نشریه مکانیزاسیون کشاورزی /دوره  4شماره  /1سال 1397

تعيين خواص فيزيکي و مکانيکي پياز رقم هوراند
مسعود زابلستاني *1و محمدباقر خورشيدی

2

تاريخ دريافت94/10/28 :

تاريخ پذيرش96/7/23 :

 -1بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزی ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان آذربايجان شررقي ،سرازمان تحقيقرات،
آمورش و ترويج کشاورزی ،تبريز .ايران
 -2بخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر ،مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي ،سازمان تحقيقرات،
آمورش و ترويج کشاورزی .تبريز .ايران
*مسئول مکاتبهzabolestani@yahoo.com :

چکيده
برای طراحي ماشينهای فرآوری پياز ،اطالع از اندازه ،دانسيته ،شاخص شکل ،زاويه اصطکاك و مقاومت به نفوذ (سفتي بافت) مورد
نياز است .در اين تحقيق خواص فيزيکي و مکانيکي پياز هوراند با طرح کامالً تصادفي با  20تکرار مورد آزمايش قرار گرفرت .انردازه
سوخ در سه سطح کوچک ،متوسط و بزرگ مورد ارزيابي قرار گرفت .نتايج تحقيق نشان دادند که افزايش اندازه سوخ باعث افزايش
وزن از  18/16تا  151/85گرم ،ميانگين هندسي قطر از  34/49تا  68/51ميليمتر ،ميانگين حسابي از  34/54تا  69/42ميلريمترر،
مساحت سطح کل از  5241/98تا  18827/18ميلي متر مربع ،حجم از  31500تا  171400ميليمتر مکعب ،ضريب اصطکاك استاتيکي
بر روی سطحي از پالستيک و آهن گالوانيزه بهترتيب از  0/34تا  0 /57و از  0/37تا  ، 0/53شاخص شکل از  1/02تا  1/22در سوخهای
پياز ميگردد .دانسيته حقيقي ،ضريب اصطکاك استاتيکي بر روی سطحي از چوب و مقاومت به نفوذ در سوخهای برزرگ و متوسرط
تفاوتي نداشته اما بيشتر از سوخهای کوچک بود و مقدار آنها بهترتيب از  772/3تا  886/6کيلوگرم بر مترمکعب 0/32 ،تا  0/41و
 5/66تا  6/50کيلوگرم نيرو افزايش يافت .با اين وجود سوخهای بزرگ از نظر اصطکاك آسيبپذيرتر از سوخهای متوسط و کوچرک
بودند.
واژههای کليدی ،Alium cepa L. :پياز ،رقم هوراند ،خواص مکانيکي ،خواص فيزيکي

 -1مقدمه
پیاز خوراکي یکي از محصوالت مهم ایران با سطح زیر کشت 63/68
هزار هکتار و تولید  2/43میلیون تن است .استان آذربایجان شرريي
نیز با سطح زیر کشت  3256هکترار میرزان تولیرد  146394ترن و
عملکرد  44968/2کیلوگرم در هکتار را در کشور داراسرت (برينرام
. )1395صادرات محصوالت کشاورزی یکي از اهداف اصلي بهمنظور
جذب ارز برای کشور و رها شدن از وابستگي به صدور نفت است .در
این راستا جلوگیری از ضایعات محصول حرین انتارال و آرآینردهای
پس از برداشت از اهمیت خاصي برخوردار بروده و مترا ر از خروا
آیزیکي و مکانیکي است .برای اینکه بهتوان بهچنین مااصدی دست
پیدا کرد استفاده از تکنولوژی های پس از برداشت مناسب برای هرر
محصول کشاورزی الزم است.
برای طراحي ماشینهای جور کرردن درجرهبنردی هروادهي
محصول در انبار انتاال جرم و حرارت در طي آرآیندهای حرارتي و
صدمه ندیدن محصول نظیر خراش و سرايیدگي سرطحي در آرآینرد
انتاال اطالع از اندازه چگالي شاخص شکل زاویه اصطکاك زاویره

