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چکيده
مقدمه و هدف :افزایش روزافزون نقش اقتصادي گیاهان دارویی در جوامع امروزي ،پیچیدگی فنآوري هاي جدید
براي تولید (کاشت ،داشت و برداشت) ،حمل و نقل ،ذخیره سازي ،فرآوري ،نگهداري ،ارزیابی کیفی ،توزیع ،بازاریابی و
مصرف این محصوالت ،نی ازمند درک دقیق و صحیح خواص فیزیكی آنهاست .ضریب اصطكاک گیاهان بر روي
سطوح مختلف ،در طراحی سیلوها و مخازن نگهداري محصوالت کشاورزي ،تجهیزات انتقال از قبیل تسمه نقاله ها و
نیز در طراحی دستگاههاي مورد استفاده در فرآوري پس از برداشت مورد نیاز میباشد.
روش تحقيق :در این تحقیق ضریب اصطكاک استاتیكی در دو سطح رطوبتی  88و 83درصد بر پایه تر براي گیاه
رزماري 58 ،و  53درصد بر پایه تر براي اسطوخودوس ،بر روي سه سطح ورق گالوانیزه ،شیشه و چوب چندال مورد
بررسی قرار گرفت .براي این کار دستگاهی ساخته شد که شامل یك موتور الكتریكی و سنسورهاي نوري براي سنجش
دقیق زمان سر خوردن محصوالت و محاسبه ضریب اصطكاک آنها بود.
نتايج و بحث :بیشترین و کمترین مقدار میانگین ضریب اصطكاک استاتیكی بهدست آمده براي رزماري در رطوبت
 88درصد بر پایه تر به ترتیب بر روي چوب چندال 1881 ،و شیشه  1805بود .در حالی که در رطوبت  83درصد بر
پایه تر ،بیشترین و کمترین مقدار میانگین ضریب اصطكاک استاتیكی بهدست آمده براي رزماري به ترتیب بر روي
چوب چندال 1855 ،و شیشه 1838 ،بود .این کاهش ضریب اصطكاک براي اسطوخودوس نیز بدین صورت بهدست آمد
که کمترین میانگین ضریب اصطكاک در رطوبت  58درصد بر پایه تر بر روي شیشه و برابر با  1855بود در حالیکه در
رطوبت  53درصد بر پایه تر نیز بر روي شیشه اما برابر با  1885بهدست آمد.
توصيه کاربردي /صنعتي :شناخت خواص مهندسی گیاهان دارویی براي ایجاد روشهاي فرآوري صنعتی مناسب،
امري ضروري به شمار می آید.

 .1مقدمه

فالوونوئیدها شامل دیوسمین ،لوتئولین ،ژنكوانین و مونوترپن ها

اکلیل کوهی یا رزماري (  )Rosmarinus officinalis L.از

مثل کامفور ،سینئول و بورنئول میباشد ). (Peng et al., 2005

تیره نعاعیان ،گیاهی پایا و بسیار معطر و داراي برگ هاي سبز همیشگی

عالوه بر آن ،رزماري داراي مقادیري از سالسیالتها نیز میباشد

است که زیبایی خاص و بویی مطبوع دارد .برگ و سرشاخه هاي گلدار

).(Swain et al., 1985

گیاه ،مصرف دارویی دارد .این گیاه ،بومی مناطق مدیترانه اي است و هم

رزماري داراي خواص آنتی اکسیدانی بوده و به علت خواص

اکنون در سرتاسر جهان و از جمله ایران کشت میشود .رزماري داراي

ضد نفخ و ضد اسپاسم ،براي اختالالت گوارشی و زخم معده

ترکیبات فنولی از جمله کارنوزول ،اسید رزمارینیك ،اسید کافئیك،

) (Taddei et al., 1988و نیز در درمان بیماريهاي دستگاه تنفسی و
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از جمله آسم ،بهکار میرود ) .(Inoue et al., 2005این گیاه در درمان

