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 خالصِ

هی تاؽذ. ایي هحقَل تخؼ ػوذُ ای اس فادرات غیز ایزاى هْن  هحقَالت کؾاٍرسیپغتِ یکی اس 

هَرد ّویي دلیل فٌؼت فزاٍری پغتِ  . تِهی تاؽذاّویت پزاس ًظز التقادی ًٍفتی را تؾکیل هی دّذ

ّای هکاًیکی ٍ ایداد ضایؼات طی فزایٌذّای تزداؽت ٍ هزاحل تزای خلَگیزی اس آعیة .تاؽذهی تَخِ 

هطالؼِ خَاؿ فیشیکی ٍ هکاًیکی هحقَالت  ،فزاٍری هاؽیي ّا ٍ تدْیشاتعاسی پظ اس آى ٍ ًیش تْیٌِ

ٍ دلیمِ  14ٍ 11 ،6، 2در هذت سهاى ّای ج فزافَت در ایي تحمیك تاثیز اهَا کؾاٍرسی الشاهی اعت.

تا  در پٌح تکزارثاًیِ تز رٍی هماٍهت تِ لْیذگی  121،61،41،21در سهاى ّایهایکزٍٍیَ 

هَرد هطالؼِ zwick/roellهاؽیي آسهَى هحقَالت کؾاٍرسیهیلیوتز تز دلیمِ تِ ٍعیلِ 21عزػتثارگذاری

تِ دلیل افشایؼ هیشاى رطَتت ًیزٍی السم تزای اهَاج فزافَت  ًتایح ًؾاى داد تا افشایؼ سهاى .لزار گزفت

لْیذگی کن هی ؽَد ٍلی تا افشایؼ هذت سهاى تیوار هایکزٍٍیَ تز هیشاى ًیزٍی السم تزای لْیذگی افشایؼ 

ٍ هایکزٍٍیَ ٍتِ تثغ آى کاّؼ هیشاى اهَاج فزافَت در ًتیدِ تا افشایؼ هذت سهاى تیوارّای . هی یاتذ

 .ایؼ هی یاتذشاى ًیزٍی السم تزای لْیذگی افشرطَتت تز هی
 

 .، هایکزٍٍیَ، لْیذگیاهَاج فزافَتپغتِ، : کلوبت کليدي

 

 

 هقدهِ

( هتؼلك تِ خاًَادُ آًاکاردیاعِ هی تاؽذ. پغتِ یکی اس تَلیذات هْن کؾَرّای ایزاى، آهزیکا، Pistacia VeraL.گیاُ پغتِ )

را تؾکیل هی دّذ. آخزیي آهار عاسهاى  کؾَر ایزاى ای اس فادرات غیز ًفتی تزکیِ ٍ چیي هی تاؽذ. ایي هحقَل تخؼ ػوذُ

اعت کِ ارسؽی در  ًوَدُتي پغتِ فادر ّشار  478 در حذٍد2113 ( ًؾاى هی دّذ کِ ایزاى در عالFAOخار ٍ تار خْاًی )

سیادی اس ًظز التقادی دارد. تِ هیلیَى دالر دارد. تٌاتزایي پغتِ یکی اس فادرات هْن هحغَب هی ؽَد کِ اّویت 1551 حذٍد

 .[11] ّویي دلیل در کؾَر ها تَخِ خافی تز فٌؼت فزاٍری پغتِ هی ؽَد

عاسی ّای هکاًیکی ٍ ایداد ضایؼات طی فزایٌذّای تزداؽت ٍ هزاحل پظ اس آى ٍ ًیش تْیٌِتزای خلَگیزی اس آعیة

تِ طَر کلی تؼییي  [.1] ی هحقَالت کؾاٍرسی الشاهی اعتّای فزاٍری، اًذاسُ گیزی ٍ هطالؼِ خَاؿ فیشیکی ٍ هکاًیکدعتگاُ

تٌذی ّا ٍ تدْیشات اًتمال، درخِخَاؿ فیشیکی ٍ هکاًیکی هحقَالت کؾاٍرسی تِ ػٌَاى هثٌایی تزای طزاحی ٍ عاخت هاؽیي

ایي پاراهتزّا ّای کؾاٍرسی تذٍى تَخِ تِ ٍ فزاٍری هحقَالت کؾاٍرسی ّوَارُ هَرد تَخِ تَدُ اعت ٍ افَال طزاحی هاؽیي

