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 مقذمٍ

غوبل ثوِ    65د ثوبالی  % افوسا 35غوبل ٍ   50% افوساد  10خؿکی دّبى یکوی اش هؼالوالتی اغوت کوِ ثتوَز تقسیجوی حودٍد        

ّووبی  آى هجووتال ّػووتٌد   کووبّؽ تسؾوور ثووصام دز دّووبى هووی تَاًوود ؾووتف زا هػووتؼد ثووسٍش پَغوویدگی ، ثیوووبزی     

پسیَدًتووبل ، آتسٍفووی ٍ ازیووتن هتووبی ، افووصایؽ جووسم دًووداًی ، احػووبظ غووَشؼ دز دّووبى ، اخووتالل دز ًگْوودازی      

ؾور ثوصام ٍجوَد دازد ، کوِ اش جولوِ هوی توَاى ثوِ         پسٍتص ٍ اؾکبل دز تکلن ٍ ثلغ ًوبید   ػلول شیوبدی ثوسای کوبّؽ تس    

ّووب ، دازٍّووبی  وود افػووسدگی ٍ  وود پبزکیٌػووَى ( ، ثسخووی  دازٍ )دازٍّووبی  وود فؿووبز خووَى ، آًتووی ّیػووتبهیي 375

ّووب ٍ اًػووداد غوودد ثصاقووی ، آًوووی ( ، زادیَتساپیػووس ٍ گووسدى ، یب ػووگی ٍ   ّووب ) دیبثووت ،پبزکیٌػووَى ، ػفًَووت یثیوووبز

   (1ٍ8) زفتي آة ثدى اؾبزُ ًوَد   فؿبزّبی زٍاًی ٍ اش دغت

ّوب اؾوبزُ    ّبی هتتلفی جْت دزهوبى خؿوکی دّوبى ٍجوَد دازد کوِ اش آى جولوِ هوی توَاى ثوِ جَیودى آداهوع            زٍؼ

  اغتفبدُ اش قٌدّبی الکلی اش جولِ شایلیتَل هبًغ اش چػجیدى اغتسپتَکَکَظ هَتبًع ثوِ هَلکوَل غوبکبزٍش     (17ٍ19)ًوَد

ّبی هَتبًع قبدز ثِ هتوبثَلیصُ کوسدى شایلیتوَل ًیػوتٌد   ثٌوبثسایي شایلیتوَل اش طسیوق ت ییوس          هی ؾَد  ثؼالٍُ ، اغتسپتَکک

   (1ٍ8) هػیسّبی هتبثَلیک اغتسپتَکک هَتبًع ثِ زهیٌسالیصاغیَى ٍ تَقا پَغیدگی ّب کوک هی کٌد  

ّبی  هٌجس ثِ هقبٍم ؾدى هیکسٍة اغتفبدُ شیبد اش آًتی ثیَتیک ّبهی ثبؾد    Pistacia atlantica  ًبم ػلوی غقص )ثٌِ(  

ّب هَزد اغتفبدُ قساز هی گیسد   تحقیقبتی  قوغ ثٌِ ثتَز غٌتی دز ثػیبزی اش ثیوبزی (   1ٍ14)دز ثدى هب هی ؾوَد  شا  ثیوبزی

دز هَزد هقداز هَاد هؼدًی ، فؼبلیت آًتی اکػیداًی ٍ تسکیجبت  د فػبد آى اًجبم گسفت ٍ ؾَاّد حوبکی اش ایوي ثوَد کوِ     

هی تَاًد ثِ ػٌَاى یک تسکیت  دغسطبى هؤثس ٍاقغ ؾَد ، شیسا دازای آًتی اکػیداى ّبی طجیؼی شیوبد هوی ثبؾود     قوغ ثٌِ

دزخت ثٌِ ثِ ػٌَاى هٌجغ تَلید قوغ یکی اش گًَِ ّبی زغتٌی دز غلػلِ ججبل شاگسظ ٍ ثِ ٍیطُ اغتبى کسدغتبى (  14ٍ16)

