/0دقت  هب کولیس با ها نمونه

 .,Mohsenin) 1970) دش( برای هر کدام محاسبه D) یهندس

3              (1 ۀرابط) 
1 2 3D L L L 

قطر  L3و  ،قطر متوسط L2قطر بزرگ،  L1 :در آن که

 . استکوچک میوه برحسب میلیمتر 

 سه در شان هندسی قطر و وزن براساس ها میوه درنهايت

 :است شده داده نشان 1 جدول در که شدند یبند طبقه گروه

 

 (mm) هندسی قطر و( gr) وزن براساس انارهاي  نمونه بندي تقسيم .1 جدول

 

 نام رقم

 بزرگ  متوسط  کوچک

 قطر هندسی وزن  قطر هندسی وزن  قطر هندسی وزن

 85< 400<  70-85 250-400  <70 <250 اردستانی

 80< 300<  70-80 200-300  <70 <200 کپ شیشه

 80< 300<  70-80 200-300  <70 <200 ملس
 

 منظور بررسی خصوصیات فیزيکی و مکانیکی ارقام به

های گوناگون  ها با يکديگر در زمان آن ۀانار و مقايسگوناگون 

کپ،  سطح )شیشهتیمارهای رقم انار در سه تأثیر  برداشت

مهرماه،  15-25بجستانی و خزر(، زمان برداشت در سه سطح )

وزنی انار در سه  ۀانداز و ،آبان ماه(15 -30و  ،آبان ماه 10-1

گرم به باال( بر  250و  ،گرم 100-250گرم،  50-100سطح )

 ۀخصوصیات فیزيکی و مکانیکی پوست میوه و همچنین میو

 کامل به شرح ذيل بررسی شدند. 

 وهيمقاومت کششی پوست م 

 Texture)سنج  اين خصوصیت از دستگاه بافتگیری  اندازه برای

Analyser)  مدل(QTS 25Kg  )ساخت شرکت فارنل انگلستان

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان استفاده شد. 

 است نیرو لوگرمیک 25 تیظرف به یروسنجین یدارا دستگاه نيا

با  .ددار را وتنین 001/0 دقت با روین یریگ اندازه تیقابل و

شکل از  Iهای  ( نمونه1شده )شکل  استفاده از قالب فلزی ساخته

 شده براساس تهیههای  . نمونهشدپوست میوه برش زده و تهیه 
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 ۀبودند. دو طرف نمون 1قالب دارای ابعادی مطابق شکل  ۀانداز

