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  دهيچک

  
و  ويکروويما يها کن گرممانند  يکيالکترهاي  فناوريتوسعه  يبرا يو کشاورز ييمواد غذا کيالکتر يدات يخصوص يريگ اندازه
 ين مقاله، برايت است. در اياهم حائزار يبس ييو غذا يع کشاورزيدر صنارمخرب رطوبت يغ يريگ ، اندازهييويراد بسامد
يک سيستم خط انتقال کوآکسيال  ،ويکروويماو  ييويراد بسامددر  يو کشاورز ييمواد غذا کيالکتر يدات يخصوص يريگ اندازه

ات يتواند خصوص يم شده طراحي  پراب. شدساخته  ضدزنگل ياست لهيوس بهو  يال طراحيکوآکس پراب. شدارائه دو دهانه 
 کيالکتر يدات ي. خصوصدينما يريگ اندازهمختلف  يها درجه حرارترا در ر کم يا مقاديکوچک  يها با اندازه مواد کيالکتر يد
 ي. تمامندشد يريگ اندازهه يرطوبت اول يخشکبار در محتو عنوان بهوه تازه و گردو و پسته يم عنوان بهزرد و قرمز  يدرخت  بيس

 يريگ اندازهمگاهرتز  ۹۱۵و  ۴۱، ۲۷، ۱۴ بسامدو در چهار  گراد يسانتدرجه  ۲۰- ۶۰از  درجه حرارتدر پنج سطح  ها شيآزما
، زردب ي، سقرمزب يه سيرطوبت اول ي. محتوشداب استفاده يتازه و خشکبار از آس يها وهيه مخلوط همگن از ميته يشدند. برا

خط انتقال  لهيوس بهها  نمونه کيالکتر يدات ي. خصوصاستتر)  (بر اساس وزن %۳و  ۶، ۸۲، ۸۵ب يپسته و گردو به ترت
و  کيالکتر يدثابت با افزايش بسامد، ج نشان دادند که ي. نتاشد يريگ اندازهزر يال دو دهانه و دستگاه وکتور نتورک آنااليکوآکس
اما  داشتهم يرابطه مستق درجه حرارتبا  کيالکتر يد افت و فاکتور کيالکتر يداست. ثابت  افتهي کاهش کيالکتر يد افتفاکتور 

 افتو فاکتور  کيالکتر يدج نشان دادند که مقدار ثابت ينتا همچنين. شود ميباً ثابت يهرتز تقر مگا ۹۱۵ ويکروويما در بسامد
و  بسامدش ي. با افزااستبيشتر ن ييرطوبت پا يرطوبت باال از گردو و پسته با محتو يل محتويدل به يدرخت  بيس کيالکتر يد

  افت.يکاهش عمق نفوذ  ،نمونه يش دمايافزا
  

 .ويکروويما، کيالکتر يد افتفاکتور خط انتقال کوآکسيال، ، کيالکتر يدثابت بسامد راديويي،  :يديکل هاي واژه
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  مقدمه
نقش  يکيولوژيو ب ييمواد غذا کيالکتر يدات يخصوص

خصوصيات کنند.  يفا ميا ييع غذايدر صنامهمي 
 جمله از ياديز يفاکتورها ريتأث الکتريک ماده تحت دي

زان رطوبت، شکل آب موجود در محصول اعم از آب يم
زان ي(م يحجم يچگال، ين سلوليد بيآزاد، منجمد و مق

بات ين محصول)، درصد نمک، ترکيموجود در ب يهوا
قرار  )رهيبر و غي، فيدرات، چربي(کربوه ييايميش
گذشته  يها دهه يدانشمندان و محققان در طرند. يگ يم

ع يدر صنا الکتريک خصوصيات دي يبرا ياديز يکاربردها
در بررسي مواد غذايي اند.  افتهي يشگاهيو سطوح آزما

در مواجهه با امواج  کيالکتر يدات يخصوص يريگ اندازه
 يت است. از طرفيار مهم و حائز اهميس بسيالکترومغناط

 لهيوس بهت سنجش ماده يفيات در کين خصوصياز ا يآگاه
است.  مؤثرار يبس ييويراد يبسامدهاو  ويکروويمازات يتجه

 يريگ اندازهت، يفيک سنجش زاتين تجهيتر برجسته از يکي
با استفاده از  يزان رطوبت محصوالت کشاورزيع ميسر

 & Nelson) است. ييويراد يبسامدهاو  ويکروويماامواج 

Bartley, 2002 & Sacilik et al., 2006) مواد  که يزمان
دان يک در معرض ميولوژيو محصوالت ب ييغذا

 ۳( ييويراد يبسامدهامتناوب در حوزه  سيالکترومغناط
 ۳۰۰( ويکروويما) و امواج مگاهرتز ۳۰۰تا  لوهرتزيک

