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 چکیده

های کششی، خمشی و پیچشی ی گردو مانند فرکانس طبیعی، مقاومتشناخت برخی خواص فیزیکی و مکانیکی درخت و میوه

این تحقیق برخی از  ای برخوردار است. درهای برداشت کننده، از اهمیت ویژهی آن برای طراحی دستگاهبین میوه با شاخه

ی سردسیری ی )با پوست سبز( درخت گردو که مربوط به برداشت این میوهخواص مهم فیزیکی و مکانیکی شاخه و میوه

ی باغی در شهر بلورد از استان کرمان انجام ساله 02است، بررسی و تعیین گردید. آزمایشات مربوطه، بر روی درختان گردوی 

ی فاکتورهای مورد نیاز مشخص شد، میانگین قطر هندسی بیشترین همبستگی را با جرم محاسبه گیری وشد. پس از اندازه

باشد و این نسبت (، میF/Wی گردو دارد. همچنین زمان مناسب برداشت گردو،که درکمترین مقدار نسبت نیرو به وزن )میوه

ت آوردن فرکانس طبیعی درخت گردو، از دو عامل در اوایل شهریورماه روی درختان وجود دارد. در این تحقیق برای به دس

متر(، استفاده شد. آزمایشات به  1/1و  1، 1/2گرم(، و محل اعمال نیرو در سه سطح ) 1222و  122، 022نیرو در سه سطح )

برای  های کامل تصادفی با سه تکرارانجام شد. نتایج نشان دادند، مقدار فرکانس طبیعیصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک

متری  و  1/1ی باشد. همچنین مشخص شد، کمترین فرکانس طبیعی در فاصلههرتز می 93/1های درخت گردو، شاخه

افتد. با به دست آوردن نیروهای کششی، خمشی و پیچشی موجود گاه اتفاق میمتری از تکیه 1/2ی بیشترین آن در فاصله

 نیوتن است.  33/10بوط به حالت خمش با مقدار ی آن مشخص شد، کمترین نیرو مربین میوه با شاخه

 (.F/Wکلمات کلیدی: خواص فیزیکی و مکانیکی، فرکانس طبیعی، گردو، نسبت )

 

 

 مقدمه

گونه بومی آسیا،اروپای  01( می باشد. جنس ژوگالنس، شامل Juglandaceaeدرخت گردو متعلق به خانواده گردوسانان )

ی ( به خاطر میوهPersianWalnutزی است که در بین این گونه ها، گردوی ایرانی )شرقی و آمریکای شمالی، جنوبی و مرک

سطح زیر کشت گردو  0210[، در سال FAO,2012]طبق آمار سازمان خوار و بار جهانی خوراکی آن اهمیت تجاری دارد. 

ه که بیشترین سهم آن مربوط به تن برآورد شد 1110119هکتار بوده است. تولید گردو با پوست   1202222در جهان بالغ بر 

تن (، آمریکا )  212222تن(، ایران ) 1722222تن بوده است. در بین کشورهای دنیا چین )  0122222قاره آسیا با 

تن ( عمده ترین کشورهای تولید کننده این محصول هستند. بر  112321تن ( و مکزیک ) 192090تن(، ترکیه ) 201002

[. FAO,2012از نظر تولید گردو در جهان مکان دوم را به خودش اختصاص داده است ] 0210سال طبق این آمار، ایران در 

باشد ولی به خاطر کیفیت به نسبت پایین محصول، توانایی صادرات ی مناسبی را دارا میچه از نظر تولید در دنیا رتبهایران اگر

 [.1371گردد ]وحدتی، مغز شده صادر می مطلوب را ندارد و تنها مقدار کمی از محصول تولیدی به صورت

در راستای طراحی مهندسی یک ماشین که با موجود زنده سر و کار دارد، جدای از شناخت مسائل و اصول طراحی مکانیکی 