  سنج گرفته باال و پايین دستگاه بافتهای  شده توسط فک تهیه

جايی  هو سپس نمونه تحت نیروی کششی با سرعت جاب شد می

 باتغییر شکل ـ گرفت. منحنی نیرو متر بر دقیقه قرار می میلی 3

 انرژی منحنی زير سطح ۀمحاسب با و ترسیم دستگاه افزار منر

 (.Macolm, 2006) شد می برآورد گسیختگی برای الزم
 

  )ابعاد برحسب ميليمتر( ميوه پوست از شده تهيه ۀنمون و فلزيقالب  .1 شكل 

  نفوذ برابر در پوست مقاومت

سنج تحت نیروی نفوذی با  انار با دستگاه بافت ۀسالم میو ۀنمون

قرار گرفت. میلیمتر  سهای سرتخت، با قطر  پروب فلزی استوانه

شده برای نفوذ پروب به داخل میوه )عبور از  گیری اندازه نیروی

 د. شن مقاومت میوه در برابر نفوذ منظور عنوا پوسته( به

 وهيم يفشار مقاومت

کشش فشارآزمون  دستگاهدر اين مرحله از تحقیق انار سالم با  

 استاتیکی قرار گرفت. شبه ذاریتحت بارگ  (Zwick Z 250)مواد

 0001/0تن با دقت  25دستگاه قابلیت اعمال نیرويی برابر با 

عمودی و  ۀبین دو صفح وهیبارگذاری م با .شتیوتن را دان

برای شکست انار  الزمشکست، نیروی  ۀافزايش نیرو تا نقط

 .,ASAE) (2000د شمحاسبه  یعنوان مقاومت فشار به

 انار مخصوص وزن

 وری غوطه روش با ها آن حجم و ديجیتالی ترازوی با ها انار وزن 

 2 ۀرابط با وگیری  اندازه شده جا هجاب آب حجم ۀمحاسب و آب در

که در . ,Mohsenin) 1970) شدجرم مخصوص هر يک محاسبه 

به ترتیب جرم برحسب گرم و حجم برحسب  Vو  Mآن 

   است.مکعب  سانتیمتر

        ( 2 ۀرابط)
M

V
 

صورت درصد وزن تر و با استفاده از  بهها  رطوبت نمونه

 دست آمد. هب 3 ۀرابط

t                 ( 3 ۀرابط) 0
c

t

m m
M 100

m
 

به ترتیب جرم خشک و جرم تر نمونه  mtو   m0که درآن 

ها  و تحلیل داده تجزيه. (Mohsenin, 1984)است برحسب گرم 

فاکتوريل و با  های تصادفی با آزمايش در قالب طرح آماری کامالً

 .شد انجام 16 ۀنسخ SPSSافزار  نرم

 نتايج و بحث  
رطوبت )بر درصد ضخامت پوسته و گیری  اندازه حاصل از نتايج

. مشخص است 2به شرح جدول گوناگون  های تر( برای رقم ۀپاي

دو  در مقايسه با یتر میپوست ضخ یکپ دارا شهیکه رقم ش دش

 . است گريرقم د
 

 انار ۀواريت  سه پوست فيزيكی مشخصات. 2 جدول

 (mm)ضخامت پوست  (درصد)رطوبت پوست  رقم انار

 95/2 22/71 اردستانی

 07/4 31/70 کپ شیشه

 02/4 60/69 ملس
 

ها نشان داد که خصوصیات   آنالیز واريانس داده نتايج

تأثیر  کامل تحت ۀشده برای میو گیری فیزيکی و مکانیکی اندازه

تیمارهای آزمايشی قرار گرفته است. سه تیمار رقم محصول، 

درصد تأثیر 1میوه با سطح احتمال  ۀو انداز ،زمان برداشت

نشان  داری را بر جرم مخصوص و مقاومت فشاری میوه معنی

که مقاومت کششی پوست میوه  دشمشخص  نیدهند. همچن می

 ۀانداز ریثأت تحت آن نفوذ به مقاومتزمان برداشت و تأثیر  تحت

 در رقم متقابل اثر. دکن می تغییر درصد5 احتمال سطح در وهیم

 یکشش مقاومت بر یدار یمعن ریثأت برداشت، زمان و وهیم ۀانداز

 آزمايشی تیمارهای متقابل اتتأثیر ۀهم. دادند نشان وهیم پوست

 سطح در میوه مخصوص جرم برداری  معنی اثر دارای نیز

 درصد5 احتمال سطح در فشاری مقاومت بر و درصد1 احتمال

 (. 3)جدول هستند 

 به شده مطالعه صفات رویها   متغیر از يک هرتأثیر  ادامه در

 :اند شده بحث تفکیک

 رقم محصول تأثير  -

 تیمارها،گوناگون  سطوح بین تفاوت بررسی منظور به

 احتمال سطح در و دانکن آزمون باها   میانگین ۀمقايس آزمون

 میوه مقاومت که اين به توجه با(. 4)جدول  شد انجام درصد5

 ضايعات کاهش عوامل مهمترين از فشاری بارگذاری برابر در

 رقم که دهد می نشان آزمون نتايج. است انبارداری زمان در میوه

که مقاومت آن در  طوری هب را دارد مقاومت میزان کمترين ملس

درصد کمتر از رقم 34استاتیکی به میزان  برابر بارگذاری شبه

بین دو داری  معنی . اين درحالی است که تفاوتاستاردستانی 

 شود. کپ مشاهده نمی اردستانی و شیشهرقم 
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بیشترين جرم مخصوص متعلق به رقم  همچنین

