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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی سه رقم برنج ایرانی
 2، سید موسی حسینی1منصور راسخ 

 marasekh@gmail.comاردبیلی، دانشیار گروه ماشین های کشاورزی، دانشگاه محقق  -1

، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی -2

mousah2013@yahoo.com 
 چکیده

و  1/12، 1/10، 2/12گی سه رقم برنج هاشمی، صمدی و شیرودی در رطوبزت هزای در این تحقیق انرژی گسیختگی و چغرم 

تکرار در قالب آزمایش  3میلی متر بر دقیقه و در 31و  01، 11، 1درصد بر مبنای وزن خشک و با سرعت های بارگذاری  1/13

فززایش رطوبزت، انزرژی گسزیختگی و فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشزان داد کزه بزا ا

بزرای انزرژی گسزیختگی و  %1چغرمگی دانه کاهش  می یابد. اثر متقابل سرعت بارگذاری و رطوبزت دانزه در سزطح احتمزال 

چغرمگی معنی دار شده است. همچنین با افزایش  سرعت بارگذاری انرژی گسیختگی و چغرمگی کاهش می یابزد. بعزالوه اثزر 

 معنی دار شده است. %1و رطوبت دانه برای انرژی گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال اصلی سرعت بارگذاری 

 واژگان کلیدی: خواص مکانیکی، برنج، سرعت بارگذاری، رطوبت دانه

 

 مقدمه

آگاهیاز ویژگیهای محصوالت کشاورزی برای بهینه سازی و کاهش هزینه عملیزات فزرآوری پزس از برداشزت و تولیزد مزواد    

کیفیت باالتر الزم و ضروری است.تعیین خواص مکانیکی برنج از دو جهت حائز اهمیت است، یکزی امکزان شناسزایی  غذایی با

بافت دانه که در راستای طبقه بندی آن صورت میگیرد و دیگری به دست آوردن اطالعاتی که به بهینزه سزازی ماشزین هزای 

(. بعضی از خواص فیزیکی و مکانیکی که به محتوای رطوبتی دانه 1303برداشت و جابجایی دانه می انجامد )راسخ و همکاران، 

(. برنج از محصوالت 0212بستگی دارد، برای طراحی سیلوها و انتخاب تجهیزات انبار، حائز اهمیت می باشد)کیبار و همکاران، 

از برنامزه غزذایی افزراد ممکزن اساسی و مهم است که بطور روزانه در برنامه غذایی خانوارهای ایرانی وجود داشته و حزذف آن 

نیست. با توجه به تولید زیاد محصول برنج، اطالع از خواص مکانیکی آن نظیر انرژی گسیختگی و چغرمگی از اهمیزت خاصزی 

تعیین خواص مکانیکی سه رقزم متزداول دانزه بزرنج )هاشزمی، صزمدی و برخوردار است. در همین راستا هدف از این تحقیق 

 و بررسی تاثیر رطوبت، سرعت بارگذاری و رقم برخواص فوق الذکر می باشد. گسیختگی و چغرمگی انرژی شیرودی( شامل 

تحقیقات متعددی برای تعیین خواص مکانیکی دانه های محصوالت مختلف کشاورزی و تعیین اثر عوامل مختلف بر روی ایزن 

، با مقایسزه برخزی خزواص فیزیکزی و مکزانیکی ( انجام دادند1303خواص انجام شده است. در تحقیقی که راسخ و همکاران )

گندم سن زده و سالم رقم سرداری، مناسب ترین رطوبت برای جداسازی دانه های سالم و سن زده بر اساس چغرمگی رطوبزت 

بر پایه تر تعیین شد. عالوه بر این پارامتر چغرمگی مناسب ترین عامل در تفکیک دانه های سزن زده و سزالم گنزدم رقزم 10%

( بر روی تأثیر رطوبت بر خواص مکانیکی دو رقم 0212همچنین در تحقیقی توسط سیفی و علیمردانی ) اری گزارش شد.سرد

ذرت اعالم شد که با افزایش رطوبت، نیروی شکست دانه های ذرت کاهش و انرژی شکست افزایش می یابزد. در تحقیقزی کزه 

رارتی دو رقم نصرت و کویر دانه جو انجام دادنزد، نتیجزه گیزری ( بر روی خواص مکانیکی و ح0211نوری جنگی و همکاران )

برای رقم کویر، انرژی شکست افزایش  %0/01به  %7/3، برای رقم نصرت و از %3/01به  %3/7شد با افزایش محتوای رطوبتی از 

دانه و سرعت بارگذاری  (، اثر رطوبت، اندازه0229و نیروی شکست کاهش می یابد. در تحقیقی دیگر توسط توکلی و همکاران )

