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گیري سختی دانه گندم در ارقام مختلف توسط آسیاب آزمایشگاهی بررسی شده و نتایج حاصله با در این تحقیق، امکان اندازه   

مقایسه شده است. ارقام گندم تحت بررسی شامل ) PSIو شاخص توزیع ذرات (نتایج به دست آمده از بارگذاري شبه استاتیک 

دور بر دقیقه و مدت  5000و  3000هاي دورانی سرعت ، حیدري، زارع و پیشگام بوده و از آسیاب آزمایشگاهی در2سرداري، آذر

) موجود در گروه مهندسی بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی STM-20فشار سنتام ( -دقیقه همچنین دستگاه کشش 3و  2زمان 

رصد دگیري شد. به کمک تجهیزات موجود در سازمان غله استان آذربایجان شرقی اندازه PSIهمچنین شاخص استفاده شد. 

 37/5درصد، در رقم حیدري  4/6گیري شده و مقدار آن در رقم سرداري رطوبت اولیه به عنوان فاکتوري مهم بر سختی دانه اندازه

درصد  6درصد و باالخره در رقم زارع برابر  96/5درصد، در رقم پیشگام این مقدار برابر  16/5این مقدار برابر  2درصد، در رقم آذر

پارامترهاي تحت بررسی شامل رقم، سرعت دورانی و مدت زمان آسیاب کردن و اثرات متقابل آنها به استثناء  تمامی. به دست آمد

داري در سطح احتمال یک اثر متقابل سرعت دورانی و زمان به عالوه سرعت دورانی و زمان و رقم بر خردشدگی دانه اثر معنی

داراي باالترین سختی بوده و با افزایش مدت زمان و سرعت دورانی،  نتایج نشان داد که رقم حیدري). P<0.01درصد دارند (

گیري سختی دانه گندم توسط آسیاب آزمایشگاهی تطابق باالیی کند. نتایج اندازهشکست توده گندم در آسیاب افزایش پیدا می

درصد، در رقم حیدري (سخت)  9/31در رقم سرداري (خیلی نرم) برابر با  PSIشاخص  با نتایج بارگذاري شبه استاتیک داشت.

درصد و در نهایت  9/31درصد، در رقم پیشگام (خیلی نرم) برابر با  4/37درصد، در رقم زارع (فوق العاده نرم) برابر با  4/15برابر با 

و درصد  (PSI) قوي بین درصد شاخص سختی یک رابطه معکوس نسبتاًدرصد بود.  5/18(نیمه سخت) برابر با  2در رقم آذر

ترین رقم (حیدري)، کمترین میزان خردشدگی در مرحله آسیاب را دارد و این سختبه عالوه،  وجود دارد.پروتئین موجود در دانه 

، سرداري، 2رذمیزان خردشدگی در ارقام نیمه سخت، خیلی نرم و فوق العاده نرم رفته رفته بیشتر شده است یعنی به ترتیب ارقام آ

ردد گفشار سنتام نیز مالحظه می -دست آمده از آزمایش کششه هاي بپیشگام و زارع میزان خردشدگی بیشتري را دارند. در داده

دهند و بالعکس. در این مورد، رقم حیدري (سخت) که ارقام سخت نیروي بیشتري را تحمل نموده اما تغییر شکل کمی می

ده اما کمترین تغییر شکل در آن ایجاد گردیده است و در مقابل رقم زارع (فوق العاده نرم) کمترین بیشترین نیرو را تحمل نمو

  نیرو را تحمل نموده اما بیشترین تغییر شکل در آن ایجاد گردیده است.     
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  همقدم -1-1

گندم، یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي است که در جیره غذایی سه چهارم مردم جهان قرار دارد به همین علت در طول    

). 1390بیش از هفت دهه، تحقیقات بسیاري با هدف تولید بیشتر و فرآوري بهتر این محصول انجام شده است (میرترابی و همکاران، 

میلیون هکتار از اراضی کشور را به خود اختصاص  5/6ن مهمترین محصول زراعی، به طور متوسط از طرفی، در ایران، گندم به عنوا

). گندم جزء محصوالت اصلی مورد استفاده 1394میلیون تن است (حدادي و پیغمبر دوست،  5/10داده و تولید آن در کشور بالغ بر 

کیلوگرم در سال، نقش محوري در امنیت غذایی مردم  190ف مردم ایران و محور استقالل هر کشوري است. گندم با سرانه مصر

درصد اراضی ایران به کشت گندم اختصاص داشته و باالترین یارانه کشور نیز به آرد و نان تعلق  30کند. تقریباً کشور ما ایفا می

ون هکتار بوده که از این میلی 328/4حدود  1395گیرد. طبق گزارشات وزارت جهاد کشاورزي، سطح زیر کشت گندم در سال می

میلیون هکتار آن از نوع کشت آبی و مابقی از نوع کشت دیم بوده است. بیشترین میزان کشت گندم در کشور مربوط به  36/1میان 

درصد گندم تولیدي کشور طبق استانداردهاي بین المللی از  32باشد. به عالوه بیش از سه استان فارس، خوزستان . گلستان می

  ).1395بوده و گندم ایران براي تولید نان، عالی است (وزارت جهاد کشاورزي، مجري طرح گندم، آذرماه  1درجه 

 هاي کاهش ضایعات وترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه تحقیقات در زمینهتکیه بر افزایش عملکرد به عنوان کلیدي   

هاي موجود از نقطه اید. کاهش ضایعات گندم با توجه به مشکالت و محدودیتنمکاري مناسب طلب میساماندهی بذر را به عنوان راه

هاي موردنیاز اهمیت زیادي داشته و تأثیر آن بر درآمد نظر افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش سطح زیرکشت و تأمین نهاده

  .بخش عمومی شاغلین بخش کشاورزي و نهایتاً میزان عرضه این محصول، قابل توجه است

در  محصول تولیداین سیستم سازيبهینه راهکاري براي هرگونه کندکهمی ایجاب گندم ویژه هغالت ب اقتصادي تاهمی

ب مناس هايو روش کود بیاري،مصرفآ هایی مثآلازروش بااستفاده محیطی هايو کاربردقرارگیرد.کاهش اثرتنش کشورموردارزیابی

احساس  گندم دانه کیفیت به اصالح نان،نیاز مبرم ضایعات میزان به باتوجه نیز درایراناست.  مواجه مناطق،بامحدودیت دراین کاشت

 ولمحص این بهبودکیفیت درجهت به نژادي گندم هايالین ارزیابی براي بهینه و هاي مطلوبازروش بااستفاده است شودوالزممی

را  نان ایعاتض تاحدزیادي طریق راباالبردو ازاین تولیدداخلیوري بهره توانوکیفیت باالمی باعملکردمناسب باتولیدارقامیاقدام شود. 

