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مقدمه -6-6    

 

يندهای جديد بر اساس شناخت خواص محصوالت کشاورزی امکان طراحي ماشین ها و فرآ     

گي های فیزيکي محصوالت را فراهم مي کند و بدين ترتیب میزان خسارت کاهش و بهره شرايط و ويژ

علت  دهي عملیات افزايش مي يابد. بیشتر آسیب ها در مراحل جابه جايي و انبار داری ايجاد مي شود، 

تنش های مکانیکي )به صورت ضربه يا فشار(  حمل و نقل و بسته بندیکه در طي عملیات  آن اين است

آوری شده مي گردد )افکاری  فر در نتیجه باعث کاهش کیفیت محصول به محصول اعمال مي گردد و

ب ( بايد ذکر کرد که کاهش میزان رطوبت محصول قبل از انبار کردن، شدت آسی1988سیاح و مینايي، 

د. به همین دلیل مطالعه علم مکانیک محصوالت وری کاهش مي دهپذيری آن را در مراحل مختلف فرآ

در چند دهه  جديدکشاورزی از اهمیت ويژه ای برخوردار بوده و همین امر، دلیل بر توسعه اين علم 

گذشته بوده است. لذا با قطعیت مي توان گفت که بحث مکانیک محصوالت کشاورزی موضوع پايه ای 

 (.1985مهندسي کشاورزی مي باشد )توکلي هشتجین، 

باشد. بسیاری از مطالعات نشان داده اند که منیزيم به  تخمه آفتاب گردان منبع خوبي از منیزيم مي

کند. منیزيم همچنین برای  کاهش فشار خون و سردردهای میگرني و همچنین سکته قلبي کمک مي

بدن در سالمت استخوانها و بدست آوردن انرژی ضروری است و تقريباً دو سوم منیزيم موجود در 

شود. در بسیاری از سلولهای عصبي، منیزيم بعنوان سدی از ورود کلسیم به سلولهای  استخوانها يافت مي

شود و فعالیت  کند. اگر در بدن میزان کلسیم کم باشد، کلسیم به راحتي وارد بدن مي عصبي عمل مي
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ها ) شامل  گرفتگي ماهیچه شود. کمبود منیزيم در بدن باعث باال رفتن فشارخون، سلولهای عصبي کم مي

گرفتگي ماهیچه قلب، راههای هوايي که از نشانه های آسم است( و سردردهای میگرني و همچنین 

در هنگام استفاده از  تخمه آفتابگردانيکي از علل بروز ضايعات . (193۱ ،)بي نام شود خستگي و تنش مي

گي های فیزيکي و مکانیکي اين محصول مي باشد. دم شناخت ويژماشین های حمل و نقل و فرآوری، ع

ماشینها مي تواند در طراحي و ساخت  تخمه آفتابگرداناطالعات حاصله از خواص فیزيکي و مکانیکي 

نظیر تغییر شکل در نقطه گسیختگي، نیروی  تخمه آفتابگردانخواص مکانیکي  .قرار گیردمورد استفاده 

یر گذار در انتخاب دستگاه های گسیختگي، چغرمگي و انرژی گسیختگي میوه از مهمترين عوامل تأث

تعیین شود، با  تخمه آفتابگردان حمل و نقل و بسته بندی مي باشد. چنانچه خواص مکانیکي  وری،فرآ

کاهش مي يابد در نتیجه  تخمه آفتابگردانلفات و ضايعات در طراحي ماشین ها تاستفاده از نتايج حاصل 

در غیراينصورت عدم تطابق ماشین با محصول سبب افزايش  بازار پسندی اين محصول نیز بهبود مي يابد، 

تخمه بنابراين الزم است خواص مکانیکي  ضايعات میوه و کاهش کیفیت نهايي محصول مي شود.

 ی تک محوری مورد مطالعه قرار داد.به روش بارگذاری فشارآفتابگردان 

در اين تحقیق متغییرهای مستقل آزمايش های مکانیکي عبارتند از: پارامترهای رقم، جهت بارگذاری و   

سرعت بارگذاری و متغییرهای وابسته عبارتند از: تغییر شکل در نقطه گسیختگي، نیروی گسیختگي، 

 انرژی گسیختگي و چغرمگي.

وری و صدمات مکانیکي، افزايش بازده فرآ در کاهش لي تودهمانند ابعاد هندسي، چگاپارامترهای فیزيکي  

(، که اين خصوصیات در اين 1985)توکلي هشتجین، ثر مي باشدوبهینه سازی ماشینهای فرآوری م

 پژوهش بررسي مي شوند.
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 ضرورت و اهداف تحقیق -6-2

 Compositaeگیاهي يکساله از تیره مرکبه  Helianthus annusآفتابگردان به نام علمي      

کند. طول دوره رشد آفتابگردان بسته به رقم و کلیه عوامل محیط از ای استوار رشد ميکه بصورت بوته

 ريشه اصلي آن ای دارد که پتانسیل نفوذباشد. آفتابگردان ريشه مستقیم و توسعه يافتهروز مي 12۱تا  3۱

های پهن دارد که با تغییر موقعیت خورشید در آسمان، اين گیاه برگ رشد.آن در خاک به سه متر مي

گیرد. پهنگ برگ هنگام صبح بسوی تغییر جهت داده و همواره حالت تقريبا عمود بر اشعه آفتاب قرار مي

باشند. هنگامي که از گیاه آفتابگردان سخن به میان شرق هنگام غروب بطرف غرب و ظهر رو به باال مي

پرست از ريشه و های گیاه آفتابشود ولي تمام قسمتمعموال تخمه آفتابگردان در ذهن تداعي ميآيد، مي

پوستان آمريکا اين گیاه را ساقه و شاخه و گل آن گرفته تا مغز ساقه آن دارای خواص بسیاری است. سرخ

ن گیاهي است دادند. آفتابگرداکاشتند و پرورش ميرسد ميبه خاطر تخمه آن که به مصرف غذا مي

ای رنگ وجود دارد که ای قهوهرنگ آن دايرهزرد کند. در وسط گل يکساله و تا حدود سه متر رشد مي

اند. اين گیاه در اکثر نقاط دنیا وجود دارد. از تخمه آفتابگردان های آفتابگردان دورادور آنرا گرفتهتخمه

بین، ز مناسب است. )رحیمي و خوشخت و پشود که اشباع نشده است و برای پيروغن استخراج م

کردند و هزار سال پیش بومیان آمريکا برای اولین بار از تخمه آفتابگردان استفاده مي 2(. در حدود 1981

بعد از آن مردم اسپانیا از آن استفاده کردند. در حال حاضر بزرگترين تولیدکنندگان تخمه آفتابگردان 

