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 چکیده

خـک کشدى، فشآیٌذ گشفتي سعَثت ثِ کوک اًتمبل حشاست ٍ سعَثت اػت ٍ یکی اص لذیوی تشیي سٍؽ ّبی ًگْذاسی هَاد غزایی هی  

ػلت اهکبى تغییشات ًبهغلَة دس کیفیت هَاد غزایی دس اثش خـک ؿذى، کٌتشل آى اص اّویت ٍیظُ ای ثشخَسداس اػت. دس ًتیدِ  ثِثبؿذ کِ 

ثشای ًگْذاسی هغوئي هَاد غزایی الصم اػت آًْب سا ثِ سعَثت هـخلی سػبًذ. دس ایي پظٍّؾ خـک کشدى هیَُ خشهب سلن هضبفتی، دس 

گبّی اًدبم ؿذ. اثش فبکتَسّبی هؼتمل دهب ٍ ػشػت خشیبى َّا ثش خـک کشدى خشهب هضبفتی ثب دػتگبُ خـک کي کبثیٌتی آصهبیـ

دسخِ ػبًتی گشاد ثب  85 ٍ 65،  55هتش ثشثبًیِ ٍ ػِ ػغح دهبیی 2ٍ  5/1، 1اػتفبدُ اص َّای گشم دس ػِ ػغح ػشػت خشیبى َّا 

ش، هذت صهبى خـک ؿذى ٍ هیضاى چشٍکیذگی تب سػیذى ثِ سعَثت اػتفبدُ اص یک عشح  آصهبیـی فبکتَسیل ثش فبکتَسّبی ٍاثؼتِ ًظی

ػشػت خشیبى َّا تبثیش هؼٌب داسی  -اثشات دٍ گبًِ دهب ًـبى داد کِ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس آهبسی ًتبیحتحلیل ًْبیی هحلَل ثشسػی ؿذًذ. 

هی ثبؿذ. دس ایي  95%ٍ 99 %َّا ثِ تشتیت دس ػغحدس صهبى خـک ؿذى ًذاسًذ، اهب ػغَح هؼٌبداسی اثشات تک گبًِ دهب ٍ ػشػت خشیبى 

هتش ثش ثبًیِ ثذػت آهذ کِ دس  2دسخِ ػبًتی گشاد ٍ ػشػت خشیبى َّای  85تحمیك ثْتشیي کیفیت خشهبی خـک ؿذُ دس ؿشایظ دهبیی 

 دلیمِ هی ثبؿذ.  277ایي ؿشایظ هتَػظ صهبى خـک ؿذى دس حذٍد 

 

 کلیدي هاي واشه

 ، دهبی خـک کيى، ػشػت خشیبى َّاخشهبی هضبفتی ، خـک کشد 

 

 

  مقدمه -1

خشهب یکی اص هحلَالت هْن کـبٍسصی ٍ یکی اص هٌبثغ ػوذُ تحلیل اسص 

ثشای کـَس هی ثبؿذ. هیَُ خشهب اص ًظش گیبُ ؿٌبػی یک هیَُ ػتِ اص 

ٍ پَػت خبًَادُ پبلن هی ثبؿذ کِ اص ّؼتِ، هیبى ثش)هضٍکبسح( گَؿتی 

هیَُ ) ثشٍى ثش یب اپی کبسح( تـکیل ؿذُ اػت. هیَُ خشهب یک هٌجغ غٌی 

اص کشثَ ّیذسات ّب ) ػوذتب ؿبهل لٌذّبی ػبدُ ٍ فیجش(، ٍیتبهیي ّب ٍ 

 Barreveld ,1993)  ػٌبكشی هبًٌذ فؼفش ، آّي، پتبػین ٍ کلؼین اػت

). 



 

 

هتوبیل ثِ خشهبی هضبفتی اص ًَع هشعَة ٍ ًیوِ خـک ثِ سًگ لشهض تیشُ 

ثبصاس هلشف آى ػوذتب ثبصاسّبی داخلی هی  ػیبُ ٍ داسای ثبفتی ًشم اػت.