 درجه حرارترند، يگ يقرار م )گاهرتزيگ ۳۰۰تا  مگاهرتز
. ابدي يش ميافزا سرعت به يدرون ماده با جذب انرژ

، ييزدا خي، وپز پختع يت در صناين خصوصيتوان از ا يم
ره استفاده نمود يو غ کردن زهيهموژنزه و يپاستور

(Venkatesh & Raghavan, 2004; Gao et al., 2011) .
ات ياز خصوص يبرخع يو سر مخربريغ يريگ اندازه

 يريگ انند اندازهم يمحصوالت کشاورز ييايميو ش يکيزيف
ت يفيک و يدگيزان رسيرطوبت محصول، م يمحتو

 است کيالکتر يدات يخصوصگر يد ياز کاربردها محصول
 است شده يادير به آن توجه زيچند دهه اخ يکه در ط

(Tahmasebi et al., 2016)گر يد ي. از کاربردها
، يک محصوالت کشاورزيالکتر يات ديخصوص يريگ اندازه

 يها ستميو ساخت س يطراح يبراافت اطالعات الزم يدر
ن بردن آفات، حشرات و يکنترل و از بمنظور  بهن ينو
 Zhu) س استيها با استفاده از امواج الکترومغناط يماريب

et al., 2012; Gao el al., 2012). .  

ف يضع يکيت الکتريبا هدا يبه مواد کيالکتر يدمواد 
 يا ماده يکيت الکتريهدااگر ، يطورکل بهشود.  ياطالق م

ن ي. اشود يم فيضعآن نيز  يت حرارتيهدا باشد، فيضع
 يها ت به کاهش نرخ انتقال حرارت در روشيخصوص

سنتي هاي گرمايش  شود. از روش يمنجر م يش سنتيگرما
ه گرما در ک يو تشعشع ي، انتقاليهمرفت يها توان روش يم

ق سطح به درون ماده نفوذ يان دما و از طرياثر گراد
و  ييشامل مواد غذا کيالکتر يد. مواد را نام برد کند يم

در معرض اين  که يزمان در ندقادر يمحصوالت کشاورز
 يبه انرژرا س يالکترومغناط يانرژگيرند  امواج قرار مي

 اثر برس يالکترومغناط يانرژ تبديل کنند. ييگرما
از درون ماده به  ها آنن يو تعامل ب يمولکول يبرخوردها

از  تر عيسرماده  يدما جهيدر نت .شود يت ميرون هدايب
د گرما در يابد و تولي يش ميافزا يش سنتيگرما يها روش

ش يزان افزايافتد. م ياتفاق م يحجم صورت بهدرون ماده 
ماده در معرض امواج  که يزمانماده  يدرون حرارتدرجه 

محاسبه  )۱(ق معادله يرد از طريگ يس قرار ميالکترومغناط
  شود. يم
)۱(  ρ      = 55.63 × 10       " 

 ρ،  ℃      ب بر حسژه ماده يو يگرما    که در آن
 يکيالکتر دانيشدت م E ،      بر حسبماده  يچگال

 بسامد f ،الکتريک فاکتور افت دي "  ،   V بر حسب
ش ينرخ افزا     و  Hz بر حسبس يدان الکترومغناطيم

است.     ℃ بر حسبزمان و  گذشت با درجه حرارت
درجه ش يدهد، نرخ افزا ينشان م )۱(که معادله  طور همان

، شدت کيالکتر يفاکتور افت د، بسامد از يتابع ،حرارت
ن يماده در معرض ا که يزمان  مدتو  يکيدان الکتريم

ن فاکتورها، نرخ يک از اير هرييو تغبوده امواج قرار دارد، 
دهد  ير مييدر واحد زمان را تغ درجه حرارتش يافزا

(Komarov et al., 2005) .ش ير گرمايتأث ياديمحققان ز
کنترل آفات و حشرات  يبرا ييويراد بسامدبا  کيالکتر يد

عبارتند از  ها آناز  ياند که برخ قرار داده مطالعه موردرا 
ها و محصوالت  دانه يآفات برا يع و حجميکنترل سر

 .Ikediala et alتوت  ،Mitcham et al. (2004) شده خشک

 يدرخت  بيس ،Birla et al. (2008)پرتقال  ،(2002)
Wang et al. (2006)  نبه اوSosa-Morales et al. (2009 

(a,b)) .درجه حرارتر ييتغ يبهتر چگونگدرک  يبرا 
ات يش آن، شناخت خصوصيزان افزايمحصول و م يدرون

تا به . داردار يبساهميت  يمحصول کشاورز کيالکتر يد
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مانند از محصوالت  ياريبس کيالکتر يدات يخصوصحال 
 ;Sosa-Morales et al., 2009 (a,b))تازه  يها وهيم

