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بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقههای نشای
گوجهفرنگی و بادنجان در مرحلۀ پیوندزنی
میثم لسانی ،1سعید مینایی ،*2جعفر مساح 3و رضا

صالحی4

 1و  -2بهترتیب :دانشجوی دکتری؛ و استاد؛ گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -3دانشیار گروه مکانیک بیوسیستم ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،ابوریحان ،تهران ،ایران
 -4استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت1331/7/11 :؛ تاریخ پذیرش1331/12/7 :

چکیده
امروزه یکی از راههای مهم توسعۀ کشت سبزیها ،گسترش دانش و تجهیزات تولید گیاهان پیوندی استت ایتب ش تش در
حوزۀ مهندسی تجهیزات کشاورزی قرار گرفته و شررسی مکانیک شرش ایبگونه گیاهان از اشتداییتریب گامها در ایتب زمینته
است در ایب پژوهش ،شا انت اب دو گیاه گوجهفرنگی و شادنجان ،دو سبزی مهم و پر تولیتد ،اثتر وتوام ی ماننتد نتو تیغته،
سروت شارگذاری ،زاویۀ تمایل و زاویۀ اریب شرش شر دو شاخص مهم شرش یعنی شیشینۀ نیروی شرش و انتریی شترش ستاقۀ
گیاه در مرح ۀ پیوندزنی شررسی شده است نتایج آزمایشها نشان میدهد شیشینۀ نیروی ویژۀ شرش ساقه در محدودۀ  0/2تا
 5/5نیوتب شر می یمتر قطر ساقه و انریی ویژۀ شرش در محدوده  0/2تا  5می ییول شر می یمتر مرشع از سطح مقطتع ستاقه
است همچنیب مش ص شد که از میان ووامل مورد شررسی ،فقط نو تیغه و زاویۀ تمایل آن شر نیرو و انریی شرش تأثیرگتذار
هستند از میان انوا تیغۀ رایج در پیوندزدن سبزیها ،تیغۀ اصالح صورت نیازمند کمتریب نیروی شرش است و افزایش زاویۀ
تمایل در یکنواختتر کردن شرش مفید است

واژههای کلیدی
پیوند سبزیجات ،تیغۀ شرش ،مکانیک شرش ،نیروی شرشی

آفات و بیماریهای خا زی و بدون کاربرد سهموم .افهزون

مقدمه

بر مقاوم بودن گیاه پیوندی به آفهات و بیمهاریهها ،اههدا

سبزیها از عناصر با اهمیت تغذیههای بهرای انسهانهها
و

دیگههری چههون افههزایر عملکههرد و افههزایر مقاومههت بههه

بافت فیبری دارند ،شکم پرکن هستند و منابعی غنی بهرای

تنرهای شهوری و خشهکی را مهیتهوان بها انتبهاب پایهۀ

تأمین مواد معدنی و ویتامینهای ضروری شامل ویتهامین

مناسب دنبال کرد .کاربرد این روش را مهیتهوان در متهون

های آنتیاکسیدان مانند  C ،Aو  Eهسهتند .سهح توییهد

قدیمی یاپنی ،چینی و کرهای یافهت ویهی توسهعۀ تجهاری

جهانی گوجهفرنگی  171میلیهون تهن بهوده کهه در صهدر

پیوند سبزیهها بها توسهعۀ کشهتههای گلبانههای از دههۀ

سبزیهای میوهدار است؛ در رتبههههای بعهدی بهه ترتیهب

 1391همههراه بههوده اسههت .کههاربرد تجههاری ایههن روش در

هندوانه ،خیار ،بادمجان و خربهزه قهرار گرفتههانهد (Anon,

کشورهای جنوب شرقی آسیا ماننهد یاپهن ،چهین و کهره از

) .2014; Anon, 2017پیوندزدن سبزیها ،روش دوسهتدار

دهۀ  1391آغاز شد و کشورهای غربهی از دههۀ  1331بهه

محیط زیست است برای مقهاومسهازی گیاههان ،مقابلهه بها

آن روی آوردند.

محسوب میشوند .این محصوالت چربهی و انهریی انهد

* نگارنده مسئولminaee@modares.ac.ir :

http://doi: 10.22092/erams.2018.115775.1218
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بیر از  31درصد هندوانۀ کشت شده در یاپن و کهره

برش پاره میشوند و میمیرند .سلولهای پارانشهیمی زیهر

را نشاهای پیوندی تشکیل میدهند؛ در چین 21 ،درصد از

این سلولها بهسرعت تکثیهر مهی شهوند و فضهای بهین دو

دو میلیون هکتار تحهت کشهت ایهن محصهول بها نشهاهای

سح پیوند را پر میکنند و در محل پیونهد بافهت پینههای

پیوندی کاشته میشود .بها ایهن حهال کهاربرد سهبزیههای

تشکیل میشود .در ادامهه فرآینهد تیمهار ایهن سهلولههای

پیونههدی در غههرب بسههیار کمتههر و محههدود بههه محصههوالت

مریستمی به سلولهای پارانشیمی و آوندی تمایز مییابنهد

موردی اسهت .در آمریکها ،نشهای پیونهدی مهورد اسهتااده

و اتصاالت آوندی بین پایه و پیونهد

را ایجهاد مهیکننهد.

