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 عنوان:

عدستعيين برخي خواص فيزيكي و مكانيكي   

 طرح: دكتر منصور راسخمجري 

 همكار طرح: دكتر امير حسين افكاري سياح

فناوري دانشكده  دانشگاه محقق اردبيلي

و منابع  كشاورزي

 طبيعي

 گروه ماشينهاي كشاورزي

  ، عدسختگييروی گسينخواص مكانيكي، خواص فيزيكي، : كلمات كليدي

 چكيده

به صورت تابعي از رطوبت  بررسي شد. نتايج  عدسانه ددر اين تحقيق، برخي خواص فيزيكي و مكانيكي      

قطر متوسط حجم، سطح تصوير شده، عرض، ضخامت، نشان داد كه رطوبت بر خواص فيزيكي شامل طول، 

اثر معني دار درصد  1وزن هزار دانه، زوايه استقرار و چگالي توده در سطح احتمال قطر متوسط هندسي، حسابي، 

 5/11به  93/6دار ندارد و معلوم شد با افزايش رطوبت از اثر معني كرويتحقيقي و چگالي تخلخل، دارد و بر 

درصد بر پايه خشك طول، عرض، ضخامت، تخلخل، قطر متوسط هندسي، سطح تصوير شده، حجم، وزن هزار 

تايي رطوبت  2يابد. همچنين اثر متقابل كه چگالي توده كاهش مييابند، در حاليدانه و زاويۀ استقرار افزايش مي

عالوه بر اين دار شده است. درصد معني 1ضريب اصطكاك استاتيكي در سطح احتمال  ایو سطح اصطكاكي بر

دار دارد. به طور كلي با افزايش رطوبت، خواص مكانيكي اثر معني همهدرصد بر  1رطوبت در سطح احتمال 

افزايش يافته در حاليكه نيروی متر  ميلي  591/0تا  269/0تغيير شكل در نقطه گسيختگي به ترتيب از 
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 901/21به  719/75، از نيوتن 01/247به  4/335از ، انرژی گسيختگي و چغرمگي به ترتيب گسيختگي

يابد. با افزايش سرعت بارگذاری ميميلي ژول بر ميلي متر مكعب كاهش  553/0به  508/1ميلي ژول و از 

يابد. با افزايش نيروی گسيختگي و چغرمگي كاهش مي تغيير شكل در نقطۀ گسيختگي، انرژی  گسيختگي،

يابد. اثر اندازه دانه تغيير شكل در نقطۀ گسيختگي، نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي و چغرمگي افزايش مي

 دار نشده است. معنيهيچكدام از خواص مكانيكي  رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه برای 3متقابل 
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  مقدمه -1-1

 25دانه عدس حدود  .شودكشت مينواحي ايران يكساله  است كه در بسياری از  گياهاناز  عدس    

كيلاااوگرم در هكتاااار  1100تاااا  850درصاااد پاااروترين دارد و عملكااارد  ن حااادود  30تاااا 

 وری محصاوتت جابجاايي و فار طي عمليات برداشت، حمل و نقل،در  (Carman,1996).است

گيارد های فراواني از طرف تجهيازات قارار ميتنشمحصول در معرض برخورد و ايجاد كشاورزی، 

مهندسي از اين نيروها كه مستلزم تعيين خواص اطالع شود. باعث بروز ضايعات ميهمين موضوع كه 

ياد های جدهای مرباو  و طراحاي دساتگاهوری محصاوتت در دساتگاه محصوتت است، برای فر

 رطوباتتاابعي از ضروری است. با توجه به اينكه خواص فيزيكي و مكانيكي محصوتت كشاورزی 

ضروری است. همچناين اطاالع  بر اين خواص تزم وتأثير رطوبت چگونگي ، لذا اطالع از مي باشند

 سايب ديادگي باعث كااهش های فراوری بر اساس اين اطالعات، از اين خواص و طراحي دستگاه

تعياين  در همين راساتا،شود. ها ميناقتصادی  باعث عدم كاهش قوه ناميه بذور و ارزش  محصول و

، چگاالي حقيقيخواص مختلف محصوتت كشاورزی از جمله خواص فيزيكي مانند )ابعاد، چگالي 

و  (تخلخل، وزن هزار دانه، زاويه استقرار و ضاريب اصاطكاك اساتاتيكيحجم دانه، ، كرويت، توده

ي مانناد )نياروی گسايختگي، چغرمگاي، انارژی گسايختگي و تغييار شاكل در نقطاه خواص مكانيك

در ايان تحقياق خاواص است كه  عدساز جمله اين محصوتت، گسيختگي( تزم و ضروری است. 