يرارگیری مااومت به تغییر شکل و مااومت به نفوذ (سرفتي باآرت)
مورد نیاز است.
به علرت عردم وجرود اطالعراتي راجرخ بره خروا آیزیکري و
مکانیکي پیاز و برای درك رآتار محصول در طرول عملیرات پرس از
برداشت انجام تحایاي در این زمینه يابل توجیه است.
آزاد عسگرخانلو و همکاران ( )1395برخري خروا آیزیکري و
مکانیکي پیاز يرمز آذرشهر را آزمایش کردند .نتایج آنها نشان دادنرد
که میانگین خصوصیات ابعادی شامل طول عرض ضراامت و يطرر
میانگین هندسي يطر میانگین حسرابي کرویرت مسراحت سرطح
جرم و حجم بهترتیب  62/84میلي متر  57/23میلريمترر 54/14
میلرريمتررر  57/92میلرريمتررر  58/07میلرريمتررر  91/94درصررد
 11101/63میليمتر مربخ  77/12گرم و  80/59مترمکعب بود.
مایز کالسکي ( )2016برای پیشنهاد روش مردلسرازی ریاضري
شکل سوخ پیاز واریته داچ سروخهرایي برا ابعراد نزدیر بره ابعراد
میانگین آنها (طول  65/8عرض  56و ضاامت 55/4میلريمترر) را
انتااب کرد.
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سونیتا و همکاران ( )2016برای تعیین خوا آیزیکي پیاز آرکا
کیرتیمان مطالعهای انجام داده و دانسریته اراهری و حایاري آن را
بهترتیب  520و  975/4کیلوگرم بر مترمکعرب و ضرریب اصرطکاك
استاتیکي آن را بر روی سطوحي از شیشه و استیل بهترتیب 0/521
و  0/556گزارش کردند.
کاوری و تیروپاتي ( )2015خوا هندسي و آیزیکي سوخهرای
پیاز متراکم را بررای طراحري ادوات آررآوری سرورتینن انتارال و
آرآیند انتاال حرارت مورد مطالعه يرار داده و گرزارش نمودنرد کره
مساحت سطح آنها بین  7/0تا  30/5سانتيمترمربخ بود.
عامر عیسي و گامآ ( )2014خوا آیزیکي و مکانیکي پیاز ريم
( )Giza20را بررسي و گزارش کردند که میانگین جرم  111گررم
يطر استوایي  64میليمتر يطرر يطبري  56میلريمترر حجرم 115
سانتيمترمکعب مساحت  119سانتيمترمربخ استحکام ( 56نیوتن
در يطر يطبي و  55نیوتن در يطب استوایي) و مااومرت بره سروراخ
شدن ( 26نیوتن در يطر يطبي و  20نیوتن در يطب استوایي) بود.
غفاری و همکاران ( )2013خوا آیزیکي سه واریته پیاز ایراني
را مورد بررسي يرار دادند و گزارش کردند که میانگین يطر يطبي از
 46/93تررا  59/82و يطررر اسررتوایي از 46/63تررا  59/82میلرريمتررر
میانگین شاخص شکل برای پیاز يرمز آذرشهر سفید کاشران و زرد
اصفهان بهترتیب1/001 1/004و 1/099ضریب اصطکاك استاتیکي
بر روی چوب از  0/243تا  0/821بر روی سطحي از آهن گرالوانیزه
از  0/195تا  0/916بود.
اسدی و همکاران ( )1389خوا آیزیکي و مکانیکي پیراز گرل
نرگس ريم شهال را مورد بررسي يرار دادند .نتایج نشران دادنرد کره
ماادیر متوسط وزن حجم يطر متوسط هندسري مسراحت سرطح
رویه و چگالي بهترتیب  22/14گرم  25میليلیتر  38/83میليمتر
 4739میليمتر مربخ و  848کیلوگرم بر مترمکعب بود.
بهنساوی و همکاران ( )2004در ی تحایق خوا آیزیکري و
مکانیکي سه ريم پیاز مصری سفید ( )Giza6يرمز ( )Beheriو زرد
( ) Giza20را مورد بررسي يرار دادنرد و گرزارش کردنرد کره بررای
تمامي اريام يطر يطبي بین  51/2تا  62میليمترر برود .همچنرین
میانگین يطر هندسي میانگین يطر حسابي سطح کل سطح ماطخ
و وزن را برای همه اريام بهترتیب در محدوده  54/8تا  55 59/8ترا
 60/1میليمتر  3230تا  2881میلريمترر مربرخ  2396ترا 2952
میليمترر مربرخ و  78/7ترا  115/3گررم گرزارش شردند .حجرم در
محدوده  77200تا  108800میليمتر چگرالي از  1040ترا 1110
کیلوگرم بر مترمکعب زاویه غلت برین  20ترا  31درجره در حالرت
مويعیررت يرارگیررری پایرردار و از  14تررا  23درجرره برررای مويعیررت
يرارگیری ناپایدار ضریب اصرطکاك اسرتاتیکي برر روی سره سرطح
پالستی چوب و آهن گالوانیزه از  0/67تا  1/34نیروی شکست از
 341/4تررا  980/7نیرروتن و نیررروی نفرروذ از  26/1تررا  45/5نیرروتن
گزارش شدند.
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ابهایاوی و همکاران ( )2002خروا آیزیکري سره ريرم پیراز
خشر  Spirit Sweet Vidaliaو  Nizرا بررسري کررده و نتیجره
گرآتند که خوا آیزیکي پیاز با تغییررات رطوبرت برهطرور خطري
تغییر ميکند و تغییرات چگالي از ی معادله پلي نومیال درجه دوم
پیروی و از  970تا  1250کیلوگرم بر مترمکعب تغییر ميیابد.
ماو و همکاران ( )1996خوا آیزیکري و مکرانیکي پیراز ريرم
 Granex Granoرا مورد آزمایش يرار دادند .طبق نتایج ایشان وزن
متوسط سطح کل حجم چگالي و يطر های يطبري و اسرتوایي بره
ترتیب  98گرم  11100میليمتر مربخ  95000میليمترر مکعرب
 1100کیلرروگرم بررر مترمکعررب  62و  42میل ريمتررر بودنررد .آنهررا
همچنین دریاآتند که نیروی شکست و نفوذ بره ترتیرب  26/4و 25
نیوتن بودند.
اویدا و همکاران ( )1996بیران کردنرد کره در سروخهرای پیراز
مصری ريم  Giza6 Mohassanمیانگین يطرهای يطبي و استوایي
بهترتیب  74و  52میليمتر و میرانگین حجرم آنهرا 187/6103
میليمتر مکعب بود .آنها همچنین گزارش کردند که درجه سراتي
پیاز (مااومت به نفوذ) معادل  8/78کیلوگرم نیرو در زمان برداشرت
بوده و ساتي سوخها با اآزایش زمران انبرار کرردن کراهشیاآتره و
مادار آن به  7/94 8/38و  7/38کیلوگرم نیرو بهترتیب بعد از 4 2
و  6ماه انبارداری رسید.
چهار اندازه پیاز ريرم ( Abo-fatalکوچر متوسرط برزر و
خیلرري بررزر ) توسررط عبرردالغفار و هینرردی ( )1984آزمررایش و
نتیجهگیری شد که میانگین يطر يطبي بررای آن صرفات برهترتیرب
 47/94 47 40/45و  52/40میليمتر میانگین يطر اسرتوایي بره-
ترتیررب  56 52/40 39/07و  60/40میل ريمتررر و میررانگین وزن
دانسیته حایاي و ااهری برهترتیرب برابرر  177گررم  976و 586
کیلوگرم بر مترمکعب بودند.
هدف ایرن تحایرق انردازهگیرری و بررسري خروا آیزیکري و
مکانیکي در سوخها ی پیاز هوراند بود که برر روی کیفیرت خرارجي
سوخها برای استفاده در طراحي ماشینهای حمل و نال و آررآوری
انجام شد.