 میان خوی بیشترين  در اين. ( 1935،)بي نام فرانسه و چین هستندکشورهايي چون اسپانیا، روسیه، پرو، 

مي  دارا هزار تن در سال بیشترين تولید اين محصول در کشور را 51بیش از  آفتابگردان با با تولیدمقدار 

. در اين تحقیق برخي خواص فیزيکي و مکانیکي سه رقم تخمه آفتابگردان  ( 1932،) بي نام    باشد 

های فیزيکي و مکانیکي در ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. برای انجام اين کار از آزمونمتداول 

شود. خواص فیزيکي مورد بررسي عبارتند از خواص ابعادی، وزن هزار دانه، چگالي توده و استفاده مي

تند از سطح اصطکاکي مختلف و خواص مکانیکي مورد بررسي عبار سهضريب اصطکاک استاتیکي بر روی 
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نیروی گسیختگي، چغرمگي، انرژی گسیختگي و تغییر شکل در نقطه گسیختگي. اطالع صحیح و علمي 

های ماشیني در مراحل مختلف برداشت، فرآوری محصول، سازی سامانهاز اين خواص در طراحي و بهینه

ت پايه در زمینه ها وجود اطالعانآکشي که در بندی، جداسازی ضايعات از آن و کارخانجات روغندرجه

 خواص فیزيکي و مکانیکي مورد نیاز است، کاربرد دارد.

با توجه به اهمیت تخمه آفتابگردان در تغذيه مردم به صورت خام و يا روغن آن، همچنین به منظور حفظ 

يابي به بازارهای خارجي و افزايش کیفیت محصول تولیدی، الزم است خوواص مهندسوي   بازار داخلي و راه

هوا و  سوازی ماشوین  محصول تعیین شده تا با استفاده از اين اطالعات بتوان نسبت به طراحي و بهینوه اين 

ادوات الزم اقدام نمود و همچنین عالوه بر جلوگیری از افزايش ضايعات اين محصول، بتووان محصوولي بوا    

 ارزش اقتصادی باالتر تولید کرد.

حمول و  ت کشاورزی برای طراحي تجهیزات برداشوت،  فیزيکي و مکانیکي محصوال گي هایآگاهي از ويژ  

 نقل، عمل آوری و انبار داری آن ها ضروری مي باشد.  

برداشت، بسته بندی و حمل و نقل از مهم ترين و حساس ترين مرحله فرآوری اين محصول موي  عملیات  

الت محصوو ری برای حفظ کیفیت و تداوم عرضه محصوالت متناسب با ذائقه مصرف کنندگان، فورآو باشد، 

کشاورزی با ارزش اقتصادی باال، يکي از ضروريات بخش تولیدات مواد غوذايي اسوت. بودين طريوق هوم از      

ضايعات محصول جلوگیری مي شود و هم نیاز بازار مصرف به طوور مطلووب توأمین خواهود شود. در ايون       

اهش صودمات  ارتباط اطالع از خواص فیزيکوي و مکوانیکي محصووالت کشواورزی در تعیوین کیفیوت، کو       

 ؤثری دارد.  احتمالي ناشي از حمل و نقل و در نهايت طراحي تجهیزات مربوط به فرآوری نقش م

محصوالت کشاورزی و مواد غذايي در طي مراحل برداشت، حمول و نقول، فورآوری و ذخیوره سوازی، بور        

د. دانسوتن  سطح اجزای ماشین ها و يا ساختار اجزای ذخیره سازی، نیروهای اصطکاکي اعموال موي کننو   

مقدار اين نیروهای در طراحي تجهیزات و فرآيندها حائز اهمیت اسوت. انودازه گیوری ضورايب اصوطکاک      

با وسايل ساده ای صورت مي گیرد که دقت انودازه گیوری در آن هوا پوايین      "محصوالت کشاورزی عموما

 .(1985)لهراسبي،  به میزان قابل مالحظه ای مي باشدبوده و خطای آزمايش 
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 اهداف اين تحقیق عبارتنداز :

 تعیین برخي خواص مکانیکي تخمه آفتابگردان    -1

 تعیین برخي خواص فیزيکي تخمه آفتابگردان )چگالي توده، خواص ابعادی و وزن هزاردانه( -5

 تعیین اثر سرعت بارگذاری، رقم و جهت بارگذاری بر خواص مکانیکي تخمه آفتابگردان - 9   

 

 

  کلیات و تعاریف  -6-9

 ص محصوالت کشاورزیخوا

محصوالت کشاورزی دارای ويژگي های منحصر بفردی هستند که آنها را از مواد مهندسي متمايز 

یده مي کند، محصوالت کشاورزی شکل نامنظم محصوالت کشاورزی بررسي رفتار آنها را پیچمي کند. 

فشار در  بافتي غیر همگن دارند و اغلب محصوالت لزج کشسان هستند و از نظر مقاومت به کشش و اذات

حالت استاتیکي ودينامیکي و لرزشي رفتار مقاومتي از خود نشان مي دهند، خصوصیات محصوالت 

 کشاورزی به صورت زير تقسیم بندی مي شود.

 (چگالي توده لي حقیقي،چگا حجم، وزن، اندازه، خصوصیات فیزيکي )مانند شکل، -

انرژی گسیختگي،تغییر شکل  چغرمگي،نیروی گسیختگي، خصوصیات مکانیکي)نیروی شکست، -

 در نقطه گسیختگي(

 خصوصیات گرمايي)مانند گرمای ويژه( -

 میزان جذب دفع نور( خصوصیات نوری)مانندرنگ، -

 خصوصیات الکتريکي)مانند هدايت الکتريکي و خصوصیات دی الکتريک( -
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  خواص فیزیکی  -6-9-6

طراحي موفق ماشین های برداشت و فرآوری، حمل و نقل و انبار داری محصوالت کشاورزی      

بیشترين ضرورت اندازه گي هايي فیزيکي و مکانیکي آن هاست، یازمند شناخت جامع و کامل از ويژن

رداشت است. اين خواص گیری و تعیین شاخصه های فیزيکي محصوالت کشاورزی در فرآيندهای پس از ب

، چگالي، خصوصیات جذب ودفع رطوبت، خواص حرارتي، ويژگي های اصطکاکي اندازه،شکل، شامل،

خواص جرياني، خصوصیات هیدرودينامیکي و آيرودينامیکي، سطح رويه، حجم، تخلخل، رنگ وظاهر مي 

باشد. مطالعه اين خواص يکي از جنبه های منحصر به فرد تحقیقات مهندسان کشاورزی و مهندسان 

انتقال فرآوری مواد غذايي و از مساءل مهم در طراحي يک ماشین مخصوص و تحلیل رفتارهای حاصله در 

 مواد مي باشد. به برخي از اين خواص در زير اشاره شده است. 