چنين همفيزيكي و مكانيكي  ن و نحوه تأثير رطوبت بر اين خواص برای دانه عدس تعيين شده است. 

ساازی و برای استفاده در مراحل كاشت، برداشات، حمال و نقال، رخيرهدستگاه ها به منظور طراحي 

فر وری محصوتت كشاورزی اطالع از خواص فيزيكي به صورت تابعي از ميزان رطوبت ضاروری 
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ضاايعات در بارای جلاوگيری از باروز روشهای اساساي يكي از   (Kibar et al., 2010).  است

تي محصاول تحات شارايط مختلاف اسات. بارای های مقااومشناخت ويژگي محصوتت كشاورزی،

خواهد بود. نياروی گسايختگي داناه معياار مفيد های مكانيكي حصول به اين اطالعات، انجام  زمون

تاوان باه عناوان اصاول كاه از  ن مي اساتبا كارايي و كيفيات بااتتر تجهيزات برای طراحي  خوبي

خواص مكانيكي ز . اطالع ااشند، استفاده كردبهايي كه با دانه در ارتبا  ميدر طراحي ماشيناساسي 

های ساازی و طراحاي سيساتمو فاكتورهای ماوثر در گسايختگي محصاوتت كشااورزی بارای مدل

 (Afkari Sayyah and Minaei, 2004)های پس از برداشات اهميات دارد ماشين خردكن و

ساازی و اساتاتيك بارای مدل تعيين نيرو و انرژی گسيختگي دانه تحت اثر نيروهای شبه عالوه بر اين

بادين   .گويي رفتار ماده در بارگذاری ديناميك، هنگام حمل و نقل و فر وری دانه مفيد هساتندپيش

فار وری و پاس از تجهيازات منظور از  زمون فشاری به منظور استخراج پارامترهايي كه در طراحي 

 .)Olaoye, 2000(شود برداشت مفيد هستند، استفاده مي

 منابع يبررس  -2-1

برخي خواص فيزيكي دانه عدس به صورت تابعي از محتوای  (Carman, 1996)در تحقيقي توسط    

ضخامت، جرم و حجم دانه  ،درصد بر پايه وزن خشك، قطر متوسط 5/6رطوبت دانه تعيين شد. در رطوبت 

ر مكعب. همچنين ميلي مت 08/49گرم و  07/0 ،ميلي متر 65/2ميلي متر،  64/6به ترتيب عبارت بودند از 

به  1190درصد بر پايه وزن خشك، چگالي توده از  6/32به  5/6نتايج نشان داد با افزايش رطوبت از 

به  56درصد، سطح تصوير شده از  32به  4/27يابد و تخلخل از  كبلوگرم بر متر مكعب كاهش مي 935

با  عالوه بر اينش نشان داده است. متر بر ثانيه افزاي 06/12به  95/10ميلي متر مربع و سرعت حد از  82
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افزايش رطوبت، ضريب اصطكاك استاتيكي و ديناميكي دانه عدس روی سطوح مختلف افزايش نشان داده 

افزايش  532/0به  374/0از  بوده كه كضريب اصطكاك روی تستيافزايش مربو  به بيشترين  و است

ميلي متر  9/6تا  4/6د از دانه ها دارای قطری بين درص 61داشته است. عالوه بر اين نتايج نشان داد حدود 

ادعا شد قطر بزرگ و قطر  (Tang and Sokhansanj, 1993)در تحقيق ديگری توسط  هستند.