کوِ اًتؿوبز آى اش جصایوس قٌوبزی ٍ کؿوَزّبی غوبحل دزیوبی         هتسح هی ثبؾد   ثٌِ اش جولِ گًَِ ّبی ٍحؿی پػتِ اغوت 

هدیتساًِ ؾسٍع هی ؾَد ٍ تب آغیبی ق یس ، غَزیِ ، قفقبش ، ایساى ، اف بًػتبى ٍ پبکػتبى اهتداد هوی یبثود   ثٌوِ دز ایوساى دز     

تیبزی ٍ کْگلَیِ ٍ ثَیس لسغتبى ، ایالم ، چْبزهحبل ثت ،اغتبى ّبی فبزظ ، آذزثبیجبى غسثی ٍ ؾسقی ، کسدغتبى ، کسهبًؿبُ 

احود ثِ قَزت اًجَُ ٍ دز اغتبى ّبی کسهبى ، شًجبى ، خساغبى ٍ غیػتبى ٍ ثلَچػتبى ثِ قَزت پساکٌدُ دیدُ هی ؾوَد ٍ  

هتسی اش غتر دزیب زؾد هی کٌد ، خبغتگبُ اقلی ایي گیبُ ایساى اغت   ٍغؼت دزختوبى ثٌوِ دز    3000تب  600دز ازتفبػبت 

ّکتبزاغت   ایي دزخت دز خبک ّبی غجک ، گسم ٍخؿک زؾد کسدُ ، زیؿوِ ّوبی ػویوق آى ،     000/200/1ایساى ثیؽ اش 

هتس هی زغد کِ تبجی گوسد ٍ ثوصزو ٍ    15زطَثت خبک زا ثِ خَثی جرة هی کٌٌد   ازتفبع دزختبى ثٌِ دز ثسخی ًقبی ثِ 

فسد ثب دٍ تب پٌج جفوت ثسگهوِ گوسد تتون     هتس ، ًبقبی ٍ تیسُ زًگ دازد   ثسو ّبی آى ؾبًِ ای  5/0تٌِ ای قتَز ثِ قتس 

  هیَُ اش ًَع ؾفت ثِ اثؼوبد پوٌج توب ؾوؽ هیلوی هتوس ٍ        (5ٍ 4ٍ 3) هسغی تب کؿیدُ ، ثب حبؾیِ ای کن ٍ ثیؽ هطُ داز اغت

هؼتس اغت   پَغت آى غجص اغت ٍ داًِ ای زٍغٌی دازد   غبقِ ٍ تٌِ دزخت ثٌِ حبهل قو ی هؼسٍی ثِ غقص یب غقص تلو   

دازٍغبشی ، قٌبیغ غرایی ٍ ًقبؾی کبزثسد دازد   ثٌِ دازای ًبم ّبی هحلی هتفبٍتی اغت : دز اغتبى ّبی فبزظ اغت کِ دز 



 

ٍ ثلَچػتبى ، ثٌِ ؛ دز اغتبى تْساى ٍ داهٌِ ّبی الجسش ، چبتبالًتَؼ ؛ ٍدز اغتبى ّبی کسهبًؿبُ ٍ ایالم ، ًٍَؼ ٍ ًٍَؾک    

  (2)فبٍت ثسای ایي گًَِ پػتِ ؾٌبغبیی ؾدُ اغت چْبز زقن ثب اًتؿبز ج سافیبیی کن ٍ ثیؽ هت

ًتبیج ثسزغی ّب ًؿبى هی دّد کِ زشیي گًَِ ّبی پیػتبغیب ثس زٍی ثبکتسی ّبی اغتسپتَکَکَظ هَتبًع ، اغتبفیلَکَکَظ 

زد   اٍز َظ ، غبلوًَال اًتستیدیع ، ثبغیلَظ غس َظ ، اؾسیؿیب کلی ، ّلیکَثبکتسپیلَزی ، کپک ٍ هتوس اثوس کؿوٌدگی دا  

