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: کشاورزی          دهدانشک 031 تعداد صفحه:               8/1388/ 7 : تاریخ فارغ التحصیلی                      

بارگذاری برشی، ایضربهبارگذاری فشاری، بارگذاری  ،خواص مکانیکی ،خواص فیزیکی، بادام درختی : هاکلید واژه  

پاریل، شامل های آذر و نونغز دو رقم بادام درختی به نامدر این تحقیق برخی از خواص فیزیکی دانه و م :چکیده

و  ، فوالد گالوانیزهآهن بر روی سطوح  استاتیکی اصطکاک ضریبخواص هندسی، چگالی واقعی و چگالی توده و نیز 

 استاتیکی و بارگذاری خواص مکانیکی دانه بادام به دو روش بارگذاری شبه همچنینگیری شد. آلومینیوم، اندازه

استاتیکی شامل بیشینه نیرو، انرژی و توان  دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری شبه

گیری و ارزیابی های بادام، تحت بارگذاری فشاری بین دو صفحه تخت اندازهمورد نیاز برای شکست پوست چوبی دانه

و سه  )کوچک، متوسط و بزرگ(در سه سطح اندازه  تصادفی و های کامالًبر پایه طرح بلوکها شد. تمامی آزمایش

)در امتداد محورهای اصلی جهت بارگذاری  X  ، Y و   Z متر بر میلی 200و   100، 10)و با سه سرعت بارگذاری  ( 

هر دو  ها برایتکرار انجام شدند. تأثیر سه فاکتور اندازه، سرعت و جهت بارگذاری و نیز اثرات متقابل آن 10دقیقه(، در

رقم مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مقادیر میانگین خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم ذکر شده با یکدیگر 

بیشینه نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای شکست پوست رقم آذر با مقادیر میانگین به ترتیب   مقایسه شدند. N  6/884 

 ،mj 3/447 ، W پاریل و برای رقم نون 681/0 N  2/56 ،  mj 4/31 ، W و مشخص گردید که  بدست آمد 045/0 

رقم آذر به طورقابل  شامل بیشینه نیرو، انرژی و توان الزم برای شکست پوست چوبی میانگین مقادیر خواص مکانیکی

-پاریل است. در هر دو رقم اثر اندازه، سرعت و جهت بارگذاری بر خواص مکانیکی  معنیای بیشتر از رقم نونمالحظه

به طوری که با افزایش سرعت بارگذاری، خواص مکانیکی دانه بادام شامل نیرو و انرژی الزم برای  دار بوده است.

خواص مکانیکی حاصل  در این تحقیق یافت.و توان الزم برای شکست دانه بادام افزایش می شکست دانه بادام کاهش

در این آزمون با استفاده از دستگاه آونگ قرار گرفت.  ای مورد بررسیی ضربهاز بارگذاری دینامیکی، تحت بارگذار

و دو جهت  )کوچک، متوسط و بزرگ( ای مقدار انرژی الزم برای شکست دانه بادام را در سه سطح اندازهضربه

)در امتداد محورهای اصلیبارگذاری  Y   و Z پاریل تعیین شد. با هفت سطح انرژی برای هر دو رقم آذر و نون (

نجام آزمون بارگذاری برشی به صورت شبه استاتیک، برخی از خواص مکانیکی مغز بادام شامل نیرو، انرژی همچنین با ا

)کوچک، متوسط و بررسی شد. در آزمون بارگذاری برشی اثر اندازه در سه سطح  برش مغز بادام و توان الزم برای

ی در سهدرصد( و اثر سرعت بارگذار 25و  15، 5بزرگ(، اثر رطوبت در سه سطح) متر بر میلی 100و   50، 5) سطح 

مقادیر میانگین بیشینه نیرو، انرژی و توان الزم  .ها بر خواص مکانیکی مغز بادام ارزیابی شددقیقه( و نیز اثرات متقابل آن

Nبرای برش مغز بادام رقم آذر به ترتیب   43/15 ،  mj 12/6 ، W پاریل و برای رقم نون 0058/0  N  03/17  ،  

mj 19/8، W پاریل، نیرو، انرژی و باشد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که برای برش مغز رقم نونمی 0071/0

.توان بیشتری الزم است  
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 مقدمه -1-1

خشکباری است که ارزش غذایی، دارویی و اقتصاادی  -ترین محصوالت باغیبادام یکی از با ارزش

به همین دلیل توجه به توسعه و بهبود روزافازون تولیاد و فارآوری آن از اهمیخات خاصای باالیی دارد و 

 باه و شاده اساتفاده باز دیر از بشر بوسیلة که است میوه درختان قدیمترین از یکی بادام برخوردار است.

از جملاه  و اسات شاده محادود ازجهان خاصی درنواحی آن تولید دارد، که خاصی کولوژیکا نیاز دلیل

ایالت  ایران بعد از .باشدهزار تن می100محصوالت با ارزشی است که تولید سالیانه آن در ایران بیش از 

متحده آمریکا، اسپانیا و ایتالیا مقام چهاارم تولیاد ایان محصاو  را در جهاان باه خاود اختصااص داده 

از نظر شرایط آب و هوایی، امکان توسعه سطح  کشورمان. با توجه به استعداد (2006 ،1)فائواستاتاست

بنادی باه منظاور بسته های فرآوری وزیر کشت این محصو  و نیز ایجاد صنایع غذایی وابسته و سیستم

رو جهت توفیق در تولید و توساعه ساطح زیار کشات ایان . از اینوجود داردورود به بازارهای جهانی 

عرضاه محصاو  مرغاوب و باا کیفیات بااال  برایهای فرآوری مناسب محصو ، توجه به ایجاد دستگاه

 باشد.ین محصو  میکه این امر مستلزم تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی ا ،اجتناب ناپذیر است

 ایط وجدید بر اساس شرو فرآیندهای ها دهد ماشینشناخت خواص محصوالت کشاورزی اجازه می

لیات دهی عمخسارت کاهش و بهره میزان طراحی شوند و بدین ترتیب های فیزیکی محصوالتویژگی

و بوده  خوردارای برهمکانیک محصوالت کشاورزی از اهمیت ویژ مطالعه علم یابد. به همین دلیلافزایش 

 که گفتان تویبا قطعیت م لذا است. در چند دهه گذشته بوده دلیلی بر توسعة این علم جوان ،همین امر

 (.1382، )توکلی باشدمیای مهندسی کشاورزی مکانیک محصوالت کشاورزی موضوع پایهبحث 

ع محصو ، الزم است که به کنندگان و تنوبا توجه به ساختار تولید بخش کشاورزی، تعداد تولید

جات، سبزیجات و اجرا برای جلوگیری از اتالف مازاد مصرف روزانه میوه هایی آسان و قابلدنبا  روش

برای حفظ کیفیت و تداوم عرضه محصوالت متناسب با ذائقه   از طرفی .باشیمکشاورزی  سایر محصوالت

دی باال، یکی از ضروریات بخش تولیدات کنندگان، فرآوری محصوالت کشاورزی با ارزش اقتصامصرف

                                                 
1 . FAOSTAT 



شود و هم نیاز بازار مصرف به طور غذائی است. بدین طریق هم از ضایعات محصو  جلوگیری میمواد 

محصوالت کشاورزی در تعیین  مطلوب تأمین خواهد شد. در این ارتباط اطالع از خواص مکانیکی

نهایت طراحی تجهیزات مربوط به فرآوری ونقل و در کیفیت، کاهش صدمات احتمالی ناشی از حمل

از آنجا که عوامل مختلفی از قبیل عوامل بیولوژیکی، عوامل زیست محیطی، شرایط و نقش مؤثری دارد. 

