
 

  

  

  

  

 ي کشاورزي و منابع طبیعیدانشکده

  گروه آموزشی مهندسی بیوسیستم

  
  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

   گرایش فناوري پس از برداشت - ي مهندسی مکانیک بیوسیستم در رشته

  

  نوان:ع

 محدود جزاءزمینی به روش آزمایشگاهی و روش ابررسی خزش سیب

  

  :راهنما استاد

  دکتر غالمحسین شاهقلی

  

 :مشاوراساتید 

 شربیانی         ولی رسولیدکتر 

  فرمهندس عبدالمجید معین  

  

 :پژوهشگر

  پورمهدي فرج

 

  

1396 تابستان



  : مهدينامپور                                 :  فرجدانشجو خانوادگی نام

  محدود جزاءزمینی به روش آزمایشگاهی و روش ابررسی خزش سیب :نامهپایان عنوان

  : غالمحسین شاهقلیراهنما استاد 

  فرنی، عبدالمجید معینشربیار: ولی رسولیمشاو اساتید 

  مکانیک بیوسیستم  دسیمهن: رشته      کارشناسی ارشد                                               ی:تحصیل مقطع

    اردبیلی محقق :دانشگاه  : فناوري پس از برداشت                                                   گرایش

  ات:صفح تعداد              22/6/96  دفاع: تاریخبع طبیعی          کشاورزي و منا :دانشکده

  :چکیده

روها به نیدارد. این  اییبه سزمیت اه وانتقالنقلدر انبارها و محصوالت کشاورزي  وارد بر تحلیل نیروهاي ایستا

کل دائمی و آسیب شه تغییر ب ها با هم به منجردر نقاط تماس آنها وارد شده و یا دانه هايسبزها، تک میوهتک

را با  هاآنتوان ده مینیروهاي وار لیوتحلهیتجز یابد. باافزایش میصوالت ضایعات مح تیدرنهاشود و مکانیکی می

 ارامترهايپحاضر، تحقیق در براي این منظور  مناسب مدیریت کرده و از ایجاد ضایعات جلوگیري کرد. يهاروش

سازي یهشب ،ارببه روش اجزاء محدود تحت  زمینیاستخراج و نمونه سیب ،جام آزمایشبا انزمینی الزمه نمونه سیب

متر انجام یلیم 25ارتفاع و اي شکل به قطر زمینی استوانهبر روي نمونه سیب ییتنش آساهاي خزش و مایشزآ .شد

ا خاصیت ه بدید تا نمونوارد گر 2016وس کافزار آبااستخراج و در نرم ،گرفت. مدول برشی ظاهري در طول زمان

ده و آم جودوبه فشار  ههاي نزدیک به صفحنتایج نشان داد که ماکزیمم تنش در الیهاالستیک ایجاد شود. ویسکو

نش تگردد تا حداکثر تمرکز تنش سبب میبود.  MPa 091/0است. حداکثر تنش محوري  MPa074/0مقدار آن 

جابجایی  ممیکزما ،متناسب با تنش ایجاد شده .بود MPa 07/0آن  که مقدار زمینی ایجاد گردددر مرکز نمونه سیب

جابجایی  ،فحهصاین  ازبا دور شدن  .بود mm 34 /0برابر با  آمده و  به وجودفشار  هبه صفح کینزد يهاهیدر ال

نیروهاي  ی و دانستننتایج تحقیق نشان داد که اندازه گیري نیروها در حالت انبارمان یابد.خطی کاهش می طوربه

   داري محصوالت کشاورزي و کاهش ضایعات موثر واقع شود.تواند در کنترل کیفیت انباروارده می
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 مقدمه - 1-1

منظور افزایش همین دهد. به نیاز به تأمین غذا را روز به روز افزایش می ،روز افزون جمعیت يتوسعه

کارهاي مختلفی چون افزایش سطح زیر کشت، افزایش هر چه بیشتر مایحتاج بشر راه تأمین تولید و

ها، زراعی شامل دفع آفات و بیماريعملکرد در واحد سطح، دستیابی به ارقام برتر، مدیریت عملیات 

آبیاري، تغذیه، هرس و غیره وجود دارد. در این بین یکی از راهکارها که به دست فراموشی سپرده شده 

گیرد کاهش ضایعات پس از تولید است که محققین به این بخش است و کمتر مورد توجه قرار می

   اند.اختصاص داده »داشت مخفیبر«ح اصطال

دلیل باال بودن درصد ه ها و گل و گیاهان زینتی) بها، سبزيمیوه يهمهاغی (شامل محصوالت ب

-داراي ضایعات بیشتري پس از برداشت می اً شان و ماهیت فیزیولوژیکی خاصی که دارند طبیعترطوبت

مصرف  ياز دایره دلیل% محصول تولیدي به این 60باشند که گاهی بسته به نوع محصول ممکن است تا 

پس از برداشت در شدت این  يقبل از برداشت و هم در دوره يرج شود. عوامل متفاوتی هم در دورهخا

  پدیده مؤثر هستند. 