هقَی کجد ٍ طحبل اغت   خبزج کٌٌدُ اقػبم کسم هؼدُ ثَدُ ٍ غسفِ ٍ خفقبى زا تػکیي هی دّد  دز قٌؼت دازٍغبشی ثوب  

قوغ آى پوبدی دزغت هی کٌٌد کِ هبلیدى آى ثس ثدى اش گصؼ پؿِ جلَگیسی هی ًوبیود   اش ؾویسُ غوقص دزتْیوِ آداهوع ،      

 (  4ّب ، حؿسُ کؽ ّب اغتفبدُ هی ؾَد )خَؾجَکٌٌدُ 

ایي قوغ گیبّی دازای خبقیت جَیدى هی ثبؾد ، ثٌبثسایي هی تَاى اش آى ثِ ػٌَاى یک هبدُ طجیؼی دز تْیِ آداهع اغتفبدُ 

 ًوَد   ّدی اش ایي تحقیق ثسزغی ت ییسات فیصیکَؾیویبیی کِ قوغ ثٌِ دز آداهع ایجبد هی ًوبید ، هی ثبؾد  

 مًاد ي ريش َا

کؿَز تسکیِ ٍ قوغ ثٌِ اش اغتبى کسدغتبى ،  غَزثیتَل ، شایلیتَل ، هبًیتَل ، گلیػوسیي ،   پبیِ آداهع اش ؾسکت هیٌَ غبخت

گوسم ثوِ فسهَالغویَى پبیوِ      5/4،  3،  5/1،  0لػیتیي اش هحكَالت ؾسکت غیگوب تْیِ گسدیدًد   قوغ ثٌِ دز چْبز غتر 

    گسم ثَد (  25) ٍشى ًوًَِ آداهع ا بفِ گسدید

مسفرمًالسیًن آدا -1جذيل  

 مًاد ايلیٍ میسان برحسب درصذ يزوی

25-30  قوغ پبیِ 

54-68  ؾیسیي کٌٌدُ 

5/0  لػیتیي 

5/0  گلیػسیي 

 طؼن دٌّدُ 1

  

 ريش تُیٍ آدامس

دزجوِ   45دقیقوِ دز دهوبی    6ثسای تْیِ آداهع ، دز اثتدا پبیِ آداهع داخل هتلَی کي آشهبیؿگبّی هٌتقل ٍ هودت شهوبى   

 5/4ٍ  3،  5/1،  0خویس چػجٌدُ ٍ ًسهی اش آى حبقل ؾَد ٍ غپع هقبدیس هَزد ًظس قوغ ثٌِ ) غبًتی گساد ٍزش دادُ ؾد تب

گسم ( ثِ آى ا بفِ گسدید ٍ دز ًْبیت هتلَی ؾیسیي کٌٌدُ ّب ٍ ًسم کٌٌدُ ، اهَلػیفبیس ٍ طؼن دٌّدُ ثِ تودزیج ثوِ افوصٍدُ    



 

فسم دّی ثِ قتؼبت کَچک دایسُ ای ؾکل قبلت شًی ؾدًد   پع اش هتلَی کسدى ، ٍزش دادى ٍ پْي کسدى خویس آداهع ثب 

  ( 8ٍ  7) ؾدًد

ثؼد اش تْیِ ًوًَِ ّبی آداهع ، آًْب دزٍى کیػِ ّبی ًبیلًَی ثػتِ ثٌدی ؾدُ ٍ پع اش کود گورازی ثكوَزت تكوبدفی ثوس      

 زٍی آى ّب آشهَى ّبی فیصیکَؾیویبیی اًجبم پریسفت  

 ارزیابی کیفی

تس ٍ قوغ کل دز ّسچْبز ًَع آداهع هَزد ثسزغی قساز گسفتٌد ٍ ّوِ ایي آشهبیؿوبت  دز ایي تحقیق هیصاى زطَثت ، خبکػ