درصد بر پايه  25به  2/4ميلي متر است و با افزايش رطوبت از  66/6و   99/6كوچك عدس به ترتيب 

. در ميلي متر مربع افزايش مي يابد 83/91تا  67/80سطح تصوير شده دانه های عدس از  و وزن خشك

خواص فيزيكي بعضي محصوتت كشاورزی  (Carman and Qgut, 1991)تحقيق ديگری توسط 

در . درصد افزايش مييابد 7/31تا  25تعيين و معلوم شد با افزايش رطوبت تخلخل دانه های عدس از 

و  كردندتعيين فيزيكي لوبيا قرمز را  ي خواصبرخ (Isik and Unal, 2007)  ايزيك و يونال يتحقيق

های طول، عرض، يژگيودرصد  62/19به  77/9از دانه  نشان داد با افزايش رطوبتنتايج اين تحقيق 

ميانگين قطر حسابي، سطح تصوير شده، چگالي واقعي، تخلخل، سرعت  ضخامت، ميانگين قطر هندسي، 

 .  لتونتاس و يلدز بداي ميلي توده و كرويت كاهش چگاولي حد و ضريب اصطكاك استاتيكي افزايش 

(Altuntas and Yildiz, 2005) بررسي را برخي خواص فيزيكي و مكانيكي باقال بر ر رطوبت يثتأ

 ،وزن هزار دانهميانگين طول، عرض، رطوبت دانه، كردند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه با افزايش 

چگالي توده روند كاهشي  ليسطح رويه افزايش و لي واقعي وتخلخل، چگاضخامت، كرويت، حجم دانه، 

. همچنين ضريب اصطكاك استاتيكي بر روی سطوح مختلف به طور خطي با افزايش رطوبت، ه استداشت

های لوبيا دانهو مكانيكي خواص فيزيكي  (،1390در تحقيق ديگری قهاری كرماني ). داشته استافزايش 

درصد بر پايه وزن خشك  7/18و  7/16، 7/14، 7/12سطوح رطوبتي چيتي رقم محلي مشكين شهر در 

زاويه استقرار در سطح احتمال وزن هزار دانه، چگالي توده و رطوبت بر حجم،  و نتيجه گيری كردتعيين را 
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با عالوه بر اين دار بوده است. درصد معني 5درصد و بر عرض و ميانگين قطر حسابي در سطح احتمال  1

و  وزن هزار دانه، حجمعرض، ميانگين قطر حسابي، ميانگين درصد  7/18به  7/12ت از افزايش رطوب

ضريب معلوم شد با افزايش رطوبت چگالي توده كاهش يافته است. همچنين  ليزاويه استقرار افزايش و

، پالستيك، فوتد زنگ نزن و MDFاصطكاك استاتيكي روی سطوح اصطكاكي شامل  لومينيوم،  هن، 

، 357/0به  3/0، 342/0به  235/0، 425/0به  3/0، 349/0به  269/0وانيزه به ترتيب از ورق گال

 افزايش يافته است.   324/0به  236/0و  317/0به  235/0

زماايش  در ياك  را خواص مكانيكي دانه لوبيا چيتي رقم محلي مشكين شاهر( 1390قهاری كرماني )     

اثار  دشاكارد و معلاوم ت بارگذاری و سرعت بارگذاری تعياين رطوبت، جهمحتوای فاكتوريل با سه عامل 

ايي رطوبات و سارعت تا 2، سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری و اثر متقابال دانه تايي رطوبتمتقابل سه

طح بارگذاری بر چغرمگي، نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي و تغييار شاكل در نقطاه گسايختگي در سا

، نيروی گسايختگي كااهش ولاي تغييار دانه وبتكه با افزايش رططوریدار است. به درصد معني 1احتمال 

شاكل  شكل در نقطه گسيختگي افزايش داشته است. همچنين نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي و تغييار

وده در نقطه گسيختگي در بارگذاری در جهت عرض دانه بيشاتر از بارگاذاری در جهات ضاخامت داناه با

ه كل در نقطيش سرعت بارگذاری نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي و تغيير شاست. عالوه بر اين، با افزا

ياروی و جهات بارگاذاری بار چغرمگاي، نداناه تايي رطوبت  2گسيختگي كاهش داشته است و اثر متقابل 