 

 شکل و اندازه -6-9-6-6

شکل و اندازه فیزيکي محصوالت کشاورزی در جداسازی آن ها از مواد خارجي و همچنین      

خصوصیت جداسازی بر اساس اندازه کاربرد دارد و در هنگام تشريح محصوالت کشاورزی اغلب مهم ترين 

شکل و اندازه دو عامل جدانشدني در هر جسم فیزيکي بوده که الزم و شکل و اندازه محصول مي باشد. 

ملزوم يکديگر هستند. برای تعیین شکل يک جسم بايد بعضي از ابعاد آن اندازه گیری شود )توکلي 

 (.1985هشتجین،

توصیف مي کنیم دارای بیشترين اهمیت مي  اندازه و شکل غالبا زماني که سبزيجات، میوه ها و دانه ها را 

قابل  ،عرض و ضخامت(ر شده با تعريف سه بعد اصلي )طولاندازه با استفاده از ابعاد سطح تصوي .باشد

( ابعاد محصوالت کشاورزی با توجه به فصل رشد، محل پرورش و رقم 1381 1توصیف مي باشد)محسنین

اندازه گیری  سیله کولیس و وسايل تصوير برداریبه وابعاد محصول را مي توان خیلي متنوع هستند. 

نمود. البته بايد به خاطر وجود نا همگني در محصوالت کشاورزی، تعداد اندازه گیری نمونه ها را زياد در 

                                                             
1. Mohsenin 
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اندازه نمونه ها را به عنوان شاخص ابعاد فرض کنیم )استروشاين و نظر گرفته و مقدار متوسط 

  (.1،1330هامان

عرض وضخامت غالبا مورد استفاده قرار مي گیرند. بنابر اين تعاريف  دانه ها و بذور،طول،در مورد 

مورد استفاده در صنعت مي تواند در استاندارد های تعیین شده برای درجه بندی میوه ها و سبزيجات به 

ر درجه بندی د کردن جامدات به منظور جداسازی مواد خارجي وکار رود. اندازه و ابعاد فیزيکي در الک 

 سبزيجات به کار مي رود.  میوه و

 

 حجم، چگالی و تخلخل -6-9-6-2



و محصوالت کشاورزی اهمیت زيادی در فرآيندهای مختلف ودر ارزيابي  حجم و چگالي مواد غذايي 

کیفیت  محصوالت از جمله خشک کردن و نگهداری، طراحي سیلوها و مخازن نگهداری، تراکم مکانیکي 

 ارزيابي از لحاظ رسیدگي، ترکیب و سیلويي، جدا نمودن مواد ناخالص، درجه بندی و جدا نمودن،علوفه 

. حجم محصول را مي توان توسط جا به جايي مايع يا گاز و يا نیروی نرمي در میوه ها و دانه ها دارد

پیکنومتر و شناوری وارد بر محصول هنگام غوطه وری در مايع محاسبه نمود و از وسايل مختلفي چون 

بورت با توجه به ابعاد محصول استفاده کرد. در مواردی که محصول شکل نا منظمي دارد از روش جا به 

مايع مورد استفاده بايستي کمترين قابلیت نفوذ در بافت جايي مايع استفاده مي شود، الزم به ذکر است 

ری را داشته باشیم و يا آزمايش را با محصول را داشته باشد )مانند تولوئن(، تا کمترين خطای اندازه گی

ک ماده میزان ماده اشغال کننده يک سرعت بیشتری که مايع فرصت نفوذ پیدا نکند انجام دهیم. چگالي ي

به  "حجم معین است و به صورت جرم بر واحد حجم بیان مي شود. چگالي محصوالت کشاورزی معموال

. تخلخل درصد هوای (5۱۱2 و همکاران، 5ملد. )ويلهدو صورت چگالي توده و چگالي حقیقي بیان مي شو

                                                             
1. Stroshine & Haman 
2. Wilhelm 
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موجود میان ذرات توده محصول به حجم توده است. تخلخل نیز از مشخصات مهم در توده محصوالت به 

 شمار مي رود که با اندازه گیری چگالي توده و چگالي حقیقي قابل محاسبه مي باشد.

 

 ضریب اصطکاک استاتیکی -6-9-6-4

گي بین ذرات محصول و سطح تجهیزات انتقال داستاتیکي در اثر نیروی چسبنضريب اصطکاک     

طکاک استاتیکي نیز افزايش مي يابد. عواملي مانند صمواد، ايجاد شده و با افزايش اين نیرو، ضريب ا

، نوع محصول، نوع و جنس سطح انتقال محصول نیز بر میزان اين ضريب اثر رطوبت محصول

 .(1330ان،دارند)استروشاين و هام

 

 خواص مکانیکی: -6-9-2

را تحت اثر نیروهای  وارده بیان کند،  مواد خواص مکانیکي مواد به عنوان هر خاصیتي که رفتار    

کرنش(، برای -ش)تن« تغییرشکل  -نیرو» و رفتار  «فشار-کشش»تعريف مي شود. به طور کلي از آزمون 

واکنش مواد در مقابل  (.1381 ،مي شود )محسنین گي های مکانیکي مواد استفادهتعیین و توصیف ويژ

پديده های خارجي )بويژه نیروهای وارد شده( در شرايط و موقعیت های مختلف، خواص مکانیکي مواد 

محصوالت کشاورزی طي عملیات پس از برداشت تحت تاثیر عوامل مکانیکي مختلف از  نامیده مي شود.

تغییر شکل بر روی  گیرد، اين عوامل باعث ايجادمیوی فشاری، نیروی کششي، ضربه و... قرار رجمله نی

محصوالت مي شود در صورتي که اين تغییر شکل بیش از حد باشد، باعث ايجاد گسیختگي، کوفتگي و 

سبب افت کیفیت و بافت محصول خواهد شد. يکي از  آسیب های مکانیکي مختلفي مي گردد و در نهايت

راه های اصولي برای جلوگیری از بروز صدمات مکانیکي، شناخت خصوصیات مقاومتي محصول تحت 

شرايط مختلف مي باشد برای دستیابي به اين اطالعات نیازمند انجام آزمون های استاندارد تحت شرايط 

 برداشت،کنترل شده باشد روش های انجام ازمون مکانیکي بدلیل شباهتي که از لحاظ ماهیت با مراحل 

شوند مهمترين و رايج ترين پارامترها که  حمل ونقل و فرآوری پس از برداشت محصول دارند استفاده مي
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از مهم ترين . فشار بدست مي آيند -مشخص کننده خصوصیات بافت محصول هستند طي آزمون کشش

ت محصول، رطوبت عواملي که بر خواص مکانیکي محصوالت کشاورزی اثر دارند مي توان به ساختار و باف

 (1988)کرماني،  محصول، سرعت بارگذاری، نوع بارگذاری و مدت زمان بارگذاری اشاره کرد

 

 عوامل مؤثر بر خواص مکانیکی 6-9-2-6

 از مهم ترين عواملي که بر خواص مکانیکي محصوالت کشاورزی مؤثرند عبارتنداز:    

 ساختمان و بافت محصول 

متغییر بافت محصوالت کشاورزی بررسي های عملي اين مواد را با پیچیدگي خصوصیات فیزيکي بسیار   

هايي همراه ساخته است. شکل ظاهری محصول و شکل بافت داخلي آن ايجاب مي کند که محصول در 

 جهت های مختلف بارگذاری، خواص مکانیکي متفاوتي از خود نشان مي دهد.

