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اندازهگيری نيروی الزم برای جدا کردن دانههای شلتوک به منظور طراحی هد برداشت برنج
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(تاريخ دريافت -1333/12/11 :تاريخ تصويب)1334/11/13 :

چکيده
در اين تحقیق نیروی کششی الزم برای جدا کردن دانههای شلتوک ،در سطوح سرعتی  411 ،311 ،211 ،111و 011
میلی متر بر دقیقه و نیروی الزم برای گسیخته شدن ساقه ،در سطوح سرعتی  311 ،111و  011میلیمتر بر دقیقه با
استفاده از دستگاه کشش -فشار (آزمون مواد ) اندازهگیری شد .تحلیل دادهها در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد و
نتايج تحقیق نشان داد که اثر تغیرات سرعت بر نیروی الزم برای جدايش دانههای شلتوک و گسیختگی ساقه در سطح
احتمال  0درصد معنیدار است .با افزايش سرعت از  111به  011میلیمتر بر دقیقه نیروی کششی الزم برای جدا کردن
دانههای شلتوک از  4/77به  1/13نیوتن و مقدار نیروی الزم برای گسیختگی ساقه نیز از  33/43به  8/41نیوتن يا به
ترتیب  77/14و  74/84درصد کاهش يافت .در نهايت ضريب ايمنی سالم ماندن ساقه بر اثر نیروی کششی اعمال شده به
ساقه برای جدا کردن دانهها از ساقه در سرعتهای  311 ،111و  011میلیمتر بر دقیقه به ترتیب  6/13 ،0/74و 6/40
بدست آمد.
واژههای کليدی :سرعت جدايش ،ضريب ايمنی ،نیروی کششی.

مقدمه

3

تعیین خواص فیزيکی محصوالت کشاورزی جهت طراحی بهینه
ماشینهای کاشت ،برداشت و فرآوری به منظور کاهش تلفات و
حفظ کیفیت محصول دارای اهمیت میباشد .همچنین در حل
مشکالت مربوط به طراحی ماشینها و تحلیل رفتار آنها در
هنگام عملیات برداشت و فرآوری از قبیل جابجايی ،پوستکنی،
تمیز کردن ،جداسازی ،خشک کردن و ذخیرهسازی به کار
میرود .يکی از موارد مهم برای محصوالت غلهای از جمله برنج
در طی مراحل برداشت ،دانستن مقدار نیروی الزم برای جدا
کردن دانه از ساقه است.کمباينهای خوشهچین که ساختمان و
طرز کار متفاوت با کمباينهای معمولی دارند برای برداشت
غالت وحبوبات عرضه شدهاند .اين کمباينها بصورتهای
مختلفی ساخته شدهاند ولی اصول کار همه آنها بر اساس
کندن غالف يا دانه محصوالت کشاورزی است ( Klinner et al.,
 .)1987بر همین اساس ،تحقیقات مختلفی در زمینه دانستن
مقدار نیروی الزم برای جدا کردن غالف يا دانه از ساقه انجام
* نويسنده مسئولttavakolih@yahoo.com :