و تحت بار افقی  %10/01بر مقاومت شکست دانه جو، معلوم شد که بیشترین انرژی شکست جذب شده توسط دانه در رطوبت 

مزی  mm/min12، تحت بار عمودی و با سزرعت %32/7، و کمترین آن در رطوبت mJ 02/70و برابر  mm/min1با سرعت 

انایی تغییر شکل دانه های جو، با افزایش محتوای رطوبتی، به ترتیب کاهش و افززایش باشد. همچنین مقاومت به شکست و تو

 می یابد. 
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 مواد و روش ها

 آماده سازی نمونه ها -1

و شیرودی تهیه و به آزمایشزگاه خزواص بیوفیزیزک گزروه صمدی کیلوگرم دانه برنج از ارقام هاشمی،  12در این تحقیق، ابتدا 

 221/2گرمی توسط ترازوی دیجیتزالی بزا دقزت  12نمونه  2محقق اردبیلی منتقل شد، سپس  ماشین های کشاورزی دانشگاه

برای خشک کردن محصوالت کشاورزی، در آون قرار داده شد و رطوبت اولیه  ASAE2007گرم توزین و  مطابق با استاندارد 

گرم توسط تزرازو تزوزین و بزه رطوبزت  0222نمونه با وزن تقریبی  3درصد بر پایه وزن خشک تعیین شد. سپس  2/12نمونه

رسانده شدند. برای این منظور، میزان آب مورد نیاز برای اضزافه کزردن بزه نمونزه هزای اولیزه بزرای  %1/13و  1/12%، 1/10%

 بدست آمد: 1حصول به رطوبت مورد نظر از رابطه 

(1) 
f

if

M

MMW
G






100

)( 

مقدار آب الزم برای اضافه  Gرطوبت اولیه نمونه مورد استفاده و  iMد نیاز، رطوبت مورfMوزن نمونه مورد نیاز،  Wکه در آن 

گرمزی بزه  0222کردن به نمونه برای دستیابی به رطوبت مورد نظر است. پس از اضافه کردن مقدار آب مورد نیاز به هر نمونه 

ساعت در یخچال با دمزای  70ته به مدت منظور توزیع یکنواخت رطوبت بین دانه ها، نمونه ها در بسته های پالستیکی در بس

 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. 2

 تعیین انرزی گسیختگی و چغرمگی دانه برنج -2

سزاخت  STM-20فشزار مزدل  -برای تعیین انرژی گسیختگی و چغرمگی، ابتدا آزمون فشاری با دستگاه آزمایش کشزش    

و یک جفزت  kgf122با ظرفیت  DBBP-100مدل  BONGSHINشرکت سنتام انجام شد. این دستگاه مجهز به بارسنج 

فک ثابت )فک پایین( و متحرک )فک باال( و به صورت مسطح بود. برای انجام آزمون فشاری، هر دانه برنج به صورت افقی بین 

نزین بزا دو فک قرار گرفت. دستور شروع آزمون توسط نرم افزار مربوط و از طریق رایانه متصل به دستگاه صادر می شزد. همچ

تغییر شزکل در صزفحه نمزایش کزامپیوتر دسزتور توقزف  -شنیدن صدای شکستن دانه یا مشاهده کاهش نیرو در نمودار نیرو

هزای متنزاظر تغییر شکل بارگذاری و داده -آزمایش توسط رایانه به دستگاه داده می شد. پس از انجام هر آزمایش نمودار نیرو

تغییزر شزکل از نقطزه شزروع بارگزذاری تزا نقطزه -ذخیره شدند. سطح زیر نمزودار نیزرو نیرو و تغییر شکل در نرم افزار اکسل

 ( تعیین شده است:0( را تعیین میکند. چغرمگی دانه با استفاده از رابطه )bEگسیختگی دانه، مقدار انرژی گسیختگی )

(0) 
V

E
T b

n 
 

( مزی باشزد. حجزم 3mm= حجم دانه )V( و 3mJ/mmچغرمگی دانه ) =nT( و mJی دانه )= انرژی گسیختگbEکه در آن،

 ( تعیین شده است:3دانه از رابطه )

(3) LWT
6

π
V   

 ( می باشد.mmعرض دانه ) W( وmmطول دانه ) L(،mmضخامت دانه ) Tکه در این رابطه، 

 تجزیه و تحلیل داده ها -3

ها با آزمون مقایسه تکرار انجام شد. مقایسه  میانگین 3تجزیه واریانس نتایج با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کامال تصادفی با 

محتزوای رطزوبتی  2غیرهای مستقل شزامل انجام شد. مت MSTAT-Cافزار ای دانکن و با استفاده از نرممیانگین چند دامنه