 -2مواد و روشها
در این مطالعه خوا آیزیکي و مکانیکي پیاز هوراند در یر طرر
پایه کامالً تصادآي با  20تکرار مورد آزمایش يرار گرآت .اندازه پیراز
در سه سطح کوچ متوسط و برزر مرورد ارزیرابي يررار گرآرت.
سوخهای پیاز در هر ريم از نظرر انردازه يطرر برزر بره سره گرروه
کوچ ر (کوچ ر تررر از  40میل ريمتررر) متوسررط (بررین 40تررا 70
میليمتر) و بزر (بزر تر از  70میليمتر) تاسیم شدند (استاندارد
.)2003 ASAE
برای هر سه گروه انردازهگیرری ابعراد خطري وزن حجرم وزن
ماصو حایاي ضریب اصرطکاك اسرتاتیکي مااومرت بره نفروذ
همچنین يطر هندسي يطر حسابي مساحت سطح کرل و شراخص

تعیین خوا
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شکل سوخ های پیاز تعیین شد .يبرل از انجرام آزمرایشهرا رطوبرت

کرده و با اآزایش شیب کاهش ميیابد و به زاویه شیب بسرتگي دارد

نمونهها با استفاده از روش آون تعیین شرد .يطرر يطبري ( )Dpکره
عبارت است از آاصله بین تاج یرا رس پیراز و تره آن (ناطرهای کره

که تانژانت آن زاویه عبارت از ضریب اصطکاك استاتیکي است.
ضریب اصطکاك استاتیکي بر روی سه سطح چوب پالستی و آهن

ریشه به آن اتصال دارد) و يطر اسرتوايي ( )Deکره عبرارت اسرت از

گالوانیزه آزمایش شد:

عرض بیشینه پیاز از نمای يايم عمود برر يطرر يطبري انردازهگیرری
شرردند (آزاد عسررگرخانلو و همکرراران 1395؛ غفرراری و همکرراران

ضریب اصطکاك برای سوخ پیاز بر روی سه سطح پالستی
آهن گالوانیزه و چوب با استفاده از دستگاه (شکل  1باال) تعیین شد.