 رطوبت محصول 

يکي از مهم ترين مشخصه های مواد بیولوژيکي میزان رطوبت در آن هاست که بر خواص      

خواص فیزيکي و مکانیکي محصوالت کشاورزی بويژه میوه ها و فیزيکي و مکانیکي آن ها تأثیر گذار است. 

کردن  سبزيجات که دارای آب زيادی هستند، بسیار تحت تأثیر مقدار رطوبت آن ها مي باشد. قابلیت انبار

برخي محصوالت وابسته به میزان رطوبت آن هاست که در صورت اضافه بودن بايستي رطوبت مازاد از 

طريق طبیعي يا مصنوعي از بین برود. محصوالتي که دارای رطوبت زيادی هستند، به راحتي آب از دست 

شساني و رابطه مي دهند که طي آن فشار بین سلول ها کاهش مي يابد. فشار تورم سلولي بر خواص ک

کرنش ماده اثر مي گذارد. همچنین میزان رطوبت بر حساسیت محصول در برابر آسیب ديدگي -تنش

 (.1985مؤثر است )توکلي هشتجین، 

 سرعت بارگذاری 

کمتر باشد، در مدت بارگذاری کاهش تنش بیشتری اتفاق مي افتد، هر چقدر سرعت بارگذاری     

طحي از انرژی که برای تسلیم يا گسیختگي نیاز دارد، زمان بیشتری بنابراين محصول برای رسیدن به س
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اين ويژگي در  را طي مي کند که نشان مي دهد خواص مکانیکي محصول تابع سرعت بارگذاری مي باشد.

  .محصوالت مختلف متفاوت مي باشد

 سابقه بارگذاری 

زيادی تولید  )برگشت ناپذير(کرنش پالستیک  "ت کشاورزی معموالاعمال بار بر روی محصوال    

يا تکراری تغییر مي کند، زيرا بخشي از  کرنش آن ها تحت بارهای دوره ای-مي نمايد. بنابراين رفتار تنش

 (.1330انرژی الزم برای تغییر شکل در محصول در بارگذاری قبل تأمین شده است)استروشاين و هامان،

 جهت بارگذاری 

، بنابراين رفتار محصول و میزان تغییر مي باشد بافت محصول در جهات مختلف متفاوت از انجا که

  با همديگر متفاوت خواهند بود.شکل و ساير خصوصیات مکانیکي در جهات مختلف بارگذاری 

 

 آزمون های مکانیکی 6-9-9

شرايط مختلف، برای جلوگیری از بروز صدمات مکانیکي، شناخت خصوصیات مقاومتي محصول، تحت      

اردی تحت شرايط خیلي اهمیت دارد. به همین منظور برای رسیدن به شرايط مطلوب، آزمون های استاند

استفاده قرار مي گیرد. تا کنون آزمون های مختلفي، برای شناسايي خواص بافت کنترل شده مورد 

بیولوژيک استفاده شده است که در اين میان مي توان به آزمون های مکانیکي اشاره کرد. روش های 

مکانیکي به علت سادگي و شباهتي که از لحاظ ماهیت با مراحل برداشت و فرآوری پس از برداشت 

از عمومیت بیشتری برخوردارند. اين در حالي است که در روش مکانیکي بسته به نوع  محصول دارند،

بارگذاری و ماهیت پژوهش و نیز فرضیاتي که پژوهشگر در مورد رفتار محصول مورد نظر لحاظ مي نمايد، 

با دامنه وسیعي از مشخصه های مکانیکي رو به رو خواهد شد. اگر هدف ار پژوهش، کسب اطالعات از 

محصول به منظور بهینه سازی ماشین های پس از برداشت فرآوری محصوالت باشد، پارامترهای مورد 

نظر بايد مشخصه های اساسي و ضروری باشد تا بتوان از آن ها در محاسبات مهندسي بهره گرفت. در اين 
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)توکلي  رابطه، آزمون های فشاری تک محوری )شبه استاتیک( از متداولترين آزمايش ها مي باشند

 (.1985هشتجین، 

 )شبه استاتیک( بارگذاری فشاری تک محوری -6-9-9-6

ی دريافت اطالعات و نتايج مفید از آزمايش ها به صورت اطالعات قابل درک و قابل استفاده در برا      

کرنش محصوالت کشاورزی تحت تأثیر -طراحي و آنالیز مهندسي، مطالعه بر روی رفتار منحني نیرو

شبه استاتیک ضروری مي باشد. نیروی شکست دانه تحت تأثیر نیروهای استاتیک و شبه  بارهای

استاتیک، معیار مناسبي برای طراحي ماشین آالت و ادوات با کارايي و کیفیت باالتر مي باشد که از آن 

مي توان به عنوان اصول اولیه و اساسي در طراحي و تنظیم بخش های مختلف ماشین آالتي که با 

 (.1332و ايرودايارج،  1حصول در ارتباط هستند، استفاده نمود )بارگالم

باربرداری همیشه مقداری از انرژی را در خود ذخیره  -کشاورزی در اثر عملیات بارگذاری محصوالت     

مي نمايد. بارهای اعمالي ممکن است با سرعت کم )شبه استاتیک( و يا با سرعت زياد )دينامیک( بر 

محصول وارد شوند. عکس العمل محصوالت نسبت به بارگذاری، ناشي از خصوصیت هندسي )اندازه و 

 -نیرو» ل( و خصوصیت مادی )جرم و ذرات تشکیل دهنده جسم( مي باشد. مطالعه بر روی رفتار شک

محصوالت کشاورزی تحت تأثیر بارهای  شبه استاتیکي به منظور دريافت نتايج مفید از « تغییر شکل 

مهندسي  آزمون های عیني به صورت اطالعات قابل درک و قابل استفاده در طراحي، بهینه سازی و آنالیز

ضروری و الزم مي باشد. بنابراين برای بیان اين رفتار، آزمون هايي شامل فشاری، کششي، خمشي و 