الت براي دست یابی به باالترین کیفیت در محصواز طرفی،  .است دانه سختی، گندم با کیفیت مرتبط تخصوصی ترینداد. مهم کاهش

 وده گندم بسیار حائظ اهمیت است. یکینهایی حاصل از گندم نظیر نان، شیرینی و انواع پاستا اطالع از ویژگی هاي کیفی مخلوط ت

در مرحله آسیاب و نیز در طبقه بندي و تعیین گندم مناسب از لحاظ خواص  از مولفه هاي کیفی دانه گندم سختی دانه می باشد که



 

٣ 
 

هاي  ویژگی ید آرد مناسب بطور عمده بهتولطوریکه در این ارتباط ه ب .)1381بکار می رود (افکاري سیاح و مینایی، محصول نهایی 

سفانه در حال حاضر تشخیص کیفیت دم وابسته است. متأعنوان شاخصی از بافت (آندوسپرم) گنه ب ، از جمله سختی گندم،گندم

) صورت حسی (عینیه هاي سخت و نرم در یک نمونه توده، به ویژه از لحاظ درصد اختالط دانهتوده گندم در مراکز تولید آرد کشور، ب

ین نی ندارد. بر این اساس تعیکارایی چندا که به عنوان یک روش غیرکمی و وابسته به نیروي انسانی باتجربه عمالًپذیرد انجام می

  هاي کیفی گندم از اهمیت برخوردار است.از مهمترین شاخصگیري سختی مخلوط توده گندم به عنوان یکی هاي اندازهروش

  تحقیقضرورت  -1-2

ی. گندم نان با نام علمباشدیدر جهان مورد توجه م کیمحصول استراتژ کیگندم به عنوان  ،غالت نیدر ب Triticum 

aestivum -یم نیمأترا روزانه مردم  نیپروتئ % 60و  يکالر %80گندم حدود رانیدر ا .باشدیم دیهگزاپلوئ يهاازگروه گندم 

محصول انجام شده  نیبهتر ا يو فرآور شتریب دیبا هدف تول ياریبس يهاقیاز هفت دهه، تحق شیعلت در طول ب نی.به همدینما

 از )نان ژهیبه ویی(محصول نها تیفیآن بر ک ریتأث لیبه دل ژهیگندم، به و ییایمیو ش یکیمکان اتیخصوص نییتع ان،یم نیااست. در

 يهانیو ساخت ماش یدر طراح ییو موادغذا يمحصوالت کشاورز یکیاز خواص مکان یبوده است.آگاه برخورداری خاص گاهیجا

 عاتیدر مراحل پس از برداشت و به منظور کاهش ضا ژهیبه و يکشاورز زاتیو تجه هانیماش اعانو يسازنهیدر به زیو ن يفرآور

 یشاخصسخت نیب ییباال اریبس ینان است. همبستگ زیکلوچه و ن دیتول تیفیعوامل درک نیاز مهمتر یکیگندم  یسخت. کاربرد دارد

 کیآرد و پخت نان در  تیفیک. مشاهده شده است دهید بین و نشاسته آستگلو تیفیتر از همه کو مهم ریخم یکیرئولوژ خواصو

 ،نینشاسته، پروتئ مانندمختلف باتیترک نیاست. تعادل ب یکیو ژنت یطیعوامل متعدد مح ریو تحت تأث دهیچیپ یرقم گندم، صفت

؛ 1385یا و آذرباد، (علی اکبرن رقم هستند کیتیفیک هکنند نییتع باتیترک نیا نیآب و تداخل ب ،یگلوتن، عدد زلن ها،یچرب

).1382خدابنده،   

 زیحمل و نقل ن یمانند مقاومت در برابر حشرات و مقاومت در برابر خرد شدن در ط اتیخصوص یدانه نشان دهنده برخ یسخت

موجب باال  دهدیمحصول را کاهش م عاتیکه ضا نیباشد، عالوه بر ا يتربافت سخت يکه دارا یاز رقم ناستفادهیبنابرا باشد،یم

انواع نان در  هیته يگندم برا يهایگیژو و اتیو شناخت کامل از خصوص ییعدم آشناد.گردیمیی(نان) محصول نها تیفیرفتن ک

.باشدیتلفات آن م شیو افزا حیصح يزیدر برنامه ر یکشور ما موجب مشکالت  
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تحقیقسواالت  -1-3  

آیا بین روش توده  اگر پاسخ مثبت است،هاي مکانیکی براي تعیین درصد سختی توده گندم استفاده نمود؟ توان از روشآیا می –1

 و بررسی تک دانه اختالف وجود دارد؟

،بهترین نتایج از لحاظ مدت زمان بارگذاريبه هنگام اعمال بار بر توده گندم در ارقام مختلف، در چه شرایطی از لحاظ سرعت و   -2

گردد؟ها، حاصل میکمینه شکستگی دانه  

اهداف تحقیق -1-4  

 کیتوده گندم با کمک  یسخت زانیم نیو تخم يریگاندازه يبرا یشگاهایزمیآروش ابزار کیتوسعه  هدف اصلی در این تحقیق،

اما اهداف فرعی شامل: باشد.می مخلوط و در ارقام متدوال گندم يهاشده در نمونه يساز نهیبه یشگاهیآزما ابیآس  

کدام رقم تحت آزمون گندم، بیشترین و کدام یک، کمترین میزان سختی دانه را دارند. -1  

اند؟هاي گندم در آسیاب، مدت زمان و سرعت بهینه در هر رقم کدامبه منظور کاهش آسیب دیدگی توده -2  
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 دوم فصل

  

  تئوري تحقیق و بررسی منابع
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  مقدمه -2-1

سال قبل از میالد مسیح، از  2000گندم از اولین گیاهانی است که به وسیله انسان، کشت و زرع شده است و طبق متون تاریخی از 

 این گیاه نزدیکآمده است. همچنین در برخی منابع ذکر شده است که ترین غالت براي بشر به شمار میترین و با ارزشپر مصرف

  اي واقع در غرب مزوپوتامیا (عراق کنونی) به تکامل رسیده و اهلی شده است.هزار سال قبل از میالد مسیح در ناحیه 15تا  10به 

تا  30سطح زیر کشت گندم در ایران و نیز در جهان از سطح زیر کشت سایر غالت بیشتر است؛ گندم عمدتاً در عرض جغرافیایی    

متر در سال، تولید میلی 1300تا  250درجه در مناطق معتدل جنوبی با بارندگی  40الی  25ر مناطق معتدل شمالی و درجه د 60

شد. در دنیا، کشورهاي مشترك المنافع (ترکمنستان، قزاقستان و ...)، ایاالت متحده امریکا، چین، هند، فرانسه، کانادا، ترکیه و می

  .آینددکنندگان گندم به حساب میایتالیا به ترتیب بزرگترین تولی

  بندي گندم از نظر نوع کشتتقسیم -2-2

کل هایشان از نظر رنگ، بافت، شاین دونوع عالوه بر آن که دانه گردند.بندي میها به دو دسته کلی بهاره و پاییزه تقسیممعموالً گندم

  کند:ها نیز باهم تفاوت میاند، شرایط رشد و نمو آنو ... باهم متفاوت

درجه سانتی گراد کمتر باشد کشت می گردد. ابتدا  13گندم پاییزه: در نیمکره شمالی در فصل پاییز هنگامی که دماي خاك از    

بذر گندم شروع به جوانه زدن خواهد نمود. در فصل زمستان، گیاه جوان مانده و با آغاز بهار سال بعد از آن، مجدداً رشد خود را آغاز 

هاي عمیق و ین نوع گندم نهایتاً در مردادماه قابل برداشت خواهد بود. این نوع گندم نسبتبه گندم بهاره، ریشهخواهد نمود. ا

متر در خاك نفوذ می کند. میزان محصول این نوع گندم از سانتی 20تر تا تري داشته و به علت دارا بودن فصل رشد طوالنیپرپشت

  نوع بهاره آن بیشتر است. 

