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چکیده
عملیاتی که به منظور حفظ ،بهبود کیفیت ،تغییر شکل یا تغییر خصوصیات یک محصول کشاورزی انجام میشود ،فرآوری
محصوالت کشاورزی نام دارد .هدف از فرآوری محصوالت به حداقل رساندن افت کمی و کیفی محصوالت پس از برداشت می-
باشد .شناخت خواص مکانیکی محصوالت کشاورزی در رابطه با ماشینهای کشاورزی ،از لحاظ تاثیری که در بخشهای
مختلف ماشین در مراحل برداشت ،حمل و نقل و فرآوری بر محصول ایجاد میکند ،حائز اهمیت است .بیشترین نیروی
گسیختگی هسته خرما درمحتوای رطوبتی  %0و کمترین در رطوبت ( %31مبنا خشک)است که به ترتیب  1901/10و
 919/20نیوتن میباشد .بیشترین تغیر شکل در رطوبت  %23بوده و بیشترین چغرمگی در رطوبت  %0میباشد .آزمایشهای
مربوطه در آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران مورد انجام قرار گرفت.
کلمات کلیدی :خواص مکانیکی ،هسته خرما
مقدمه
میوه خرما یکی از مهمترین محصوالت کشاورزی است که از دو قسمت گوشت و هسته تشکیل شده است [Besbes et al,
] .2004هسته تقریبا حدود  12تا  10درصد از وزن کل میوه را تشکیل میدهد و بر حسب رقم و شرایط رشد دارای جرم  3تا
 1گرم و دارای ابعادی به طول تقریبی  10تا  33میلیمتر ،عرض  1تا  7میلیمتر و ضخامت  3تا  1میلیمتر ،شکل کشیده که
از سمت شکم یک شیار طولی دارد .هسته تقریبا داری  10 -0درصد چربی میباشد که به روشهای مختلفی قابل استخراج
میباشد .روغن هسته خرما به عنوان یک منبع خوراکی به شمار میآید زیرا بیشترین اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن،
اسیدهای چرب غیر اشباع و از جمله اسید لینولئیک ،که یکی از اسیدهای چرب ضروری بدن بوده ،میباشد .همچنین عالوه بر
کاربرد ذکر شده از روغن هسته خرما میتوان در تهیه مواد دارویی ،آرایشی و بهداشتی نیز استفاده نمود (عطای صالحی و
همکاران0211 ،؛ حجتی.)0220 ،
در روشهای استخراج از دانههای روغنی به خصوص استخراج با حالل (سوکسله) که یکی از قدیمیترین و در عین حال
پرکاربردیترین روش میباشد ،کاهش اندازه دانههای روغنی سبب افزایش بازده استخراج میشود (شاوردی و همکاران،
 .)1300از طرفی با توجه به بافت سخت هسته خرما و توان مصرفی باال جهت خرد کردن آن به ذراتی با اندازه کوچکتر،
دانستن خواص مکانیکی هسته خرما حائز اهمیت میباشد .خواص مکانیکی شامل نیروی شکست ،تغییر شکل در نقطه
شکست ،چغرمگی و مقدار انرژی جذب شده میباشد .با دانستن نیروی شکست و همچنین تغییر شکل در نقطه شکست می-
توان به مقدار توان الزم جهت خرد کردن هسته خرما پی برد .عالوه بر این از خواص مکانیکی میتوان جهت طراحی ماشین-
های پوستکن و ماشینهای پوست شکن نیز استفاده نمود.
خواص فیزیکی و مکانیکی بسیاری از محصوالت کشاورزی و مواد غذایی توسط محققان دیگر تعین گردیده است .حسن بیگی
و همکاران ( )0229خواص فیزیکی و مکانیکی میوه ،هسته و مغز زردآلو واریته قرمز شاهرود را مورد بررسی قرار دادند .فدویی
و همکاران ( )0213و رضویی و همکاران ( )0227aخواص فیزیکی و مکانیکی پسته وحشی بومی سیرجان را مورد تجزیه و
تحلیل قرار دادند.
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بررسیها نشان داد که تا کنون اطالعات کمی در مورد خواص مکانیکی هسته خرما وجود دارد .به هرحال هدف از این تحقیق
تعین خواص مکانیکی هسته خرمای واریته مضافتی تحت تاثیر محتوای رطوبتی میباشد.