گذارند لذا تولیدی تأثیر می روش کاشت، داشت، برداشت و نوع انبارداری بر خواص مختلف محصو 

های پس از برداشت، از قبیل یزات مخصوص فرآیندتعیین این خواص به منظور کاربرد در طراحی تجه

 باشدو... ضروری و مفید می کارخانجات نقل، فرآوری دروبندی، حمل بندی، جداسازی، بستهدرجه

 (. 1382،هشجین )توکلی

بطور کلی تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی و 

بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی همواره مورد توجه بوده ات انتقا ، درجهها و تجهیزساخت ماشین

های کشاورزی بدون توجه به این پارامترها، ناقص و منجر به نتایج ضعیف است و اصوالً  طراحی ماشین

 گردد.می

اهمیت اقتصادی، غذایی و دارویی بادام، شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی این محصو   با توجه به

خواص مکانیکی بادام نظیر تغییر شکل ویژه، نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای  باشد.ارای اهمیت مید

      ترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت استخراج مغز بادامشکستن بادام و نیز استحکام گسیختگی از مهم

ست چوبی بادام، جدا عملیات پس از برداشت این محصو  عمداً شامل سه مرحله شکستن پو باشند.می

 باشد.بندی میکردن مغز بادام از پوست چوبی آن و خال  کردن و بسته

 

 

 اهداف تحقیق ضرورت و -1-2

فیزیکی و مکانیکی بادام درختی به  با توجه به عدم وجود اطالعات کافی در خصوص خواص

نجا که فرآیند از آ ود.شخصوص ارقام کشت شده در ایران، ضرورت تعیین این خواص احساس می

هایی با کیفیت باالست، لذا طراحی ترین مرحله دستیابی به مغز بادامترین و بحرانیشکست بادام حساس

باشد. چنانچه خواص مستلزم تعیین خواص مکانیکی بادام می ،بادامفرآوری  هایو ساخت ماشین



و  های بادام شکنراحی ماشینبا استفاده از نتایج حاصل در ط تعیین شود،آن  مکانیکی بادام و مغز

که در نتیجه، بازار پسندی این محصو  نیز  یابد، تلفات مغز بادام کاهش میکنهای خال همچنین ماشین

مکانیکی آن  فیزیکی و های فرآوری بادام، تعیین خواصرو در طراحی ماشیناز این یابد.بهبود می

با محصو  سبب افزایش تلفات مغز و کاهش  باشد. در غیر این صورت عدم تطابق ماشینمی ضروری

 هایبه نام در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم بادام درختی .شودکیفیت نهایی محصو  می

، که هر دو از ارقام کشت شده و شناخته شده در ایران با پوست کاغذی 2پاریلآذر با پوست سنگی و نون

 بنابراین در مجموع اهداف این تحقیق عبارتند از:ت. شوند، مورد بررسی قرار گرفمحسوب می

، هروی حسط ،شامل ابعاد، میانگین قطر هندسی، حجم بادام درختی فیزیکیتعیین و بررسی خواص  -1

آذر  دو رقمبرای  ضریب اصطکاک ایستایی و ضریب کرویت ،3چگالی توده ،2واقعی جرم، چگالی

 .پاریلو نون

کست بیشینه، انرژی گسیختگی و توان مورد نیاز برای ش تعیین خواص مکانیکی شامل نیروی -2

 .به روش بارگذاری فشاری پوست چوبی ارقام ذکر شده

 ي.ي فشاراندازه، جهت و سرعت  بارگذاري بر خواص مکانیکي بادام بر اثر بارگذار بررسي اثر -3

 ای.ربهبرای شکست پوست چوبی ارقام ذکر شده به روش بارگذاری ض الزم  جنبشیانرژی تعیین  -4

 ده.ارقام ذکر ش در غز بادامتعیین بیشینه نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای برش م -5

 برشی. رگذاریبارگذاری بر خواص مکانیکی مغز بادام بر اثر با سرعتبررسی اثر اندازه، رطوبت و  -6

 

 لیات و تعاریفک -1-3
 

 فیزیکیخواص  -1-3-1

انباارداری  ،نقلوکشاورزی در مراحل برداشت، حملمواد ی هاکننده ها و تبدیلطراحی موفق ماشین

شاکل،  تبدیل این مواد به خوراک، وابسته به خاواص فیزیکای آنهاا اسات. فرآوری و مواد کشاورزی و

هاای فیزیکای هساتند کاه در اندازه، حجم، سطح رویه، چگالی، تخلخل، رنگ و ظاهر از جمله مشخصه

                                                 
2. Nonpareil                    2. True density                 3. Bulk density 



ک ماشین مخصوص یا تحلیال رفتارهاای حاصاله در انتقاا  ماواد بسیاری از مسائل مربوط به طراحی ی

 پردازیم.در این ارتباط به تشریح این خواص می باشند.دارای اهمیت می

 

 شکل و اندازه -1-3-1-1

هاا از ماواد خاارجی و همچناین کشااورزی در جداساازی آن حصاوالتفیزیکای م شکل و انادازه

کشاورزی را تشریح کنیم، اندازه  محصوالتخواهیم که می مانیجداسازی بر اساس اندازه کاربرد دارد. ز

   آنعضای از ابعااد بباشند. برای تعیاین شاکل یاک جسام بایاد اغلب مهمترین خصوصیت می ،و شکل

مؤثرند، رابطه باین  محصو  کشاورزی گیری شود. در مواردی که هم شکل و هم اندازه در فرآوریاندازه

 (.1382،)توکلی( نشان داد1-1ستم دو بعدی مانند معادله )توان توسط یک سیآنها را می

(1-1                             )                                                                  

 sshfI , 

گیرد. در ماوارد ، قرار میs)( ، و اندازهsh)(تأثیر شکل شاخصی است که تحت I،(1-1در معادله )

