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 چکیده: 

قلمی( با سرعت  و ر نقطه گسیختگی تخمه افتابگردان درسه رقم )بادامی،دورسفیددر این تحقیق انرژی گسیختگی و چغرمگی د

تکرار در آزمایش فاکتوریل در طرح  10در دو جهت طولی و عرضی و در  میلی متر بر دقیقه و 55و40،25،10های بارگذاری 

و ورقم  بارگذاری ی، اثر متقابل سرعتاثر اصلی سرعت بارگذارتصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد  "پایه کامال

اثر متقابل سرعت بارگذاری وجهت بارگذاری برای انرژی گسیختگی تخمه افتابگردان در سطح احنمال یک جهت بارگذاری و 

و اثر  ورقم و اثر اصلی جهت بارگذاری  بارگذاری درصد معنی دار شده است. واثر اصلی سرعت بارگذاری ، اثر متقابل سرعت

برای چغرمگی تخمه افتابگردان در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است.و ل  سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری متقاب

رقم واثر متقابل جهت بارگذاری و رقم و اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، جهت بارگذاری و رقم برای همچنین اثر اصلی 

نین نتایج نشان داد که بیشترین انرژی گسیختگی در سرعت بارگذاری همچانرژی گسیختگی و چغرمگی معنی دار نشده اند.

میلی ژول برای رقم بادامی بدست امده است وکمترین انرژی گسیختگی برای رقم بادامی در  648/1میلیمتر بردقیقه برابر10

یلی متربر دقیقه  م10و بیشترین چغرمگی در سرعت میلی ژول تعیین شده است. 104/0میلی متربر دقیقه برابر 40سرعت

میلی 40برای رقم بادامی بدست امد.و کمترین چغرمگی برای رقم بادامی در سرعت بر سانتی متر مکعب  میلی ژول 327/2برابر

بدست امده  است. همچنین نتایج نشان داده است که در همه  بر سانتی متر مکعب  میلی ژول1640/0متربر دقیقه به میزان

چغرمگی در جهت عرضی بیشتر از انرژی گسیختگی وی گسیختگی و چغرمگی تخمه افتابگردان در سرعت های بارگذاری انرژ

جهت طولی است. و با افزایش سرعت میزان انرژی گسیختگی و چغر مگی تخمه افتا بگردان در هر دو حالت بارگذاری طولی و 

 عرضی کاهش می یافت.

 

 ذاری،جهت بارگذاریانرژی گسیختگی،چغرمگی ،سرعت بارگ واژه های کلیدی:

 

 

 مقدمه :   

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

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

ی می گردد که نتیجه آن کاهش ارزش تجاری محصول تولیدی و کاهش بازار پسندی ان می شود. بنابراین برای مالحظه ا

طراحی و ساخت انواع مختلف ماشین های کشاورزی و فرآوری محصوالت کشاورزی و نیز  بهینه سازی  ماشین های موجود 

روری می باشد.همچنین اطالع از این خواص و طراحی جهت عملکرد بهتر،تعیین خواص مهندسی محصوالت کشاورزی الزم و ض
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دستگاه ها براساس این اطالعات مانع از اسیب دیدگی محصول، بروز ضایعات و کاهش ارزش تجاری آن می شود. در همین 

انرژی گسیختگی( الزم و و  و خواص مکانیکی)چغرمگی راستا تعیین خواص مهندسی محصوالت کشاورزی خواص فیزیکی

 باشد به همین منظور تحقیقات مختلفی در خصوص خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی در ایران و ضروری می

زمایش فشاری قرار دادند. ایشان اثر مقدار آ(  فندق استرالیایی را تحت 1999براگا و همکاران  )  سایر کشورها انجام شده است.