شده که در زير به بعضی از اين تحقیقات اشاره میشود .در
تحقیقی نیروی کندن کپسولهای کلزا در سه رقم اپرا ،آکاپی و
زرقام در رطوبت  3درصد دانه و در سه سطح سرعتی  ،11 ،0و
 10سانتیمتر بر دقیقه اندازهگیری کردند .در اين تحقیق
مشخص شد که سرعت ،تاثیر معنی داری بر روی نیروی کندن
غالف کلزا در سطح  1درصد دارد و بیشترين نیرو مربوط به
سرعت  0سانتیمتر بر دقیقه گزارش شد ( Hosainzadeh et al.,
.)2009
با بررسی تاثیر سرعت برش ساقه زعفران بر مقاومت
برشی و انرژی الزم برای برش به ازای واحد سطح ساقه در
رطوبتهای مختلف مشخص شد که با افزايش سرعت برش از
 21به  211میلیمتر بر دقیقه ،میانگین مقاومت برشی از
 1/173به  1/108مگاپاسکال و انرژی الزم برای برش به ازای
واحد سطح ساقه از  1/467به  1/341میلیژول بر میلیمتر
مربع کاهش میيابد (.)Vale Ghozhedi et al., 2010
نتايج تحقیقات پراساد و گوپتا نشان میدهد که با افزايش
سرعت برش از  211به  1111میلیمتر بر دقیقه ،مقاومت برشی
ساقه ذرت از  3/63به  2/11مگاپاسکال کاهش میيابد ( Prasad
 .)& Gupta,1975در تحقیقــی کــه به منظور تعیین مقاومـت
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برشـی مـواد علوفـهای انجام شد ،میـانگین مقاومت و انرژی
برشی علوفه به ترتیب  16مگاپاسکال و  1/12میلیژول بر
میلیمتر مربع گزارش شد ).(McRandal & McNulty, 1980
 )1983( Kushwaha et alنیز میـانگین مقاومـت برشی ساقه
گندم در رطوبتهـای مختلـف را ،در محـدوده  8/6تـــا 13
مگاپاســـکال گـــزارش کردنـــد)1995( Mesquita & Hana .
ضمن تعیین برخی خواص فیزيکی و مکانیکی سويا ،نیروی
کندن غالف را نیز از روش مستقیم اندازهگیری کردند ،آنها
برای اين منظور از يک نیروسنج دستی که به انتهای آن يک
قالب پنجه مانند متصل بود استفاده کردند .برای هر آزمايش
توسط قالب مربوطه غالف را نگهداشته و با کشیدن آن به سمت
باال نیروی کندن اندازهگیری میشد .میانگین نیروی الزم
برای کندن دانه و غالف نخود با رطوبت  12درصد در
مزرعه  8/3و در گلخانه  6/2نیوتن اندازهگیری شد ( Golpira et
 .)al., 2009سینگ و بورخارد نیروی کندن دانههای چهار رقم
برنج را با استفاده از يک دستگاه آزمون جامع کشش _ فشار
(آزمون مواد) اندازهگیری کردند و نتیجه گرفتند که اختالف بین
نیروی کندن دانه ارقام مختلف معنیدار است ( Varnamkhasti
 .)et al., 2008در تحقیقی ديگر نیروی الزم برای جدا کردن
يک دانه شلتوک از خوشه را در رطوبتهای مختلف اندازهگیری
کردند و به اين نتیجه رسیدند که میانگین نیروی کندن دانهها
در اعمال نیروی موازی با محور دانه برای رقم جاپانیکا  2نیوتن
و برای رقم اينديکا  1نیوتن بود (.)Lee & Huh, 1983
از آنجا که نیرو و انرژی مورد نیاز جهـت کنـدن گـلهـا و
دانههای گیاهـان زراعی از ساقه در طراحی مکانیزمهای خوشه-
چـین کـاربرد دارد ،بنابراين مقدار نیروی الزم برای جدا کردن
دانههای شلتوک از خوشه در پنج سطح سرعتی ،211 ،111
 411 ،311و  011میلیمتر بر دقیقه و همچنین مقدار نیروی
برشی ساقه در سرعتهای  311 ،111و  011میلیمتر بر دقیقه
به منظور طراحی هد برداشت برنج اندازهگیری شد .تنها تفاوت
اين روش اندازهگیری نیرو با ساير روشهای انجام شده برای
اندازهگیری نیروی جدايش دانه از ساقه در اين است که از
وسیله رابطی استفاده شد که دانهها را با شباهت بیشتری با
کمباينهای خوشهچین از ساقه جدا میکند .در نهايت ضريب
اطمینان سالم ماندن ساقه بر اثر نیروی کششی که برای کندن
دانهها به خوشه اعمال میشود محاسبه شد .اساس کار اين هد
برداشت شبیه کار کمباينهای خوشهچین است با اين تفاوت که
کمباينهای خوشهچین خوشه را برداشت میکنند اما در اين
هد با اعمال تغییراتی در هد کمباينهای خوشهچین به عنوان
مثال تغییر در نوع و اندازه شانهها و همچنین متغیر کردن

فاصله بین شانهها فقط دانه را برداشت میکند و حداقل سرعت
خطی شانهها حدود  311میلیمتر بر دقیقه است .بنابراين در
اين تحقیق سعی میشود با محاسبه بیشینه نیروی الزم برای
جدا کردن دانه از يک خوشه ،مقدار کل نیروی وارد شده به هر
شانه را محاسبه کرده و بر اساس آن ،شانه هد برداشت طراحی
شود.