هاای دیگار مانناد محال ممکن است هم تابعی از شکل و اندازه و هم تابعی از پارامتر Iدیگر، شاخص

ها و سبزیجات از نظر شکل هندسی ت، میوهها، غالدانه بندی، دوام و غیره باشد.قرارگیری، شاخص بسته

گیاری الزم اسات. از نظار ها، تعداد زیاادی انادازهنامنظم هستند و برای بدست آوردن میانگین اندازه آن

نامتقارن باشاد، تعاداد  جسمکند. هر چه یک می گیری در راستای چند محور متعامد کفایتعملی، اندازه

     بنابراین مهم اسات کاه بادانیم چاه معیااری را بایاد در نظار گرفات تاا یابد.ها، افزایش میگیریاندازه

های رایج برای کمی نمودن شکل محصاوالت یکی از روش های مربوط به شکل کافی باشند.گیریاندازه

 به روش محاسبه آن پرداخته خواهد شد. دو که در فصل ها استکشاورزی محاسبه ضریب کرویت آن

 تخلخل گالی وحجم، چ -1-3-1-2    

حجم و چگالی مواد غذایی و محصاوالت کشااورزی اهمیات زیاادی در فرآینادهای مختلاف و در 

خشک کردن و نگهداری، طراحی سیلوها و مخازن نگهداری، تاراکم ارزیابی کیفیت محصوالت از جمله 

، رسایدگی حاظبندی و جدا نمودن، ارزیابی از لمکانیکی علوفه سیلویی، جدانمودن مواد ناخالصی، درجه

شکل نامنظم اکثر محصوالت کشاورزی، اندازه کوچاک ماوادی شابیه  جات دارد.و نرمی در میوه ترکیب

گیاری حجام و جارم هاا، مشاکالت زیاادی را در انادازههای غالت و طبیعت متخلخل آنو دانه رهابذ



روش جابجایی  هبآورد. در مواردی که محصو  شکل نامنظمی دارد، حجم آن ها بوجود میمخصوص آن

ای نظیر بادام را معموالً به دو صورت چگاالی واقعای و چگالی محصوالت دانه .شودگیری میآب اندازه

 کنند.چگالی توده بیان می

       شاود کاه بااای محساوب   ماینسبت تخلخل نیز از مشخصاات مهام در تاوده محصاوالت داناه 

 .باشدابل محاسبه میچگالی واقعی و چگالی توده محصو  قگیری اندازه

 

 رطوبت -1-3-1-3

ی و هاست که بر خاواص فیزیکاهای مواد بیولوژیکی، میزان رطوبت در آنمشخصهیکی از مهمترین 

هاا و هویاژه میاو فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی به خواصها نیز تأثیرگذار است. مکانیکی آن

صاوالتی . محباشدها میآن ت تأثیر مقدار رطوبتسبزیجات که دارای آب زیادی هستند تا حد زیادی تح

  شهاا کااهفشاار باین سالو  که طی آندهند که دارای رطوبت زیادی هستند به راحتی آب از دست می

اثر می گاذارد. همچناین مقادار  ماده رنشک-یابد. فشار تورم سلولی بر خواص کشسانی و رابطه تنشمی

 (.1382)توکلی،یز مؤثر استرطوبت بر حساسیت در برابر آسیب دیدگی ن

 

 

 

 

 خواص مکانیکی -1-3-2

یروهای وارده بیان کند، خواص مکانیکی مواد به عنوان هر خاصیتی که رفتار مواد را تحت اثر ن

 یینتع برای کرنش( -)تنش "تغییرشکل -نیرو"و رفتار  فشار -کشش کلی از آزمون طور شود. بهتعریف می

 (.1978، 3شود )محسنینمی د استفادههای مکانیکی مواتوصیف ویژگی و

تعیین  .خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی به دالیل مختلف برای محققین جالب توجه بوده است

هاای برداشات، ساازی ماشاینوردن اطالعاتی کاه باه بهیناهآکیفیت و بدست  ظخواص مکانیکی از لحا

                                                 
3. Mohsenin 



هدف نهایی کاهش ضایعات کمی و کیفای  بندی انجامد، اهمیت دارد. در همه این مواردجابجایی و بسته

محصوالت از جمله برداشت تا تولید محصو  نهایی خواهد بود. خواص مکانیکی مانند مقاومت فشاری 

و برش نیز در بسیاری از موارد مهم بوده و به عنوان معیاری از مقاومت به گسیختگی  ربهو مقاومت به ض

  آیند.ل به حساب میو حمل و نق ، فرآوریو آسیب در مراحل برداشت

تواند شامل سختی، مقاومت خمشی، مقاومت فشاری، مقاومت به ضربه، مقاومت خواص مکانیکی می

 باشد.  غیرهو  شکست گسیختگی، توان مورد نیاز انرژی به برش، ضریب کشسانی،

 

 های مکانیکیآزمون -3-3-1ج

شناخت خصوصیات مقاومتی  ،مکانیکیهای اصولی برای جلوگیری از بروز صدمات یکی از راه

های استاندارد تحت یابی به این اطالعات انجام آزمونمحصو  تحت شرایط مختلف است. برای دست

برای شناسایی خواص بافت  ای مختلفیهآزمونتا کنون  گیرد.می نظر قرار شرایط کنتر  شده مد

های کانیکی اشاره کرد. روشهای متوان به آزمونبیولوژیک استفاده شده است که در این میان می

شباهتی که از لحاظ ماهیت با مراحل برداشت و فرآوری پس از برداشت  و مکانیکی به علت سادگی

محصو  دارند، از عمومیت بیشتری برخوردارند. در عین حا  باید توجه نمود که در روش مکانیکی 

در مورد رفتار محصو  مورد نظر  بسته به نوع بارگذاری و ماهیت تحقیق و همچنین فرضیاتی که محقق

نماید، با گستره وسیعی از پارامترهای مکانیکی مواجه خواهد شد. در صورتی که هدف از لحاظ می

سازی ماشین آالت پس از برداشت باشد، تحقیق، کسب اطالعات از بافت محصو  به منظور بهینه

ها در محاسبات مهندسی وجود آن زاستفاده ارد نظر باید پارامترهای اساسی باشد تا امکان وپارامترهای م

 )توکلی،دنباشمی هازمایشآترین از متداو  و ضربه فشار -کشش هایدر این رابطه آزمون داشته باشد.

1382.) 