ِ دلیل داؿتي سعَثت صیبد، ثِ فؼبد حؼبع اػت ثِ ثثبؿذ. ایي ٍاسیتِ 

ّویي دلیل ػذم اػتفبدُ اص ػشدخبًِ دس حیي ًگْذاسی ٍ ثبصاسیبثی ثبػث 

دس ایي  َد.ی اص ایي ٍاسیتِ ثب اسصؽ هی ؿلبثل تَخْ فبػذ ؿذى همذاس

ثشسػی تبثیش دهب ٍ دثی َّا ثش خـک کشدى ثِ ػٌَاى یک ساّکبس  تحمیك

خْت افضایؾ هبًذگبسی خشهبی هضبفتی ثب اػتفبدُ اص َّای گشم هَسد 

اسصیبثی لشاس گشفت تب دهب ٍ دثی هٌبػت ثشای خـک کشدى ایي ٍاسیتِ خشهب 

 (.1331خَیجبسی، (هـخق گشدد

هلٌَػی اًدبم هی ؿَد. اٍلیي  خـک کشدى ثِ دٍ كَست عجیؼی یب

گضاسؽ ثجت ؿذُ دس هَسد اػتفبدُ اص خـک کي ٍ خـک کشدى هلٌَػی 

خشهب، ثِ تحمیمی تَػظ ٍیٌؼَى دس ایبلت آسیضًٍبی آهشیکب ثش هی گشدد. اص 

هضاییبی خـک کشدى هلٌَػی )كٌؼتی ( هی تَاى ثِ کبّؾ ضبیؼبت ، 

َاهل ًبهؼبػذ خَی، کٌتشل دهبی فشایٌذ، حفبظت اص هحلَل دس همبثل ػ

ػشػت ثبالتش خـک کشدى، سػبیت ساحت تش ٍ ثْتش اكَل ثْذاؿتی، کٌتشل 

حولِ  شاثشآػبًتش فشایٌذ ٍ دسكذ سعَثت هحلَل، حفبظت هحلَل دس ث

حـشات ٍ پشًذگبى ٍ ًیبص ثِ فضبی کوتش اؿبسُ کشد ٍ اص هؼبیت آى هی تَاى 

جیؼی دس ثشخی ّضیٌِ ثبالی آًْب ٍ کبّؾ سًگ هحلَل ًؼجت ثِ سٍؽ ع

 ,.Rotti, 2000, Sagoy et al., 2005, Waewsak et al) هَاسد ًبم ثشد

2006). 

خـک کشدى کبثیٌتی سٍؿی اػت کِ دس کـَسّبی پیـشفتِ، خبیگضیي 

سٍؽ آفتبثی ثشای اکثش هَاد غزایی ؿذُ اػت. کبّؾ سعَثت دس خـک کي 

ّبی کبثیٌتی دس دهب ٍ خشیبى َّای کٌتشل ؿذُ ثبػث تٌظین سعَثت 

دس هٌبػت ثشای ًگْذاسی خشهب ٍ ًگْذاسی هحلَلی ثب کیفیت ثبال هی ؿَد. 