برشي بر روی محصوالت دست نخورده و کامل و يا بر روی نمونه هايي با شکل هندسي منظم از 

روشي برای (. در اين آزمون که 1981محصوالت کشاورزی انجام مي شود )آشتیاني عراقي و همکاران، 

مطالعه خواص مقاومتي مواد کشاورزی است، محصول تحت بارگذاری فشاری تک محوری )شبه 

، نیروی شکست، تغییر شکل در نقطه «تغییر شکل  -نیرو» استاتیک( قرار گرفته و با استخراج منحني 

                                                             
1. Bargale & irudayaraj 
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داده های  گسیختگي، میزان انرژی گسیختگي و مقدار چغرمگي تعیین مي گردد. ضمن اينکه مي توان از

 (.1985بدست آمده ضريب کشساني ظاهری و بیشینه نیروی فشاری را نیز محاسبه نمود )لهراسبي، 

مقدار نیرويي که برای يک مقدار معین تغییر شکل مورد نیاز است را مي توان به صورت کمي ارزيابي      

مايش بارگذاری فشاری مي باشد. کرد. رايج ترين آزمايش ها برای ارزيابي رفتار محصول تحت اثر نیرو، آز

با انجام اين آزمايش و اطالعات بدست آمده از آن مي توان صدمه ای که در هنگام برداشت، حمل و نقل، 

 فرآوری و انبارداری به محصوالت کشاورزی وارد مي شود را بررسي و مطالعه نمود.

یدگي های خاصي داشته و امکان گرچه ماهیت  محصوالت کشاورزی که مواد بیولوژيکي هستند، پیچ    

شکل برآمده يا فرورفته دارند، وجود ندارد، اما اين  "کنش بر روی آن ها که معموال –بررسي توزيع تنش 

به شکل طبیعي خود در مراحل برداشت، حمل و نقل  "واقعیت وجود دارد که محصوالت کشاورزی عموما

براين آزمايش بر روی قطعات استاندارد از و فرآوری تحت تنش های مکانیکي واقع مي شوند. بنا

محصوالت کشاورزی را نمي توان به رفتار محصول در شرايط واقعي تعمیم داد. لذا بیشتر تحقیقات در 

زمینه خواص مکانیکي محصوالت کشاورزی مربوط به نمونه های دست نخورده مي باشد. در اين آزمايش 

تگاه بارگذاری فشاری قرار داده شده و نمونه بین محصول به صورت يک شکل هندسي مشخص درون دس

يک صفحه تخت ثابت و يک صفحه تخت متحرک تحت فشار استاتیکي واقع مي شود. حرکت صفحه 

متحرک نمونه را تحت فشار قرار داده و نیروی فشاری به نمونه توسط حسگر نصب شده روی صفحه  

ان از صحت نتايج آزمايش، بايد شرايطي در اعمال متحرک اندازه گیری  مي شود. برای باال بردن اطمین

 ( :1985آزمايش به کار برده شود که عبارتنداز )توکلي هشتجین، 

 محوری باشد و طي آن هیچگونه خمشي در نمونه ايجاد نشود. "الف: بار بايستي کامال

رضي نمونه را ب: اصطکاک بین دو انتهای نمونه و صفحه فشار بسیار کم باشد تا اينکه تغییر شکل ع

 محدود سازد.
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 ج: نسبت طول به ارتفاع نمونه طوری باشد که خطر خمیدگي وجود نداشته باشد.

 

  رئولوژی -6-9-9-2

 اده است. خصوصیات رئولوژيکيرئولوژی عبارت است از علم مطالعه تغییر شکل و جريان م     

در يک دامنه مشخص و مشاهده ی محصوالت غذايي براساس بکار بردن تنش يا کرنش بر روی يک ماده 

 (1333،  1نتايج پاسخ مواد بنا نهاده شده است )دابرازيسک ووينسنت

بر مبنای علم رئولوژی رفتار مکانیکي يک ماده را مي توان بر اساس سه عامل نیرو، تغییرشکل و   

( نشان داده 1-1(. طبقه بندی علم رئولوژی در شکل)1988زمان بیان نمود )افکاری سیاح و مینايي، 

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 بندی علم رئولوژیطبقه 1 -1شکل

 




                                                             
1. Dobraszczyk and Vincent 

 رئولوژی

 تغییر شکل جریان

 غیرکشسان کشسان کشسان لزج

 ویسکو پالستیک ویسکو االستیک غیر هوکی هوکی غیر بینگهامی بینگهامی غیر نیوتنی نیوتنی
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 کرنش –پارامترهای استخراج شده از منحنی تنش  -6-9-9-9

عالوه بر نیرو و تغییر شکل مي توان، تنش، کرنش، انرژی، ضريب کشساني، توان و چغرمگي را       

تغییرشکل  -زير نمودار نیرو  تا لحظه گسیختگي محصول تعیین نمود. پارامترهايي که از نمودار و سطح 

دست مي آيد، برای بررسي کیفیت بافت محصوالت کشاورزی و مواد غذايي استفاده مي شود. از اين  به

شکست مواد استفاده نمود. در آزمايش بارگذاری فشاری مي  گي هایارامترها مي توان برای بررسي ويژپ

که  جاييآنلي از توان از قطعه های استاندارد شده محصوالت يا نمونه های دست نخورده استفاده نمود، و

بسیاری از مواد کشاورزی در حالت طبیعي فرآوری مي شوند، بهتر است آزمايش بر روی نمونه های دست 

ه رفتار محصوالت کشاورزی تحت مطالع .(1381نخورده و طبیعي محصوالت انجام پذيرد )محسنین، 

اده در طراحي، آنالیز و بهینه بارگذاری فشاری شبه استاتیکي به منظور استخراج نتايج قابل درک و استف

 سازی دستگاه هاو ماشین آالت فرآوری اين محصول صورت مي پذيرد. 

