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 چکيده فارسی 

 :عنوان طرح پژوهشی

 تعيين برخی خواص فيزيکی و رئولوژيکی دانه جو

 منصور راسخ         مجری طرح:

 عزت اهلل عسکری اصلی اردهو           امير حسين افکاری سياح     همکاران طرح:

 های کشاورزیگروه مکانيک ماشين دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبيلی

 ، خواص مکانيکیخزش، آزمون آزمون تنش آسايی:  دانه جو، هاکليد واژه

 چکيده

های ماشينی در مراحل مختلف سازی سامانهيل مهندسی به منظور طراحی يا بهينهانجام هر نوع تحل     

ای، از جمله جو، به وجود اطالعات پايه در زمينه خواص فيزيکی و  برداشت و فرآوری محصوالت دانه

مکانيکی مواد کشاورزی وابسته است. خواصی که بواسطه ماهيت بيولوژيک مواد کشاورزی در شرايط 

کند. بر داری تغيير از لحاظ نوع رقم، شکل، اندازه، رطوبت و عوامل ديگر بطور معنیتواند میمختلف 

پارامترهای آزمون فيزيکی، تنش آسايی و خزشی،  500با انجام اين اساس در اين طرح پژوهشی 

رئولوژيکی خواص و گيری اندازه (شامل ضريب کرويت، ميانگين حجم، چگالی و ابعاد دانه)فيزيکی

و اثر متغيرهای زمان( استخراج شدند -زمان و تغييرشکل-های دو منحنی نيروجو)شامل ويژگینه دا

داری از لحاظ اختالف معنی داد که ننتايج نشا .قرار گرفتبررسی مورد مستقل بر آنها از لحاظ آماری 

ستحکام ويسکواالستيک بين دو رقم ماکويی و والفجر وجود ندارد و اين دو رقم از لحاظ اخواص 

رطوبت بر خواص ويسکواالستيک دانه جو  تأثيريکسانند. در عوض  "تحت شرايط تابع زمان تقريبا

های تغيير شکلی و نيز شيب بطوريکه با افزايش رطوبت طی آزمون خزش مولفه دار بود.معنی "کامال

شی از بارهای های نامنحنی افزايش يافته که نتيجه آن رسيدن به بافتی نرم است که احتمال آسيب

دهد. بر اساس نتايج اين تحقيق افزايش می %24و  20مرده)طی انبارداری( را بويژه در سطوح رطوبت 

اثر  iDتا  iAدار بر پارامترهای منحنی خزش دارد که در پارامترهای اثر معنیکيلوگرم  10بار مرده 

اندازه دانه بر  تأثيربسيار بارز بود. گرم کيلو  12بار  تأثير iGتا  iEر پارامترهای و دگرم کيلو  10بار 
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توان اين نتيجه را به عدم ايجاد داری نداشت که میمعنی تأثيرهای استحکامی دانه هيچ يک از مولفه

آزمون فيزيکی  نتايج تا مرحله گسيختگی نسبت داد. شرايط الزم برای گسترش ترك و عدم بارگذاری

نشان داد چگالی ذره رقم والفجر کمتر از چگالی ذره رقم ماکويی است و با افزايش محتوای رطوبتی 

(. چگالی توده رقم ماکويی کمتر از %92/4يابد)ها کاهش میدرصد چگالی ذره دانه 24به  8دانه از 

های بزرگ های کوچک بيشتر از چگالی توده دانهالی توده دانهچگالی توده رقم والفجر است و چگ

گيری چگالی توده های کوچک و اشغال بيشتر فضای ظرف اندازهبودن دانهاست و اين بخاطر ريزتر 

( و %33/7يابد)ها کاهش میدرصد چگالی توده دانه 24به  8است. با افزايش محتوای رطوبتی دانه از 

ها دانهباشد. همچنين با افزايش محتوای رطوبتی مرطوبتر میهای دانه اين بخاطر جذب آب توسط

 يابد.ها افزايش میمتوسط حجم دانه

 

 

 فصل اول

 

 بررسی منابعو  مقدمه
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 مقدمه 1-1

هزار تن دانه جو دهمين توليد کننده جو در کشور محسوب  67استان اردبيل با توليد بيش از              

