
 

 فناوری کشاورزی و منابع طبیعیدانشکده  

 یکشاورز یهاگروه  مکانیک ماشین

 یطرح پژوهش یگزارش نهايعنوان 

 نخودمهندسی دانه تعيين خواص 

 

 طرح یمجر

 منصور راسخ

 

 طرحهمکار 

 امير حسين افكاري سياح

 اهلل عسكري اصلی اردهعزت

 

 1391 پايیز



2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 فهرست مطالب
 

 فحهص                                                                                                 عنوان 

 يچکيده فارس 5

 منابع يمقدمه و بررس   فصل اول: 

 مقدمه -1 -1 8

 منابع يبررس -1-2 10

 هامواد و روش -1-3 14

 نتايج و بحث    فصل دوم:

21 
29 

 مکانيکي يهانتايج آزمون -2-1

                                                                        فيزيکي هاينتايج آزمون -2-2

 يگيرنتيجه    فصل سوم:

40 
 

   يگيرنتيجه-3-1

 

 فهرست منابع 41

 يانگليس چکيده 43

 

 



3 

 

 

 

 عنوان:

 نخود مهندسی دانهواص ختعيين 

 مجري طرح: دكتر منصور راسخ

 و دكتر عزت اهلل عسكري اصلی ارده : دكتر امير حسين افكاري سياحطرح انهمكار

فناوري دانشكده  دانشگاه محقق اردبيلی

كشاورزي و منابع 

 طبيعی

 گروه ماشينهاي كشاورزي

خواص مكانيكي، خواص فيزيكي، محتواي رطووبتي، : كلمات كليدي

  ، چغرمگينخود

 چكيده

به صورت تابعي از رطوبت  بررسي شد. نتايج نشان  نخودمكانيكي  در اين تحقيق، برخي خواص فيزيكي و     

قطر متوسط حسابي، حجم، سطح تصوير شده، عرض، ضخامت، رطوبت بر خواص فيزيكي شامل طول،  اثرداد 

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

 5/11به  05/7دار ندارد و معلوم شد با افزايش رطوبت از اثر معني کرويتو  ، تخلخلقيقيو بر چگالي ح

سطح تصوير شده، قطر متوسط حسابي، طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسي، وزن تر درصد بر پايه 

. ته استداش ياهشروند ککه چگالي توده يابند، در حاليحجم، وزن هزار دانه و زاويۀ استقرار افزايش مي



4 

 

 1ضريب اصطكاك استاتيكي در سطح احتمال  ایتايي رطوبت و سطح اصطكاکي بر 2همچنين اثر متقابل 

درصد بر کليه خواص مكانيكي  1رطوبت در سطح احتمال اثر اصلي  عالوه بر اين دار شده است.درصد معني

، انرژی گسيختگي، پايه وزن تر درصد بر 5/11به  05/7از  . به طور کلي با افزايش رطوبتشده استدار معني

ژول ميلي 562/2تا  58/0ژول، از ميلي 721تا  8/148چغرمگي و تغيير شكل در نقطه گسيختگي به ترتيب از 

تا  7/809متر افزايش يافته در حاليكه نيروی گسيختگي از ميلي 058/2تا  473/0متر مكعب و از بر ميلي

تغيير شكل در نقطۀ گسيختگي، نيروی نخود افزايش اندازه دانه با همچنين يابد. نيوتن کاهش مي 4/666

تايي رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه  3يابد. اثر متقابل گسيختگي، انرژی گسيختگي و چغرمگي افزايش مي

 دار نشده است.گيری شده معنيهيچكدام از خواص مكانيكي اندازهدانه برای  
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  مقدمه -1-1

 با نام علمیينُخود شود. يكي از انواع حبوبات، حبوبات در بسياري از نقاط جهان كشت مي       

Cicer arietinum هیاي ريی  هاي نیاز    بگ كوتاه بیا شیا ه ايبوته. نخود داراي باشدمي

النهگين   مديتگانیه شیگ ي كشیت بين هاي حاشيهباشد. نخود در زمينهاي سپيد ميهمگاه با گل

نخیود نيی  ماننید سیايگ  .ه است  از آنجا به هند   سايگ نقاط آسياي شگ ي گستگش يافت شودمي

كنید. ايین حبوبات، فيبگ بااليي دارد. فيبگ محلول مانند يک بگس زبگ، سيستم گوارشي را پا  مي

مچنين نيیاز بیه انسیولين را در افیگاد دهد. ه ند(   كلستگ ل  ون را كاهش مي)نوع فيبگ، گلوك 

هاي غذايي؛ نخود، عدس   نخود فگنگي، پگ تئين، كلسيم   آهن كند. در بين گگ هديابتي كم مي

بیه منویور اگاحیي، سیا ت    كننید.را به مقدار كافي   الزم بیگاي رفین نيیاز بیدن فیگاهم مي

