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 چکیده:

تا بگردان در سه رقم در این تحقیق نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی تخمه اف

میلی متر بر دقیقه و دو جهت طولی و  22و  0۱، 52، ۰۱)بادامی،دور سفید، قلمی( با سرعت های بارگذاری 

تصادفی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج شان داد  "تکرار طی آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال ۰۱عرضی و در 

واثر متقابل سه تایی عوامل برای نیرو گسیختگی و تغییر شکل  همه اثرات اصلی عوامل واثرات متقابل دو تایی

و پنج درصد  به غیر از سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری   یک درصددر نقطه گسیختگی در سطح احتمال 

بیشترین نیرو گسیختگی در جهت عرضی در سرعت معنی دار شده است. برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی 

محاسبه شده است. و همچنین کمترین نیرو گسیختگی در جهت طولی  ۱50/0۱ه به میزانمیلی متر بر دقیق22

تعیین شده است. و بیشترین نیروی کسیختگی در جهت 552/50میلی متر بر دقیقه به میزان 22در سرعت 

برای 52/50کمترین نیروی گسیختگی به میزانبرای رقم نوع قلمی محاسبه شده است.  07/20عرضی به میزان

میلی متر بر دقیقه در  52بیشترین نیروی گسیختگی در سرعت  رقم قلمی در جهت طولی تعیین شده است.

است و همچنین کمترین نیرو گسیختگی در جهت  بدست امده برای رقم بادامی 770/00جهت طولی به میزان

ه است .بیشترین تغییر برای رقم نوع قلمی بدست امد ۰20/5۱میلی متر بر دقیقه به میزان22طولی در سرعت

رقم دور سفید بدست امده است و برای   52۰/۰میلی متر بر دقیقه به میزان 0۱شکل در جهت طولی در سرعت

برای رقم قلمی تعیین شده 770/۱میلی متر بر دقیقه به میزان 22کمترین تغییر شکل در جهت طولی در سرعت

 است. 
 

 نیروی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی گذاری،تخمه افتابگردان، سرعت بارواژه های کلیدی: 
 

 

 مقدمه: -1
 

با توجه به اینکه در عملیات کاشت، برداشت همچنین در حمل ونقل، بسته بندی و فراوری محصوالت کشاورزی تنش 

ضایعات قابل های مکانیکی فراوانی از طرف اجزاء مختلف ماشین به محصول تولید شده اعمال می شود این تنش ها باعث ایجاد 

مالحظه ای می گردد که نتیجه آن کاهش ارزش تجاری محصول تولیدی و کاهش بازار پسندی ان می شود. بنابراین برای 
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طراحی و ساخت انواع مختلف ماشین های کشاورزی و فرآوری محصوالت کشاورزی و نیز  بهینه سازی  ماشین های موجود 

الت کشاورزی الزم و ضروری می باشد.همچنین اطالع از این خواص و طراحی جهت عملکرد بهتر،تعیین خواص مهندسی محصو

دستگاه ها براساس این اطالعات مانع از اسیب دیدگی محصول، بروز ضایعات و کاهش ارزش تجاری آن می شود. در همین 

انه وضریب اصطکاک وزن هزار د راستا تعیین خواص مهندسی محصوالت کشاورزی خواص فیزیکی)خواص ابعادی،چگالی توده،

استاتیکی(و خواص مکانیکی)نیروی گسیختگی،چغرمگی،انرژی گسیختگی وتغییرشکل درنقطه گسیختگی( الزم و ضروری می 

یران وسایر کشورها باشد به همین منظور تحقیقات مختلفی در خصوص خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی در ا

عتقدند که کیفیت مغزهای حاصل از عملیات گردو شکنی، به مقدار نیروی اعمال ( م۰890) ۰تانگ ومیچل  .انجام شده است

شده بستگی دارد. انها در این تحقیق تاثیر اندازه گردو و مغز ان در حین مطالعه در نهایت رابطه بین قطر گردو مغز ان را 

 .[3]بصورت زیر مطالعه کردند

s=0/3649+0.9637zkZ  که در انsz ،قطر گردو kz ز گردو برحسب سانتی متر می باشد.مغ 

( ضمن مطالعه تاثیر اندازه گردو و جهت بارگذاری بر نیرو شکستن گردو و مقدار تغییر شکل ان 5۱۱۱برقعی و همکاران)

تا ۱۰/۱نیوتن و مقدار تغییر شکل  نسبی ان ها  را بین  9۱۱تا۰۰۱در حین بارگذاری ، حدود تغییرات نیروی شکستن گردو را

ارش کردند .در این تحقیق نشان داده شد  که با افزایش اندازه گردو،نیروی شکستن و مقدار تغییر شکل ان افزایش گز ۱02/۱

می یابد . انها در یافتند که نیروی شکستن گردو در بار گذاری در جهت طولی، کمترین و در جهت جانبی ، بیشترین مقدار را 

 دارد.