 

 گذاری فشاری تک محوری )شبه استاتیک(بار -1-3-3-1

ل استفاده در طراحی و به منظور کسب نتایج مفید از آزمایشات به صورت اطالعات قابل درک و قاب

تغییرشکل محصوالت کشاورزی تحت تأثیر بارهای  -آنالیز مهندسی، مطالعه بر روی رفتار منحنی نیرو

به استاتیک، معیار شباشد. نیروی شکست دانه تحت تأثیر نیروهای استاتیک و شبه استاتیک ضروری می



توان به عنوان اصو  اولیه و ، که از آن میباشدمیمناسبی برای طراحی ادوات با کارایی و کیفیت باالتر 

باشند، استفاده نمود هایی که با دانه در ارتباط میهای مختلف ماشیناساسی در طراحی و تنظیم قسمت

 2کشسان -لزج( موادی یادانه محصوالت از جمله)محصوالت کشاورزی (.1995، 4و ایردایاراج )بارگا 

کنند. باربرداری، همیشه مقداری از انرژی را در خود ذخیره می -هستند و در اثر عملیات بارگذاری

ر محصو  وارد شبه استاتیک( ب)ممکن است با سرعت زیاد )ضربه( و یا با سرعت کم اعمالیبارهای 

جرم )مادی مشخصهشکل و اندازه( و )هندسی مشخصه. واکنش مواد نسبت به بارگذاری، ناشی از گردند

های عینی به صورت باشد. به منظور کسب نتایج مفید از آزمون( میو ذرات تشکیل دهندۀ جسم

 "تغییرشکل -نیرو"اطالعات قابل درک و قابل استفاده در طراحی و آنالیز مهندسی، مطالعه بر روی رفتار 

باشد. بنابراین برای بیان این رفتار، محصوالت کشاورزی تحت تأثیر بارهای شبه استاتیک ضروری می

یا روی  و اعم از فشاری، کششی، خمشی و برشی بر روی محصوالت دست نخورده و کامل، هاییآزمون

 (.1386)آشتیانی عراقی و همکاران، شودمیندسی منظم از مواد کشاورزی انجام هایی با شکل هنمونه

محصاو  تحات  ،در این آزمون که روشی بارای مطالعاه خاواص مقااومتی ماواد کشااورزی اسات

 ،"شاکلیارتغی -نیارو"ک محوری )شبه استاتیک( قرار گرفته و با اساتخراج منحنای بارگذاری فشاری ت

ی میاوه میزان انرژی الزم بارای گسایختگ نیز شکل در نقطه گسیختگی وتغییر ،نیروی الزم برای شکست

ی فشااری توان ضریب کشسانی ظاهری و بیشینه نیارومده میآهای بدست می گردد. ضمناً از داده تعیین

  (.1382محاسبه نمود )لهراسبی،  را نیز

ی ارزیابی توان به صورت کممعین تغییر شکل مورد نیاز است را می قدارمقدار نیرویی که برای یک م

. باشدمی ریترین آزمایش برای ارزیابی رفتار محصو  تحت اثر نیرو، آزمایش بارگذاری فشاکرد. متداو 

 رداشت، حمل وتوان آسیبی را که در اثر بمی "شکلتغییر -نیرو"با انجام این آزمایش و استخراج منحنی 

 شود مطالعه نمود.ها و سبزیجات و دیگر مواد کشاورزی وارد میداری به میوهنقل و انبار

کارنش بار روی  -هرچند ماهیت مواد بیولوژیک پیچیدگی خاصی داشته و امکان بررسی توزیع تنش

ند، وجود ندارد، اما باید این حقیقت را پاذیرفت کاه معماوالً باشاین مواد که عموماً به شکل محدب می

قرار های مکانیکی ونقل و فرآوری تحت تنشمحصوالت کشاورزی به شکل طبیعی خود در مراحل حمل

                                                 
4. Bargale and Irudayaraj                 2. Viscoelastic 



هاا، های استاندارد از محصوالت کشاورزی و انجام آزمایش بر روی آنگیرند. بر این اساس تهیه قطعهمی

ر محصو  ر در شرایط واقعی نشان داد. لذا بخش عمدهای از تحقیقات انجام شاده تواند رفتااصوالً نمی

هاا باه صاورت دسات نخاورده در زمینه تعیین خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی، بررسی رفتار آن

  زمایش مواد به صورت یک شکل هندسی مشاخص در دساتگاه بارگاذاری فشااری قارارآدر این است. 

 صافحه تخات نموناه را تدهاد. حرکااز باال نمونه را تحت فشار قرار می یک صفحه تخت و گیرندمی

گیاری انادازه هاا،تعبیه شده بر روی یکی از فاک فشار قرار داده و نیروی فشاری به وسیله حسگر تحت

که در انجام این  های آزمایشی کاربرد فشار تک محوری استهای بارگذاری در نمونهیکی از راه .شودمی

ه ها به کار بردباید شرایطی در اعما  این آزمایش آزمایش، نتایج از صحت ای باال بردن اطمینانبر آزمون،

 (1382)توکلی،شود که عبارتند از: 

 د.شوایجاد ن در نمونههیچ گونه خمشی  طی آن الف: بار باید کامالً محوری بوده و

نکه تغییر شکل عرضی نمونه را ب: اصطکاک بین دو انتهای نمونه و صفحه فشار خیلی کم باشد تا ای

 محدود سازد.

 ج: نسبت طو  به ارتفاع نمونه طوری باشد که خطر خمیدگی وجود نداشته باشد.

 شکلتغییر -پارامتر های استخراج شده از منحنی نیرو -1-3-3-2

آیاد کاه بارای بررسای شکل بدست میتعییر -پارامتر های زیادی از منحنی و سطح زیر منحنی نیرو

تاوان بارای ی خصوصیات بافت محصوالت کشاورزی و مواد غذایی مفیدناد. از ایان پارامترهاا مایکیف

تاوان از محصاوالت باه شاکل در آزمایش بارگذاری می بررسی خصوصیات شکست مواد استفاده نمود.