2013؛ کاوری و تیروپاتي 2015؛ بهنسراوی و همکراران  2004و

هر سوخ روی سطح مورد نظر يرارگرآته و سپس سطح شیبدار

ماو و همکاران .)1996

بهآرامي کج شد تا سوخ بدون اینکه بغلتد شروع به حرکت نماید.

دو يطر و ضاامت سوخ پیاز با استفاده از کولیس دیجیترالي برا
ديت  0/01میليمترر انردازهگیرری شردند .میرانگین يطرر هندسري
(برحسب میليمتر) از رابطه ( )1محاسبه شد.

نسبت به اآق (  ) که اندازهگیری شد ( ( )   tgغفاری و

همکاران .)2013
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ضریب اصطکاك (  ) عبارت است از تانژانت زاویه شیب سطح
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D

که در آن  Tيطر عمود بر يطر استوايي برحسب میليمتر است.

میانگین يطر حسابي برحسب میليمتر از رابطه ( )2محاسبه شد.
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شاخص شکل نیزکه برای برآورد شرکل سروخ پیراز بکرار مريرود از
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رابطه ( )3محاسربه شرد (کراوری و تیروپراتي 2015؛ عبردالغفار و
هیندی .)1984
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کرره اگررر ایررن شرراخص بررزر تررر از  1/5باشررد آن را بیض ريگررون
(تاممرغي شرکل) و اگرر کوچر ترر از  1/5باشرد کرروی در نظرر
ميگیرند.
سطح کل پیاز عبارت است از کل مساحت بیروني پیاز که ریشه
و تاج آن را يطخ کرده باشند .این سطح با پیچیدن آویرل دور سروخ
پیاز و سپس اندازهگیری سطح آویل انجام گرآرت (برا ماایسره وزن
آویلي که سطح پیاز با آن اندازهگیری شده برود برا وزن آرویلي کره
سطح مشاصي داشت انجام شرد (بهنسراوی و همکراران  2004و
محسنین  .)1996دانسیته حایاي نمونه ها به وسیله روش جابجایي

شکل  –1دستگاه تعيين ضريب اصطکاك استاتيکي (باال) و دستگاه

آب محاسبه گردید .به این صورت که  20عدد سوخ پیراز وزن شرده

نفوذسنج مورد استفاده (پايين)

با ترازوی دیجیتالي با ديت  0/01برهطرور جداگانره در داخرل یر
سیلندر با گنجایش  1000میليلیتر که تا  500میليلیترر آن از آب
ماطر پرشده بود يرار داده شد .میزان اآزایش حجم آب نشاندهنده
حجم وايعي پیاز بود .برا اسرتفاده از دو ماردار وزن و حجرم وايعري
دانسیته حایاي محاسبه شد .برای هر مرورد انردازهگیرری روی 20
سوخ انجام و میانگین آنها بهعنوان دانسیته حایاي منظور شد.
ضریب اصطکاك استاتیکي عبارت است از نسبت نیرروی مرورد
نیاز برای لغزیدن سوخ روی سطح تاسیم بر نیروی عمودی که سوخ
را به طرف سطح آشار ميدهد که با تغییر زاویه شیب مادارش آرق

نیروی نفوذ یا سوراخ کردن سوخ پیاز بهوسیله ی

نفوذسنج

(شکل  1پایین) مدل  FT327با ديت  0/1کیلوگرم نیررو کره يطرر
نوك آن  8میليمتر بود به محصول اعمال شد تا باعث سوراخ شدن
سوخ گردد .این نیرو بهعنوان شاخصي از مااومت مکانیکي سروخ در
انتاال محصول در حین برداشت یا پرس از آن محسروب مري شرود.
نفوذسنج با زاویه ْ 45نسبت به محور يطبي در چهار ناطه بره سروخ
اعمال و میرانگین آنهرا در تجزیره و تحلیرل دادههرا اسرتفاده شرد
(بهنساوی و همکاران 2004؛ ماو و همکاران .)1996
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 -3نتايج و بحث
 1-3وزن سوخها
نتایج میانگین وزن اندازه کوچ متوسرط و برزر برهترتیرب
 83/52 18/16و  151/85گرم اندازهگیری شد .عامر عیسي و گامرآ
( )2014برای پیاز ريم ) (Giza20گزارش کردند که میانگین جرم
 111گرم بود .ماو و همکاران ( )1996نیز وزن متوسرط پیراز ريرم
 Granex Granoرا  98گرم بهدست آوردند .همچنین بهنسراوی
و همکاران ( ) 2004خوا آیزیکي و مکانیکي سه ريم پیاز مصرری
سرفید ) (Giza6يرمرز ) (Beheriو زرد ) (Giza20را بررسري
کرده و وزن را برای تمامي اريام بین  78/7ترا  115/3گررم گرزارش
نمودند که هر سه نتیجه برا وزن سروخهرای متوسرط ایرن پرژوهش
مطابات داشته و نتایج این تحایق (حدود  84گرم میانگین کرل) را
تایید ميکند.