مواد و روشها
تهیه مواد
هستههای مورد استفاده در این تحقیق پس از جمعآوری از شرکت تولید شیره خرما واقع در شهرستان بم ،استان کرمان ،به
دقت مورد شستوشو قرار داده تا هیچگونه مواد خارجی و اضافاتی بر روی آنها نماند ،ضمنا هستههای آسیب دیده و شکسته
شده به طور دستی از سایر هستهها جدا گردید .پس از نمگیری هستهها در دمای محیط ،آنها را به چهار قسمت تفکیک
نموده و جهت به وجود آوردن سطوح رطوبتی متفاوت ،هر قسمت بهطور جداگانه به مدت زمانهای  102 ،32 ،2و 102
ساعت درون آب مقطر خیسانده شدند.
تعیین محتوای رطوبتی
یکی از اولین آزمایشهای صورت گرفته تعیین محتوای رطوبتی نمونهها بود .محتوای رطوبتی نمونهها به روش آون در درجه
حرارت  121 3و در سه تکرار تعیین گردید .مالک مدت زمان باقی ماندن نمونهها در آون ،اندازهگیری تغییر جرم نمونه-
ها تا رسیدن به تغییرات جرم کمتر از  2/0درصد بود .نمونهها در فواصل زمانی مشخص شده ،از آون بیرون آورده شده و
توسط ترازویی با دقت  2/21گرم وزن گردیدند و این عمل تا زمانی ادامه یافت تا در دو مرتبه متوالی تغییر وزن کمتر از 2/0
درصد جرم اولیه باشد .رطوبت طبق رابطههای ( )1بر مبنا خشک سنجیده شد .[Hassan-Beygi et al, 2009; Ghaebi
]et al, 2010
()1
= وزن ماده خشک موجود در نمونه
= وزن ماده خشک موجود در نمونه،
 = d.bرطوبت نمونهها بر مبنی تر،
نیروی شکست و تغییر شکل در نقطه گسیختگی هسته خرما توسط دستگاه آزمایش کشش و فشار ( )BMTکه توسط غائبی
و همکاران ( )1307در پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ساخته شده بود ،تعیین گردید .این دستگاه از سه قسمت اصلی ،شامل
پایه نگهدارنده ثابت ،قسمت متحرک (الکتروگیربکس ،فک متحرک و اینورتور) و واحد ثبت دادهها (نیروسنج با دقت 2/1
نیوتن ،اندیکاتور و پورت اتصال به کامپیوتر) تشکیل شده است.
هسته خرما روی یک سطح ثابت قرار داده شد و توسط یک صفحه ثابت که روی آن نیروسنج قرار داشت ،در جهت عرض
نمونه فشرده شد تا زمانی که شکست رخ دهد .به نظر میرسد که شکست در نقطه حدتحمل نمونه رخ میدهد که این نقطه
در منحنی نیرو-تغیر شکل ،جایی است که نیرو به طور ناگهانی کاهش مییابد .منحنی نیرو -تغیرشکل برای هر چهار سطح
رطوبتی تعین گردید ( 2/11 ،2/23 ،2/20و .)2/31انری جذب شده توسط نمونه در نقطه شکست ،از سطح زیر نمودار نیرو –
تغیر شکل به دست میآید از رابطه زیر محاسبه میشود .Hassan-Beygi et al.,] [2009; Mohsenin, 1986
F  Dr
()0
Ea  r
2
نیروی شکست (نیوتن) ،تغییر شکل در نقطه شکست (میلیمتر)
چغرمگی( )pعبارت است از مقدار کاری که بر حجم جسم وارد میشود تا شکستگی حاصل شود .با توجه به این که سطح زیر
منحنی معرف کار انجام شده برای شکست هسته میباشد ،لذا با توجه به تخمین حجم هسته توسط فرمول محاسباتی زیر بر
اساس ابعاد هسته ،چغرمگی ظاهری برای هسته خرما محاسبه میشود ].[Mohsenin, 1978
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()3
()2
 Wعرض هسته (میلیمت) T ،ضخامت هسته (میلیمتر)
نتایج و بحث
بررسی سطوح معنیداری تاثیر رطوبت بر نیروی شکست ،تغییر شکل ،انرژی جذب شده و چغرمگی هسته خرما
شکل ( )0تاثیر سطوح معنیداری رطوبت بر نیروی شکست هسته خرما را نشان میدهد .همان طور که مطابق شکل نمایان
است نیروی شکست هسته خرما در محتوای رطوبتی  %0بیشترین میزان نیروی شکسست را داشته که با مقدار نیروی شکست
در سطح  %22اختالف معنیداری ندارد؛ اما با دیگر اندازهها به طور معنیداری در سطح  %1اختالف دارد .نیروی شکست
هسته خرما در محتوای  ،%31کمترین میزان نیروی شکست را داشته و با مقدار نیروی شکست در رطوبت  %11اختالف
معنیداری ندارد؛ اما با دیگر اندازهها به طور معنیداری در سطح  %1اختالف دارد .دلیل این واقعیت این است که هرچه بافت
هسته در اثر جذب رطوبت نرمتر و ضیفتر شود به نیروی کمتری جهت شکست نیاز دارد و به همین دلیل در هر سطح
رطوبتی به مقدار متفاوتی نیرو جهت گسیختگی نیاز دارد که اختالف این مقادیر در سطوح رطوبتی مختلف معنیدار میباشد.
