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خطک ضذن بخطی بٍ فرایىذ ی قابلیت کاربرد اورژی فراصًت در سرعتمطالعٍ

 برگ چای
 

 1پًر، عادل حسیه3، سیذ بابک صلًاتیان2راضیٍ بابا گل تبار، ، *1رضا یگاوٍ

 

 کـاٍسصی، داًـکذُ کـاٍسصی، داًـگاُ ایالمّای هکاًیک هاؿیياػتادیاس گشٍُ  -1

 ّای کـاٍسصی، داًـکذُ کـاٍسصی، داًـگاُ ایالمهکاًیک هاؿیيداًـدَی اسؿذ  -2

 کاسؿٌاع اسؿذ هکاًیضاػیَى، هشکض تحقیقات چای، الّیداى، گیالى -3

.yeganeh@ilam.ac.irrmail: -E 

 چکیذٌ
کوک خشیاى َّای گشم صَست اػت؛ کِ تِ خـکخـک کشدى اص هشاحل هْن دس صٌؼت تَلیذ چای 

دّذ؛ تٌاتشایي اص ًظش هصشف صهاى تا تغییش فاص سخ هیگیشد. دس ایي سٍؽ، اًتقال خشم ٍ حشاست ّنهی

اًشطی تؼیاس پشّضیٌِ اػت. دس ایي تحقیق اثش اػتفادُ اص اهَاج فشاصَت تا تَاى تاال تش صهاى ٍ ًشخ خـک 

اًذ، هطالؼِ ؿذ. تحقیق دس قالة ای پالع ٍ هالؾ قشاس گشفتِّای چای کِ تحت فشایٌذّؿذى تشگ

 28هتش هشتغ ٍ تؼاهذ ٍات تش ػاًتی 01/4کوک اهَاج فشاصَت تا ؿذت طشح فاکتَسیل کاهال تصادفی تِ

ًتایح ًـاى داد کِ اػتفادُ اص دقیقِ اًدام ؿذ.  60ٍ  40، 20، 10کیلَّشتض دس چْاس ػطح صهاًی 

کاسگیشی تِچٌیي ٍ افضایؾ ًشخ فشایٌذ خـک ؿذى دس تشگ چای ؿذ. ّنفشاصَت ػثة کاّؾ صهاى 

تا تَخِ تِ کاّؾ دقیقِ تْتشیي تاثیش سا تش سٍی پاساهتشّای هَسد تشسػی داؿت.  40هذت فشاصَت تِ

-صشفِ یاًشطی هصشفهیضاى ای دس هقذاس قاتل هالحظِتَاى اًتظاس داؿت کِ تِصهاى خـک ؿذى هی

 خَیی ؿَد. 

 چای، خـک کشدى، فشاصَت، صهاى خـک ؿذى، ًشخ خـک ؿذىکلیذی: ياژگان 

 

 مقذمٍ
)ًاّیذ ٍ ّوکاساى،  سٍیذهی هؼتذلاغلة دس هٌاطق داسای آب ٍ َّای  گیاّی اػت کِ چای

ی اًذکی فاصلِذ. تٌاتشایي تًِدس صهاى تشداؿت اص سٍی تَتِ سطَتت تاالیی داس ّای ایي گیاُتشگ. (2007

هٌظَس خلَگیشی ػاصی تِ. دس صٌؼت چای(2011)تَث خَ ٍ ّوکاساى،  ذًؿَهی پغ اص تشداؿت فاػذ

ی چای سا پغ اص طی چٌیي تَلیذ هحصَلی تا قاتلیت حول ٍ ًقل آػاى، تشگ تاصُّا ٍ ّناص فؼاد تشگ

ّای ًتایح تشسػی(. 1999)توپل ٍ تاکؼتل،  کٌٌذ، خـک هیهشاحل پالع، هالؾ، غشتال ٍ تخویش

ی ًـاى دادُ اػت کِ پغ اص هشحلِ ػاصیچای فشایٌذّای هختلف هَسد ًیاصی اًشطی یٌِهحققاى دس صه
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 دٌّذخَد اختصاف هیای اص اًشطی هصشفی سا تِهالؾ، هشاحل پالع ٍ خـک کشدى ػْن قاتل هالحظِ