 2-3ميانگين هندسي قطر
نتایج میانگین يطر هندسري انردازه کوچر متوسرط و برزر
پیازها بهترتیب مارادیر  56/85 34/49و  68/51میلريمترر بودنرد.
عامر عیسي و گامرآ ( )2014بررای پیراز ريرم ) (Giza20گرزارش
کردند که میانگین يطرر اسرتوایي  64میلريمترر و يطرر يطبري 56
میليمتر بود که با نتیجه ایرن پرژوهش مطرابق اسرت .بهنسراوی و
همکاران ( )2004برای سه ريم پیاز مصری سفید ) (Giza6يرمز
)(Beheriو زرد ) (Giza20نتایج مشرابهي را در محردوده 54/8
تا  59/8میليمتر گزارش کردندکه با نتایح سوخهای متوسط تحایق
حاضر مشابهت دارد (متوسط  53/28میلي متر).

 3-3ميانگين حسابي قطر
بررسي نتایج بهدستآمده نشان داد کره میرانگینهرای حسرابي
يطر اندازه کوچ متوسط و بزر بهترتیب ماادیر 57/18 34/54
و  69/42میليمتر بودند .بهنساوی و همکاران ( )2004نیز برای سه
ريررم پیرراز مصررری سررفید ) (Giza6يرمررز ) (Beheriو زرد
) (Giza20نتایج مشابهي (میانگین يطر حسابي را در محردوده 55
تا  60/1میليمتر) گزارش کردند .همانطروریکره مشراص اسرت
میانگین حسابي بیشرتر از میرانگین هندسري يطرهاسرت (متوسرط
 53/71میليمتر).

 4-3مساحت سطح خارجي سوخها
از نظر میانگین سطح اندازه کوچ متوسط و بزر برهترتیرب
ماادیر  13630/02 5241/98و  18827/18میليمتر مربخ بودنرد.
آزاد عسررگرخانلو و همکرراران ( )1396برخرري از خرروا آیزیک ري و
مکانیکي پیاز يرمز را بررسي و مساحت سطح سوخها را 11101/63
میلي مترمربخ بهدست آوردند .عامر عیسري و گامرآ ( )2014خروا
آیزیکي و مکانیکي پیاز ريم ) (Giza20را بررسي و گزارش کردنرد
که میرانگین مسراحت  119سرانتيمترمربرخ برود .مراو و همکراران
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( )1996خوا آیزیکي و مکانیکي پیاز ريرم  Granex Granoرا
مورد آزمایش يرار داده و سطح کل را  11100میلي متر مربخ نتیجه
گرآتند .هر سه نتیحه با مساحت سوخ های بین گروه های کوچ و
متوسط تحایق ما مشابه بود.

 5-3حجم سوخها
نتایج بهدست آمده نشان دادند که اندازه بزر تر ريم هورانرد برا
مادار  171400میلي متر مکعب اندازه متوسرط برا ماردار 73800
میلي متر مکعب و انردازههرای کوچر ترر برا ماردار  21500میلري
مترمکعب بودند .عامر عیسري و گامرآ ( )2014گرزارش کردنرد کره
میانگین حجم سروخهرا  115سرانتيمترمکعرب برود و بهنسراوی و
همکاران ( )2004نیز برای سه ريم پیراز مصرری سرفید ()Giza6
يرمرز ( )Beheriو زرد ( )Giza20میررانگین حجرم را در محرردوده
 77200تا  108800میلي مترمکعب بهدست آوردند که بین سروخ-
های متوسط و بزر در سوخهای مورد آزمایش ایرن تحایرق يررار
ميگیرند .آزاد عسگرخانلو و همکاران ( )1396حجم سوخهای پیراز
يرمز را  80/59سانتيمترمکعب و ماو و همکاران ( )1996حجم پیاز
ريم  Granex Granoرا  95000میليمتر مکعب بهدست آوردنرد.
این نتایج با حجم سوخهای متوسط مطالعه حاضر مشابه ميباشرند.
اویدا و همکاران ( )1996برای سوخهای پیاز مصری ريرم  Giza6و
 Mohassanحجم را  187600میلي متر مکعب گزارش کردند کره
با حجم سوخهای بزر این پژوهش مطابات دارد.