گردد. گیاه در مابقی فصل بهار و تمامی تابستان رشد نموده و تا اواخر ره: این نوع گندم معموالً در اوایل بهار کشت میگندم بها   

گردد که امکان کشت گندم پاییزه وجود ندارد مثالً مناطقی که تابستان برداشت می گردد. این نوع گندم در مناطقی کشت می

 اي رقم بخورد که بتوانییزه در آنجا در اثر سرما از بین خواهد رفت. اگر شرایط جوي به گونهزمستان بسیار سردي دارند و گندم پا

گردد. این نوع گندم براي گل دهی باید مدت زمان تر شده و محصول بیشتري عاید میآن را زودتر هم کاشت، دوره رشد آن طوالنی

تواند گل آذین خوبی داشته باشد بیند، نمیبهار بکارند چون سرما نمیزیادي در معرض سرما باشد براي همین است که اگر آن را در 

  و در نهایت محصول کمی عاید خواهد شد.
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  بوم شناسی گندم -2-3

آب و هواي خنک و مرطوب در دوره رشد، آب و هواي معتدل در دوران تشکیل دانه، آب و هواي گرم و خشک در زمان برداشت    

افتد که زمستان ترین مشکالت در کشت گندم در دیمزارهایی اتفاق میزراعت گندم است. شایع از شرایط مطلوب محیطی براي

سخت و بهار نسبتاً مرطوبی دارند. در این مزارع، موفقیت آمیز بودن زراعت گندم ممکن است با مشکالتی چون سرمازدگی در زمستان 

اي هتوان بر این مشکالت فائق آمد که واریتههمراه باشد. در صورتی می ها و ... در تابستانهاي قارچی از قبیل زنگو شیوع بیماري

  سازگار براي این مناطق انتخاب و کشت شوند.

  مناسب براي کشت گندم مزارع -2-4

لومی، لومی و رسی با زهکشی مناسب باشند. در شرایط  -هاي شنیمزارع مناسب براي کاشت گندم به طور کلی باید حاوي خاك

). 1393هاي شنی درشت بافت گزارش شده است (آزاد تکچی، هاي رسی ریزبافت بیشتر از خاكان عملکرد گندم در خاكدیم، میز

ها، آب قابل مصرف گندم را به صورت هاي ریزبافت بیشتر است. این خاكدلیل این موضوع آن است که ظرفیت نگهداري آب در خاك

هاي اسیدي براي زراعت گندم مناسب نبوده و دهند. در حالت کلی، خاكار میتدریجی در طول دوره رشد در اختیار محصول قر

  است. 5/8تا  7براي تولید گندم بین  pHترین بازه مطلوب

  تهیه بستر، کاشت، داشت، برداشت گندم و تبدیل آن به غذا -2-5

تهیه فیزیکی خاك (تهیه بستر بذر) جزء اولین عوامل مدیریتی متناسب با زراعت است. مهمترین عملیات تهیه فیزیکی خاك    

ها ورزي نیز معروف است، ممکن است دقیقاً قبل از کاشت محصول یا مدتگیرد. این عملیات که به خاكتوسط شخم صورت می

  گردد:زي به دو دسته کلی تقسیم میورتر از آن اجرا گردد. عملیات خاكقبل

ا هورزي بوده و توسط گاوآهن برگرداندار، گاوآهن بشقابی یا سایر گاوآهنترین عملیات خاكورزي اولیه: این عملیات، ابتداییالف) خاك

  گیرد.متري یا حتی بیشار صورت میسانتی 30الی  10در عمق 

هاي به جا مانده از آن، نرم کردن بیشتر خاك، ریشه کن در جهت خردکردن کلوخهورزي اولیه و ورزي ثانویه: پس از خاكب) خاك

  پذیرد. هاي هرز و ... صورت میکردن علف
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هاي ها (بذرپاشپس از آماده کردن بستر بذر، عملیات کاشت گندم به صورت سنتی (کشت در هم) یا کاشت توسط کارنده   

ذیرد. عملیات داشت شامل سم و کودپاشی، وجین و سله شکنی و ... مابین کاشت و برداشت پسانتریفیوژ یا سایر بذرکارها) صورت می

ت اي از خصوصیاشود. زمان صحیح برداشت گندم تحت تأثیر پارهپذیرد. در پایان فصل رشد، عملیات برداشت انجام میصورت می

یرد. گ(بارندگی، دماهی هوا و رطوبت نسبی) قرار میگیاهی (رسیدن دانه، حساسیت نسبت به خوابیدگی و ریزش) و عوامل محیطی 

همانگونه که برداشت دیرهنگام مضر است، برداشت زودهنگام نیز به کاهش عملکرد و میزان پروتئین موجود در دانه منجر خواهد 

رسیدن فیزیولوژیکی روز بعد از  10الی  7شد. پس زمین صحیح برداشت گندم، بسیار مهم است. بهترین موقع براي برداشت گندم، 

ها در هکتار به حداکثر مقدار خود برسد. برداشت گندم در دانه است. یعنی موقعی که ذخیره ماده خشک و در نتیجه عملکرد و وزن

هاي فارس و خوزستان) آغاز شده و تا اواخر نقاط مختلف و تحت کشت گندم در ایران از اوایل بهار (مناطق گرمسیر مانند استان

  یابد. هاي آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل) ادامه می(مناطق سردسیر مانند استان تابستان

هاي بوجاریاز ساقه و سایر اضافات جداشده و گندم خالص به سیلوها براي هاي گندم توسط دستگاهدانه پس از عملیات برداشت،

 هاي بزرگ آسیاب، آرد نانواییبرده و در آنجا توسط دستگاهانبارداري تحویل می گردد. سپس گندم را از سیلو به کارخانه آرد سازي 

گردد. انواع قدیمی آسیاب از دو سنگ بزرگ و سنگین تشکیل یافته بود که بر روي هم قرار داشتند و با چرخیدن سنگ حاصل می

 (دستاس)و انواع آبی و باديشد. این نوع آسیاب به دو دسته دستی کوچک ها به آرد تبدیل میباالیی، گندم قرار گرفته بین آن

-2شود (شکلهاي برقی بزرگ براي تبدیل گندم به آرد استفاده میشد. اما امروزه در کارخانجات بزرگ و مدرن از آسیابتقسیم می

1 .(  
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  آسیاب برقی امروزي -1-2شکل

  مشخصات فیزیکی محصوالت کشاورزي -2-6

نین گیرند و همچهاي فرآوري، کاشت و برداشت مورد استفاده قرار میماشینمشخصات فیزیکی محصوالت کشاورزي در طراحی بهینه 

در کاهش تلفات و حفظ کیفیت محصوالت طی عملیات برداشت از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله مهمترین این خواص 

، درصد تخلخل، ضریب اصطکاك توان به طول، عرض، ارتفاع، سطح، حجم، وزن هزار دانه، چگالی ظاهري و واقعی، سختی دانهمی