ای است که در تغذيه  (. در عين حال، دانه جو يکی از مهمترين انواع محصوالت دانه1382نام، بیگردد)می

های مختلف رود. دانه جو به صورت مکانيکی برداشت، جابجا شده و به شکلانسان و بويژه دام بکار می

يرند لذا محاسبه ميزان گهای جو تحت تنش قرار میگيرد. در تمام موارد تک دانهتحت فرآوری قرار می

های آن بر اساس سختی تک دانه از اهمّيت خاصّی برخوردار است. درعين حال، مواد  استحکام و مولفه

سيتکی، گردند)کشاورزی از جمله دانه جو بواسطه ماهّيت بيولوژيک موادی لزج کشسان محسوب می

تواند در برخی ی لزج کشسان( میها(. لذا استخراج خواص رئولوژيکی اين مواد)بر اساس ويژگی1382

تری را در اختيار اطالعات دقيقهای فرآوری و سيستمسازی کاربردها نظير طراحی سيلوهای ذخيره

ها و هايی نظير واحدهای بوجاری، تميز کننده، نقالهسازی دستگاهطراحی و بهينهمهندسين قرار دهد. 

ای تا حد زيادی به خواص فيزيکی و مکانيکی دانهباالبرها و نيز طراحی سيلوهای نگهداری محصوالت 

محصوالت کشاورزی و مواد غذايی دارای (. 1384راسخ و همکاران، ای وابسته است)محصول دانه

سازد. يکی از باشند که آنها را بطور کامل از مواد مهندسی متمايز می های منحصر بفردی نيز میويژگی

توان به خصوصيات فيزيکی آنهاست. از اين خصوصيات میها تغييرات شديد  مهمترين اين ويژگی

هايی همچون: اندازه، شکل، چگالی، تغييرشکل متناسب با نيروهای استاتيک و ديناميک، مولفه

های جذب و دفع رطوبت، خواص حرارتی و خصوصيات اصطکاکی اشاره نمود. از بين اين ويژگی

 ميت بسياری برخوردارند. ها، خواص فيزيکی و نيز رئولوژيکی از اهمولفه

با اين وجود تحقيقات انجام شده در اين زمينه بسيار معدودند، ضمن اينکه تغييرات گسترده در         

ها را در شرايط مختلف گيری اين ويژگیخواص فيزيکی و مکانيکی دانه جو تحت شرايط مختلف، اندازه

قرار گيرد عبارت است از تعيين محدوده  تحقيقورد م تواندمیای که  ضروری ساخته است. بنابراين مسئله

تغييرات خواص فيزيکی شامل ميانگين ابعاد، ضريب کرويت، چگالی دانه و توده و ميانگين حجم دانه و 

خواص رئولوژيکی شامل پارامترهای تنش آسايی و مقاومت به خزش در سطوح مختلف رطوبت دانه و 

  شور. اندازه دانه در ارقام متداول جو در ک

باشند. اين ای آب و مايعات ديگر می بايد توجه نمود که مواد کشاورزی حاوی مقادير قابل مالحظه         

کشسان  "گردد تا اين مواد رفتاری مطلقانظير گندم و جو سبب می های خشکميزان آب حتی در دانه

گيری خواهد شد طور دقيق اندازهنداشته باشند. دراين صورت خواص فيزيکی و مکانيکی آنها نيز زمانی ب
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گيری پارامترهای مکانيکی نيز های لزج کشسان مورد تحليل قرار گيرند. از اين رو اندازهکه بر اساس مدل

 بايد بر مبنای خصوصيات رئولوژيک آنها انجام گيرد. 

وانند رفتار لزج تبه خوبی می 2و خزش 1های مختلف مکانيکی، دو پديده تنش آسايیدر بين آزمون         

و  5، نرخ خزش4، عامل نيرو3کشسان دانه را مشخص سازند. دراين حالت پارامترهايی نظير زمان استراحت

 ضرايب معادالت رئولوژيکی مشخص کننده رفتار مکانيکی دانه طی اين شرايط خواهند بود. 