آید، داشت. هایی که در کار با آن موجود زنده )گیاه( به وجود میحاکم بر دستگاه، باید شناخت کافی نسبت به محدودیت
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و همچنین شکل ظاهری درخت  01ها تحت تأثیر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب درخت، میوه، دم میوهاین محدودیتاغلب 

ها وتجهیزات است. تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی به عنوان مبنایی برای طراحی وساخت ماشین

ابی به محصولی باکیفیت باال همیشه مورد توجه بوده انتقال، درجه بندی، فرآوری و انبارداری محصوالت کشاورزی و دستی

توان ابعاد مشخصه، جرم، سطح تصویر شده، ضریب کرویت، میانگین ترین خواص فیزیکی محصوالت کشاورزی میاست. از مهم

رشکل، توان به نیروی تسلیم، تغییی نیز میترین خواص مکانیکی محصوالت کشاورزقطر هندسی و غیره اشاره کرد. از مهم

تحقیقات زیادی در دنیا در زمینه تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت مختلف  .سختی و انرژی شکست اشاره کرد

 [.1309کشاورزی صورت گرفته است که به چند مورداشاره می شود]حیدری و همکاران، 

مکانیکی این درخت را بررسی کردند. [،برای طراحی باالبر درخت خرما برخی از خواص Jahromi et al., 2008درتحقیقی، ]

های هایی که در تماس با درخت خرما بودند برای شناخت محدودیتهای باالبر و رباتهای او به طراحان ماشیننتایج آزمایش

در دو سطح رطوبتی  00[، بر روی درخت گردوی سیاهGreen et al., 1999طراحی کمک شایانی کرد. در تحقیق دیگری، ]

هایی انجام دادند. برای به دست آوردن چگالی در حالت اول، جرم نمونه بعد از خشک درصد آزمون 10رطوبت چوب سبز و 

شد. در آزمون خمش نسبت طول به درصد تقسیم بر حجم اولیه نمونه می 10شدن و در حالت دوم جرم نمونه در رطوبت 

حتساب تأثیرات خمش بررسی شد، که در صورت حذف این بود و مقادیر به دست آمده با ا 1به  12عرض )و ارتفاع( نمونه 

درصدی مدول االستیسیته را شاهد خواهیم بود. در این تحقیق مشخص شد که با افزایش محتوای  12تأثیرات کاهش 

رطوبتی، چگالی و مدول االستیسیته و ماکزیمم نیروی وارده در آزمون سختی کاهش و مقاومت به ضربه افزایش یافته است. 

های زردآلوی کشت شده [، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بعضی از گونهHaciseferogullar et al., 2007تحقیقی، ] در

[، روی بادام تحقیقات مشابهی را انجام دادند. نیروی Gupta et al., 2000در ترکیه را بررسی کردند. عالوه بر آن ]

ردان و بادام را تحت شرایط فشاری مورد بررسی قرار دادند. ی آفتابگگسیختگی، انرژی گسیختگی و تغییر شکل تخمه

بارگذاری در دو راستای طولی و عرضی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش درصد رطوبت نیروی گسیختگی در هر دو 

ول است که ی توانی بین وزن و نیروی استاتیکی الزم برای جدایش میوه یک روش معمیابد. بیان رابطهنمونه کاهش می

[، طی تحقیقاتی که بر روی خرما انجام داد در 1370اند، به طور مثال ]ابونجمی، محققان زیادی از این روش استفاده کرده

ی توانی بیان کرده است. ی بین نیروی استاتیکی الزم برای جدایش میوه و وزن میوه را به صورت یک رابطهنتایج خود رابطه

[، با تعیین فرکانس طبیعی برای دو نوع درخت سیب زرد و سیب قرمز، اثر دو پارامتر نیرو و 1309]شادکام و همکاران، 

ها در این پژوهش ی محل اعمال نیرو به شاخه نسبت به تنه را بر روی مقدار فرکانس طبیعی مورد بررسی قرار دادند. آنفاصله