 (   13ٍ 12ٍ 10قَزت گسفت ) 759هتبثق زٍؼ اغتبًدازد اًداشُ گیسی آداهع ؾوبزُ 

ّوهٌیي خكَقیبت فیصیکی هبًٌد : غتتی ، غفتی ، جًَدگی ، اش ّن گػیتتگی ، چػجٌدگی ، پیَغتگی ٍ ازتجبػیوت آى  

غبخت آهسیکب ( اغوتفبدُ   YYOLLجْت اًداشُ گیسی ایي خكَیبت اش دغتگبُ ثبفت غٌجی ) ثسزغی قساز گسفت    ّب هَزد

 1ًیوَتي ، غوسػت    500ّوهٌویي ، اش ًیوسٍی    هیلی هتس ثسای ایي هٌظَز اغتفبدُ ؾد   50گسدید   پسٍة اغتَاًِ ای ثب قتس 

هیلوی   8گسم ، ازتفوبع   2ٍشى ًوًَِ ّبی آداهع هَزد اغتفبدُ ید   دزقد اغتفبدُ گسد 30هیلی هتس ثس ثبًیِ ٍ هقداز فؿسدگی 

 هیلی هتس ثَد    11هتس ٍ دازای قتس 

 تجسیٍ يتحلیل آماری 

ثب غوِ تکوساز اًجوبم ؾود   دز      % 1دز غظر آهبزی  ثسزغی دادُ ّبی حبقل اش آشهبیؽ ّب ثب اغتفبدُ اش طسح گبهال تكبدفی

  هَى داًکي هَزد ثسزغی قساز گسفت دادُ ّب ثب اغتفبدُ اش آشآًبلیص ٍ هیبًگیي  SSSSًْبیت دادُ ّب تَغط ًسم افصاز 

 وتایج

هؿوبّدُ هوی ؾوَد تفوبٍت هؼٌوبدازی ثویي        2ثبؾود ٍ ّووبى طوَز کوِ دز جودٍل       4زطَثت آداهع حوداکرس هوی تَاًود    

زطَثت ًوًَِ ّبی آداهع  دیدُ هوی ؾوَد ٍ ّوس چوِ هقوداز قووغ ثٌوِ دز آداهوع افوصایؽ یبثود ، هقوداز زطَثوت ًیوص              

 هی ؾَد   ثیؿتس

ًؿبى هی دّد کِ هیصاى خبکػتس ٍ قوغ کل ًیص ثب افصایؽ هقداز قوغ ثٌِ دز آداهع ، شیوبدتس هوی    4ٍ  3ًتبیج جدٍل ّبی 

 ؾَد  

ت یییسات ثبفتی آداهع حبٍی هقبدیس هتتلا قوغ ثٌِ زا ًؿبى هی دٌّد ، کِ اختالی آهبزی هؼٌبدازی ثویي   12تب  5جداٍل 

 تیوبزّب هؿبّدُ هی ؾَد  

 

 

 



 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه رطًبت آدامس -2جذيل   

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .گسٍُ ثٌدی ثسحػت داًکي هی ثبؾد   اػداد هیبًگیي غِ ثبز تکساز هی ثبؾٌد  *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   

 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه خاکستر آدامس -3جذيل   

G3 G2 G1 G0 )هقداز قوغ)گسم 

9/3 a 86/3 b 81/3 c 32/2 d )خبکػتس)دزقد 

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .گسٍُ ثٌدی ثسحػت داًکي هی ثبؾد   اػداد هیبًگیي غِ ثبز تکساز هی ثبؾٌد  *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   
 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه صمغ کل آدامس -4جذيل   

G 3  G2 G1 G0 )هقداز قوغ)گسم 

03/71 a 403/69 b 027/67 c 76/59 d )قوغ کل)دزقد 

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ که می گريٌ بىذی برحسب داو *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   