ند که حالت شکستن مهم ترین  عامل در جداسازی پوسته می باشد. طی  این ( گزارش کرد۰880اوزدمیر و اوز یلجن )

پژوهش، جرم، حجم،ضریب کرویت،چگالی حجمی،چگالی ذره، نیرو شکست و ضریب اصطکاکی برای دو سطح چوبی و اهن 

ر مهم ترین ( تایید کرده است  که اندازه،شکل، ضخامت پوسته و ساختا۰885) 5. خاویر[5]گالوانیزه اندازه گیری شد

( خواص مکانیکی دو رقم بادام درختی به نام ۰799. بداغی )[4]پارامترهایی موثر در جداسازی مغز گردو از پوسته ان می باشند

های آذر و نون پاریل را اندازه گیری کرد. وی بادام درختی را تحت بارگذاری فشاری و ضربه ای و مغز ان را تحت بارگذاری 

ج حاصل از ازمایشات ایشان نشان داد که برای برش مغز رقم نون پاریل ، نیرو، انرژی و توان بیشتری الزم برشی قرار داد. نتای

است. همچنین مشخص گردید که میانگین مقادیر  خواص مکانیکی شامل بیشینه ی نیرو، انرژی و توان الزم برای شکست 

 ن پاریل می باشد.پوست چوبی رقم اذر به طور قابل مال حظه ای بیشتر از رقم نو

 تخمه افتابگردانهدف از این آزمایش تعیین میزان نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی برای سه رقم  

 )بادامی،دورسفیدوقلمی( می باشد.
 

 

 ها:مواد و روش -۲

ه آزمایشگاه خواص عدد تخمه افتابگردان  از رقمهای )بادامی، دورسفیدوقلمی( تهیه و ب 50۱در این تحقیق ابتدا تعداد 

 بیوفیزیک گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شد.

                                                           
1 Tang and Mitchell 
1 Ozdemir & Ozilgen.                                                                           
Xavier                                                            
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فشار مدل -برای تعیین نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی آزمون فشاری با دستگاه آزمایش کشش

STM-20  ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام انجام شد.این دستگاه مجهز به بارسنجBONGUSHIN  دل مDBBP-100  با

است.برای انجام آزمون فشاری، هر عدد تخمه افتابگردان به صورت طولی و عرضی بین دو فک قرار گفت.  kgf۰۱۱ظرفیت 

سپس دستور شروع آزمون توسط نرم افزار مربوط و از طریق رایانه متصل به دستگاه داده می شد. پس از انجام هر آزمایش 

ی و داده های متناظر نیرو و تغییر شکل در نرم افزار اکسل ذخیره شدند. تجزیه واریانس نتایج با تغییر شکل بارگذار-نمودار نیرو

تکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها با آزمون مقایسه میانگین چند دامنه  ۰۱تصادفی با  "آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال

د. مقایسه میانگین اثرات اصلی مورد ازمایشی معنی دار شده است که با انجام ش MSTAT-Cای دانکن و با استفاده از نرم افزار 

جهت بارگذاری طولی و  5ازمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. متغییرهای مستقل شامل سه رقم )بادامی،دورسفید وقلمی( 

 میلیمتر بر دقیقه( است.22و 0۱،52،۰۱عرضی و چهار سرعت بارگذاری )
 

 

 نتایج و بحث: -3

 نشان داده شده است. ۰تجزیه واریانس نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی در جدول شماره نتایج 
 

 : نتایج تجزیه واریانس نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی تخمه افتابگردان1جدول

 ی آزادیدرجه منبع تغییرات

 میانگین مربعات

 نیروی گسیختگی)نیوتون(
                                           نقطه                                                                                                                         تغییر شکل در 

 گسیختگی)میلی متر(

 616/0 ** 8۲5/1851 * 3 سرعت بارگذاری

 180/6003 ** ۲ رقم
** ۲31/1 

 

 ت بارگذاری و رقمسرع
6 

 
* 611/1۲05 ** 595/0 

 0۲۲/1 ** 303/9515 ** 1 جهت بارگذاری

 ns۲89/0 001/3۲۲9 * 3 سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری

 111/1 ** ۲63/8331 * ۲ جهت بارگذاری و رقم

 810/0 ** 138/1300 * 6 سرعت بارگذاری،جهت بارگذاری،رقم

 ns 999/1۲1۲ ns 168/0 ۲16 خطا

  ۲39 لک

 عدم وجود اثر معنی دارn.s درصد، 2درصد،* وجود اثر معنی داری در سطح احتمال ۰** وجود اثر معنی داری در سطح احتمال 
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همانطور که در جدول شماره یک نشان داده شده است.همه اثرات اصلی عوامل واثرات متقابل دو تایی واثر متقابل سه تایی 

