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تأثير رقم ،زمان برداشت ،و اندازۀ ميوه بر خصوصيات مكانيكی انار
محمدحسين سعيديراد ،*1علیاکبر حسينپور ،2سعيد ظريف نشاط
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 .1استاديار پژوهش ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 .2کارشناس ارشد ،مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 .3استاديار پژوهش ،بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
(تاريخ دريافت -1392/12/24 :تاريخ تصويب)1393/12/23 :

چكيده
در اين تحقیق ،تأثیر رقم ،زمان برداشت ،و اندازۀ میوه روی خصوصیات مکانیکی پوست ،جرم مخصوص ،و مقاومت انار در
برابر بارگذاری فشاری بررسی شد .نتايج نشان داد سه رقم انار مطالعهشده (اردستانی ،شیشهکپ و ملس) پوستههايی با
ضخامتهای متفاوت داشتهاند که اين امر موجب تفاوت در نیروی الزم برای نفوذ میوۀ کامل انار به میزان 10درصد
میشد .رقم شیشهکپ ضخیمترين پوسته را به نسبت دو رقم ديگر داشت .رقمهای اردستانی و شیشهکپ به ترتیب
مقاومتهای  453و  428نیوتن در برابر نیروهای فشاری از خود نشان دادند .رقم ملس کمترين مقاومت را در برابر
بارگذاری فشاری داشت که اين مقاومت با گذشت زمان و تأخیر در برداشت به میزان 15درصد کاهش پیدا میکرد.
همچنین مشخص شد که با افزايش اندازۀ میوه جرم مخصوص به میزان 39درصد کاهش و مقاومت آن در برابر بارگذاری
فشاری25 ،درصد افزايش میيافت.
واژههاي کليدي :انار ،جرم مخصوص ،رقم ،مقاومت مکانیکی.

مقدمه

1

Punicaceae

انار با نام علمی  Punica granatumاز خانوادۀ
است .تاکنون  61رقم انار در استان خراسان شناسايی شده است
که عمدهترين ارقام عبارت از شیشهکپ ،بجستانی ،خزر،
اردستانی ،شهوار ،ملس پوستکلفت ،و نازك است ( Behzadi,
 .)1998خراسان يکی از مناطق مهم کشت انار در کشور است که
کل تولید انار آن  8642تن با متوسط عملکرد  12996کیلوگرم
در هکتار است ) .(Anon, 2010تاکنون برآورد صحیح و معتبری
دربارۀ میزان ضايعات انار در حین برداشت و پس از برداشت
انجام نشده است.
آنچه مسلم است اين که همواره بخش عمدهای از
محصوالت باغی از جمله انار در حین مراحل برداشت و پس از
برداشت از بین میرود .میزان ضايعات واردشده به محصول
تحتتأثیر عوامل گوناگونی همچون رقم ،زمان برداشت ،اندازۀ
محصول ،و خصوصیات فیزيکی است .از آنجا که انار ايران در
بازارهای جهانی خريداران زيادی دارد ،حفظ و ارتقای جايگاه آن
نیازمند توجه و اهتمام بیشتر به مسائل برداشت و پس از
برداشت است .بدين منظور میبايست محصولی را برای صادرات
* نويسنده مسئولsaiedirad@yahoo.com :

انتخاب کرد که دارای عمر انبارداری بهتر و مقاومت مکانیکی
بیشتر در برابر نیروهای واردشده در حین برداشت ،حملونقل ،و
زمان انبارداری باشد .مکانیزم و نحوۀ ايجاد صدمه در محصوالت
کشاورزی تاکنون بهطور کامل شناخته نشده است .اما آنچه
مسلم است صدمه عبارت از ايجاد پارگی و يا بريدگیهايی در
بافتهای سلولی داخلی و خارجی محصوالت کشاورزی است
(.)Tavakoli, 2003