  .دار استدرصد معني 1گسيختگي و انرژی گسيختگي در سطح احتمال 

. خواص فيزيكي ماورد استهشد تعيين( عدسبوبات )در اين تحقيق خواص فيزيكي و مكانيكي يكي از ح 

، تخلخل، ضريب اصاطكاك حقيقي، چگالي تودهبررسي در اين تحقيق عبارتند از )ابعاد، كرويت، چگالي 

قرار( و خاواص مكاانيكي ماورد بررساي در ايان تحقياق عبارتناد از ) وزن هزار دانه و زاويه استاستاتيكي، 
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چغرمگي و تغيير شكل در نقطه گسيختگي(. خواص مكانيكي توسط نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي، 

دانشگاه محقاق اردبيلاي تعياين  بيوفيزيكفشار سنتام موجود در  زمايشگاه خواص  -دستگاه  زمون كشش

با توجه به  مي يابد.، تلفات محصول كاهش مربوطه تجهيزات بهينه. با تعيين اين خواص و طراحي شده است

كشات شاده در اياران عادس هاای قيقات اندكي بر روی خاواص فيزيكاي و مكاانيكي اينكه تا به حال تح

باه منظاور اساتفاده در  عدس مهندسي، لذا اهميت موضوع و ضرورت اطالع از خواص صورت گرفته است

شاود. در هماين راساتا تحقياق حاضار باا احسااس مي عدسبندی درجه و فر وریحمل و نقل، های سيستم

 است:  اهداف زير انجام شده

طر متوساط هندساي، قطار متوساط قشامل ابعاد، گچساران گيری خواص فيزيكي عدس رقم اندازه -1

لخل، حسابي، سطح تصوير شده، كرويت، حجم، وزن هزار دانه، چگالي حقيقي، چگالي توده، تخ

 بررسي تأثير رطوبت بر خواص فيزيكي عدس.استقرار و ضريب اصطكاك استاتيكي و  زاويه

 شامل چغرمگي، نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي و تغيير شاكل عدسكانيكي تعيين خواص م -2

 در نقطۀ گسيختگي.

 .  عدسبررسي تاثير رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر خواص مكانيكي  -3

 هامواد و روش -3-1

های به  زمايشگاه خاواص بيوفيزياك گاروه مكانياك ماشاينپس از تهيه عدس، نمونه در اين تحقيق       

 04/7باا اساتفاده از اجااق  زمايشاگاهي  عادسكشاورزی دانشگاه محقق اردبيلي منتقل شد. رطوبت اوليه 

درصاد بار  5/11و  10، 5/8،  93/6 سطح رطاوبتي 4ها در پايه وزن خشك تعيين شد.  زمايش درصد بر

 ك شاده باه طاور كيلوگرمي از توده پاا 3های پايه وزن خشك انجام شد. پس از تعيين رطوبت اوليه، نمونه



11 

 

هاای مقدار  ب مورد نياز برای اضافه كردن به تاوده اولياه عادس، بارای حصاول باه رطوبتانتخاب شدند. تصادفي 

 (.1385( تعيين شد )راسخ، 1مورد نظر از رابطه )

 (1    )                                                                                                  
f

ifi

M100

)M(MW
Q




 

 رابطه: اين در 

Q به رطوبت مورد نظر )بر حسب گرم(. حصول= مقدار  ب تزم برای 

iW.)وزن نمونۀ عدس )بر حسب گرم = 

fM.)رطوبت نهايي مورد نظر عدس )بر حسب درصد = 

iM.)رطوبت اوليه عدس )بر حسب درصد = 

ها را در ظروف شيشه ای پاش،  نها با استفاده از  بپس از محاسبه مقدار  ب تزم و اضافه كردن  ب به نمونه     

 (Ozarslan, 2002).ساعت در يخچال قرار داده شدند تا به رطوبت تعادلي برسند  72دار ريخته و به مدت درب

گيری عدد بذر  به طور تصادفي و اندازه 150( با انتخاب T( و ضخامت )W(، عرض )Lشامل طول )ابعاد لوبيا 

متر بدست  مد. قطر متوسط حسابي، قطر متوسط هندسي، كرويت، ميلي 02/0توسط كوليس ديجيتالي با دقت 

