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 استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین هاي کشاورزي، دانشگاه ایالم - 2

:              
  :چکیده

 هدف به و برداشت از پس درعملیات همچنین و برداشت هنگام در کشاورزي محصوالت کیفیت حفظ و تلفات کاهش براي

 به ضروري محصوالت این فیزیکی و مکانیکی خواص مورد در کافی اطالعات داشتن آنها، فراوري مخصوص آالت ماشین طراحی

خواص . گیري شدبادمجان تحت شرایط استاندارد اندازه نمونه 30خواص فیزیکی و مکانیکی  حاضر تحقیق در لذا .رسد می نظر
 دانسیته، کرویت، درصد هندسی، قطر میانگین، )طول، عرض، ضخامت( ابعاد حجم، جرم، میانگین فیزیکی بادمجان شامل

، gr64/127 ، mm357/158 ، mm64/158 ، mm87/44 ، mm48/44 ، mm99/67  ترتیب به رویه سطح و رعنایی نسبت
367/0 ، gr/mm3794/0 ،286/0 و mm255/3671 یونیورسال آزمون ماشین از استفاده با همچنین. بدست آمد  

Zwick/Roll  زمینه در بادمجان مکانیکی و فیزیکی خواص از حاصل نتایج .گردیدگیري ها اندازهخواص مکانیکی نمونه 
 و تولید هاي کارخانه و محققان ،سازندگان بندي، بسته بندي، جداسازي، شستشو، درجه مربوطه، انتقال، ادوات طراحی

  .دهندمی قرار فرآوري بادمجان
  

  .، برشفشاربادمجان، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی،  :کلیدواژه
  

 :مقدمه

باشد و یک سبزي یکساله و بومی آسیا است که امروزه می Solanaceaeاز تیره  Solanum melongenaبادمجان با نام علمی 
 داراي و بادمجانیان، خانواده از است گیاهی بادمجان ].2[ گیردشود و مورد استفاده قرار میدر ایران به صورت وسیع کشت می

 در را گیاه این اصل .شوند می ظاهر ساقه طول در گل تک وگاهی اي خوشه طور به آن در ها گل که کشیده و پهن هاي بوته

 هکتار هزار 20 حدود ایران، در بادمجان کشت زیر سطح]. 4[ اند زده تخمین ساله 1500 قدمتی با و هندوستان برینجال
 می ،گیاه این در موجود مواد از .است هرمزگان و خوزستان جنوبی هاي استان به متعلق آن، مساحت بیشترین که شده برآورد

خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزي از مهمترین ]. 1[ کرد اشاره  C و A ، ویتامین Bگروه هاي ویتامین به توان
صیات از میان خصو. باشندمی هاي درجه بندي، حمل و نقل، پردازش و بسته بنديپارامترهاي مورد نیاز در طراحی سامانه

حجم و چگالی ]. 5[ هاي درجه بندي دارنداي در سامانههکز ثقل اهمیت ویژفیزیکی محصوالت کشاورزي جرم، حجم و مر
ها محصوالت کشاورزي اهمیت زیادي در فرایندهاي مختلف و در ارزیابی کیفیت محصوالت از جمله تعیین رسیدگی میوه

لیز رفتار میوه در مدت اي در طراحی ماشین آالت و آناچگالی از خصوصیات فیزیکی میوه است که اهمیت ویژه]. 7[دارد
اي دخیره میوه روابط بین نیرو و تغییر شکل گسیختگی نیز در تعیین ارتفاع مخازن توده]. 6[ جابجایی و حمل و نقل دارد

 چگالی، جرم، ابعاد، اندازه، ، شکل جمله از بادمجان مکانیکی و فیزیکی خصوصیات از برخی تحقیق این در ].3[ اهمیت دارند

  .گرفت قرار بررسی و مطالعه مورد هري،ظا جرم مخصوص
، جرم حجم،جرم حجمی، )عرض و ضخامت طول،(ابعاد : مانند بادمجانهدف از این تحقیق تعیین برخی ویژگی هاي فیزیکی 

از وسط بعد طولی بادمجان مساحت سطح رویه ، نسبت رعنایی و سپس خواص مکانیکی نمونه ها در هنگام برش و شکست 
  .تحت استانداردهاي الزم می باشد ،)1شکل( Zwick/Rollین آزمون یونیورسال آن به وسیله ماش
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  Zwick/Rollماشین آزمون یونیورسال  - 1شکل

  
  :هامواد و روش

سـپس بـه   . تهیـه گردیـد   استان کرمانشاهها در بازار  بادمجان. در دانشگاه ایالم انجام شد 1393ها در اردیبهشت سال آزمایش
) درصـد  65الـی   63لسـیوس و رطوبـت نسـبی    درجـه س  20(سـاعت در دمـاي اتـاق     24و براي . دندصورت دستی تمیز گردی

 c و )عـرض ( b ،)طـول ( a بادمجـان هـا    ابعـاد . بررسی گردید بادمجاننمونه  30همه خواص فیزیکی بر روي . نگهداري شدند

میلیمتـر   01/0دقـت   بـا )  DC-717 MODEL, LUTRON TAIPEI ,TAIWAN(دیجیتال  کولیس وسیله به )ضخامت(
گرم اندازه  01/0با دقت  GF-133 MODEL,A&D,ALVISO,USA)(توسط ترازوي دیجیتالی  (m)و جرم . بدست آمدند

  .گیري شد
  . سپس قطر میانگین هندسی به صورت زیر محاصبه شده است

)1  (                                                                                                                                                                                                                                                                     
3 abcdg   

                                                                                            
 ترین قطر عمود بر  بزرگ cو  aترین قطر عمود بر  بزرگ b، ترین قطر بزرگ a، قطر میانگین هندسی dgکه  
aوb باشدمی.                          