. رقم استگرم بر سانتیمترمکعب  12/1کپ با میزان  شیشه

در کپ دارای کمترين مقاومت کششی و مقاومت به نفوذ  شیشه

 شد. همانگونه که ذکر استدو رقم اردستانی و ملس  مقايسه با

کپ و ملس بیشتر از رقم  انار دو رقم شیشه ۀضخامت پوست میو

اين درحالی است که بیشترين  .(2)جدول است اردستانی 

مربوط به رقم  وهیمقاومت به نفوذ و مقاومت کششی پوست م

توان نتیجه گرفت که افزايش قطر  اردستانی است. بنابراين می

تواند منجر به افزايش مقاومت آن در برابر  پوست میوه نمی

نیز گزارش  Wang et al. (2006)د. شوهمچنین نفوذ  کشش و

هلو، نیروی نفوذ  ۀکردند که در آزمون نفوذسنجی بافت میو

برش و  در برابرفوالدی مبین مقاومت بافت میوه  ۀمیل ۀفشارند

پارگی است و اين نیرو ارتباطی با خصوصیات االستیکی بافت 

 میوه ندارد.
 

 (مربعات نيانگي)م انسيوار زيآنال جينتا .3 جدول

 
 تغییر منابع

 
 ۀدرج

 آزادی

 مربعات میانگین

 کششی مقاومت
 وهیپوست م

 نفوذ به مقاومت
 وهیم پوست

 مخصوص جرم
 وهیم

 فشاری مقاومت
 وهیم

 ns98/26 ns 31/190 **25/0 **61/250729 2 انار رقم
 ns98/68 **84/0 **09/38779 38/80* 2 برداشت زمان

 ns08/5 *19/232 **46/2 **78/109897 2 میوه ۀانداز
 ns22/113 **2/0 *64/12019 52/64* 4 زمان برداشترقم

 ns28/118 **33/0 *74/15196 18/80* 4 میوه ۀاندازرقم
 ns19/12 ns21/66 **28/0 *64/4588 4 میوه ۀاندازبرداشت زمان

 ns71/9 ns59/72 **08/0 *69/9073 8 میوه ۀانداززمان برداشترقم
 38/4181 02/0 42/68 88/23  خطا

 دار  یاختالف معن نبود و درصد 1و 5 احتمال سطوح در دار یمعن اختالف بیترتبه  :ns* ، ** و 

  

 دانكن آزمون از استفاده با متغيرهاگوناگون  سطوح درها   ميانگين ۀمقايس آزمون نتايج  .4 جدول

 
 کششی مقاومت
(N) 

 نفوذ به مقاومت
(N) 

 مخصوص جرم
(gr/cm

3) 

 فشاری مقاومت
(N) 

 a 29/17 b 88/29 a 96/0 b 96/452 اردستانی
 a 99/15 a 33/25 b 12/1 b 40/428 کپ شیشه

 a 63/17 ab 05/27 b 07/1 a 70/297 ملس
 a 31/15 a 29/26 a 88/0 b 90/429 مهرماه اواسط
 ab 39/17 a 01/27 b 11/1 a 13/382 ماه آبان اوايل
 b 21/18 a 96/28 b 17/1 a 03/367 ماه آبان اواخر

 a 09 /17 b 16/30 a 33/1 a 53/335 ريز
 a 27/17 a 14/25 b 01/1 b 81/397 متوسط
 a 55/16 ab 96/26 c 81/0 c 72/445 درشت

 درصد است. 5دار در سطح احتمال  یاز عدم اختالف معن یهر تیمار در هر ستون حاک یبا حروف مشابه برا اعداد

 

