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 خالصٍ

) سٍؽ خـک کشدى دس ػبیِ ، َّای داؽ  4دس ایي پظٍّؾ خـک کشدى ثشگ گضًِ ثب اػتفبدُ اص 

ٍات ( ٍ  900ٍ  680،  360 هبیکشٍٍیَ ) دس تَاى ّبی دسخِ ػبًتی گشاد (،  70ٍ  60 ، 50دهبّبی دس 

گشاد ( اًدبم ؿذ  دسخِ ػبًتی 550هتش ثش ثبًیِ ٍ دهبی  1.5ٍ  1خـک کي ثؼتش ػیبل ) ثب گشدؽ َّای 

هَسد تدضیِ ٍ تحلیل کیفیت ثشاصؽ اًْب هذل سیبضی ثش دادُ ّبی آصهبیؾ ثشاصؽ دادُ ؿذ ٍ  4ّوچٌیي  .

لشاس گشفت. همبیؼِ ًتبیح آًْب ًـبى داد هذل هیذیلی ثشای تخویي تغییشات سطَثت ٍ تَصیف سفتبس خـک 

ًتبیح ًـبى داد کِ دهبی خـک کي َّای داؽ ٍ تَاى هبیکشٍٍیَ ثش ػشػت  کشدى گضًِ هٌبػت اػت .

، صهبى خـک ؿذى کبّؾ هی یبثذ. خـک کشدى گضًِ اثش هْوی داسًذ ٍ ثب افضایؾ دهب ٍ تَاى خـک کي 

طَالًی تشیي صهبى فشآیٌذ خـک ؿذى گضًِ هشثَط ثِ سٍؽ ػبیِ هیجبؿذ ٍ پغ اص آى دس خـک کي ثب 

 دلیمِ ثِ طَل اًدبهیذ.  300دسخِ ػبًتی گشاد کِ  50َّای داؽ ٍ دس دهبی 

 

 گضًِ، هذل ػبصی،خـک کي ثؼتش ػیبل، ثْیٌِ ػبصیکلیذی:  کلمات

 

 

 مقذمٍ 

 ؿٌبختِ سٍؿْبی تشیي گؼتشدُ حبل ػیي دس ٍ تشیي لذیوی اص یکی گیبّی داسٍّبی ٍ ّب ػجضی ، ّب هیَُ کشدى خـک

 هحصَالت کشدى خـک دس ػوذُ ّذف. ثبؿذ هی آًْب کیفیت حفظ ثشای ّب فشایٌذ تشیي هْن اص ٍ ًگْذاسی خْت ؿذُ

 ٍ هیکشٍثی ّبی فؼبلیت کبّؾ ثب کِ ثبؿٌذ ًگْذاسی لبثل هذت طَالًی دس کِ اػت حذی تب سطَثت کبّؾ کـبٍسصی،

 حدن ٍ ٍصى دس تَخِ لبثل کبّؾ ثب ٍ افضایؾ سا هحصَل هبًذگبسی صهبى ، ؿیویبیی اًفؼبالت ٍ فؼل ػشػت تملیل ٍ آًضیوی

 کشدى خـک سٍؽ (. 2007 ،  آکپیٌبس) ثخـذ هی ػَْلت سا آى ًمل ٍ حول ٍ ػبصی رخیشُ ثٌذی، ثؼتِ ّبی ّضیٌِ ، آًْب

 ثبثت اػتبًذاسدّبی ثِ حصَل ٍ گیبّی هبدُ صیبد همبدیش خبثدبیی اهکبى ػذم هثل، صیبدی هؼبیت( آفتبة ٍ ػبیِ) طجیؼی

اهشٍصُ سٍؽ ّبی دیگشی ثشای خـک کشدى هَاد غزایی هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اًذ کِ اص آى خولِ هی تَاى ثِ . داسد کیفیت

دس سٍؽ هبیکشٍٍیَ توبم لؼوتْبی هبدُ غزایی ثِ  .( 2009ّوکبساى ، ًی ٍ بخـک کشدى ثب هبیکشٍٍیَ اؿبسُ کشد ) آلبخ
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دسهیبى سٍؽ ّبی  (. 2007صَست ّوضهبى حشاست دیذُ کِ ثبػث هی ؿَد هبدُ غزایی یکٌَاخت خـک ؿَد )آلیجبع ، 

ؼتش، خذیذ خـک کشدى، سٍؽ ثؼتشػیبل اص اّویت ٍ خبیگبُ ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت، یکٌَاختی تَصیغ سطَثت دس کل ث