 

لف صمغ بىٍ در میاوگیه ضکستگی آدامسبررسی اثر مقادیر مخت -5جذيل   

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ  *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   

G3 G2 G1  )ؾبّد( G0 )هقداز قوغ)گسم 

 

4933/4  a 2033/3 b 2333/2 c 52/1 d )زطَثت)دزقد 

G3 G2 G1 G0 )هقداز قوغ)گسم 

046/2 d 0532/2 c 092/2 b 1199/2 a  ؾکػتگی 



 

 
 

 

تی آدامسبررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه سف -6جذيل   

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

74/15 d 329/20 c 616/23 b 658/30 a غفتی 

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .د میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذگريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذا *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   

 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه جًوذگی آدامس -7ل جذي  

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

  هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر 

 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه پیًستگی آدامس -8جذيل   

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

0477/0 a 042/0 a 0341/0 b 0257/0 c پیَغتگی 

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   

 

 

 

 

 

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

3293/0 c 4847/0 b 5433/0 b 802/0 a حبلت آداهػی(N)  



 

آدامس 1بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه سختی  -9جذيل   

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

57/201 d 83/249 c 91/287 b 43/463 a 1غتتی(N) 

ًد دازای اختالی اػدادی کِ ثب حسٍی غیسهؿبثِ ًؿبى دادُ ؾدُ ا .گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

هی ثبؾٌد    01/0آهبزی هؼٌبدازی دز غتر   

  

آدامس 2ف صمغ بىٍ در میاوگیه سختی بررسی اثر مقادیر مختل -10جذيل   

اعذادی کٍ با حريف غیرمطابٍ وطان دادٌ ضذٌ اوذ دارای اختالف آماری  . گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

  .می باضىذ 01/0معىاداری در سطح 

 
 

تجاعیت آدامسبررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه ار -11جذيل   

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

365/0 d 4783/0 c 5527/0 b 6629/0 a خبقیت ازتجبػی (mm) 

اعذادی کٍ با حريف غیرمطابٍ وطان دادٌ ضذٌ اوذ دارای اختالف آماری  . گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

.می باضىذ 01/0معىاداری در سطح   

 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه چسبىذگی آدامس -12جذيل   

اعذادی کٍ با حريف غیرمطابٍ وطان دادٌ ضذٌ اوذ دارای اختالف آماری  . گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

  .می باضىذ 01/0معىاداری در سطح 

 

 

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

22/82 c 5/100 bc 34/131 b 61/267 a 2غتتی(N) 

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

794/5 a 6437/4 b 539/3 c 6572/2 d  چػجیدگی(N) 



 

بررسی اثر مقادیر مختلف صمغ بىٍ در میاوگیه صمغیت آدامس – 13جذيل   

G3 G2 G1 G0 هقداز قوغ 

9001/0 c 0137/1 b 9837/0 b 212/1 a قو یت 

اعذادی کٍ با حريف غیرمطابٍ وطان دادٌ ضذٌ اوذ دارای اختالف آماری  . گريٌ بىذی برحسب داوکه می باضذ . اعذاد میاوگیه سٍ بار تکرار می باضىذ *

  .می باضىذ 01/0معىاداری در سطح 

  

 بحث

  وقص صمغ بىٍ بر ريی يیصگی َای ضیمیایی آدامس 

 زطَثت  

سدد ، ًؿبى هی دّد کِ اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ دز هقبدیس هتتلا هَجت ت ییسدز هقداز زطَثت آداهوع هوی گو    2ًتبیج جدٍل 

ثگًَِ ای کِ ثب افصایؽ هقداز قوغ ثٌِ دز آداهع ، زطَثت ًیص افصایؽ هی یبثد   ػلت آى زا هی تَاى ثِ هقداز آة هَجوَد  