د ها در فرآیناستاتیکی و زاویه شیب طبیعی اشاره کرد. به عنوان مثال، اندازه و ابعاد دانه محصوالت در تعیین اندازه سوراخ الک

توان از این خصوصیات در جداسازي و همچنین در محاسبه نیروي موردنیاز در فرآیند آسیاب کردن موردنیاز است.همچنین می

ها که در مدل سازي غالت براي خشک کردن محصول موردنیاز است، استفاده کرد (عسکري اصلی گیري سطح و حجم دانهندازها

  ). 1388ارده و همکاران، 

  ساختمان دانه گندم -2-7

شد، بخش بادانه گرد می 1طور مشخص بر کیفیت و قابلیت نگهداري آن موثر است. درحالیکه بخش پشتیه ساختمان دانه گندم ب

 .آوردرا در مرحله آسیاب گندم پدید می خصوص مشکالتیه در جهت طولی شامل شیاري عمیق است که همین ساختمان ب2شکمی

قرار دارد و در انتهاي دیگر دستهاز لحاظ ظاهر دانه هاي گندم تخم مرغی شکل و در دو انتها گرد هستند. در یک انتهاي آن جوانه 

                                                           
1 - Dorsal 
2 - Ventral 
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و 3ثیر رقم و محل قرار گیري دانه روي سنبلهأتحت ت ). طول دانه عموما1373ًشود (آراسته، ده میاي از کرك هاي ظریف مشاه

باشد. دانه شامل جوانه و آندوسپرم است که در یک پوسته ، سفید یا قرمز می 5استثناء گندم دورومه ، بقرار دارد. رنگ دانه4سنبلک

. پوسته دانه که به  %14و سبوس حدود  %5/2، جوانه  %83ست : آندوسپرم شرح اقرار گرفته اند. نسبت وزنی این اجزاء به این 6بذر

هاي مختلف است. دراین حال پریکارپ همراه با الیه آلرون (که بخشی از آندوسپرم گردد خود شامل الیهنیز اطالق می7آن پریکارپ

 ر بسترياند که دتشکیل شده هاي نشاستهع از گرانولآندوسپرم گندم در واقدهند. آید) بخش سبوس دانه را تشکیل میحساب میه ب

و همکاران،  9سالونخهو بخش داخلی حالت آردي دارد(8اند. بخش خارجی آندوسپرم حالت بلورياز یک شبکه پروتئینی قرار گرفته

1985(.  

  گندم ماهیت سختی -2-8

تریس پروتئین و مقاومتی که این ماتریس در حفظ اتوان در تفاوت در پیوستگی مدر میزان سختی ارقام مختلف را میتفاوت 

. اولین عامل تعیین کننده سختی گندم تحت کنترل عوامل ژنتیکی است و جو کردجست ،دهدهاي نشاسته از خود نشان میولگران

سپس در ارتباط با عواملی است که خود تحت تأثیر تراکم پذیري10اجزاء سلولی آندوسپرم است (پومرانز و میلر11، 1983). گندم 

 هاییگندماند. ی در بستر پیوسته پروتئین چسبیدهسخته هاي گرانولی که بوسپرم فشرده بوده با دانهسخت داراي ساختمانی با آند

باال  آنها ختی) دانه(س بودن ايشیشه درصد که هاییاکثرگندم. باشندمی نرم هايگندم از اغلب هستند کمی پروتئین داراي که

 ايشیشه درصد که هاییاکثرگندم درعمل اگرچه.دارند بیشتري هایشان،خواهاندانه از آرد استخراج میزان بودنباال علت ،به است

بودن آنها باال است،پروتئین زیادي هم دارند ولی گاهی اوقات ارقامی یافت میشوندکه مطلب فوق درمورد آنها صادق 

 نیست(ارزانی12، 2002). 

  

                                                           
3- Spike 
4 - Spikelet 
5- durum 
6 - Seed coat 
7 - Pericarp 
8- Vitreous 
9- Salunkhe 
10- Compactness 
11- Pomeranz and Miller 
12- Arzani 
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هاي هاي میانی، سلولنمایی از برش عرضی دانه گندم (شکل سمت چپ از باال به پایین: اپیدرم، هیپودرم، سلول -2-2شکل

  فیبري، پوسته بذر، بافت هسته، سلول آلرون، آندوسپرم، جنین گندم)

ند و یا اخیلی شل به پروتئین چسبیده اي که، با گرانول هاي نشاستهاز طرف دیگر گندم نرم داراي ساختمانی با تراکم کمتر بوده

هاي مان گرانولأثیر توأظریه فوق در مورد تن. )1989، 13(سیموندز اینکه بستري از پروتئین هاي شکسته در اطراف آن قرار دارد

رسی برهاي ساخته شده از آرد گندم مورد کمک تحقیقی که در آن مقاومت کششی قرصه نشاسته و پروتئین در پدیده سختی ب

انجام  هاي بسیاري براي استاندارد نمودن اندازه گیري سختی گندمکوشش).1992، 14(مالوف و حوسنی ید رسیدأی، به تقرار گرفت

گندم. متداول ترین روش هاي گیري دانه منفردنه و نیز اندازهگیري سختی بر اساس خصوصیات توده داپذیرفته است. شامل اندازه

ن الزم براي آسیاب کردن یک نمونه، مقاومت ، زمان قدرت مورد نیاز براي خردکردن یک نمونهند از: تعییسختی (توده) گندم عبارت

عنوان شاخصی ه از گندم خرد شده ب15، توزیع اندازه ذرات آسیاب شده و نیز انعکاس امواج نزدیک مادون قرمزبه آسیاب شدن نمونه

سختی دانه منفرد گندم عبارتند از: مشاهده بصري گیري هاي اندازهترین روشتداولاما م. )1994، 16(پومرانز و ملوئان از اندازه ذرات

                                                           
13- Simmunds 
14- Malouf and Hoseney 
15- Near-Infra Red 
16- Pomeranz and Meloan 



 

١٢ 
 

دانه و خواص 18، نیرو و انرژي الزم براي له کردندانه 17، نیروي الزم براي قاچ کردنNIR، استفاده از روشآندوسپرم خرد شده

مطالعه بر روي معیارهاي مقاومت فیزیکی آندوسپرم دانه در هنگام آسیاب شدن. همانطور که مشاهده می گردد در این میان 19صوتی

 سختی گندم خاصیتی. در واقع، واسطه ارتباط مستقیم آن با سختی گندم استه از اهمیت بسیاري برخوردار بوده است که این ب

  ). 2000، 20چوی(دل هاي نشاستهذخیره شده در آندوسپرم و گرانول است فیزیکی و تجلی از یکی تعامل بیوشیمیایی بین پروتئین

  تعیین سختی بر مبناي خواص مکانیکی -2-8-1

اي است که براي افراد مختلف معانی متفاوتی داردمانند سختی فیزیکی، نحوه آسیاب شدن گندم و یا میزان انرژي اژهسختی گندم و

ئین و اصلی آن، نشاسته و پروتمصرفی براي آسیاب کردن آن. با اینهمه مهمترین عامل مرتبط با سختی گندم سختی فیزیکی اجزاء 