کرنش، نیروو انرژی مورد نیاز برای ایجاد اولین ترک در پوسته را بررسی جهت نیروی اعمال شده رابر مقدار  اندازه و رطوبت،

کردند. ایشان در یافتند که جهت بارگذاری)مستقل از اندازه فندق و مقدار رطوبت پوسته( کم ترین اثر را بر مقدارنیروی 

م ترین و حساس ترین مرحله در انرژِی شکست و کرنش دارد. انها همچنین به این نتیجه رسیدند که شکستن دانه مه شکست،

( خواص فیزیکی دانه نخود )رقم کوچباسی ( را 2002و همکاران ) 1کناک    .به دست اوردن مغز دانه با کیفیت  می باشد

تعیین کردند. ایشان عالوه بر خواص فیزیکی ) ابعاد ، حجم توده و حجم دانه(، تخلخل، زاویه سکون و ضریب اصطکاک 

کی روی سطوح پالستیکی، فلزی و چوبی و نیز پارامترهای دیگری مثل سرعت حد و نیروی گسیختگی در دینامیکی و استاتی

یافت. ایشان داد وقتی رطوبت افزایش می یافت، نیروی گسیختگی کاهش می نشان نتایج .وبتهای مختلف را تعیین کردندرط

ائه نمودند. از نتایج آزمایشهای استاتیکی و شبه تعدادی روابط توانی برای پیش بینی نیروی گسیختگی برحسب رطوبت ار

. همچنین برخی محققین بر این عقیده اند که نتایج [4]استاتیکی می توان در پیشگویی نتایج بارگذاری دینامیکی استفاده کرد 

رد)پرون و آزمایشهای شبه استاتیکی می تواند معیاری برای طراحی ماشینهای کشاورزی و فرآوری مورد استفاده قرار گی

 انجام با تحقیق، این در. شد گیریاندازه گندم دانه سختی( 1385) همکاران و مینایی توسط تحقیقی در  .[5](1995، 2ردیارج

 گندم، ی دانه مکانیکی برخواص دوسطح بارگذاری عامل دوسطح و ،رطوبت سطح سه دانه اندازه تاثیر نحوه فشاری آزمون 420

: از بودند عبارت هاآزمایش این در شده استخراج مکانیکی پارامترهای. گرفت قرار بررسی مورد گندم، سختی از معیاری عنوان به

 شیب و منحنی زیر سطح مبنای چغرمگی بر بیشینه، بار کرنش در شکل تغییر دهد، می رخ گسیختگی نقطه در که بیشینه بار

( انجام دادند نیرو و انرژی الزم برای شکست سه رقم 1382و همچنین در تحقیقی که خزایی) گسیختگی نقطه تا منحنی خط

دانه نخود در سه سطح رطوبتی ودر سه اندازه دانه در دو جهت بارگذاری تعیین  شد. و نتیجه گیری شد که هر چهار فاکتور 

د. نتایج نشان دهنده ی و انرژی الزم برای شکست دانه دار نیرو رطوبت دانه، اندازه دانه، رقم وجهت بارگذاری تاثیر معناداری بر

نیروی شکست کاهش و انرژی مصرفی به طور معناداری  افزایش می یابد. همچنین با افزایش  این بود که با افزایش رطوبت،

قطر دانه هردو کمیت نیرو و انرژی افزایش می یافت و نیروی شکست و انرژی الزم برای شکست دانه از پهلو بصورت معنادار 

 ی از رو می باشد. بیشتر از بارگذار

 

 

 مواد و روشها:

آفتابگردان  از رقمهای )بادامی، دورسفید، قلمی( تهیه و به آزمایشگاه خواص عدد تخمه  240در این آزمایش ابتدا تعداد          

انرژی گسیختگی و چغرمگی تخمه   بیوفیزیک گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه محقق اردبیلی منتقل شد..برای تعیین

ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام انجام شد. این  STM-20فشار مدل -آزمون فشاری با دستگاه آزمایش کشش ابگردانآفت

است.برای انجام آزمون فشاری، هر عدد تخمه  kgf100با ظرفیت  DBBP-100مدل   BONGUSHINدستگاه مجهز به بارسنج 

                                                           
1 - Konak 
2- Praveen, C.B. & Irudayaraj 

3-koyuncu 
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س دستور شروع آزمون توسط نرم افزار مربوط و از طریق رایانه ین دو فک قرار گرفت. سپافتابگردان به صورت طولی و عرضی ب