تغییر شکل در مواد بیولوژيک بدين معناست که اگر مدول االستیسته -شکل منحني نیرو sحالت     

افزايش مي با افزايش بار، اين مدول هم )ضريب کشساني( بر مبنای شیب منحني در نظر گرفته شود، 

تغییر شکل مي توان بیشینه ی تغییر شکل -. از منحني نیرو(1987يابد )افکاری سیاح و مینايي، 

)کرنش(، نقطه تسلیم بیولوژيکي، نقطه ی گسیختگي، انرژی گسیختگي، چغرمگي، و ضريب کشساني را 

 ه مي پردازيم: در ادامه به بیان و معرفي چند اصطالح در اين زمین.  (ASAE، 5۱۱1به دست آورد )

 

 6تغییر شکل: 

تعبیری است که به جابه جايي نسبي نقاط  درون يک جسم اطالق مي شود. تغییر شکل      

کمیتي برداری است که در حالت کلي با تغییر شکل کل جسم در ارتباط مي باشد. تغییر شکل عاملي 

بسیار مهم در بررسي و مطالعه رفتار رئولوژيک محصوالت کشاورزی به شمار مي رود، زيرا در اغلب آزمون 

دست ای مکانیکي که با هدف بررسي خواص بیولوژيک انجام مي شود، محصول کشاورزی به صورت ه

                                                             
1. Deformation 
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مورد بررسي قرار مي گیرد. در اين صورت عوامل به دست آمده، نشان دهنده مقادير تغییر شکل نخورده 

 (.1330نسبت به نیرو يا زمان خواهد بود )استروشاين و هامان، 

 )حد االستیک )کشسان 

از برداشتن نیرو  که پستواند تحمل کند، بماده  واست  که به ماده وارد مي شود بیشترين تنشي    

 (1330ي در آن اعمال گردد)استرو شاين و هامان ائماز آن کرنش د

 حد تناسب 

کرنش از  –بیشترين تنشي است که ماده قادر به تحمل آن  مي باشد، پیش از آنکه رابطه تنش 

 (.1330استروشاين و هامان رج گردد )احالت خطي )رابطه ی هوک( خ

 

 )ضریب کشسانی حقیقی )مدول االستیسیته حقیقی 

 محسنینعبارت است نسبت تنش به کرنش )نظیر به نظیر(، پیش از رسیدن به حد تناسب )    

1381.) 

 6ضریب کشسانی ظاهری: 

پارامترهايي که نشان دهنده ی بخشي از خواص مکانیکي ماده است، ضريب  يکي از مهم ترين     

به اين خاطر مورد استفاده قرار مي گیرد که اين ضريب تنها « ظاهری»پسوند  کشساني ظاهری مي باشد.

آهنگ بارگذاری، تغییر کند.  "در يک شرايط خاص مرزی صادق است و ممکن است با تغییر شرايط، مثال

 "لزج بودن محصوالت کشاورزی است که در چنین بررسي هايي، ماده ظاهرا-ن امر، کشسانعلت ديگر اي

کرنش به دو روش قطع کننده -کشسان فرض مي شود. ضريب کشساني ظاهری از شیب منحني تنش

و مماسي )شیب منحني در هر نقطه ی خاص از منحني  (از منحني به هر نقطه  )شیب منحني از مبدأ

که از طريق تقريب اختالف مرکزی و مشتق در هر نقطه( به دست مي آيد و يا از تئوری هرتز قابل 

 (.1985محاسبه مي باشد )توکلي هشتجین، 

                                                             
1. Apparent Modulus of Elasticity 
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 ضریب پوآسن 

ی که فشرده مي شود مقطع عرضي و طولي آن تغییر مي کند به طور زماني که جسمي کشیده يا

در وضعیت فشار عرض آن افزايش پیدا مي کند بنابر تعريف  ضريب  در وضعیت کشش عرض آن کاهش و

 نسبت انقباض به کرنش طولي که ناشي از يک تنش بیشینه محوری يکنواخت مي باشد. پوآسن )

 

 نقطه ی تسلیم 

نیاز به افزايش کرنش است که در آن افزايش کرنش بدون  -نخستین نقطه ای از منحني تنش     

 (.1988تنش صورت مي گیرد )افکاری سیاح و راسخ، 

 

 6نقطه تسلیم بیولوژیکی
 

تغییر شکل که در آن با افزايش تغییر شکل، نیرو کاهش مي يابد  –نقطه ايست در منحني نیرو     

و يا ثابت مي ماند. اهمیت فرآواني در تعیین حساسیت به آسیب مکانیکي دارد، يعني اگر در يک محصول 

میزان بار وارده به نقطه ی تسلیم بیولوژيک نرسد، خسارتي ايجاد نمي شود و محصول از بین نمي رود 

 (.1985 )توکلي هشتجین،

 شکست( 2نقطه ی گسیختگی( 

میزان تغییر شکل به ، تغییر شکل که در آن حتي با کاهش نیرو –نقطه ايست در منحني نیرو    

سرعت افزايش پیدا کرده و جسم شکسته مي شود. در مواد سخت و نرم بعد از گسیختگي، تغییر شکل 

در مواد بیولوژيک در ابتدای بارگذاری در منحني  .(1381، 9)سیتکي قابل مالحظه ای ديده مي شود

  تغییر شکل منحني روبه باالست ودر آخر بارگذاری رو به پايین مي باشد. -نیرو

 

                                                             
1. Biological yield point 
2.Ruptur point 
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6انرژی گسیختگی
 

عبارت است مقدار انرژی الزم برای ايجاد گسیختگي که اين پارامتر از محاسبه ی سطح زير      

 .(5۱1۱، همکاران )توکلي و بدست مي آيدتغییر شکل  –منحني نیرو 

 سمجی( 2چغرمگی( 

چغرمگي انرژی مورد نیاز در واحد حجم برای تخريب مواد مي باشد وبر حسب میلي ژول برمیلي 

تغییر  -متر مکعب يا ژول برسانتي متر مکعب بیان مي گردد. چغرمگي از تقسیم مساحت زير منحني نیرو

 (.1982 شکل ماده بر حجم ماده بدست مي آيد )راسخ،

 آفتابگردانمعرفی محصول  -6-4

 

 Helianthus annuus L آن  نام علمي و  San Flowere  تخمه آفتابگردان نام انگلیسي    

 بصورت بوته ای استوار رشد مي کند . لقاح که Compositae.  گیاهي است يکساله از تیره مرکبه  است

به دلیل اينکه پرچمها زودتر بلوغ مي يابد غالباً از نوع دگرگشني است . میوه آفتابگردان نوعي  آفتابگردان

فندقه است که در اينجا با دانه مترادف گرفته مي شود .رنگ دانه از سفید تا سیاه با خاکستری خط دار و 

وغن بیشتر خواهد بود . بسته به رقم تغییر مي کند . هر چه درصد وزني پوسته کمتر باشد درصد وزني ر

متر در عمق زمین فرو مي رود . دوم  9آفتابگردان دارای سه نوع ريشه است . اول ريشه ی اصلي که تا 

سانتي متری عمق خاک پراکنده شده و مهمترين قسمت ريشه را تشکیل مي  52ريشه های فرعي که در 

شوند و در شرايطي که سطح خاک دهند . سوم ريشه های سطحي که نزديک به سطح خاک پراکنده مي 

خیلي خشک نباشد بوته آفتابگردان مي تواند بوسیله ی اين ريشه ها از کودهايي که به طور سرک به 