 31و  01، 11، 1سزرعت بارگزذاری ) 2( و صمدیرقم ) هاشمی، شیرودی و  3بر پایه خشک(،  %1/13و  1/12، 1/10، 2/12)

 متر بر دقیقه( است.  میلی

 نتایج و بحث -4
 ده است.نشان داده ش 1نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی و چغرمگی دانه برنج در جدول شماره 
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

 نتایج تجزیه واریانس انرژی گسیختگی و چغرمگی دانه برنج -1جدول

   ج  آز    منبع تغیی  ت
 می نگین م  ع ت

 (3mJ/mmچغ مگ  ) (mJ ن ژیگسیخ گ  )

 **5/72 **337/7 8   عت     ذ   

 **2/87 **823/9 8  طو ت   ن 

 **1/29 **187/7 9   عت     ذ    و  طو ت   ن 

    2 89/9ns 2/23ns 

 88/8ns 2/82ns 8   عت     ذ    و    

 5/85ns 2/22ns 8  طو ت   ن  و    

 88/71ns 2/28ns 13   عت     ذ   ، طو ت   ن  و    

 خط 

 کل

282 

237 

8/29  225/2  

 داری: عدم وجود اثر معنیn.sدرصد و  1داری در سطح احتمال وجود اثر معنی**

علوم می شود اثر اصلی سرعت بارگذاری، اثر اصلی رطوبت دانه و اثر متقابل دو تایی سرعت بارگزذاری و ، م1با توجه به جدول 

معنی دار شده است و اثر اصلی رقم، اثر متقابزل دو تزایی  %1رطوبت دانه برای انرژی گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال 

م و اثر متقابل سه تایی رطوبت دانه، رقم و سرعت بارگذاری بزرای سرعت بارگذاری و رقم، اثر متقابل دو تایی رطوبت دانه و رق

 چغرمگی و انرژی گسیختگی معنی دار نشده است. 

به ترتیب نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل دو تایی سزرعت بارگزذاری و رطوبزت دانزه بزرای انزرژی  0و  1در شکلهای شماره 

 گسیختگی و چغرمگی نشان داده شده است.

 
 =56/3Lsdنتایج مقایسه میانگین اثر متقابل دو تایی رطوبت دانه و سرعت بارگذاری برای انرژی گسیختگی) -11شکل

) 

 ( =297/0Lsdبارگذاری برای چغرمگی)دانه و سرعت نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل دو تایی  رطوبت -12شکل
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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویمنابع طبیعی خراسان رض مرکز تحقیقات کشاورزی و  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

مشخص است، با افزایش محتوای رطوبتی دانه و افززایش سزرعت بارگزذاری، انزرژی گسزیختگی دانزه  1همانطور که در شکل 

میلی متر بر دقیقهبیشترین انرژی گسیختگی برابر بزا  1درصد و سرعت بارگذاری 2/12کاهش می یابد. همچنین برای رطوبت 

درصد برابر بزا  1/13یلیمتر بر دقیقه و رطوبت م 31میلی ژول بوده و کمترین انرژی گسیختگی برای سرعت بارگذاری  21/17

مشاهده می شود که چغرمگی دانه برنج با افززایش رطوبزت و سزرعت  0میلی ژول می باشد. همچنین با توجه به شکل  29/1

میلی متر بر دقیقزه بیشزترین چغرمگزی  1درصد و سرعت بارگذاری  2/12بارگذاری کاهش می یابد. به طوریکه برای رطوبت 

میلیمتزر بزر دقیقزه و  31میلی ژول بر میلی متر مکعب بوده و کمترین مقدار چغرمگی برای سرعت بارگزذاری  399/1ر با براب

( در تعیزین 0212میلی ژول بر میلی متر مکعب می باشد. در تحقیقی باقرپور و همکاران ) 11/2درصد و برابر با  1/13رطوبت 

ی کردند که با افزایش رطوبت دانه انرژی گسیختگی دانه کاهش می یابدکه با خواص فیزیکی و مکانیکی دانه عدس نتیجه گیر

( معلزوم شزد بزا افززایش سزرعت 0212نتیجه حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. همچنین در تحقیزق بزاقرپور و همکزاران )

ه، دانه نرم تر شده و در نیروی بارگذاری تغییر شکل در نقطه گسیختگی کاهش می یابد. با توجه به اینکه با افزایش رطوبت دان

کمتری گسیخته می شود و از آنجاییکه با افزایش سرعت بارگذاری تغییر شکل در نقطه گسیختگی کاهش می یابد لذا کاهش 

 انرژی گسیختگی و چغرمگی که ارتباط مستقیم با تغییر شکل در نقطه گسیختگی و نیروی گسیختگی دارد مورد انتظار است.
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