Venkatesh & Raghavan, 2004; Wang et al., 2005) ، 
 Sipahioglu & Barringer, 2003; Venkatesh) جاتيسبز

& Raghavan, 2004)،  شده خشک  ييغذاو مواد (Berbert 
et al., 2001; Guo el al., 2010; Sacilik et al., 2006) 

  شده است.  يريگ اندازه
، کند يمک ماده برخورد يس به يموج الکترومغناط يوقت
 بخشک ي: شود يمم يتقس بخشبه سه  يموج تابش يانرژ

که شود  يمآن وارد ماده  يمابقو  آن از سطح ماده منعکس
آن از درون ماده  ياز آن توسط ماده جذب و مابق يبخش

زان يم يعني ماده ينسب يگذردهب يضر د.کن يعبور م
 يو انتقال انرژ يساز رهيماده در جذب، ذخ ييتوانا

از دو بوده و ک مقدار مختلط ي که يسيالکترومغناط
 )۲(با معادله  شده ليتشک يو موهوم يقيقسمت حق

  شود. يف ميتعر
)۲(   =     =       −    " =   −   " 

 ينسب يب گذردهيضر    و يگذردهب يضر εکه در آن 
 يب گذردهيضر معمول طور بهک عدد ثابت است و ي    و

=   با برابرشود و مقدار آن  يده مينام خأل 8.854 ×  کيالکتر يدب ثابت يترت به "  و     است.         10
= و  ينسب کيالکتر يد افتو فاکتور  ينسب √−1 

، که ثابت    ا ي     يب گذردهيضر يقي. قسمت حقهستند
 ييزان توانايمعبارت است از  شود يده مينام کيالکتر يد

 که يزمانس، يالکترومغناط يانرژ يساز رهيذخ يماده برا
رد. يگ يس قرار ميماده در مواجهه با امواج الکترومغناط

و  يکيدان الکتريع ميتوز ريتأثماده تحت  کيالکتر يدثابت 
ب يضر يرد. قسمت موهوميگ يه انتشار موج قرار ميزاو

است که  کيالکتر يد افت، فاکتور " اي "   يگذرده
س قرار دارد يالکترومغناط يجذب و انتشار انرژ ريتأث تحت

ک يدر زمان مواجهه با  ياتالف انرژ يبراماده  ييو به توانا
ون يزاسيپالر يها زميا مکانيمتناوب  يکيدان الکتريم

د گرما در ماده يتول يشود و عامل اصل يماطالق مختلف 
 -Ikediala et al., 2000; Sosa)است  کيالکتر يد

Morales et al., 2010).  زان يدر م کيالکتر يافت دفاکتور
ک يولوژيو محصوالت ب ييدر مواد غذا دشدهيتول يگرما

  کند. يفا ميانقش مهمي 
است که  يگريت دي، خصوصکيالکتر يد افتتانژانت 

کند و برابر  يف ميتوصرا در ماده  يانرژ يزان پراکندگيم

به ثابت  کيالکتر يفاکتور افت داست با نسبت 
شود  يش داده مينما )۳(معادله  صورت بهکه  کيالکتر يد

(Piyasena et al., 2003).  

)۳(  tan  =  "  =   "    
 يمختلف يها زميمکانالکتريک،  بر روي فاکتور افت دي

 يها و واکنش يوني، يکي، الکترونيزم دوقطبيمکانازجمله 
 ,Metaxas & Meredith)هستند  مؤثرواگنر  - ماکسول

 (MW) ويکروويماو  (RF) ييويراد يهابسامددر  .(1983
و  مگاهرتز ۱-۵۰ ييع غذايصنا يبرا ييويراد يبسامدها(

مگاهرتز هستند)  ۲۴۵۰و  ۹۱۵ ويکروويما يبسامدها
 کيالکتر يفاکتور افت ددر  يونيو چرخش  يونيت يهدا

فاکتور افت . (Ryynanen, 1995)کنند  يفا ميانقش مهمي 
  شود. يف ميتعر )۴(معادله  صورت به کيالکتر يد
)۴(    " =   " +   " =   " +      

چرخش  يب برايترت به σو  d يها سيرنويکه در آن ز
ماده  يونيت يهدا  σ، اند شده  انيب يونيت يو هدا يدوقطب

   و Hz بر حسب  موج يا هيزاو بسامد  ω،     بر حسب
  است. خأل يب گذردهيضر
غذايي و مواد  کيالکتر يدات يخصوص يريگ اندازه يبرا

وجود دارند  يمختلف يها کيها و تکن روش يکشاورز
(Icier & Baysal, 2004) .و  ها روشن يا نيتر مهم

 بازال انتها يکواکس پراباز  عبارتند يريگ اندازه يها کيتکن
(open ended coaxial line)،  انتقال خط(Transmission 

line)، رزونانس حفره (Resonant cavity) کدام هر که 
انتخاب روش و  هستند. خاص خودب يا و معايمزا يدارا
ات به نوع ين خصوصيا يريگ اندازه يک مناسب برايتکن

 ،ره)يمه جامد و غيع، گاز و ني(جامد، ما کيالکتر يدماده 
بستگي  يريگ اندازهو دقت  نظر مورد يريگ اندازه بسامد
  دارد.