آفتابگردان داده مي شود استفاده نمايد. ساقه آفتابگردان کلفت و تیغدار است . ارتفاع آن بر حسب ارقام 

الً منتهي به يک گل مرکب مي گردد که طبق نامیده سانتي متر مي رسد و معمو 92۱تا  2۱مختلف به 

مي شود . اين گل ممکن است مقعر يا صاف يا محدب باشد ولي اکثراً محدب است . گلهای ساده در روی 
                                                             
1. Rupture Energy 
2. Toughness 

 



19 
 

طبق به طور دواير متحدالمرکز قرار دارند . گلهای کناری دارای کاسبرگ ولي فاقد دستگاه تناسلي 

دارای پرچم و مادگي هستند. با وجود اينکه پرچم ها همزمان با  هستند بقیه گلها بدون کاسبرگ ولي

مادگي باز مي شوند ولي کمتر گلهای خود طبق را بارور مي سازند . باروری در آفتابگردان بیشتر با 

حشرات انجام مي شود . حتي باد در باروری آفتابگردان تأثیر نا چیز دارد زيرا گرده ها به هم چسبیده و 

وط مي نمايند و کمتر در هوابه صورت شناور باقي مي مانند . اين گیاه آلوگام است. دانه ها به زمین سق

تا  7بسته به نوع ارقام اشکال گوناگوني دارند . برخي نسبتاً  مسطح و گروهي بیني شکلند و طول آنها از 

تا  2۱ ر دانه آنها بین یمتر است . وزن هزالمی 0تا   9میلیمتر و به ضخامت  2تا 0میلیمتر و به عرض  17

وزن  9۱گرم و رنگ آنها بیشتر سفید ، خاکستری و قهوه ای است . مقدار چربي به طور متوسط % 5۱۱

 02وزن دانه بدون پوست است و در واريته های اصالح شده اين مقدار به % 2۱گل ) دانه + پوست ( و %

عمل نسبت به طول روز بي تفاوت بشمار وزن دانه مي رسد. آفتابگردان از نظر عکس ال 12وزن کل و %

مي رود ولي به نور فراوان نیاز دارد . آفتابگردان ريشه توسعه يافته ای دارد که گیاه را به خشکي مقاوم 

مي سازد ، مشروط بر آنکه خاک عمیق بوده و تراکم و ساختمان خاک محدود کننده رشد ريشه نباشد . 

م است و در محدوده ای از اسیديتیه خنثي رشد خوبي دارد . ظاهراً آفتابگردان به شوری خاک نسبتاً مقاو

هر چه دوران رسیدگي دانه با هوای خنک تری روبرو گردد بر درصد اکسید چرب اشباع لینوالئیک در 

روغن اضافه مي شود و بر ارزش غذايي آن افزوده مي گردد . حساسیت ندارد و گل کردن آن تابع بلندی 

 58۱۱تا  51۱۱ز نیست . آفتابگردان برای انجام دوره ی نمو خود از کاشت تا برداشت يا کوتاهي طول رو

 92۱تا  2۱درجه حرارت الزم دارد . آفتابگردان گیاهي است يکساله با ساقه های خشبي که ارتفاع آن از 

روغن  سانتیمتر متغیر است. ارقام محلي آفتابگردان چند شاخه ای مي باشد. از دانه آفتابگردان جهت

سانتیمتر  17۱روز ، ارتفاع  11۱طول دوره رشد  های خوراکي استفاده مي شودکشي و صنايع تهیه روغن

درصد مي باشد. فعالیت زنبورها را کم خواهد کرد قدرت سازش آفتابگردان به محیط  03و درصد روغن 

هکشي شوند ، در اکثر زياد است به استثنای زمینهای باتالقي که قبل از کشت اين نبات حتماً بايد ز

                                               .(1932، )بي نام خاکها و آب و هواهای مختلف رشد مي کند



51 
 

 

 نآفتابگردا اهمیت محصول -6-4-2

آفتابگردان به خاطر دارا بودن مقدار قابل توجهي روغن مرغوب در دنیا از اهمیت ويژه ای برخوردار 

در قطع وابستگي  دتوان آن در نقاطي که برای رشد اين گیاه مناسب هستند مي است . گسترش کشت

کشورمان از نظر تامین روغن و گستش صنعت و باالرفتن درصد اشتغال بسیار موثر باشد . کنجاله آن 

ارقام  کاشتتواند در تامین خوراک دام نقش عمده ای بعهده داشته باشد  بعنوان يکي از مواد اصلي مي

قسمتهای زيادی از  –سازگار و پرمحصول و روغن و گسترش زراعت آن در مناطقي از قبیل دشت مغان 

تکاب  -بهشهر –گرگان  –مناطقي از قبیل ساری   آذربايجان غربي و شرقي و بخشهايي از استان باختران

همچنین مناطق  وبخشهايي در شهرستان گنبد بخش طارم در زنجان و بخشهايي از استان خراسان  –

تواند تا حدودی جلوی واردات و مواد  هستند مي  جنوبي کشور که برای رشد اين گیاه بسیار مناسب

در مناطقي که  اولیه آن را بگیرد و از اين رهگذر صرفه جوئي زيادی در زمینه های ارزی کشور شود.

تواند نقشي  جهت سیلو ميبدلیل کوتاهي فصل کاشت برای کشت ذرت مناسب نیستند کشت آفتابگردان 

در تامین علوفه کشوربازی کند هر چند که ارزش سیلوئي آن کمتر از ذرت علوفه ای است. در اين قبیل 

 موارد بايد زماني اقدام به برداشت آفتابگردان شود که گلها کامال باز شده اند .     

     

 ارزش غذایی و ترکیبات شیمیایی -6-4-2-6

% مواد هیدروکربن ، 5۱% روغن ، 07% مواد پروتئیني ، 50مقوی است دارای تخمه آفتاب بسیار 

تخم  باشد. روغن نیز مي  Bو  Aپتاسیم و به غیر از اين مواد دارای ويتامینهای %3،  فسفر% 8

به همین دلیل چربي باشد  مي  Eويتامین % اسید لینوئیک و مقداری فسفو لیپید و7۱آفتابگردان دارای 

 . کند را تنظیم مي ولکلستر خون را پائین آورده و

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+E
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  ه آفتاب گردانمگرم تخ 1۱۱مواد موجود در ، 1-1جدول                      

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

گیاه آفتابگردان به خاطر طبیعت آن و دنبال کردن خورشید و استفاده از اشعه های آن در به ثمر 

رسانیدن تخم آفتابگردان که در حقیقت بهترين منبع مواد غذايي ضروری و فیتوکمیکالهای با ارزش مي 

باشد، بي نظیرترين ترکیبات ضد افسردگي را در خود جمع نموده و نقش مهمي در سالمتي و بهزيستي 

 اعصاب ايفا مي نمايد. عده زيادی فکر مي کنند که تخم آفتابگردان بهترين غذا برای پرندگان است، به

همین جهت مقدار زيادی از آن برای تغذيه پرندگان منظور مي گردد. در حقیقت تخم آفتابگردان غذای 

 Eکاملي است زيرا حاوی مقدار زيادی پروتئین با کیفیت باال بوده و در ضمن روغن آن سرشار از ويتامین 

است قوی و بدن را  آنتي اکسیداني Eاست که نقش مهمي در سالمتي و بهزيستي دارند. ويتامین  Dو 

در برابر عوامل بیماری زا محفوظ نگه مي دارد و بهترين دارو برای پیشگیری التهاب بدن مانند درد 

يک چهارم فنجان تخم افتابگردان مي تواند  مفاصل، سرطان، بیماريهای قلب و عروق و بیماری قند است.