نخیود، اای ع از  یوا   هاي فگآ ري   عمليات كاشت   پی  از بگداشیتسازي ماشينبهينه

في يكي   مكانيكي اين محصول ضگ ري است. با تعيين  وا  في يكي   مكانيكي اين محصول 

هاي فیگآ ري، تلایات   ضیايعات محصیول كیاهش يافتیه     اگاحي صحيح   د يی  ماشیين

شود. بیا توجیه بیه اينكیه  یوه ناميیه   ارزش ا تصیادي نخیود بیا ها ناچي  ميديدگي دانهآسيب

عالالوه بالر ايالن از يابد، لذا انجیام ايین تحقيی  ضیگ ري اسیت. ديدگي محصول كاهش ميسيبآ

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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  شالوند،خواص فيزيكي و مكانيكي محصوالت کشاورزی با تغيير رطوبالت، دچالار تغييالر مي آنجائيكه

در همين راستا در اين فيزيكي و مكانيكي ضروری است. بر خواص لذا اطالع از نحوه تأثير رطوبت 

ي شده است بگ ي  وا  في يكي   مكانيكي اين محصول تعيين شود. در حقيقت با تحقي  سع

تیوان در آينیده میديگيت بهبیود   اصی   تعيين  وا  في يكي   مكیانيكي ايین محصیول مي

باعی     ري ي كیگدتگ بگنامیههاي فگآ ري   عمليات كاشت   پ  از بگداشیت را د يی سيستم

بالرای طراحالي و سالاخت عالالوه بالر ايالن  ه ايین محصیول شید.صادي    وه ناميیتاف ايش ارزش ا 

تعيالالين خالالواص مختلالالال محصالالوالت  ،های کشالالاورزی و فالالرآوری محصالالوالت کشالالاورزیماشالالين

تخلخل، زاويه وزن هزار دانه، چگالي توده، ضريب کرويت، چگالي حقيقي، کشاورزی مانند )ابعاد، 

انالرژی اننالد )نيالروی گساليختگي، و خواص مكالانيكي آناالا م (استقرار و ضريب اصطكاك استاتيكي

از جملالاله ايالالن چغرمگالالي، و تغييالالر شالالكل در نقطالاله گسالاليختگي( الزم و ضالالروری اسالالت.  ،گسالاليختگي

وری آپال  از برداشالت و فالربرداشالت، است که مستعد به شكسالتگي در عمليالات  نخودمحصوالت، 

هالای يهای اصولي برای جلوگيری از بالروز صالدمات مكالانيكي، شالناخت وي گيكي از راهباشد. مي

های مكانيكي مانند آزمالون ، انجام آزموناين کارمقاومتي محصول تحت شرايط مختلال است. برای 

مطالعه روی رفتار منحني  استخراج پارامترهای مكانيكي مورد نياز،فشاری مفيد خواهد بود. به منظور 

مالورد  تالا نقطاله گساليختگي نمونالهتغيير شكل محصوالت کشاورزی حاصل از آزمون فشالاری  -نيرو

ضروری است. نيروی گسيختگي دانه معيار مناسبي برای طراحي با کارايي و کيفيالت آزمايش الزم و 

های های مختلالال ماشالينباشد که از آن به عنوان اصول اوليه و اساسالي در طراحالي قسالمتباالتر مي

فيزيكالي و خالواص اطالالع از  .(Bargale and Erudayaraj, 1995)مي شالوداستفاده  فرآوری

های خالردکن طراحي سيسالتمبرای انيكي و فاکتورهای موثر در گسيختگي محصوالت کشاورزی مك
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و انرژی گسيختگي  ی گسيختگيتعيين نيروعالوه بر اين   .های پ  از برداشت اهميت داردماشين و

گويي رفتار ماده در بارگذاری ديناميك، سازی و پيشدانه تحت اثر نيروهای شبه استاتيك برای مدل

بدين منظالور از آزمالون  .(1383)خزايي و همكاران، گام حمل و نقل و فرآوری دانه مفيد هستند هن

های فشاری بر روی محصوالت کشاورزی به منظالور اسالتخراج پارامترهالايي کاله در طراحالي سيسالتم

 .شودفرآوری و پ  از برداشت مفيد هستند، استفاده مي

 منابع یبررس  -2-1

برخي خواص فيزيكي و مكالانيكي ساله رقالم از ارقالام  (1386و مينايي ) توسط ذکي ديزجيدر تحقيقي      

( تعيالين شالد. نتالايج ايالن تحقيالق نشالان داد رطوبالت 93-93و فيليالس   482رايج نخود )بيوني ، آی ال سي 

دار دارد. همچنالين بالا افالزايش رطوبالت، برخواص حجم، قطر متوسط هندسي و خواص مكانيكي تأثير معني

يابد. همچنين اثر جات بارگذاری و و تغيير شكل در نقطه گسيختگي افزايش مي نيروی گسيختگي، کاهش