 يها برا ن روشيو مشهورتر نيتر متداولاز  يکي
 پرابک مواد، روش يالکتر يات ديخصوص يريگ اندازه

با  اي پراب ين روش انتهايدر اال انتها باز است. يکوآکس
ع يا درون مايجامد در تماس است  سطح مسطح ماده

 Reflected) شده منعکسگنال يس . شود ميور  غوطه

signal) )    زر ي) توسط دستگاه وکتور نتورک آناال   اي
ک ماده يالکتر يات ديخصوصب ين ترتيو به اگيري  اندازه

 Resonant cavity)روش حفره رزونانس . شود ن ميييتع

method)صورت بهک مواد را يالکتر يات دي، خصوص
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 ي. لذا برادينما يم يريگ (بسامد رزونانس) اندازه بسامد تک
 يک بازه بسامديک در يالکتر يات ديخصوص يريگ اندازه

 جهيدرنت و استاز ين رزوناتور ياديگسترده به تعداد ز
بر است. روش حفره رزونانس از  نهيها هز آند يساخت و تول

ش در يو نمونه مورد آزمادارد  يشتريها دقت ب ر روشيسا
 يا استوانه بارگذاريمکعب  صورت بهحفره  يخال يفضا
بسامد  يريگ با اندازهالکتريک  شود. خصوصيات دي مي

دقت روش . شود مي يريگ اندازهت يفيرزونانس و فاکتور ک
ن نمونه و يموجود ب يزان هواير ميحفره رزونانس تحت تأث

 ينمونه برا يساز ن آمادهيرد بنابرايگ يآن قرار م يچگال
روش خط انتقال، است.  مهمار يباال بس دقت  به يابيدست

ات يخصوص يريگ ک کارآمد در اندازهيک روش و تکني
ش در داخل ينمونه مورد آزماکه در آن است  کيالکتر يد

ا خط ي) يا ا استوانهي يليبر (مستط از موج يبخش
الکتريک ماده  خصوصيات دي. شود يمال قرار داده يکوآکس

 شده  دادهو انتقال  شده  منعکسگنال يس يريگ با اندازه
Transmitted signal) )    توسط دستگاه وکتور  )    اي

، روش خط يطورکل به .شود مي يريگ زر اندازهينتورک آناال
از  يتر ول گران پراباز روش  يا دو دهانهال يانتقال کوآکس

ز از ين روش نيدقت ا تر است. روش حفره رزونانس ارزان
از روش حفره رزونانس در  يشتر وليانتها باز ب پرابروش 

نمونه مورد  يساز آماده که يدرصورتکمتر است.  بسامدتک 
 يخال يرد و نمونه کامالً فضايگانجام  يخوب بهش يآزما

ن نمونه وجود يد و هوا در بيداخل خط انتقال را پر نما
ار يبس يريگ دقت اندازه يدارااين روش نداشته باشد 

  . (Yaw, 2012) است ييباال
ک يالکتر يات ديخصوص يريگ اندازه ين مقاله، برايدر ا

جديد  پرابيک  ،و جامد جامد مهينع، يما يولوژيبمواد 
ک و يالکتر يثابت د يريگ اندازه يبرا و ساخته شد. يطراح

د ارائه يجد ياضيروابط ر ،مواد کيالکتر يدفاکتور افت 
ب ين ضريتخم ييک، تواناين تکنيت ايمز نيتر مهم .شد

درجه اد در يمواد با تلفات کم تا ز يريو نفوذپذ يگذرده
متفاوت نمونه  يها در حجم و اندازه و مختلف يها حرارت

 ير بزرگ تا کوچک در بازه بسامديها و مقاد از اندازه
  گسترده است.