 میلی گرم 61ـ  E 61 ویتامین

 میلي گرم85/۱ )تیامین(B1ویتامین

 میلي گرم79/۱ منگنز

 میلي گرم00/157 منیزیم

 میلي گرم19/۱       مس

 میلي گرم   05/51 سلنیوم

 میلي گرم8/529 فسفر

 میلي گرمB5 09/5  ویتامین

میلي گرم 81/81 فوالت  
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ضمن روغن تخم آفتابگردان در اليروبي و تمیز  درصد ويتامین مورد نیاز روزانه بدن را تامین نمايد. در 3۱

کردن عروق که توسط کلسترول رسوب مي کند نقش مسلمي دارد و در نتیجه از بروز سکته های قلبي و 

آفتابگردان های بومي که مصرف آجیلي دارند دانه درشت بوده و میزان چربي  مغزی جلوگیری مي کند

درصد نیز  1۱رتکه در ارقام جديد خارجي میزان چربي به درصد است در صو 9۱ي ال 52در آنها حدود 

افتابگردان دارای محصوالت فرعي مفیدی  مي رسد ولي دانه های آنها کوچک و پوستشان نازکتر است

ه دام و طیور از آن بهره مي گیرند ، از ساقه ی آن نیز برای تهیه سلولز استفاده ياست که در صنايع و تغذ

 .                           مي شود

 مضرات تخمه آفتابگردان:

 به دلیل چربي و کالری باال منجر به اضافه وزن مي شود . زياده روی در مصرف تخمه آفتابگردان 

 .نمک به کار رفته در آنها باعث افزايش فشارخون و برخي عوارض ديگر در بدن خواهد شد 

  شود. گلیسريد تواند سبب افزايش تری گردان مي زياد تخمه آفتابمصرف 

 پیشینه تحقیق -6-5

     

 Turkish Goynuk( خواص فیزيکي و مکانیکي لوبیای قرمز رقم 5۱۱1) 1تکین و ايزيک     

Bombay beans ها به صورت تابعي از محتوای رطوبتي در محدود% را مورد مطالعه قرار دادند. آزمايش

، mm1۱/55ترتیب بر پايه خشک انجام شد. طول، عرض و ضخامت میانگین به 1/52-52/1۱

mm27/19 وmm52/1۱ دست آمد. نتايج اين تحقیق نشان داد در محتوای رطوبتي بر پايه خشک به

و از  mm581/11به  077/12ترتیب از درصد، میانگین اقطار هندسي و حسابي به 1/52تا  52/1۱

کاهش يافت. مقادير  233/۱به  790/۱افزايش يافت، در حالي که کرويت از  mm852/10به  117/10

درصد بر پايه وزن خشک افزايش يافت. ابعاد اصلي  19/52به  52/1۱ابعاد سه گانه با محتوای رطوبتي از 

 )طول(،  mm11/۱±1۱/55برابر است با  درصد، 52/1۱گیری شده در محتوای رطوبتي دانه اندازه

                                                             
1.Tekin and Isik 

http://7ganj.ir/
http://7ganj.ir/
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Abstract: In this study, some physical and mechanical properties of three varieties of sunflower 

seeds (almond, round, white, thin) in loading speeds of 10, 25, 40 and 55 mm per minute and in 

two longitudinal and lateral direction in 10 replications in a factorial experiment in completely 

randomized design were investigated. Also, some geometric and frictional properties of three 

varieties of sunflower seeds including average volume, length, width, mass density, weight, and 

static friction coefficient were determined on three levels of wood, steel and aluminium.  Data 

analysis was performed using MSTATC statistical software. Static friction coefficient for the main 

effect of the varieties and the type of friction surface and the interaction between the varieties and 

the type of friction surface are not significant. Mass density on varieties parameters is significant 

at 1% probability level.The largest mass density for the white-tailed varieties is 2,361 grams per 

cubic centimeter  and the lowest density for Badami varieties is 971/1 grams per cubic centimeter 

as well as to the Galami varieties the bulk density is 067/2 grams per cubic centimeter.  Also, some 

mechanical properties of sunflower seeds of almond, dwarf and pink varieties including 

deformation at break point, rupture force, rupture energy and toughness in factorial experiment in 

completely randomized design with 3 factors including 3 cultivars (Lambda, Dusiphid and 

Khmumi), 4 loading speeds (10, 25, 40 and 55 mm / min) and 2 loading direction (longitudinal and 

transverse) were determined under compression loading. . Th results showed that  all the main 

effects of factors and binary effects and the triple interaction of the factors are significant for the 

rupture force and deformation at the point of failure at the probability level of 1% and 5%, except 

for loading speed and loading direction for deformation at the point of failure. The force required 

to break the almond varieties in lateral and longitudinal loading averagelly was more than dwarf 

and pencil as well as increasing the loading speed, the energy needed to rupture the almond and 

spruce varieties decreased and And toughness white-footedness varieties increase with increasing 

loading speed. The main effect of loading speed, the interaction between loading speed and variety 

and loading speed, and the interaction effect of loading speed and loading direction on the rupture 

energy of sunflower seed is significant at 1% level. the main effect of loading speed, the interaction 

between loading speed and variety, and the main effect for loading direction, and the interaction 

between loading speed and loading for sunflower seedlings are significant at 1% probability level. 
As well as the main effect of the variety And the interaction effect for loading speed and variety and 

the triple interaction effect of loading speed, loadinged direction and variety for energy failure and 

toughness were not significant. The results show that in all loading speeds, rupture energy and 

toughness of sunflower seeds in the lateral direction were greater than the rupture energy and 

toughness in the longitudinal direction. 

Keywords: Sunflower seeds,  , Physical properties, mechanical properties, toughness, rupture force, 

rupture energy, loading speed, loading direction, compression loading 
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