ثابتی قرار گرفته )به صورت در پديده تنش آسايی ماده مورد بررسی به طور ناگهانی تحت کرنش          

(. در مواد 1-1شود )شکل فشار يا کشش( سپس با گذشت زمان، تغييرات تنش)يا نيرو( در آن ثبت می

يابد. اگر فنر بيولوژيک تنش اعمال شده به بافت، برای حفظ کرنش مورد نظر، با گذشت زمان کاهش می

توان در فتار لزج بدانيم، رفتار لزج کشسان را میرا معرف ر 6گيررا معرف رفتار کشسان و ميراگر يا ضربه

. (1387افکاری سياح و مينايی، ) های مختلف عمدتاً با ترکيبات مختلفی از اين دو جزء تشريح نمودپديده

برای تشريح رفتار تنش آسايی استفاده  7توان از مدل ماکسول تعميم يافتهدر اغلب محصوالت کشاورزی می

 .(1978محسنين، نمود )

 

 

 مقايسه رفتار كشسان و لزج كشسان در حالت تنش آسايی (1-1)شکل 

                                                 
1  Stress Relaxation 

2  Creep 

3  Time of Relaxation 

4  Force Factor 

5  Creep Rate 
6Dashpot   

7Generalized Maxwell Model  
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را بر ماده مورد  بار ثابتیبرعکس پديده تنش آسايی، اگر در يک آزمون فشاری )کششی( برای مدتی    

يابد. اين پديده به طور معمول در برخی بررسی اعمال نماييم، تغييرشکل در جسم با گذشت زمان افزايش می

ای از زمينی که در زير تودهکند. غده سيبدر محصوالت کشاورزی و مواد غذايی اهميت پيدا می موارد

قرار گرفته است  بار ثابتهای ديگر قرار گرفته يا قطعه پنيری که در زير قطعات ديگر پنير تحت غده

شکل در طی زمان هايی از وقوع خزش هستند. به هر صورت اگر ميزان بار به حد کافی باشد تغيير نمونه

افزايش خواهد يافت. بايد توجه نمود که اگر بار مرده به حد کافی بزرگ باشد در همان لحظه اول مقداری 

نشان را مگاپاسکال  98/2 تنشای از رفتار خزشی تحت نمونه ،2-1شکل کرنش در جسم ايجاد خواهد شد. 

 .(1387افکاری سياح و مينايی، )دهد می
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  ی از رفتار خزشی در يک ماده بيولوژيکانمونه (2-1)شکل

شرايط مختلف  تأثيرهای فيزيکی نيز تحت  در مواد بيولوژيک همانند پارامترهای مکانيکی، ويژگی         

توان با اعمال شرايط کنترل شده محدوده تغييرات اين پارامترها را باشند. با اين همه، میبسيار متغير می

های آماری به منظور تسهيل در يابی به مدلذار تعيين نمود. ضمن اينکه دستگتأثيرتحت مهمترين عوامل 

در مورد دانه جو همانند ديگر غالت تعيين برآورد اين پارامترها نيز در شرايط مختلف امکان پذير است. 

حاضر  لذا انجام تحقيقاهميت دارد. محتوای رطوبتی، اندازه دانه و رقم بر خواص مکانيکی و فيزيکی  تأثير

 در راستای تأمين اين اطالعات ضرورت خواهد داشت.

 بررسی منابع 1-2

ای صورت های بسياری برای استخراج خواص فيزيکی محصوالت دانهطی سه دهه گذشته کوشش

و سينگ و  1988؛ چانگ، 1995بارگال و همکاران، ؛ 1995بارگال و ارداياراج، ؛ 1386راسخ،گرفته است)

تحت شرايط  هاا بواسطه ساختمان خاص مواد بيولوژيک، ازجمله دانه جو، اين ويژگی. ام( 1996می، گاسوا

چوما و شمسانگا، آوری اطالعات بيشتر در اين زمينه نياز است)مختلف تغيير کرده و لذا همچنان به جمع
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افت های لزج کشسان مواد و با هدف تعيين کيفيت بها صرفا بر استخراج ويژگیبرخی از پژوهش(. 1982

(. 1996و داوی و همکاران،  1382؛ مينايی و همکاران، 1387محمدی و همکاران، گل) گرددآنها انجام می