 .]3[گزددًالـ ٍ هٌدز تِ ًتایح ضؼیف هی



 

 

2

 ػولیات حدن کاّؼ تاػث سیز دلیل دٍ اس یکی تِ تَاًذ هی افلی ًوَدى اس خؾک لثل همذهاتی هزحلِ یک اس اعتفادُ

 طَری تِ هحقَل عاختاری افالح -2هحقَل  رطَتت هحتَای کاّؼ-1 :گزدد اًزصی هقزف در خَیی فزفِ ٍ کي خؾک

 ؽًَذ. هحقَل تافت پی در پی اًثغاط ٍ اًمثاك تاػث تَاًذ هی فزافَت دّذ. اهَاج افشایؼ را آى اس رطَتت خزٍج تعزػ کِ

 هَییي ّای لَلِ در آب دارًذُ ًگِ ٍ عطحی کؾؼ ًیزٍی اس تشرگتز تَاًذ هی هحقَل هکاًیکی در پذیذُ ایي اس حافل ًیزٍی

 الثتِ .[9]گزدد  هحقَل اس آب تز آعاى خزٍج ٍ هیکزٍعکَپی ّای اًالک تِ تؾکیل هٌدز تٌاتزایي ٍ گزدیذُ هحقَل تافت

 الیِ اس آى خزٍج ٍ آب پخؼ هیشاى کاّؼ ٍ هحقَل اس آب خزٍج تزای هَییي ّای لَلِ ضوي تؾکیل فزافَت اهَاج کارتزد

 فٌایغ در فزافَت اهَاج کارتزد[. 8] گزددهی هیَُ ّا اًَاع ًظیز هتخلخل خاهذ هَاد ؽکل تغییز تاػث حذٍدی تا عطحی ّای

 ٍ] 6 [تَدُ اعوش رٍػ تِ کزدىخؾک اهَاج در ایي تاثیز هیشاى تز هطالؼات تیؾتز یافتِ اها رٍاج اخیز ّایعال در غذایی

 عثة تاال تَاى تا فزافَت اهَاج .]9[ اعت گزفتِ اًدام خؾک کزدى فزآیٌذ در هغتمین تطَر فَق رٍػ تاثیز درتارُی تؼذاد

 هَاد عاختار در ؽیویایی ٍ فیشیکی تغییزات یا ٍ هکاًیکی گغیختگی اغتؾاػ، حزارت، ایداد لثیل اس اثیزاتت تزخی ایداد

کیلَ ّزتش  25آسٍتل ٍ ّوکاراى تِ هطالؼِ عیٌیتیک خؾک ؽذى هیَُ هَس تِ کوک اهَاج فزافَت تا فزکاًظ  [.4] ؽذ خَاّذ

دلیمِ پزداختٌذ. ًتایح تحمیمات آى ّا ًؾاى داد کِ افشایؼ  31ٍ  21، 11ٍات تز هتز هزتغ در عِ عطح سهاًی  4871ٍ تَاى 

 تغییز – ًیزٍ ّای هٌحٌی آًالیشفیکت ٍ ّوکاراى . ]6[سهاى اػوال فزافَت عثة افشایؼ لاتلیت اًتؾار رطَتت ؽذُ اعت 

 ؽَد هی ؽکغت زٍیًی کاّؼ تاػث رعیذگی کِ را هَرد تزرعی لزار دادًذ ٍ گشارػ ًوَدًذ هیَُ ًَع چٌذیي هَرد در ؽکل

ّذف اس ایي تحمیك هطالؼِ تاثیز اهَاج فزافَت در چْار سهاى  .]7[ ًذارد تغییز ؽکل-ًیزٍ هٌحٌی ؽکل در هؾخقی تاثیز ٍلی

ثاًیِ تز رٍی  121 61، 41، 21دلیمِ ٍ خؾک کزدى تَعط اهَاج هایکزٍٍیَ طی هذت سهاى ّای  14ٍ  11، 6، 2هَج دّی 

 .خَاؿ هکاًیکی پغتِ هی تاؽذ

 

 ّبهَاد ٍ رٍش

عالن ٍ ّای رعیذُهیَُ داًؾگاُ ایالم اًدام ؽذ. پغتِ ّا اس تاسار تْیِ گزدیذ. تیَعیغتن گزٍُ هکاًیکدر آسهایؾگاُ  ّا آسهایؼ

 علغیَطدرخِ  12-11عپظ تِ فَرت دعتی تویش گزدیذُ ٍ در هحیطی تا دهای  .ؽذًذ اًتخاب هختلف ّایدر اًذاسُ