ی محل اعمال ن نتیجه رسیدند که اثر دو فاکتور نیرو و فاصلههای کامل تصادفی به ایها به روش طرح بلوکپس از آنالیز داده

[، در پژوهشی با عنوان تعیین خواص بیومکانیکی 1373باشد. ]مبلی، دار نمینیرو بر روی فرکانس طبیعی به دست آمده معنی

آوردن بهترین حالت  گیری مقاومت کششی، خمشی و پیچشی میوه پسته برای به دستی پسته، به اندازهدر برداشت مکانیزه

ی تعیین خواص فیزیکی و مکانیکی محصوالت کشاورزی صورت برداشت این میوه پرداخت.اگر چه تحقیقات فراوانی در زمینه

ی درخت گردو )نسبت نیرو به وزن ی تعیین برخی خواص مکانیکی میوه و شاخهگرفته است، اما تحقیقات در زمینه

های کششی، خمشی و پیچشی بین میوه و شاخه(، که درخت و تعیین مقاومتی (، فرکانس طبیعی شاخهF/Wمیوه)

روند، بسیار ناچیز است. هدف از این تحقیق های برداشت به شمار میپارامترهایی مهم و تأثیر گذار در طراحی ماشین

 باشد. گیری پارامترهای ذکر شده میاندازه

 

 هامواد و روش
                                                 

 

 
81- Stem 
82- Black Walnut 
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ی )با پوست سبز(، درخت گردو بر روی درختان و یزیکی و مکانیکی شاخه و میوهآزمایشات مربوط به بررسی خواص ف

ی باغی در شهر بلورد در استان کرمان استخراج ساله 02های اصلی درختان گردوی ها، از شاخهبرداری از آننمونه

 21/2( با دقت CD-515مدل )ل ها با استفاده از یک کولیس دیجیتاابعادسهگانه )طول، قطر بزرگو قطر کوچک(، گردوشدند.

های کرویت، سطح تصویر شده، میانگین قطر هندسی و قطر متوسط حسابی با استفاده از گیری شد و پارامترمتر اندازهمیلی

 روابط زیر محاسبه شد.

 [.Mohsenin, 1970(محاسبه گردید ]1ی )(، که معیاری برای توصیف شکل دانه است، از معادلهSکرویت )

)1(× 100  

ی با پوست سبز گردو بر حسب به ترتیب طول، قطر بزرگ و قطر کوچک میوه cو  a ،bکه در این معادله، پارامترهای 

 باشند.متر میسانتی

 [.Manimehalai et al., 2006استفاده شد ]( 0ی )(، از معادلهAبرای محاسبه سطح تصویر شده )

      )0(  

 شود.محاسبه می(3ی )متر است و طبق معادله، متوسط طول و عرض بر حسب سانتیD که در آن

      )3(  

 محاسبه شد.( 2ی )( از معادلهcm(، بر حسب )gdمیانگین قطر هندسی )

     )2(dg =  

 محاسبه شد.(1ی )( نیز از معادلهcm(، بر حسب )adقطر متوسط حسابی )

    )1(da =  

گیرد، نسبت انتخاب زمان مناسب برای برداشت گردو بسیار اهمیت دارد. یکی از مواردی که در این رابطه مورد بررسی قرار می

( F/Wنیروی استاتیکی الزم برای جدا شدن میوه از شاخه به وزن آن )

ها نمیوهبهوزنآنگیریروندتغییرنسبتنیرویاستاتیکیالزمبرایجداشدبرایاندازهباشد.می

(F/W)برداریانجامگرفت. ماه نمونهباردرآخرینروزهای تیر،مرداد، اوایل شهریور و همچنین اواخر شهریوردرطولیکفصل،هرماهیک

 23/29گرم نیرو ) 1222گیری حداکثر ( که قابلیت اندازهFG-5000Aازیکنیروسنجنوع)ا،هگیریمقاومتکششیمیوهبرایاندازه

نیوتن( داشت، استفاده  21/2گرم ) 1نیوتن( را با دقت 

گرم  221/2سپساینمیوههابارکدبندیشدهودرکیسههاینایلونیبهآزمایشگاهمنتقلشدهوبهوسیلهیکترازوی دیجیتالی با دقت گردید.