تغییر شکل بارگذاری و داده های متناظر نیرو و تغییر -متصل به دستگاه داده می شد. پس از انجام هر آزمایش نمودار نیرو

تکرار انجام  10تصادفی با  "الشکل در نرم افزار اکسل ذخیره شدند. تجزیه واریانس نتایج با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کام

انجام شد.  MSTAT-Cمقایسه میانگین چند دامنه ای دانکن و با استفاده از نرم افزار  شد. مقایسه میانگین ها با آزمون

مقایسه میانگین اثرات معنی دار شده با ازمون مقایسه میانکگین چند دامنه ای دانکن انجام شد. متغییرهای مستقل شامل سه 

 میلیمتر بر دقیقه( است. 55و40،25،10جهت بارگذاری طولی و عرضی و چهار سرعت بارگذاری  2دامی،دورسفید وقلمی رقم با
 

 

 نتایج و بحث:

 نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی و چغرمگی  تخمه افتابگردان در جدول زیر نشان داده شده است.

 

 آفتابگردانگی تخمه ( نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی و چغرم1جدول)

 میانگین مربعات                                              درجه آزادی        منبع تغییرات                    

                 ژول بر سانتی متر مکعب( چغرمگی)میلی                    انرژی گسیختگی)میلی ژول(                                                                

      

   788/18 **                                       8 /868  **                         3سرعت بارگذاری                               

 ns 365/1                                        ns 605/2                         2        رقم                                       

 672/5**                                           906/2 **                        6سرعت بارگذاری و رقم                        

 609/14 **                                      149/4 **                         1جهت بارگذاری                                 

 597/7 **                                        3 /136 **                       3سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری          

 ns555/0                                         ns578/0                          2                         جهت بارگذاری و رقم

 ns385/0                                          ns 975/0                         6    ارگذاری، جهت بارگذاری، رقمبسرعت 

 ns 562/0                                         ns 888/1                     216خطا                                              

 239       کل                                        

 

 

عدم وجود اثر معنی nsدرصدو  5درصد،* وجود اثر معنی داری در سطح احتمال 1** وجود اثر معنی داری در سطح احتمال 

و ورقم  بارگذاری ی سرعت بارگذاری، اثر متقابل سرعتهمانطور که در جدول شماره یک نشان داده شده است . اثر اصل داری

اثر متقابل سرعت بارگذاری وجهت بارگذاری برای انرژی گسیختگی تخمه افتابگردان در سطح احنمال یک جهت بارگذاری و 

و اثر  ی ورقم و اثر اصلی جهت بارگذار بارگذاری درصد معنی دار شده است. واثر اصلی سرعت بارگذاری ، اثر متقابل سرعت

 برای چغرمگی تخمه افتابگردان در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است.متقابل  سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری 
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رقم واثر متقابل جهت بارگذاری و رقم و اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، جهت بارگذاری و رقم برای  و همچنین اثر اصلی

 انرژی گسیختگی و چغرمگی معنی دار نشده اند.

 

 

 نتایج مقایسه میانگین ها:

 داده شده است. نشان( 1)نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سرعت ورقم برای انرژی گسیختگی تخمه آفتابگردان در شکل 

 
 =4677/0lsdورقم برای انرژی گسیختگیبارگذاری ( نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سرعت 1شکل)

 

نشان داد که بیشترین انرژی گسیختگی در سرعت مقایسه میانگین اثر متقابل  دو تایی  سرعت بارگذاری و رقم نتایج 

میلی ژول برای رقم بادامی تعیین شده است وکمترین انرژی گسیختگی برای رقم بادامی 648/1میزان میلیمتر بردقیقه به 10

میلی متر کم ترین انرژی 40میلی ژول محاسبه شده  است وهمچنین سرعت104/0میلی متر بر دقیقه به میزان40در سرعت

و رقم دور سفید دارای کمترین انرژی گسیختگی در گسیختگی برای هر سه رقم در مقایسه با سرعت های  دیگررا دارا می باشد.