گوجهفرنگی است و برای کشت هیدروپونیک در  71درصد

همزمان با افزایر تقاضا و گرایر به نشهاهای پیونهدی ،در

مساحت تحت این روش ( 331هکتار) کاربرد تجاری یافتهه

کنار روش دستی تویید پیوند ،رباتهای پیوندزن سبزیهها

است ).(Lee et al., 2010

به دالیلی مانند پیری نیهروی کهار ،فصهلی بهودن عملیهات

سههه محصههول هندوانههه ،خیههار و خربههزه از خههانوادۀ

پیوند و کوتاهبودن زمان بهرای توییهد نشهاهای پیونهدی در

کدوییان و سه محصول گوجههفرنگهی ،بادنجهان و فلاهل از

حجم زیاد ،توسعه یافتهاند .برش صحی نشا و برآورد نیهرو

خانوادۀ بادنجانیان بهصورت تجاری پیوند زده میشهوند .در

و انریی مورد نیاز برای این کار ،ببشی از ملزومات طراحی

پیوند سبزیها نیز مانند پیوند درختهان ،یکهی از گیاههان

و مکانیزه کردن پیوندزنی با رباتهای پیوندزن است .طبهق

نقر پایه را دارد و ریشۀ گیاه پیوندی را تشکیل میدهد و

گزارش پژوهشگران ،برش با دیسک دوار 1و کیایت سهحو

گیاه دیگر ببر هوایی آن را تشکیل مهیدههد و محصهول

برش ایجاد شده در سرعتهای مبتلف بر نشاهای خهانوادۀ

نهایی را تویید میکند .پیوند سبزیها در زمان توییهد نشها

کدوییان مناسب ارزیابی نگردیهد درحهایی کهه روش بهرش

صورت میپذیرد و عمر گیهاه در آن زمهان حهدود  3هاتهه

ضربهای به کمک تیغۀ ثابت نصبشده بر بازوی دوار 2نتایج

است .ساقۀ نشا در زمان پیوند زدن انعحا پذیر و نرم است

بهتههری نشههان داده اسههت

و در خانوادۀ کدوییان برگهای یپهای کامالً رشد کردهاند و

) .Kobayashi & Suzuki, 1996در پژوهشههی دیگههر در

تنها اویین برگ اصلی شروع بهه رشهد کهرده اسهت امها در

حوزۀ ابزارهای برش در پیوند زدن ،ابزاری دستی بهمنظهور

خانوادۀ بادنجانیان ،دو تا سه بهرگ اصهلی تشهکیل شهده و

سهویت در برش و نیز برش صحی و دقیق پایه و پیونهد

رشد کردهاند .برای پیوندزدن ،ساقۀ نشای پایهه و پیونهد

در پیوند اسکنهای 3سبزیها توسعه داده شد (Morikawa

از محل مناسب بریده میشود و این دو سح برش خهورده

) .et al., 2004بیشینه نیروی برش نشای بادنجهان در ایهن

بعدا بهصورت دقیق و هممحور روی یکدیگر قرار میگیرنهد

روش پیوندزدن با ابزاردستی ساختهشده در سحو مبتلف

و معموالً با ابزاری ،اتصال این دو سح تا پایان دورۀ تیمار

سرعت برش کمتهر از  29نیهوتن انهدازهگیهری شهد .بهرش

روی یکدیگر حاظ و این دو فشرده میشوند .عملیات برش

صههحی و دقیههق نشههای پیونههدی اهمیههت فراوانههی دارد

ساقۀ پایه و محل برش آن اهمیت ویژهای دارد بههگونههای

بهگونهای که در ثبت اختراع ربات پیونهدزن تمهامخودکهار

که هیچ جوانهای روی نشای پایه باقی نماند تا جلو هرگونه

سبزیهای خانوادۀ کدوییان بهه مشهکل ناپایهداری سهحو

رشههد هههوایی پایههه گرفتههه شههود .در زمههان تیمههار پههس از

برش ایجادشده با سیستم برش ربات اشاره شده اسهت کهه

پیونههدزنی ،شههرایط محیحههی کههامالً کنتههرل مههیشههود تهها

باعث اشکال در اتصال نشاها میشود ).(Okoshi, 2011

بافتهای آسیبدیده ترمیم شوند و اتصاالت آوندی بین دو

;(Suzuki et al., 1995

در پژوهرهای صورت گرفته برای برش ساقۀ گیاههان
مبتلههف ،عههواملی ماننههد میههزان رطوبههت ،سههرعت بههرش،

گیاه تشکیل گردد .پس از برش ،دیوارۀ سهلولههای سهح

1- Disk Type Cutter
3- Cleft Grafting

2- Rotating Arm Type
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شررسی ووامل مکانیکی موثر شر مقاومت

زاویههای تیغه و گیاه و موقعیت برش بر ساقه بررسی شده

ثانیههه را سههرعت بهینههه نشههان داده اسههت & (Yiljep

اند .میزان رطوبت ساقه اثر مستقیمی بر استحکام برشهی و

) .Mohammed, 2005همچنههین ،بههرش سههاقه ذرت در

انریی ویژه برش ساقه آفتابگردان و یونجه داشته بهگونههای

محدودۀ سرعت  1/9تا  4متر بهر ثانیهه صهورت پذیرفتهه و

که با افزایر رطوبت ساقه ،مقادیر استحکام و انهریی ویهژۀ

نقحه بهینهه انهریی بهرش از ترکیهب پارامترههای تیغهه بها

برش افزایر یافته اسهت (Ince et al., 2005; Galedar et

سرعت برش  2/19متر بر ثانیه بههدسهت آمهد & (Prasad

).al., 2008

).Gupta, 1975

نتایج بهدست آمده از برش ساقۀ ذرت نشان داد که بها

پرسون ) (Persson, 1987در کتاب مکانیک برش مواد

افزایر زاویۀ اریب ،1مقاومهت برشهی و انهریی ویهژۀ بهرش

گیاهی به پژوهرهایی در زمینۀ اثر سرعت بر نیرو و انریی

کاهر مییابد بهگونهای که با افزایر زاویۀ اریهب از صهار

برش اشاره میکند .پژوهرهایی که اثر کم سرعت بر نیهرو

به  31درجه ،انریی ویژۀ برش به یکدهم کاهر یافته کهه

و انریی بهرش را نشهان مهیدهنهد و بعضهی از آنهها رابحهۀ

این مقدار کهاهر قابهل توجهه اسهت (Prasad & Gupta,

مستقیم و برخی نیز رابحۀ عکس پارامترههای مکهانیکی بها

تیغهه2

سرعت برش را گزارش کردهاند .همچنین معنهیدار نبهودن

در محایعۀ موردی روی ساقۀ نیشکر و ذرت رابحۀ معکهوس

این رابحه در محدودۀ سرعت برش کهم نیهز گهزارش شهده

با نیرو و انریی ویژۀ برش را نشهان مهی دههد & (Prasad

است .برای جمعبندی میتهوان گاهت کهه اثهر سهرعت بهر

) .Gupta, 1975; Mathanker et al., 2015اثههر عامههل

مکانیک برش بستگی دارد به محدودۀ سرعت مورد بررسی

سرعت بر مکانیک بهرش سهاقه در پهژوهرههای مبتلهف،

و روش و چگونگی برش .برای مثال ،در برشهای

ضربهای3

متااوت بیان شده است.

بهرغم انریی موردنیاز برای بریدن ساقه  ،نیروهایی از جمله

) .1975; Igathinathane et al., 2010زاویۀ تمایهل

نیروی الزم برای شتاب دادن بهه سهاقه و غلبهه بهر نیهروی

نتایج برش با دستگاه آزمون مواد در محهدودۀ سهرعت

اینرسی آن برای انتقال ،به نیرو اصلی اضافه میگردد.

 11تا 111میلیمتر در دقیقه بهرای بهرش سهاقۀ سهورگوم
نشان داده است که بین نیرو و انریی ویژۀ برش بها سهرعت

با توجه به اهمیت پیوند سبزیها و کیایت بهرش نشها

برش رابحۀ معکوس وجود دارد بهگونههای کهه بها افهزایر

در گههرفتن پیونههد و از طرفههی بررسههی مکانیههک بههرش در

سههرعت ،نیههرو و انههریی بههر واحههد سههح بههرش کههاهر

طراحی رباتههای پیونهدزن ،در ایهن پهژوهر بهه محایعهه

مییابد ) .(Chattopadhyay & Pandey, 1999در پژوهشی

مکانیک برش و عوامل مؤثر بهر آن بها محایعهۀ مهوردی دو

دیگر ،نتایج حاصل از برش ساقه ذرت وجود رابحۀ مستقیم

گیاه اصلی خهانوادۀ بادنجانیهان (گوجههفرنگهی و بادنجهان)

بین سرعت در محدودۀ  8تا  11متر بر ثانیه و انریی بهرش

پرداخته شد .فاکتورهای موردمحایعه شامل نوع تیغه ،زاویۀ

را نشههان داده اسههت ) .(Mathanker et al., 2015انههریی

تمایل ،زاویۀ اریب و سرعت برش و اثر آنها بر نیرو و انهریی

برش اندازهگیری شده بها دسهتگاه آزمهون بهرش ضهربهای

برش است.