 ها تعیین گردید.( آنF/Wبهصورتجداگانهتوزینشدونسبت )

ی ارتعاشی باشد. در فرکانس طبیعی، یک سامانههای ارتعاشی، فرکانس طبیعی آن میهای مهم در سامانهیکی از پارامتر

ای که تحت ارتعاش تواند با اعمال کمترین نیرو، حداکثر لرزش را در شاخه ایجاد کند. در نتیجه، حالت تشدید برای سامانهمی

نیز جلوگیری  که از آسیب رساندن به درختها به وجودآید ضمن آنشود تا بیشترین مقدار ریزش میوهقرار گرفته فراهم می

هایی برای به دار از خصوصیات چنین مکانیزمی درخت نسبت به تنه، به تیر یک سر گیرکند. به علت شباهت حالت شاخهمی

ی درخت گردو استفاده شد. بدین صورت که با اعمال نیرو به سر آزاد تیر، تغییر مکانی دست آوردن فرکانس طبیعی شاخه

(، برای تعیین P = Kδسازی شده و از قانون هوک )شود. این تغییرات توسط یک فنر شبیهمی (،ایجادمعادل )

ی توان فرکانس طبیعی آن شاخه را طبق معادله(، استفاده شد. در نهایت با تعیین جرم هر شاخه میKضریب سختی فنر )

 [.1309( به دست آورد]شادکام و همکاران، 3)
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          n = ω 
جرم شاخه بر حسب  M( و N/mضریب سختی فنر بر حسب ) K(، Hzفرکانس طبیعی بر حسب ) nωکه در این معادله

(kgمی ).باشد 

انتخاب شد. سپس در  شاخه به صورت تصادفی 3، تعداددر این تحقیق برای به دست آوردن فرکانس طبیعی درخت گردو

های جاییگرمی( اعمال و جابه 1222و  122، 022های مشخصی )نیرو متری(، 1/1و  1، 1/2گاه ) فواصل معینی از تکیه

سپس با استفاده از معادالت ذکر شده، مقدار فرکانس طبیعی در هر حالت گیری شد.جزئی شاخه در محل اعمال نیرو اندازه

و اثر پارامترهای نیرو و های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد محاسبه شد. آزمایشات به صورت فاکتوریل در قالب بلوک

ها ی واریانس دادهی اعمال نیرو بر روی مقدار فرکانس طبیعی به دست آمده، مشخص گردید. در این تحقیق برای تجزیهفاصله

ای دانکن از نرم افزار ها به روش آزمون چند دامنهی میانگینو برای مقایسه SAS ver.9.1از نرم افزار 

AMSTATS.استفاده گردید 

ی پایین دستگاه ی حامل میوه بر روی دهانهی گردو از شاخه، ابتدا شاخهگیری نیرویکششی الزم برای جدا شدن میوهر اندازهد

ی باالی دستگاه در راستای عمودی متصل ی نخ به دهانهثابت گردید، سپس میوه به وسیلهStcs 500kg c3اینسترون مدل 

ای باال کشیده شد تا میوه از شاخهجدا شود. در نهایت نمودار همان راستا، به اندازهالف(، در ادامه میوه در -1گردید )شکل 

جایی برای آزمایش انجام گرفته رسم گشته و حداکثر نیروی مورد نیاز برای جدا شدن گردو از شاخه در حالت جابه-نیرو