کي ًَع خشیاى دس ایشاى، فشایٌذ خـک کشدى تشگ چای تَػط خـک. (2011)تَث خَ ٍ ّوکاساى، 

ّا )خَسؿیذی، کيکي دس هقایؼِ تا دیگش اًَاع خـکگیشد. ایي ًَع اص خـک صَست هیَّای گشم 

 .(2001هاػکاى، ) تاالیی داسدتؼیاس اًشطی  شٍٍیَ ٍ غیشُ( هصشفاًدوادی، هایک

هحصَالت  کيخَیی دس هصشف اًشطی خـکفشایٌذ خـک ؿذى ٍ صشفِ تْثَد ًشخهٌظَس تِ

تَاى تِ ّا هیی ایي سٍؽققاى هَسد اػتفادُ قشاس گشفت. اص خولِّای گًَاگًَی تَػط هحهختلف، سٍؽ

هٌدوذ کشدى/رٍب کشدى ٍ یا اػتفادُ اص هحَسی، قشاس دادى دس آب دس حال خَؽ، ػاصی تکفـشدُ

ؿوائی ٍ  ؛2008ٍ ّوکاساى،  پٌی؛ 2003ٍ ّوکاساى،  دًذام سًٍگشک) ّای اػوضی اؿاسُ ًوَدهحلَل

س تْثَد ًشخ ای دّا تاثیش قاتل هالحظِاگشچِ ایي سٍؽ. (2011ٍ ّوکاساى،  ساهیشص؛ 2010اهام خوؼِ، 

تَػط ّای اػوضی کاّؾ کیفیت هحصَل ًْایی ٍ یا خزب هحلَلاها  ًذ،اِفشایٌذ خـک ؿذى داؿت

تٌاتشایي اػتفادُ اص یک سٍؽ . (2006دّقاى ًیا ٍ ّوکاساى، ) سًٍذؿواس هیّا تِهَاد اص هؼایة ایي سٍؽ

تِ یکی اص  ؛سا تْثَد تخـذ کِ تذٍى ایداد تغییشات ًاهطلَب دس کیفیت، ًشخ فشایٌذ خـک ؿذىًَیي 

 دس ایي هیاى اهَاجتثذیل ؿذُ اػت. ّای اخیش دس ػالگشاى ّای تحقیقاتی پظٍّـتشیي خٌثِْنه

خَد تِ کیفیت تَخِ هحققاى سا تِ خذی کاستشد دس دهای پاییي ٍ ػذم آػیةدلیل قاتلیت تِ 1فشاصَت

ّا اص قثیل ّا ٍ ػثضیاص فشاصَت دس خـک ؿذى تشخی اص هیَُ(. 1998)هیؼَى،  خلة کشدُ اػت

؛ 2007فشًاًذع ٍ ّوکاساى، ) کلن تشٍکلی، گل کلن ٍ غیشُ اػتفادُ ؿذُ اػتػیة، هَص، آًاًاع، 

اها تاکٌَى دس . (2013، تثاس ٍ یگاًِ؛ تاتاگل2008فشًاًذع ٍ ّوکاساى، ؛ 2007خوثشک ٍ ّوکاساى، 

تشگ ٍ یا  خؼفشیهَسد اػتفادُ اص ایي اهَاج دس فشایٌذ خـک ؿذى گیاّاى تشگی ؿکل اص قثیل ًؼٌا، 

 ًـذُ اػت.  ی هٌتـشچای گضاسؿ

دس ایي تحقیق ػؼی ؿذُ اػت تا اثش اػتفادُ اص فشاصَت تا تَاى تاال دس چْاس ػطح صهاًی هتفاٍت، 

 ی چای هَسد تشسػی قشاس گیشد. یافتِ پالع ٍ هالؾ ّایتش صهاى ٍ ًشخ فشایٌذ خـک ؿذى تشگ

 َامًاد ي ريش

 برگ چای
تحقیقات چای ٍاقغ دس هشکض  هضسػِ، اص 1392تشگ چای، سقن ّیثشیذ چیٌی، دس اٍاخش هاُ خشداد 