دسخِ ثبالی اًتمبل حشاست ٍ خشم ثیي َّای گشم ٍ رسات، اختالط هٌبػت اصخولِ ًتبیح هثجت ػیؼتن ثؼتشػیبل ثشای 

 کبسی حیطِ دس اػتفبدُ لبثل هٌبػت ّبی هذل اًتخبة ػبصی، هذل فشایٌذ اص ّذف (.1996دیوبتیب، خـک کشدى اػت )

 کِ هذل ثْتشیي ّب، هذل ایي ثیي اص ثتَاى کِ طَسی ثِ ثبؿذ هی ّب هذل ایي ثب آصهبیـگبّی ّبی دادُ پشداصؽ ٍ ًظش هَسد

 (. 1389 ّوکبساى، ٍ ػجبػی)  آٍسد ثذػت کٌذ هی پشداصؽ سا آصهبیـگبّی ّبی دادُ

 گضًِ 
1
 طت ًظش اصگضًِ ٍ اص ساػتِ گل ػشخ ػبًبى هیجبؿذ.   3یَستیکبػِ  اص خبًَادُ  2دیَیکب اٍستیکب ثب ًبم ػلوی 

 ٍ ؿٌبختٌذ هی هْن داسٍیی گیبُ یک ػٌَاى ثِ سا گضًِ پیؾ ّب هذت اص ّب کـَس اکثش هشدم. اػت خـک ٍ گشم ایشاى لذین

 .  اًذ کشدُ هی اػتفبدُ آى اص

اّذاف ایي تحمیك ػجبستٌذ اص ثْیٌِ کشدى ؿشایط خـک کشدى ثشگ گضًِ ٍ تؼییي ثْتشیي سٍؽ خـک کشدى ثشگ 

گضًِ خـک ؿذُ ، ثشسػی ػیٌتیک خـک کشدى ثشگ گضًِ ٍ اًتخبة  گضًِ ،ثشسػی اثش سٍؽ خـک کشدى ثش کیفیت

 .گ گضًِ ثب سٍؿْبی هختلف خـک کشدىثْتشیي هذل تَصیف کٌٌذُ فشآیٌذ خـک کشدى ثش

 

 مًاد ي ريش َا

 دس. ؿذ ًگْذاسی یخچبل دس ٍ ؿذُ آٍسی خوغ گلؼتبى اػتبى دس ٍالغ کال ؿصت هٌطمِ اص پظٍّؾ ایي اًدبم خْت گضًِ   

ٍ  پظهشدُ ّبی ثشگ کشدى خذا)  آًْب تکویلی کشدى تویض ٍ یخچبل اص ّب ًوًَِ کشدى خبسج اص پغ ، سٍصاًِ آصهبیؾ ًَثت ّش

 . ؿذ اًدبم( اهتذاد ػبلِ ّب

ثشگ ّبی گضًِ پغ اص آهبدُ ػبصی ٍ تَصیي ، خْت تؼییي همذاس سطَثت اٍلیِ    :(MC) 4اًذاصُ گیشی سطَثت

کِ تغییش ٍصًی ثیي دٍ ثبس تَصیي  تب سػیذى ثِ ٍصى ثبثت خـک ؿذًذ. ایي ػول تب صهبًی  تَػط آٍى دس دهبی 

(. سطَثت اٍلیِ ًوًَِ ّب ثش هجٌبی ٍصى هشطَة ثب اػتفبدُ اص 2007هتَالی هـبّذُ ًگشدیذ اداهِ یبفت )ػیٌگ ٍ ؿَکال، 

 (هحبػجِ گشدیذ. 1هؼبدلِ )

                         سطَثت ثش هجٌبی تش( 1)

، دسصذ سطَثت ثش هیٌبی ٍصى  MCd.b، دسصذ سطَثت ثش هجٌبی ٍصى هشطَة،  MCw.b کِ دس ایي هؼبدالت :  

، ٍصى ًوًَِ ثؼذ اص خـک کشدى )سطَثت تؼبدلی( )گشم( هی  m2اص خـک کشدى )گشم(، لجل ، ٍصى ًوًَِ  m1خـک، 

 ثبؿٌذ.