دار شده است. کمينه و بيشينه انرژی الزم برای تخريب دانه نخالود باله رقم فقط برای نيروی گسيختگي معني

ژول بدست آمد. عالوه بر ايالن نتالايج آزمالون هالای رگرساليوني ايالن ميلي 3/156ژول و ميلي 7/24ترتيب 

در تحقيالق ديگالری بيشالتری نسالبت باله لساله شالدن دارنالد.  تر، مقاومالتهای درشالتحقيق نشان داد که دانالهت

يری شالد بالا افالزايش گپارامترهای سرعت حد و نيروی گسيختگي دانه نخود )رقم کوچباسي( تعيين و نتيجه

نيالالروی  ن تحقيالالق روابالالط رگرسالاليوني يالالرایايالاليابالالد. در رطوبالالت دانالاله، نيالالروی گسالاليختگي دانالاله کالالاهش مي

توسالط   . در تحقيالق ديگالری(Konak et al., 2002)گسيختگي به عنالوان تالابعي از رطوبالت ارائاله شالد

سطح )ريز، متوسط و درشت(، رطوبت داناله در ساله  3اثر عوامل اندازه دانه در  (1383خزايي و همكاران )

ر نيروی گسيختگي و درصد بر پايه تر( و جات بارگذاری در دو سطح )پالو و از رو( ب 16و  12، 7سطح )
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انرژی گسيختگي دانه سه رقم نخود ايراني )بيون ، کاکا و جم( تحت اثالر بارگالذاری شالبه اسالتاتيك مطالعاله 

عامل رقالم، رطوبالت داناله، انالدازه داناله و جاالت بارگالذاری بالر نيالروی  4شد. نتايج اين تحقيق نشان داد هر 

درصالد،  16باله  7مچنين با افزايش رطوبالت از داری دارند. هگسيختگي و انرژی گسيختگي دانه تأثير معني

نيروی گسيختگي کاهش و انرژی گسيختگي افزايش داشت. نيروی گسيختگي و انرژی گسيختگي دانه در 

  ايزيالك و يونالال توسطدر تحقيق  .داری بيشتر از بارگذاری از رو شده استبارگذاری از پالو بطور معني

(Isik and Unal, 2007) نشان داد با افالزايش نتايج اين تحقيق  شد.رسي بريای قرمز خواص فيزيكي لوب

های هندسي دانه شامل طالول، عالرض، ضالخامت، ميالانگين وي گي ،درصد 62/19به  77/9از دانه رطوبت 

چگالالي واقعالي، سالرعت حالد و ضالريب  ميانگين قطر هندسالي، سالطح تصالوير شالده، تخلخالل، ،قطر حسابي

توسالط  ديگری در تحقيق مي يابد.الي توده و کرويت کاهش چگ ولييابد اصطكاك استاتيكي افزايش مي

درصالد  43/32تالا  33/18رطالوبتي  دامناله خواص فيزيكي لوبيای رقم باربونيا در (Cetin, 2007) ستين 

سطح تصوير شده، طول، عرض، ضخامت، ميانگين  با افزايش رطوبتنشان داد بررسي شد. نتايج اين تحقيق 

يابالد. چگالالي واقعالي کالاهش ميو چگالالي تالوده ت و سرعت حد افالزايش و کروي ،تخلخلوزن هزار دانه، 

 Altuntas) . آلتونتالا  و يلالدز مي يابالدفزايش اضريب اصطكاك استاتيكي با افزايش رطوبت همچنين 

and Yildiz, 2005)  اثر رطوبت را روی خواص فيزيكي و مكانيكي باقال بررسي کردند. نتايج نشان داد

چگالالي  ،تخلخاللضالخامت،  وزن هزار دانه، کرويت، حجالم داناله،انگين طول، عرض، با افزايش رطوبت مي

ضريب اصالطكاك اسالتاتيكي بالر روی  وچگالي توده روند کاهشي داشت  ليواقعي و سطح رويه افزايش و

بالا افالزايش رطوبالت تغييالر شالكل در نقطاله  همچنالين داشالته اسالتسطوح مختلال با افزايش رطوبت افزايش 

تكالين توسط در تحقيق ديگری  .يابدکاهش مي گسيختگيافزايش ولي نيروی  گيگسيختشكست و انرژی 

داناله خواص فيزيكي و مكانيكي لوبيا به صورت تالابعي از رطوبالت  (Tekin et al., 2006) و همكاران 
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ميالانگين قطالر با افزايش رطوبت، خصوصيات طول، عرض، ضالخامت، نتايج اين تحقيق نشان داد . شدتعيين 

ضريب اصالطكاك و  ولي کرويت و چگالي توده روند کاهشي داردافزايش گين قطر هندسي ميان و حسابي

های لوبيا دانهاز پوست جدا شدن  مقاومت در برابر همچنين. داشته استاستاتيكي با افزايش رطوبت افزايش 

وتن نيال 01/59به  76/100، از بر مبنای وزن خشكدرصد  6/25تا  25/10از  با افزايش محتوای رطوبتي