اثش ثِ ایي ًتیدِ سػیذًذ کِ  2002ٍ ّوکبساى دس ػبل  Fladeتحمیمی 

دهبی خـک کي ثش سعَثت خشهب هؼٌی داس اػت ٍ ؿیت هٌحٌی خـک 

 00، 00، 00گشاد ثیـتش اص ػبیش دهبّب ) یدسخِ ػبًت 20کشدى دس دهبی 

ثِ دلیل ػخت ؿذى پَػتِ خشهب دس دهبی  .دسخِ ػلؼیَع ( هی ثبؿذ

 .دسخِ گضاسؽ ؿذ 20دهبی  دسخِ، ػشػت خـک ؿذى کوتش اص 00

اکثش هَاد غزایی ًؼجت ثِ حشاست حؼبع هی ثبؿنٌذ چنَى ثبػنث ثنِ     

ٍخَد آهذى تغییشاتی ًظیش اکؼیذاػیَى، تغییشات سًگ، چشٍکیذگی یب کنن  

ؿذى کیفیت ثبفت  دس اثش خشٍج آة ٍ تغییش اسصؽ تغزینِ ای دس آًْنب هنی    

  ِ  ىٍخنَد آهنذ   ؿَد. ثِ ػالٍُ ؿشایظ ٍ تکٌیک ّبی خـک کشدى ثبػنث ثن

تغییشاتی دس ػبختوبى هحلَل خـک ؿنذُ هنی ؿنَد کنِ ثشخنی اص ایني       

تغییشات فیضیکی ٍ ؿیویبیی اص ًظش هلنشف کٌٌنذُ هغلنَة ًیؼنت. چنَى      

کیفیت غنزاّبی خـنک ؿنذُ ثنِ هینضاى تغیینشات فیضیکنی، ؿنیویبیی ٍ         

ثیَؿیویبیی کِ دس عَل خـک کشدى اتفبق هی افتذ ثؼتگی داسد ثِ ّویي 

اص دهبی پبییي دس خـک کشدى ثبػث حفظ ثْتش هنَاد غنزایی    ػلت اػتفبدُ

  کننشدى هننی ؿننَد  هننی ؿننَد اهننب ثبػننث عننَالًی تننش ؿننذى صهننبى خـننک

.(Miranda et al., 2009)    

خـک کشدى خشهبی تبصُ اهشی ضشٍسی اػت، صیشا خشهبی تبصُ حبٍی 

سعَثت ثبالیی هی ثبؿذ کِ ثبػث کبّؾ ػوش هبًذگبسی هحلَل هی ؿَد . 

هبّبی سػیذُ اخبصُ دادُ هی ؿَد کِ ثِ عَس خضئی لجل اص ثشداؿت ثش ثِ خش

سٍی دسخت خـک ؿًَذ ٍ هدذداً ثشای ثبال ثشدى کیفیت ًگْذاسی ٍ اًجبس 

. ثب ایي ٍخَد داسی، آًْب سا دس هدبٍست ًَس خَسؿیذ خـک هی کٌٌذ

چشاغی ک کشدى آفتبثی ثِ خَثی هـَْد اػت)هـکالت هشثَط ثِ خـ

  (.1303دّذصی،

 واد و روش هام -2

 مواد و تجهیسات 2-1

ی پلی اتیلٌی کِ بص ثِ كَست ثؼتِ ثٌذی ؿذُ دس کیؼِ ّبخشهبی هَسد ًی

دس خؼجِ ّبی همَایی لشاس داؿت اص ؿْشػتبى خیشفت دس ؿْشیَس هبُ 

تْیِ ؿذ. چَى ایي خشهبّب اص لجل دػت چیي ٍ تویض ؿذُ ثَدًذ  1332

ًیبصی ثِ تیوبس اٍلیِ ًذاؿتٌذ. ثِ هٌظَس داؿتي یک ًوًَِ یکٌَاخت ٍ 



 

 

خبسج کشدُ ٍ تلبدفی ثِ گًَِ ای کِ ثِ آًْب كذهِ ٍاسد ًـَد اص خؼجِ ّب 

ػول هخلَط کشدى ٍ یکٌَاخت ػبصی ثش سٍی آًْب اًدبم ؿذ. ثشای خـک 

کشدى خشهب هضبفتی اص خـک کي کبثیٌتی آصهبیـگبّی اػتفبدُ گشدیذ . 

ثشای ثشسػی سًٍذ خـک ؿذى ًوًَِ خشهب ثِ كَست تک الیِ  ثش سٍی 

دلیمِ ثؼذ اص سػیذى ثِ دهبی هَسد آصهَى لشاس  20ػیٌی ّبی خـک کي 

 گشفت ٍ خشیبى َّا ثب دهب ٍ دثی هـخق اص سٍی آى ػجَس دادُ ؿذ.