مواد و روشها
ساخت وسيله رابط دستگاه کشش _ فشار و خوشه شلتوک

با توجه به نحوه عملکرد کمباينهای خوشه چین در هنگام جدا
کردن دانههای شلتوک از خوشه به اين نکته بايد توجه کرد که
يک انگشتی در هنگام برخورد با يک خوشه برنج دانهها را تک
تک از خوشه جدا نمیکند بلکه ممکن است چندين دانه از يک
خوشه به طور هم زمان توسط يک انگشتی از خوشه جدا شود.
به همین دلیل ،در اين تحقیق سعی شد ابزاری ساخته شود که
نحوهی کندن دانهها از خوشه توسط آن شبیه انگشتیهای
کمباينهای خوشهچین باشد .بنابراين ،ابتدا ابزار سادهای که از
دو قسمت شانه و میله رابط تشکیل شده ساخته شد به طوری
که خوشه بین دندانههای شانه قرار گرفته و فاصله بین دندانهها
در شانه به گونهای است که ساقه خوشه از بین دندانهها عبور
کرده اما دانهها نمیتوانند از آن عبور کنند و توسط دندانههای
شانه از خوشه جدا میشوند (شکل.)1

شکل  -3اتصال ابزار ساخته شده به دستگاه آزمون مواد آزمون مواد برای
انجام آزمايش.

اندازهگيری مقدار نيروی الزم برای جدا کردن دانه از خوشه

برنج استفاده شده در اين تحقیق برنج کامفیروزی بوده که از
مزارع برنج منطقه کامفیروز فارس ،به صورت خوشههای شلتوک
تهیه گرديد .از آنجا که نیروی کندن دانههای شلتوک به عوامل
مختلفی از جمله رطوبت دانههای بوته بستگی دارد ،سعی شد
خوشهها با کمترين تلفات رطوبت به آزمايشگاه منتقل شوند .به
اين منظور ،خوشهها داخل نايلون گذاشته شده و سپس نايلون
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به همراه خوشهها داخل ظرف حاوی قطعات يخ قرار داده شد تا
مقدار تبخیر و تعرق خوشهها به کمترين مقدار ممکن برسد.
برای تعیین محتوای رطوبتی دانههای شلتوک 01 ،گرم از دانه-
های شلتوک به مدت  24ساعت داخل اجاق آزمايشگاهی با
دمای  113درجه سلسیوس قرار داده شد و رطوبت اولیه دانهها
به روش وزنی و بر اساس استاندارد  ASAEتعیین شد ( Dayi
 .)javad et al., 2009میانگین محتوای رطوبتی نمونهها 18
درصد بر پايه تر بود.
برای اندازهگیری نیرو از دستگاه آزمون مواد در طول
آزمايشها استفاده شد (شکل .)2برای اتصال خوشهها به دستگاه
آزمون مواد  ،ابزار سادهای که در بخش قبلی شرح داده شد،
استفاده شد (شکل .)1آزمايشهای انجام شده در  0سطح
سرعتی  411 ،311 ،211 ،111و  011میلیمتر بر دقیقه و با
سه تکرار برای هر سرعت انجام شد .در هنگام انجام آزمايش
خوشههای مختلف به قطعه شانه مانند وصل شده و شانه توسط
میله رابط به دستگاه آزمون مواد متصل شد .ساقه خوشه توسط
فک پايینی دستگاه گرفته شده و فک بااليی دستگاه با سرعت
ثابت و مشخص شروع به باال رفتن میکند ،شانه در هنگام باال
رفتن همراه فک بااليی دستگاه ،دانهها را نیز از خوشه جدا
میکند (شکل .)3دادههای حاصل از اين آزمايشها به صورت
نمودارهای نیرو بر حسب جابجايی فک بااليی دستگاه ،از
دستگاه آزمون مواد گرفته شد.