 دست آمد.کشش به

 
 گیری مقاومت پیچشیجاندازه-1ری مقاومت خمشی  شکل گیباندازه-1گیری مقاومت کششی شکل الف اندازه-1شکل 

 

ی گردو از شاخه نیز، ابتدا مانند حالت قبل شاخه را که میوه به آن گیری نیروی خمشی الزم برای جدا شدن میوهبرای اندازه

)نصف قطر میوه(، از  متری حدود دو سانتیی پایین ثابت کرده سپس یک سر نخ را به دور میوه، در فاصلهمتصل است به دهانه

شود. بعد از ی باالیی دستگاه که متحرک است، متصل میمحل اتصال میوه به دم آن، متصل کرده و سر دیگر نخ به دهانه

توان افزار موجود در کامپیوتر متصل به دستگاه میاندازی دستگاه اینسترون و حرکت دهانه به سمت باال، از طریق نرمراه

جایی را مشاهده کرد و حداکثر نیروی الزم برای جدا شدن میوه از شاخه از طریق اعمال نیروی خمشی را به جابه-نمودار نیرو

 ب(.-1دست آورد. )شکل 

ی گردو را بر ی گردو از شاخه، ابتدا مانند آزمایش کشش شاخهدست آوردن نیروی پیچشی الزم برای جدا شدن میوهبرای به

ای ثابت شود که میوه در حین اعمال نیرو کرده، همچنین انتهای میوه نیز بایستی به گونه ی پایین دستگاه ثابتروی دهانه

شود، نخ بعد از اتصال به سوزن بتواند به راحتی دوران کند. سپس وسط میوه را سوراخ کرده و میخی از درون آن عبور داده می

ی باالی دستگاه نده شده  و در نهایت سر دیگر نخ به دهانهی گردو فرو برده شده است، چندبار دور آن پیچاکه در پوست میوه

ی باالیی آن میوه از طریق گشتاور پیچشی که در محل ای که با روشن شدن دستگاه، و حرکت دهانهشود به گونهمتصل می
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زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  
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جایی رسم جابه-ار نیروج(. در این آزمایش نیز با استفاده از نمود-1آید از شاخه جدا شود)شکل اتصال آن به شاخه به وجود می

 [.1373توان حداکثر نیروی الزم برای جدا شدن میوه از درخت را به دست آورد]مبلی، شده از طریق دستگاه اینسترون می

های به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار ی گردو، تمامی دادهدر پایان آزمایشات مربوط به خواص ویسکواالستیک میوه

 گرفتند.

 نتایج و بحث

شود. در این جدول مقادیر حداقل، حداکثر، مشاهده می 1ی گردو در جدول نتایج حاصل از بررسی خصوصیات فیزیکی میوه

 محاسبه گردید.0میانگین و انحراف معیار هر یک از این پارامترهای گفته شده در بخش 

 
 ی گردوخصوصیات فیزیکی میوه 1جدول 

 انحراف معیار نمیانگی حداکثر حداقل های فیزیکیویژگی

 1/2 7/7 12/1 222/1 (cmطول )

 0/3 1/3 19/2 310/2 (cmعرض )

 0/2 0/7 2/1 99/2 (cmضخامت )

 30 32 9/29 320/9 (grجرم میوه )

 931/0 01/90 99/99 12/07 ضریب کرویت

 333/7 19/02 30/30 07/10 سطح تصویر شده

میانگین قطر هندسی 

(cm) 

1/2 02/3 20/1 003/2 

 1/2 07/3 22/1 022/2 (cmر متوسط حسابی )قط

 

ی گردو شامل طول، عرض، ضخامت، سطح تصویر شده، شود که خصوصیات ابعادی میوهمشاهده می1با توجه با جدول

باشد. همچنین می 22/1و  20/1، 19/02، 2/1، 19/2، 12/1میانگین قطر هندسی و قطر متوسط هندسی به ترتیب برابر با 