در تحقیقی فدویی و همکاران ( )0213بر روی پسته وحشی به این نتیجه دست یافتند که با افزایش رطوبت ،مقدار نیروی
شکست در جهت محور  xکاهش مییابد .همچنین در تحقیق دیگری مقدار نیروی شکست مغز زردآلو اردوبد با افزایش
رطوبت در محدوده  2/20الی  ،2/32به طور معنیداری از  111/00به  133/13نیوتن کاهش مییابد .[Hassan-Beygi et
]al., 2009

درج حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح  %1است
شکل  -2تاثیر محتوای رطوبتی بر نیروی شکست هسته خرما
هسته خرما در نقطه گسیختگی دارای تغییر شکل میباشد .شکل ( )3تاثیر محتوای رطوبتی بر تغییر شکل هسته خرما در
نقطه گسیختگی را نشان میدهد .مطابق شکل هسته خرما در محتوای رطوبتی  ،%23دارای بیشترین مقدار تغییر شکل بوده و
به طور معنیداری در سطح  %1با دیگر محتواهای رطوبتی اختالف دارد .در محتوای رطوبتی  %11 ،%0و  %31تغییر شکل
هسته خرما هیچ اختالف معنیداری در سطح  %1ندارد .این نشان میدهد که هسته خرما در سطح رطوبتی ( %23بر مبنای
خشک) دارای انعطاف پذیری بیشتری بوده و همچنین در برابر شکست در راستای فشردگی مقاوت بیشتری نشان داده است.
نتایج فدویی و همکاران ( )0213بر روی پسته وحشی با نتایج به دست آمده در این تحقیق همخوانی دارد .همچنین روند
تغییرات با نتایج دیگر محققان همخوانی دارد.Vursavus and] [Ozguven, 2004; Hassan-Beygi et al., 2009
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درج حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح  %1است
شکل 3-تاثیر محتوای رطوبتی بر تغییر شکل هسته خرما در نقطه گسیختگی
انرژی جذب شده توسط هسته خرما از محاسبه سطح زیر نمودار نیروی شکست– تغییر شکل برحسب میلی ژول به دست
میآید .شکل ( )2تاثیر محتوای رطوبتی بر انرژی جذب شده هسته خرما را نشان میدهد .همانگونه که از شکل پیداست
هسته خرما در محتوای  ،%23دارای بیشترین مقدار انرژی جذب شده بوده که با سطح رطوبتی  %0اختالف معنیداری در
سطح  %1ندارد؛ اما با انرژی جذب شده در محتوای رطوبتی  %11و  %31به طور معنیداری در سطح  %1اختالف دارد.
کمترین مقدار انرژی جذب شده مربوط به محتوای رطوبتی  %31میباشد که به طور معنیداری با انرژی جذب شده در
محتوای رطوبتی  %23در سطح  %1اختالف دارد اما با مقدار میانگین انرژی جذب شده در سطح رطوبتی  %0و %31اختالف
معنیداری ندارد.

درج حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح  %1است
شکل 4-تاثیر محتوای رطوبتی بر انرژی جذب شده
با داشتن مقدار انرژی جذب شده توسط هسته خرما و همچنین داشتن حجم آن ،که به صورت تخمینی و با استفاده از معادله
( )3به دست میآید میتوان چغرمگی هسته خرما را محاسبه نمود .شکل ( )1تاثیر محتوای رطوبتی بر چغرمگی هسته خرما را
نشان میدهد .همانطور که مطابق شکل پیداست مقدار میانگین چغرمگی هسته خرما در محتوای رطوبتی %0و  %23دارای
اختالف معنیدار نمیباشد؛ اما با دیگر فاکتورها اختالف معنیداری در سطح  %1دارند .بیشترین مقدار چغرمگی در محتوای
رطوبتی  %0و کمترین مقدار نیز در رطوبت  %31میباشد .روند تغییرات چغرمگی گزارش توسط دیگر محققان با نتایج فوق
مشابهت دارد .Vursavus and Ozguven, 2004; Hassan-Beygi et al.,] [2009
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 است%1 درج حروف غیرمشابه بیانگر اختالف معنیدار در سطح
 تاثیر محتوای رطوبتی بر انرژی جذب شده هسته خرما5-شکل
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