  ( محاسبه شد.6( و )5(، )4(، )3(، )2) شده عدس با استفاده از روابطحجم و سطح تصوير 

(2                                                                               )                                            
3

Da

TWL 
 

(3       )                                                                                                                       3
1

g )(D LWT 

(4   )                                                                                                                             100
L

Dg
  

(5    )                                                                                                           ])
2

(3[
3

2 22 T
r

T

V 






  

(، شعاع دانه عدس )5در رابطه )   
4

WL
r


 .است ) 

(6   )                                                                                                             
4

A
LW

                        

 در روابط فوق:

aD متر(= قطر متوسط حسابي )بر حسب ميلي 

gD =متر(.قطر متوسط هندسي )بر حسب ميلي 
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Lمتر(.= طول )بر حسب ميلي 

Wمتر(.= عرض )بر حسب ميلي 

Tمتر(. = ضخامت )بر حسب ميلي 

 كرويت = 

Aمتر مربع(.= سطح تصوير شده )بر حسب ميلي 

V متر مكعب(حجم )بر حسب ميلي 

با  عدسابتدا وزن مقداری از  عدس به روش جابجايي مايع تعيين شد. برای اين كار چگالي حقيقي     

ليتر كه ميلي 2/0ها را درون استوانه مدرج با دقت سپس  ن عيين، تگرم  001/0ترازوی ديجيتالي با دقت 

های هوای خارج شود، با مايع تولوئن پر شده است ريخته، استوانه را تكان داده تا حبابمعلوم تا ارتفاع 

معلوم شد. ريخته شده داخل استوانه  عدسحجم  . در نتيجهسپس ارتفاع جديد مايع داخل استوانه قرائت شد

 ,Mohsenin).  ( محاسبه شد7طبق رابطۀ ) عدسها چگالي حقيقي بر حجم  ن عدستقسيم كردن وزن با 

1686 

(7 )                                                                                                                      
V

M
ρ t  

 رابطه: اين در 

tρ متر مكعب(.)بر حسب گرم بر سانتيعدس  چگالي حقيقي 

M بر حسب گرم(. عدسوزن( 

V  متر مكعب(.)بر حسب سانتي عدسحجم 

خارج  ای با حجم معلوم وهای عدس، داخل يك ظرف استوانهچگالي توده عدس با ريختن مقداری از دانه     

های داخل ظرف به حجم ظرف تقسيم كردن وزن نمونه كردن سرريز ظرف با انتقال يك خط كش و سپس با

 (Davies, 2009). ( محاسبه شدند. 8)رابطه 

(8 )                                                                                                                     

c

b
V

M
ρ  

 رابطه: اين در 

bρمتر مكعب(.)بر حسب گرم بر سانتي عدس = چگالي توده 
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M بر حسب گرم(. عدس= وزن( 

cVمتر مكعب(.گيری )بر حسب سانتي= حجم ظرف اندازه 

 ,Davies).( محاسبه شد 9از رابطۀ ) عدسلي حقيقي و چگالي توده گيری چگابا اندازه عدستخلخل      

2009) 

(9       )                                                          
                                                

100)
ρ

ρ
(1ε

t

b  

 رابطه: اين در 

ε حسب درصد(. )بر عدس= تخلخل 

bρ متر مكعب(.)بر حسب گرم بر سانتي عدس= چگالي توده 

tρ متر مكعب(.)بر حسب گرم بر سانتي عدس= چگالي حقيقي 

ي تعيين شد بذر به طور تصادفي برای هر سطح رطوبت 150و توزين  وزن هزار دانه با انتخاب      

.(Akbarpour et al., 2009) 

كش به صورت ك خطيبا  انتقال برای تعيين زاويه استقرار، لوله استوانه ای را با عدس پر كرده و      

ده شكل تا تو انتقال داده شدای به طور  رام به بات دری، بذور سرريز خارج شدند و سپس لوله استوانهضرب

 (10بطۀ )ده از رااستفاو ارتفاع توده عدس و با  اندازه گيری قطرزاويه استقرار با سپس طبيعي بگيرد. 