ها از ها و سبزيمیوه .ضایعات را به حداقل برساند انسان قادر است با کنترل برخی از این عوامل

 .کنندمی ایفاغذایی و سالمت انسان ترین محصوالت باغی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز جمله مهم

پس از  يپذیر هستند و در دورهدلیل داشتن رطوبت زیاد فسادهاین گروه از محصوالت کشاورزي ب

سیستم  از روند. در کشورهایی کهدرصد) از بین می 50تا  5اي از آنها (بین برداشت بخش عمده

جهی در زمینه تکنولوژي پس از برداشت صورت توهاي قابلدارند، پیشرفتبرخوراي کشاورزي پیشرفته

بلکه کیفیت  ،رساندتنها ضایعات این گروه از محصوالت را به حداقل میهگرفته است. چنین عملیاتی ن

اي از این آنها را نیز در طی حمل و نقل، جابجایی، انبارداري و توزیع حفظ خواهد کرد. بخش عمده
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صحیح در دوره قبل از برداشت (در باغ یا مزرعه) حذف نمود. توان با اجراي عملیات ضایعات را می

قبل از برداشت، تکنولوژي صحیح برداشت،  يهاي گیاهی در دورهمدیریت تغذیه، آفات و بیماري

تیمارهاي غیرشیمیایی و استفاده از ترکیبات طبیعی براي کنترل ضایعات، عملیات پیش سرمادهی، 

عملیات در طی انبارداري) و باالخره حمل  يهمهرداري صحیح (شامل بندي جدید، انباهاي بستهسیستم

ترین راهکارهاي موجود هستند که تا حد قابل توجهی میزان این ضایعات را به و نقل صحیح از مهم

بنابراین کاهش ضایعات این گروه از محصوالت کشاورزي نیازمند اصالح ساختار  د. رساننحداقل می

کننده ز باغ و مزرعه تا انبار و سپس حمل و نقل و بازاررسانی و در نهایت مصرفتولید این محصوالت ا

ها بار، خرده فروشیخواهد بود. باال بردن دانش فنی تولیدکنندگان، انبارداران، مسئولین میادین میوه و تره

  ). 1373( راحمی،  باشدثر در این راستا میؤکنندگان گامی مو در نهایت مصرف

هاي استاتیکی و دینامیکی وارد بر محصول موجب ایجاد اري محصوالت باغی و زراعی تنشانبارد در

ها عامل مهمی در افزایش رسد این تنشتغییرات در ساختار فیزیکی محصول خواهد شد. به نظر می

  ضایعات ناشی از انبارداري خواهد شد. 

الت آبدار تنها به مواد توده شده در تأثیر بارهاي ایستا بر محصوالت کشاورزي و به طور عمده محصو

شود. که این پدیده به ویژه در مرحله برداشت اغلب محصوالت باغی که به بیش از حد انبار مختص نمی

و برگ درخت، دست یا بدن کشاورز رسیده باشند، بارز است. به عنوان مثال فشاري، که از طریق شاخ

 تواند به تخریب بافت سطحی میوه بیانجامد. مثالًشود، میحتی براي مدت زمانی کوتاه بر میوه وارد می

هایی که در هنگام دهد. میوههاي دیگر جاي میکارگري که کارتن حاوي میوه را با فشار در بین کارتن

هاي اي از طریق کارتنگیرند و یا حتی فشاري که به طور لحظهقرار می جابجایی در کف گونی یا کارتن

عمال بارهاي ایستا تواند منجر به اگردد میلودر یا تراکتور بر کارتن حاوي میوه وارد میدیگر و یا باکت 
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کند که به یاد آوریم مواد کشاورزي به عنوان جامدات لزج کشسان ه زمانی اهمیت پیدا میگردد. این مسأل

   ).1993و همکاران،  1دهند (بروانبا گذشت زمان خزشی از خود نشان می

هاي تعیین خصوصیات مکانیکی مواد از کانیکی بر روي مواد مختلف یکی از روشهاي مآزمایش

باشد. تعیین ، استحکام، مدول االستیسیته و چقرمگی شکست، رفتار خستگی و خزشی می2جمله سختی

چنین شناخت ها جهت ساخت و همي مناسب در طراحیکارگیري مادهخصوصیات مکانیکی جهت به

شود، چرا که ي مهمی تلقی میواد کشاورزي و دیگر مواد ویسکواالستیک مؤلفهم  3خصوصیات مکانیکی

هاي بهتري را براي کاشت، داشت، برداشت محصوالت کشاورزي با دستیابی به این خصوصیات روش

هاي مناسبی را هاي مختلف عملیات کشاورزي و فرآوري، طراحیانتخاب کرد و در ساخت دستگاه

  انجام داد.مطابق با آن خصوصیات 

  ضرورت تحقیق - 1-2

هاي اخیر مورد توجه جدي ي مهمی است که در دههضایعات محصوالت کشاورزي مقوله

اندرکاران تولید، فرآوري و توزیع محصوالت کشاورزي قرار پژوهشگران، مدیران و به طور کلی دست

- ورزي را تشکیل میگرفته است. هر چند ضایعات مکانیکی تنها بخشی از کل ضایعات محصوالت کشا