، يک محصوالت کشاورزيالکتر يات ديخصوص يريگ اندازه
و  ها کن گرم يها ستميو ساخت س يطراح يبرا

 يکه برا ويکروويماو  ييويبسامد راد يها کن خشک
مورد  ها يماريو مبارزه با آفات و حشرات و ب کردن خشک

ار ير اخترا داطالعات بسيار مفيدي  رنديگ ياستفاده قرار م
ات ين خصوصيا يريگ اندازه همچنيندهد.  يمحققان قرار م

رطوبت و  يع محتويرمخرب و سريغ يريگ اندازه يبرا
  ار مؤثر است.يت مواد مختلف بسيفيک

ک و يالکتر يثابت د يريگ اندازه ن پژوهش،ياز ا يکلهدف 
اد يبا تلفات ز يک محصوالت کشاورزيالکتر يد افتفاکتور 

ته و گردو) با استفاده ب زرد و قرمز) و تلفات کم (پسي(س
در  ديتم جديبا روابط و الگور شده طراحي د يجد پراباز 

 )۱ نيبنابرا .مختلف است يها درجه حرارتو  بسامدها
ک يالکتر يک و فاکتور افت ديالکتر يثابت د يريگ اندازه

 يبسامدهاو گردو در زرد و قرمز، پسته  يدرخت  بيس
مجاز  ي(بسامدهامگاهرتز  ۹۱۵و  ۶۸/۴۰، ۱۲/۲۷، ۵۶/۱۳
 يريگ اندازه) ۲)، يو پزشک ي، صنعتيعلم يکاربردهادر 

درجه ک در يالکتر يافت د فاکتورک و يالکتر يثابت د
ن يمحاسبه و تخم )۳ و ۲۰- ۶۰℃مختلف  يها حرارت

را زرد، قرمز، پسته و گردو  يدرخت  بيعمق نفوذ س
  .ن پژوهش به شمار آورديتوان اهداف ا يم
  

 ها مواد و روش
  هيمواد اول يساز ه و آمادهيته

از  قرمززرد و  يدرخت  بيس يها نمونه مطالعه،ن يدر ا
باغات گلزار، پسته از باغات رفسنجان و گردو از باغات 

. شده يته ۱۳۹۶ مهرماهکرمان در استان ر واقع در يبردس
و در  شده  دادهقرار  يکيپالست يها سهيها در داخل ک نمونه

ک از يه هر يرطوبت اول يشدند. محتو ينگهدار ℃5 يدما
. شد يريگ اندازهروش آون  ها با سه بار تکرار به نمونه
100 يو در دما شده تال وزنيجيد يها با کمک ترازو نمونه ± تا ثابت شدن وزن اين عمل و  شدند خشک ℃2
  (AOAC, 2000). کرددا يها ادامه پ نمونه

ات يخصوص يبررو ها ن نمونهيموجود ب يهوا آنجاکه از
 يريگ اندازه يبرا ،گذارد ير ميک ماده تأثيالکتر يد

 يريگ اندازه ين خطايمواد با کمتر کيالکتر يدات يخصوص
 يبرا جهيدرنتد. شوه يکنواخت تهيهمگن و  يها نمونه ديبا
پسته و  ،يدرخت  بيسکنواخت و همگن از يه مخلوط يته

  .شداستفاده و آسياب برقي  خردکناز گردو 
  

  کيالکتر يدات يخصوص يريگ اندازه
نشان داده شده  ۱همانطور که در شکل ن مطالعه، يدر ا

و ساخته شد.  يال طراحيک خط انتقال کوآکسياست، 
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 از ،تر و ساخت آسان يکار نيماشات يعملکردن  ساده يبرا
كه داراي هدايت الکتريکي خوبي است  ضدزنگاستيل 

درجه ر ييبا تغ آنجاکه ازد. شاستفاده  پرابساخت  يبرا
 يبراکند،  ير مييتغالکتريک مواد  خصوصيات دي ،حرارت
مختلف،  يها درجه حرارتات در ين خصوصيا يريگ اندازه
 يريگ اندازه يبرا. شدساخته  دوجداره صورت به پراب

زر با يک، دستگاه وکتور نتورک آنااليالکتر يات ديخصوص
 ,Open, Shortون استاندارد يبراسيکال يها تيکمک ک

50Ω  وThru ش دقت يافزا يبرا همچنين. شدبره يکال
دستگاه روشن  ،يريگ قه قبل از اندازهيچند دق ،يريگ اندازه

و در طول مدت  شد داشته  نگهکار  يو در حالت آماده برا
 داشته نگهت ثابت يدر موقع پرابها و  کابل يريگ اندازه
ب مقطر آ لهيوس به پرابش ي. قبل و بعد از هر آزماندشد

  .دششستشو و با پارچه خشک 
 خط  دروندر ش ياز ماده تحت آزما شده همگن يها نمونه

فضاي داخلي  که يطور به ندال قرار داده شديانتقال کوآکس
 يبرا. و ب) الف -۱(شکل را کامالً پر نمايند  پراب
 يها گناليس ،کيالکتر يات ديخصوص يريگ اندازه