 خواص بر رقم و   کردن خشك اثر رطوبت، دمای (1388اعلمي و همكاران ) ر تحقيقيد. يابدکاهش مي

تحت  ظاهری کشساني گسيختگي، چغرمگي و ضريب نيروی گسيختگي، انرژی شامل سويا دانه مكانيكي

 درصد بالر 14و  12، 10)در سه سطح رطوبت  اثر . در اين تحقيقکردندتعيين را بارگذاری شبه استاتيك 

در ساله سالويا  رقالم و سلساليو ( درجاله 70 و  60 ،50 ) سطح سهدر  کردن خشك دمای خشك(، مبنای

 نشان داد هالراين تحقيق . نتايج تعيين شددانه سويا  مكانيكي خواص  بر (3گرگان و پرشينگ )هيل،سطح 

 کهدانه دارند. به طوری گسيختگي انرژی وی گسيختگي نيرو بر داریمعني تاثير و دما رطوبت پارامتر دو

افزايش داشته  انرژی گسيختگي و نيروی گسيختگي مقادير درصد 14به درصد  10از  رطوبت افزايش با

درجه سيلسيو ، نيروی گساليختگي داناله نيالز افالزايش  70به   50از  کردن خشك دمای افزايش است و با

ي و ضالريب کشسالاني ظالاهری دارنالد باله دار بالر چغرمگالثر معنيايابد. همچنين معلوم شد رقم و رطوبت مي

االاری در تحقيالق ديگالری ق .يابالدکه ضريب کشساني ظاهری دانه سويا با افزايش رطوبت کاهش ميطوری

به صورت تابعي را های لوبيا چيتي رقم محلي مشكين شار دانهو مكانيكي خواص فيزيكي  (1390) يکرمان

. کرددرصد بر پايه وزن خشك تعيين  7/18و  7/16، 7/14، 7/12رطوبت در سطوح رطوبتي محتوای از 

زاوياله اسالتقرار در  و چگالالي تالوده ،وزن هزار دانه ،حجم از قبيلنتايج نشان داد رطوبت بر خواص فيزيكي 

. باله دارددار معنالياثالر درصالد  5درصد و بر عرض و ميانگين قطر حسابي در سطح احتمال  1سطح احتمال 

حجالم و  ،وزن هزار دانهدرصد عرض، ميانگين قطر حسابي،  7/18به  7/12که با افزايش رطوبت از طوری
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اسالت. همچنالين در ايالن تحقيالق ضالريب اصالطكاك  داشالتهزاويه استقرار افالزايش و چگالالي تالوده کالاهش 

( تعيين و MDFفوالد زنگ نزن، پالستيك و  آلومينيوم، ورق گالوانيزه،نوع سطح )آهن،  6استاتيكي روی 

ريب ضالو  مالي باشالددار درصالد معنالي 1ح اصطكاکي و رطوبت در سطح احتمالال معلوم شد اثر متقابل سط

، پالستيك، فوالد زنگ نالزن و MDFاصطكاك استاتيكي روی سطوح اصطكاکي شامل آلومينيوم، آهن، 

، 357/0بالاله  3/0، 342/0بالاله  235/0، 425/0بالاله  3/0، 349/0بالاله  269/0ورق گالالالوانيزه بالاله ترتيالالب از 

در آزمايش های خواص مكانيكي اين تحقيالق افزايش يافته است.  324/0به  236/0و  317/0به  235/0

نتايج نشالان داد اثالر  انجام شدرطوبت و سرعت بارگذاری  ،جات بارگذاریآزمايش فاکتوريل با سه عامل 

تالايي رطوبالت و سالرعت  2و جاالت بارگالذاری و اثالر متقابالل  ، رطوبالتتايي سالرعت بارگالذاریمتقابل سه

ي، نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي و تغييالر شالكل در نقطاله گساليختگي در سالطح بارگذاری بر چغرمگ

بالا افالزايش رطوبالت، نيالروی گساليختگي کالاهش ولالي انالرژی  همچناليندار اسالت. درصالد معنالي 1احتمال 

نيروی گسيختگي، انالرژی گساليختگي و  و گسيختگي و تغيير شكل در نقطه گسيختگي افزايش داشته است

 عالرضاز بارگالذاری در جاالت  کمتالردانه  ضخامتتگي در بارگذاری در جات تغيير شكل در نقطه گسيخ

دانه بوده است. با افزايش سرعت بارگذاری نيروی گسيختگي، انالرژی گساليختگي و تغييالر شالكل در نقطاله 

تالايي رطوبالت و جاالت بارگالذاری بالر چغرمگالي، نيالروی  2گسيختگي کاهش داشالته اسالت و اثالر متقابالل 

  .دار استدرصد معني 1ر سطح احتمال گسيختگي و انرژی گسيختگي د

. خالواص فيزيكالي اسالتهشد بررسالي( نخوددر اين تحقيق خواص فيزيكي و مكانيكي يكي از حبوبات )     