پاندویی در دو پژوهر جداگانه پیرامهون سهاقۀ سهورگوم و
مواد و روشها

ذرت وجود رابحۀ درجه دوم میان سرعت و انهریی بهرش را

زمان مناسب برای پیوندزنی نشاهای گوجه و بادنجهان

نشان داده است که یک نقحۀ کمینه دارد.
نتیجۀ آزمایرهای برش سهاقۀ سهورگوم در محهدودۀ

حدود سه هاته پس از کشت بذر آنها در سهینی نشاسهت.

سرعت  1تا  3متر بر ثانیه ،سرعت برش  3/9-2/3متهر بهر

تمامی اندازهگیریهای مکانیکی و هندسی نشاهای با عمهر
1- Tilt Angle
3- Free of Impact Cut

2- Oblique or Knife Approach Angle

56

تحقیقات سامانهها و مکانیزاسیون کشاورزی/ج د  /91شماره  /19پاییز و زمستان /9311ص 55-00

سه هاته صورت پهذیرفت (شهکل  .)1ابعهاد هندسهی نشها

طول کلی ساقۀ نشا و تعداد برگههای اصهلی قبهل از آغهاز

شامل قحر ساقه در فاصلۀ گره اول ،طول ساقه در گره اول،

آزمایرهای مکانیکی اندازهگیری شد.

شکل  -9نمونهای از نشاهای گوجهفرنگی و شادنجان سه هفته پس از کشت درون سینی نشا و آماده شرای پیوندزنی
(شعضی از نشاها شه دلیل نداشتب رشد کافی و نامناسب شودن شرای پیوندزدن ،از آزمایشهای شعدی حذف شدند)

برای برش ،از دو نهوع تیغهۀ ریهرتراشهی 1و جراحهی

محور  Xرا تعیین میکند ،صاحهای کهه تیغهه در آن قهرار

(اسکایپل) 2که در پیونهدزنهی (دسهتی و ماشهینی) مرسهوم

دارد صههاحۀ  XYاسههت و درنتیجههه جهههت محههور  Yنیههز

هستند بههمراه تیغۀ موکتبری 3استااده گردید .ضهبامت

مشبص میشود .جهت محور  Zعمود بهر دو جههت قبلهی

تیغهها بهترتیب  1/4 ،1/1و  1/9میلی متر است .زاویهههای

است .زاویۀ بین یبۀ تیغه با جهت مثبت محهور  Yرا زاویهۀ

تمایل و اریهب بسهته بهه جههت حرکهت تیغهه و وضهعیت

تمایل میگویند؛ زاویۀ بین ساقۀ گیاه با جهت مثبت محور

قرارگیری ساقه تعریف میشهوند .بهرای تعیهین محورههای

 Zزاویۀ اریب نامیده میشود .زاویۀ تمایل ،با تنظهیم زاویهۀ

مبتصات برای تعیهین زاویههههای تمایهل و اریهب از روش

نصب تیغه روی دستگاه آزمون مواد و زاویۀ اریب بها تغییهر

قراردادی استااده مهیکنهیم .جههت حرکهت تیغهه ،جههت

زاویۀ ساقه روی گیره گیاه قابل تنظیم هستند (شهکل .)2

شکل  -2زاویههای تمایل و اریب شرای شرش گیاه شا تیغه
1- Razor Blade
3- Utility Knife

2- Surgical Blade or Scalpel
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نیروی عکسایعمل برای حاظ سهاقه در جلهو تیغهه را

فاصلۀ  9میلی متر از هم مهار می شود کهه تیغهۀ بهرش در

ضد تیغه تامین میکند و گاهی با اینرسی خود گیاه تأمین

بین آنها حرکت میکند .خمر ساقه در اثهر تمهاس تیغهۀ

میشود .هر انهدازه ایهن نیهروی عکهسایعمهل بتوانهد جلهو

برش اتااق میافتد.

خمر ساقه را بیشتر بگیرد ،نیهرو و انهریی کمتهری بهرای

دسههتگاه آزمههون مههواد SANTAM STM-20 1بههرای

سهندانی1

اندازهگیری و ثبت نمودارهای نیرو -جابهجایی بهکار گرفته

دیده می شود که ساقه بهطور کامل بر آن تکیه مهیکنهد و

شد (شکل  .)3نیروسنج  31نیوتنی  Zemicبا کالس دقهت

مههار مهیشههود؛ ایهن ضههد تیغهه از هرگونههه خمهر سههاقه

( C3استاندارد  )OMILبرای اندازهگیری نیروی برش ساقۀ

جلوگیری میکند .در ایهن تحقیهق ،سهاقه بها دو گیهره بهه

نشا روی دستگاه اینستران نصب گردید.

برش نیاز خواهد بود .این موضهوع در ضهد تیغهۀ

شکل  -3الف) دستگاه آزمون مواد  SANTAM STM-20شرای اندازهگیری نیروی شرش ساقۀ نشا شا سه نو تیغه ،ب) تیغۀ موکتشر،
پ) تیغۀ ریشتراش و ت) تیغۀ جراحی (اسکالپل) که شا فیکسچر روی دستگاه اینستران نصب گردید

دادههای خروجی این دستگاه نیرو -جابهجهایی اسهت.

()1

با انتگرالگیری عددی روی این دادهها مقادیر انریی بهرش
اسههتبراج گردیههد .مقههادیر بیشههینۀ نیههروی بههرش ویههژه
و انریی برش ویژه بر اساس روابط  1و  2تعریف مهیشهوند

()2

(.)Persson, 1987
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که در آنها،

اریب وابسته نیست و برابر با قحر ساقۀ نشاسهت .ویهی اگهر

 =Fsmaxبیشینۀ نیروی ویژۀ بهرش (نیهوتن بهر میلهیمتهر)؛

زاویۀ تمایل تیغه غیر صار شهد ،ههر دو زاویهه بهر مسهافت

 =Fmaxبیشههینۀ نیههروی بههرش (نیههوتن)؛  =Ecانههریی بههرش

برش تأثیر میگذارند .بهمنظهور محاسهبۀ طهول بهرش ههر

(میلییول)؛  =Escانریی ویژۀ برش (میلییول بر میلهیمتهر

ساقه با قحر مشهبص ،از نهرمافزارههای ترسهیمی هندسهی

مربع)؛  =Fنیروی بهرش (نیهوتن)؛  =Aسهح مقحهع بهرش

بهرهگیری شد .با افزایر زاویۀ اریب از صار درجهه ،سهح

(میلیمتر مربع)؛  =Lطول برش (میلیمتر)؛ و  =dقحر ساقه

برش ساقه از دایره به بیضیگهون تبهدیل مهیشهود .نقحهۀ

در محل برش (میلیمتر) است.