هاي از میان روش.استحکام در تعامل آنها در سطح سلولی و تعامل سلولهاي مجزایی است که ساختمان کلی دانه را تشکیل میدهند

و همکاران،  21(چانگ ، آسیاب کردن و فروکردن اشاره نمودنیم کوب کردن هایی بر مبناي له کردن، برش،توان به روشمکانیکی می

اه نیم کوب کننده جو و اصالح آن با اضافه نمودن یک وسیله گیري از دستگ) با بهره1977و همکاران (،چانگ در این رابطه). 1977

، از منحنی گشتاور نسبت به زمان به منظور تعیین سختی توده استفاده نمودند. همین محققین در تحقیقی گیري گشتاور به آناندازه

شاخصی از سختی گندم بنام  22برابندر بر مبناي گشتاور مورد نیاز براي آسیاب توده گندم و این بار با کمک یک سیستم اًدیگر مجدد

از دستگاهی مشابه براي آزمایش سختی استفاده شد. نتایج حاصله  در تحقیقی دیگر مجدداً. را تعریف نمودند 23شاخص آسیاب شدن

عنوان یک روش استاندارد استفاده ه توان از آن ب، اما نمیتواند عملی و مطمئن باشدوش مینشان داد که هرچند استفاده از این ر

گیري سختی توده انجام گرفت، مشخص هاي اندازهج تحقیقی که به منظور مقایسه روشاز نتای ).1979و همکاران،  24(کولمن نمود

ست که در این روش ا هاي دیگر است. علت این امر آناز روشطور عمده متفاوت ه گردید که نتایج حاصل از روش نیم کوب کردن ب

 (اوباچوسکی و گیرد تا خواص بافت آندوسپرمثیر اختالف در خواص سبوس قرار میأ، تا حدي تحت تواسطه ماهیت روشه نتایج ب

  ).1980، 25بوشاك

                                                           
17- Slicing 
18- Crushing 
19- Acoustical 
20- Delwiche 
21- Chung 
22- Brabender  
23 - Grindablity Index 
24- Kuhlman 
25- Obuchowski and Bushuk 
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گرمی گندم با کمک یک آسیاب  20نمونه گرم گندم آرد شده از یک میلی17) زمان الزم براي تهیه 1991(26وو و نلسن به عقیده

گندم باشد. اما مهمترین و متداولتواند شاخصی از توده کند نیز میدور بر دقیقه دوران می 3600چکشی آزمایشگاهی که با دور 

اشد تولید تر بباشد. از آنجا که هر چه گندم سختمی 27هاي توده روش شاخص اندازه ذراتگیري سختی در نمونهترین روش اندازه

 هتوان با توزین آرد عبور کرده از یک الک بسیار ریز و محاسبه نسبت آن از وزن آرد اولیه به شاخصی بکند، میتر میايآردي دانه

  ).1988، 28(مترن گیردعنوان روشی استاندارد مورد استفاده قرار میه دست یافت که امروزه ب PSIنام شاخص 

  سختی دانه منفرد گندم -1 -1–8– 2

گردد اما با ورود ارقام هاي متداول محسوب میهنوز از روشآن  ندم از طریق خصوصیات ظاهريبندي و شناسایی گهر چند طبقه

هایی مورد ابهام قرار ، اعتبار چنین روشاصالح شده جدید گندم و احتمال عدم تطابق خصوصیات ظاهري آنها با میزان سختی واقعی

که نرسد که براي تعیین اینظر میه واسطه تغییرات طبیعی در میزان سختی در یک کالس گندم به است. در همین راستا بگرفته 

ر عنوان شاخص سختی نیاز است. ده ، به اطالعاتی بیش از یک میانگین بهاي مختلف است یا نهآیا نمونه موردنظر مخلوطی از کالس

و همکاران،  29(مسی عنوان نمونه مخلوط شناختی می شوده هاي دیگر باشد باز کالس %10 ندمی که شامل بیش ازحال حاضر توده گ

هایی به منظور ارائه روشی مناسب در تعیین سختی دانه منفرد گندم انجام گرفت ، در دهه گذشته کوششدالیل ذکر شدهه ب).1993

به یک توزیع فراوانی از سختی تک تک اجزاء نمونه دست یافت. گیري میانگینی از سختی توده ز این طریق بتوان در کنار اندازهتا ا

اي به نحوه اختالط گندم هاي سخت و نرم در یک توده توان تا حد قابل مالحظهکه با رسم منحنی چنین توزیعی می طبیعی است

  .پی برد

  تعیین سختی بر مبناي دیگر خواص فیزیکی -2-8-1-2

هاي ا روشهمه قرابت بسیار نزدیکی بندم از دیگر خواص فیزیکی نیز استفاده شده است، با اینهرچند براي تعیین سختی دانه منفرد گ

اي که بر مبناي مشاهده میکروسکوپی آندوسپرم له شده دانه گندم گردد. در ابن رابطه در مطالعهبررسی مکانیکی در آنها مشاهده می

 10هاي خرد شده انواع گندم نرم و سخت را بر مبناي شاخصی از یک تا توانستند که با مقایسه عینی دانهانجام گرفت، محققین 

گیري سختی نسبی دانه منفرد گندم با استفاده از انتقال در تحقیقی دیگر امکان اندازه). 1988(مترن،  واحد، از یکدیگر متمایز نمایند

 واسطهه ن تحقیق نشان داد که استفاده از این روش ب) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ای nm –740 1140امواج نزدیک مادون قرمز (

                                                           
26- Wu and Nelsen 
27 - Particle size index 
28 - Mattern 
29- Massie 
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بندي به همین ترتیب در یک روش تجربی دیگر و به منظور طبقه. )1993(دلویچ،  امکان پذیر است30ارتباط سختی با بلوري بودن

روش میزان سطح گیري صوتی نمودند. در این ه طراحی و ساخت یک دستگاه اندازه) اقدام ب1993و همکاران ( ،مسیارقام گندم

نظر قرار گرفت و نتایج نشان دهنده ارتباط بسیار نزدیک عنوان شاخص سختی مده صداي حاصل از دانه در هنگام آسیاب شدن ب

  .بودNIRشاخص صوتی موردنظر با  شاخص سختی توده به روش

  اهمیت سختی در طبقه بندي گندم و کیفیت محصول نهایی-2-8-1-3

  

ها را بر اساس کیفیت مناسب براي طور متداول گندمه ، امروزه ب31شناسیگیاهبندي دستهبندي گندم از لحاظ ر کنار طبقهد   

ی عبارتند از رنگ، سخت کنند. این عواملبندي میرهایی شناخته شده طبقهوبه منظور خرید و فروش و بر اساس فاکت32محصول نهایی

، داراي بافت سخت و گلوتنی قوي می باشند. قوي یا ضعیف بودن قرمز رنگکوچک،  هاي سخت عموماًو فصل کاشت گندم. گندم

. باشنداراي بافتی نرم و گلوتنی ضعیف می، د33گوشتالو گلوتن در پخت نان داراي اهمیت است. از طرف دیگر گندم هاي سفید عموماً

ندي زیر بتوان طبقهستگی دارد. بر این اساس مینطقه ببهاره و زمستانه بودن نیز مربوط به زمان کشت گندم و شرایط آب و هوایی م