ضريب کرويالت، چگالالي حقيقالي، چگالالي ضخامت، ، طول، عرضمورد بررسي در اين تحقيق عبارتند از )

و وزن هالزار داناله( و خالواص مكالانيكي مالورد توده، تخلخل، ضريب اصطكاك اسالتاتيكي، زاوياله اسالتقرار 

بررسي در اين تحقيق عبارتند از ) نيروی گسيختگي، انرژی گسيختگي، چغرمگالي و تغييالر شالكل در نقطاله 
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. بالا تعيالين ايالن شالده اسالتفشار سالنتام تعيالين  -گسيختگي(. خواص مكانيكي توسط دستگاه آزمون کشش

و  بذور ناميه  توان مانع از کاهش قوهافته و لذا مييهای فرآوری کاهش در دستگاهتلفات محصول  ،خواص

ارقالام و مكالانيكي  با توجه به اينكه تا به حال تحقيقات اندکي بر روی خواص فيزيكالي شد.ارزش اقتصادی 

و ، لذا اهميت موضوع و ضالرورت اطالالع از خالواص فيزيكالي گرفته است انجامکشت شده در ايران  نخود 

شالود. احسا  مي نخودسازی و ذخيره ، فرآوریبندیهای درجهاده در سيستمبه منظور استف نخودمكانيكي 

 تحقيق حاضر با اهداف زير انجام شده است:  به همين منظور

ي، ، قطر متوسط هندسالطول، عرض، ضخامترقم کامران شامل  نخود يكيزيخواص ف یريگاندازه -1

 چگالاليچگالالي حقيقالي، ه، ت، سطح تصوير شده، حجم، وزن هزار داناليقطر متوسط حسابي، کرو

 خواص. استقرار و ضريب اصطكاك استاتيكي و تعيين تأثير رطوبت بر اين توده، تخلخل، زاويه

 ر شالكلييالگسيختگي و تغ یگسيختگي، انرژ یروي، نيشامل چغرمگ نخود يكيتعيين خواص مكان -2

 در نقطۀ گسيختگي.

 .  نخود يكيكانو اندازه دانه بر خواص م یر رطوبت، سرعت بارگذاريبررسي تاث -3

 هامواد و روش -3-1

باله آزمايشالگاه نموناله تاياله شالده  رقم گچسالاران، نخودکيلوگرم  20پ  از تايه حدود در اين تحقيق       

های کشاورزی دانشگاه محقق اردبيلي منتقل گروه مكانيك ماشينمحصوالت کشاورزی خواص بيوفيزيك 

هالا تعيين شالد. آزمايش درصد بر پايه وزن تر 05/7هي اده از اجاق آزمايشگابا استف نخودشد. رطوبت اوليه 

انجام شد. پ  از تعيين رطوبالت اولياله،  تردرصد بر پايه وزن  5/11و  10، 5/8، 05/7سطح رطوبتي  4در 

کيلوگرمي از توده پاك شده به طور تصادفي انتخاب شدند. مقدار آب مورد نياز بالرای اضالافه  5های نمونه
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( محاسالبه 1های مالورد نظالر از رابطاله )رطوبت ها بهافزايش رطوبت نمونهبه منظور د نخوکردن به توده اوليه 

 (.1385)راسخ، گرديد 

 (1    )                                                                                                 
f

if

M100

)M(MW
K




 

 (: 1در رابطه )

K به رطوبت مورد نظر الزم است )بر حسب گرم(. افزايش رطوبت نخود= ميزان آبي که برای 

fM بر حسب درصد(.نمونهمورد نظر ناايي = رطوبت( 

iM بر حسب درصد(. نمونه= رطوبت اوليه( 

W بر حسب گرم( نخود= وزن نمونۀ(. 

را در  های مرطوبنمونهپاش، ها با آبپ  از محاسبه مقدار آب الزم و اضافه کردن آب به نمونه     

ساعت در يخچال قرار داده شدند تا به رطوبت تعادلي برسند  72دار ريخته و به مدت دربای شيشهظروف 

)Ozarslan, 2002.(  نخود ابعاد( شامل طولL عرض ،)(W( و ضخامت )T با انتخاب )عدد  150

متر بدست آمد. قطر متوسط ميلي 01/0گيری توسط کولي  ديجيتالي با دقت بذر  به طور تصادفي و اندازه

(، 2ز روابط )با استفاده انخود به ترتيب کرويت و حجم  ،سطح تصوير شده قطر متوسط حسابي،هندسي، 

 نجام شد. سطح رطوبتي ا 4ين کار برای هر (. ا1986. )محسنين، ( محاسبه شد6( و )5(، )4(، )3)

(2   )                                                                                                                          3
1

g )(D LWT          

(3  )                                                                                                                         
3

Da

TWL 


 
(4   )                                                                                                                                   

4
A

LW
   

(5    )                                                                                                                            100
L

Dg
       

(6   )                                                                                                           

)(
6

V LWT


 

 در روابط فوق:

aD متر(= قطر متوسط حسابي )بر حسب ميلي 
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gD =متر(.قطر متوسط هندسي )بر حسب ميلي 

Lمتر(.ب ميلي= طول )بر حس 

Wمتر(.= عرض )بر حسب ميلي 

Tمتر(. = ضخامت )بر حسب ميلي 

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

 کرويت = 

V  متر مكعب()بر حسب ميليدانهحجم. 