رسد که استخراج پارامترهای مکانيکی تحت رفتار غير کشسان از اهميت بيشتری در طراحی و اما به نظر می

ای در اين زمينه در مورد مالحظههای فرآوری برخوردار است. بطوريکه تحقيقات قابل سازی ماشينبهينه

در عين حال، تحقيق در زمينه خواص مکانيکی)به (. 1978محسنين، دار انجام شده است )محصوالت آب

ای تا اين حد گسترده نبوده است. در ويژه خواص مقاومتی بافت به صورت تابعی از زمان( محصوالت دانه

از . هدف (1969و روبرت،  آرنولدزبررسی شد)فشاری  دانه گندم تحت بارگذاریها يکی از اولين پژوهش

های مختلف بر اساس تئوری کشسانی بود. در تحقيقی ديگر محاسبه ضريب کشسانی به روش اين تحقيق 

بر پايه  %2/8مگاپاسکال در سطح رطوبت  1631تا  1151نيز ضريب کشسانی ظاهری دانه گندم معادل 

اثر  تأثيردار تحت  قات ضريب کشسانی دانه گندم بطور معنیخشک محاسبه گرديد. بر اساس اين تحقي

باشد. بطور مشابه مشخص شد  مگاپاسکال متغير می 4101مگاپاسکال تا  157اندازه دانه، رقم و رطوبت از 

های نخود، ذرت و داری بر خواص فيزيکی و مکانيکی و به ويژه ضريب کشسانی دانهمعنی تأثيرکه رطوبت 

(. با اين همه، تحقيقات بسيار محدودی با هدف بررسی خواص 1382ديزج و همکاران، ذکی کلزا دارد )

انجام شد، در اين زمينه  ی کهها به ويژه جو، انجام شده است. در يکی از معدود تحقيقاترئولوژيک دانه

 . در اين تحقيق مشخص گرديد که(1995بارگال و ارداياراج، استخراج شد)خواص رئولوژيکی دانه جو 

کند. ضمن اينکه، ضريب کشسانی دانه رفتار تنش آسايی دانه جو از يک مدل ماکسول سه جزيی تبعيت می

با اين حال، در اين تحقيق خواص مقاومتی دانه جو تحت بارگذاری  .يابدجو با افزايش رطوبت کاهش می

ثابت به عنوان  خواص رئولوژيکی دانه گندم تحت کرنشدر تحقيق ديگری خزشی مد نظر قرار نگرفت. 

عمدتا بر  از اين تحقيق، اما هدف گرديدو پارامترهای حاصله گزارش شد يک پديده رئولوژيک بررسی 

. بر اساس نتايج اين پژوهش دانه گندم تحت بارگذاری فشاری های کيفی دانه متمرکز بودتشخيص ويژگی

کند. درحاليکه فنر تبعيت میسول سه جزئی بدون جزء موازی کو در شرايط کرنش ثابت از يک مدل ما

  .(1382مينايی و همکاران، )سول داشتکضرايب معادله ماداری بر معنی تأثيررطوبت 

ای انجام شده است که تحقيقات قابل مالحظه ایمحصوالت دانه تعيين خواص فيزيکیدر رابطه با 

 توان به موارد زير اشاره نمودمی

يورنا و همکاران، کيلوگرم بر متر مکعب گزارش شد) 1410-1430چگالی ذره گندم در تحقيقی 

سنج و سخنکيلوگرم بر متر مکعب گزارش شد) 1370(. در تحقيق ديگری چگالی ذره گندم 2002

. در اين تحقيق تعيين شدچگالی ذره گندم در محتوای رطوبتی مختلف  ديگر ( در تحقيقی1996النگ، 

، 1310به ترتيب برابر با  3/22و  4/19، 2/16، 8/12های  صفر، چگالی ذره گندم در درصد رطوبت
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(. در تحقيق 1996گاينر و دنسينيا، )بدست آمدکيلوگرم بر متر مکعب  1280و  1300،1280، 1330

کيلوگرم بر  65/1298و  21/1102زده و سالم رقم سرداری به ترتيب برابر با ديگری چگالی گندم سن