ًوًَِ ایٌکِ تزای عاػت لثل اس اًدام آسهایؼ ّا اس هحیط اًثار تِ آسهایؾگاُ اًتمال دادُ ؽذًذ.  1ًگْذاری ؽذُ ٍ حذٍد 

لادر تِ تَلیذ اهَاج فزافَت تا  حوام(. ایي 1گزدیذ )ؽکل حوام فزافَت اعتفادُ یک اس ؽًَذ لزاردادُ فزافَت اهَاج ّاتحت

عپظ  ًوًَِ ّا در پٌح تکزار در  .تا دٍ لیتزآب همطز  پز ؽذ وامحٍات هی تاؽذ. هخشى  71کیلَ ّزتش ٍ تَاى  28فزکاًظ 

خؾک تزای تحت تیوار فزافَت لزار گزفتٌذ.  درخِ علغیَط 31دلیمِ ٍ دهای  14ٍ  11، 6، 2در چْار سهاى  حوامداخل 

ًَِ ّا تزای هذت ًو (.2)ؽکل ٍات اعتفادُ گزدیذ 911تا تَاى  LG-CH-3071کزدى ًوًَِ ّا اس یک دعتگاُ هایکزٍٍیَ هذل 

فؾار  آسهَىّای هکاًیکی پغتِ ّا  یضگیٍلزار گزفتٌذ. تزای تؼییي  در خؾک کياًیِ ث 121 ٍ 61، 41، 21سهاى ّای

تز ایي اعاط حذاکثز ًیزٍی السم تزای لِ کزدى .ًوًَِ اًدام گزفت 21تز رٍی ASAE S368.3اعتاًذارد تز اعاط  )لْیذگی(

تا عزػت  عیذى تِ حذاکثز ًیزٍی السم تزای لِ کزدى هیَُ تحت تارگذاری ػوَدی در دهای اتاقّا، کار اًدام ؽذُ تزای رًوًَِ

هاؽیي تذیي هٌظَر اس هیَُ اًذاسُ گیزی ؽذ.  هیلی هتزتغییز ؽکل 5تا رعیذى تِ  هیلیوتز تز دلیمِ 21 تارگذاری

 (. 3(، اعتفادُ گزدیذ )ؽکل Z0.5)هذل Zwick/Roellآسهَى
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 .(LG-CH-3071هبیکزٍٍیَ هدل ) خطک کي -۲                                    ضکل.حوبم فزاصَت - ۱ضکل                           

 

 

 
 .(Z 0.5)هدل  Zwick/Roellهبضيي آسهَى-۳ضکل 

 

 ًتبیج ٍ بحث

در تیوار  ٍردُ ؽذُ اعت.آ( 1)در خذٍل  فؾار )لْیذگی( آسهَىی ؽثِ اعتاتیکی در ارذتارگخَاؿ هکاًیکی هغش پغتِ در حیي 

کاّؼ )تذٍى هایکزٍٍیَ ٍ فزافَت( ًیزٍی السم تزای لْیذگی هغش پغتِ ًغثت تِ ًوًَِ ؽاّذ تذٍى اهَاج فزافَت هاکزٍٍیَ 

ثاًیِ ًیزٍی السم تزای  121ٍلی تا افشایؼ هذت سهاى تیوار تز هیشاى ًیزٍی لْیذگی افشٍدُ ؽذُ ٍ در تیوار  .چؾوگیزی داؽت

 فزافَتهایکزٍٍیَ تا ثاتت تَدى هذت سهاى -تاؽذ. در تیوار فزافَتیزٍی السم تزای لْیذگی ًوًَِ ؽاّذ تیؾتز هیلْیذگی اس ً

 یاتذ.ّا افشایؼ هیٍافشایؼ سهاى تیوار هایکزٍٍیَ هیشاى ًیزٍی السم تزای لْیذگی ًوًَِ

هیشاى ًیزٍی السم تزای لْیذگی تِ دلیل افشایؼ  فزافَتتا ثاتت تَدى هذت سهاى تیوار هایکزٍٍیَ افشایؼ سهاى تیوار 

ّا کِ تاػث افشایؼ ّای ایداد ؽذُ در هغش پغتِ تز اثز اهَاج فزافَت ٍ خذب رطَتت تَعط ایي کاًالتؼذاد هیکزٍ کاًال