در  یها استفاده کرد. اما از آنجا که بسایاری از محصاوالت کشااورزهای آماده شده از آنطبیعی یا نمونه

هاا بایاد در حاد امکاان در گیاریشوند )مثل نگهداری میوه با پوست(، انادازهحالت طبیعی فرآوری می

 (.1978محسنین، )شرایط نزدیک به این حالت انجام گیرد

در بسیاری از موارد، به منظور مطالعة رفتار مکانیکی مواد، از انجام آزمون بر محصو  طبیعی و دست 

تغییرشکل محصوالت  -شود. مطالعة رفتار نیروتغییرشکل استفاده می -نیرو نخورده و بررسی منحنی

تر از آزمایشات عینی استاتیک، کوششی است به منظور کسب نتایج گستردهکشاورزی تحت بارهای شبه

 های قابل درک و استفاده در طراحی و آنالیز مهندسی.به صورت داده



 5هایی چون تئوری هرتزتوان به کمک روششکل را مییریتغ -اطالعات استخراج شده از منحنی نیرو

  .(1-1)شکلکار بردبرای محاسبة برخی پارامترهای معین نظیر ضریب کشسانی به 2و تئوری بوسینسک

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد بیولوژیک و مواد پلیمری "غییرشکلت -نیرو"تفاوت بنیادین در منحنی  -1-1شکل 

افت نرم در مواد بیولوژیک با ب "کلشتغییر -نیرو"دایی منحنی اند که بخش ابتآزمایشات نشان داده

ر ارد. هدخطی است و بر خالف مواد پلیمری، تقعری به جهت مثبت محور نیرو عموماً به صورت غیر

وژیک واد بیولمتوان احتما  داد که وجود رطوبت در ولی می باشدمیت این پدیده ناشناخته هیخچند ما

ای هه تنشهای کوچک وارد شده در آغاز بارگذاری، مقاومت اندک بافت نسبت بشود در تنشباعث می

 (.1387)دایی جواد، های بزرگ گرددشکلبرشی سبب تغییر

که اگر ضریب کشسانی  شکل در مواد بیولوژیک بدین معنا استتغییر -شکل منحنی نیرو Sحالت 

 ز افزایشانی نیبا افزایش بار، ضریب کشس)مدو  االستیسیته( بر مبنای شیب منحنی در نظر گرفته شود، 

طه قن ،بیشینه تغییرشکل توانشکل میغییرت -از منحنی نیرو (.1387افکاری سیاح و مینایی، )یابدمی

    وردو ضریب کشسانی را به دست آ چغرمگی ،انرژی گسیختگی تسلیم بیولوژیکی، نقطه گسیختگی،

(ASAE, 2001). شوند.ط با این مقوله توضیح داده میدر ادامه اصطالحات فنی مرتب 

 

: عبارت است از جابجایی نسبی نقاط درون یک جسم. تغییرشکل کمیتی برداری است و 6تغییرشکل

کل جسم در ارتباط است. تغییرشاکل عااملی بسایار مهام در مطالعاه رفتاار  شکلردر حالت کلی با تغیی

                                                 
5. Hertz Theory                    2. Businesque’s Theory 



های مکانیکی که با هدف بررسای غلب آزمونرود، زیرا در ارئولوژیک محصوالت کشاورزی به شمار می

، محصو  کشاورزی عموماً به صورت دست نخورده مورد بررسای شودیک انجام میژخواص مواد بیولو

شکل نسبت به نیارو یاا زماان دهنده مقادیر تغییرمده نشانآگیرد. در این صورت عوامل به دست قرار می

 (.1994، 2و هامان ینااستروش)خواهد بود

 

شاکل، شکل که در آن با افازایش تغییارغییرت -ای است در منحنی نیرونقطه :3یطه تسلیم بیلوژیکنق

اهمیت زیادی در  نشان داده شده است،  2-1این نقطه که در شکل ماند.یا ثابت می و یابدکاهش می نیرو

لیم نقطاه تسا باار وارده باهمقادار  سیب مکانیکی دارد، یعنی اگر در یک محصاو  آتعیین حساسیت به 

 .(1382،هشجین )توکلیرودنمی شود و محصو  از بینبیولوژیک نرسد خسارت ایجاد نمی

شکل کاه در آن حتای باا کااهش تغییر -ای است در منحنی نیرونقطه )شکست(:  7نقطه گسیختگی

د از در مواد نرم و سخت بعا شود.می شکستهجسم  و شکل به سرعت افزایش پیدا کردهمیزان تغییر نیرو،

تغییرشاکل حاصال از  -هاای نیارومنحنای 2-1شکل. شودای دیده میگسیختگی، تغییرشکل قابل توجه

دهاد. آزمون فشاری را برای دو نوع ماده )یکی دارای نقطة تسلیم و دیگری بدون نقطة تسلیم( نشان مای

سمت باال و  تغییرشکل، تقعر منحنی به -مشخص است در ابتدای منحنی نیرو 2-1در شکل همانطور که

شود، نقطاة عطاف ناام دارد ای که در آن، تقعر منحنی عوض میدر انتها تقعر به سمت پایین است. نقطه

نشان داده شده است. برای محاسابة ضاریب کشساانی،   1PDد (. تغییرشکل در این نقاط با نما 1P)نقاط 

 .(1382هشجین،)توکلی باشد  "تغییرشکل در نقطة عطف"تغییرشکل نمونه باید کمتر از 

 

ز محاسابه عبارتست از مقدار انرژی الزم برای ایجاد گسیختگی، که این پارامتر ا :2انرژی گسیختگی

 .تغییرشکل تا نقطه شکست قابل محاسبه است -سطح زیر منحنی نیرو

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
6. Deformation                    2. Stroshine and Hamann                       3. Biological yield point 
1. Rupture point                  2. Rupture Energy 



 

 

 

 

 

 

 

 یم(بدون نقطۀ تسل ف )یکی دارای نقطۀ تسلیم و دیگریشکل برای دو مادۀ مختلتغییر -های نیرومنحنی -2-1شکل 

دهندۀ بخشی از خواص مکاانیکی ترین پارامترهایی که نشانیکی از مهم: 8ضریب کشسانی ظاهری 

این است که این ضریب تنها  "ظاهری"است، ضریب کشسانی ظاهری مواد است. دلیل استفاده از پسوند 

گ بارگذاری، تغییر کند. در یک شرایط خاص مرزی صادق است و ممکن است با تغییر شرایط، مثالً آهن

هاایی، مااده که در چناین بررسای باشدمیکشسان بودن محصوالت کشاورزی  -دلیل دیگر این امر، لزج

کرنش باه دو طریاق قطاع  -تنش از شیب منحنی کشسانی ظاهری ضریب گردد.ظاهراً کشسان فرض می

در هر نقطه خاص از منحنی که شیب منحنی از مبدا به هر نقطه از منحنی( و مماسی)شیب منحنی )کننده

آید و یا از تئوری هرتز قابال محاسابه از طریق تقریب اختالف مرکزی و مشتق در هر نقطه( به دست می

 .(1382)توکلی،باشدمی

 

وارد مای یعبارت است از مقدار کاری است که بر یک متر مکعاب از جسام: )سمجی( 2چغرمگی

 و برابار باا گارددمتار مکعاب بیاان مایژو  بر ساانتیحاصل شود و بر حسب میلی  گسیختگیشود تا 

 (.1382)توکلی،اشدبتغییرشکل می -مساحت زیر منحنی تنش
 

تنش  شتن کلبیشترین تنشی است که ماده می تواند تحمل کند، بدون آنکه پس از بردا: حد االستیک