درصد بيشتر از چگالی  82/17چگالی گندم سالم که شد  مشخصمتر مکعب تعيين شد. در اين تحقيق 

 (.1385راسخ، باشد)زده میگندم سن
های رئولوژيک دانه های انجام شده، بويژه در داخل کشور، تعيين ويژگیباتوجه به سابقه پژوهش 

تعيين و همچنين عواملی همچون رطوبت و ميزان بار اعمالی  تأثيرجو در ارقام متداول در کشور و تحت 

 موضوع مهمی است که در اين پژوهش مورد کنکاش قرار گرفت.خواص فيزيکی دانه جو 

 هدف از پژوهش

 اهداف اين پژوهش عبارتند از:

توده و ذره برای تعيين خواص فيزيکی دانه جو شامل ضريب کرويت، ميانگين حجم، چگالی  -الف

 های والفجر و ماکويی.رقم

های برای رقمی دانه جو شامل پارامترهای تنش آسايی و خزشی دانه گيری خواص رئولوژيکاندازه -ب

 والفجر و ماکويی.

 .دانه جوخواص فيزيکی اثر رطوبت و اندازه دانه و اثر متقابل آنها بر مشخص نمودن  -پ

 .رقم در رطوبت و رقم در اندازه دانه بر خواص رئولوژيکی دانه جو متقابل ثيرأت تعيين -ت
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ها و دسته بندی اطالعات و ها، انجام آزمونآماده سازی نمونه از: اين پژوهش عبارتند در مرحله اصلی  سه

 پردازيم.تجزيه و تحليل نتايج که به شرح هر يک از انها می

 هاسازی نمونهآماده 1-2

در از آنجا که ردبيل برداشت شد. ماکويی از مزارع ادو رقم متداول جو شامل ارقام والفجر و 

در کوبنده و واحد انتقال کمباين وجود  "برداشت با کمباين احتمال آسيب رسيدن به دانه مخصوصا

با مالش  ،محصول درو شده شدنمحصول بوسيله داس برداشت شد و پس از خشک  لذا اشتد

های دانه با روش آون شامل  تودهسپس رطوبت هر يک از  ها جدا شدند.ها از خوشهها به هم، دانهخوشه

(. برای ASAE ،1999استاندارد گيری شد)ساعت اندازه 20درجه سلسيوس و مدت زمان  130دمای 

 شد.استفاده  زيرگيری رطوبت از رابطه اندازه

100



w
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درصد رطوبت جو بر مبنای وزن  Wوزن نمونه خشک شده و  2wوزن نمونه اوليه،  1wدر اين رابطه  

 گرمی به تصادف از هر رقم و از توده 100نمونه توده دانه  50تعداد سپس (. 1385راسخ، خشک می باشد)

 1رسری تيلو 7ها از الک شماره . بر اساس طرح آزمايش، ابتدا با عبور دانهگرديدهای اصلی دانه جدا 

ميليمتر، جداسازی شده،  8/2ها در دو سطح از اندازه قطر متوسط دانه، بر اساس اندازه مش  تمامی نمونه

بندی های آبسپس رطوبت اوليه دانه ها با افزودن آب مقطر به مقدار محاسبه شده به توده دانه در شيشه

 بر پايه تر ايجاد  %24و  20، 16، 12، 8سطح  5سطوح مختلف رطوبتی در در ساعت،  72شده برای مدت 

درجه  4بندی شده و در دمای های آبهای مکانيکی در شيشهتا پيش از انجام آزمون ها. نمونهديگرد

مقدار آب مورد نياز برای اضافه کردن به توده اوليه جو برای رساندن  شدند.در يخچال نگهداری  لسيوسس

 (.1384خ و همکاران، راسد)شبه رطوبت مورد نظر از رابطه زير محاسبه 

 

با  گرم و کوليس 01/0ها به ترتيب با ترازوی با دقت گانه نمونهپيش از انجام هر آزمون وزن و ابعاد سه

 گيری شد. متر اندازهميلی 02/0 دقت

 

 
                                                 
1  Tyler 
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  انجام شدههای آزمون 2-2

آسايی و تنشکانيکی)های مشده در اين تحقيق عبارتند از آزمونو فيزيکی انجام های مکانيکی آزمون       

 ها(های فيزيکی)چگالی توده و چگالی ذره و تعيين ضريب کرويت و متوسط حجم دانه( و آزمونخزش

 که در زير شرح داده شده است. 