ي ضایعات محصوالت کشاورزي در کشورمان، این بخش نیز قابل مالحظه ي مقادیرواسطهدهد، اما به

شود کند. آسیب ناشی از فشار که بر اثر بار ایستا ایجاد میخسارت قابل توجهی به اقتصاد ملی وارد می

شود (افکاري و مینایی، ایجاد می معموًال در انبار و به علت تحت فشار قرار گرفتن سطح محصول

میلیون تن  2از این مقدار که شود، زمینی در ایران تولید میمیلیون تن سیب 3/3). سالیانه حدود 1388

                                                
1 - Brown 
2 - Hardness 
3 - Mechanical properties 
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هزار تن از محصول انبار  600شود که به دلیل شرایط غیر استاندارد انبارها حداقل داري میدر انبار نگه

 ).2013رود (هاشمیان، شده از بین می

در شرایط انبارمانی دچار فرنگی و ... زمینی، گوجهسیب، سیبمانند  و سبزي برخی از انواع میوه

تک که این نیروها به تکطورياهمیت زیادي بوده بهداراي  که شوندهاي ناشی از بارهاي ایستا میآسیب

د. نشوسرعت دچار آسیب می محصوالت بهگردند. در چنین شرایطی ها وارد میها یا دانهها، سبزيمیوه

جز خواص مکانیکی محصول، باید از نحوه اثر متقابل اجزا بر براي تحلیل مکانیکی در چنین شرایطی به

اي به یکدیگر نیز اطالع داشت. در واقع نیروهایی که در یک محصول تل(توده ذخیره) شده، از میوه

ر روي میوه یا سبزي به تغییر شکل دائمی منجر تواند در نقاط تماس بشود، میاي دیگر منتقل میمیوه

  ).2005و همکاران،  4گردد (معصومیشود که نوعی آسیب مکانیکی محسوب می

اي براي تأمین مصارف خانگی و صنعتی ضروري انبارداري محصوالت کشاورزي به صورت فلّه

ادن رطوبت سبب تغییر است. در طی انبارداري، فرایندهاي بیولوژیکی مانند تنفس کردن و از دست د

  ). 1989، 5شود ( بارتونخواص رئولوژي آنها می

- شود؛ به همین دلیل اندازههاي محصول وارد میدر انبارمانی به طور واقعی نیروها به همه جهت

تواند در کنترل کیفیت باشد، دانستن نیروهاي وارده میگیري آنها، از اهمیت بسزایی برخوردار می

هاي ت کشاورزي و کاهش ضایعات مثمر ثمر واقع شود. امروزه براي انجام آزمونانبارداري محصوال

ها با وجود پیشرفته هاي مختلفی طراحی و ساخته شده است که برخی از این دستگاهمکانیکی، دستگاه

 اند کهبودن، کارایی مناسبی را براي انجام آزمون خزش ندارند. چرا که یا براي این منظور طراحی نشده

ها مختص ریزي شده، و یا این دستگاهها برنامهآزمون خزش به عنوان آزمون فرعی (جانبی) براي آن

                                                
4 - Masoumi 
2- Burton 
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-مصرف انرژي باال داراي محدویت و فلزات در دماي باال هستند، و برخی دیگر به علت سنگین وزنی

ایط با بررسی مطالعات انجام شده مشخص شد که براي انجام آزمون خزش در شرباشند. هاي می

باشد و انبارمانی و بر روي محصوالت ویسکواالستیک نیاز به دستگاه اختصاصی آزمون خزش می

آزمون سه محوري بر روي  هیچ گونه همچنین با بررسی کارهاي انجام شده مشخص شد که تا کنون

ه بنابراین انجام آزمون خزش سه محور توسط دستگا .توسط دستگاه مذکور انجام نشده استها نمونه

   اختصاصی آن براي اولین بار در این تحقیق انجام شد.  

هاي انجام شده بر روي مواد مختلف و نحوه انجام آزمایش خزش بر روي این مواد با در بررسی

هاي مختلف و نحوه بارگذاري آنها به صورت هیدرولیکی یا نیوماتیکی با فشار فک باالیی به دستگاه

شد. بایستی بار لحاظ شده از همان باعث تخریب ساختاري نمونه می گرفت واي انجام میصورت لحظه

لحظات اولیه بر ماده اعمال شود تا بتوانیم خصوصیات ماده را با یک بار ثابت بسنجیم؛ لذا دستگاه 

طراحی و ساخت شد، تا عالوه بر آزمون سه محوري، آزمون تک محوري نیز بر روي محصوالت 

  ویسکواالستیک انجام گیرد.