 )   اي    ( شده دادهو انتقال )    اي    ( شده منعکس
 - ۱(شکل شدند  يريگ زر اندازهيتوسط دستگاه نتورک آناال

س در يب انعکاس موج الکترومغناطيضربرابر با     . ج)
انعکاس  يدر دهانه خروج که يدرحالاست  يدهانه ورود

ابر با بر،    ب ين ترتيهم موج وجود نداشته باشد. به
در دهانه  که يدرحالاست  يخروج دهانهب انعکاس يضر

     همچنين انعکاس موج وجود نداشته باشد. يورود
  منعکسبا نسبت توان است ب انتقال است و برابر يضر

 يبه توان وارد شده به دهانه ورود يدر دهانه خروج شده
به  يدر دهانه ورود شده  منعکسبرابر با نسبت توان     و 

ب انتقال يضراست.  يتوان منعکس شده از دهانه خروج است و اندازه و فاز  يک عدد مختلط است که داراي،    
 Vaezi  Zadeh et)شود  يش داده مينما ٥رابطه  صورت به

al.,2019).  
)۵(     = |   |   = |   |      

خط و ثابت فاز      ب فازيبه ترت β و φکه در آن 
ش يطول نمونه مورد آزما Lو  rad s-1 بر حسبال يکوآکس

 )۶(ه معادلک از يالکتر يثابت د .استمتر  بر حسب
  د.شو يمحاسبه م

)۶(     =        

ωکه در آن  = 2π  يا هيبسامد زاو ،f  بر حسببسامد 
ستم يکل تلفات س. است خألسرعت نور در  cهرتز و 

است  (  ) کيالکتر يو تلفات د (  ) يشامل تلفات هاد
  شود.  يش داده مينما )۷(ه معادلو با 

)۷(   =   +   = 12    1 − |   | |   |   

محاسبه  )۸معادله (از  کيالکتر يفاکتور افت د تيدرنها
  .شود مي

)۸(   " = 2      

، ۲۰ درجه حرارتها در پنج  نمونهک يالکتر يات ديخصوص
 بسامدو چهار  گراد يسانتدرجه  ۶۰و  ۵۰، ۴۰، ۳۰
 يبسامدهاکه  مگاهرتز ۹۱۵و  ۶۸/۴۰، ۱۲/۲۷، ۵۶/۱۳

 Guo)هستند يو پزشک ي، صنعتيعلم يکاربردهامجاز در 
et al., 2011(a); Jiao et al., 2011; Ozturk et al., 

 يريگ زر اندازهي، توسط دستگاه وکتور نتورک آناال (2016
ها توسط حمام آب  نمونه يتمام درجه حرارت. ندشد

ک يالکتر يات ديخصوص .شدو کنترلر دما کنترل  يچرخش
 يدر محتو مشخص و يها درجه حرارتو  بسامدهادر  وادم

  .شدندمحاسبه ه و با سه بار تکرار يرطوبت اول
  

  عمق نفوذ يبر رو کيالکتر يدات ياثر خصوص
 جهيدرنتف است و يضع کيالکتر يدمواد  يکيت الکتريهدا
، رنديگ يمس قرار يدان الکترومغناطيدر معرض م که يزمان
 يزان نفوذ انرژي. مکنند يمره و تلف يرا در خود ذخ يانرژ

 ين انرژيزان ايم که يزمانس در درون ماده، يالکترومغناط
1 به مقدار افت  شده دادهانتقال  ي% مقدار انرژ۸/۳۶ا يو    

ق ياز طر شود. عمق نفوذ يده مينام کند، عمق نفوذ
  است. محاسبه  قابل )۱۰( اي) ۹(معادالت 

)۹(    =   √  2  "  

)۱۰(  
  =  2   2    1 +   "      − 1  

بر حسب  خألس در يالکترومغناط موج طول   که در آن
m، c  و       بر حسب خألسرعت نور درf موج بسامد 

  است. Hz بر حسب 
ک ماده يالکتر يات ديخصوصپس از محاسبه و استخراج 

مختلف محاسبه  يبسامدهاتوان عمق نفوذ ماده را در  يم
دهند عمق نفوذ با  يکه معادالت نشان م طور همان .کرد

عمق نفوذ  ،باال يبسامدهابسامد رابطه عکس دارد. در 



 ...ي تازه و خشکبار در بسامد راديويي و مايکروويو ها وهيمالکتريک  گيري خصوصيات دي اندازه                                                            ۴۶

نسبت به  يشتريب يسطح يگرما جهيدرنتکمتر و 
عمق نفوذ  نيبنابرا .ديآ يم وجود بهتر  نييپا يبسامدها

از  مراتب به ييويراد يبسامدهادر  يسيالکترومغناط يانرژ
  است.باالتر  ويکروويماامواج 
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1پورت 