 6-3دانسيته حقيقي
ماایسه میانگین دادهها نشان ميدهد که هر چه اندازه سوخهای
پیاز از نظر ابعاد بزر تر باشد دانسیته حایاري آنهرا نیرز اآرزایش
ميیابد (شکل  .)2بهطوریکه ماادیر آن بررای سروخهرای کوچر
متوسرط و برزر برهترتیرب  861/4 772/3و  886/6کیلروگرم برر
مترمکعب بود .یعني با اآزایش اندازه سوخها دانسریته حایاري هرم
اآزایش ميیابد .یعني اآزایش اندازه سوخهرای پیراز باعرث اآرزایش
بیشتر وزن در ا ر تجمخ ماده خش نسربت بره اآرزایش حجرم آن
است .ماو و همکاران ( )1996دانسیته پیاز ريم  Granex Granoرا
 1100کیلوگرم بر مترمکعب ولري عبردالغفار و هینردی ( )1984در
چهار اندازه پیاز ريم ( Abo-fatalکوچ متوسط برزر و خیلري
بزر ) دانسیته حایاي را  976کیلوگرم بر مترمکعب گزارش کردند.
همچنین بهنساوی و همکاران ( )2004با مطالعه خروا آیزیکري و
مکانیکي سه ريم پیاز مصرری سرفید ) (Giza6يرمرز ) (Beheriو
زرد ) (Giza20گزارش نمودنرد کره بررای تمرامي اريرام چگرالي از
 1040تا  1110کیلوگرم بر مترمکعب بود .اختالف موجود در نترایج
این تحایق با پژوهشهای ماو و بهنساوی ميتوانرد برهدلیرل کمترر
بودن رطوبت نمونههای آنها در ماایسه با نمونههرای ایرن تحایرق

باشد.

تعیین خوا

آیزیکي و مکانیکي پیاز ريم هوراند

a

b

مکعب)

850

800

750

بزر

متوسط

دانسيته حقيقي (کيلوگرم بر متر

900

a

a

0.400
0/400
0.380
0/380
0.360
0/360
0.340
0/340

b

0.320
0/320
0.300
0/300

متوسط

بزر

کوچ

اندازه سوخ

کوچ

اندازه سوخ

0.420
0/420
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شکل -3اثر اندازه سوخها بر تغييرات ضريب اصطکاك استاتيکي
بر روی سطح چوبي

شکل -2اثر اندازه سوخها بر روی دانسيته حقيقي آنها

 7-3ضريب اصطکاك

 2-7-3ضريب اصطکاك استاتيکي بر روی سطحي از

 1-7-3ضريب اصطکاك استاتيکي بر روی سطحي از
چوب

پالستيک

a

0/60
0.60
00.55
/55
/50
0.50

b

0/45
0.45

c

0.40
0/40
00.35
/35

ضريب اصطکاك پياز روی
سطحپالستيکي

از نظر ضریب اصطکاك استاتیکي روی سطح چوبي سروخهرای
متوسط و بزر با هم اختالآي نداشته و یکي بودند ولي ایرن دو برا
سوخهرای کوچر در سرطح احتمرال  1درصرد اخرتالف معنريدار
داشتند .ماایسه میانگینهای سطو ماتلف اندازه سروخهرا نشران-
دهنده يرار گرآتن آنها در دو گروه ماتلف بود .یعنري نمريتروانیم
این سه گروه کوچ متوسط و بزر را با عبور دادن از سطح چوب
از همدیگر جدا کنیم بلکه به دو گروه کوچ و بزر تاسیم مري-
شود .سوخهای با اندازه کوچ با  0/32کمترین و سوخهای با اندازه
بزر با مادار  0/41بیشترین مادار ضریب اصطکاك اسرتاتیکي را
داشته و سوخهای با اندازه متوسط برا ضرریب اصرطکاك اسرتاتیکي
 0/39بین آنها يرار گرآتند .بهعبارتيدیگر با اآزایش اندازه سوخها
ضریب اصطکاك استاتیکي آنها اآزایش یاآت .این اآزایش برهدلیرل
اآزایش چسبندگي نمونهها به سطح مورد آزمایش در ا ر براال رآرتن
میزان مؤلفه نیروی عمودی سوخها است (شکل  .)3محسنین نشران
داد که نیروی اصطکاك بستگي به بار عمودی (مثل وزن) مسراحت
سطح لغزیدن (مثل شکل محصول) سررعت لغزیردن (مثرل جرنس
سطح) و نهایتا طبیعت محصول دارد بنابراین در تحایق پیشرو این
نتایج ميتواند منتج از اندازه و شکل سوخ یا جنس سطح باشد مرثال
اگر سوخ های کوچ را روی سه سطح با جرنسهرای ماتلرف در
نظر بگیریم مالحظه ميشود که روی سطح آهن گالوانیزه برهعلرت
طبیعت سوخ و چسبندگي بیشتر از چوب و پالستی بود .بنابراین
اندازه پیاز تا یری در ضریب اصرطکاك اسرتاتیکي نداشرته اسرت .از
طرف دیگر چسبندگي برین پیراز و سرطح اصرطکاکي روی چروب و
پالست ی کم بوده است و در این شرایط تا یر شکل و اندازه مرو رتر
بوده است.
بهنساوی و همکاران ( )2004در سره ريرم پیراز مصرری سرفید
) (Giza6يرمررز ) (Beheriو زرد ) (Giza20ضرررریب اصرررطکاك
استاتیکي را بر روی سطح پالستی چوب و آهن گالوانیزه از 0/67
تا  1/34اعالم کردند .اختالف نترایج دو تحایرق مريتوانرد برهدلیرل
تفاوت طبیعت سوخهای ایراني و مصری باشد.