  اهداف تحقیق - 1-3

  :نمود انیب ریبه صورت ز توان¬یرا به طور خالصه م قیتحق نیاهداف ا

 زمینی به روش اجزاء محدودسازي نمونه سیبشبیه . 1

 هاي مختلف نمونههاي ایجاد شده دز مقطعبررسی تنش . 2

 هاي مختلف بررسی جابجایی و کرنش نمونه در گره . 3

    سازي در روش اجزاء محدودمقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج شبیه . 4



 

 
 

  

  دوم:فصل 

 

  ژوهشـري پـانی نظـمب
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  کلیات - 2-1

  مواد يرئولوژ -2-1-1

شود. با این خواص مکانیکی به خواص مربوط به رفتار یک ماده تحت تأثیر بار یا نیرو اطالق می

نامیکی و خصوصیات کرنش یک ماده تحت بار استاتیکی یا دی-تعریف، خواصی از قبیل رفتار تنش

شوند. رئولوژي علم مطالعه تغییر شکل بندي میخواص مکانیکی طبقه عنوانبهجریان ماده در آب یا هوا 

هاي رئولوژیکی براي ارزیابی کیفی محصول، محاسبات . دادهاستو جریان مواد تحت تأثیر نیرو 

) 1-2شود، که در شکل (تقسیم می هاي مختلفی. رئولوژي به گروهیازندموردنمهندسی و طراحی فرایند 

  ).2006، 6است (ساهین و سومنو شدهدادهنشان  هاآنبندي تقسیم

  

  )2006، سوم نوو  نیشاهرفتار مواد بر مبناي علم رئولوژي ( يبندمیتقس - 1- 2شکل 

 

                                                
6 - Sahin and Sumnu 
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  تعاریف- 2-2

 کرنش -2-2-1

یا شکل اولیه کرنش نامیده  هاندازبهتغییر نسبی در اندازه و شکل یک جسم در اثر اعمال نیرو نسبت 

بیان  یا اینچ بر اینچ مترمتر بر میلیمتداول بر مبناي میلی طوربهشود. کرنش کمیتی بدون بعد است و می

کرنش خطی، کرنش محوري و کرنش جانبی را  ازجملهتوان تعاریف مختلفی گردد. در این رابطه میمی

  روند.ر میاي به کادر نظر گرفت که هریک در شرایط ویژه

  تنش  -2-2-2

اي درون اي در نقطههاي نیرویی که بر صفحهتنش عبارت است از شدت نیروهاي داخلی یا مؤلفه

 ازجمله. در این رابطه تعاریف مختلفی از تنش در شرایط مختلف کاربرد دارد، گرددمییک جسم اعمال 

، تنش پیچشی و تنش (شامل تنش کششی و تنش فشاري)، تنش برشی تنش اسمی، تنش نرمال

  گسیختگی.

  مقاومت فشاري  -2-2-3

بیشینه تنش فشاري که یک ماده قادر به تحمل آن باشد مقاومت فشاري نامیده شده و از طریق 

  گردد.گیري بار بیشینه و سطح مقطع اولیه قطعه مورد آزمایش در یک آزمون فشاري محاسبه میاندازه

  حد کشسان -2-2-4

تواند تحمل کند بدون آنکه، پس از برداشتن کل تنش نشی است که ماده میحد کشسان بیشترین ت

  اعمالی، کرنش دائمی در آن ایجاد گردد.
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  حد تناسب  -2-2-5

ت خطی کرنش از حال –بیشترین تنشی که ماده قادر به تحمل آن است پیش از آنکه رابطه تنش 

   (رابطه هوك) خارج گردد.

  ضریب کشسانی  -2-2-6

  . باشدمی ر به نظیر تنش به کرنش پیش از رسیدن به حد تناسبنسبت نظی

  ضریب پواسون -2-2-7

قدر مطلق نسبت کرنش جانبی به کرنش محوري (ناشی از یک تنش محوري یکنواخت) پیش از حد 

جسمی کشیده یا  زمانی که تناسب است. در مواد ناهمسان بیش از یک ضریب وجود خواهد داشت.

در وضعیت کشش قطر جسم کاهش  کهطوريبهکند، مقطع عرضی آن نیز تغییر می شود، سطحفشرده می

یابد. بنا به تعریف، ضریب پواسون عبارت است از نسبت و در حالت فشردگی قطر آن افزایش می

  تغییرات نسبی قطر جسم) به کرنش طولی. صورتبهانقباض (یا انبساط 

                                           )1-1 (  

  : کرنش طولی.: کرنش جانبی، : ضریب پواسون، 

دهد، ضریب هنگام کشش یا فشار تغییر حجمی رخ نمی هاآنبراي موادي که در  آلایده طوربه

ه بدون هیچ تغییري در قطر براي موادي ک آلایده طوربهخواهد بود. به همین ترتیب  5/0پواسون معادل 

 درواقعمنافذ محتوي هوا) ضریب پواسون صفر است.  فراوانوجود تعداد  به دلیلشوند (مثًال فشرده می

مقدار ضریب  ازلحاظبراي مواد متداول در مهندسی و حتی مواد کشاورزي تشخیص تفاوت عینی مواد 

  بسیار مشکل خواهد بود. پوآسن

  

x

y




 p 
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  ضریب توده -2-2-8

-شان مین حجم دهندههاي تغییر العمل ماده را نسبت به تنشده پارامتري است که عکسضریب تو

به  اتیکهیدرو استاست تحت یک فشار یکنواخت  0Vاي از ماده که داراي حجم اولیه دهد. اگر قطعه

  آید:ست میداز معادله زیر به  )Kتغییر کند، در این صورت ضریب توده ( fV معادل تريکوچکحجم 

 

 

 

 )2-2                                                                                          (

              

نیز مقداري منفی خواهد بود. تغییرات کوچک حجم، ناشی  Kمقداري منفی است، بنابراین   ازآنجاکه

دهنده تغییرات زیاد حجم، نشان کهیدرحال، استدهنده ضریب توده باال نشان از افزایش یک واحد 

زمینی و سیب به ترتیب معادل ، ضریب توده آب، سیبمثالعنوانبهضریب توده پایین خواهد بود. 