 زمان برداشتتأثير  -

 با که دهد یم نشان( 4)جدول ها   نیانگیم ۀسيمقا آزمون جينتا

 زین وهیم پوست یکشش مقاومت برداشت، زمان شدن یطوالن

 مقاومت درداری  معنی تفاوت که یطور هب ابدي یم شيافزا

شده در اواخر مهرماه با اواسط  برداشتهای  وهیم پوست یکشش

با  زین وهیآبان ماه وجود دارد. مقاومت به نفوذ پوست م

است هرچند که  افتهي شيشدن زمان برداشت، افزا یطوالن

 تفاوت گريکديبا گوناگون  آمده در سه زمان دست هبهای  داده

و مقاومت به نفوذ  یندارند. افزايش مقاومت کششداری  معنی

ترشدن فیزيولوژی رشد  توان ناشی از کامل را می وهیت مپوس

 میوه و کاهش رطوبت پوست میوه دانست.  

خیر در أت گريشدن زمان برداشت و به عبات د یطوالن 

 جي. نتاشود انار می ۀ، موجب کاهش مقاومت فشاری میوآنزمان 

شدن زمان برداشت از اواسط  دهد که طوالنی ینشان م 4جدول 

درصدی مقاومت میوه  15ماه موجب کاهش  اواخر آبانمهرماه تا 

د شفشاری شده است. همچنین مشخص های  برابر بارگذاری در

يابد.  در زمان برداشت افزايش میتأخیر  جرم مخصوص میوه با

( Celik & Ercisli, (2009 ۀمرحل سه طی که کردند گزارش نیز 
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 و وزن جتدري به( رسیده کامل و ،رسیده نیمه نارس،) برداشت

 .يابد می افزايش انار ۀمیو چگالی

 ميوه ۀتأثير انداز -

 ۀمیو ۀانداز گوناگونبین سطوح دار  معنی تفاوت 4جدول  نتايج

انار را برای دو خصوصیت جرم مخصوص و همچنین مقاومت 

میوه  ۀانداز د که با افزايششدهد. مشخص  می فشاری آن نشان

بارگذاری فشاری  جرم مخصوص کاهش و مقاومت آن در برابر

 يابد.   می افزايش

 افزايش با که دهند می نشان 3 و 2های  شکل ینمودارها

 جرم و افزايش فشاری بارگذاری برابر در آن مقاومت میوه ۀانداز

 افزايش با هرتز تئوری اساس بر. يابد می کاهش آن مخصوص

 ماکزيمم تنش همچنین و سقوط بحرانی ارتفاع انحنا، شعاع

توان نتیجه گرفت  می . بنابراين(Tavkoli, 2003) يابد می افزايش

کامل،  ۀ، در بارگذاری میوشده انار مطالعههای  که در واريته

تری نیز هستند  بزرگ یتر که دارای شعاع انحنا درشتهای  میوه

تر از خود نشان  کوچکهای  میوه در مقايسه بامقاومت باالتری را 

 اند.  داده

 یادار ملس رقم که دهد می نشان متقابل اتتأثیر بررسی

 مقاومت اين که است فشاری بارگذاری برابر در مقاومت کمترين

 که طوری به. يابد می کاهش برداشت درتأخیر  و زمان گذشت با

 ماه آبان اواخر تا مهرماه اواسط از شود می مشاهده 5 جدول در

. است يافته کاهش درصد31 میزان به میوه فشاری مقاومت

 رقم دو در برداشت زمان درتأخیر  با فشاری مقاومت کاهش

 مشاهده اندکی میزان به نیز( کپ شیشه و)اردستانی  ديگر

 روی میوه ماندن باقی و برداشت زمان شدن طوالنی. دشو می

 که شود می میوه مخصوص جرم در تغییراتی موجب درخت

 زمان مدت در میوه فیزيولوژی تغییرات از ناشی تواند می

همچنان که  .باشد میوه رطوبت تغییر درنتیجه و شده سپری

گزارش کردند که  ((Roth et al. 2005 روت و همکاران

 ريپذریثأت وهیو وزن م یاز دو عامل سفت یبه کوفتگ تیحساس

 تیحساس وه،یبافت م یاست. افزايش آب و افزايش در تورم سلول

 از میوه بافت یسفت و دهد یرا افزايش م وهیم یبه کوفتگ

 .رديپذ یم ریثأت وهیم آب تیوضع

 