است.نتایج حاصل از همبستگی پارامترهای فیزیکی از  01/90و  9/29ی گردو نیز به ترتیب برابر با رویت میوهجرم و ضریب ک

 شود.دیده می1تا  0هایجمله طول، عرض، میانگین قطر هندسی و سطح تصویر شده با جرم در شکل

 

 
 ی گردوهی بین عرض و جرم میورابطه 3ی گردوشکلی بین طول و جرم میوهرابطه 0شکل
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 ی گردوی بین میانگین قطر هندسی با جرم میوهرابطه 1ی گردو با جرم آنشکلی بین سطح تصویر شدهرابطه 2شکل

 

ی های پراکندگی فوق بیانگر این موضوع است که میانگین قطر هندسیبیشترین ضریب همبستگی را با جرم میوهنتایج شکل

 گردو به خود اختصاص داده است. 

گیری وزن هر یک از ها از شاخه و همچنین اندازهها و اندازه گیری نیروی الزم برای جدا شدن هر یک از میوهنمونه انتخاب

ها مطابق با آنچه در بخش دوم گفته شد، انجام گرفت و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در ادامه آورده شده است. در پایان آن

 1د و مقدار میانگین این نسبت برای هر مرحله به دست آورده شد که در شکل ( برای هر نمونه محاسبه شF/Wمقادیر )

 گردد.مشاهده می

 

 
 های مختلفروند تغییرات وزن میوه، نیروی کششی الزم برای جدا شدن میوه از شاخه و نسبت این دو باهم در ماه 3شکل

 

شهریورماه روند کاهشی داشته و بین اوایل شهریور تا  ( از تیر تا اوایلF/Wشود، نسبت )مشاهده می 1همانطور که در شکل 

شود که از تیر تا شهریور چون میوه در اواخر شهریور تغییر چندانی برای این نسبت وجود ندارد. طبق این شکل مشخص می

اخه نیز کمتر باشد نیروی الزم برای جدا کردن میوه از شحال رسیدن است بنابراین ضمن اینکه وزن میوه در حال افزایش می

یابد. اما از ابتدا تا انتهای ( کاهش میF/Wشود، در نتیجه نسبت )تر میی میوه با رسیده شدن میوه سستشود و دمچهمی

کردن آن از شاخه شهریور به دلیل اینکه میوه به طور کامل رسیده، بنابراین تغییرات زیادی در وزن آن و همچنین نیروی جدا
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باشد. در نهایت با توجه توان گفت، این نسبت در طول شهریورماه به طور تقریبی ثابت مینتیجه می آید. دربه وجود نمی

آید، بنابراین تر محصول به عنوان یکی از الزامات برداشت به شمار میمطلب گفته شده و نیز این موضوع که برداشت سریع

باشد. برای بررسی اینکه بین دو پارامتر، نیروی ریورماه میی مورد آزمایش اوایل شهبهترین زمان برداشت گردو در منطقه

ی رسم شد و رابطه 3های مربوط به این دو پارامتر در شکلای وجود دارد، دادهجدایش میوه از درخت و وزن میوه چه رابطه

 بین این دو پارامتر به دست آمد.

 

 
 ن آنی نیروی استاتیکی الزم برای جداشدن میوه به وزرابطه 7شکل

 

ی بین نیروی استاتیکی الزم برای جدا شدن میوه به توان رابطه(، می3های موجود و براساس شکل رسم شده )با توجه به داده 

 9203/2در این معادله برابر 2R( نشان داد. مقدار F=7.9122W-2.196ی توانی به شکل  )وزن آن را به صورت یک رابطه

باشد. ]خیریه و (، عدد باالتری می3های موجود در شکل )ت به دست آمده برای دادهباشد، که نسبت به سایر معادالمی

ی بین نیروی استاتیکی الزم برای [، طی تحقیقاتی که بر روی سیب درختی انجام دادند، در نتایج خود رابطه1307همکاران، 