اندازهگيری مقدار نيروی کششی الزم برای گسيخته شدن
ساقه

برای اندازهگیری نیروی گسیختگی ساقه محدودهای از ساقه که
دارای کمترين قطر در طول ساقه بوده ،بین دو فک دستگاه
آزمون مواد قرار داده شد سپس فک بااليی دستگاه با سرعت
ثابت شروع به باال رفتن کرده تا اينکه ساقه بر اثر نیروی کششی
گسیخته شود .اين آزمايشها در سه سطح سرعتی  311 ،111و
 011میلیمتر بر دقیقه و با سه تکرار انجام شد .الزم به ذکر
است که ساقههای استفاده شده در اين قسمت از آزمايش همان
ساقههايی بود که در قسمت قبل برای اندازهگیری مقدار نیروی
الزم برای جدا کردن دانهها مورد استفاده قرار گرفت .به عنوان
مثال ،ساقهای که در قسمت قبل مقدار نیروی الزم برای جدا
کردن دانه از خوشه آن در تکرار اول سرعت  111مورد استفاده
قرار گرفت .در اين قسمت از آزمايشها نیز نمودار مقدار نیروی
الزم برای گسیخته شدن ساقه آن در تکرار اول سرعت  111قرار
گرفت.
هدف از اندازهگیری نیروی جدايش دانه از ساقه ،طراحی
شانههای هد برداشت برنج است (شکل .)0لذا بعد از اندازهگیری
نیرو و تخمین تعداد خوشههای گرفته شده توسط شانه ضخامت
شانه با استفاده از معادالت زير محاسبه میشوند ( Ferdinand et
.)al.,2006
(رابطه )1
(رابطه )2
در معادالت ( )1و ( ،)2تنش خمشی ( ) ،دورترين
فاصله نقطهای از سطح مقطع تا محور خنثی ( ) ،گشتاور دوم
سطح ( ) ،تنش پیچشی ( ) ،ضخامت شانه ،نسبت
سطح مقطع به ضخامت ( ).

شکل -2دستگاه آزمون مواد

شکل -7نمای کلی هد برداشت برنج.

شکل -1شانه در هنگام جدا کردن دانه از خوشه.
شکل -5شانه هد بداشت برنج.
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شکل - 6نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  133ميلیمتر بر دقيقه.
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مقدار جابجايی فک بااليی دستگاه (ميليمتر)

نيروی الزم برای جدا کردن دانه

شکل -4نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  733ميلیمتر بر دقيقه.

مقدار نیروی الزم برای جدا کردن دانهها از خوشه بر حسب
جابجايی فک بااليی دستگاه به صورت نمودارهای نیرو _ مقدار
جابجايی فک بااليی دستگاه از سیستم متصل به دستگاه آزمون
مواد گرفته شد .سپس در نرم افزار  Excelاز سه تکرار مربوط
به هر سرعت میانگین گرفته شد که نمودارهای مربوط به
میانگینها مطابق شکلهای ( 4الی  )8میباشد.
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شکل  -7نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  333ميلیمتر بر دقيقه.

با توجه به شکلهای ( 4الی  )8نقطهای از نمودار که
بیشترين نیرو را دارد به عنوان بیشینه نیروی الزم برای جدا
کردن دانههای شلتوک از خوشه در آن سرعت در نظر گرفته
شد که دادهها گرفته شده از نمودارها در جدول  1تجزيه و
تحلیل شدهاند.

4

خوشه.

نيرو (نيوتن)
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شکل -3نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  533ميلیمتر بر دقيقه.
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مقدار جابجايی فک بااليی دستگاه (ميليمتر)
نيرو (نيوتن)

4

نيرو (نيوتن)

1

6

200

100

0

مقدار جابجايی فک بااليی دستگاه (ميليمتر)

200

200

نيرو (نيوتن)

2

نيرو (نيوتن)

برای محاسبه ضخامت شانه ابتدا بايستی نیروی وارد شده
به شانه از طرف بوتههای برنج در يک دور چرخیدن شانه
محاسبه شود برای اين منظور ابتدا بايستی تخمین زد که چه
تعداد خوشه در فضای بین شانهها در يک دور چرخیدن شانهها
قرار میگیرد .مقادير متفاوتی برای عملکرد برنج با فاصلههای
کاشت و رقمهای مختلف بیان شده است .چون هدف از بررسی
اين بخش محاسبه تقريبی تعداد خوشه در واحد سطح به منظور
طراحی شانه هد است بنابراين برای محاسبه تعداد خوشهها
بیشترين عملکرد گزارش شده را بايستی در نظر گرفت که برابر
 8134/0کیلوگرم بر هکتار است و وزن هر دانه ،تعداد دانه در
هر بوته و تعداد خوشه در هر بوته به ترتیب  1212/7 ،1/12و
 13/7است ( .)Kazemayni & ghadiri, 2004با در نظر گرفتن
مقادير باال تعداد خوشههايی که در فضای  31×21بین شانهها
قرار میگیرد حدود  32عدد خوشه است.