شروع تماس یبۀ تیغه با یبۀ بیضیگون و نقحۀ خهروج یبهۀ

علت اسهتااده از نیهرو و انهریی ویهژه بههجهای نیهرو و

تیغههه از یب هۀ بیضههیگههون ،نقههاو شههروع و پایههان بههرش را

انریی ،بی بعدسازی و حذ اثر تغییرات قحر ساقۀ نشها بهر

مشههبص مههیکننههد و فاصههلۀ ایههن دو نقحههه در جهههت

این دو شاخص است .منظور از پارامتر طهول بهرش کهه در

محور ( xجهت حرکت) ،همهان طهول بهرش اسهت .مثهایی

محاسبۀ انریی دخیل است ،میزان پیشروی تیغهه از زمهان

عددی از تأثیر زاویههای تمایل و اریب بر طهول بهرش ()L

تمههاس بهها گیههاه تهها بههرش کامههل آن اسههت .ایههن طههول در

بههرای بههرش سهاقهای بههه قحههر  2/4میلههیمتههر در شههکل4

صورتیکه زاویۀ تمایل تیغه برابر بها صهار باشهد ،بهه زاویهۀ

آمده است.

زاویۀ تمایل=0°

زاویۀ تمایل=0°

زاویۀ اریب=0°

زاویۀ اریب=10°

زاویۀ تمایل=30°
زاویۀ اریب=55°

زاویۀ تمایل=30°
زاویۀ اریب=10°

شکل  -5مدل هندسی شرش ساقۀ گیاه نمونه ( )d=2.4 mmشا تیغۀ موکتشری در زاویههای م ت ف تمایل و اریب و اثر آن شر طول شرش ()L
 )9موقعیت تیغه در نقطۀ شرو شرش )2 ،موقعیت تیغه در انتهای شرش و  )3سطح مقطع ساقۀ شرش خوردۀ نشا

نشاهای گوجهفرنگی و بادنجهان پهس از گذشهت سهه

وابسههته مههورد بررسههی در جههدول  1آمههده اسههت .در ایههن

هاتههه از کشههت درون سههینی نشهها بههرای پیونههدزنی آمههاده

پژوهر ،از طر کامال تصادفی در قایب آزمایر فاکتوریهل

هستند و آزمایرهای برش این نشاها در این دورۀ صهورت

با سه تکرار استااده شهد .نیهروی بهرش  211سهاقه نشهای

پذیرفت .نشاها پس از اندازهگیریههای هندسهی و ابعهادی

گوجهفرنگی و بادنجان اندازهگیری شد .پس از اندازهگیهری

روی فیکسچر تهیه شهده بهرای گهرفتن سهاقۀ نشها نصهب

و محاسبات و انتگرال گیری عددی بهرای محاسهبه انهریی،

میشدند و تنظیمات هر آزمایر از جمله زاویههای گیهاه و

دادهها در نرمافزار  SPSSوارد شدند و تجزیه واریانس طر

تیغه به همراه تنظیم سرعت حرکت فک اینسهتران تنظهیم

و مقایسۀ میانگینهها بها آزمهون چنهد دامنههای دانکهن در

میشهد .سهحو متغیرههای مسهتقل و اثهر آن بهر مقهادیر

سح  9درصد صورت پذیرفت.
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جدول  -9متغیرهای مستقل و واشستۀ مورد شررسی در ایب پژوهش شرای دو نشای گوجهفرنگی و شادنجان در مرح ۀ پیوندزنی
متغیرهای مستقل

سطوح متغیر مستقل

متغیرهای وابسته

نوع تیغه

تیغ جراحی ،تیغ ریرتراش و تیغ موکتبری

بیشینۀ نیروی ویژۀ برش

زاویۀ تمایل

31° ، 1°

انریی ویژۀ برش

زاویۀ اریب

71° ، 49° ، 1°

سرعت بارگذاری

 111 ،11میلیمتر در دقیقه

ربات پیوندزن بر مبنای ویژگیهای هندسی نشاها تعریف و

نتایج و بحث

نتههایج حاصههل از انههدازهگیههری هندسههی نشههاهای

مشبص میشود .برای مثال ،قحر دهانۀ گریپهر بهر مبنهای

گوجهفرنگی و بادنجهان مهورد بررسهی در ایهن تحقیهق در

قحر ساقۀ نشا در محل پیوند تعیین مهیگهردد و پهراکنر

جدول  2گزارش شده است .در خصوص اهمیت ویژگیهای

دادههههای قحههر در انتبههاب روش گههرفتن سههاقه و کنتههرل

در

نیروی اعمایی بهه سهاقه اهمیهت دارد .همچنهین ،بیشهینۀ

محل پیوند ،عاملی مههم در موفقیهت پیونهدزنی اسهت .در

فاصلۀ مجاز بین مکانیسم برش یا نصب گیره بها گریپهر بهر

ضمن ،ببشی از قیود هندسهی در طراحهی مکانیسهمههای

اساس طول گیاه و طول ساقه تا گره اول مشبص میشود.

هندسی نشاها باید گات همقحر بهودن پایهه و پیونهد

جدول  -2ویژگیهای هندسی نشاهای شادنجان و گوجهفرنگی در مرح ۀ پیوندزنی در شررسی  50نمونه نشا
ویژگی هندسی

کمینه

میانگین

بیشینه

انحراف معیار

نشای بادنجان
قحر ساقه در گره اول (میلیمتر)

1/3

2/1

2/2

1/2

طول ساقه تا گره اول (میلیمتر)

14

27

13/4

2/3

طول گیاه (میلیمتر)

39

111

14

14

نشای گوجهفرنگی
قحر ساقه در گره اول (میلیمتر)

1/3

2/4

2/2

1/2

طول ساقه تا گره اول (میلیمتر)

31

39

31/2

2/2

طول گیاه (میلیمتر)

99

79

14

8/3

فاصلۀ گره اول با تغییر زاویهۀ اریهب در شهکل -9ب آمهده

پس از تعیین محدودۀ ابعهاد هندسهی ،نشهاها بها قهرار

است.