 آسايی آزمون تنش 2-2-1

موجود در دانشکده کشاورزی  1آزمون تنش آسايی با کمک دستگاه بارگذاری فشاری محوری

 اين دستگاه نشان داده شده است.  1-2در شکل . دشانجام  دانشگاه محقق اردبيلی

 

 STM 10دستگاه آزمون فشاری محوری  (1-2)شکل 

ای از جمله جو  اين دستگاه قابليت انجام آزمون تنش آسايی را بر روی بافت اغلب محصوالت دانه

پايدارترين حالت بين دو ها در ها نمونهداراست. در تمامی آزمون را زمان حاصله-و استخراج منحنی نيرو

های تنش آسايی دانه در شرايط مختلف تيماری از ثانيه ويژگی 120و طی  شدهصفحه تخت قرار داده 

بارگذاری  طی . برای اين منظور بر اساس آزمايشات اوليهندزمان( استخراج شد-طريق منحنی مربوطه )نيرو

يم به عنوان عامل نيرو به هر دانه جو اعمال از حد تسليز کمتر نفشاری، باری کمتر از حد گسيختگی و 

 :شدآزمون تنش آسايی در اين طرح انجام  100د. با توجه به طرح آزمايش گردي

 5)رطوبت(  2)رقم(  2)اندازه(  5= )تکرار( 100آزمون تنش آسايی

گيری شده عبارت بودند از عامل نيرو، مدول قطع کننده از ابتدا تا انتهای منحنی و سه اندازه پارامترهای      

 دندبو دقيقهبر حسب  t/91و  t ،10/t/010 زمانپارامتر ديگر که معرف شيب منحنی در 

 . (4-1)شکل 

                                                 
1  Santam Universal Testing Machine, STM 10 



 

14  

دقيقه درنظر گرفته شد و اين مدت زمان بصورت تجربی و با  2ها معادل نمونهمدت زمان آسايش در تمام 

 4ای درجه با برازش منحنی چند جمله توجه به رسيدن منحنی به حد يکنواخت انتخاب گرديد. سپس

 ،t/010) الذکرگيری از معادالت در نقاط تماس فوقها و مشتق( بر تک تک منحنی1)معادله 

10/t  91و/t) د.مزبور محاسبه ش مقادير شيب منحنی در سه نقطه 

edtctbtatZ  234                                                                             )1(  

 دهد.را نشان می آناز  پارامترهای مستخرجمنحنی تنش آسايی و ای از نمونه 2-2شکل 

 

 -2مدول قطع كننده اوليه،  -1 :منحنی تيپيک تنش آسايی و پارامترهای مستخرج از منحنی (2-2)شکل 

 دقيقه  9/1شيب در لحظه   -4و دقيقه 1/0شيب در لحظه  -3دقيقه،  01/0شيب در لحظه 

 آزمون خزش 2-2-2

های کشاورزی دانشگاه کانيک ماشيندر گروه م "آزمون خزش با کمک دستگاه خزشی که اخيرا

. برای اين منظور (1387محمدی و همکاران، گل) محقق اردبيلی طراحی و ساخته شده است انجام گرفت

و  12، 10های کامل جو در پايدارترين وضعيت در بين دو صفحه فوالدی و تحت بار مرده در سطوح دانه

. براساس منحنی مربوطه امکان شديک استخراج زمان هر-قرار گرفته منحنی تغييرشکل کيلوگرم 15

آزمون خزش در  300با توجه به طرح آزمايش د. مآ بوجود  های خزشیديگر مولفهاستخراج نرخ خزش و 

 اين طرح انجام گرفت:
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 5)رطوبت(  2)رقم(  3)بار مرده(  2)اندازه(  5= )تکرار( 300آزمون خزش

باشند استخراج های منحنی میتوان پارامترهايی را که معرف برخی ويژگیبر اساس چنين آزمونی می      

 دهد.دانه جو را نشان می خزشپارامترهای مستخرج از منحنی  منحنی و ای ازنمونه، 3-2شکل  نمود.