 .(1994و هامان،  ینا)استروشاعمالی، کرنش دائمی در آن ایجاد گردد
 

                                                 
1. Apparent Modulus of Elasticity                    2. Toughness                    3. Elasticity Modulus 



رنش از ک -شبیشترین تنشی است که ماده قادر به تحمل آن است، پیش از آنکه رابطة تن :حد تناسب

 .(1994و هامان،  ینا)استروشحالت خطی )رابطة هوک( خارج گردد
 

ز ، پیش اعبارت است از نسبت تنش به کرنش )نظیر به نظیر(: )مدول االستیسیته( 3ضریب کشسانی

 .(1994ن، و هاما ینا)استروشرسیدن به حد تناسب
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دهد. یمآوری تودۀ محصوالت کشاورزی روی عمل پدیدۀ ضربه اغلب در موقع انتقا ، جابجایی و

ه بها . میوهزنندهای احاطه کننده ضربه میگونه عملیات به یکدیگر و یا به جدارهمحصوالت در این

ر طو  دبینند. یافتند ضربه مها میان و سطوحی که روی آنهای درختهای مجاور خود، شاخهوسیلة میوه

ه قاومت بهای خشک، وظیفة ضربه، ایجاد نیرویی بیش از مای و علوفهمدت خرد شدن محصوالت دانه

 باشد.شکست مواد می

دت مم در بین مفهوم ضربه و بارگذاری سریع تفاوت وجود دارد. در واقع در هنگام ضربه، دو جس

در  2ج تنشیه امواشوند. به واسطة این پدیدر کوتاه به یکدیگر برخورد کرده و از هم دور میزمانی بسیا

ظریة ن هیچ نکنند. تا کنوشود که از منطقة تماس در جسم شروع به انتشار )حرکت( میجسم ایجاد می

مورد  در 3ونان سن عمومی در مورد پدیدۀ ضربه ارائه نشده است و مبنای مطالعات فعلی بر تئوری

ت مختلف مایشاانتشار موج و تئوری هرتز در مورد پدیدۀ تماس در اجسام کشسان استوار است. نتایج آز

وضیح تنشان داده است که اگر مواد مورد بررسی سخت و سرعت اولیه نیز کم باشد، تئوری هرتز 

، زیاد خورددهد. لذا برای مواد نرم و سرعت برمناسبی از برخورد دو جسم کروی کشسان بدست می

کار  سان بههای مناسب دیگری جایگزین گردد که بتواند در تحلیل تغییرشکل مومالزم است که تئوری

ز به هرت وریتئکارگیری حل مسئله با فرض رفتار کشسان، بهروند. بنابراین در کنار سادگی نسبی در 

 .(1382جین،)توکلی هش است ها برخورداردر تحلیل ایدلیل تقریب خوبی که دارد از استفادۀ گسترده

                                                 
9. Impact loading                  2. Stress waves              3. Saint.Venant                4. Dynamic yield pressure 



 :(1387)افکاری سیاح و مینایی،  توان متشکل از چهار مرحلة زیر دانستپدیدۀ ضربه را می

آن، منطقة برخورد به طور کشسان تغییرشکل یافته و بدون  در که )االستیک(، کشسان اولیة تغییرشکل -1

 گردد.هیچ نوع تغییرشکل دائمی، به حالت اولیة خود باز می

بیشتر شده و  4مومسان )پالستیک(، که در آن فشار متوسط از فشار تسلیم دینامیک تغییرشکل غازآ -2

 شکلی است که به طور کامل قابل بازگشت نخواهد بود.نتیجة آن تغییر

-مومسان تا مومسان کامل ادامه می -شکل از حالت کشسانه در آن تغییرشکل مومسان کامل کتغییر -3

 اعمالی به زیر فشار تسلیم دینامیک کاهش یابد. یابد، تا زمانی که فشار

 گردند.جسم تخلیه می دو هر در شده کشسان ذخیره هایتنش آن در که کشسان جهش -4

محصوالت کشاورزی، وارد   به هایی کهانواع ضربه ،در عملیات کشاورزی و نیز عملیات فرآوری

 به ترتیب اهمیت عبارتند از: شودمی

 ا یک سطح مستوی سخت و ساکن.کشسان ب-ضربه مواد لزج -1

 کشسان با یک سطح مایل سخت و ساکن.-ضربه مواد لزج -2

 کشسان با یکدیگر، هنگامی که یکی از مواد ساکن باشد و مرکز ثقل آن جابجا نشود.-ضربه مواد لزج -3

 کشسان با سطح ساکن پوشیده از مواد نرم. -ضربه مواد لزج -4

 

-به طی سه حالت کشسان کامل، کشسانیدۀ ضرزمان در پد -شکلهای تغییرمنحنی 3-1شکل 

 .دهدنشان می را مومسان و مومسان کامل

 

 

 

 

 

 زمان -شکلچهار مرحلۀ پدیدۀ ضربه بر اساس منحنی تغییر -3-1شکل 

 



ز اخاوردار اسات. وقاوع بسایاری ای از اهمیات بسایاری بربررسی رفتار مواد تحت بارگذاری ضربه

 ای است کاه در مراحال مختلاف جابجاایی و حمال و نقالای ضربههای مکانیکی در نتیجة بارهآسیب

تاابع  ترهاای حاصال از ضاربه نیازگیری پارامدهند. اما در عین حا  اندازهمحصوالت کشاورزی رخ می

اساب و بادون وجاود حساگرهای منباشد. در واقع اماروزه بر میگیری پیچیده و هزینههای اندازهروش

قاادیر یاابی باه مو تبدیل و انتقا  اطالعات به صاورت دیجیتاا ، دسات ایهای پر سرعت رایانهسیستم

 . (1387 )دایی جواد،پذیر استمطمئن این پارامترها به سختی امکان

 هایبرای انجام آزمون ضربه ابداع شده است که به روش در مورد مواد مهندسی، دو روش استاندارد

 .(1387)افکاری سیاح و مینایی، گیرندتفاده قرار میمعروف بوده و معموالً مورد اس 2و آیزود 10ارپیش

روش،  دو در هر نشان داده شده است. 4-1 ضربه در شکل آزموندستگاه  نمای شماتیکی از یک

ک یر روی آن باشد که بگیرد، به شکل یک میله با سطح مقطع مربع میای که تحت ضربه قرار مینمونه

کند. رد میرها شده و با نمونه برخو hولی از ارتفاع ثابت چکش پاند شکل ایجاد شده است. Vشکاف 

 شود.در اثر اصابت لبة تیز چکش، نمونه دچار شکست می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10. Charpy                   2. Izod 



 

 

 (ودارپی و آیزش ضربه )روش آزموننمای شماتیکی از دستگاه  -4-1شکل 

قطة تمرکز شکل )که در فرآیند ضربه با سرعت باال به عنوان یک ن Vاین شکست در محل شکاف 