 (Davies, 2009). محاسبه شد 

 (10     )                                                                                                   )
Χ

2h
Arctan(θ   

 رابطه: اين در 

θ= بر حسب درجه(. عدس ارزاويه استقر( 

h متر(.)بر حسب ميلي عدس= ارتفاع تودۀ 

Χ متر(.)بر حسب ميلي عدس= قطر تودۀ 

نصب شده روی يك صفحه سنج ابتدا زاويه شيب عدسگيری ضريب اصطكاك استاتيكي برای اندازه     

شد دار قرار داده ميای كه بر روی سطح شيباستوانه ظرفيك  داخلرا صفر شده و سپس بذور متغير 

های  ن با سطح شد تا لبهای به  رامي تا حدی بات كشيده مياستوانه ظرفپس از پر شدن، و ريخته 

شد. زاويه نشان داده شده سنج افزايش داده مينداشته باشد. سپس به  رامي زاويه شيب يتماسهيچ دار شيب
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ضريب نتيجه شد و در سر خوردن بذور به طرف پايين سطح، يادداشت ميلحظه ج در سنتوسط شيب

 (.1390)اسدزاده، ( محاسبه شد 11از رابطه ) عدساصطكاك استاتيكي 

(11 )                                                                                                                  tanαμ  

 رابطه: اين در 

μ.ضريب اصطكاك استاتيكي = 

αبر حسب درجه(.در لحظه لغزش ظرف روی سطح شيبدار سنج = زاويه نشان داده شده توسط شيب( 

، حجمكرويت، ه، ار دانوزن هز ،حسابي، قطر متوسط هندسي، قطر متوسط ابعادهای مربو  به  زمايش     

های مربو  به تكرار،  زمايش 150با سطح رطوبتي  4در و سطح تصوير شده در طرح كامال تصادفي 

سطح  4ر و در تكرا 10زاويه استقرار و تخلخل در طرح كامال تصادفي با  حقيقي،، چگالي تودهچگالي 

اصطكاكي  سطح 4عامل) 2يل با رطوبتي و  زمايش تعيين ضريب اصطكاك استاتيكي در  زمايش فاكتور

تكرار  10ادفي با محتوای رطوبتي( در طرح پايه كامال تص 4و  هن، ورق گالوانيزه، استيل و  لومينيوم 

 انجام شد.

نجام ابرای استفاده شد.  STM-20مدل سنتام شار ف -برای انجام  زمون فشاری از دستگاه  زمون كشش   

وع  زمايش دستور شرسپس و  مي شدن دو فك دستگاه قرار داده بيعدس دانه  ابتدافشاری  های  زمون

شد كه همراه با شنيدن صدای شكست نمونه در ها وارد ميبر نمونهزماني شد. فشار صادر مي توسط رايانه

شد كه حالت دث ميتغيير شكل حا-ودار نيروسطوح رطوبتي پايين و يا كاهش نيروی گسيختگي در نم

 های مرطوب انجام مي شد.اخير بيشتر در نمونه 

های نيرو و تغيير داده فشاری وبارگذاری حاصل از تغيير شكل  -پس از انجام هر  زمايش نمودار نيرو     

و شكست در  رخيره شدند. پس از ايجاد گسيختگيو در پوشه های جداگانه  Excelشكل در نرم افزار 

ای كه كرد. در نقطهبه طور ناگهاني افت مينيرو پايين، هايي با رطوبت ، مخصوصا در نمونهنمونه
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با استفاده از نمودار  و نيروی گسيختگي شد، تغيير شكل در نقطه گسيختگيگسيختگي در  ن ايجاد مي

شد و انرژی گسيختگي و مي تغيير شكل رخيره شده تعيين  -های متناظر نيروتغيير شكل و داده -نيرو

حاسبه شدند. برای اين منظور از لحظه شروع بارگذاری تا لحظه چغرمگي با استفاده از اين نمودارها م

تغيير شكل تا نقطه گسيختگي كه برابر با انرژی گسيختگي  -ها، سطح زير منحني نيروگسيختگي نمونه

 عدسبر حجم معادل نمونه  عدس( از تقسيم انرژی گسيختگي 12چغرمگي طبق رابطه ) .است، محاسبه شد