 

 يپيک خزش و پارامترهای مستخرج از منحنیمنحنی ت (3-2)شکل 

 خرج از منحنی خزش و تعريف هريکتپارامترهای مس (1-2)جدول 

 تعريف پارامتر

iA ثانيه 20مدول شيب قطع کننده از عرض صفر تا نقطه ای بر روی منحنی  در لحظه 

iB ثانيه 150ای بر روی منحنی  در لحظه ر تا نقطهمدول شيب قطع کننده از عرض صف 

iC ثانيه 420ای بر روی منحنی  در لحظه مدول شيب قطع کننده از عرض صفر تا نقطه 

iD مدول شيب مماسی انتهايی 

iE  420تغيير شکل در لحظه 

iF  150تغيير شکل در لحظه 

iG تغييرشکل در لحظه صفر 
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نحوه تعريف  1-2. جدول هستندهای مختلف منحنی خزش معرف ويژگی iGتا  iAهفت پارامتر

 اساسا معرف خصوصيات کشسان iGمتر الذکر، پارادر بين پارامترهای فوق سازد.هر پارامتر را مشخص می

نيیز عمومیا نحیوه تغييرشیکل و مقاومیت بافیت را در  iBو  iAنه لزج کشسان میی باشید و پارامترهیای  و 

های لزج معرف ويژگی iEوiC ،iDو بويژه  iFلحظات اوليه بارگذاری نشان می دهند. اما پارامترهای 

  باشند.کشسان و مقاومت بافت تحت بيشينه زمان بارگذاری می

باشند و از لحاظ عددی صفر می iCو  iA، iBدر يک ماده کامال کشسان، نظير فوالد سه پارامتر        

گردد. اما در مواد بيولوژيکی نظير دانه جو اين ذشت زمان در آنها ايجاد نمیگعمال هيچ تغييرشکلی با 

ثانيه  420و  150، 20تغيير شکل ايجاد شده و سه پارامتر فوق معرف نرخ اين تغييرشکل در سه بازه زمانی 

خواهد  بيشتربود. بنابراين هرچه مقدار اين پارامترها افزايش يابد حساسيت دانه نسبت به بار اعمالی خواهند 

بود. الزم به يادآوری است که پايه و اساس استحکام در مواد به نحوه مقاومت آنها در مقابل تغييرشکل 

های فشاری در آزمون)که عموما وژيک اگر اين تغييرشکل از حد معينیلاستوار است و در مواد بيو

توان انتظار ايجاد شکست، ترک و يا کمينه نوعی تخريب در گردد( تجاوز نمايد میمحوری مشخص می

کند . تعيين میرا نيز نرخ کلی خزش  ماده  iDسطح سلولی را در آنها داشت. در همين ارتباط پارامتر 

تواند زير يک تنش ثابت ان مدت زمانی را که جسم)دانه جو( میتوبطوريکه کمينه، به صورت تخمينی می

 دهد.پيش از رسيدن به يک تغييرشکل معين تحمل کند نشان می

 های فيزيکیآزمون  2-2-3

ميليمتر  02/0ها شامل قطر بزرگ، متوسط و کوچک با کوليس با دقت سه بعد اصلی دانه 

وزن  شد.ها تعيين نمونهضريب کرويت و ميانگين حجم امتر پاراز روی اين سه بعد  شده است.گيری اندازه

جو  1برای تعيين چگالی ذره .شده استگيری گرم اندازه 01/0های تک دانه با کمک ترازوی با دقت نمونه

. مايع مورد استفاده در اين آزمايش تولوئن است. در يک استوانه شده استاز روش جابجايی مايع استفاده 

های سانتی متر مکعب، حجم معينی از مايع تولوئن را ريخته، سپس وزن معينی از نمونه 100مدرج با حجم 

سطح مايع داخل استوانه  های هوا خارج شود. سپس سريعاتا حباب شدهجو در آن ريخته و تکان داده 

ها نمونه . از مقايسه سطح قرائت شده با سطح اوليه مايع داخل استوانه مدرج)قبل از ريختنشدمدرج قرائت 