رود. باال می h´ (h´<h)گیرد. پاندو  به نوسان خود ادامه داده و تا ارتفاع کند( صورت میتنش عمل می

آید و بیانگر انرژی ضربه خواهد بدست می ´hو  hمیزان انرژی جذب شده حین برخورد، از اختالف بین 

نمونه است. پارامترهایی نظیر شکل و گاه در شکل تکیه چارپی و آیزود بود. اختالف اولیه بین دو روش

 (.2000، 11باشند )کالیسترآزمون مؤثر میاین ابعاد نمونه و نیز شکل و عمق شیار در نتایج 

هایی نظیر بریدگی، سائیدگی و آسیب ناشی از فشار که در حین جابجایی تشخیص و شناسایی آسیب

پذیر است. و اصالح آن نیز به سهولت امکانه دهند، نسبتاً ساده بودو حمل و نقل میوه و سبزی رخ می

واقع نوعی تخریب داخلی  زیرا در) به اوالً به سختی قابل تشخیص استاما در مقابل، آسیب ناشی از ضر

اهد بود. بر است و در عین حا  اصالح آن نیز بسیار مشکل خوثانیاً بسیار هزینه ،(شودمحسوب می

ات حاصل از کوفتگی حالت تجمعی دارند. به عنوان مثا  اگر دهند که ضایعمتأسفانه نتایج نشان می

ده بار سقوط از ارتفاع یک  متری بتواند در یک محصو  کوفتگی ایجاد کند،رتفاع ده سانتیسقوط از ا

تواند همان کوفتگی را در آن محصو  ایجاد کند. با اینکه احتما  وارد آمدن ضربه به سانتیمتری نیز می

االمکان پتانسیل آسیب شود که حتیص بسیار کم است، اما همواره توصیه میمیوه در یک بخش خا

های جابجایی کاهش دهیم. نوع تخریب بافت از لحاظ معیار تخریب )گسیختگی(، مکانیکی را در سیستم

ای ای در محصوالت مختلف متفاوت است. در میوۀ سیب، بارگذاری ضربهدر بارگذاری فشاری و ضربه

گردد در حالی که در برخی ارقام و تحت شرایط خاص، گسیختگی می به تخریب فشاریعموماً منجر 

به صورت برشی است. در  زمینی تخریب بافت تقریباً همیشههای سیبگردد. در غدهحادث می 2برشی

هایی که در آب گردند، اما گالبیمانند دچار تخریب فشاری میهایی که بر روی آب شناور میگالبی، آن

دهد که درصد تخلخل بافت و ضریب شوند. این نتایج نشان میمی روند دچار گسیختگی برشیو میفر

پواسن احتماالً در تعیین نوع گسیختگی مؤثرند. به طور کلی تخریب بافت به عوامل متعددی بستگی 

                                                 
11. Callister                   2. Shear failure 



بودن محصو  دار دارد، از جمله گونه، رقم، نوع عملیات زراعی در مدت زمان رشد گیاه، دما و میزان آب

 (.1382)توکلی، در زمان وقوع ضربه، ضریب پواسن، درصد تخلخل و آهنگ بارگذاری

انیسمی ارای مکدها ای در آنباشند، بارگذاری ضربهاز آنجایی که مواد کشاورزی موادی بیولوژیک می

طالعات مدر  ذاکامالً متفاوت بوده و بنابراین دو روش مذکور، کاربردی در مواد کشاورزی ندارند. ل

ده است. شای بر روی محصوالت کشاورزی استفاده بارگذاری ضربه برایهای مختلفی مختلف، از روش

 د.شاره کرتوان به سامانة آونگی، روش سقوط آزاد و روش گریز از مرکز اها میاز جملة این روش
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یرد، گمی رداشت بر روی محصوالت کشاورزی انجامیکی از کارهایی که در زمان برداشت و پس از ب

ی ت کشاورزتواند به محققینی که بر روی مکانیک محصوالآزمون بارگذاری برشی می .هاستبریدن آن

سرعت  برش و کنند، کمک کند تا با انتخاب مناسب نوع تیغه برش، زاویه تیزی تیغه، زاویهتحقیق می

 مختلف اشت و فرآوری محصوالتدسطح ضایعات را در حین بربارگذاری و دیگر پارامترها، کمترین 

 ند.کشاورزی داشته باش

آوری شود که در فرترین عملیات در فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب میبرش یکی از اصلی 

به سه  معموالً شود. عمل برشعملیات به منظور تهیه خال  بادام به کار گرفته میاین مغز بادام نیز 

 د.شونشان داده شده است، انجام می 5-1شکل  که درصورت 

 

 

 

 

 

 د                   ب                               ج                            الف                       

 های مختلف بریدنروش -5-1شکل 

                                                 
12. Cutting loading 



عمل برش را  دهد که با نزدیک شدن به یکدیگرحرکت متقابل دو تیغه را نشان می الف-5-1شکل

    عمل برش به وسیله یک قسمت ثابت و یک تیغه متحرک، انجام  ب-5-1دهند. در شکلانجام می

 الیه جسم به صورت ج-5-1 رود. در شکلگاه جسم به کار میگیرد که قسمت ثابت به عنوان تکیهمی

دی که در صفحه برش شود که در آن توزیع تنش در اطراف تیغه به وسیله سطح آزاهای نازکی بریده می

دهد. شود، نمایش میکار برده می روشی را که برای برش آزاد به د-5-1 شود. شکلهست، مغشوش می

( به جسمی که یک طرف آن ثابت نگه داشته شده m/s40 تا 20)تیغه با سرعت زیاد ،در این روش

ر محاسبات مربوط به برش ین روش معموالً دادهد. از کند و عمل برش را انجام میاست، برخورد می

شود که در این حالت نیروی مقاوم به وسیله گشتاور های برداشت علوفه استفاده میماشین محصو  در

 (.1382گردد)توکلی،ساقه تأمین می ماند
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اند. نفوذ تیغه به تشکیل شده و ضخامت ز یک لبه تیز با زاویه تیزیامعموالً های برش تیغه

     که بر سطح تیغه وارد نیروهای مختلفی 6-1شود. در شکلآن می داخل جسم سبب تغییرشکل در

 شوند، نشان داده شده است.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 تیغه طی عمل برش بر نیروهای وارد -6-1شکل

 ی مورب تیغه برابر است با:نیروی عمودی وارد بر لبه

(2-1                                                                                      ) CosPSinPN hv  

 باشند.های عمودی و افقی نیروهای وارد بر تیغه برش میبه ترتیب مولفه hPو  vPکه در آن 

 مماسی ایجاد شده در سطح مورب تیغه مساوی است با: بنابراین نیروی



(3-1                                                )                                              tgNNT 2
 