 

 آزمايشات خشک کردن

ػبػت دس ػبیِ لشاس گشفتٌذ ٍ  45ّب ثِ هذت  کشدى ثِ سٍؽ طجیؼی دس ػبیِ ًوًَِ  ثشای خـکخشک کردن در سايٍ : 

 دسخِ ػبًتی گشاد ثَد. 25کشدى دس ایي سٍؽ  خـک ؿذًذ. هیبًگیي دهب دس طی خـک 

                                                           
Nettle   

Urtica dioic L 

Urticaceae 

Moisture Content 
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ّبی ثشگْبی گضًِ پغ اص آهبدُ ػبصی ٍ حزف سطَثت  ثشای ایي هٌظَس اثتذا ًوًَِخشک کردن با ًَای داغ:  

ػطحی دسٍى ظشٍفی اص خٌغ فَیل آلَهیٌیَم خـک ٍتویض ٍ داسای هٌبفز ثشای ػجَس خشیبى َّا اص ثیي ًوًَِ لشاس گشفتِ ٍ 

 گشفتٌذ. کشدى دس َّای داؽ )آٍى( لشاس   گشم تَصیي ٍ خْت خـک 01/0ثِ ٍػیلِ تشاصٍ ثب دلت 

گشم گضًِ آهبدُ گشدیذ. ػپغ تَػط هبیکشٍٍیَ ) ػَالسدام  50 ± 5/0ّبی  ًوًَِ خشک کردن با مايکريييً: 

ثِ هٌظَس ثشسػی ػیٌتیک  ٍات اًدبم ؿذ.  680ٍ900، 360ّبی  ّب دس ؿذت کشدى ًوًَِ ثَؽ ، آلوبى ( خـک ؿذ. خـک 

 ّب ثِ ٍصى ثبثت اًدبم گشفت.  تب سػیذى ًوًَِ صیي ًوًَِ ّب تَّبی هشثَطِ،  خـک کشدى ثب هبیکشٍٍیَ ٍ تشػین هٌحٌی

گشم گضًِ آهبدُ گشدیذ. ػپغ تَػط خـک کي  50 ± 5/0ّبی  ًوًَِ خشک کردن با خشک که بستر سیال : 

دسخِ ػبًتی گشاد  550هتش ثش ثبًیِ ٍ دس دهبی  1ٍ  5/1ّب دس ػشػت ّبی  کشدى ًوًَِ  ثؼتش ػیبل خـک ؿذ. خـک

 صَست گشفت. 

 بررسي سیىتیک خشک کردن گسوٍ

ثشای هحبػجِ ًؼجت سطَثت داًؼتي همذاس سطَثت  صیشثب تَخِ ثِ هؼبدلِ  :(MR) 5محاسبٍ وسبت رطًبت

 ثبؿذ. تؼبدلی ضشٍسی هی

 

،  t ،M0، سطَثت ًوًَِ ثش هجٌبی ٍصى خـک دس صهبى  Mt، ًؼجت سطَثت)ثذٍى ثؼذ( ،  MR ،کِ دس ایي هؼبدلِ 

 ، همذاس سطَثت تؼبدلی ثش هجٌبی خـک اػت. Me سطَثت اٍلیِ ثش هجٌبی خـک،

 (DR) 6محاسبٍ شذت خشک شذن

  = DR  گشدد : هحبػجِ هی سٍثشٍ ؿذت خـک کشدى ثب اػتفبدُ اص هؼبدلِ 

سطَثت ) t2 صهبى دس ًوًَِ ٍصى ، t1 ،m2ٍصى ًوًَِ دس صهبى ،  m1، ؿذت خـک ؿذى ، DR هؼبدلِ، ایي دس کِ

 اػت. ، صهبى ثبًَیِ T2 صهبى اٍلیِ ٍ  ، T1تؼبدلی(، 

ثشگ گضًِ  ًوًَِ کشدى خـک هٌحٌی ّبی هذل:  خشک کردن فرآيىذ از حاصل َای دادٌ رياضي سازی مذل

 همبیؼِ ؿذى  خـک اػتبًذاسد ّبی هذل اص سیبضی هذل 4ثب آهذُ دػت ثِ سطَثت ًؼجت. اػت ؿذُ آٍسدُ( 1) خذٍل دس

                        .گشدیذ
 برگ گیاٌ گسوٍ شذن خشک فرآيىذ تًصیف جُت مىتخب َای مذل -1 جذيل

ر

 ديف

 مرجع معادلٍ مذل وام مذل

exp)( پیج 1 nktMR  
 1141پیج، 

kt(expMR( ویًته 2 
 

 1173يسترمه ي َمکاران، 

exp)(exp)( دي جملٍ ای 3 ltbktMR   ،1174َىذرسًن 

bt)kt(expMR میذيلي 4 n 
 

 2003آکپیىار ي َمکاران، 

 