کاران ) (Yalcin et al., 2007گزارش کردند که با افزایش محتواي

سرطانها از جمله سرطان سینه و پوست کاربرد داشته و عالوه بر آن،

رطوبتی ضریب اصطكاک استاتیكی دانه نخود فرنگی روي سطوح

داراي خواص ضد میكروبی می باشد ).(Angioni et al., 2004

الستیك ،آلومینیوم ،فوالد ضد زنگ و آهن گالوانیزه به طور خطی

اسانس رزماري ،داراي خواص ضد درد است و در درمان رماتیسم و

افزایش مییابد .رضوي و همکاران ) (Razavi et al., 2007ضریب

آترواسكلروز به کار میرود .به عالوه داراي اثر هپاتوپروتكتیو است

اصطكاک استاتیكی پسته و مغز پسته را به عنوان تابعی از محتواي

) (Sotelo-Felix et al., 2002و در درمان بیماري هاي قلبی

رطوبتی در چهار سطح رطوبتی از رطوبت برداشت تا خشك شده براي

ایسكمیك نیز کاربرد دارد.(Valenzuela et al., 2004) .

 8رقم معروف اکبري ،بادامی ،کله قوچی ،ممتاز و اوحدي روي سطوح
فایبر گالس ،شیشه ،چوب و الستیك بررسی کردند .نتایج ایشان نشان

اسطوخودوس با نام علمی  Lavandula angustifolia L.از
گیاهان دارویی شناخته شده بسیار قدیمی با اثرات مفید می باشد.

داد که بیشترین و کمترین مقدار ضریب اصطكاک براي همه واریته ها

محققان خواص متعدد درمانی از قبیل ،ضد اضطراب ،ضد افسردگی ،ضد

به ترتیب روي سطوح الستیك و فایبرگالس بهدست آمد .همچنین

التهاب ،ضد اسپاسم ،ضد درد ،ضد باکتري ،ضد انگل ،ضد ویروس ،آرام

ضریب اصطكاک همه واریته ها روي تمام سطوح با کاهش محتواي

بخشی ،آنتی اکسیدانی را از این گیاه با ارزش گزارش کردند (آزادمهر و

رطوبت به طور خطی کاهش مییابد.
بررسی منابع در خصوص تعیین ضریب اصطكاک گیاه رزماري و

همکاران.)0331 ،

امروزه به دلیل نیاز جامعه و بازار پسندي بیشتر ،فرآوري گیاهان

اسطوخودوس نتیجهاي در بر نداشت؛ لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین

دارویی یك امر مهم اساسی به شمار میآید .بدین منظور گیاهان مراحل

ضریب اصطكاک استاتیكی گیاه رزماري و اسطوخودوس به عنوان تابعی

مختلفی مانند حمل و نقل ،برش ،بسته بندي و غیره را میگذرانند .به

از رطوبت بر روي سه سطح چوبی ،شیشه اي و ورق گالوانیزه به مرحله

همین دلیل اطالع از خواص مكانیكی این قبیل گیاهان براي طراحی

اجرا درآمد.

وسایل فرآوري و سایر اعمالی که روي گیاه انجام میگیرد ،ضروري است.

 .2مواد و روشها

یكی از مهمترین این خواص ،ضریب اصطكاک گیاه بر روي سطوح
مختلف میباشد به خصوص از ضریب اصطكاک محصوالت کشاورزي در

اندام گل و پیكر رویشی گیاهان رزماري و اسطوخودوس بررسی

طراحی و توسعه سیستمهاي انتقال مواد استفاده میشود .در همین

شده در این تحقیق از اراضی دانشكده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه

راستا تحقیقات زیادي روي این ویژگی گیاهان دارویی انجام گرفته است

تهیه گردید .به منظور تعیین رطوبت اولیه نمونه ها هر کدام با وزن 31
گرم ،تهیه و در داخل آون با دماي  010درجه سانتیگراد به مدت 30

(.)Subramanian & Viswanathan, 2007

برخی محققین اعالم نموده اند که با کاهش رطوبت محصوالت

ساعت قرار داده شدند .هر یك از آزمایشها  8بار تكرار شد و میانگین

کشاورزي ضریب اصطكاک آنها روي سطوح مختلف نیز کاهش می یابد

تكرارها به عنوان رطوبت اولیه در نظر گرفته شد .براي دستیابی به
رطوبت ثانویه نمونه ها در سایه و به مدت  30ساعت نگهداري شدند.