عشح هَسد اػتفبدُ دس ایي پظٍّؾ، فبکتَسیل دس لبلت عشح کبهال 

كَست  spss20افضاس  تکشاس ثَدُ ٍ آًبلیض آهبسی آى ثَػیلِ ًشم 3تلبدفی ثب 

اًدبم ؿذ ٍ ػپغ ثب  1% ٍ 0% گشفت. اثتذا همبیؼِ هیبًگیي دس ػغح

اػتفبدُ اص آصهَى چٌذ داهٌِ ای داًکي گشٍُ ثٌذی ٍ همبیؼِ ًتبیح كَست 

.گشفت

آهذ.  کشدى دسآٍى ثذػت هیضاى سعَثت اٍلیِ ًوًَِ ثب سٍؽ خـک

 3دس  ٍ گشفتِ لشاس ػلؼیَع دسخِ 100±1دهبی دس آٍى دس ّب ًوًَِ

. ًـذ هـبّذُ تَصیي ثبس دٍ ثیي ٍصًی تغییش کِ عَسیِ ثؿذ.  خـکتکشاس 

)هحؼٌیي، صیش ثشای هیضاى سعَثت اٍلیِ ثش پبیِ تش اػتفبدُ ؿذساثغِ 

1300).      

(1)                     
      

  
          

 M   =دسكذ سعَثت ثش پبیِ تش 

 خشم اٍلیِ ًوًَِ=    

 ًوًَِ ثؼذ اص خـک کشدى دسآٍى خشم =   

 شدن خشکزمان  -2-2

پغ  خشهبهحتَای سعَثتی  هذت صهبى خـک ؿذى، ثبیذ ثِ هٌظَس تؼییي

ًوًَِ ثشداسی اص خشهب دس عی ثِ ایي هٌظَس  % ثشػذ.20اص خـک ؿذى ثِ 

صهبًی کِ سعَثت هحلَل دلیمِ اًدبم پزیشفت.  00صهبى خـک ؿذى ّش 

هحتَای سعَثتی ثش  فشآیٌذ تَلف هی یبثذ. .% سػیذ20ثِ همذاسی کوتش اص 

)هشتضَی،  .هحبػجِ گشدیذساثغِ صیش اص  (MC)هجٌبی ٍصى هشعَة 

1301). 

 (2 )             MC = 
        

   
 

 

ثِ تشتیت ٍصى ًوًَِ لجل ٍ ثؼذ اص لشاس  Win  ٍWoutدس ایي ساثغِ 

 00،  00ثشسػی سًٍذ خـک ؿذى دس ػِ ػغح دهبیی  .دادى دس آٍى اػت

 2ٍ  0/1، 1ٍ ػِ ػغح دثی َّا  ±2ًَػبى  بدسخِ ػبًتی گشاد ث 00ٍ 

 .هتش ثش ثبًیِ اًدبم ؿذ ± 1/0هتش ثش ثبًیِ ثب ًَػبى  

 درصد چروکیدگی -2-3

ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  گیشی چشٍکیذگی، تغییشات حدن ًوًَِ ثشای اًذاصُ