 (.1390)بداغی،  بدست  مد

 (21       )                                                                                                           
V

E
T b

n   

 رابطه: اين در 

nT  متر مكعب(.ژول بر ميلي)ميلي عدسچغرمگي 

bE  ژول(.)ميلي عدسگسيختگي انرژی 

V  متر مكعب(. )ميلي عدسحجم دانه 

طارح قالاب طي  زمايش فاكتوريال در ش فشاری دانه ها های حاصل از  زمايدادهتجزيه واريانس             

 ای دانكن اساتفادهمنهدا  زمون مقايسه ميانگين چنداز  هابرای مقايسه  ميانگينپايه كامال تصادفي انجام شد. 

شاد. متغيرهاای اساتفاده  MSTAT-C مااری  افازاراز نرم شد. برای تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها 

ه )كوچك اندازه دان 2درصد بر پايه خشك(،  5/11و  10، 5/8 ،  93/6محتوای رطوبتي ) 4مستقل شامل 

 دقيقه( است. متر بر ميلي 15و  11، 7، 3سرعت بارگذاری ) 4و بزرگ( و 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 فصل دوم

 و بحثنتايج 
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 دانه عدس فيزيكيخواص هاي نتايج آزمون -2-1

 داده شده است.  نشان عدس( نتايج تجزيه واريانس ضريب اصطكاك استاتيكي 1-2در جدول )     

 در سطوح مختلف رطوبتي عدس تجزيه واريانس ضريب اصطکاک استاتيکي نتايج  -1-2جدول 
 ميانگين مربعات  درجه آزادي  يراتمنبع تغي

 018/0** 3 دانه رطوبت

 173/0** 3 سطح اصطكاكي

 004/0** 9  سطح اصطكاكي ×دانه رطوبت

 001/0 144 خطا 

  159 كل

 CV =%53/6                              درصد 1در سطح احتمال  داريمعنياثر  :**     

اثر متقابل دانه و رطوبت اصطكاكي و  شود اثر اصلي عوامل سطحمي معلوم( 1-2از جدول شماره )     

   دار شده است.درصد معني 1و سطح اصطكاكي در سطح احتمال  دانه رطوبت

سطح اصطكاكي برای ضريب  ودانه ميانگين اثر متقابل رطوبت نتايج مقايسه ( 1-2شكل شماره ) در  

 .داده شده استنشان دانه عدس اصطكاك استاتيكي 
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دانه  طکاک استاتيکيو سطح اصطکاكي براي ضريب اصدانه ميانگين اثر متقابل رطوبت نتايج مقايسه   -1-2شکل 

 (=LSD  02795/0) عدس

درصد ضريب اصطكاك  5/11به  93/6 ( مشخص است با افزايش رطوبت از1-2در شكل شماره )    

ر ضريب اصطكاك استاتيكي برای  هن استاتيكي برای تمام سطوح افزايش داشته است. همچنين مقدا

 دارای بيشترين مقدار و برای استيل دارای كمترين مقدار است. افزايش ضريب اصطكاك با افزايش رطوبت

  هن سطح به دليل زبر بودن عالوه بر اينو سطوح است.  عدسهای بدليل افزايش چسبندگي بين دانهدانه 

  برابر بااستاتيكي مقدار ضريب اصطكاك  بيشترينارای درصد د 5/11نسبت به سطوح ديگر، در رطوبت 

مقدار ضريب كمترين دارای  بودن صافبدليل درصد  93/6 سطح استيل در رطوبتبوده و  503/0

در اند. نيز نتيجه مشابهي داشته( 1390) افكاریراسخ و باشد. مي 295/0 برابر بااستاتيكي اصطكاك 

ادعا كرد اختالف ضريب اصطكاك استاتيكي  (Razavi et al., 2008)رضوی و همكاران تحقيقي 

برای پنبه دانه (Ozarslan, 2002) سطوح است. اين نتيجه با نتايج اوزارسالن  بودن سطوح مربو  به زبر

 مطابقت دارد. 
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 . از جدول شمارهاست داده شدهنشان  عدس( نتايج تجزيه واريانس خواص فيزيكي 2-2شماره ) جدولدر 