برای مواد بیولوژيکی همانند محصوالت کشاورزی ،شروع
پارگی در بافتهای سلولی با حد آستانۀ گسیختگی مشخص
میشود .بنابراين صدمه زمانی اتفاق میافتد که میزان بار و
نیروی واردشده از حد گسیختگی بیولوژيکی ماده تجاوز کند.
ولی در شرايطی که بارگذاری بهصورت مکرر باشد گسیختگی
بیولوژيکی ممکن است با اعمال بارهای کوچکتر از حد
گسیختگی اتفاق بیفتد و دلیل آن اين است که تعدادی از مواد
تحت بارگذاری مکرر بهتدريج نرم میشود و استحکام آنها
کاهش میيابد .برای محاسبۀ تنشهای مجاز برای محصوالت
کشاورزی ابتدا الزم است که خواص مکانیکی آنها در حالتهای
گوناگون تنش شناخته شوند .با دانستن رفتار ماده تحت وضعیت
تنشهای ساده ،امکان کاربرد تئوریهای شکست برای
پیشبینی زمان شکست در تنشهای مرکب وجود خواهد داشت
(.)Tavakoli, 2003
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اندازهگیری خصوصیات فیزيکی و شیمیايی  12رقم انار در
مناطق گوناگون ايران نشان داد که میانگین جرم مخصوص از
 0/91تا  1/04گرم بر سانتیمتر مکعب متغیر است .همچنین
ضخامت پوستۀ ارقام گوناگون انار از  1/6تا  6میلیمتر گزارش
شد (.)Akbarpour et al., 2009
در تحقیقی که روی  5واريتۀ انار محلی انجام گرفت،
تفاوت بین جرم مخصوص واريتههای گوناگون انار در سطح
1درصد معنیدار گزارش شد .میانگین جرم مخصوص  5واريته،
 0/97گرم بر سانتیمتر مکعب بهدست آمد ( & Mustafa
.)Hobani, 1993

تعدادی از محققان خواص فیزيکی انار رقم  Eksinarرا که
در ترکیه کشت میشود بهدست آوردند .آنها را در سه مرحلۀ
نارس ،نیمهرسیده ،و کاملرسیده بررسی و گزارش کردهاند که
بین سه مرحلۀ رسیدگی اختالف معنیداری در طول ،قطر ،و
حجم میوۀ انار وجود ندارد ،اما در وزن و چگالی انار در سه زمان
برداشت اختالف معنیداری وجود دارد ( Celik & Ercisli,
.)2009
در تحقیقی رفتار مکانیکی چهار رقم سیب در مراحل
بستهبندی و درجهبندی بررسی شد .در اين پژوهش برخوردهای
ايجادشده در يک ماشین درجهبند ايتالیايی با يک مکانیزم
آزمايشگاهی اندازهگیری ضربه دوباره بازسازی و مقاومت
مکانیکی واريتههای گوناگون سیبها در برابر ضربه اندازهگیری
شد .نتايج نشان داد که سیبهای رقم استارك دلیشز (Stark
) Deliciousدارای بیشترين حساسیت به صدمه در مقايسه با

ساير واريتهها هستند ( .(Ragni & Berardinelli, 2001
اين تحقیق بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر ايجاد ضايعات
در مراحل گوناگون برداشت و پس از برداشت که شامل
خصوصیات مکانیکی انار و پوستۀ آن است ،انجام شد .در اين
پژوهش ،تأثیر رقم ،زمان برداشت و اندازۀ میوه بر مقاومت
پوست در برابر نفوذ ،جرم مخصوص ،و مقاومت انار در برابر
بارگذاری فشاری بررسی شد.

مواد و روشها
برای اجرای اين تحقیق از سه واريتۀ انار رايج در منطقۀ جنوب
خراسان به نامهای شیشهکپ ،اردستانی ،و ملس استفاده شد.
بدين منظور از هر واريته سه درخت انتخاب و نمونههای الزم
برای انجام آزمايشها در سه زمان گوناگون (نیمۀ مهرماه ،اول
آبانماه ،و آخر آبانماه) برداشت شد .نمونهها پس از انتقال به
آزمايشگاه با ترازوی آزمايشگاهی ( )GEC_Averyبا دقت 0/01
گرم توزين شدند .با اندازهگیری سه قطر عمود بر هم هر يک از
نمونهها با کولیس به دقت  0/1میلیمتر و با رابطۀ  1قطر
هندسی ( )Dبرای هر کدام محاسبه شد (.(Mohsenin, 1970

L3

(رابطۀ )1

L1 L2

3

D

که در آن L1 :قطر بزرگ L2 ،قطر متوسط ،و  L3قطر
کوچک میوه برحسب میلیمتر است.
درنهايت میوهها براساس وزن و قطر هندسیشان در سه
گروه طبقهبندی شدند که در جدول  1نشان داده شده است:

جدول  .1تقسيمبندي نمونههاي انار براساس وزن ( )grو قطر هندسی ()mm

کوچک

بزرگ

متوسط

نام رقم

وزن

قطر هندسی

وزن

قطر هندسی

وزن

قطر هندسی

اردستانی
شیشهکپ
ملس

>250
>200
>200

>70
>70
>70

250-400
200-300
200-300

70-85
70-80
70-80

>400
>300
>300

>85
>80
>80

بهمنظور بررسی خصوصیات فیزيکی و مکانیکی ارقام
گوناگون انار و مقايسۀ آنها با يکديگر در زمانهای گوناگون
برداشت تأثیر تیمارهای رقم انار در سه سطح (شیشهکپ،
بجستانی و خزر) ،زمان برداشت در سه سطح ( 15-25مهرماه،
 1-10آبان ماه ،و 15 -30آبان ماه) ،و اندازۀ وزنی انار در سه
سطح ( 50-100گرم 100-250 ،گرم ،و  250گرم به باال) بر
خصوصیات فیزيکی و مکانیکی پوست میوه و همچنین میوۀ
کامل به شرح ذيل بررسی شدند.

مقاومت کششی پوست ميوه
( Texture

برای اندازهگیری اين خصوصیت از دستگاه بافتسنج
( )Analyserمدل  QTS 25Kgساخت شرکت فارنل انگلستان)
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان استفاده شد.
اين دستگاه دارای نیروسنجی به ظرفیت  25کیلوگرم نیرو است
و قابلیت اندازهگیری نیرو با دقت  0/001نیوتن را دارد .با
استفاده از قالب فلزی ساختهشده (شکل  )1نمونههای  Iشکل از
پوست میوه برش زده و تهیه شد .نمونههای تهیهشده براساس

سعيدي راد و همكاران :تاثير رقم ،زمان برداشت ،و اندازه ميوه...

اندازۀ قالب دارای ابعادی مطابق شکل  1بودند .دو طرف نمونۀ
تهیهشده توسط فکهای باال و پايین دستگاه بافتسنج گرفته
میشد و سپس نمونه تحت نیروی کششی با سرعت جابهجايی
 3میلیمتر بر دقیقه قرار میگرفت .منحنی نیروـتغییر شکل با
نرمافزار دستگاه ترسیم و با محاسبۀ سطح زير منحنی انرژی
الزم برای گسیختگی برآورد میشد (.)Macolm, 2006
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نرمافزار  SPSSنسخۀ  16انجام شد.

نتايج و بحث
نتايج حاصل از اندازهگیری ضخامت پوسته و درصد رطوبت (بر
پايۀ تر) برای رقمهای گوناگون به شرح جدول  2است .مشخص
شد که رقم شیشهکپ دارای پوست ضخیمتری در مقايسه با دو
رقم ديگر است.
جدول  .2مشخصات فيزيكی پوست سه واريتۀ انار

شكل  .1قالب فلزي و نمونۀ تهيهشده از پوست ميوه (ابعاد برحسب ميليمتر)

مقاومت پوست در برابر نفوذ

نمونۀ سالم میوۀ انار با دستگاه بافتسنج تحت نیروی نفوذی با
پروب فلزی استوانهای سرتخت ،با قطر سه میلیمتر قرار گرفت.
نیروی اندازهگیریشده برای نفوذ پروب به داخل میوه (عبور از
پوسته) بهعنوان مقاومت میوه در برابر نفوذ منظور شد.
مقاومت فشاري ميوه

در اين مرحله از تحقیق انار سالم با دستگاه کشش فشارآزمون
مواد ) (Zwick Z 250تحت بارگذاری شبهاستاتیکی قرار گرفت.
دستگاه قابلیت اعمال نیرويی برابر با  25تن با دقت 0/0001
نیوتن را داشت .با بارگذاری میوه بین دو صفحۀ عمودی و
افزايش نیرو تا نقطۀ شکست ،نیروی الزم برای شکست انار
بهعنوان مقاومت فشاری محاسبه شد ).(ASAE, 2000
وزن مخصوص انار

وزن انارها با ترازوی ديجیتالی و حجم آنها با روش غوطهوری
در آب و محاسبۀ حجم آب جابهجاشده اندازهگیری و با رابطۀ 2
جرم مخصوص هر يک محاسبه شد ( .(Mohsenin, 1970که در
آن  Mو  Vبه ترتیب جرم برحسب گرم و حجم برحسب
سانتیمتر مکعب است.
M
(رابطۀ )2
V
رطوبت نمونهها بهصورت درصد وزن تر و با استفاده از
رابطۀ  3بهدست آمد.
mt m0
(رابطۀ )3
Mc
100
mt
که درآن  m0و  mtبه ترتیب جرم خشک و جرم تر نمونه
برحسب گرم است ) .(Mohsenin, 1984تجزيه و تحلیل دادهها
در قالب طرح آماری کامالً تصادفی با آزمايشهای فاکتوريل و با