 اص .ؿذیي گشدیذ. دس ایي پظٍّؾ اص تَلَئي اػتفبدُ یتؼخبثدبیی هبیغ 

کـؾ ػغحی ٍ داًؼیتة  هی تَاىهضایبی تَلَئي ًؼجت ثِ ػبیش هبیؼبت 

خَؽ ًؼجتبً ثبال ٍ ػذم تغییش ػبختبس ؿیویبیی آى دس اثش هدبٍست  ًمغِکن، 

 (.811 فتحی،)سا ًبم ثشد  ثب َّا

دن تَػظ تَلَئي، داًؼیتة دلیك آى ثب اػتفبدُ اص گیشی حلجل اص اًذاصُ

هتش خـک ٍ پش  تؼییي گشدیذ. ثذیي هٌظَس ٍصى پیکٌَ پیکٌَهتشیسٍؽ 

ثش اػبع اختالف ٍصى ایي دٍ، ٍصى آة دسٍى  ٍ ؿذُ ثب آة همغش تؼییي

(، kg/m31000)هتش هـخق ؿذ. ػپغ ثب تَخِ ثِ داًؼیتة آة پیکٌَ

هتش هدذداً ثب تَلَئي پش ٍ  هحبػجِ گشدیذ. پیکٌَ (Vp)حدن پیکٌَهتش خبلی 

ٍصى تَلَئي دسٍى آى تؼییي ؿذ. دس ًْبیت ثب تَخِ ثِ ٍصى تَلَئي ٍ حدن 

ثشای . هحبػجِ گشدیذ kg/m3 002 ثشاثش (ρt)هتش داًؼیتة تَلَئي پیکٌَ

ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ خبثدبیی هبیغ، ٍصى یک ثـش  اًذاصُ گیشی حدن ًوًَِ

تَصیي ؿذُ  ًوًَِتؼییي گشدیذ. ثـش تب ًیوِ ثب تَلَئي پش ؿذ ٍ  (mp)خبلی 

(ms ) ثب ٍصى کشدى گشدیذدس داخل آى لشاس گشفت. ػپغ ثـش اص حالل پش .

اًذاصُ گیشی ؿذ. حدن ( mp+t+s)هدذد، ٍصى ثـش+ تَلَئي + ًوًَِ 

 (.1332) ػیگبسی،هحبػجِ گشدیذ ساثغِ سٍثِ سٍّب ثب اػتفبدُ اص  ًوًَِ

(3              )  
       –                  

  
 



 

 

داًؼیتة یک  (V1) خشهباٍلیِ الصم ثِ رکش اػت ثِ هٌظَس تؼییي حدن 

تؼییي گشدیذ ٍ ػپغ حدن  هزکَسثب اػتفبدُ اص سٍؽ  خشهبلغؼِ اص ّوبى 

 ًوًَِ ثب تَخِ ثِ ٍصى ٍ داًؼیتة آى اًذاصُ گیشی ؿذ. دسكذ چشٍکیذگی

(Sh)  ثب تؼییي حدن اٍلیِ ٍ حدن ًْبیی(V2)  ساثغِ صیش ثب اػتفبدُ اص

 (.1332) ػیگبسی،هحبػجِ ؿذ

(4                 )   
     

  
     

  نتایج و بحث

 0/23 ثیي اًذاصُ گیشی سعَثت خشهبی هضبفتی ًـبى داد کِ سعَثت اٍلیِ

 .) ثش هجٌبی ٍصى هشعَة ( ثَدُ اػت 0/31 _
اثش دهب ٍ ػشػت ثش فبکتَس  ٍاثؼتِ  (ANOVA) ًتبیح تدضیِ ٍاسیبًغ :1خذٍل 

 اًذاصُ گیشی ؿذُ

 چروکیدگی زمان درجه آزادي منبع تغییر

 111/1213553 2 دهب

** 

197/8 ns 

 481/33 * 111/12259 2 ػشػت

ns 

 ns 714/5 ns 722/4569 4 ػشػت*دهب

 543/31 519/3267 8 خغب

 ------ ------ 7 کل

-غیش هؼٌی   ns ،ذداس دس ػغح یک دسك*هؼٌی*داس دس ػغح پٌح دسكذ، *هؼٌی

 داس

  هتش ثش ثبًیِ . 2دهبّبی هختلف دس ػشػت خشیبى َّای  خشهب دس عی خـک ؿذى دس: هحتَای سعَثتی 1ؿکل 
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 .دسخِ ػبًتی گشاد 00خشهب دس عی خـک ؿذى دس ػشػت ّبی هختلف دس دهبی : هحتَای سعَثتی 2ؿکل 

اهب ًیؼت. هؼٌبداس تبثیش دٍگبًِ ػشػت ٍ دهب ثش هذت صهبى خـک ؿذى 

ثِ تشتیت دس ػغح ػغَح هؼٌبداسی اثشات تک گبًِ دهب ٍ ػشػت خشیبى َّا 

%  هؼٌبداس ؿذُ اػت ٍ ًـبى 33تبثیش دهب دس ػغح  .% هی ثبؿذ%30 ٍ 33

ثبػث هی ؿَد خشهب دس هذت صهبى هی دّذ کِ ّش چِ دهب افضایؾ پیذا کٌذ 

 همذاس سعَثت ثِ کِ  هی ثیٌین 1ثب تَخِ ثِ ؿکل   کَتبُ تشی خـک ؿَد.