ا ر سطو ماتلف اندازههرای سروخهرای پیراز از نظرر ضرریب
اصطکاك استاتیکي بر روی پالسرتی در سرطح احتمرال  1درصرد
اختالف معنيدار نشان داد .ماایسه میرانگینهرای سرطو ماتلرف
اندازه سوخها نشاندهنده يرار گرآتن آنها در گروههای ماتلف بود.
بهطوریکه اندازه بزر با مادار 0/57در گروه  aو اندازه متوسط با
مادار  0/44در گروه  bو اندازههای کوچ با مادار  0/34در گرروه
 cيرارگرآته و با اآزایش اندازه سوخها ضریب اصطکاك اسرتاتیکي
آنها اآزایش یاآت .این اآزایش بهدلیل اآزایش چسبندگي نمونه هرا
به سطح مورد آزمایش در ا ر باال رآتن میزان مؤلفه نیروی عمرودی
سوخها است (شکل  .)4یعني ميتوانیم سه گروه کوچ متوسرط و
بزر سوخ ها را با عبور دادن از سرطح پالسرتی از همردیگر جردا
کنیم.

0.30
0/30

بزرگ

متوسط

كوچك

اندازه سوخ

شکل  -4اثر اندازه سوخها بر ضريب اصطکاك استاتيکي بر روی
سطح پالستيکي

 3-7-3ضريب اصطکاك استاتيکي بر روی سطحي از
آهن گالوانيزه
از نظر ضرریب اصرطکاك اسرتاتیکي برر روی سرطحي از آهرن
گالوانیزه بین سطو ماتلف اندازههای سوخها در سطح احتمرال 1
درصد اختالف معنيداری وجود داشت .ماایسره میرانگین دادههرای
مربوط نشان ميدهد که با اآزایش اندازه ضریب اصطکاك استاتیکي
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سوخهای پیاز به طور معنيداری اآزایش یاآت .به طوریکه میانگین-
های سطو اندازه کوچ متوسط و بزر بهترتیرب مارادیر 0/37
 0/47و  0/53بودند ( شکل  .)5یعني ميتروان سره گرروه کوچر
متوسط و بزر سوخها را با عبور دادن از سرطح آهرن گرالوانیزه از
همدیگر جدا کرد.
ضريب اصطکاك آهن گالوانيزه
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0.500
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0/400
0.400
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شکل  –5اثر اندازه سوخها بر ضريب اصطکاك استاتيکي بر روی

 9-3شاخص شکل
تأ یر سطو ماتلف اندازه سروخ برر شراخص شرکل در سرطح
احتمال  1درصد معنيدار بود .میانگین دادههای مربوط بره سرطو
ماتلف اندازه پیاز نشان ميدهد که با اآزایش اندازه شاخص شرکل
سوخهای پیاز بهطور معنيداری اآزایش یاآت .بهطوریکره میرانگین
شاخص شکل اندازههای کوچ متوسط و بزر بهترتیرب مارادیر
 1/14 1/022و  1/22بودند (شکل  .)7این نتایج نشان ميدهرد برا
آن که تمامي سوخهای هوراند شکلي کروی دارند اما هرچه بزر تر
ميشوند بهشکل بیضيگون نزدیر ترر مريشروند .نترایج غفراری و
همکاران ( ) 2013هم برای پیازهای زرد و يرمز و سفید شکل کروی
بود که با نتایج پژوهش حاضر مطابات دارد .شکل سوخ در طراحري
ماشینهای سورتینن و از نظر بازارپسندی مهم است.
a
b