رقم انار

رطوبت پوست (درصد)

ضخامت پوست ()mm

اردستانی

71/22

2/95

شیشهکپ

70/31

4/07

ملس

69/60

4/02

نتايج آنالیز واريانس دادهها نشان داد که خصوصیات
فیزيکی و مکانیکی اندازهگیریشده برای میوۀ کامل تحتتأثیر
تیمارهای آزمايشی قرار گرفته است .سه تیمار رقم محصول،
زمان برداشت ،و اندازۀ میوه با سطح احتمال 1درصد تأثیر
معنیداری را بر جرم مخصوص و مقاومت فشاری میوه نشان
میدهند .همچنین مشخص شد که مقاومت کششی پوست میوه
تحتتأثیر زمان برداشت و مقاومت به نفوذ آن تحتتأثیر اندازۀ
میوه در سطح احتمال 5درصد تغییر میکند .اثر متقابل رقم در
اندازۀ میوه و زمان برداشت ،تأثیر معنیداری بر مقاومت کششی
پوست میوه نشان دادند .همۀ تأثیرات متقابل تیمارهای آزمايشی
نیز دارای اثر معنیداری بر جرم مخصوص میوه در سطح
احتمال 1درصد و بر مقاومت فشاری در سطح احتمال 5درصد
هستند (جدول .)3
در ادامه تأثیر هر يک از متغیرها روی صفات مطالعهشده به
تفکیک بحث شدهاند:
 -تأثير رقم محصول

بهمنظور بررسی تفاوت بین سطوح گوناگون تیمارها،
آزمون مقايسۀ میانگینها با آزمون دانکن و در سطح احتمال
5درصد انجام شد (جدول  .)4با توجه به اين که مقاومت میوه
در برابر بارگذاری فشاری از مهمترين عوامل کاهش ضايعات
میوه در زمان انبارداری است .نتايج آزمون نشان میدهد که رقم
ملس کمترين میزان مقاومت را دارد بهطوریکه مقاومت آن در
برابر بارگذاری شبهاستاتیکی به میزان 34درصد کمتر از رقم
اردستانی است .اين درحالی است که تفاوت معنیداری بین دو
رقم اردستانی و شیشهکپ مشاهده نمیشود.
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همچنین بیشترين جرم مخصوص متعلق به رقم
شیشهکپ با میزان  1/12گرم بر سانتیمترمکعب است .رقم
شیشهکپ دارای کمترين مقاومت کششی و مقاومت به نفوذ در
مقايسه با دو رقم اردستانی و ملس است .همانگونه که ذکر شد
ضخامت پوست میوۀ انار دو رقم شیشهکپ و ملس بیشتر از رقم
اردستانی است (جدول  .)2اين درحالی است که بیشترين
مقاومت به نفوذ و مقاومت کششی پوست میوه مربوط به رقم

اردستانی است .بنابراين میتوان نتیجه گرفت که افزايش قطر
پوست میوه نمیتواند منجر به افزايش مقاومت آن در برابر
کشش و همچنین نفوذ شود Wang et al. (2006( .نیز گزارش
کردند که در آزمون نفوذسنجی بافت میوۀ هلو ،نیروی نفوذ
فشارندۀ میلۀ فوالدی مبین مقاومت بافت میوه در برابر برش و
پارگی است و اين نیرو ارتباطی با خصوصیات االستیکی بافت
میوه ندارد.

جدول  .3نتايج آناليز واريانس (ميانگين مربعات)

منابع تغییر
رقم انار
زمان برداشت
اندازۀ میوه
رقمزمان برداشت
رقماندازۀ میوه
زمان برداشتاندازۀ میوه
رقمزمان برداشتاندازۀ میوه
خطا

درجۀ
آزادی
2
2
2
4
4
4
8

مقاومت کششی
پوست میوه
26/98ns
*80/38
5/08ns
*64/52
*80/18
12/19ns
9/71ns
23/88

میانگین مربعات
جرم مخصوص
مقاومت به نفوذ
میوه
پوست میوه
**0/25
190/31 ns
**0/84
68/98ns
**2/46
*232/19
**0/2
113/22ns
**0/33
118/28ns
**0/28
66/21ns
**0/08
72/59ns
0/02
68/42