 شد. ه میر سفید سریعتر سایر رقم ها گسیختمقایسه سایر ارقام بود این ویژگی درمشاهدات عینی نیز دیده میشد که رقم دو

شکل شماره در  برای انرژی گسیختگی تخمه آفتابگردان  بارگذاری  وجهتبارگذاری  نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سرعت 

 نشان داده شده است.( 2)

 
 =3819/0lsdنتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سرعت بارگذاری وجهت بارگذاری  برای انرژی گسیختگی-(۲شکل)
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محاسبه ضی میلی ژول در جهت عر474/1میلی متر بر دقیقه برابر 10نتایج نشان داد که بیشترین انرژی گسیختگی در سرعت 

میلی ژول در جهت طولی اتفاق افتاده 128/0میلی متر بر دقیقه برابر 40است.و کم ترین انرژی گسیختگی در سرعت شده

است.وهمچنین با افزایش سرعت  انرژی گسیختگی تخمه افتا بگردان کاهش می یابد.انرژی گسیختگی در جهت عرضی بیشتر 

 بارگذاری در جهت طولی می باشد.

 نشان داده شده است. (3)ایسه میانگین اثر متقابل سرعت بارگذاری ورقم بر چغرمگی تخمه افتابگردان در شکل نتایج مق

 
 =8585/0lsd    سرعت بارگذاری ورقم بر چغرمگی  تخمه افتابگرداندو تایی  نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل ( 3شکل ) 

میلی ژول بر سانتی متر مکعب 327/2میلی متربر دقیقه  به میزان10ت که بیشترین چغرمگی در سرعت نتایج نشان داده اس

میلی متربر دقیقه به 40و همچنین کمترین چغرمگی برای رقم بادامی در سرعت  است تعیین شده برای رقم بادامی 

میلی متر بر دقیقه کمتر ین چغرمگی در 40عت سر همچنین  ژول بر سانتی متر مکعب اتفاق افتاده است. و میلی1640/0میزان

 دیگر را دارا می باشد.و با افزایش سرعت بارگذاری چغرمگی تخمه افتا بگردان کاهش می یابد. 55،25،10مقایسه با سرعت 

ده شده نشان دا (4)نتایج مقایسه میانگین اثرمتقابل  سر عت بارگذاری و جهت بارگذاری  برچغرمگی تخمه افتابگردان در شکل 

 است.

 

 =7009/0lsd     نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل سر عت بارگذاری و جهت بارگذاری بر چغرمگی تخمه افتابگردان( 4شکل ) 
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کعب در میلی ژول بر سانتی متر م256/2میلی متر بر دقیقه به میزان 10نتایج نشان داده است که بیشترین چغرمگی در سرعت 

میلی ژول بر ساتی 202/0میلی متر بر دقیقه به میزان40است.و همچنین کمترین چغرمگی در سرعت بدست امده جهت عرضی 

میلی متر بر دقیقه کمتر ین 40متر مکعب در جهت طولی اتفاق افتاده است. وهمچنین نتایج نشان می دهد که سرعت 

شد.و نتایج نشان میدهد که با افزایش سرعت انرژی چغرمگی کاهش پید ا چغرمگی در مقایسه با سرعت  دیگر را دارا می با

 کرده است.

 نتیجه گیری

اثر متقابل سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری و ورقم  بارگذاری اثر اصلی سرعت بارگذاری، اثر متقابل سرعتنتایج نشان داد 

ال یک درصد معنی دار شده است. واثر اصلی سرعت وجهت بارگذاری برای انرژی گسیختگی تخمه افتابگردان در سطح احنم

برای و اثر متقابل  سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری  ورقم و اثر اصلی جهت بارگذاری  بارگذاری بارگذاری ، اثر متقابل سرعت

ت رقم واثر متقابل جهچغرمگی تخمه افتابگردان در سطح احتمال یک درصد معنی دار شده است.و همچنین اثر اصلی 

بارگذاری و رقم و اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، جهت بارگذاری و رقم برای انرژی گسیختگی و چغرمگی معنی دار 

ل برای رقم بادامی تعیین شده میلی ژو648/1میلیمتر بردقیقه به میزان 10بیشترین انرژی گسیختگی در سرعت  و نشده اند.