ى ًیزٍی هایکزٍٍیَ هیشا-فزافَتیاتذ ٍتا افشایؼ تَام هذت سهاى تیوار گزدد، کاّؼ هیرطَتت هغش پغتِ ٍ ًزم ؽذى آى هی

تیوار  .یاتذًیزٍی السم تزای لْیذگی کاّؼ هی فزافَتالسم تزای لْیذگی اتتذا افشایؼ داؽتِ ٍلی تا افشایؼ هذت سهاى 
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ٍ تِ تثغ آى  فزافَتیاتذ. عپظ تِ ػلت افشایؼ هذت سهاى ثاًیِ ًیزٍ تِ ؽذت افشایؼ هی 121هایکزٍٍیَ-دلیمِ 11 فزافَت

ّا گزدد، هیشاى ًیزٍی السم تزای لْیذگی ًوًَِّای ریش در ًوًَِ کِ تاػث تزدی آى هیکاًالّا ٍ ایداد افشایؼ رطَتت ًوًَِ

 (.4یاتذ )ؽکل کاّؼ هی

 

 . لْيدگی آسهَىببرگذاري ضبِ استبتيکی در  ييح خَاظ هکبًيکی هغش پستِ -۱جدٍل

 اًحزاف هؼیار ضزیة تغییزات(%) 

 

 تیوار (Nحذاکثز ًیزٍ ) (N.mmؽذُ ) کار اًدام

5/1 19/8 388/155 209 Control 

4/73 16/26 343/74 129/5 micro 20s 

1/36 6/36 466/14 109/6 micro 40s 

7/2 16/12 223/66 177 micro 60s 

9/74 37/16 381/34 230/5 micro 120s 

3/67 15/55 423/25 203/5 micro 20s+ultra2min 

6/17 24/74 401/05 207 micro 40s+ultra2min 

1/63 6/36 388/66 210 micro 60s+ultra2min 

11/5 45/96 399/68 233/5 micro 120s+ultra2min 

1/03 4/95 478/92 159/5 micro 20s+ultra6min 

13/56 51/01 376/08 241/5 micro 40s+ultra6min 

3/22 12/7 394/4 250 micro60s+ultra6min 

3/57 10/6 296/36 251/6 micro120s+ultra6min 

10/2 37/47 367/19 207/5 micro 20s+ultra10min 

10/58 28/99 273/84 157/5 micro40s+ultra10min 

3/48 10/01 287/4 156/6 micro60s+ultra10min 

0/14 0/71 492/61 448 micro 

120s+ultra10min 

6/51 28/99 445/17 340 micro 20s+ultra14min 

12/84 65/05 506/34 287/5 micro40s+ultra14min 

8/11 28/99 357/18 179/5 micro60+ultra14min 

1/06 2/82 264/36 175 micro120s+ultra14min 

Control=ؽاّذ 

Micro=َهایکزٍٍی 

Ultra=فزافَت 
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 .ٍ هبیکزٍٍیَ بز هيشاى ًيزٍي السم بزاي لْيدگیاهَاج فزاصَت تبثيز تيوبر  -۴ضکل 

 

گذارًذ کاّؼ ٍ یا افشایؼ ًیزٍی السم تا تَخِ تِ ؽذت ٍهذت سهاى اػوال تیوار، اثز هی هایکزٍٍیَ تاػث-فزافَتتیوار 

 (.5هطاتمت دارد )ؽکل[ 7]تغییز ؽکل ًذارد ایي ًتایح تا گشارػ فیکت ٍّوکاراى -ٍلی تاثیز چٌذاى سیادی در ًوَدار ًیزٍ
 

 
 .تغييز ضکل هغش پستِ-ًوَدار تغييزات ًيزٍ  -۵ضکل 

 

 گيزيًتيجِ

ؽَد ٍلی تا افشایؼ  تِ دلیل افشایؼ هیشاى رطَتت ًیزٍی السم تزای لْیذگی کن هی پیؼ تیوارفزافَت سهاى هذت افشایؼ

تا افشایؼ هذت سهاى تیوارّای  ،در ًتیدِالسم تزای لْیذگی افشایؼ هی یاتذ. ار هایکزٍٍیَ تز هیشاى ًیزٍی هذت سهاى تیو

 .افشایؼ هی یاتذاى رطَتت هیشاى ًیزٍی السم تزای لْیذگی ٍ هایکزٍٍیَ ٍتِ تثغ آى کاّؼ هیش فزافَت
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