2پورت 

خروجی اب گرم

ورودي آب گرم

هادي داخلی
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ماده پر کننده

 
 (الف)

1پورت  هادي داخلی

ماده پر کننده ورودي آب گرم

هادي خارجی 2پورت
خروجی آب گرم  

 (ب)
1پورت 

2پورت 

نمونه مورد 
آزمایش

خروجی آب گرم

ورودي آب گرم

وکتور نتورك آناالیزر

ماده پر کننده

 
 (ج)

ال، يخط انتقال کوآکس يو اجزا واره طرحالف و ب)  - ۱شکل 
 کيالکتر يدات يخصوص يريگ اندازه سامانه واره طرحج) 

 نمونه
  

  ج و بحثينتا
  بسامدو  کيالکتر يدات ين خصوصيرابطه ب

 بيس کيالکتر يدات يار خصوصين و انحراف معيانگيم
در چهار  ۱، پسته و گردو در جدول قرمز و زرد يدرخت 

درجه مگاهرتز و در پنج  ۹۱۵و  ۴۱، ۲۷، ۱۴ بسامد
نشان  گراد يسانتدرجه  ۶۰و  ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰ حرارت

فاکتور افت و  کيالکتر يداست. ثابت  شده  داده
درجه در  زرد و قرمز يدرخت  بيس يبرا کيالکتر يد

مگاهرتز در  ۹۱۵تا  ۱۴و از  گراد يسانتدرجه  ۲۰ حرارت
فاکتور و  کيالکتر يداست. ثابت  شده  دادهنشان  ۲شکل 

ابد. در ي ي، کاهش مبسامدش يبا افزا کيالکتر يافت د
و چرخش  يونيت يهدا ويکروويماو  ييويراد بسامده يناح

مواد اثر  کيالکتر يدات يخصوص يرو بر يدوقطب
باال به  يبسامدهامواد در  کيالکتر يدگذارند. ثابت  يم
ع يس متناوب سريلکترومغناطا يها دانيل وجود ميدل

انحراف ، يدوقطب يها مولکول يريگ موجب کاهش جهت
شود که  يم يون دوقطبيزاسيزم پالريو مکان يوني يباندها

 Yu). شود منجر ميون در درون ماده يزاسيبه کاهش پالر

et al., 2015; Shrestha & Baik, 2011) .که  طور همان
تحت  ،کيالکتر يدهد فاکتور افت د ينشان م )۴(معادله 

قرار  يدوقطب يها و چرخش مولکول يونيت يهدار يتأث
رابطه عکس با بسامد  يونيت يزم هدايمکاندر آن  که دارد

کاهش  يونيت يهدا ،ش بسامديبا افزال ين دليبه همدارد 
ر يتأث ،تيانه يش بسامد به سمت بيبا افزا جهيدرنتابد. ي يم

به ک يالکتر يفاکتور افت د يبر رو يونيت يزم هدايمکان
حذف  يونيت يجه اثر هدايدرنت .کند يل ميسمت صفر م

ر يک تحت تأثيالکتر يفاکتور افت د نيبنابرا .شود مي
ثابت رد. يگ يقرار م يدوقطب يها چرخش مولکول

زرد و  يدرخت  بيس کيالکتر يفاکتور افت دو  کيالکتر يد
ابد. مقدار ثابت ي ي، کاهش مبسامدش يبا افزا قرمز

 ۹/۵۵تا  ۳/۶۷و  ۵/۴۹تا  ۸/۶۲ب از يترت به کيالکتر يد
درجه  ۲۰ يقرمز در دماو  زرد يدرخت بيس يبرا

کند.  ير مييتغمگاهرتز  ۹۱۵تا  ۱۴از بسامد  گراد يسانت
و  ۲/۱۰تا  ۵/۱۴۵ب از يترت ز بهين کيالکتر يفاکتور افت د

درجه زرد و قرمز در  يدرخت  بيس يبرا ۱/۸تا  ۲/۱۱۰
مگاهرتز  ۹۱۵تا  ۱۴از بسامد  گراد يسانتدرجه  ۲۰ حرارت

  کند. ير مييتغ
الکتريک و فاکتور افت  مقادير ميانگين ثابت دي

 ۳در شکل  ۲۰℃الکتريک براي پسته و گردو در دماي  دي
الکتريک و فاکتور افت  است. ثابت دي شده  دادهنشان 

الکتريک براي پسته و گردو با افزايش بسامد، کاهش  دي
الکتريک  يابد. با افزايش بسامد، ميزان کاهش ثابت دي مي

الکتريک در بازه بسامد راديويي (کمتر از  و فاکتور افت دي
شديدتر است. ميزان پراکندگي آب آزاد و  مگاهرتز) ۱۰۰