  ) :1376کار برد (غیبی و کریمی، ه را در جداسازي تجاري ارقام مختلف ب

  گندم سخت قرمز زمستانه –،  ج) گندم نرم قرمز زمستانه –،   ب) سخت بهاره گندم  –الف) 

  گندم مخلوط –گندم دوروم و دوروم قرمز   و   ز)  –،  ر) گندم سفید (نرم یا سخت) –د )   

بافت آندوسپرم که به نحوه خرد شدن آن در آسیاب  -1:  عامل طبقه بندي گندم عبارتند از از لحاظ کاربرد آرد حاصل از گندم دو

رم شدن آندوسپحوه خردایی آسیابی هستند که به نه. در همین حال سختی و نرمی ویژگیمحتواي پروتئینی دانه -2بستگی دارد و 

  ).1373 ،بستگی دارند(آراسته

دهند که بتوانند بر اساس آنها نمونه ها آزمایشاتی را ترجیح می ،کنندراي مصارف نهایی خاصی استفاده میخریدارانی که از گندم ب

آزمایشاتی  ین و سختی دانه حداقلبر این باورند که میزان پروتئین، کیفیت پروتئ اًمرا از یکدیگر متمایز کنند. متخصصین غالت عمو

این مسئله از آنجا حائز اهمیت است که ). 1990(مترن،  هستند که قادرند گندم مناسب را براي بهترین مصرف نهایی مشخص کنند

ترین همم رسد که احتماالًنظر میه دانند. بحصول نهایی را غیر قابل انکار میارتباط سختی گندم و کیفیت م ،بسیاري از محققین

                                                           
30- Vitreousness 
31- Botanical classification 
32- End – used 
33- Plump 
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واسطه  ههاي سبک تیولی باشند. در این رابطه ب، سختی گندم و مولکولمیزان پروتئینگندم، کننده کیفیت پخت نعوامل تعیی

). به همین 1354آوري آرد و کیفیت پخت شناخته شده است (رجب زاده، خاصیت عملتحقیقات آزمایشگاهی، سختی گندم عامل 

هاي مختلف بوده ل شدن بین گندم در کالسئشاخص مهمی در در تمایز قا ،معتقدند که سختی) نیز 1998و همکاران (34اهمترتیب 

کند که بیان می) 1984اوباچوسکی () نیزبه نقل از1976(35، چسترفیلدو رابطه مهمی با خواص محصول نهایی دارد. درعین حال

  ست.در کیفیت تولید کلوچه و نیز حجم نان اتی گندم یکی از مهمترین عواملسخ

ار باالیی طوریکه همبستگی بسیه سختی گندم همچنین ارتباط بسیار نزدیکی با عوامل غیر مستقیم کیفیت محصول نهایی دارد. ب

 بین شاخص سختی و خواص رئولوژیکی خمیر و مهمتر از همه کیفیت گلوتن و نشاسته آسیب دیده آرد مشاهده شده است

  ).1984(اوباچوسکی، 

  گیري سختی گندممرزي بر اندازه تأثیر شرایط -2-8-1-4

سه  باشد. بطور کلیگیري دقیق این فاکتور بسیار مهم میامروزه مشخص شده است که تأثیر عوامل جنبی، مهمترین مانع در اندازه

ه کگیري سختی گندم مؤثرند: رطوبت و حرارت، اندازه و شکل و نیز سختی ذاتی. روش کلی بدین صورت است نوع عامل در اندازه

ر صحیح توان از مقادیپذیر نشد، تأثیر رطوبت و حرارت را میتأثیر رطوبت و حرارت با کالیبراسیون تصحیح گردد. اگر این عمل امکان

گردد. البته این اغماض در مورد اثر رگرسیون محاسبه نمود. در موارد خاص از تأثیر تغییرات اندك در حرارت عمالً صرفنظر می

گیري سختی دانه ). فاکتور اندازه دانه نیز عامل دیگري است که از دو طریق بر اندازه1983است (پومرانز و میلر، رطوبت بسیار نادر 

). 1989تر داشته باشند (سیموندز، هاي درشتهاي ریزتر، سختی بیشتري از دانهرسد که دانهمؤثر است. اول این که اساساً به نظر می

ی از طریق پارامترهاي مکانیکی، اندازه دانه اهمیت دارد. زیرا اندازه و شکل دانه بر اغلب پارامترهاي گیري سختدوم این که در اندازه

گیري سختی گندم، وجود پراکندگی ذاتی حتی در یک رقم خالص و حتی در مکانیکی مؤثرند. اما مهمترین عامل پیش رو در اندازه

  باشد.حجم یک تک دانه از گندم می

  یند آسیابآسختی در فراهمیت  -2-8-2

این شکستگی در امتداد دیواره سلولی رخ  ،شکندکه در عملیات آسیاب میآندوسپرم بسیار فشرده بوده و زمانی، در گندم سخت

 يهاهاي آندوسپرم بسیار ضعیف بوده و صفحات شکست از میان آنها و اطراف مرزهاي بین گرانولسلول ،دهد. اما در گندم نرممی

                                                           
34- Ohm 
35- Chesterfield 
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م صوصیات آسیابی این دو نوع گندطور چشمگیري بر خه هاي مهم ساختمانی بکند. این تفاوتبستر پروتئین عبور مینشاسته و 

سختی گندم یکی از مالحظات مهم بوده زیرا بر قدرت مصرفی کردن،  در واقع در عملیات آسیاب). 1989(سیموندز،  گذاردثیر میأت

ها هاي الکو نیز اندازه روزنه یندآنمودار جریانی فر ،کردن گندم هاي نرم و سخت گندم موثر است. در آسیاب36و عملکرد آسیابی

  ).1977(چانگ و همکاران،  باشندمتفاوت می

دهد که سبوس همانند گندم نرم با پروتئین باال، اجازه می، هاي سختدر گندم 37زیر آلرون هاي آندوسپرمیساختمان فشرده سلول

گردد که سبب هاي آسیابی نیز در جهت مرز آندوسپرم / آلرون واقع میجدا گردد. نیروهاي برشی غلطکپرم خیلی تمیز از آندوس

کند که نتیجه آن هاي آندوسپرم عبور میر گندم نرم جهت برش از داخل سلولگردد. دشدن آندوسپرم در قطعات بزرگ میجدا

وده اما هاي نرم مقدار آن کمینه بسته آسیب دیده است که در گندمنشاتولید  ،تولید سبوس آمیخته به آندوسپرم است. مسئله دیگر

 هاي نشاسته بیشتري دچار آسیب فیزیکیحله کاهش اندازه گرانولدلیل نیاز به انرژي بیشتر در مره هاي با بافت سخت بمددر گن

ثر است. از لحاظ قابلیت الک ؤهایی مآب آرد و خصوصیات محصول ن عنوان پارامتر آسیابی در میزان جذبه که این خود ب دگردمی

سهولت جریان یافته و لذا ظرفیت الک شدن بیشتري نسبت ه تري دارند، بنیز مواد حاصل از آندوسپرم سختکه اندازه درشتشدن 

اهش آسیابی کعملکرد ، تري از الک نیاز بوده و در غیراینصورتهاي نرم به سطوح وسیعکه در مورد گندمآرد گندم نرم دارند. درحالی