اص  َیٍ تَاى هبکشٍٍ ییهختلف دهب یوبسّبیت يیداس ث یػذم ٍخَد اختالف هؼٌ بیٍخَد  یثشسػ یثشاآوالیس آماری: 

ٍ  یکو یپبساهتشّب يیبًگیه يیث ؼِیهمب ی( اػتفبدُ ؿذ. ثشاOne Way ANOVA) کطشفِی بًغیٍاس ِیآصهَى تدض

                                                           
Moisture Ratio 

Drying Rate 
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( اػتفبدُ ؿذ. LSRچٌذداهٌِ داًکي ) يیبًگیه ؼِیهَسد هطبلؼِ اص آصهَى همب یوبسّبیدس اًَاع ت یشیهَسد اًذاصُ گ یفیک

کشدى ثِ  ثش صهبى خـک َیکشٍٍیدهب ٍ تَاى هب شیتبث حی. ًتبلشاس گشفتاػتفبدُ هَسد  Excelسػن ًوَداسّب ًشم افضاس  یثشا

، 180 َیکشٍیػطح تَاى هبػِ ٍ  گشاد یدسخِ ػبًت 70، 60، 50کي  خـک یدهبّب یوبسّبیثب ت یطشح کبهال تصبدف لِیٍػ

( دس ػِ تکشاس  طیهح ی)دهب ػبیِسٍؽ کي ثؼتشػیبل ٍ  خـک دس هتش ثش ثبًیِ  5/1ٍ 1ػشػت خشیبى َّا ٍات 900ٍ، 360

 گشدیذًذ. ؼِیهمب ٪5داًکي دس ػطح  یا ( ٍ آصهَى داه2011ٌِ، 3/9) ٍسطى  SASثب ًشم افضاس  وبسّبیت يیبًگیاًدبم ؿذ. ه

 

 وتايج ي بحث

 (MCمقذار رطًبت )

ثیي سٍؿْبی ًتبیح ًـبى داد کِ تیوبسّبی هَسد ثشسػی اثش هؼٌی داسی ثش هتغیش ّبی اًذاصُ گیشی ؿذُ داؿت ثطَسیکِ دس  

 45ثیـتشیي هذت صهبى خـک کشدى ) خـک کشدى دس ؿشایط ػبیِ،َّای داؽ ، هبیکشٍٍیَ ٍ خـک کي ثؼتش ػیبل ،

کِ ػشػت خـک کشدى دس اثتذای ثشسػی ّب هـخص ؿذ ثب تَخِ ثِ  .شدى ثِ سٍؽ ػبیِ ثَدػبػت( هشثَط ثِ خـک ک

ٍ ػشػت خـک کشدى کبّؾ هی یبثذ ٍ دس هشاحل ثؼذی فشایٌذ خـک کشدى ثبالػت ٍلی ثب گزؿت صهبى، هحتَای سطَثت 

ًتبیح تحمیك حبضش ثب ًتبیح تحمیمبت هیتشا سحوتی ٍ ّوکبساى )  ای سطَثت ثِ آساهی کبّؾ هی یبثذ.خـک کشدى هحتَ

( دس هَسد ثشگ ّبی تبصُ سیحبى ؿیشیي  1999( دس هَسد سٍؽ خـک کشدى گیبُ داسٍیی ثبثًَِ ، پبسکش ٍ ّوکبساى ) 2010

 شاهَى تغییشات صهبى ٍ آٌّگ خـک کشدى ثب تغییشات دهب هطبثمت داؿت.پی

 

 ( MRوسبت رطًبت ) 

هٌحٌی ّبی ًؼجت سطَثت ثش حؼت صهبى سًٍذی ًضٍلی سا ًـبى هی دٌّذ کِ دس اٍایل فشایٌذ ؿیت تٌذتشی داؿتِ اػت.   

ثب گزؿت صهبى چشٍکیذگی ثبفت ٍ پذیذُ ػخت ؿذگی ػطحی دس هحصَل ایدبد هی گشدد کِ ثبػث کبّؾ خشٍج آة اص 

( دس  2012ثب ًتبیح تحمیمبت ػجبػی ٍ ّوکبساى )  ًتبیح ثِ دػت آهذُ. داخل ثِ ػطح هبدُ ٍ ػپغ تجخیش آى هی ؿَد

 هطبثمت داسد. هَسد ٍسلِ ّبی لبسذ

 

 ( DRشذت خشک شذن ) 