صهبى خـک کشدى عی صهبى خـک ؿذى کبّؾ هی یبثذ ٍ دس عَس هذاٍم 

کوتشیي صهبى خـک ؿذى سا دس دهبی تش اػت. ثبالتش، کَتبُ  دس دهبّبی

دسخِ ػبًتی گشاد ؿبّذ ّؼتین ٍ هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ دهب  00

ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ  .ثیـتشیي ًمؾ سا دس کبّؾ صهبى خـک ؿذى داسد

کِ تغییشات هحتَای سعَثتی دس ػشػت ّبی هختلف هشثَط  2ؿکل ؿوبسُ 

دسخِ ػبًتی گشاد سا ًـبى هی دّذ. هـبّذُ هی ًوبیین کِ  00ثِ دهبی 

هتش ثش ثبًیِ خشیبى َّای گشم کَتبُ تشیي صهبى  2ًوَداس هشثَط ثِ ػشػت 

 20دلیمِ سا تب سػیذى ثِ سعَثت کوتش اص  222خـک ؿذى، دس حذٍد 

دسكذ ثش پبیِ ٍصى هشعَة داسد. هی تَاى ًتیدِ گشفت کِ ثب افضایؾ ػشػت 

بثدبیی َّای گشم، آٌّگ خـک ؿذى ػشیؼتش ؿذُ ٍ هذت صهبى خـک خ

کٌٌذُ ٍ هبدُ ّش چِ اختالف دهب ثیي هحیظ گشمؿذى کبّؾ هی یبثذ. 

غزایی ثیـتش ثبؿذ، ؿذت اًتمبل گشهب ثِ داخل هبدُ غزایی صیبدتش ؿذُ ٍ 

یبثذ. ٌّگبهی کِ آة اص هبدُ غزایی تجخیش سعَثت ثِ خبسج اص آى افضایؾ هی

کل ثخبس ثِ هحیظ اعشاف اًتمبل یبثذ، ثبیذ تشتیجی اتخبر گشدد کِ ثِ ثِ ؿ

هحیظ خـک کٌٌذُ ساًذُ ؿَد، دس غیش ایي كَست اتوؼفش اعشاف  اص خبسج

-ػغح هبدُ غزایی ثِ حبلت اؿجبع دسآهذُ ٍ ػشػت خـک ؿذى کٌذ هی

ثبؿذ هحیظ اعشاف هبدُ غزایی دیشتش ثِ حبلت اؿجبع دس  تش گشمؿَد. اگش َّا 

هَاد غزایی سعَثت  کشدى خـکآیذ. ثٌبثشایي َّای گشم دس صهیٌِ هی

کٌذ. ٍاضح اػت ثیـتشی سا اص هبدُ غزایی دس همبیؼِ ثب َّای ػشد خبسج هی

 اکي هفیذتش اص حدن کوتش َّکِ حدن ثیـتش َّای ٍاسد ؿذُ ثِ خـک

 .ثبؿذ هی
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ثب ثشسػی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل ًتبیح ثذػت آهذُ اص تحمیك، هی تَاى ًتیدِ 

اص خـک کي کبثیٌتی آصهبیـگبّی هی تَاى ثشای خـک کشدى گشفت کِ 

ثشای سػیذى ثِ حبلت  .ػتفبدُ کشدخشهب سلن هضبفتی ثب کیفیت هٌبػت ا

ثْیٌِ ثشای خـک کشدى خشهب ثبیذ ؿشایظ دهب ٍ ػشػت هٌبػت اًتخبة 

هب ٍ ػشػت َّا دس خـک کشدى خشهب هؼٌی هتغیش ّبی داثشّوچٌیي  ؿَد.

داس اػت. ٍ دهب ًمؾ ثؼیبس هْوی دس کبّؾ صهبى خـک کشدى داسد. 