مشخص، بافت سیب که داراي حجم نسبی  طوربه درواقع. استمگاپاسگال  -3/6و  -78، - 2000

است. بنابراین، سیب  برخوردارنیز  تريکوچکزمینی است، از ضریب توده به سیببیشتري از هوا نسبت 

  ). 1388پذیرتر است (افکاري سیاح و مینایی، تراکم مراتببهزمینی نسبت به سیب

  تخریب بافت -2-2-9

اي در محصوالت معیار گسیختگی، در بارگذاري فشاري و ضربه لحاظ ازنوع تخریب بافت 

گردد، اي عمومًا منجر به تخریب فشاري میست. در میوه سیب بارگذاري ضربهمختلف متفاوت ا

زمینی هاي سیبدهد. در غدهدر برخی ارقام و تحت شرایط خاص، گسیختگی برشی رخ می کهیدرحال

تخریب بافت به عوامل متعددي بستگی  طورکلیبهبرشی است.  صورتبههمیشه  تخریب بافت تقریباً 

دار بودن محصول در زمان رشد گیاه، دما، میزان آب زمانمدتم، نوع عملیات زراعی در رق ازجملهدارد، 

)/(

p 
k 

ovv
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وقوع ضربه، ضریب پواسون، درصد تخلخل و سرعت بارگذاري اشاره کرد (افکاري سیاح و مینایی، 

1385.(  

  رفتار لزج کشسان - 2-2-10

ود یا سطوح یا ماشین اگر هدف تحلیل مکانیکی یک محصول کشاورزي در تماس با مواد مجاور خ

یک جامد کشسان فرض کنیم. در این  عنوانبهتر خواهد بود اگر محصول کشاورزي را باشد، ساده

یک جسم صلب  عنوانبههاي مهندسی محصول توانیم با تقریب مناسبی به ضرایب و ویژگیصورت می

فتار کشسان قادر به بیان رفتار شویم که ر. اما گاهی در کاربردهاي عملی با شرایطی مواجه مییابیمدست

توانیم ماده بیولوژیک را به شکل یک ماده کشسان که مملو از نوعی سیال در این صورت می ماده نیست.

  است فرض کنیم. 

دهد. از خود نشان می توأماناي است که دو خاصیت کشسانی و لزجت را ماده لزج کشسان ماده

شوند. کشاورزي و مواد غذایی با این رفتار توضیح داده میالعمل مکانیکی بسیاري از محصوالت عکس

. یکی از شرایط خاص در است هاآناین بدان معناست که رفتار این مواد تابعی از زمان بارگذاري بر 

مشخص است. به همین  زمانمدتپدیده لزج کشسان تعدیل تنش وارد بر محصول با پخش آن در یک 

هاي مختلفی دهد. در رفتار لزج کشسان، پدیدهبیشتري رخ می مانزمدتترتیب تغییر شکل نیز در 

، خزش، حساسیت به میزان کرنش و پسماند تنش آساییاز:  اندعبارتگیرند که قرار می یموردبررس

  اشاره کرد.

  حساسیت به میزان کرنش - 2-2-11

رد. عمومًا با افزایش هاي مکانیکی مواد کشاورزي دابر نتایج آزمون یفراوانسرعت بارگذاري تأثیر 

  دهد. آهنگ بارگذاري ماده خواص تردي و استحکام باالتري از خود نشان می
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داري بین رفتار ماده تحت بارگذاري شبه استاتیک ) به همین ترتیب تفاوت کامًال معنی2-2شکل (

مانند تنش  نرخ اعمال اگرزیرا  .)1388(افکاري سیاح و مینایی،  دهداي ارائه میو بارگذاري ضربه

 و به صورت، ممکن است شکست بدون تغییر شکل مومسان باشدباال  ايحالت بار گذاري ضربه

 می شود. مادهعبارت دیگر آهنگ بارگذاري باال موجب افزایش استحکام هشکست ترد اتفاق بیافتد ب

  .دگیرشکل مومسان به طور عادي صورت می ، تغییرمی که آهنگ اعمال تنش پایین باشدهنگا

  

  

  )1388(افکاري سیاح و مینایی،  : نحوه تأثیر آهنگ بارگذاري بر رفتار مواد تحت بارگذاري محوري2- 2شکل 

 پسماند - 2-2-12

گاه بر یکدیگر در حالت کلی در یک آزمون فشاري (کششی)، منحنی بارگذاري و باربرداري هیچ

شود، که معرف بنام پسماند شناخته میگردند. اختالف سطوح زیر منحنی در این دو وضعیت منطبق نمی