ها به حجم جابجا شده مايع، چگالی . از تقسيم وزن بذور نمونهشدداخل استوانه( تغييرات حجم يادداشت 

                                                 
Particle Density-1   
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جام شد.انآزمون فيزيکی در اين طرح  100(. با توجه به طرح آزمايش 1385راسخ، ها معلوم شد)ذره نمونه

  

 5)رطوبت(  2)رقم(  2ازه()اند  5= )تکرار( 100آزمون فيزيکی 

سانتيمتری)با ريزش  15ها از ارتفاع گيری وزن حاصل از ريختن دانهها، با اندازهدانه 1چگالی توده      

رای آزمايش ب 100(. تعداد 1988چانگ، تکرار تعيين شد) 5ميليمتر در  500يکنواخت( در ظرفی به حجم 

  شده است.انجام  دانه تعيين چگالی توده

 5)رطوبت(  2)رقم(  2)اندازه(  5= )تکرار( 100آزمون فيزيکی 

ها انهبعد دانه)قطر بزرگ، قطر متوسط و قطر کوچک(يا استفاده از رابطه زير ضريب کرويت د 3با تعيين 

 .(1385راسخ، )تعيين شد

a

abc3
ضريب کرويت 

 ها از رابطه زير بدست آمد.متوسط حجم دانه











83
4 abc
هاحجم تقريبی دانه 

 الذکر:در دو رابطه فوق

a)قطر بزرگ)طول دانه  = 

bقطر متوسط = 

cقطر کوچک = 

 تجزيه و تحليل نتايجبندی اطالعات و دسته  2-3

و  جدولآوری شده از آزمايشات و همچنين ارائه نتايج بصورت ها و اطالعات جمعبندی دادهدسته      

تحليل نتايج  .انجام شد MSTATCنرم افزار  ه کمکبتحليل نتايج  و  Excelنمودار با کمک نرم افزار 

و ميزان رطوبت  ، بار مردهبرای مقايسه ارقام، اندازه دانه LSDبطور عمده شامل آناليز واريانس و آزمون 

                                                 
Bulk Density-1  
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ها با کمک يک آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کامال کليه تحليل .انجام گرفتو اثرات متقابل آنها 

  .انجام شده استتصادفی 
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Abstract 

Performing any kind of engineering analysis for design or modification of mechanized 

systems in stages of harvesting and post harvesting of grain products, such as barley, 

depends on basic information about physical and mechanical properties of agricultural 

material. These are properties which vary significantly due to biological nature of 

agricultural material in various conditions according to variety, shape, size, moisture and 

so on. Accordingly, in this research project, by conducting 600 physical and mechanical 

(stress relaxation and creep) tests, a variety of physical (including; grain spherical 

coefficient, volume, density and dimensions) and rheological properties (including; 

parameters of force-time and deformation-time curves) of  barley extracted. Also, the 

effect of  independent factors on them were studied. The results showed that there is no 

significant difference between two varieties of Makooi and Valfajr based on viscoelastic 

properties and they have similar strength properties under condition of time dependent. 

However, the effect of moisture content was significant on viscoelastic properties of 

barley grain. In this relation, by increasing moisture content, in creep test, deformational 

components and slope of curve increased which resulted to achieving a softer tissue. This 

phenomena, increase the possibility of mechanical damage due to dead loads, especially 

at 20 and %24 of level of moisture contents. Based on the results of this research, dead 

load have a significant effect on creep curve parameters, in which the effect of 10 kg 

loads was critical on parameters of iA  to iD  and the effect of 12 kg load on parameters 



 

19  

of iE  to iG . The results of physical tests showed that the particle density of Valfajr  

variety is less than Makooi variety and also it showed that the particle density of grains 

decrease(by %4.92) by increasing grain moisture content from 8 to 24 percent. However, 

the bulk density of Makooi variety is less than Valfajr variety. Also, it was observed that 

small grains had greater bulk density than large grains, and this is due to filling of most of 

measuring device volume by smaller grains. By increasing grain moisture content from 8 

to 24 percent the bulk density of grain decrease(by %7.33), and this is because of 

moisture absorption of grain. Also, the results showed that the mean of grain volume 

increase by increasing of grain moisture content.   

 

 

 

 

 