دسخِ ػبًتی گشاد ٍ هٌبػت تشیي  00ثْتشیي دهب ثشای خـک کشدى خشهب 

ّشچٌذ هیضاى اًشطی هلشفی  هتش ثشثبًیِ تؼییي ؿذ. 2ػشػت خشیبى َّا 

ٍ  ال هی سٍد اهب ثب تَخِ ثِ کبّؾ لبثل هالحظِ صهبىثشای خـک کشدى ثب

دسخِ همشٍى ثِ كشفِ  00کبّؾ صهبى هلشف اًشطی، اػتفبدُ اص دهبی 

                                  .اػت

 مراجع
، 288ف . 1ذ فالحی، م.، ػلن هَاد غزایی، کـت ٍ كٌؼت چیي، خل [1]

1371. 

، یداًـگبُ فشدٍػ یی،خـک کشدى هَاد غزا ّبی سٍؽ ،.ع، ع. یهشتضَ [2]

1383. 

یٌتیک خلَكیبت فیضیکَؿیویبیی کیَی خـک ؿذُ کثشسػی  .،م فتحی، [3]

ی ػلجی هلٌَػی، ّب ؿجکِثِ سٍؽ تشکیجی اػوض َّای داؽ ثب اػتفبدُ اص 

 ،45-41هـْذ،  ،پبیبى ًبهِ دٍسُ کبسؿٌبػی اسؿذ، داًـگبُ فشدٍػی

1388. 

هذلؼبصی ػیٌتیک خـک کشدى خشهب ) سلن ثشحی "،.چشاغی دّذصی،ع [4]

، ّوبیؾ هٌغمِ ای یبفتِ "دس هشحلِ خالل ( ثب اػتفبدُ اص خشیبى َّای گشم

داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ کشهبًـبُ،  ،ّبی ًَیي ؿیوی ٍ هٌْذػی ؿیوی

1389. 

خشیبى َّا ثش خـک کشدى    ثشسػی اثش دهب ٍ ػشػت".،افـبسی خَیجبسی، ح [5]

پظٍّـْبی ػلَم ٍ ، ًـشیِ "ی هضبفتی ثَػیلِ خـک کي کبثیٌیخشهب

 .1391، 393-398، 4كٌبیغ غزایی ایشاى، 

ثْیٌِ ػبصی فشآیٌذ خـک کشدى کیَی دس خـک کي ّبی "،.ػیگبسی، ح [6]

، ثیؼت ٍ یکویي کٌگشُ هلی ػلَم ٍ كٌبیغ غزایی ایشاى، "تحت خال پبییي

  .1392،داًـگبُ ؿیشاص

[7] W. Barreveld, Date palm products. FAO Agriculture Services 

.Bulletin No.101.1993. 
[8] K. Flade, E. Abbo,"Air-draing and rehydration characteristics 

of date palm (phoenix dactylifera L.) fruits," Journal of Food 

Engineering, vol. 79, pp.724-730, 2007.   

[9] M. Miranda, H.  Maureira, H. Rodriguez, K and A. Vegalvez, 

" Influence of temperature on the drying kinetics, 

physicochemical properties, and antioxidant capacity of Aloe 

Vera (Aloe barbadensis Miller) gel," Journal of Food 

Engineering, vol. 91,  pp. 297-304,  2009. 
[10] C. Ratti, "Hot air and freeze drying of high value foods: a 

review", Journal of Food Engineering, vol. 49, pp.311-319, 

2001. 

[11] I. Saguy, S. Marabi, A. and R. Wallach," New approach to 

model rehydration of dry food particulates utilizing principles 

of liquid transport in porous media," Trends in Food Science 

& Technology, Vol.16, pp. 495-506, 2005. 

[12] J. Waewsak,C. Chindaruksa, and S. Chindaruksa," A 

mathematical modeling study of hot Air drying for some 

agricultural products", Thammasat International Journal of 

Science and Technology, vol. l, pp. 112-121, 2006. 

[13] N. Mohsenin, Physical properties of plant and animal 

materials, Gordon and Breach, science publishers, 1986. 

 