طوریکه مواد ریز حاصل از گندم ه است. ب 38نها در در مرحله واجد شرایط کردنهاي گندم سخت و نرم تفاوت آیابد. از دیگر تفاوتمی

 ،درصد رطوبت 17الی  5/15تا سطح  عبارتی گندم سخت عموماًه تر از گندم نرم است. بنرم نسبت به افزایش سطح رطوبت حساس

. بر )1989(سیموندز،  درصد تنظیم گردد 5/15 الی 14درحالیکه رطوبت گندم نرم باید بین  ن استآسیاب شد واجد شرایط عمل

رم هاي نو استخراج بیشتري دارند بر گندم سخت را که بازدهی هاي سخت و نسبتاًگندم هاي تولید آرد معموالًکارخانه، این اساس

بهتر الک شده بلکه در واحدهاي حمل کننده کارخانه نیز با سهولت بیشتري حمل تنها این نوع گندم ه چراکه ن. دهندترجیح می

  ).1354یند آسیاب دارند (رجب زاده، آاص خود را فرهاي بسیار سخت نیز مشکالت خگندم ،گردند. درعین حالمی

  آسیب مکانیکی -2-8-3

شناخت خواص محصوالت کشاورزي اجازه می دهد ماشین هاي جدید و فرآیندهاي صنعتی زیادي با مشخصات کیفی کار اصالح 

شده طراحی شوند و بین ترتیب خسارت کاهش و بهره وري عملیات افزایش یابد. برداشت مکانیزه محصوالت نتایج نامناسبی دارد 

                                                           
36- Milling Performance 
37- Sub aleurone endosperm 
38- Conditioning 
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د آید و در بعضی موارشود.در نتیجه کیفیت محصول مستقیماً پایین میحصوالت میکه عموماً منجربه افزایش آسیب در فرآوري م

قتصادي هاي مکانیکی از نظر اآید. بنابراین، تفکر در مورد کاهش آسیبهاي مکانیکی بوجود میفساد سریع محصوالت به دنبال آسیب

  ).1382اهمیت زیادي دارد (توکلی هشجین، 

  آسیبهاي ایجاد علل و شکل -2-8-4

آسیب در محصوالت کشاورزي به شکل هاي مختلفی ایجاد می گردد. چگونگی شکل آسیب دیدگی بستگی به ساختمان فیزیکی    

و بیولوژیکی محصول و نوع بار دارد. دانه ها معموالً حین برداشت و حمل و نقل آسیب می بینند. در این حالت، آسیب به شکل 

مله هاي دیگري من جآید. آسیب ممکن است به شکلاي بوجود میدر پی یا نیروهاي ضربه هاي پیشکستگی و در اثر تغییر شکل

دهد و سرعت اکسیداسیون را هاي غالت کاهش میها، قوه نامیه را در دانههاي مویی تا شکستگی کامل ظاهر شود. این آسیبترك

  یابد.ها نیز کاهش میاز این دانهدر دوره انبارداري افزایش خواهد داد. در این صورت کیفیت آرد حاصل 

نش گردد. وقتی بار وارده بیش از تهاي محصوالت بیولوژیک توسط نقطه تسلیم بیولوژیکی مشخص میآغاز گسیختگی در سلول   

البته اگر نند کشود. نیروهاي مکرر حتی اگر کمتر از تنش تسلیم باشند نیز این نوع آسیب را ایجاد میتسلیم گردد، آسیب شروع می

ها از جمله بارهاي کششی، فشاري و ها، دانستن خواص مکانیکی آنمدت زمان طوالنی تکرار شوند. براي تعیین بار مجاز وارد بر دانه

  ).1382برشی الزم است (توکلی هشجین، 

  شدت آسیب -2-8-5

  در حالت کلی شدت آسیب وارده به یک محصول، بستگی به موارد زیر دارد:   

  ع و روش اعمال نیروالف) نو

  ب) دامنه اعمال نیرو یا مدت زمانی که نیرو اعمال می گردد

  ج) شدت بار اعمالی

  د) خواص فیزیکی محصول تحت بار مانند رطوبت، نوع، میزان رسیدگی

  هاي مکانیکیهاي آسیبشکل -2-8-6
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ی، سوراخ شدن، ترك خوردگی قطعه اي، هاي مکانیکی به صورت ساییدگی، کوفتگی، ترك خوردگی، بریدگهاي اصلی آسیبشکل

  تورمی و واپیچشاست.ترك خوردگی پوست، شکافتگی، ترك خوردگی 

  هاي مکانیکیآزمون -2-8-7

به منظور کسب نتایج مفید از آزمون هاي عینی به صورت اطالعات قابل درك و قابل استفاده در طراحی و آنالیز مهندسی، مطالعه    

کرنش تحت تأثیر بارهاي شبه استاتیک ضروري است. براي بیان این نوع رفتار محصول،  -یا همان تنش"شکلتغییر -نیرو"بر رفتار 

آزمون هایی اعم از فشاري، کششی، خمشی و برشی بر روي محصوالت دست نخورده و کامل یا روي نمونه هایی با شکل منظم از 

). یکی از مهمترین ابزارهاي اعمال این نیروها بر محصوالت 1386مواد کشاورزي اعمال می گردد (آشتیانی عراقی و همکاران، 

ی اند، می توان با اعمال تغییراتها که براي مواد فلزي ساخته شدهفشار هستند. از این دستگاه -هاي اعمال کششبیولوژیک، دستگاه

  اي نیز استفاده نمود.در گیره هاي آن براي مواد دانه

  یبارگذاري شبه استاتیک -2-8-8

  39تنش تماسی -2-8-8-1

بوقوع خواهد پیوست. سطح تماس  ، اگر آنها را مطلقاً صلب در نظر بگیریم، تنها در یک نقطه40تماس بین دو جسم با سطوح محدب

اندازه بزرگ خواهد بود. اما در واقع مواد (به ویژه  هاي حاصله در آن بیدر چنین حالتی بسیار کوچک بوده و در نتیجه، تنش

محصوالت کشاورزي) کامالً صلب نبوده و بنابراین هردو جسم در محل تماس تاحدي تغییرشکل داده و در آن محل یک سطح تماس 

نش اي در زمینه تهاي ماهرانه نظریگیرد. تنش نرمال در این سطح تماس به تنش تماسی معروف است. هرتز به گونهکوچک شکل می

وان عمالً تتماسی بین دو جسم االستیک ارائه نمود. با اینکه یک حل کلی از این روش براي مواد ویسکواالستیک وجود ندارد، اما می

  ). 1986، 41به شکل مفیدي از این حل تقریبی براي مواد مختلف استفاده کرد (سیتکی

تواند به شکل صفحه ها و بذور، عامل بارگذاري که میدست نخورده از جمله دانهدر آزمایش بارگذاري فشاري بر روي محصوالت    

کند که نتیجه آن گسترش تنش به شکلی باشد بر روي جسم با سطح محدب نیرویی ثابت اعمال می 42ايتخت، کره و یا میله استوانه

                                                           
39 - Contact Stress 
40- Convex Body 
41- Sitkei 
42- Cylindrical Die 
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ردد که گگردد. این پیچیدگی سبب میتر نیز میهپیچیده در داخل جسم بوده و این مسئله در مورد محصوالت داراي پوست، پیچید