صَست دػتی ٍ تشاػاع اػتاًذاسد تَلیذ چای تحقیقات چای الّیداى تشداؿت ؿذ. ػولیات تشداؿت تِ

هطاتق اػتاًذاسد اًدوي  دسصذ سطَتت اٍلیِ .(2011ایضٍ، ) اًدام ؿذػیاُ )یک غٌچِ ٍ دٍ تشگ لطیف( 

گشم تشگ چای دسٍى آٍى  15 ،ػاع ایي سٍؽگیشی ؿذ. تشا( اًذاصAOAC ،1984ُسػوی ؿیوی )

(Venticell  تا دهای 111هذل )فشایٌذ خـک ؿذى تا ثاتت ؿذى گشاد قشاس گشفتی ػاًتیدسخِ 104 .

                                                 
1. Ultrasound 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 4931 اسفند   41 -الهیجان و مرکز تحقیقات چای کشورواحد یدااگشنه آزاد اسالم ملی چای                                                                                      همایش   اولیه                  
                      

 

ی تش ٍ تش پایِ ی دسصذ سطَتتتشتیة تشای هحاػثِ( ت2ِ( ٍ )1ػپغ اص سٍاتط ) ّا اداهِ یافت.ٍصى تشگ

 (.2007هاستیٌٍَ، خـک اػتفادُ ؿذ )اٍصتکیي ٍ 

 (1                           )                                                             
     

  
     

(2                           )                                                               
     

  
     

گشم دسصذ سطَتت اٍلیِ ) MCwٍصى ًْایی )گشم(،  Mf)گشم(،  ی تشگٍصى اٍلیِ M0ّا کِ دس آى

هقادیش  1خذٍل  تاؿٌذ.( هیگشم آب/گشم هادُ خـکدسصذ سطَتت اٍلیِ ) MCd( ٍ آب/گشم هادُ تش

 دّذ. ی چای ًـاى هیی تش ٍ خـک سا دس تشگ تاصُسطَتت اٍلیِ تش پایِ

هتش سٍی تشافی ػاًتی 20ضخاهت ّای تشداؿت ؿذُ تِتشگی دسصذ سطَتت اٍلیِ، پغ اص هحاػثِ

دس دقیقِ ٍ دهای  هتشهکؼة 500هتش پخؾ ؿذًذ. خشیاى َّای خٌک تا دتی  5/1×8/1×14تا اتؼاد 

 اًداهیذ. ػاػت تِ طَل  14ّا دهاًذُ ؿذ. فشایٌذ پالع ی تشگتِ دسٍى تَدُگشاد ی ػاًتیدسخِ 27

 : مقادیررطوبت اولیه برگ تازه چای.1جدول 

 سطَتت اٍلیِ )دسصذ( 

 پایِ خـک )گشم آب/گشم هادُ خـک( پایِ تش )گشم آب/گشم هادُ تش(

 71/289 51/87 تشگ تاصُ چای

 تیمار فراصًت
، اتؼاد داخلی: 2600Sهذل  Parsonicّا تا اهَاج فشاصَت اص یک حوام فشاصَت )هٌظَس تیواس تشگتِ

 01/4کیلَّشتض ٍ ؿذت  28تؼاهذ  لیتش( تا قاتلیت تَلیذ اهَاج تِ 7/2هتش، حدن: ػاًتی 10×5/13×24

تشاػاع ایي هحاػثِ ؿذ.  1سٍؽ گشهاػٌدیؿذت اهَاج تِاػتفادُ ؿذ.  هتش هشتغٍات تش ػاًتی

، Lutronتشهَکَپل ) کوکای تِدقیقِ 10ی صهاًی ِسٍؽ،افضایؾ دهای هحیط ػیال دس ؿؾ فاصل

( تشای 4( ٍ )3ػپغ اص سٍاتط )گیشی ؿذ. اًذاصُ( TP-01، هذل Kٍ پشاب )ًَع ( TM-916هذل 

 . (1992)هیؼَى ٍ ّوکاساى،  ی ؿذت اهَاج اػتفادُ ؿذهحاػثِ

(3                                                                    )                                      
  

  
 

(4                                                                   )                                               
 

 
 