آشهبیؽ  دز قوغ ثٌِ هسثَی داًػت کِ ّس چِ هقداز ایي قوغ افصایؽ یبثد ،  دز ًتیجِ هقداز زطَثت ًیص شیبدتس هی گسدد  

لَ ید آلصیٌبت ثبػو  افوصایؽ جورة آة هوی ؾوَد        ّوکبزاى ًؿبى داد افصٍدى ّیدزٍکّبی اًجبم ؾدُ ثِ ٍغیلِ زاغل ٍ 

احتوبال افصایؽ جرة آة ٍاثػتِ ثِ تؼداد گسٍُ ّبی ّیدزٍکػیل هَجَد دز غبختبز ّیدزٍکلَییود اغوت کوِ ثوب افوصایؽ      

تؿکیل پیًَد ّیدزٍضًی شیوبد  تؼداد گسٍُ ّبی ّیدزٍکػیل هقداز جرة آة افصایؽ هی یبثد شیسا ٍاکٌؽ آة ثب ایي هَاد ثب 

 (     18هی ؾَد )

 خاکستر-

ًؿبى هی دّد کِ ثکبزثسدى قوغ ثٌِ دز آداهع هَجت افصایؽ خبکػتس خَاّود ؾود ٍ ّسچوِ هقوداز ایوي       3ًتبیج جدٍل 

َ     قوغ شیبدتس ثبؾد ، هقداز خبکػتس ثیؿتس هی ؾَد   د   دز ٍاقغ ثب افصایؽ هقداز هَاد هؼدًی ، هقداز خبکػوتس شیوبد هوی ؾو

ثِ دلیل ثیؿتس ؾدى اهالح ٍ هَاد هؼٌی ، افوصایؽ  ( ًؿبى داد ثب افصایؽ پسهییت هیصاى خبکػتس 1390ّوبى گًَِ کِ ٍاحدی )

  (   11یبفت )

 صمغ کل  -

هؿتف هی ًوبید کِ اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ هَجت ت ییس دز هقداز قوغ کل آداهع هی ؾَد   ّسچوِ هقوداز    4ًتبیج جدٍل 

ػلت ایي افصایؽ زا هی تَاى ایي گًَِ ثیبى کسد کِ قووغ ثٌوِ ،   ، هقداز قوغ کل ًیص افصایؽ هی یبثد    قوغ ثٌِ ثیؿتس ؾَد



 

خَد یک قوغ هتسؾحِ اش دزخت ثٌِ هی ثبؾد ٍ ثب افصٍدى آى ثِ آداهع هقداز قوغ کل ت ییوس هوی یبثود ٍ ّسچوِ ثیؿوتس      

 ا بفِ ؾَد دز ًتیجِ قوغ کل ثیؿتس ، افصایؽ خَاّد یبفت  

 مغ بىٍ بر ريی خصًصیات فیسیکی آدامساثر ص-

 ضکستگی- 

ثووب افووصایؽ هقووداز قوووغ ثٌووِ دز آداهووع ؾکػووتگی کووبّؽ هووی یبثوود   اغووتفبدُ اش قوووغ ثٌووِ ثووس زٍی هقووداز زطَثووت 

 داهووع اثووس هووی گوورازد ٍ ثووب افووصایؽ دز هقووداز زطَثووت ، ؾکػووتگی ) اشّوون گػوویتتگی ( ًیووص کووبّؽ هووی یبثوود      آ

ؿووبى دادًوود کووِ ًووبى ّووبی حووبٍی قوووغ کبزاگیٌووبى دز توووبم غلظووت ّووب ٍ دز توووبم  ( 1388ًقسیؿووی زاد ٍ ّوکووبزاى )

   (   6ثبشُ ّبی شهبًی ثبػ  کبّؽ ًیسٍی ؾکػت هی ؾًَد )

 سفتی  -

 اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ هَجت کبّؽ غفتی دز آداهع هی ؾَد ٍ ّس چِ هقداز ایي قوغ ثیؿتس ؾَد ، غفتی ًیص ثیؿتس کبّؽ  