گرفتن در گیره مبصوص (شکل  )3بهه کمهک تیغههههای
مبتلف از محل مورد نظر بریده می شوند و مقهدار نیهروی

نتایج بررسی آماری اثر چهار عامل اصهلی (نهوع تیغهه،

برش را دسهتگاه آزمهون مهواد ثبهت مهیکنهد .نمونههای از

زاویۀ اریب ،سرعت و زاویۀ تمایل) بر ویژگهیههای بیشهینه

نمودارهای نیروی برش-جابهجایی در شهکل  9نشهان داده

نیههروی بههرش و انههریی بههرش در جههدول تجزیههه واریههانس

شده است .برش سهاقه سهه نشهای متاهاوت گوجههفرنگهی

(جدول  )3مشاهده میشود .همهانطهور کهه نتهایج نشهان

ویی با قحر یکسان که سه نوع تیغه برای آنها بهکهار گرفتهه

می دهد ،عامل سرعت (در دو سح  11و  111میلیمتر بر

شده است ،در شکل -9ایف رسهم شهده اسهت .نمونههای از

دقیقه) اثهر معنهیدار مسهتقیم و متقابهل بهر دو شهاخص

نمودار نیروی برش -جابهجایی برای برش یک ساقۀ نشا در

مقاومت برش نداشته است.
1- Anvil Countershear

2- Universal Testing Machine
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(الف)

(ب)

شکل  -5الف) نمونهای از نمودار نیروی شرش-جاشهجایی شرای سه نشای گوجهفرنگی شا قطر ساقه یکسان و تأثیر نو تیغه شر نیروی شرش و
ب) نمونهای از نمودار نیروی شرش-جاشهجایی شرای شرش ساقۀ نشای گوجهفرنگی شا تیغۀ ریشتراش و تأثیر تغییر زاویۀ اریب شر نیروی شرش
جدول  -3نتایج تجزیۀ واریانس دادههای برش دو نشای گوجهفرنگی و بادنجان

فاکتور

درجۀ
آزادی

میانگین مربعات بیشینۀ نیروی ویژه برش

میانگین مربعات انرژی ویژۀ برش

(نیوتن بر میلیمتر)

(میلیژول بر میلیمترمربع)

بادنجان

گوجهفرنگی

بادنجان

گوجهفرنگی

نوع تیغه

2

**44/419

**12/477

**43/181

**13/181

**14/484

**2/314

1/944ns

1/133ns

ns

ns

**

زاویه تمایل

1

زاویه اریب

2

ns

1/337

1/313

1/173

1/293

سرعت برش

1

1/118ns

1/133ns

1/111ns

1/113ns

نوع تیغه × زاویه تمایل

2

ns

**

**

ns

1/719

1/188

2/389

1/238

نوع تیغه × زاویه اریب

4

1/821ns

1/421ns

1/992ns

**1/133

نوع تیغه × سرعت برش

2

1/138ns

1/991ns

1/782ns

1/481ns

زاویه تمایل × زاویه اریب

2

*

1/978

1/919ns

1/847ns

1/111ns

زاویه تمایل × سرعت برش

1

1/114ns

1/998ns

1/311ns

1/211ns

زاویه اریب × سرعت برش

2

ns

ns

ns

ns

1/112

1/113

1/329

1/143

نوع تیغه × زاویه تمایل × زاویه اریب

4

1/181ns

1/122ns

1/188ns

1/143ns

نوع تیغه × زاویه تمایل × سرعت برش

2

ns

ns

ns

ns

1/231

1/919

1/323

1/193

نوع تیغه × زاویه اریب × سرعت برش

4

1/138ns

1/132ns

1/212ns

1/188ns

زاویه تمایل × زاویه اریب × سرعت برش

2

ns

ns

ns

ns

نوع تیغه × زاویه تمایل × زاویه اریب × سرعت

4

1/412ns

1/411

1/188

1/148ns

برش
خحا

72

کل

117

 :nsنبود تااوت معنیدار * ،تااوت معنیدار در سح احتمال  9درصد ** ،تااوت معنیدار در سح احتمال  1درصد.
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میان این بافت نرم قرار دارند و استحکام کششی باالیی بهه
آن می ببشند (شکل -1ایف) .در اثر تماس تیغهۀ بهرش بها
ساقه ،بافتهای زمینه که استحکام مکانیکی کمتری دارنهد
دچار یهیدگی و تبریب مکهانیکی مهیشهوند و بافهتههای
آوندی مانند کابلهای تحت کشر ،دچار دو تنر کششی
ناشی از خمر ساقه در جلو تیغه و تنر فشهاری ناشهی از
نههو تیغههۀ وارد بههه بافههتههها مههیشههوند (-1ب) .بایههد
توجههه داشههت در خههانوادۀ کههدوییان وسههط سههاقه توخههایی
است (مهادهای وجهود نهدارد) ویهی در خهانوادۀ بادنجانیهان
(گیاهانی که در این پژوهر محایعه شدهانهد) وسهط سهاقه
توپر است.

در توضی برخی از نتهایج الزم اسهت مهدل مکهانیکی
ساقۀ نشا مورد توجه قهرار گیهرد .سهاقۀ نشها از بافهتههای
مبتلای تشکیل شده که استحکام مکهانیکی آنهها متاهاوت
اسهههت .آونهههدها و پوسهههت سهههاقه اصهههلیتهههرین عناصهههر
اسههتحکامببشههی بههه سههاقهانههد .سههلولهههای فیبههری درون
بافتهای آوندی استحکام کششهی بهاالیی دارنهد و از نظهر
گسیبتگی ،رفتار مادۀ نرم را نشان میدهند که به سههویت
در جهت تنر برشی بیشینه دچار گسیبتگی میشهوند .از
نظر مکانیکی ،ساقۀ گیاه را میتوان ماننهد مهادهای مرکهب
(کامپوزیت) در نظر گرفت کهه دارای بافهت زمینهۀ نهرم بها
مقاومت مکانیکی کم است و آونهدها ماننهد کابهلههایی در

شکل  -5معادل مکانیکی یک مقطع از ساقه الف) شافتهای ساختاری (آوندهای فیبری) مانند تعدادی می ه استحکامش ش که
شهصورت محیطی قرار گرفتهاند و ب) فیبرهای آوندی در زیر تیغه تحت فشار قرار گرفتهاند ()Persson, 1987

انتظههار نبههود و نشههان داد کههه بهها افههزایر ضههبامت تیغههه،

بیشینۀ نیروی ویژۀ برش

محههدودۀ تغییههرات بیشههینۀ نیههروی ویههژۀ بههرش در

نیروی ویژۀ برش افزایر مییابهد .مشهاهده مهیشهود کهه

آزمهایرههها بههترتیههب  1/9تهها  9/9و  1/2تها  3نیههوتن بههر

به طور تقریب بیشینۀ نیهروی ویهژه بهرش تیغهۀ جراحهی و

میلیمتر برای نشاهای بادنجان و گوجهفرنگی بهدست آمده

موکتبری برای نشهای بادنجهان بههترتیهب  2و  2/3برابهر

است .تیغۀ ریرتراش کمترین و تیغۀ موکهتبهر بیشهترین

تیغۀ ریرتهراش و در نشهای گوجههفرنگهی  1/9و  3برابهر

نیروی ویژۀ برش را دارند (شکل  .)7نتایج آزمایرها دور از

آن است.
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شکل  -1شیشینۀ نیروی ویژۀ شرش دو نشای گوجهفرنگی و شادنجان شا سه نو تیغ شرش