                                                 
1. Calorimetric method 
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ی طٍل تش کیلَگشم دسخِی ػیال )ظشفیت گشهایی ٍیظُ Cpخشم ػیال )کیلَگشم(،  mّا، کِ دس آى

هؼاحت ػطح  Aگشاد دس ثاًیِ(، ی ػاًتیافضایؾ دهای ػیال دس ٍاحذ صهاى )دسخِ dT/dtگشاد(، ػاًتی

هتش هشتغ( ؿذت فشاصَت )ٍات تش ػاًتی Iتَاى هثذل )ٍات( ٍ  Pهتش هشتغ(، ػاًتیهقطغ کشیؼتال )

 تاؿٌذ. هی

هتش ػاًتی 1ضخاهت ی چای تِگشم تشگ پالػیذُ 30ؿَد، هـاّذُ هی 2طَس کِ دس ؿکل ّواى

ّا تش سٍی ػطح تشای خلَگیشی اص ؿٌاٍس ؿذى تشگی حوام فشاصَت قشاس دادُ ؿذ. دس کف هحفظِ

تا حدن هخضى ّا اػتفادُ ؿذ. ػپغ هتش تش سٍی تشگهیلی 1ی فاصلِی فلضی تِػیال اص یک ؿثکِ

تیواس فشاصَت دقیقِ تحت  60ٍ  40، 20، 10ّا دس چْاس ػطح صهاًی تشگآب هقطش پش ؿذ. لیتش  6/2

ّش یک اص کوک کاغز خارب گشفتِ ؿذ. ّا اص هخضى سطَتت ػطحی تِپغ اص خشٍج تشگقشاس گشفتٌذ. 

 اًدام ؿذ. ٍ دس چْاس تکشاس گشاد( ی ػاًتیدسخِ 5/21ّا دس دهای هحیط آصهایـگاُ )آصهایؾ

 
 ی فراصوتی.از سامانه ایوارهطرح: 1شکل 

 فرایىذ مالص
ّا تا اػوال فـاس تؼیاس اًذک، تا ػشػت تشگ. ی هالؾ هیٌیاتَسی اًدام ؿذاهاًِکوک ػفشایٌذ هالؾ تِ

 ٌذ.قِ تحت فشایٌذ هالؾ قشاس گشفتدقی 5هذت دٍس دس دقیقِ ٍ تِ 55

 فرایىذ خطک ضذن
اًتقال گشاد ی ػاًتیدسخِ 110هٌظَس اًدام فشایٌذ خـک ؿذى تِ آٍى تا دهای تِیافتِ هالؾ ّای تشگ

تشای تشسػی سًٍذ ّا تِ سطَتت تؼادلی اداهِ یافت. فشایٌذ خـک ؿذى تا سػیذى تشگ .دادُ ؿذًذ

-ِدس دػیکاتَس، تخٌک ؿذى ّا اص آٍى خاسج ؿذُ ٍ پغ اص تاس ًوًَِدقیقِ یک 10، ّش خـک ؿذى

، پیؾ اص فشایٌذ خـک ؿذى ٍ پغ اص آى ّاًوًَِتا داًؼتي ٍصى تَصیي ؿذًذ.  کوک تشاصٍی سقوی

)دٍیواص،  ( هحاػثِ ؿذًذ6( ٍ )5سٍاتط ) اصتشتیة تِهقادیش هحتَای سطَتتی ٍ ًشخ فشایٌذ خـک ؿذى 

2012) . 

(5                  )                                                                                    
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(6                                                                                         )          
        

  
 

هقذاس سطَتت دس لحظِ  Mt+Δt)گشم آب/گشم هادُ خـک(،  tهقذاس سطَتت دس لحظِ  Mtّا، کِ دس آى

t+Δt  ،)گشم آب/گشم هادُ خـک(M0  ،)سطَتت اٍلیِ )گشم آب/گشم هادُ خـکMe  سطَتت تؼادلی

ًشخ خـک  DRهحتَای سطَتتی ٍ  MRصهاى خـک ؿذى )دقیقِ(،  Δt)گشم آب/گشم هادُ خـک(، 

 تاؿٌذ. ؿذى )گشم آب/گشم هادُ خـک دس دقیقِ( هی

 وتایج

 تاثیر فراصًت بر زمان خطک ضذن
ّای ؿاّذ ٍ آصهایؾ تغییشات هحتَای سطَتتی تشگ چای سا ًؼثت تِ صهاى دس ّش یک اص گشٍُ 3ؿکل 