تقسيم  ای با حجم معلوم و از، داخل يك ظرف استوانهنخودهای از دانه مقداریچگالي توده با ريختن 

عد از پر شدن ظرف، سريز ب( محاسبه شدند. 7های داخل ظرف به حجم ظرف )رابطه کردن وزن نمونه

 (.1385)راسخ،   کش خارج شدندظرف با انتقال يك خط

(7 )                                                                                                                     

c

b
V

M
ρ  

 (: 7در رابطۀ )

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

M بر حسب گرم(. نخود= وزن( 

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

گرم  001/0ا دقت بابتدا وزن مقداری از آنرا با ترازوی ديجيتالي  نخودتعيين چگالي حقيقي  برای     

 ليتر که تا ارتفاع معين با مايع تولوئن پر شدهميلي 2/0ها را درون استوانه مدرج با دقت ، سس  آنتعيين

ل مايع داخ های هوای داخل آن خارج شود، سس  ارتفاع جديداست ريخته، استوانه را تكان داده تا حباب

بر حجم براوانه مايع داخل استمعلوم شد )مقدار حجم جابجا شده  نخودحجم  و در نتيجهاستوانه قرائت 

( 8طۀ )طبق راب نخودقيقي ها چگالي حبر حجم آن نخوداست(. با تقسيم کردن وزن نخود های مجموعه دانه

 (Davies, 2009). محاسبه شد

(8 )                                                                                                                      
V

M
ρ t  
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 ( :8در رابطۀ )

tρ  متر مكعب(.ب گرم بر سانتي)بر حس نخودچگالي حقيقي 

M بر حسب گرم(. نخودوزن( 

V  متر مكعب(.)بر حسب سانتي نخودحجم 

به شد ( محاس9از رابطۀ ) نخودو چگالي توده  گيری چگالي حقيقيبا اندازه نخودتخلخل           

.(Davies, 2009) 

(9       )                                                          
                                                

100)
ρ

ρ
(1ε

t

b  

 (:9در رابطۀ )

ε بر حسب درصد(. نخود= تخلخل( 

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

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

 001/0ال با دقت بذر به طور تصادفي و توزين توسط ترازوی ديجيت 150وزن هزار دانه با انتخاب       

 گرم برای هر سطح رطوبتي تعيين شد.

ين کار برای ا. محاسبه شد مخروطي نخود ل شدهتشكي گيری قطر و ارتفاع تودهزاويه استقرار با اندازه     

نخود  د تا تودهای به طور آرام به باال کشيده شو سس  لوله استوانهای نخود ريخته شد داخل لوله استوانه

 (.1986سنين، )مح( محاسبه شد 10شكل طبيعي بگيرد. در ناايت زاويه استقرار با استفاده از رابطۀ )

 (10     )                                                                                                    

)
Χ

2H
Arctg(θ   

 (: 10در رابطۀ )

θ=  بر حسب درجه(. نخودزاويه استقرار( 

H متر(.)بر حسب ميلي نخود= ارتفاع تودۀ 

Χ متر(.)بر حسب ميلي نخود= قطر تودۀ 

درجه استفاده  1/0سنج ديجيتالي با دقت زاويهاز  نخودگيری ضريب اصطكاك استاتيكي برای اندازه     

ای که بر روی سنج صفر شده و سس  بذور داخل يك لوله استوانهابتدا زاويه شيب برای اين کارگرديد. 
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 3تا  2در حدود ای به آرامي شدند پ  از پر شدن، لوله استوانهيخته ميشد ردار قرار داده ميسطح شيب

سطح دار تما  نداشته باشد. سس  به آرامي زاويه های آن با سطح شيبشد تا لبهال کشيده ميميليمتر با

سنج در هنگام سر خوردن بذور به طرف شد. زاويه نشان داده شده توسط شيبداده ميشيب دار افزايش 

( محاسبه 11از رابطه ) نخودشد و در ناايت ضريب اصطكاك استاتيكي دار، يادداشت مين سطح شيبپايي

 (.1986)محسنين،  شد 

(11 )                                                                                                                  tanαμ  

 (:11ه )در رابط

μ.ضريب اصطكاك استاتيكي = 

αسنج )بر حسب درجه(.= زاويه شيب 

وزن هزار  ،متوسط حسابي قطرعرض، ضخامت، قطر متوسط هندسي، ، های مربوط به طولآزمايش     

ح رطوبتي، سط 4رار و در تك 150حجم و سطح تصوير شده در طرح کامال تصادفي با  ،، کرويتدانه، 