  به دلیل وجود اصطکاك داخلی در ماده مورد بررسی است.  شدهتلفانرژي 

 در تحقیقی با هدف بررسی کاربرد مبحث مکانیک عمومی شکست در دو محصول سیب و

- به غده سیب شدهاعمال% انرژي 75اي، مشخص شد که بارگذاري فشاري و ضربه تحت زمینیسیب

و  شدهداده% تحت خاصیت کشسانی برگشت 19تا  17رود، حدود ینی به شکل پسماند هدر میزم
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گردد. همین آزمایش در مورد سیب مابقی انرژي عمًال صرف پدیده گسترش ترك در بافت محصول می

کشسان برگشت  صورتبه% 33تا  27، هدررفتهپسماند  صورتبه% انرژي 30نشان داد که حدود 

  ).1984و سکورل،  7شود (هالتمابقی صرف تخریب سلولی در بافت سیب میو  شدهداده

  شکل ییرتغ –منحنی نیرو  - 2-2-13

فت نرم ژیک با باتغییر شکل در مواد بیولو –اند که بخش ابتدایی منحنی نیرو ها نشان دادهآزمایش

و دارد. ر نیرمواد پلیمري مقعري روبه جهت مثبت محو برخالفاست و  یرخطیغ صورتبهعمومًا 

لوژیک اد بیوتوان احتمال داد که وجود رطوبت در موماهیت این پدیده ناشناخته است، اما می هرچند

 هايتنش در آغاز بارگذاري، مقاومت اندك بافت نسبت به واردشدههاي کوچک گردد در تنشسبب می

   هاي بزرگ شود.برشی سبب تغییر شکل

  

  )1976(محسنین،  غییر شکل مواد بیولوژیک و مواد پلیمريت –: مقایسه منحنی نیرو 3- 2شکل 

  

در مواد بیولوژیک بدین معناست که اگر ما ضریب  شکل ییرتغ –شکل منحنی نیرو  Sحالت 

کشسانی (مدول االستیسیته) را بر مبناي شیب منحنی در نظر بگیریم، هر چه بار افزایش یابد، ضریب 

هاي مختلف بهتر است که این بررسی در بار یا تغییر براي نمونه یابد. بنابراینکشسانی نیز افزایش می

                                                
7 - Holt and Schoorl 
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این مواد در بخش نخستین منحنی(نیروهاي کم) حالت کشسان و یا  ازآنجاکهشکل یکسان انجام گیرد. 

هاي اولیه منحنی دهند، لذا بهتر است این بررسی در بخشلزج کشسان خطی بیشتري از خود نشان می

  ).1976انجام گیرد (محسنین، 

  شکل ییرتغ - 2-2-14

عبارت است از جابجایی نسبی نقاط درون یک جسم. تغییر شکل کمیتی برداري است و در حالت 

افتد که حجم یا شکل کلی آن تغییر کند. تغییر حجم در اثر یک تنش کلی تغییر شکل زمانی اتفاق می

-ر شکل کلی جسم نتیجه اعمال تنشتغیی کهدرحالیگردد، ایجاد می هیدرو استاتیکهمسان مانند فشار 

هاي برشی است. باید توجه داشت که تغییر شکل فاکتوري بسیار مهم در مطالعه رفتار رئولوژیک 

هاي مکانیکی که با هدف بررسی خواص مواد رود. زیرا اغلب آزمونمحصوالت کشاورزي به شمار می

( نه نمونه استاندارد) مورد  نخوردهستد صورتبهپذیرد، محصول کشاورزي عمومًا بیولوژیک انجام می

، الزاماً تغییرات تنش نسبت به کرنش را ارائه آمدهدستبهگیرد. در این صورت فاکتورهاي بررسی قرار می

  شکل نسبت به نیرو یا زمان خواهند بود. ییرتغدهنده مقادیر نکرده بلکه نشان

   نقطه تسلیم بیولوژیک - 2-2-15

بدون افزایش نیرو، با  در آنتغییر شکل که  - کرنش یا منحنی نیرو-نشاي است در محنی تنقطه

هاي مبناي انجام آزمون اساسًا بر ذکرشدهشوند. در مواد کشاورزي، تعاریف افزایش تغییر شکل مواجه می

هایی نتایج ، باید یادآوري نمود که حتی در انجام چنین آزمونهمه ینا باهستند  استخراجقابلاستاندارد 

براي تعیین نقاط خاصی از منحنی نظیر نقطه تسلیم، نقطه  درواقعباشند. وابسته به مشاهدات عینی می

کرنش مشخص  -را بر روي منحنی تنش موردنظرعطف یا حد خطی باید بر مبناي مشاهده عینی نقاط 

ت کشاورزي هاي کاملی از محصوالنمود. از سوي دیگر، مواد مورد آزمایش در اینجا قطعات و یا نمونه
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باشند، که مبناي بیولوژیک دارند. تنوع خصوصیات مکانیکی این نوع مواد و عمومًا خصوصیات می

سبب شده است که براي تسهیل در استخراج خصوصیات بافت این مواد به  هادر آنوابسته به زمان 