). )Nalbandi et al., 2010

درصد رطوبت نمونه ها بر اساس وزن مرطوب با استفاده ار رابطه ()0

تونده-آکینتونده و همکاران )(Tunde-Akintunde et al., 2007

اثر رطوبت را روي ضریب اصطكاک استاتیكی دو واریته دانه خربزه روي

محاسبه گردید.

سه سطح شیشه ،آهن گالوانیزه و تخته چندال بررسی کردند .آنها

()0

گزارش کردند که با افزایش محتواي رطوبت ضریب اصطكاک کاهش

که در آن  Mجرم نمونه تر ) M0 ، (gجرم نمونه خشك ) (gو

مییابد .سسیز و همکاران ) (Sessiz et al., 2007گزارش کردند که با

M M0
M

W .C. 

 W.C.محتواي رطوبت براساس وزن مرطوب و برحسب درصد است.

افزایش رطوبت میوه علف مار روي سطوح چوب ،فوالد معمولی ،آهن

براي تعیین ضریب اصطكاک استاتیكی نمونه ها در این تحقیق از

گالوانیزه و الستیك کاهش مییابد .در حالیکه یالسین و هم-

روش سطح شیبدار استفاده شد .آزمایش بدین صورت انجام گرفت که
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براي هر حالت رطوبت و هر جنس سطح  08تكرار انجام گرفت .قطعاتی

صفحه را متوقف میسازد .در این زمان زاویه تمایل صفحه نسبت به

در ابعاد مختلف از گیاه رزماري بر روي سطح متحرک قرار داده میشد و

زمین (افق) ،با استفاده از سنسور اندازه گیري و مدارهاي الكتریكی و

ضریب اصطكاک براي هر کدام از این قطعات بر روي سطوح مختلف به-

میكروکنترلر  AVRبر روي  LCDنمایش داده میشود .ضریب

دست آمد .سطوح مورد مطالعه سه سطح شیشه اي ،چوبی و ورق

اصطكاک ) (μبرابر با تانژانت زاویه اي است که در آن گیاه بر روي

گالوانیزه بود.

صفحه شروع به لغزیدن میکند )  αبر اساس درجه( (رابطه .)3

دستگاه ساخته شده براي آزمایش از یك قاب فلزي ،یك صفحه
= tan

چوبی ،یك موتور گیربكس الكتریكی ،یك میكروکنترلر  ،AVRیك

()3

 ، LCDسنسور براي اندازه گیري زاویه و مدارات الكتریكی تشكیل شده

 .3نتايج و بحث

است (شكل .)0در شروع کار ،قابی مكعبی از آلومینیوم به طول 01

جدول  0نتایج تحلیل آماري داده هاي بهدست آمده را نشان

سانتیمتر ،عرض  30سانتیمتر و ارتفاع  38سانتی متر ساخته شد .در

میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،ضریب اصطكاک گیاه رزماري

امتداد لبه فوقانی قاب نزدیك به یك سمت دو لوال متصل شد و پس از

روي سطح چوبی بزرگتر از سطوح شیشه و آهن گالوانیزه است .در مورد

آن ورق چوبی بر روي لوال در داخل قاب نصب شد .این ورق با استفاده از

اسطوخودوس نیز ضریب اصطكاک روي سطح شیشه کوچكتر از ضریب

دو لوال به باال و پایین می تواند حرکت کند .سنسور اندازه گیري زاویه در

اصطكاک روي سطوح دیگر است .بیشتر بودن میانگین ضریب اصطكاک

روي صفحه چوبی که به قاب توسط لوال ثابت شده ،وصل گردید و ما

روي چوب میتواند به دلیل ناصافی بیشتر این سطح نسبت به

می توانیم سطوح مختلف بر روي این چوبی اضافه کنیم.

سطوح دیگر باشد .نتایج تحقیقات محققان دیگر نیز نشان
میدهد که ضریب اصطكاک محصوالت کشاورزي روي سطوح مختلف
ممكن است متفاوت باشد .براي مثال ،نتایج تحقیقات سسیز و همکاران
) (Sessiz et al., 2007نشان داد که بیشترین مقدار ضریب اصطكاک
استاتیكی و دینامیكی میوه علف مار روي سطح چوب و بعد از آن به
ترتیب مربوط به سطوح فوالد معمولی ،گالوانیزه و الستیك میباشد.
تونده-آکینتونده و همکاران ) (Tunde-Akintunde et al., 2007نیز
گزارش کردند که میانگین ضریب اصطكاک دو واریته تخم خربزه مورد
مطالعه روي سطح تخته چندال بیشتر از سطح شیشه میباشد.