()3

اثر زاویۀ تمایل بر بیشینۀ نیهروی ویهژۀ بهرش دو نشها
متااوت است و بستگی دارد به سهحو دو متغیهر مسهتقل
دیگر .افزایر زاویۀ تمایل در نشای گوجهفرنگی فقط بهرای

که در آن،

تیغۀ موکتبری باعث کهاهر بیشهینۀ نیهروی ویهژۀ بهرش

 =CROWSثابت بیبعد تأثیر زاویۀ تمایل بر نیروی برش؛

شده است در حاییکه در دو تیغۀ جراحی و ریرتراش این

 =LWCپهنای الیۀ برش در زیر تیغه؛  =LTSضبامت الیۀ

افزایر زاویۀ تمایل ،باعهث کهاهر معنهیدار ایهن پهارامتر

برش؛ و  =ANOزاویۀ تمایل تیغه ).(Persson, 1987

نگردید (جدول  .)4در نشهای بادنجهان اثهر افهزایر زاویهۀ

افزایر زاویۀ اریهب بهرش سهاقۀ ذرت از صهار بهه 49

تمایل تیغه فقهط در سهح زاویهۀ اریهب  49درجهه باعهث

درجه ،باعث کاهر نیروی برش بیشنیه بهمیزان  41درصد

کاهر معنیدار بیشینۀ نیروی ویژۀ بهرش گردیهد ویهی در

شده است ) .(Igathinathane et al., 2010استحکام برشی

زاویۀ اریب صار و  71درجه کاهر اندکی مشاهده شد که

ساقۀ ذرت ،با افهزایر زاویهۀ تمایهل از صهار تها  11درجهه

این تغییر از نظر آماری معنیدار نیست.

کهاهر پیهدا مهیکنهد ) .(Prasad & Gupta, 1975نتهایج

دییل اصلی افزایر زاویۀ تمایل ،کاهر بیشنۀ نیهروی

منتشر شهده رونهد یکسهانی را نشهان نمهیدهنهد .بررسهی

برش است .این کاهر به پهنای الیه مواد زیر تیغه وابسهته

دقیقتر فرآیند برش ابعاد پدیده را روشهنتهر مهیسهازد ،از

اسهت .پژوهشههگران بهها ارالههۀ مهدل ریاضههی بههرش جسههمی

جمله توجه به این نکته که ساقۀ نشها انعحها پهذیر و نهرم

ستحیل شکل ،رفتار نیروی بهرش تیغهه بها افهزایر زاویهۀ

است در حاییکه ساقۀ ذرت خشبی و تهرد 1را دارد .آونهدها

تمایل را تحلیهل کردنهد ) .(Persson, 1987در ایهن مهدل،

در ساقۀ نرم نشا حایت ارتجاعی دارد در حاییکهه در سهاقۀ

یک ثابت بیبعد تعریف شد (رابحۀ  .)3با افزایر مقدار این

رسیده یا خشکیدۀ ذرت احتمال جابهجا شهدن بافهتههای

ثابت به بیر از  ،1/9مقدار بیشهینۀ نیهروی بهرش کهاهر

فیبههری وجههود نههدارد و رفتههار مههواد تههرد را از خههود نشههان

پیدا میکند.

میدهند.
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جدول  -5نتایج آزمون مقایسۀ میانگیبهای دو متغیر واشسته (شیشینه نیروی ویژۀ شرش و انریی ویژۀ شرش)
شرای نشاهای گوجهفرنگی و شادنجان شه صورت جداگانه شا آزمون چند دامنهای دانکب در سطح  5درصد

تیغۀ ریشتراش
تیغۀ جراحی

31

تیغۀ موکتبری

1

31

(درجه)

نوع تیغه

1

بیشینۀ نیروی ویژۀ

انرژی ویژۀ برش

بیشینۀ نیروی ویژۀ

انرژی ویژۀ برش

برش

(میلیژول بر

برش

(میلیژول بر

(نیوتن بر میلیمتر)

میلیمتر مربع)

(نیوتن بر میلیمتر)

میلیمتر مربع)

1

*2/19 c

1/79 bc

1/91 a

1/38 a

49

2/13 c

1/71 bc

1/11 a

1/43 a

71

1/71 bc

1/91 ab

1/11 abc

1/81 abcd

1

1/21 ab

1/11 ab

1/11 ab

1/94 ab

49

1/81 a

1/71 a

1/73 ab

1/12 abc

71

1/71 a

1/18 a

1/11 a

1/11 abc

1

3/29 de

2/89 de

1/31 bcd

1/13 cde

49

3/39 de

2/33 def

1/33 abc

1/83 abcd

71

3/17 de

2/41 cd

1/11 abc

1/87 abcd

1

3/41 de

3/32 def

1/33 cd

1/24 def

49

cd

2/94

de

2/89

abc

1/37

71

c

2/23

de

2/83

ab

1/73

(درجه)

زاویه تمایل
31

زاویۀ اریب

نشای بادنجان

1

نشای گوجهفرنگی

bcde
def

1/14
1/23

1

3/48 e

3/12 def

2/31 ef

1/11 f

49

4/13 ef

3/71 ef

1/84 de

1/19 f

71

4/41 f

3/13 def

2/44 f

2/31 g

1

3/37 de

3/21 def

1/41 cd

1/41 def

49

3/27 de

3/33 def

1/91 cd

1/91 ef

71

3/27 de

3/88 f

1/93 cd

2/31g

* :در هر ستون میانگینهای دارای حرو مشنر

در سح احتمال  9درصد اختال معنیدار ندارند.

با قرار دادن پهنا و ضبامت الیهۀ بهرش برابهر بها قحهر

برش دیده نمیشود .نیروهای وارد به تیغه شامل دو ببهر

ساقۀ نشها در رابحهۀ  ،3کمینهۀ زاویهۀ تیغهه بهرای کهاهر

میشود :نیروهایی وارد بر یبۀ برندۀ تیغه و نیروهای گهوهای

بیشینۀ نیروی ویژۀ برش ،مقدار  91درجه بهدست میآید.