 باشند.مورب تیغه میِِِ و نیروی عمودی وارد بر لبهبه ترتیب ضریب اصطکاک  Nو که در این رابطه 

 شود با:برابر می 2Tقائم نیروی مماسی ، مولفه3-1و  2-1 وابطاز ر

(4-1)                                                          CosCosPSinPtgCosTT hv  22 

 بنابراین خواهیم داشت:

(5-1)                                                                          







  2

2 2
2

1
CosPSinPT hv 

و  Aین حالت اگر سطح تماس تیغه با جسم رااشود که در در لبه تیغه ظاهر می ePدر لحظه برش نیروی

 بنامیم، خواهیم داشت: طو  تماس را 

(1-6)                                                                                             

BBe AP   

که در آن
B تنش تسلیم جسم تحت عمل برش و ر آن معموالً ضخامت تیغه فرض شده است که مقدا

 توان تعاد  نیروهای قائم را به شکل زیر نوشت.باشد. بنابراین میمی m150تا  50بین 

(7-1)                                                                                          21 TTPPP ve
 

توان به روش را می hPو vPهوک در مورد جسم تحت برش، نیروهای  با فرض صادق بودن قانون

 تقریبی زیر به دست آورد.

(1-8)                                                                                                      

EH

hx 
  

 باشد.کرنش حاصل از عمل برش می مدو  االستیسیته جسم و Eکه در آن

 

 

 

 

 



 

 روابط بین نیروهای یک تیغه در حال نفوذ به جسم -7-1شکل

 شود با:و طو  واحد برابر می dxنیروی وارد بر سطحی به عرض 7-1مطابق شکل

(1-9)                                                                              

dhtgEdxtgEdpv   

 اشت:خواهیم د 8-1به کمک رابطه 

(1-10)                                                                  
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 فقی مساوی است با:همچنین تغییرات نیروی ا

 (1-11                                                                                               )

dhEdph  

 خواهیم داشت. گیریمقدارش و انتگرا  با باشد. با جایگزینیضریب پواسون می که در آن

(1-12)                                                                         
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، نیروی الزم برای برش جسم به ازای هر واحد 12-1و  10-1های با استفاده از معادله 7-1طبق رابطه 

 شود.طو  تیغه، از رابطه زیر حاصل می

(13-1     )                                                22
2

2
CosSintg

H

hE
P B  

 گیرد.، عمق است که در آن عمل برش انجام میh ، ضخامت الیه و  Hدر این رابطه 

دهد و جمله دوم مقدار نیرویی است نیروی برش مفید را به دست می 13-1اولین جمله از معادله 

)عمقی که در آن برش انجام    hکند. این نیرو با توان دومسطح تیغه غلبه می که بر نیروهای مقاوم وارد بر

کند و در نتیجه مقاومت اضافه با ( تغییر میH) گیرد( متناسب است که مقدار آن با ضخامت الیهمی

بنابراین انرژی برش طی دو مرحله صرف    شود. افزایش ضخامت الیه زیادتر و بازده برش کمتر می

ای که جسم بر اثر لبه تیز به نقطه تسلیم برسد و شود. مرحله او  عبارتست از تراکم اولیه تا لحظهمی



 شوده طی این مرحله جسم بریده میمرحله دوم عبارتست از حرکت لبه تیغه کارد درجسم ک

 (.1382،)توکلی

 

 

 

 

 

 ختیدر عرفی محصول بادامم -1-4

  باداممیزان تولید  ، عملکرد وسطح زیر کشت -1-4-1

شود. بادام به روز بعد از گلدهی متوقف می 75الی  70آن رشدمیوه بادام از نوع شفت بوده و 

شود که برداشت به صورت سبز به بعضی از کشورهای صورت سبز )چغاله( و یا خشک برداشت می

بر اساس اطالعات منتشر شده از سوی  شود.تولید را شامل می %  کل2شود و تنها ای محدود میمدیترانه

 تن گزارش شده 000,110بیش از بادام در ایران، میزان تولید 13سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

 (.2006)فائواستات، است

باشد. یبر مناولین نشانه رسیدگی بادام، ایجاد شکاف در امتداد شیار شکمی پوشش میوه و آزاد شدن درو

شود، که در مناطق دیم زودتر از مناطق تحت آبیاری برداشت خشک معموالً از مرداد تا مهرماه انجام می

طوری که در گیرد. میزان محصو  در هکتار به رقم، شرایط اقلیمی و نوع کشت بستگی دارد، بهانجام می

-ر هکتار)با پوست سخت( میتن د 5/4باشد. عملکرد محصو  بادام تا شرایط دیمی محصو  کمتر می

 تواند باشد، ولی معموالً خی
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Abstract: In this research some physical properties of two varieties of Almond including; 

length, width, thickness, geometric mean diameter, weight, volume, surface area and 

sphericity were investigated. Also some mechanical properties were investigated  by two 

methods of semi-statics loading and dynamic loading. Mechanical properties of semi-

statics loading such as; rupture force, energy and power requirement to rupture of Almond 

nut, measured and assessed under pressure loading between two parallel plates. The tests 

were carried out in three size levels (small, medium and large), three loading speeds (10, 

100 and 200 mm/min) and three loading directions (X, Y and Z) with 10 replications. The 

effects of three factors; size, speed, direction of loading and their interactions were 

measured for both varieties. Finally, the mean values of mechanical properties of both 

varieties were compared. The mean force, energy and power requirement to rupture of nut 

for Azar variety were measured 884.6N, 447.3mj, 0.681W and for Nonpareil were 

measured 56.2N, 31.4 mj, 0.045W, respectively. The results showed that the mean values 

of mechanical properties of Azar variety were considerably more than  Nonpareil variety. 

Also, it was revealed that the effects of size, speed and loading direction on mechanical 

properties were significant in both varieties. In this project by using of pendulum 

impacting device, energy requirement for rupture of almond nut in three size levels (small, 

medium and large) and two loading directions (Y and Z) in seven energy levels for both 

Azar and Nonpareil varieties with 10 replication were determined .Also, by cutting 

loading tests, some of mechanical properties of almond kernel such as force, energy and 

power requirement for cutting of kernel were investigated. The tests were carried out with 

three size levels (small, medium and large) and three loading speeds (5, 50 and 100 

mm/min) and three moisture levels (5, 15 and 25%) with 10 replications. The effects of 

three factors; size, speed, moisture and their interactions were measured for both varieties. 

Finally, the mean values of mechanical properties of both varieties were compared. The 

mean force, energy and power requirement to cutting of kernel for Azar variety were 

measured 15.43N, 6.12mj, 0.0058W and for Nonpareil were measured 17.03N, 8.19 mj, 

0.0071W, respectively. 

 

 

 