متوسط هندسي، حجم،  عرض، ضخامت، قطرهای طول، رطوبت بر ويژگي اثرشود مي مشخص( 2-2)

ح احتمال در سطعدس دانه و قطر متوسط حسابي سطح تصوير شده، زاويه استقرار، چگالي توده، وزن هزار 

 .نشده است دارمعنيو كرويت چگالي حقيقي ولي برای تخلخل، درصد  1

 عدستجزيه واريانس خواص فيزيكي  نتايج 2-2جدول 

         ضریب               

تغييرات 

 )درصد(

ميانگين             

 مربعات

 متغير وابسته  درجۀ آزادي

 طول )ميليمتر(  3 923/2** 29/7%

64/7% 
 عرض )ميليمتر(  3 013/2**

08/7% 
 ضخامت )ميليمتر(  3 483/1**

 قطر متوسط هندسي )ميليمتر(  3 303/2** 52/5%

8/15% 
 )ميليمتر مكعب( دانه حجم  3 3/2041**

11/4% 

 

n.s
002/0 

 

3  
 كرویت

53/%13 

 

**75/289 3 
 

 
 سطح تصویر شده )ميليمتر مربع(

95/%4 

 

**428/22 
 

3 
 

 
 زاویه استقرار )درجه(

16/%1 

 

**008/0 
 

3 
 

 
 متر مكعب(سانتي چگالي توده )گرم بر

99/%6 

 

n.s
009/0 

 

3 
 

چگالي حقيقي )گرم بر سانتيمتر  

 مكعب(

79/%12 n.s
103/34 

 

3 
 

 

 
 تخلخل )درصد(

48/%17 

 

**002/0 
 

3 
 

 
 وزن هزار دانه )گرم(

12/6% 

 

**06/2 
 

3 
 

 
 قطر متوسط حسابي )ميليمتر(

 
 

 داری.معنی اثر: عدم وجود n.sو   *درصد،  1داری در سطح احتمال : معنی** 
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نتايج مقايسه به ترتيب  (8-2)و  (7-2)، (6-2)، (5-2) ،(4-2(، )3-2(، )2-2)شماره  هایدر شكل

ح تصوير ، ضخامت، وزن هزار دانه و سطهندسيقطر متوسط  ،حسابي، قطر متوسط عرضطول، ميانگين 

 نشان داده شده است.  شده دانه عدس

 

 ( LSD = 1118/0) عدسدانه  طولميانگين نتایج مقایسه  -2-2شكل 

 

 
 

 ( LSD = 1159/0) عدسدانه  عرضميانگين نتایج مقایسه   -3-2شكل 
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Abstract 

In this research some of physical and mechanical properties of lintel seeds were determined as a 

function of moisture content. The results showed that moisture content has significant effect on the 

physical properties of lintel seeds such as length, arithmetic mean diameter, projected area, thousand 

seed mass, angle of repose, width, thickness, volume, geometric mean diameter and bulk density (p< 

0.01), and has no effect on the porosity, true density and sphericity. As moisture content was increased 

from 6.93 to 11.5% (dry basis) length, width, thickness, geometric mean diameter, projected area, 

volume, thousand seed mass, angle of repose and porosity increased, while bulk density decreased. 

The interaction effect of moisture content × surface type has significant effect (p< 0.01), on static 

coefficient of friction. Also, the results showed that grain moisture content have a significant effect 

(p< 0.01) on nearly all mechanical properties. By increasing moisture content deformation at 

rupture point increased from 0.269 to 0.591 mm  . while force required to rupture, energy required 

to rupture and toughness were decreased from 335.4 to 247.01 N , 75.719 to 21.901 mJ and 

1.508 to 0.553 3mm
mJ . By increasing the loading velocity, the deformation at rupture point, 

force required to rupture, energy required to rupture and toughness were decreased. By increasing 

the seed size, the deformation at rupture point, force required to rupture, energy required to 

rupture and toughness were increased. The triple interaction effect of loading velocity × seed size 

× moisture content was not significant on mechanical properties of lintel seeds. 

 

 