که به سح جانبی تیغه وارد میشوند .نیروهای یبهۀ برنهده

بیشینۀ نیروی ویژۀ بهرش در ایهن پهژوهر در بیشهتر

باعث ایجهاد تهنر موضهعی بهزرگ در مهواد مهیشهوند در

موارد این مدل ریاضی را تالید کرده است و با افزایر زاویۀ

حایی که نیروی گوه ای پس از گسیبتگی سهلولهها ،شهیار

تمایل تا  31درجه ،کاهر معنیدار در بیشینۀ نیروی ویژۀ

برش را باز و فضای کافی را برای عبور تیغه ایجاد مهیکنهد
1- Brittle
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) .(Persson, 1987نیروی وارد به تیغه با تیهزی و ضهبامت

در انتهههای سههاقه جمههع نمههیشههوند .امهها در مههورد تیغههۀ

یبه رابحۀ عکس دارد و نیروی گوهای با ضبامت تیغۀ برش

موکتبری ،از آنجا که نیاز به نیروی بیشهتری بهرای بهرش

رابحۀ مستقیم (یعنی با افزایر ضبامت تیغه ،افزایر پیدا

اییا ساقۀ گوجهفرنگی است ،تعهداد بیشهتری از اییها در

میکند) .در خصوص تیغههای آزمایشی می توان گات کهه

انتهای مسیر برش در کنهار یکهدیگر قهرار مهیگیرنهد و در

با فرض یکسان بودن تیزی یبۀ هر سه ،نیرو و انریی بهرش

نتیجه نیروی بیشهینۀ بهرش بها افهزایر زاویههههای بهرش

تیغه ریر تراش کمتر از نیرو و انریی برش تیغۀ جراحهی و

افههزایر مههییابههد .در عههین حههال ،در نشههای بادنجههان کههه

هر دو کمتر از نیرو و انریی برش تیغۀ موکتبری است کهه

استحکام اییا آن بیشتر است ،هر سه تیغه رفتار یکسهانی

نتایج آزمایر نیز این موضوع را تالید میکند در حهاییکهه

دارند و اییا خمر بیشتری را تحمل مهیکننهد .افهزایر

باید توجه داشت تیزی تیغۀ موکتبهری کمتهر از دو تیغهه

زاویۀ اریب به  49و  71درجهه همزمهان بها افهزایر زاویهۀ

دیگر است.

تمایل تیغه به  31درجه ،موجب میشهود کهه تیغهه بهرای

اثر ترکیبی نوع نشا ،نهوع تیغهه ،زاویهۀ تمایهل و زاویهۀ

برش ساقه طول بیشتری طی کند در نتیجه تعداد کمتهری

اریهب بههر بیشههینه نیههروی ویههژۀ بههرش را بههر اسههاس مههدل

از اییا در انتهای ساقه جمع شوند و بیشینه نیهروی ویهژۀ

مکانیکی مادۀ مرکب میتوان اینگونه تعبیر کهرد .بهر پایهۀ

برش کاهر مییابد.

مدل مکانیکی پیشهنهادی مهی تهوان گاهت کهه بها شهروع
درگیری یبۀ تیغه با ساقه ،اییا نزدیکتر به یبۀ تیغه تحت

انرژی ویژۀ برش

فشههار و خمههر بیشههتری قههرار مههیگیرنههد .اییهها نشههای

محدودۀ تغییرات انریی ویژۀ بهرش در تمهامی سهحو

گوجهههفرنگههی اسههتحکام کمتههر و اییهها نشههای بادنجههان

متغیرهای مستقل برای دو نشای بادنجهان و گوجههفرنگهی

استحکام بیشتری دارند و در نتیجه خمر بیشهتر و تغییهر

بهترتیب  1/9تا  9و  1/2تا  3میلییول بر میلهیمتهر مربهع

شکل بیشتری را پیر از گسیبتگی تحمل مهیکننهد .بهر

بهدست آمد .تأثیر نوع تیغه بر انریی ویژۀ برش در سح 1

اساس این مدل ،در انتهای مسهیر بهرش سهاقه ،تعهدادی از

درصد معنیدار است و محابق با انتظار می بینیم تیغهههای

اییا که تعیینکنندۀ بیشهنه نیهروی بهرش هسهتند بهاقی

با ضبامت کمتر به انریی ویژۀ بهرش کمتهری نیهاز دارنهد.

میماننهد و در انتههای جریهان بهرش بهه یهک بهاره از ههم

انریی ویژۀ برش مورد نیاز برای برش ساقۀ دو نشا بها تیغهۀ

گسیبته میشوند و در این یحظهه نمهودار نیهرو بیشهترین

جراحی و تیغۀ موکتبری تقریبا دو و سه برابر انریی ویهژۀ

مقدار را دارد؛ پس از آن ،نمودار دچار افت شهدید و نههایی

برش مورد نیاز برای برش با تیغۀ ریرتراش اسهت (شهکل

خود میشود (شکل  .)9این پدیهده در تمهامی نمودارههای

 .)8افزایر زاویۀ تمایل در نشای بادنجان تأثیر معنهیداری

برش مشاهده میشود .از اینرو می توان گات کهه بیشهینه

بر انریی ویژۀ برش تیغههای جراحی و موکتبهری نداشهته

نیروی ویژۀ برش به تعهداد آونهدهای باقیمانهده در انتههای

ویی باعث شده است تا انریی برش به نصف مقداری برسهد

جریان برش بستگی دارد .برابر نتایج بهدست آمده ،بیشینه

که با کاربرد تیغۀ ریرتراش بهه آن نیهاز بهود (جهدول .)4

نیروی ویژه برش نشای گوجهفرنگی برای تیغههای جراحی

افههزایر زاویههۀ اریههب بههه محههدودۀ  71درجههه در نشههای

و ریرتراش با تغییر زاویۀ تمایل و اریب تغییرات چنهدانی

گوجهفرنگی تنها در تیغۀ موکتبری باعث افزایر معنیدار

نشان نمی دهد .بهعبارت دیگر بهدییل تیزی تیغهها ،اییها

انریی ویژۀ برش شده ویی در بقیه تیغهها این عامهل تهأثیر

نزدیک به یبۀ تیغه سریعاً و با خمر کم بریده میشهوند و

معنیداری بر انریی ویژه برش نداشته است.
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شکل  -0انریی ویژه شرش دو نشای شادنجان و گوجهفرنگی شرای سه نو تیغۀ شرش

گزارشها نشان میدهد با افزایر زاویهۀ تمایهل تیغهۀ

زاویهها برای تیغۀ جراحی بر انریی برش معنیدار نشد ویی

دندانه ارهای از صار تا  11درجه ،انریی ویهژۀ بهرش سهاقۀ

در تیغۀ موکتبری و ریرتراش تأثیرگذار بهود .تیغههههای

نیشکر کاهر مییابد ) .(Mathanker et al., 2015ههر دو

یبهصا و یبهمضرس نیز رفتار متااوتی در گزارشها نشهان

زاویۀ اریب و تمایل بر انریی ویهژۀ بهرش سهاقۀ ذرت تهأثیر

دادهاند .عامل موثر دیگر که در مقایسۀ نتایج باید مهد نظهر

معنیداری داشتهاند .روند تغییهرات انهریی ویهژۀ بهرش بها

قهرار بگیهرد ،نهوع بهرش و فرآینهد بهرش اسهت .دو نتیجههۀ

افههزایر ایههن دو عامههل مسههتقل نزویههی و بعههدا صههعودی

گههزارش شههده اول بههرش بهههصههورت ضههربهای بههوده و

می شود به گونههای کهه یهک نقحهه کمینهۀ انهریی ویهژه

ضد تیغهه وجهود نهدارد و ببشهی از انهریی صهر شهتاب

بهدست آمده است .نقحۀ کمینۀ انریی ویژۀ برش بهترتیهب

دادن به گیاه و غلبه بهر نیهروی اینرسهی آن پهس از بهرش

در زاویههای تمایل و اریب  32و  99درجه دیده شده است

مههیشههود .در حههاییکههه در دو تحقیههق بعههدی و همچنههین

) .(Prasad & Gupta, 1975کاهر شدید انهریی ویهژه بهر

آزمایر پژوهر حاضر ،از برش تیغه و ضد تیغهه اسهتااده

ساقۀ ذرت در زاویۀ اریهب  -31بهه یهک دههم ،نسهبت بهه

شههده و عامههل اینرسههی در محاسههبه انههریی ویههژۀ بههرش

انریی ویژه بر سهاقۀ ذرت در زاویهۀ اریهب صهار -بههدییهل

دخیل نیست.