.از رابطه زیر بدست آمده است  بادمجان کرویت  
)2(  

  .باشد می بادمجان کرویت ضریب Spکه 
.دنیز از رابطه زیر بدست آم بادمجانمساحت سطح   

)3        (  
  

  .ها از رابطه زیر بدست آمد بادمجان )Ra(نسبت رعنایی
)4(    
  

  :ها با استقاده از رابطه زیر محاسبه گردیدبادمجانحجم 
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)5(                                

با  بادمجان اي، ابتدا تعداديتعیین حجم تودهبراي . ها تعیین گردیداي آنها ابتدا حجم تودهبادمجانی حجمجرم براي تعیین 
سپس در داخل ظرف آب ریخته شد تا تمام حجم فضاي خالی بین . مدرج ریخته شدند یک ظرف جرم مشخص در داخل 

  .ها از رابطه زیر بدست آمد بادمجانو جرم حجمی . ها پر شودبادمجان
     )6(                                                                                                                           

  
     ،)g( بادمجانجرم   M،)3g/cm( بادمجانجرم حجمی واقعی Ptجرم حجمی آب، Pw ،جرم حجم آب جابجا شده wwکه 

V  بادمجانحجم )cm3(آزمون دستگاه از استفاده با و برشمکانیکی بادمجان تست فشار  هاي ویژگی تعیین براي سپس .، است 
 به رسیدن براي شده انجام کاربراي لهیدگی،  الزم نیروي حداکثر اساس براین. مورد ارزیابی قرار گرفت  Zwick/Roll  یونیورسال

نیروي الزم براي حداکثر تحت بارگذاري عمودي و نیز  نیرو حداکثر اعمال هنگام بادمجان شکل تغییربراي لهیدگی و  الزم نیروي حداکثر
 براساس تنش برشی در هنگام تغییر شکل برشی، مقاومت برشی و تغییر شکل برشی هنگام اعمال نیروي برشی حداکثر، برش

  .شد گیري اندازه اتاق دماي در ASTMD 563-33 استاندارد
 :نتایج و بحث

 هدف به و برداشت از پس رعملیاتد همچنین و برداشت هنگام در کشاورزي محصوالت کیفیت حفظ و تلفات کاهش براي

 ضروري محصوالت این فیزیکی و مکانیکی خواص مورد در کافی اطالعات داشتن ها، آن فراوري مخصوص آالت ماشین طراحی

مکانیکی  و مقادیر میانگین خواص .است شده آورده 1 جدول در ، شده گیري اندازه فیزیکی خواص میانگین، مقادیر .رسد می نظر به
  .آورده شده است 3و  2در جدول مده بدست آ

  
  .بادمجانبرخی خواص فیزیکی . 1جدول 

بادمجان فیزیکی مشخصه هاي  میانگین 
  mm(  64/158( طول
 mm(  47/44( عرض

 mm(  68/44( ضخامت
 mm(  99/67(قطر میانگین هندسی 

 367/0  %کرویت 
 mm2( 55/3671( مساحت سطح

 286/0 نسبت رعنایی
 gr(  64/127(جرم
 mm3(  57/158( حجم

 gr/mm3( 81/0( جرم حجمی
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  .)گیلهید(فشارتست در حین بارگذاري بادمجانخواص مکانیکی . 2جدول

خواص مکانیکی بادمجان در تست فشار                             
                       

 میانگین
 449     (N)  الزم براي لهیدگی حداکثر نیرو

4/23 (mm)تغییر شکل هنگام اعمال حداکثر نیرو   
07/3150 (N.mm)کار انجام شده براي رسیدن به حداکثر نیرو   

 
 
 
 

.در تست برش حین بارگذاري بادمجانخواص مکانیکی . 3جدول  
در تست برش بادمجانخواص مکانیکی   میانگین 

 N ( 208( بادمجان حداکثر نیروي الزم براي برش  
 N/mm2( 005/0(یش فرض در هنگام تفییر شکل برشی تنش برشی پ

N/mm2( 0062/0(مقاومت برشی   
mm( 23/25(تغییر شکل برشی در هنگام اعمال حداکثر نیرو   

 
 نتیجه گیري 

 
و همچنین بهبود خطوط  بادمجاناولین گام در جهت تدوین استاندارد هاي کیفی براي محصوالت کشاورزي نظیر 

در این تحقیق . و تغییرات آن در اثر عوامل گوناگون استبادمجان حصول، دانستن ویژگی هاي متنوع مختلف فراوري این م
حین بارگذاري شبه استاتیکی در آزمون  بادمجان خواص مکانیکی. مورد بررسی قرار گرفتبادمجان برخی از ویژگی هاي 

  . خمش و برش مورد بررسی قرار گرفت
  

  تقدیر و تشکر
-بدین وسیله از گروه مذکور تشکر می. هاي کشاورزي انجام شدگاه ایالم، گروه مهندسی مکانیک ماشیناین تحقیق در دانش

همچنین از آقاي قیطاسی مسئول محترم کارگاه دانشگاه جهت همکاري در فراهم نمودن امکانات مورد نیاز این تحقیق . شود
  .شودتقدیر می
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