یٌذ، ؿذت خـک کشدى ثبالتش اػت، کِ ایي اهش ًبؿی اص ثبال ثَدى همذاس سطَثت دس اثتذای آدس اثتذای فش ًتبیحتَخِ ثِ ثب 

اػت. ثب افضایؾ دهب ؿذت خـک کشدى ًیض افضایؾ خَاّذ یبفت ؿذت یٌذ ٍ ثبال ثَدى ػشػت تجخیش آة اص ػطح گیبُ آفش

یٌذ ثیـتش اص هشاحل اًتْبیی اػت کِ ایي اهش ثِ دلیل صیبد ثَدى همذاس سطَثت دس اثتذای فشایٌذ آخـک کشدى دس اثتذای فش

دس تحمیك ثب  خـک کشدى ٍ دس ًتیدِ ثبال ثَدى ؿذت تجخیش سطَثت اص ػطح لطؼبت ثشگ گضًِ اػت.ًتبیح ثذػت آهذُ

( دس هَسد  1389( دس هَسد ثشگ ّبی هشصًدَؽ، ػجبػی ٍ ّوکبساى )  1999ًتبیح ثِ دػت آهذُ تَػط پبسکش ٍ ّوکبساى ) 

 ٍسلِ ّبی پیبص ّوبٌّگی داسد.

 

دس ایي ثخؾ، دادُ ّبی تدشثی حبصل اص خـک کشدى ثشگ مذل سازی رياضي فرايىذ خشک کردن برگ َای گسوٍ: 

، َّای داؽ ، هبیکشٍٍیَ ٍ خـک کي ثؼتش ػیبل ( ثب هذل ّبی تدشثی ٍ ًظشی هَخَد ثشاصؽ ؿذًذ. ًتبیح  ّبی گضًِ ) ػبیِ

ثشاصؽ هذل ّبی هَخَد ثب دادُ ّبی ثِ دػت آهذُ دس آصهبیـگبُ ًـبى هی دّذ کِ اکثش هذل ّب ثشاصؽ لبثل لجَلی ثب دادُ 

ب همذاس سطَثت دس فشایٌذ خـک ؿذى دس تیوبسّبی هختلف ّبی ثِ دػت آهذُ داسد ٍلی هذل هیذیلی، ثْتشیي ثشاصؽ سا ث
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دس ثْتشیي  هیذیلیهٌحٌی تغییشات ًؼجت سطَثت ٍالؼی ٍ ًؼجت سطَثت هحبػجِ ؿذُ ثب هذل ( 4)ًوَداس دس آصهبیؾ داسد. 

 آٍسدُ ؿذُ اػت. َّای داؽ ی خـک ؿذُ دس  ًوًَِ

 
دسخِ  50( هٌحٌی ًؼجت سطَثت ٍالؼی ثِ ًؼجت سطَثت هحبػجِ ؿذُ هذل هیذیلی دس ثشگ ّبی خـک ؿذُ دس َّای داؽ  4 ًوَداس )

 ػبًتی گشاد

 

 وتیجٍ گیری

تبیح خـک کشدى ثشگ ّبی گضًِ ثب سٍؽ ػبیِ ًـبى داد کِ ایي سٍؽ ثِ دلیل کٌذ ثَدى ػشػت تجخیش آة دس آى هذت 

  .کـذ تب هحصَل سطَثت اص دػت دّذ دلیمِ( طَل هی2880صهبى صیبدی )

دس خـک کشدى ثشگ گضًِ ثب َّای داؽ هـخص ؿذ ایي سٍؽ ثِ دلیل کٌذ ثَدى ػشػت تجخیش دس آى هذت صهبى 

صیبدی طَل هی کـذ تب سطَثت ثِ طَس کبهل اص هحصَل خذا ؿَد کِ ایي خَد ثبػث افت پبساهتشّبی کیفی هحصَل ًْبیی 

 آى هی ؿَد.

داؽ ٍ تَاى هبیکشٍٍیَ ثش ػشػت خـک ؿذى گضًِ اثش هْوی داسد ٍ ثب افضایؾ دهب ٍ تَاى دهبی خـک کي َّای 

 خـک کي، صهبى خـک ؿذى کبّؾ هی یبثذ . ّوچٌیي، فشآیٌذ خـک ؿذى دس هشحلِ ًضٍلی اتفبق هی افتذ.

هی تشیي هذل ثشای تَصیف سفتبس خـک ؿذى ثشگ گضًِ ْثب تَخِ ثِ ثشسػی ّبی صَست گشفتِ هذل هیذیلی ث

 ثبؿذ.
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