ی ًوًَِؿَد، دس طَل فشایٌذ خـک ؿذى هقذاس سطَتت دس طَس کِ هـاّذُ هیدّذ. ّواىًـاى هی

تش اػت. ًتایح تحلیل ٍاسیاًغ صهاى خـک ّای آصهایـی تیؾدقیقِ اص ػایش گشٍُ 10ؿاّذ ٍ تیواس 

ی تش دسصذ تش پایِ 3چای تِ سطَتت  ؿذى ًـاى داد کِ فشاصَت تش صهاى هَسد ًیاص تشای سػیذى تشگ

داس داؿت. تا ػثَس یدسصذ اثش هؼٌ 5)سطَتت هطلَب تشای ًگْذاسی دس ؿشایط اًثاس( دس ػطح احتوال 

دسصذ )پایِ تش( کاّؾ یافت.  3اهَاج فشاصَت اص تشگ چای، صهاى هَسد ًیاص تشای سػیذى تِ سطَتت 

دقیقِ تا  40ی ؿاّذ ٍ تیواس تشتیة دس ًوًَِتشیي صهاى خـک ؿذى تِتشیي ٍ کنتیؾ 4تشاػاع ؿکل 

دّی تش ى داد کِ افضایؾ صهاى هَجدقیقِ هـاّذُ ؿذ. ًتایح تحلیل ٍاسیاًغ ًـا 33/49ٍ  71هقادیش 

داس داؿت. تا افضایؾ صهاى دسصذ اثش هؼٌی 5دقیقِ دس ػطح احتوال  60صهاى خـک ؿذى خض دس تیواس 

-دقیقِ، صهاى خـک ؿذى دس تشگ چای افضایؾ یافت. هطالؼات پیـیي ًیض ًـاى هی 60دّی تِ هَج

ػٌَاى هثال، فشایٌذ خـک تَدُ اػت. تِ دّی تش هحصَالت هختلف، هتفاٍتدٌّذ کِ تاثیش صهاى هَج

هذت ( کِ ت2008ِ( ٍ هَص )فشًاًذع ٍ سٍدسیگَع، 2008ی آًاًاع )فشًاًذع ٍ ّوکاساى، ؿذى هیَُ

ػثاست دقیقِ سخ داد. تِ 30ٍ  10تش اص تیواسّای دقیقِ تحت تیواس فشاصَت قشاس گشفتٌذ، ػشیغ 20

 دٌّذ. د تش تافت هحصَالت ًـاى ًویدّی تاثیش کاهال ٍاضحی اص خَدیگش، صهاى هَج

 
 .خشک شدن نسبت به زمان یرطوبت : تغییرات محتوای2شکل 
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 : تغییرات درصد رطوبت نسبت به زمان.3شکل 

 تاثیر فراصًت بر ورخ خطک ضذن
-ؿاّذ ٍ تیواس ًـاى هی تغییشات ًشخ خـک ؿذى تشگ چای سا ًؼثت تِ صهاى دس ّش دٍ گشٍُ 5ؿکل 

ؿَد، فشایٌذ خـک ؿذى تشگ چای تا یک ًشخ تیـیٌِ آغاص ؿذُ ٍ طَس کِ هـاّذُ هیدّذ. ّواى

ػثاست دیگش فشایٌذ خـک ؿذى تشگ چای یاتذ. تِػپغ تا گزؿت صهاى ًشخ خـک ؿذى کاّؾ هی

ّذُ ًـذ. ایي ًتیدِ تا ای تا ًشخ ثاتت دس آى هـاٍ هشحلِ ی ًشخ کاّـی سخ دادُ اػتس هشحلِتٌْا د

( تش سٍی تشگ ًؼٌا، ؿَیذ ٍ خؼفشی هطاتقت a2006 ،b2006دػت آهذُ دس هطالؼات دٍیواص )ًتایح تِ

ی کاّـی تِ دٍ ػاهل ٍیظگی هَاد ٍ ؿشایط اًدام فشایٌذ داؿت. هقذاس ًشخ خـک ؿذى دس هشحلِ