مقاومت فشاری
میوه
**250729/61
**38779/09
**109897/78
*12019/64
*15196/74
*4588/64
*9073/69
4181/38

*  ** ،و  :nsبه ترتیب اختالف معنیدار در سطوح احتمال  5و1درصد و نبود اختالف معنیدار
جدول  .4نتايج آزمون مقايسۀ ميانگينها در سطوح گوناگون متغيرها با استفاده از آزمون دانكن

اردستانی
شیشهکپ
ملس
اواسط مهرماه
اوايل آبان ماه
اواخر آبانماه
ريز
متوسط
درشت

مقاومت کششی
()N
17/29 a
15/99 a
17/63 a
15/31 a
17/39 ab
18/21 b
17/ 09 a
17/27 a
16/55 a

مقاومت به نفوذ
()N
29/88 b
25/33 a
27/05 ab
26/29 a
27/01 a
28/96 a
30/16 b
25/14 a
26/96 ab

جرم مخصوص
()gr/cm3
0/96 a
1/12 b
1/07 b
0/88 a
1/11 b
1/17 b
1/33 a
1/01 b
0/81 c

مقاومت فشاری
()N
452/96 b
428/40 b
297/70 a
429/90 b
382/13 a
367/03 a
335/53 a
397/81 b
445/72 c

اعداد با حروف مشابه برای هر تیمار در هر ستون حاکی از عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد است.

 -تأثير زمان برداشت

نتايج آزمون مقايسۀ میانگینها (جدول  )4نشان میدهد که با
طوالنیشدن زمان برداشت ،مقاومت کششی پوست میوه نیز
افزايش میيابد بهطوری که تفاوت معنیداری در مقاومت
کششی پوست میوههای برداشتشده در اواخر مهرماه با اواسط
آبان ماه وجود دارد .مقاومت به نفوذ پوست میوه نیز با
طوالنیشدن زمان برداشت ،افزايش يافته است هرچند که
دادههای بهدستآمده در سه زمان گوناگون با يکديگر تفاوت
معنیداری ندارند .افزايش مقاومت کششی و مقاومت به نفوذ

پوست میوه را میتوان ناشی از کامل ترشدن فیزيولوژی رشد
میوه و کاهش رطوبت پوست میوه دانست.
طوالنیشدن زمان برداشت و به عبات ديگر تأخیر در
زمان آن ،موجب کاهش مقاومت فشاری میوۀ انار میشود .نتايج
جدول  4نشان میدهد که طوالنیشدن زمان برداشت از اواسط
مهرماه تا اواخر آبانماه موجب کاهش 15درصدی مقاومت میوه
در برابر بارگذاریهای فشاری شده است .همچنین مشخص شد
جرم مخصوص میوه با تأخیر در زمان برداشت افزايش میيابد.
( Celik & Ercisli, (2009نیز گزارش کردند که طی سه مرحلۀ

سعيدي راد و همكاران :تاثير رقم ،زمان برداشت ،و اندازه ميوه...

برداشت (نارس ،نیمهرسیده ،و کاملرسیده) بهتدريج وزن و
چگالی میوۀ انار افزايش میيابد.
 -تأثير اندازۀ ميوه

نتايج جدول  4تفاوت معنیدار بین سطوح گوناگون اندازۀ میوۀ
انار را برای دو خصوصیت جرم مخصوص و همچنین مقاومت
فشاری آن نشان میدهد .مشخص شد که با افزايش اندازۀ میوه
جرم مخصوص کاهش و مقاومت آن در برابر بارگذاری فشاری
افزايش میيابد.
نمودارهای شکلهای  2و  3نشان میدهند که با افزايش
اندازۀ میوه مقاومت آن در برابر بارگذاری فشاری افزايش و جرم
مخصوص آن کاهش میيابد .براساس تئوری هرتز با افزايش
شعاع انحنا ،ارتفاع بحرانی سقوط و همچنین تنش ماکزيمم
افزايش میيابد ( .)Tavkoli, 2003بنابراين میتوان نتیجه گرفت
که در واريتههای انار مطالعهشده ،در بارگذاری میوۀ کامل،
میوههای درشتتر که دارای شعاع انحنای بزرگتری نیز هستند
مقاومت باالتری را در مقايسه با میوههای کوچکتر از خود نشان
دادهاند.