و پنج درصد  به غیر از سرعت ییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال یک درصد عوامل برای نیرو گسیختگی و تغ

 معنی دار شده است. بارگذاری و جهت بارگذاری  برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی 

 

 نتایج مقایسه میانگین ها:

 
 نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری برای نیرو گسیختگی

 
 

 (lsd=17/72ی)ختگیگس روین یبرا یبارگذار جهت و یبارگذار سرعت متقابل اثر نیانگیم سهیمقا جینتا

 

 ۱50/0۱میلی متر بر دقیقه به میزان22نتایج نشان داد که بیشترین نیرو گسیختگی در جهت عرضی در سرعت 

میلی متر بر دقیقه به  22ی در جهت طولی در سرعت محاسبه شده است. و همچنین کمترین نیرو گسیختگ

 تعیین شده است.552/50میزان
 

 نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل رقم و جهت بارگذاری برای نیرو گسیختگی

 
 (lsd=15/35ی)ختگیگس روین یبرا یبارگذار جهت و رقم متقابل اثر نیانگیم سهیمقا جینتا 
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برای رقم نوع قلمی محاسبه شده است.  07/20نتایج نشان داد که بیشترین نیروی کسیختگی در جهت عرضی به میزان

 برای رقم قلمی در جهت طولی تعیین شده است.52/50وکمترین نیروی گسیختگی به میزان

نیروی  ارگذاری و رقم برای(: نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، وجهت ب5در جدول شماره )

 گسیختگی تخمه افتابگردان ارائه شده است.

 
(lsd=0.1886) 

 

 رقم جهت بارگذاری
 سرعت بارگذاری )میلیمتر بر دقیقه(

۰۱ 52 0۱ 22 

 طولی

بادامی   

دورسفید    

 قلمی

050/00 b 

220/50 b 

۰99/58 b 

 

770/00 b 

75۰/57 b 

800/50 b 

 

۰07/58 b 

807/7۱ b 

028/59 b 

 

7۰2/70 b 

5۱2/50 b 

۰20/5۱ b 

 

 عرضی

 بادامی

 دورسفید

 قلمی

879/2۱ b 

7۱7/0۰ b 

79۰/05  b 

 

۱85/75 b 

2۱8/55 b 

005/05 b 

 

۰۰7/7۰ b 

095/57 b 

8۱8/22 b 

 

078/00 b 

۰2۱/57 b 

۰8۰/8۱ a 

 

 

میلی متر بر دقیقه به 52(نشان داد که بیشترین نیروی گسیختگی در جهت طولی در سرعت ۰نتایج بدست آمده از جدول )

رعت )نیوتن(برای رقم بادامی تعیین شده  است. همچنین کمترین نیروی گسیختگی در جهت طولی در س 770/00نمیزا

)نیوتن(برای رقم قلمی بدست امده است.۰20/5۱میلی متر بر دقیقه به میزان22  

دورسفید اتفاق  )نیوتن( برای رقم2۱8/55میلی متر بردقیقه  به میزان 52در جهت عرضی کمترین نیرو گسیختگی در سرعت 

)نیوتن( برای  ۰8۰/8۱میلی متر بر دقیقه به میزان 22افتاده است. و بیشترین نیروی گسیختگی در  جهت عرضی در سرعت 

 رقم قلمی تعیین شده است.

تابگرداناثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، وجهت بارگذاری ونوع رقم در تغییر شکل در سه رقم تخمه اف  (7جدول شماره )  
 

 رقم جهت بارگذاری
 سرعت بارگذاری )میلیمتر بر دقیقه(

۰۱ 52 0۱ 22 

 طولی

بادامی   

  دورسفید

قلمی    

۱00/۱ Defghij 

705/۱ j 

780/۱ ij 

9۱۰/۱ cdefghi 

09۱/۱ hij 

00۰/۱ hij 

005/۱ hij 

52۰/۰ b 

08۰/۱ ghij 

280/۱ defghij 

250/۱ fghij 

770/۱ j 

 عرضی

 بادامی

 دورسفید

 قلمی

890/۱ bcde 

209/۱ efghij 

075/۱ cdefghij 

975/۱ cdefgh 

00۱/۱ cdefghij 

۱00/۰ bc 

۱0۰/۰ cd 

857/۱ bcdef 

۱۰8/۰ bcd 

89۱/۰ a 

2۱2/۱ fghij 

8۰0/۱ BCDEFG 

 

میلی متر بر دقیقه در جهت طولی به میزان 0۱نتایج بدست امده از جدول نشان داد که بیشترین تغییر شکل در سرعت 

میلی متر بر دقیقه در جهت طولی به  22و کمترین تغییر شکل در سرعت است.  محاسبه شدهبرای رقم دور سفید 52۰/۰

است. محاسبه شده برای رقم قلمی 770/۱میزان  



 

6 
 

برای رقم دور سفید تعیین شده    209/۱میلی متر بر دقیقه  به میزان ۰۱و در جهت عرضی کمترین تغییر شکل در سرعت 

برای رقم بادامی بدست امده  09۱/۰قیقه در جهت عرضی به میزانمیلی متر بر د 22است و بیشترین تغییر شکل در سرعت

 است.