  ).1388تري نیازمند باشیم (افکاري سیاح و مینایی، تعاریف گسترده

: روش اعمال نیرو، ازجملهشدت آسیب وارده به یک محصول علل مختلفی دارد  در حالت کلی

خواص فیزیکی میوه ممکن  ضربه زنندهدامنه اعمال نیرو بر محصول، شدت بار اعمالی و نوع سطح 

آسیب مکانیکی را  برشدت) برخی عوامل مؤثر 4-2است با رسیدگی میوه ارتباط داشته باشد. شکل (

هاي کاهش آسیب مکانیکی نیز از طریق کنترل همین عوامل ی است که یافتن راهدهد. طبیعنشان می

 ).1976و همکاران،  8پذیر خواهد بود (اوبرینامکان

  

  )1976بر ضایعات مکانیکی محصول (اوبرین و همکاران،  : عوامل موثر4- 2شکل 

  خریب مکانیکی محصوالت کشاورزي ت - 2-2-16

نیست اما وقوع  شدهشناختهخوبی تخریب در مواد بیولوژیک به یسممکان هرچندباید توجه نمود که 

گسیختگی و یا پارگی در محصول) چه از درون و چه در سطح  صورتبهتخریب در سیستم سلولی (

حد تسلیم بیولوژیک  وسیلهبهاست. در مواد بیولوژیک شروع گسیختگی در سطح سلولی  تشخیصقابل

                                                
1- O’Brin 
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دهد که بار توان گفت که صدمه مکانیکی زمانی رخ میتقریبی می رتصوبهگردد. بنابراین مشخص می

تواند درونی یا بیرونی، استاتیک یا وارده بر محصول از حد تسلیم بیولوژیک فراتر رود. این بار می

دهد) نتیجه فیزیکی است رخ می ندرتبهدینامیک باشد. صدمه مکانیکی ناشی از نیروهاي داخلی(البته 

هایی از این دهد. نوسانات دما، رطوبت و تغییرات شیمیایی یا بیولوژیکی مثالل رخ میکه درون محصو

 تغییرات هستند. 

شود که فرنگی و گیالس دیده مینمونه مشخص صدمه مکانیکی ناشی از نیروهاي داخلی در گوجه

ات مکانیکی ). صدم1986، 9کند (سیتکیبه دلیل افزایش فشار داخلی، پوست شروع به ترك خوردن، می

 گردد:به یکی از دو طریق زیر در محصول ایجاد می

ا شود یده میمحصول زمانی که از یک مجراي ثابت با فشار عبور دا ازحدبیشالف) تغییر شکل 

، عبور کوبخرمنانه در دگیرد، مانند تخریب مشابه تحت بارگذاري ایستا (ثابت) قرار می ايگونهبه

ه مًال فشردهاي کار بستههایی که دقرار گرفتن میوه فشارتحتها در سیلوها و یا اي از نقالهمحصول دانه

  اند.بر روي هم قرار گرفته

مانند شکست  گیرداي قرار میضربه صورتبه ازحدبیشب) زمانی که محصول تحت یک نیروي 

اشی از نمکرر ونقل تحت ضربات هایی که در مرحله حملدانه در مرحله تخلیه در سیلو و یا میوه

  گیرند.ارتعاش قرار می

آالت و یا مخازن در مورد (الف) صدمات مکانیکی به علت تماس محصول با سطح سخت ماشین

ها حتی تماس ها و سبزيدهند. در مورد میوهداري محصول و در اثر نیروهاي برشی رخ مینگه

                                                
9 - Sitkei 
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ک یا شبه استاتیک اعمال گردد) در محل تماس نیروي استاتی کهدرصورتیمحصوالت با یکدیگر نیز (

  ). 1994، 10گردد (استروشاین و هامانمنجر به بروز صدمه می

  مواد ویسکواالستیک  - 2-2-17

ویسکواالستیسیته به دو خاصیت ویسکوزیته و االستیسیته در مواد اشاره دارد. ویسکوزیته بیانگر 

ست. مواد ویسکوز یا گرانروي مانند میزان گرانروي و االستیسیته بیانگر خاصیت ارتجاعی در مواد ا

 شودیمدهند. مواد االستیک نیز به موادي گفته عسل، در برابر نیروهاي برشی از خود مقاومت نشان می

شوند(مانند کش) و پس از قطع نیرو به شکل اولیه که در اثر اعمال نیروهاي کششی به سرعت کشیده می

باشند با این توضیح که کشیده شدن ها میهر دو این ویژگی . مواد ویسکواالستیک دارايگردندیبرمخود 

یعنی با اعمال نیرو و تا زمانی که ماده به  این مواد در اثر اعمال نیروهاي کششی، وابسته به زمان است

گردد اما با افزایش زمان حد تسلیم نرسیده است با قطع نیروي کششی ماده به حالت اولیه خود برمی

و همکاران،  11(ال هایکیدن ماده به حد تسلیم تغییر شکل آ  دائمی خواهد بود اعمال نیرو و رس

2001.(  

  رفتار ویسکواالستیک - 2-2-18

مواد بسیاري وجود دارد که  هرحالبهدانند.تفاوت بین جامدات و مایعات را می وضوحبهاکثر مردم 