شٍُ ؿاّذ ٍ تیواس کاهال کِ ؿشایط خـک ؿذى دس ّش دٍ گخـک ؿذى تؼتگی داسد. تا تَخِ تِ ایي

تَاى تِ ٍیظگی ّا سا هییکؼاى تَد، تٌاتشایي تغییشات هـاّذُ ؿذُ دس هیضاى ًشخ خـک ؿذى دس گشٍُ

ّا دس ّا ًؼثت داد. ًتایح تحلیل ٍاسیاًغ ًـاى داد کِ فشاصَت تش ًشخ فشایٌذ خـک ؿذى تشگتشگ

ت ػثة افضایؾ ًشخ خـک ؿذى دس داس داؿت. اػوال اهَاج فشاصَدسصذ اثش هؼٌی 5ػطح احتوال 

)گشم آب/گشم هادُ خـک  053/0دقیقِ تا هقذاس  40تشیي ًشخ خـک ؿذى دس تیواس تیواسّا ؿذ. تیؾ

 دس دقیقِ( هـاّذُ ؿذ.

 
 : نمودار خشک شدن برگ چای.4شکل 
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 گیریبحث ي وتیجٍ
تش صهاى ٍ ًشخ فشایٌذ خـک ؿذى تشگ چای اثش  دػت آهذُ اص آصهایـات ًـاى داد کِ فشاصَتًتایح تِ

صایی، ی حفشُدّی پذیذُدلیل ؿکلداس داؿت. اهَاج فشاصَت ٌّگام ػثَس اص تافت تشگ چای تِهؼٌی

اًذ. دس ًتیدِ تا کاّؾ هقاٍهت داخلی دس تشاتش ی ػلَلی ایداد کشدُّای تؼیاس سیضی سا دس دیَاسُکاًال

تش سطَتت دس طَل ّای هشصی، ؿشایط هٌاػثی تشای خشٍج ػشیغیِاًتـاس سطَتت ٍ کاّؾ تؼذاد ال

ّایی کِ تحت تیواس فشاصَت قشاس گشفتٌذ تا گزؿت فشایٌذ خـک ؿذى فشاّن ؿذ. تِ ّویي دلیل تشگ

دسصذ تش پایِ تش( سػیذًذ. اػوال فشایٌذ پالع  3تشی تِ سطَتت هطلَب دس ؿشایط اًثاسداسی )صهاى کَتاُ

دّی تخـی ی هَجّای چای افضایؾ یاتذ. تٌاتشایي دس لحظات اٍلیِتخلخل دس تشگػثة ؿذ تا هیضاى 

ّویي دلیل اختالف  ّای َّا اص تافت تشگ چای( ؿذ؛ تِصدایی )خشٍج حثاباص اًشطی اهَاج صشف حثاب

ی ؿاّذ هـاّذُ ًـذ. تا دقیقِ ٍ ًوًَِ 10ای هیاى پاساهتشّای هَسد تشسػی دس تیواس قاتل هالحظِ

ػاصی ػاهل تَاى گفت کِ اػتفادُ اص اهَاج فشاصَت دس صٌؼت چایخِ تِ ًتایح هـاّذُ ؿذُ هیتَ

ؿَد. ػالٍُ تش ایي هَثشی دس افضایؾ ًشخ ٍ کاّؾ هذت صهاى اًدام فشایٌذ خـک ؿذى هحؼَب هی

ای دس اًشطی هصشفی ٍ هقذاس قاتل هالحظِتَاى اػتٌثاط ًوَد کِ تا کاّؾ صهاى خـک ؿذى تِهی

ّای کيتَاى دس طشاحی خـکخَیی ؿَد. اص ًتایح ایي تحقیق هیی تَلیذ چای خـک صشفِیٌِّض

 اهتشّای دیگش فشاصَت اص قثیل ؿذت،ٍخَد ًیاص تِ تشسػی پاسایي تشکیثی فشاصَت اػتفادُ ًوَد. تا 

 ؿَد. شاصَت تش کیفیت چای احؼاع هیچٌیي تاثیش فتؼاهذ ٍ ّن ،تَاى
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