 بیان کردند.( F=3.6736W-1.089ی توانی )جدایش میوه و وزن میوه را به صورت یک رابطه

های مشخص شده، نتایج این آزمایشات در های مربوط به تعیین فرکانس طبیعی بر روی نمونهپس از انجام آزمایش

بندی شده و با توجه به روابط گفته شده در بخش دوم این تحقیق، مقادیر فرکانس طبیعی به ازای هر وزنه و هایی دستهجدول

ی رسیدن به یک مقدار واحد در فرکانس طبیعی از مقادیر محاسبه شده برای این کمیت هر فاصله محاسبه شد. در پایان برا

هرتز به دست آمد. این عدد بدین  9103/1های درخت گردو،عدد گیری شد و مقدار فرکانس طبیعی برای سرشاخهمیانگین

باشند، با این فرکانسی ی گردو میمیوه های درختان گردو را که دارایباشد که اگر ماشین برداشت بتواند، سر شاخهمعنی می

ی درخت آید، به ارتعاش درآورد، در نتیجه در شاخهکه به دست آمده و به عنوان فرکانس طبیعی درخت به حساب می

های بیشتری را شاهد بود. در قسمت دوم این بخش به توان با اعمال نیروهای کمتر، ریزشی تشدید رخ داده و میپدیده

ی درخت گردو پرداخته شد. نتایج حاصل از ی محل اعمال نیرو بر روی فرکانس طبیعی شاخهر دو عامل نیرو و فاصلهبررسی اث

(، نیرو با A(، محل اعمال نیرو با )Rهای، بلوک با )آورده شده است. در این جدول عامل 0ها در جدولی واریانس دادهتجزیه

(B اثر متقابل نیرو در محل اعمال نیرو ،)( باA×B( و خطای آزمایش با )E.نشان داده شده است ) 
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 ی واریانس پارامترهای مؤثر در فرکانس طبیعینتایج تجزیه 2جدول

 F میانگین مربعات مجموع مربعات ی آزادیدرجه منابع تغییرات

R 0 303/2 313/2 **30/12 
A 0 012/2 227/0 **20/110 
B 0 212/2 227/2 ns32/2 

A×B 2 233/2 220/2 ns39/2 
E 13 323/2 201/2  

 درصد.  1داری درسطح عدم معنی nsدرصد و  1دار در سطح معنی **

 

درصد  1توان نتیجه گرفت که پارامتر محل اعمال نیرو بر روی فرکانس طبیعی درخت در سطح احتمال ، می0بر طبق جدول

کند. این واقعیت با توجه به قدار فرکانس طبیعی نیز تغییر میاثری معنادار داشته به این معنی که با تغییر محل اعمال نیرو م

های متفاوتی نیز دارند در (، چون قطرهای متفاوت سختی3ی )اینکه، قطر شاخه در نقاط مختلف متفاوت است و طبق رابطه

ها نیز این ی میانگینهباشد. نتایج موجود در جدول مقایسکند، قابل درک مینتیجه فرکانس نیز در قطرهای متفاوت تغییرمی

 (.3کند )جدول موضوع را تأیید می

 

 های حاالت مختلف محل اعمال نیرو بر روی فرکانسی میانگینمقایسه 3جدول

 فرکانس طبیعی سطوح پارامتر پارامتر

  m1/2 a102/0 

 m1 b239/0  محل اعمال نیرو

  m1/1 c011/1 

درصد دارای اختالف  1ای دانکن در سطح احتمال تون با آزمون چند دامنههای دارای حروف غیر مشترک در هر سمیانگین

 باشند.دار میمعنی

گاه به دست آمده و بیشترین متری از تکیه 1/1ی کمترین مقدار فرکانس طبیعی به دست آمده در فاصله 3با توجه به جدول

[، در بررسی فرکانس طبیعی درخت پسته به این 1373لی گاه اتفاق افتاده است. ]مبمتری از تکیه 1/2ی مقدار آن در فاصله