موازی شدن تیغۀ برش با رشتههای آونهدی اسهت .کهاربرد

برابر نتایج بهدست آمده از آزمایرها در مهورد انهریی

این زاویۀ اریب که به موازات آونهدها و نهه در جههت قحهع

ویژه برش ،نوع تیغه اثرگذارترین عامل بر انریی ویژۀ بهرش

ساقه است ،برای قحعه قحعه کردن ساقه بهمنظهور تعلیهف

بوده است و اثر زاویههای اریب و تمایل در محهدودۀ مهورد

دام اسههت ) .(Igathinathane et al., 2010در تیغهههههای

آزمایر فقط در برخی موارد بهر انهریی ویهژۀ بهرش تهأثیر

یبهصا  ،افزایر زاویۀ تمایل تأثیر کمهی بهر انهریی بهرش

معنیداری داشته اند .بهرای تیغهۀ جراحهی ،چهه در نشهای

ساقه با ضد تیغه میگذارد .ویی در تیغهههای یبههمضهرس،

گوجهفرنگی و چه در نشای بادنجان ،تغییهر زاویهۀ اریهب و

افزایر  31درصد در انریی برش تیغه مضهرس بها افهزایر

زاویۀ تمایل تأثیر معنیداری بر انریی ویهژه بهرش نداشهته

زاویههۀ تمایههل از صههار تهها  49درجههه گههزارش شههده اسههت

است .یعنی بهرغهم اینکهه بها افهزایر زاویهۀ اریهب بهه 71

) .(Persson, 1987نههوع تیغههه تعیههینکننههده اثرگههذاری

درجه ،سح واقعی بهرش (و نهه سهح مهورد اسهتااده در

زاویههای مورد نظر است .همانگونه که در این آزمایر اثر

بیبعدسازی) سه برابر میشد و با افزایر زاویهۀ تمایهل بهه
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 31درجه که بهترتیب موجب افزایر سح و طهول بهرش

برش و انریی ویژۀ برش بررسی و میزان اثرگهذاری عوامهل

می گردند ،اما این افزایر همزمان سهح و مسهافت بهرش

مورد بررسی بهر ایهن دو مشبصهۀ بهرش (بیشهینه نیهرو و

تأثیر معنیداری بر انریی برش نداشته اسهت .علهت اصهلی

انههریی) گههزارش شههد .اسههتااده از ایههن دادهههها بهههعنههوان

این پدیده را میتوان در مدل مکانیکی مادۀ مرکهب دنبهال

پارامترهای مورد نیاز در طراحهی ماشهین هها و ربهاتههای

کرد .اصلیترین عامل اتال انریی برش ،بافتهای فیبهردار

پیوندزن و طراحی ابزارهای دستی پیوند نشهای سهبزیهها

درون سههاقه هسههتند و مههیدانههیم کههه ایههن باف هت ماننههد

میتواند یکی از مهمترین کاربردهای این مجموعهه دادههها

کابلهایی به تعداد یکسهان در سراسهر طهول سهاقه وجهود

باشد .انریی الزم برای راهاندازی مکانیزم برش ایهنگونهه از
و

دارند .زمانی که زاویۀ اریب تغییهر کهرده ،بها اینکهه سهح

ماشین ها از مجموع انریی الزم برای غلبهه بهر اصهحکا

برش افزایر مییابد ،تعداد کابل تغییر نمیکند .بافتههای

اینرسی مکانیزمهای آن به عهالوۀ انهریی الزم بهرای بهرش

زمینه بهدییل استحکام کمتری که دارند و بها تغییهر زاویهه

ساقۀ نشا بهدست میآید .این مقدار ،تعیهینکننهدۀ مقهادیر

مقدارشان بیشتر میشود ،چهون ببشهی کوچهک از انهریی

کمینۀ نیرو و توان الزم عملگهر بهرای راهانهدازی مکانیسهم

بههرش را مصههر مههیکننههد بههر کههل انههریی بههرش تههأثیر

برش است .یکی از روشهای پیوندزنی با ربهات ،پیونهدزدن

معنههیداری ندارنههد .پههس در مجمههوع ،انههریی بههرش کههه

بهطور مستقیم درون سینی نشای پایه 1اسهت (Suzuki et

اصلیترین ببر آن صهر بهرش تعهداد مشبصهی کابهل

) .al., 1998در این روشِ پیوندزنی ،فضهایی کوچهک بهرای

مههیشههود ،بهها تغییههر زاویههههههای تمایههل و اریههب افههزایر

نصب مکانیسم ها باقی میماند ،از اینرو مقدار بیشینۀ ایهن

معنیداری پیدا نمیکند.

نیرو تعیین کنندۀ کوچک ترین ابعاد مکانیسم برش ممکهن
برای پیوندزنی است .در این پژوهر از رایجترین تیغهههای
مهورد اسهتااده در پیونههد زدن اسهتااده شههد امها پیشههنهاد

نتیجهگیری
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به عنوان گامی مهم در پیونهدزدن بررسهی شهده اسهت .بها
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Today, development of vegetable farming is involved with the development of knowledge and equipment
for production of grafted plants. This area is classified in the field of biosystems engineering and mechanics
of cutting should be investigated as the first steps in this field. In this research, effects of the type of cutting
blade, loading rate, oblique angle, and tilt angle were studied on two important parameters in cutting
including cutting energy and maximum cutting force of tomato and eggplant seedlings. The results showed
that the maximum specific cutting force and the specific cutting energy were in the range of 0.2-5.5 N per
millimeter of stem diameter and 0.2-5 mJ per square millimeter of stem cross section, respectively.
Statistical analysis of the data revealed that only blade type and oblique angle significantly affected the
cutting parameters. Among prevalent blade types in vegetable grafting operations, razor blade requires the
minimum cutting force and increasing the blade oblique angle is useful in making a smooth cut.
Keywords: Cutting Blade, Cutting Force, Cutting Mechanics, Vegetable Grafting
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