گفتِ ؾد ایي قووغ هوَجت ثبال زفتي زطَثت دز آداهع هی ؾوَد ٍ ثبفووتی ًووسم دز آداهووع    هوی یبثد   ّووبى گًَِ کِ 

ثِ ایي ًتیجِ زغیدًد ًوًَِ ّبی حبٍی پکتیي ٍ پکتیي ثب اتكبالت ( 1390هجرٍثی ٍ ّوکبزاى ) (   15ٍ 7ایجوبد هی ًوبید)

 (   9ى غفتی ثیؿتس کبّؽ هی یبفت )ػس ی دز ًبى غفتی زا کبّؽ دادًد ٍ ثب افصایؽ ایي ّیدزٍکلَییدّب دز ًب

 حالت آدامسی-

ثب افصایؽ دز هقداز قوغ ثٌِ اهکبى جَیدُ ؾدى آى ًیص کبّؽ هی یبثد   ایي قوغ ًسهی شیبدی دز ثبفت ایجبد هی ًوبیود ٍ  

ش ایوي قووغ   ثب افصایؽ ًسهی ، هقداز چػجٌدگی آى ثِ دًداى شیبدتس هی ؾَد ٍ اهکبى جَیدى کبّؽ هی یبثد   ثٌبثسایي ثبید ا

ّوجػوتگی هٌفوی ثویي زطَثوت ٍ      دز هقداز هٌبغت اغتفبدُ ًوَد ٍ یب هَادی ثکبز ثسد کِ اش ًسهی شیبد آى جلَگیسی ًوبید  

 (   11جًَدگی ) حبلت آداهػی ( ٍجَد دازد ٍثب افصایؽ هقداز زطَثت ، حبلت آداهػی کبّؽ هی یبثد )

 پیًستگی -

تگی دز آداهع ًیص ثیؿتس هی ؾَد   ػلت ایي اهوس زا هوی توَاى ثوِ هقوداز زطَثوت       ثب اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ دز آداهع ، پیَغ

ثِ طَز کلی ثوب افوصایؽ    ًػجت داد کِ قوغ ثٌِ ثبػ  ثبال ثسدى زطَثت دز آداهع ؾدُ ٍ ًسهی ٍ پیَغتگی ثیؿتس هی ؾَد  

 (   11زطَثت ، پیَغتگی افصایؽ هی یبثد ) 

 

 

 



 

 2ي 1سختی -

ؽ غتتی دز آداهع هی گسدد ٍ ّس چِ ایي قووغ ثیؿوتس ثکوبز زٍد ، غوتتی ًیوص ثیؿوتس       اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ هَجت کبّ 

ّؽ پیدا هی کٌد   ثسخی اش هٌبثغ ، زطَثت زا هْن تسیي ػبهل هؤثس دز هیصاى غتتی هی داًٌود کوِ ثوب افوصایؽ زطَثوت ،      کب

 (   11ٍ20غتتی کبّؽ پیدا هی کٌد )

 ارتجاعیت-

  دز ٍاقغ ازتجبػیت )فٌسیت( ثِ طَز غیوس هػوتقین   ع ، ازتجبػیت ًیص کبّؽ هی یبثد ثب افصایؽ دز هقداز قوغ ثٌِ دز آداه

ثیبًگس االغتیػیتِ ًوًَِ اغت ٍ ّس چِ فٌسیت دز ًوًَِ ثیؿتس ثبؾد االغتیػیتِ دز ًوًَوِ ثوبالتس اغوت ٍ هتلَثیوت دز ًوصد      

د   ّوجػتگی هٌفی ثیي حبلت فٌسیوت ٍ  هكسی کٌٌدُ افصایؽ هی یبثد   ازتجبػیت ّوجػتگی ثبالیی ثب خبقیت آداهػی داز

 (   11زطَثت ٍجَد دازد )