c

ا ر اندازه سوخهای پیاز بر نیروی نفوذ یا سوراخ کردن سوخ پیاز
در سطح احتمال  1درصد معنيدار بود .ماایسه میانگینهرا نشران-
دهنده يرار گرآتن آنها در گروههای ماتلف بود بهطوریکه انردازه
بزر و متوسط هوراند با مادار  6/44و  6/50کیلوگرم نیرو در گروه
 aو اندازه کوچ برا ماردار  5/66کیلروگرم نیررو در گرروه  bيررار
گرآتند (شکل  .)6با اآزایش اندازه سوخها ماردار نیرروی الزم بررای
نفوذ در آنها اآزایش یاآت .عرامر عیسري و گامرآ ( )2014گرزارش
کردند که میانگین سفتي سروخ پیراز ريرم ( )Giza20در يطرب 56
نیوتن و در استوا  55نیوتن بود که با نتایج پژوهش حاضرر مطابارت
دارد .مآو و همکاران ( )1996در پیراز ريرم  Granex Granoنتیجره
گرآتند که نیروی نفوذ  2/55کیلوگرم نیررو برود .ولري بهنسراوی و
همکاران ( )2004در سره ريرم پیراز مصرری سرفید ) (Giza6يرمرز
) (Beheriو زرد ) (Giza20ماادیر نیروی نفوذ را از  2/66ترا 4/64
کیلوگرم نیرو اعالم کردند .این نتایج نشان ميدهرد کره سروخهرای
تحایق حاضر سفتتر از سوخ های مورد آزمرایش مرآو و بهنسراوی
بود .اگر چه سفتي سوخ همواره با بهتر شدن کامل مزه بستگي ندارد
ولي مصرف کنندگان هنوز هم مويخ خرید از آن استفاده ميکنند.
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 -4نتيجهگيری
نتایج تحایق نشان دادند کره اآرزایش انردازه سروخ باعرث اآرزایش
ضریب اصطکاك استاتیکي برر روی سرطحي از جرنس پالسرتی و
آهن گالوانیزه و شاخص شکل در سوخهای پیاز ميگردد.
 با اآزایش اندازه سوخ ضریب اصطکاك استاتیکي بر روی سطحياز جنس چوب دانسیته حایاي و نیروی مورد نیاز برای نفوذ در ريم
هوراند اآزایش یاآت اما این اآزایش در مورد سوخهای متوسط و
بزر معنيدار نبود.
 سوخهای بزر پیاز هوراند را در انبار ميتوان زیر سوخهایمتوسط و سوخهای کوچ را باالی متوسطها نگهداری نمود.
 سوخهای بزر از نظر اصطکاك آسیبپذیرتر از سوخهای متوسطو کوچ هستند.
 با اینکه تمامي سوخهای هوراند شکلي کروی دارند اما هرچهبزر تر ميشوند به شکل بیضيگون نزدی تر ميشوند.

پيشنهادها
با توجه بهتنوع اريام ایراني پیاز پیشرنهاد مريشرود اريرام ماتلرف
منطاه و کشور ازجمله يُلي يیسای زنجان يرمز ری يرمز نیشرابور
دُرچه اصفهان سفید يم سفید کاشان سفید خمین و غیره نیز به-
تفکی ازنظر خوا آیزیکي و مکانیکي مورد بررسي و ارزیابي يرار
گیرند و نتایج آنها در طراحي و ساخت ماشینهای آراوری مردنظر
يرار گیرند.
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Abstract
In order to design the processing machines for onion, it is necessary to have enough information about its
size, density, shape index, angle of friction and penetration resistance (hardness). In this research, physical
and mechanical properties of onion cultivar Horand were studied with a completely randomized design
experiment with 20 replications. Three levels of, small, medium and large onion bulb size (small was less
than 4 cm, medium between 4 to 7 cm and large greater than 7 cm) were evaluated. The results showed that
with the increasing size of the bulbs there was an increase in the mass (18.16 to 151.85 gr), geometric mean
diameter (34.49 to 68.51mm), arithmetic mean diameter (34.54 to 69.42 mm), surface area (5241.98 to
18827.18mm2), volume (31500 to171400 mm3), coefficient of static friction on the plastic and galvanized
iron surfaces (0.34 to 0.57 and 0.37 to 0.53, respectively) and finally, the shape index of onion bulbs (1.02 to
1.22). Increasing bulb size increased Horand cv. true density (772.3 to 886.6 kgm-3), static friction
coefficient on the wood surface (0.32 to 0.41) and requirement power for penetration (5.66 to 6.50 kgf). Big
bulbs were more susceptible to frictional injuries than medium and small ones.
Keywords: Allium cepa L., Horand, Mechanical properties, Physical properties