 10ادفي با های مربوط به چگالي حقيقي، چگالي توده، زاويه استقرار و تخلخل در طرح کامال تصآزمايش

مل) عا 2ل با سطح رطوبتي و آزمايش تعيين ضريب اصطكاك استاتيكي در آزمايش فاکتوري 4تكرار و در 

ينيوم( در ورق گالوانيزه، استيل و آلومآهن، )اصطكاکي نوع سطح سطح  4محتوای رطوبتي و سطح  4

 تكرار انجام شد. 10طرح پايه کامال تصادفي با 

ين ابرای استفاده شد.  STM-20مدل سنتام شار ف -برای انجام آزمون فشاری از دستگاه آزمون کشش   

 سس و  داده شدنبين دو فك دستگاه که فك پاييني ثابت و فك بااليي متحرك بود قرار د نخوددانه کار 

ش يا کاه در سطوح رطوبتي پايين( ولحظه شنيدن صدای شكست نمونه ). فشار تا شدشروع ميآزمايش 

 شد. مي اعمالدر سطوح رطوبتي باالتر غيير شكل ت-نيروی گسيختگي در نمودار نيرو
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ير شكل در نرم های متناظر نيرو و تغيتغيير شكل بارگذاری و داده -پ  از انجام هر آزمايش نمودار نيرو     

داد. بارگذاری تا  کاهش نشان مينيرو در هر آزمايش پ  از ايجاد گسيختگي ذخيره شدند.  Excelافزار 

نيروی گسيختگي و تغيير  شدای که گسيختگي در آن ايجاد ميدر نقطهشد و لحظه گسيختگي انجام مي

تغيير شكل  -های متناظر نيروشكل و داده تغيير -شكل در نقطه گسيختگي مستقيما با استفاده از نمودار نيرو

 استفاده شده است. انرژی گسيختگي و چغرمگي از اين نمودارها  . برای محاسبهذخيره شده تعيين شدند

تغيير شكل تا  -ها، سطح زير منحني نيروبرای اين منظور از لحظه شروع بارگذاری تا لحظه گسيختگي نمونه

برای تعيين  .) et al.,Tavakoli 9200(ابر با انرژی گسيختگي است که برشد تعيين مي نقطه گسيختگي

 ,Sitkei) ( انرژی گسيختگي به حجم نمونه مورد آزمايش تقسيم مي شد.12چغرمگي، طبق رابطه )

)1986. 

(21       )                                                                                                           
V

E
Tn   

 (: 12در رابطۀ )

E  ژول(.)ميلي نخودانرژی گسيختگي 

nT  متر مكعب(.ژول بر ميلي)ميلي نخودچغرمگي 

V  متر مكعب(. )ميلي نخودحجم دانه 

طرح پايه کامال  قالبآزمايش فاکتوريل در خواص مكانيكي محاسبه شده در نتايج  تجزيه واريان             

ای های سطوح مختلالال تيمارهالا بالا آزمالون مقايساله ميالانگين چنالد دامنالهتصادفي انجام شد. مقايسه  ميانگين

محتالوای سالطح  4ای مسالتقل شالامل رهاليمتغي شده است.انجام  MSTAT-Cافزار دانكن و با استفاده از نرم

 3/0ز ) کمتالر اانالدازه داناله کوچالكسالطح  3، وزن تالر( درصد بر پايه  5/11و  10، 5/8، 05/7طوبتي )ر

و  13، 8، 3سالرعت بارگالذاری )سالطح  4( و گالرم 4/0) بيشتر از و بزرگ (گرم 3/0-4/0)، متوسط(گرم

  متر بر دقيقه( است.ميلي 18
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 و بحثنتايج 
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 نيكیهاي مكانتايج آزمون -2-1

در  نخودانه دنيكي بر خواص مكا اندازه دانه و رطوبت، نتايج تجزيه واريان  عوامل سرعت بارگذاری      

 اند( نشان داده شده1-2جدول شماره )

 ددانه نخوخواص مکانيکي  انه و رطوبت برعوامل سرعت بارگذاري، اندازه دنتايج تجزيه واريانس  -1-2جدول 

 رجه آزاديد منبن تغييگات

 ميانگين مگبعات 

 چغگمگي
ژ ل بگ )ميلي

ميليمتگ 
 مكعب(

ي الزم بگاي نيگ 
 (نيوتن) گسيختگي

تغييگ شكل 
در نقطه 
گسيختگي 
 )ميليمتگ(

انگژي الزم بگاي 
 ژ ل(گسيختگي )ميلي

n.s 3 سگعت
037/0 n.s

263/29052 
*223/0 n.s 337/17022 

 795/4803254** 201/41** 412/341139** 763/61** 3 راوبت

  راوبت سگعت
 

9 ns354/0 ns 251/44487 ns 074/0 ns 82/30958 

 56/1334937** 802/2** 567/907987** 772/3** 2 اندازه دانه

n.s 6 اندازه دانه  سگعت
363/0 

*869/62291 ns 097/0 **91/79259 

 44/223616** 701/0** 864/65701* 739/0** 6 اندازه دانه راوبت 

n.s 18 اندازه دانه راوبت  سگعت 
192/0 n.s

021/22334 
ns 085/0 n.s 14/18426 

  طا

 كل

288 
355 

235/0 191/25045 07/0 05/22772 

 