گاهی  هاآنو تعیین خصوصیات  گیريدهند و اندازهخصوصیات جامدات و مایعات را نشان می زمانهم

یابد و این شود شروع به تغییر شکل میاوقات مشکل است. وقتی نیرویی به یک سیال ویسکوز اعمال می

یابد تا اینکه طور پیوسته تغییر شکل میاست. این سیال به کاررفتهبهتغییر شکل متناسب با مقداري نیروي 

اولیه برگردد. سیاالت ویسکوز عمومًا داراي  به حالت تواندنیرو حذف شود. با حذف نیرو هم نمی

                                                
10 - Stroshine & Hamann 
11- Al - Haik 



 تایج و بحثن                                                                                                        فصل چهارم

 

s 
 

باشند.بعضی مواد غذایی خصوصیات ویسکوز و االستیک را ویسکوزیته و جامدات داراي االستیسیته می

  ).2006، 12و سومنو شوند (ساهینمواد ویسکواالستیک شناخته می عنوانبهداشته و  باهم

د و یک هستنکه محصوالت کشاورزي و غذایی ویسکواالستدهد تقریباً تمامی نتایج تجربی نشان می

  خطی است. صورتبهعمومًا  کنند که این رفتار ویسکواالستیکهاي انتشار یافته تأیید میچنین دادههم

ده شود ابل برگشت در ماقموجب تغییر شکل غیر اي باشد که اندازهبه ماده به  وارده اگر مقدار تنش

یک االستکرنش تابعی از تنش و زمان خواهد بود و این رفتار را ویسکو نسبت تنش به در آن صورت

یز در ویسکوپالستیسیته ن عنوانبهرا در بعضی منابع  یرخطیغنامند. رفتار ویسکواالستیک غیرخطی می

دارد، وجود ن یرخطیغگونه تئوري براي رفتار ویسکواالستیسیته گیرند. از آن جا که هنوز هیچنظر می

ی رضیاتفعی شده است که رفتار رئولوژیکی محصوالت کشاورزي و غذایی با در نظر گرفتن تاکنون س

براي مواد مهندسی  شدهارائههاي ویسکواالستیسیته خطی و با کمک تئوري مسئلهسازي براي ساده

 ).1385توصیف شوند (رضوي و همکاران، 

  هاي ارزیابی خواص ویسکواالستیکآزمون - 2-3

   یتنش آسای -2-3-1

 یازدنمورش اگر مواد غذایی تا یک کرنش ثابت تغییر شکل یابد و کرنش ثابت نگه داشته شود، تن

گیري زمان اندازه تابعی از عنوانبهیابد. در این آزمون تنش براي حفظ این کرنش با زمان کاهش می

هاي منحنی ود.به کار ر يمحورتکبرشی، کششی یا فشاري  صورتبهتواند شود. این آزمون میمی

  است. شدهداده) نشان 5-2رهایی تنش براي مواد االستیک، ویسکوز و ویسکواالستیک در شکل (

  

                                                
12 - Sahin & Sumnu 
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  )2006، سومنوهاي رهایی تنش براي مواد االستیک، ویسکوز و ویسکواالستیک (ساهین و : منحنی5- 2شکل 

  

یابند، ولی هیچ ش میسریع آسای آلایدهشود مواد ویسکوز ) مشاهده می5-2در شکل ( همچنان که

آسایش یافته و بسته به  یجتدربهشود. مواد ویسکواالستیک مشاهده نمی آلایدهرهایش در مواد االستیک 

 شود . در مواد جامد ویسکواالستیک تنش تا یک تنش تعادلی ساختار مولکولی ماده متوقف می

صفر است. به علت  ماندهیباقات ویسکواالستیک تنش . اما در مایعاستاز صفر  تربزرگکه  یافتهکاهش

یابد. زمان رهایش از جامدات رهایش می تریعسرهاي مایعات تنش در این مواد تحریک باالي مولکول

براي جامدات  کهیدرحال. استثانیه  10- 13براي مایعات بسیار کوتاه است مثًال براي آب برابر با 

  ثانیه است.  10- 1 -610اي مواد ویسکواالستیک در حدود االستیک بسیار طوالنی است و بر

  آزمون خزش -2-3-2

اعمال نماییم،  یموردبررساگر در یک آزمون فشاري (کششی) براي مدتی تنش ثابتی را بر ماده 

معمول در برخی موارد در  طوربهیابد. این پدیده تغییر شکل در جسم با گذشت زمان افزایش می

هاي اي از غدهزمینی که در زیر تودهکند. غده سیبمواد غذایی اهمیت پیدا میمحصوالت کشاورزي و 

  . به هر صورت اگر میزان بار به حد استي از وقوع خزش ثابتی قرار گرفته است نمونه فشارتحتدیگر، 
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the Creation of Waste. In This Case, in the Present Research, with Conducting an 
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by the Finite Element Method Under Load. Creep and Tension Tests on a Cylindrical 
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Modulus Had Been Extracted Over Time and Had Been Imported to the ABAQUS 2016. 

The Results Showed That the Maximum Tension Occurred in Layers Near the Pressure 
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Of The Potato. According To The Created Tension, Maximum Displacement Had Been 
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