 چسبىذگی-

اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ هَجوت افوصایؽ چػوجٌدگی دز آداهوع هوی گوسدد   شیوسا ایوي قووغ ثبػو  ثوبال ثوسدى زطَثوت دز              

 (  11د ، چػجٌدگی ًیص ثیؿتس خَاّد ؾد ) آداهع هی ؾَد ٍ ّس چِ هقداز زطَثت ثیؿتس ؾَ

 صمغیت-

  ثب افصایؽ هقداز قوغ ثٌِ ، قو یت ثیؿتس کبّؽ هی یبثود  هَجت کبّؽ قو یت دز آداهع هی ؾَداش قوغ ثٌِ  اغتفبدُ

 (  11  ّوجػتگی هٌفی ثیي قو یت ٍ هیصاى زطَثت ٍجَد دازد )

 وتیجٍ گیری 
كَقویبت  اغتفبدُ اش قوغ ثٌِ ثِ ػٌَاى یک قوغ گیبّی کِ دازای خبقیت جًَدگی ًیص هی ثبؾد هَجوت ت ییوس دز خ  -1

 فیصیکَؾیویبیی آداهع هی گسدد   

ایي قوغ گیبّی ، چٌبًهِ دز هقداز هٌبغت ٍ یب ّوساُ ثب هَادی ثکبز زٍد کِ خبقیت چػوجٌدگی آى زا کوبّؽ دّود ،    -2 

 هی تَاًد ثبػ  ثْجَد خَاـ آداهع گسدد  

آداهع ثکبز ثسد   ثب ایي کبز هی تَاى  ایي قوغ زا هی تَاى ثب دزقد ًػجی هٌبغت ثب پبیِ آداهع تسکیت ًوَد ٍ دز تْیِ -3 

اش هَاد غٌتصی ٍ ؾیویبیی کوتسی دز تْیِ آداهع اغتفبدُ ًوَد ٍ حتی ایي قوغ گیبّی ػتس ٍ طؼن خَؾبیٌدی دز آداهوع  

 هی تَاًد ثَجَد آٍزد   

بّؽ ازتجبػیوت ٍ  ایي قوغ ثب ت ییساتی کِ دز هقداز زطَثت دز اداهع ایجبد هی ًوبید ، ثبػ  افصایؽ چػجٌدگی ، کو  -4 

 ؾکػتگی ، کبّؽ غتتی ٍ افصایؽ ًسهی ، کبّؽ جًَدگی دز آداهع خَاّد ؾد   



 

اغتفبدُ اش ایي قوغ دز آداهع هی تَاى ثِ ػٌَاى یک دازٍ ثْسُ ثسد   ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ، ایي قوغ دازای خَاـ دزهبًی  -5

 وبیٌد   ایي هػئلِ زا تبیید هی ً شیبدی هی ثبؾد ٍ تحقیقبت اًجبم ؾدُ ًیص

 مىابع

،ـ ػظیوی حػیٌی،ـ اغفٌدیبزی،ی ػلَی،ک هقبیػِ اثس آداهع ثدٍى قٌد اٍزثیت ٍغقص طجیؼی ثسهیصاى ثتتیبزی-1

  423-4،428،ؾوبزُ 24،هجلِ داًؿکدُ دًداًپصؾکی داًؿگبُ ػلَم پصؾکی ؾْیدثْؿتی،دٍزُ 1385آى ، HPتسؾر ثصام ٍ

، پبیبى ًبهِ  داًی زٍغي پَغت پػتِ ٍحؿی ٍ هَادًبقبثًَی ؾًَدُ آى،ثسزغی خَاـ آًتی اکػی1390،م ،تَغلی کفساًی-2

 دٍزُ کبزؾٌبغی ازؾد ،داًؿگبُ فسدٍغی هؿْد 

 ،جْبد داًؿگبّی قٌؼتی اقفْبى  طسح تحقیقبتی اغتتساج زٍغي اش پػتِ ٍحؿی،1373حبجی حیدزی ،د ، -3
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