 دار: عدم وجود اختالف معنيn.sدرصد و  5داري در سطح احتمال : معني* درصد،   1داري در سطح احتمال : معني**.
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اثر نگين و ميا و رطوبت اندازه دانهتايي  2های اثر متقابل ( به ترتيب ميانگين2-2) و (1-2های )در شكل

 . ده شده استنشان دا نخودو اندازه دانه برای نيروی گسيختگي دانه سرعت بارگذاری تايي  2متقابل 

 

 

     

 
 

بر نيروي  وبت و اندازه دانهميانگين اثر متقابل رط -1-2شكل 

 ( = LSD 25/83) گسيختگي دانه نخود
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براي  زه دانهسرعت بارگذاري و انداميانگين اثر متقابل  -2-2شكل 

 ( =LSD 25/83) دانه نخود نيروي گسيختگي

 

 

ش اندازه لي با افزاييابد ويمنيروی گسيختگي کاهش  رطوبت،(  مشخص است با افزايش 1-2از شكل )    

نه ازه داانددرصد و  5/11که کمترين مقدار آن در رطوبت به طوریيابد دانه نيروی گسيختگي افزايش مي

 برابر با زرگاندازه دانه بدرصد و  05/7و بيشترين مقدار آن در رطوبت  نيوتن 598کوچك برابر با 

سرعت ( مشخص است نيروی گسيختگي دانه با افزايش 2-2باشد. همچنين از شكل )مينيوتن  1/894

 3ذاری بارگ سرعتيابد. به طوری که بيشترين مقدار آن برای اندازه دانه بزرگ و ميبارگذاری کاهش 

 18سرعت بارگذاری و  مترين مقدار آن برای اندازه دانه کوچكکنيوتن و  1/838ميليمتر بر دقيقه برابر با 

سيختگي با افزايش سرعت گنيروی  باشد. علت کاهشنيوتن مي 45/604ميليمتر بر دقيقه برابر با 

شود مي ر دانه اعمالباثر ضربه که کم بودن ، بدليل کمترهای بارگذاری اين است در بارگذاری در سرعت

بادام  ( برای1388شوند. بداغي )گسيخته مي بيشتریها در نيروی يافته و دانه افزايشنيروی گسيختگي 

 ( برای فندق به نتيجه مشاباي رسيدند. 1390درختي و زينالي )

انه د، بافت های باالتررطوبت دانه به اين دليل است که در رطوبت کاهشنيروی گسيختگي با افزايش      

و زينالي  (، برای پنبه دانه1390. اسد زاده )داردشود و لذا مقاومت کمتری برای گسيختگي تر مينرم

برای لوبيا چيتي  گيری کردنتيجه(، 1390(، برای فندق به نتيجه مشاباي رسيدند. قااری کرماني )1390)

 يابد.    گسيختگي دانه افزايش مي ویشار با افزايش اندازه دانه، نيررقم محلي مشكين

ايي ت 2يانگين اثر اصلي سرعت بارگذاری و ميانگين اثر متقابل م( به ترتيب 4-2( و )3-2های )در شكل

 داده شده است. دانه نخوداندازه دانه و رطوبت برای تغيير شكل در نقطه گسيختگي 
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Abstract 

In this research some of physical and mechanical properties of chickpea were determined as a function 

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

properties such as length, volume, width, thickness, arithmetic mean diameter, projected area, 

geometric mean diameter, thousand seed mass, angle of repose and bulk density (p< 0.01), and has no 

significant effect on the true density, prosity and sphericity. As the moisture content increased from 

7.05 to 11.5% (wet basis) length, width, thickness, geometric mean diameter, projected area, volume, 

thousand seed mass, angle of repose and aritmatic mean diameter 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 moisture content have a significant effect 

(p< 0.01) on all mechanical properties. By increasing  moisture content  from 7.05 to 11.5% (wet 

basis) rupture energy, toughness and deformation at rupture point increased from 148.8 to 721 mJ, 

0.58 to 2.562 3mm
mJ and 0.473 to 2.058 mm  respectively. while rupture force was decreased 

from 809.7 to 666.4 N . By increasing the seed size,  the deformation at rupture point, rupture 

force, rupture energy and toughness were increased. The triple interaction effect of loading 

velocity × seed size × moisture content was not significant on the all mechnical properties. 

 
 