 
 انار يفشار مقاومت بر وهيم ۀانداز و برداشت زمان ريثأت .2 شكل

 
 انار مخصوص جرم بر وهيم ۀانداز و برداشت زمان ريثأت .3 شكل

 

 دانكن آزمون از استفاده با مخصوص جرم و فشاري مقاومت بر برداشت زمان در ميوه ۀانداز و رقم متقابل اتتأثير .5 جدول

 (gr/cm3)مخصوص جرم  (N) فشاری مقاومت  

 برداشت زمان  برداشت زمان  

 آبان اواخر آبان اوايل مهر اواسط  آبان اواخر آبان اوايل مهر اواسط  

 

 میوه رقم

 c63/458 C76/472 bC48/427  ab88/0 ab91/0 bc08/1 اردستانی

 C46/461 bC87/411 bC87/400  a79/0 c27/1 c29/1 کپ شیشه

 b62/369 a75/261 a75/253  ab96/0 bc11/1 bc14/1 ملس
         

 

 میوه ۀانداز

 bc84/380 ab06/335 a69/290  bc96/0 a48/1 a 55/1 ريز

 cd34/429 bcd76/394 ab34/369  c87/0 b05/1 b10/1 متوسط

 d53/479 bcd56/416 cd07/441  c79/0 c78/0 c85/0 درشت
 .است درصد5 احتمال سطح در دار یمعن اختالف عدم از یحاک رديف يا ستون هر در ماريت هر يبرا مشابه حروف با اعداد

 



  1394 تابستان، 2 ۀ، شمار46 ۀ، دورايران مهندسی بيوسيستم 174

 

    یگيري کل نتيجه

 توان از اين تحقیق نتیجه گرفت:  می صورت کلی زير را به موارد

های  هايی با ضخامت پوسته شده رقم انار مطالعه سه

برای نفوذ  الزمکه اين امر موجب تفاوت در نیروی  داردگوناگون 

کپ دارای  د. از اين حیث رقم شیشهشو می انارهای  میوه

که  حالی دراست.  دو رقم ديگر در مقايسه باترين پوسته  ضخیم

بیشترين مقاومت به نفوذ و مقاومت کششی مربوط به پوست 

شدن زمان برداشت از اواسط  تر رقم اردستانی است. با طوالنی

ماه مقاومت کششی پوست میوه و همچنین  مهرماه تا اواخر آبان

 يابد.  مقاومت به نفوذ آن افزايش می

نیوتن  400کپ مقاومت باالی  اردستانی و شیشههای  رقم

نسبت رقم به فشاری از خود نشان دادند که های  را در برابر نیرو

ی کمترين مقاومت ا. رقم ملس دارداردداری  معنی ملس تفاوت

 که اين مقاومت با گذشت زمان و استدر برابر بارگذاری فشاری 

 يابد..  در برداشت کاهش میتأخیر 

میوه از ريز به درشت،  ۀانداز که با افزايش شد مشخص

کاهش و مقاومت آن در برابر  درصد39جرم مخصوص به میزان 

 يابد.   افزايش می درصد25بارگذاری فشاری 

بر خصوصیات داری  تأثیر معنی چند که زمان برداشتهر

بر خصوصیات  ثرؤمکانیکی پوست میوه ندارد ولی از عوامل م

شدن زمان  . طوالنیاست کامل انار ۀفیزيکی و مکانیکی میو

ماه موجب کاهش  برداشت از اواسط مهرماه تا اواخر آبان

 شود، میفشاری های    درصدی مقاومت میوه در برابر بارگذاری15

 يابد.  می افزايش درصد24ولی جرم مخصوص میوه 
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