).در این صورت امکان دستیابی به پارامترهاي 1978، 43نتوان نتایج حاصل از بارگذاري را بصورت تنش و کرنش بیان نمود (محسنین

ن چنین پارامترهایی را توابنیادین مکانیکی ماده (که در اینجا بافت آندوسپرم دانه گندم است)، وجود نخواهد داشت. چرا که نمی

  تغییرشکل استخراج نمود.  -هاي نیرومستقیماٌ از منحنی

 تواند در مقایسه کمی محصوالت از نظردر بارگذاري فشاري، استخراج پارامترهاي بنیادین (مانند ضریب کشسانی ماده) نه تنها می   

گردد، در ابطی که از این راه درباره تنش تماسی استنباط می)، بلکه اطالعات و رو1990، 44نوع بافت داخلی ماده بکار رود (لوئیس

ه توان به حمل و نقل دانکنند. به عنوان مثال میبسیاري از فرآیندهاي تکنولوژیک در محصوالت کشاورزي نقشی اساسی ایفا می

توان با . در چنین شرایطی، می)1986کنند، اشاره نمود (سیتکی، ها با یکدیگر و یا سطوح مختلف تماس حاصل میکه دانهزمانی

روابط بین تغییر شکل، سطح تماس و ضریب کشسانی را در 45فرض االستیک بودن اجسام محدب تحت تماس، با کمک تئوري هرتز

  ).1994، 46آنها تعیین نمود (استروشاین و هامان

  تئوري هرتز -2-8-8-2

، همچون دو کره 47هاي تماسی بین دوجسم االستیک ایزوتروپیکدر اواخر قرن نوزدهم، هاینریش هرتز، راه حلی براي بررسی تنش

  ):1971حل هرتز تالش نمود که به سواالت زیر پاسخ دهد (محسنین، تحت تماس ارائه نمود. در این راه

  چگونه است؟ 48شکل صفحه فشار -1

  تغییرات منحنی فشار چگونه است؟ -2

  ؟نحوه توزیع فشار نرمال بر صفحه فشار چگونه است -3

  فشار بیشینه به چه میزان است؟ -4

                                                           
43- Mohsenin 
44- Lewis 
45- Hertz Theory 
46- Stroshine and Hamman 
47- Isotropic 
48- Surface of Pressure 
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  نحوه تغییر شکل دو جسم در هنگام فشار چگونه است؟ -5

برمبناي معادالت حاصل از تئوري هرتز، سطح تماس دو جسم، بیشینه تنش تماسی و تغییر شکل مرکب دو جسم تحت تماس، قابل 

شسان توان به فرض کباشد که از مهمترین آنها میاي میاولیهمحاسبه خواهند بود. براي رسیدن به چنین حل ریاضی نیاز به فرضیات 

  نهایت بودن اجسام تحت تماس اشاره نمود.بودن دوجسم و نیز نیمه بی

  تئوري تنش -2-8-8-3

شود. بطور تئوري، نیروي عکس العمل تنش، واکنش مقاومتی داخلی مواد در مقابل نیروي خارجی است که روي بدنه مواد اعمال می

بر و در خالف جهت بارگذاري است. به عبارت دیگر، تنش یک کمیت تالبوري است که بر روي دوسطح موازي به یک اندازه و در برا

کند و بسته به سطح دارد. هرچه سطح کوچکتر باشد، کند و به طور یکنواخت بر تمام نقاط سطح عمل میخالف جهت عمل می

  مقدار تنش بیشتر است.

شود و باعث فشردگی و بارت است از یک زوج نیروي همگرا که بر دو سطح موازي یکدیگر از جسم وارد میع:(عموي) تنش نرمال

  شود.کوتاه شدگی جسم در راستاي اعمال تنش و کشیدگی در جهت عمود بر محور تنش می

مثالً اگر جسم مربع  شود.مماسی (مماس بر سطح)که سبب تغییر در زاویه جسم میعبارت است از یک زوج نیروي تنش برشی: 

  شود.باشد، به متوازي االضالع تبدیل شده و در اشکال سه بعدي مرکب به متوازي السطوح تبدیل می

  مفهوم تنش -2-8-8-4

) σنامند و با حرف یونانی سیگما (نیرو بر واحد مساحت یا شدت نیروهاي توزیع شده بر یک مقطع معین را تنش در آن مقطع می   

بر مساحت  Pقرار دارد از تقسیم کردن بار  Pکه تحت بار محوري  Aدهند.بنابراین، تنش در عضوي با مساحت سطح مقطع نشان می

A آید. عالمت مثبت براي نشان دادن تنش کششی عضو تحت فشار و عالمت منفی براي نشان دادن عضو تحت فشار به دست می

کا گردد. این یبرحسب متر مربع باشد، تنش برحسب نیوتن بر مترمربع بیان می Aبرحسب نیوتن و مساحت  Pرود. اگر بار به کار می

ي باشد اتواند در نقطههاي متفاوتی در برابر حداکثر بار دارند. بارگذاري حداکثر مینامند. مواد مختلف، توانایی) نیز میaPرا پاسکال (

  ولیه خود بازگردد. تواند به شکل اا بعد از آن، ماده نمیکه ماده بعد از باربرداري به موقعیت اولیه خود بازگردد لذ
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Abstract: 

In this research, it was investigated the feasibility of grain hardness measurement in different classes 

using laboratory mill and obtained results were compared with the results of uniaxial static loading 

and PSI index. Wheat classes of Sardari, Azar2, Heidari, Zare and Pishgam were Studied in this 

research.  In addition, two levels of speeds, including 3000 and 5000 rpm and two levels of times 

including 2 and 3 min were considered in studies. The uniaxial compression tests were carried out 

by santam (STM-20) machine in department of Biosystem Engineering at university of Mohaghegh 

Ardabili. Furthermore, PSI index was measured using equipment at grain organization of east 

Azarbaijan province. Humidity as a main factor in grain hardness was measured and its amount was 

6.4% in Sardari class, 5.37% in Heidari class, 5.16% in Azar2 class, 5.96% in Pishgam class and 6% 

in Zare class. All studied parameters included class, speed and time plus their interaction effect were 

significant at grain breakage, except interaction of speed and time plus interaction of speed, time and 

class. Results showed that Heidari class had high level of hardness, and with increasing of speed and 

time in millingprocess, it causes the increase of grain breakage. The results of measuring grain 

hardness using laboratory mill and quasi-static loading has quitely close conformity. PSI index was 

31.9%, 15.4%T 37.4%, 31.9% and 18.5% in Sardari (very soft), Heidari (hard), Zare (extra soft), 

Pishgam (very soft) and Azar2 class, respectively. There was a contrary relationship between PSI 

and amount of protein in the grain. In addition, highest level of hardness (Heidari) had smallest 

crackness in milling and crackness amount in semi hard, very soft and extra soft types went more 

and more. Azar2, Sardari, Pishgam and Zare had more crackness, respectively. Also based on 

compression test data, it was shown that hard wheat bear more force than others but bear few 

deformation and vice vorsa. Heidari class bear the highest rate of force and smallest rate of 

deformation, while, Zareh class bear lowest rate of force and highest level of deformation.  
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