شكل  .2تأثير زمان برداشت و اندازۀ ميوه بر مقاومت فشاري انار

بررسی تأثیرات متقابل نشان میدهد که رقم ملس دارای
کمترين مقاومت در برابر بارگذاری فشاری است که اين مقاومت
با گذشت زمان و تأخیر در برداشت کاهش میيابد .بهطوری که
در جدول  5مشاهده میشود از اواسط مهرماه تا اواخر آبانماه
مقاومت فشاری میوه به میزان 31درصد کاهش يافته است.
کاهش مقاومت فشاری با تأخیر در زمان برداشت در دو رقم
ديگر (اردستانی و شیشهکپ) نیز به میزان اندکی مشاهده
میشود .طوالنیشدن زمان برداشت و باقیماندن میوه روی
درخت موجب تغییراتی در جرم مخصوص میوه میشود که
میتواند ناشی از تغییرات فیزيولوژی میوه در مدت زمان
سپریشده و درنتیجه تغییر رطوبت میوه باشد .همچنان که
روت و همکاران ) )Roth et al. 2005گزارش کردند که
حساسیت به کوفتگی از دو عامل سفتی و وزن میوه تأثیرپذير
است .افزايش آب و افزايش در تورم سلولی بافت میوه ،حساسیت
به کوفتگی میوه را افزايش میدهد و سفتی بافت میوه از
وضعیت آب میوه تأثیر میپذيرد.

شكل  .3تأثير زمان برداشت و اندازۀ ميوه بر جرم مخصوص انار

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

رقم میوه

اندازۀ میوه
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مقاومت فشاری ()N

جرم مخصوص()gr/cm3

زمان برداشت

زمان برداشت

اواسط مهر

اوايل آبان

اواخر آبان

اواسط مهر

اوايل آبان

اواخر آبان

اردستانی
شیشهکپ
ملس

458/63c
461/46C
369/62b

472/76C
411/87bC
261/75a

427/48bC
400/87bC
253/75a

0/88ab
0/79a
0/96ab

0/91ab
1/27c
1/11bc

1/08bc
1/29c
1/14bc

ريز
متوسط
درشت

380/84bc
429/34cd
479/53d

335/06ab
394/76bcd
416/56bcd

290/69a
369/34ab
441/07cd

0/96bc
0/87c
0/79c

1/48a
1/05b
0/78c

1/55 a
1/10b
0/85c

اعداد با حروف مشابه براي هر تيمار در هر ستون يا رديف حاکی از عدم اختالف معنیدار در سطح احتمال 5درصد است.

1394  تابستان،2  شمارۀ،46  دورۀ،مهندسی بيوسيستم ايران

در برابر بارگذاری فشاری است که اين مقاومت با گذشت زمان و
..تأخیر در برداشت کاهش میيابد
،مشخص شد که با افزايش اندازۀ میوه از ريز به درشت
درصد کاهش و مقاومت آن در برابر39 جرم مخصوص به میزان
.درصد افزايش میيابد25 بارگذاری فشاری
هرچند که زمان برداشت تأثیر معنیداری بر خصوصیات
مکانیکی پوست میوه ندارد ولی از عوامل مؤثر بر خصوصیات
 طوالنیشدن زمان.فیزيکی و مکانیکی میوۀ کامل انار است
برداشت از اواسط مهرماه تا اواخر آبانماه موجب کاهش
،درصدی مقاومت میوه در برابر بارگذاریهای فشاری میشود15
.درصد افزايش میيابد24 ولی جرم مخصوص میوه
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نتيجهگيري کلی

:موارد زير را بهصورت کلی میتوان از اين تحقیق نتیجه گرفت
سه رقم انار مطالعهشده پوستههايی با ضخامتهای
گوناگون دارد که اين امر موجب تفاوت در نیروی الزم برای نفوذ
 از اين حیث رقم شیشهکپ دارای.میوههای انار میشود
 در حالیکه.ضخیمترين پوسته در مقايسه با دو رقم ديگر است
بیشترين مقاومت به نفوذ و مقاومت کششی مربوط به پوست
 با طوالنیترشدن زمان برداشت از اواسط.رقم اردستانی است
مهرماه تا اواخر آبانماه مقاومت کششی پوست میوه و همچنین
.مقاومت به نفوذ آن افزايش میيابد
 نیوتن400 رقمهای اردستانی و شیشهکپ مقاومت باالی
را در برابر نیروهای فشاری از خود نشان دادند که به نسبت رقم
 رقم ملس دارای کمترين مقاومت.ملس تفاوت معنیداری دارد
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