4

0

مقدار جابجايی فک بااليی دستگای (ميليمتر)
شکل - 5نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  233ميلیمتر بر دقيقه.

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

تیمار (سرعت)

20/77

4

اشتباه آزمايش

13/80

11

کل

33/62

14

* معنیدار در سطح احتمال  0درصد.

میانگین
مربعات
44 6
1/38
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با توجه به جدول تجزيه واريانس مشخص است که
اختالف بین  0سرعت در سطح احتمال  0درصد معنیدار است.
مقايسه میانگین  0سرعت ذکر شده با استفاده از آزمون حداقل
اختالف معنیدار انجام شد (جدول.)2

نيروی گسيختگی ساقه

نیروی گسیختگی اندازه گیری شده توسط دستگاه آزمون مواد
(کشش _ فشار) در شکلهای ( 3الی  )11نمايش داده شده
است.

سرعت باال رفتن فک بااليی
دستگاه ()mm/min
111

4/77a

211

4/00ab

311

abc

411

abc

011

ce

3/03

1.5

0.5

1

نيرو (نيوتن)

40
35
30
25
20
15
10
5
0

جدول -2مقايسه ميانگين نيرویهای الزم برای جدا کردن دانه از خوشه.

میانگین بیشینه نیرو
در سه تکرار (نیوتن)

0

3/21

1/13

میانگینها در هر ستون با حروف انگلیسی متفاوت دارای اختالف
معنیدار با هم هستند (.)P ˂ 1/10

مقدار جابجايی فک بااليی دستگاه (ميليمتر)
شکل  -9نمو ار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  333ميلیمتر بر دقيقه.

با توجه به جدول ( )2در سطح احتمال  0درصد اختالف

25

با  011میلیمتر بر دقیقه معنیدار است اما اختالف بین ساير

15

سرعتها معنی دار نیست.

10

در تعیین نیروی کندن غالف کلزا سرعت کندن غالف

5

عامل مهمی در نیروی کندن غالف بشمار میرود که با افزايش
روند کاهشی دارد ( Hosainzadeh et

0
2

آزمايشی در سه سطح سرعتی  211 ،01و  011میلیمتر بر

1

1.5

0

0.5

مقدار جابجايی فک بااليی دستگاه (ميليمتر)

.)al., 2009
برای تعیین نیرو و انرژی الزم برای کندن دانههای زيره

شکل  -33نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  133دور بر دقيقه.

دقیقه و رطوبتی  13/0 ،0/3و  22درصد انجام شد و نتايج
میلیمتر بر دقیقه در سطح رطوبتی  22و  0/3درصد در سطح
احتمال  0درصد اختالف معنیدار نیست اما در ساير سطوح
سرعتی و رطوبتی در سطح احتمال  30درصد با هم تفاوت
دارند و با افزايش سرعت نیروی مورد نظر کاهش پیدا میکند
با توجه به جدول ( )2مشخص است که با افزايش سرعت
باال رفتن فک بااليی دستگاه مقدار نیروی الزم برای جدا کردن
دانه از خوشه کاهش میيابد .اين نتیجه ،با نتیجههايی که از
تحقیقات مشابه بدست آمده مطابقت دارد .ممکن است يکی از
داليل اين کاهش نیرو افزايش اينرسی شانه بر اثر افزايش
سرعت باشد.

2.5

2

1.5

1

0.5

نيرو (نيوتن)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

آزمون مقايسه میانگینها نشان داد که در دو سرعت  01و 211

(.)Saiedirad et al., 2010

نيرو (نيوتن)

بین میانگین بیشینه مقدار نیرو در سرعت  111با  011و 211

20

سرعت نیروی کندن غالف

173

0

مقدار جابجايی فک بااليی دستگاه (ميليمتر)
شکل  -33نمودار مربوط به ميانگين سه تکرار سرعت  533دور بر دقيقه.

با توجه به شکلهای ( 3الی )11مشخص است که ساقه
در محل بیشینه نیرو روی نمودار شکسته میشود که اين مقدار
در سرعتهای مختلف ،متفاوت است.
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جدول -5ميانگين ضرايب ايمنی.

جدول -1نتايج تجزيه واريانس دادههای مربوط به سرعت گسيخته شدن
ساقه.