میلی ژول محاسبه شده  104/0میلی متر بر دقیقه به میزان40دامی در سرعتوکمترین انرژی گسیختگی برای رقم بااست. 

میلی متر کم ترین انرژی گسیختگی برای هر سه رقم در مقایسه با سرعت های  دیگررا دارا می 40است وهمچنین سرعت

دات عینی نیز دیده میشد باشد.و رقم دور سفید دارای کمترین انرژی گسیختگی در مقایسه سایر ارقام بود این ویژگی درمشاه

میلی متر 10که رقم دور سفید سریعتر سایر رقم ها گسیختگه میشد. نتایج نشان داد که بیشترین انرژی گسیختگی در سرعت 

میلی متر بر دقیقه 40میلی ژول در جهت عرضی اتفاق افتاده است.و کم ترین انرژی گسیختگی در سرعت474/1بر دقیقه برابر 

ژول در جهت طولی اتفاق افتاده است.وهمچنین با افزایش سرعت  انرژی گسیختگی تخمه افتا بگردان کاهش میلی 128/0برابر 

همچنین بیشترین چغرمگی در سرعت  می یابد.انرژی گسیختگی در جهت عرضی بیشتر بارگذاری در جهت طولی می باشد.

ی رقم بادامی اتفاق افتاده است.و همچنین کمترین میلی ژول بر سانتی متر مکعب برا327/2میلی متربر دقیقه  به میزان10

میلی ژول بر سانتی متر مکعب اتفاق افتاده است. 1640/0میلی متربر دقیقه به میزان40چغرمگی برای رقم بادامی در سرعت 

می باشد.و میلی متر بر دقیقه کمتر ین چغرمگی در مقایسه با سرعت  دیگر را دارا 40وهمچنین نتایج نشان می دهد که سرعت 

میلی متر بر دقیقه به  10با افزایش سرعت بارگذاری چغرمگی تخمه افتا بگردان کاهش می یابد.و بیشترین چغرمگی در سرعت 

میلی 40میلی ژول بر سانتی متر مکعب در جهت عرضی اتفاق افتاده است.و همچنین کمترین چغرمگی در سرعت256/2میزان

ل بر ساتی متر مکعب در جهت طولی اتفاق افتاده است. وهمچنین نتایج نشان می دهد که میلی ژو202/0متر بر دقیقه به میزان

میلی متر بر دقیقه کمتر ین چغرمگی در مقایسه با سرعت  دیگر را دارا می باشد.و نتایج نشان میدهد که با افزایش 40سرعت 

 سرعت انرژی چغرمگی کاهش پید ا کرده است.
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ABSTRACT 
In this study, failure energy and toughness 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 loading speed and direction and binary interaction loading speed× variety and binary interaction 

loading speed × loading direction for failure energy of sunflower seeds was significant at level of 1%. And the 

main effect of loading speed and direction and binary interaction loading speed× variety and binary interaction 

loading speed × loading direction for toughness of sunflower seeds was significant at level of 1%.And also the 

main effect of variety and binary interaction loading direction × variety and triple interaction loading speed × 

loading direction × variety for failure energy and toughness was not significant. Also the results showed that the 

highest failure energy for the variety of almond at the speed of 10 mm per minute was obtained to the amount of 

1.648 mJ and the lowest failure energy for the variety of almond at the speed of 40 mm per minute has been 

determined to the amount of 0.104 mJ.And the highest toughness for the variety of almond at the speed of 10 mm 

per minute was obtained to the amount of 2.327 mJ and the lowest toughness for the variety of almond at the 

speed of 40 mm per minute was obtained to the amount of 0.1640 mJ. The results also showed that in all loading 

speeds, failure energy and toughness of sunflower seeds in the lateral direction is greater than in the longitudinal 

direction. Amount failure energy and toughness of sunflower seeds in both longitudinal and lateral loading is 

reduced with increasing speed. 

 

Keywords: failure energy, toughness, loading speed, loading direction 

 

 

 