شکل .1دستگاه ساخته شده براي اندازه گیري ضریب اصطكاک استاتیكی

همچنین بیشترین و کمترین مقدار میانگین ضریب اصطكاک

الكتروموتور در پایین صفحه در چارچوب مكعبی نصب شده و شفت

استاتیكی بهدست آمده براي رزماري در رطوبت  88درصد بر پایه تر به

بیرونی آن به وسیله سیم و پولی به یك طرف صفحه چوبی متصل شده

ترتیب بر روي چوب چند ال 1881 ،و شیشه  1805 ،بود .در حالیکه در

است .بدین وسیله میتوانیم حرکت صفحه را کنترل کنیم .یك مدار

رطوبت  83درصد بر پایه تر ،بیشترین و کمترین مقدار میانگین ضریب

الكتریكی براي استخراج داده هاي سنسور طراحی گردید .هنگامی که

اصطكاک استاتیكی بهدست آمده براي رزماري به ترتیب بر روي چوب

صفحه چوبی در باالي قاب و به صورت افقی است ،نمونه را باید بر روي

چند ال 1855 ،و شیشه  1838بود.

آن قرار داد .حاال ما می توانیم الكتروموتور را روشن کنیم و صفحه را

این کاهش ضریب اصطكاک براي اسطوخودوس نیز بدین صورت

حرکت دهیم .هر زمان سنسور ،حرکت نمونه بر روي صفحه را تشخیص

بهدست آمد که کمترین میانگین ضریب اصطكاک در رطوبت  58درصد

دهد ،برنامه و مدار الكتریكی الكتروموتور را خاموش کرده و حرکت

781

Jaliliantabar et al., Journal of Herbal Drugs, Vol. 2, No. 3: 187-191, 2011

بر پایه تر بر روي شیشه و برابر با  1855بود در حالیکه در رطوبت 53
درصد بر پایه تر نیز بر روي شیشه اما برابر با  1885بهدست آمد.
شكلهاي  3و  3به ترتیب تأثیر محتواي رطوبت را بر ضریب
اصطكاک رزماري و اسطوخودوس بر روي سطح شیشه اي را نشان می-
دهد .همانگونه که مشاهده میشود با کاهش مقدار محتواي رطوبت،
ضریب اصطكاک نیز کاهش یافته است.
دلیل کاهش ضریب اصطكاک با کاهش رطوبت میتواند مربوط به
کاهش دگرچسبی بین نمونه و سطوح اصطكاکی باشد .نتایج مشابهی
شکل .3مقایسه ضریب اصطكاک اسطوخودوس روي سطح شیشهاي در دو رطوبت

براي محصوالت دیگر توسط محققان گزارش شده است ،به عنوان مثال

مختلف

خدابخشیان و همکاران ( )Khodabakhshian et al., 2007گزارش
نمودند که با افزایش رطوبت ضریب اصطكاک استاتیكی چهار رقم تخمه
آفتابگردان بر روي هر سطحی با افزایش رطوبت به صورت خطی افزایش
می یابد.

شکل .2مقایسه ضریب اصطكاک رزماري روي سطح شیشهاي در دو رطوبت
مختلف

جدول .1مقدار ضریب اصطكاک رزماري و اسطوخودوس در رطوبت هاي متفاوت و روي سطوح مختلف
اسطوخودوس

رزماري
جنس سطح

پارامتر

رطوبت %85

رطوبت %83

رطوبت %58

رطوبت %53

شیشه

کمینه
میانگین
بیشینه

1835
1805
1855

1830
1838
1801

1881
1855
1853

1833
1885
1851

گالوانیزه

کمینه
میانگین
بیشینه

1800
1801
1883

1803
1805
1888

1801
1858
1811

1881
1881
1853

چوب

کمینه
میانگین
بیشینه

1803
1881
1833

1808
1855
083

1883
1831
080

1883
1888
0800
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