 

 

 نتیجه گیری -0

که همه اثرات اصلی عوامل واثرات متقابل دو تایی واثر متقابل سه تایی عوامل برای نیرو  تنتایج نشان داده شده اس

ر از سرعت بارگذاری و جهت گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال یک درصد و پنج درصد  به غی

بارگذاری  برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی معنی دار شده است.  و همچنین بیشترین نیرو گسیختگی در جهت عرضی در 

محاسبه شده است. و همچنین کمترین نیرو گسیختگی در جهت طولی در  ۱50/0۱میلی متر بر دقیقه به میزان22سرعت 

تعیین شده است. و بیشترین نیروی کسیختگی در جهت عرضی به 50/ 552به میزانمیلی متر بر دقیقه  22سرعت 

برای رقم قلمی در جهت طولی 52/50برای رقم نوع قلمی محاسبه شده است. وکمترین نیروی گسیختگی به میزان 07/20میزان

 . تعیین شده است

میلی متر بر دقیقه به 52طولی در سرعت ( نتایج نشان داد که بیشترین نیروی گسیختگی در جهت 5در جدول شماره )

)نیوتن(برای رقم بادامی تعیین شده  است. همچنین کمترین نیروی گسیختگی در جهت طولی در سرعت  770/00میزان

)نیوتن(برای رقم قلمی بدست امده است.در جهت عرضی کمترین نیرو گسیختگی در ۰20/5۱میلی متر بر دقیقه به میزان22

)نیوتن( برای رقم دورسفیدبدست امده است. و بیشترین نیروی گسیختگی در  2۱8/55بردقیقه  به میزانمیلی متر  52سرعت 

)نیوتن( برای رقم قلمی بدست امده است. درجدول شماره ۱2۰/002میلی متر بر دقیقه به میزان 22جهت عرضی در سرعت 

میلی متر بر دقیقه در جهت طولی به میزان 0۱رعت نتایج بدست امده از جدول نشان داد که بیشترین تغییر شکل در س ( 7)

میلی متر بر دقیقه در جهت طولی به  22برای رقم دور سفیدحاصل شده است. و کمترین تغییر شکل در سرعت  52۰/۰

میلی متر بر دقیقه  به  ۰۱در جهت عرضی کمترین تغییر شکل در سرعت برای رقم قلمی تعیین شده است.و  770/۱میزان

میلی متر بر دقیقه در جهت عرضی به  22برای رقم دور سفیدتعیین شده است و بیشترین تغییر شکل در سرعت  209/۱میزان

 ی بدست امده است                                                                                                 برای رقم بادام 09۱/۰میزان 
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ABSTRACT 
In this study, rupture force and deformation in rupture point 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. Results showed that 

main effect of variety and main effect of loading direction for rupture force was significant at level of 1%. And 

the main effects and binary interaction and triple interaction of factors loading speed, loading speed × variety , 

loading speed × loading direction, loading direction × variety, and loading speed × loading direction× variety for 

rupture force was significant at level of 5%. And also the main effects and binary interaction and the triple 

interaction of factors except for the binary interaction between loading speed ×Direction loading was significant 

at level of 1%. The highest rupture force in lateral direction at the speed of 55 mm per minute has been calculated 

to the amount of 60.027 N. And also the lowest rupture force in the longitudinal direction at the speed of 55 mm 

per minute has been determined to the amount of 26.225 N . And the highest rupture force in the lateral direction 

for the variety of pen has been calculated to the amount of 57.73 N. And the lowest rupture force in the 

longitudinal direction for the variety of pen has been determined to the amount of 2.25 N.Also  the highest rupture 

force for the variety of almond at the speed of 25 mm per minute in the longitudinal direction was obtained to the 

amount of 47.337 N and the lowest rupture force for the variety of tin at the speed of 55 mm per minute in the 

longitudinal direction was obtained to the amount of 20.156 N. the highest deformation for the variety of white 

round at the speed of 40 mm per minute in the longitudinal direction was obtained to the amount of 1.251 mm 

and the lowest deformation for the variety of thin at the speed of 55 mm per minute in the longitudinal direction 

has been determined to the amount of 0.336 mm. 

 

Keywords:  Sunflower seeds, loading speed, rupture force and deformation in rupture point 

 
 

 

 

 

 

 