یابد، که این موضوع نتایج حاصل از این نتیجه رسید که با افزایش قطر تنه یا شاخه، طول ضربه کاهش و بسامد افزایش می

بر روی فرکانس دهد. اما پارامترهای نیرو و همچنین اثرات متقابل نیرو و محل اعمال نیرو پژوهش را مورد تأیید قرار می

ی نیرو بر روی فرکانس طبیعی درخت اثری نخواهد داری ندارند. به این معنی که تغییر در اندازهطبیعی درخت اثرات معنی

 داشت. 

ی گردو از شاخه در کدام یک از ها، گفته شد برای بررسی این موضوع که جدا شدن میوههمانطور که در بخش مواد و روش

هایی در این شود، آزمایشو یا پیچش نیاز به نیروی کمتری داشته و درنتیجه زودتر از شاخه جدا میهای کشش، خمش حالت

نشان داده شده است.با توجه به  0های به دست آمده در شکل های دادهی میانگینزمینه انجام گرفت. نتایج حاصل از مقایسه

افتد. بنابراین در یوه از درخت در حالت خمش اتفاق مینیوتن(نیروی الزم برای جدا شدن م 33/10این شکل کمترین )

ی گردو ی میوهعملیات برداشت این میوه  بایستی این نکته مد نظر قرار گیرد که نیروی وارده باید در راستای عمود بر دمچه

 اعمل شود تا با کمترین نیرو عمل برداشت انجام شود.
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 ی گردو از شاخه در سه حالت کشش، خمش و پیچشتعیین نیروی الزم برای جداشدن میوه 8شکل

 

 گیرینتیجه

 باشد.ی گردو به صورت زیر میگیری خصوصیات فیزیکی میوههای حاصل از اندازهنتایج میانگین داده

ی گردو به ترتیب برابر است خصوصیات ابعادی شامل طول، عرض، ضخامت، میانگین قطر هندسی و قطر متوسط هندسی میوه

، و 19/02و  01/90متر، همچنین برای ضریب کرویت و سطح تصویر شده اعداد سانتی 22/1و  20/1، 2/1، 19/2، 12/1با 

گرم محاسبه گردید. در بین موارد مربوط به خواص فیزیکی، میانگین قطر هندسی  9/29برای جرم میانگین نیز مقدار 

 .باشدی گردو دارا میبیشترین ضریب همبستگی را با جرم میوه

(، در طول فصل برداشت F/Wی درخت گردو، ابتدا مقدار نسبت )در بخش تعیین برخی از خصوصیات مکانیکی میوه و شاخه

(، بین دو فاکتور مورد بررسی مشخص F=7.9122W-2.196ی توانی به شکل  )محاسبه شد و ضمن به دست آوردن یک رابطه

باشد. سپس مقدار فرکانس طبیعی برای طالعه اوایل شهریورماه میی مورد مشد که بهترین زمان برداشت گردو در منطقه

های مربوطه مشخص گردید که، ی واریانس دادههرتز به دست آمد و پس از تجزیه 9103/1های درخت گردو عدد شاخه

گاه کمتر تا تکیهی محل اعمال نیرو پارامترمحل اعمال نیرو بر روی فرکانس به دست آمده اثری معنادار دارد و هرچه فاصله

ی این بخش مقادیر داری نداشت. در ادامهباشد مقدار فرکانس محاسبه شده بیشتر است.در این رابطه عامل نیرو اثر معنی

نیوتن محاسبه گردید و  33/00و  33/10، 37/32ی آن به ترتیب اعداد های کششی، خمشی و پیچشی بین گردو با شاخهتنش

افتد چرا که در این حالت میوه با رای جدا کردن میوه از شاخه در حالت خمش اتفاق میمشخص شد که بهترین حالت ب

 شود.نیروی کمتری از شاخه جدا می
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