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

تیمار (سرعت)

333/38

2

اشتباه آزمايش

487/47

6

کل

8 1426/86

میانگین
مربعات

سرعت ()mm/min

ضريب ايمنی

333

5/47

133

6/31

533

6/75

63 463

81/24

جدول -6نتايج تجزيه واريانس دادههای مربوط به ضريب ايمنی سالم
ماندن ساقه.

* معنیدار در سطح احتمال  0درصد.

با توجه به جدول تجزيه واريانس ،سرعت عامل موثر بر
بیشینه نیروی الزم جهت گسیختگی ساقه است (جدول .)3برای
مقايسه میانگین مربوط به سه سرعت ذکر شده در باال از آزمون
حداقل اختالف معنیدار استفاده شد که نتايج آن در جدول4
آورده شده است.
جدول -7مقايسه ميانگين نيرویهای الزم برای گسيختگی ساقه.

سرعت باال رفتن فک بااليی
دستگاه()mm/min

میانگین بیشینه نیروی الزم برای
گسیختگی ساقه (نیوتن)

111

33/43a

311

21/48ab

011

8/41b

ميانگينها در هر ستون با حروف انگليسی متفاوت دارای اختالف معنیدار با
هم هستند (.)P ˂ 3/35

با توجه به نتايج بدست آمده از جدولهای ( 2و )4
میتوان نتیجه گرفت که نیروی الزم برای گسیخته شدن ساقه
بیشتر از نیروی الزم برای کندن دانه است .بنابراين دانهها بدون
اينکه مشکلی برای ساقه پیش آيد از خوشه جدا میشوند .اگر
ضريب ايمنی سالم ماندن ساقه با سطح مقطعهای يکسان در
هنگام جدا کردن دانهها را نسبت نیروی الزم برای گسیخته
کردن ساقه به نیروی الزم برای جدا کردن دانهها در نظر
بگیريم ،میانگین ضرايب ايمنی در سه تکرار سرعتهای ،111
 311و  011میلیمتر بر دقیقه محاسبه شد (جدول .)0سپس
میانگین ضرايب ايمنی ،تجزيه و تحلیل شدند (جدول.)6
با توجه به جدول تجزيه واريانس مقادير ضريب ايمنی
سالم ماندن ساقهها در سرعتهای  311 ،111و  011میلیمتر
بر دقیقه با سطح احتمال  0درصد تفاوت معنیداری ندارند.

منبع تغییرات

مجموع
مربعات

درجه
آزادی

میانگین
مربعات

تیمار (سرعت)

1/760

2

1/382ns

اشتباه آزمايش

1/74

6

1/231

کل

2/01

8

 nsدر سطح احتمال  0درصد معنیدار نیست.

نتيجه گيری
نتايج به دست آمده در اين تحقیق به صورت زير میباشد:
 -1با بررسی اثر تغیرات سرعت جدايش دانههای شلتوک
بر مقدار نیروی الزم برای جدا کردن دانههای شلتوک از خوشه،
در سرعتهای  411 ،311 ،211 ،111و  011میلیمتر بر دقیقه
با افزايش سرعت از  111به  011میلیمتر بر دقیقه ،مقدار نیرو
از  4/77به  1/13نیوتن يا  77/14درصد کاهش پیدا کرد.
 -2با مقايسه میانگین نیروها در  0سطح سرعتی باال
اختالف بین مقادير اين نیروها در سرعتهای  111با  011و
 211با  011میلیمتر بر دقیقه با سطح احتمال  0درصد معنی-
دار اما اختالف ساير سرعتها معنیدار نیست.
 -3با مقايسه تیمارهای سرعتی و تاثیر آنها بر مقدار
نیروی الزم برای گسیختگی ساقه ،مشخص شد که فقط اختالف
بین میانگین بیشینه مقدار نیروی الزم برای گسیختگی ساقه در
سرعت  111با  011میلیمتر بر دقیقه با سطح احتمال  0درصد
معنیدار است و اختالف نیرو در ساير سرعتها معنی دار نیست.
 -4میانگین ضريب ايمنی گسیخته نشدن ساقههای
آزمايش شده بر اثر نیروی الزم برای جدايش دانههای شلتوک از
ساقهها در سرعتهای  311 ،111و  011میلیمتر بر دقیقه به
ترتیب برابر  6/13 ،0/74و  6/40شد.
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