الکتريک  يوني ماده بر روي خصوصيات ديمقيد و هدايت 
گذارد. با کاهش محتوي رطوبت نمونه،  ماده تأثير مي

وسيله  هاي دوقطبي آب موجود در ماده غذايي به مولکول
هاي ديگر مانند پروتئين،  ي شيميايي با مولکولوندهايپ

به  وندهايپبنابراين اين  .نشاسته و قند مرتبط هستند
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هاي  دوقطبي آب در ميدان هاي کاهش واکنش مولکول
شوند و درنتيجه  متناوب الکترومغناطيس منجر مي

 & Venkatesh)يابد الکتريک کاهش مي خصوصيات دي

Raghavan, 2004)آنجاکه محتوي رطوبت پسته و  . از
تر است لذا خصوصيات  درختي پايين گردو از سيب 

  الکتريک پسته و گردو کمتر است. دي
  

  
 (الف) (ب)

  ۲۰℃درختي زرد و قرمز در درجه حرارت  الکتريک سيب  الکتريک و فاکتور افت دي ثابت دي - ۲شکل 
  

  
 (الف) (ب)

  ۲۰℃الکتريک پسته و گردو در درجه حرارت  الکتريک و فاکتور افت دي ثابت دي - ۳شکل 
  

  کيالکتر يدات يبر خصوص درجه حرارتر يتأث
و  کيالکتر يدار ثابت ين و انحراف معيانگيم ۱جدول 

درجه در  شده شيآزما يها نمونه کيالکتر يفاکتور افت د
 ۹۱۵و  ۴۱، ۲۷، ۱۴ يبسامدهامختلف در  يها حرارت

شده،  هاي آزمايش براي نمونهدهد.  ينشان مرا مگاهرتز 
ت يل هدايبه دل درجه حرارتش يبا افزا کيالکتر يدثابت 

 Guo)ابد. ي يش ميباال افزا يها درجه حرارتباالتر در  يوني
et al., 2010; Jha et al., 2011; Wang et al., 2013) 

 بسامدک يدر  درجه حرارتش يها با افزا همه نمونه يبرا
 ۵و  ۴ابد. شکل ي يش ميافزاالکتريک  فاکتور افت دي ،ثابت

 يبرا کيالکتر يفاکتور افت دو  کيالکتر يدب ثابت يترت به
و  درجه حرارتاز  يتابع عنوان به شده شيآزما يها نمونه
باال منجر به  درجه حرارتدهند.  ينشان م را بسامد

ش نوسان يافزا جهيدرنتها و  مولکول يک حرارتيتحر
ها در درون ماده  ونيو حرکت  يدوقطب يها مولکول

ش يماده با افزا کيالکتر يفاکتور افت دن يبنابرا .شود مي
نشان  )۴(که معادله  طور همانابد. ي يش ميحرارت افزا

و  يونير افت يک تحت تأثيالکتر يدهد فاکتور افت د يم
دان يک مين در يقرار دارد و بنابرا يدوقطب

و چرخش  يونيت يهدازان يس متناوب، ميالکترومغناط
در  يبو دوقط يونيب به افت يترت به يدوقطب يها مولکول
 درجه حرارتش يافزا. شوند منجر ميک يالکتر يماده د
 جهيدرنتته ماده و يسکوزيمنجر به کاهش و ۶۰℃ماده تا 

ته يسکوزيکاهش و. شود مي يمولکول نيبکاهش اصطکاک 
 و يونيت يش هدايافزا منجر بهباال  درجه حرارتدر 

ش فاکتور يافزا جهيدرنت و يدوقطب يها چرخش مولکول
 ک بايالکتر ي. فاکتور افت دشود ميک ماده يالکتر يافت د

با مواد  در ها ونيو  يدوقطب يها زان مولکوليش ميافزا
با  آمده دست بهج يابد. نتاي يش ميافزا رطوبت باال يمحتو

 يها وهيم يگر بر رويتوسط محققان د شده گزارشج ينتا
 Ling)دار  هسته يها وهيم ، (Alfaifi et al., 2013)خشک 

et al., 2015) رطوبت باال  يبا محتو ييمواد غذا يو برخ
(Wang et al., 2008) .مطابقت دارد  
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  (الف)  (الف)

 

 

 

 

  (ب)  (ب)

 

 

 

 

  (ج)  (ج)

 

 

 

 

  (د)  (د)
درختي زرد، ب)  ) سيبالکتريک الف فاکتور افت دي - ٥شکل 
درجه درختي قرمز، ج) گردو، د) پسته تابعي از بسامد در  سيب 

  هاي مختلف حرارت

درختي زرد، ب) سيب  ) سيبالکتريک الف ثابت دي - ٤شکل   
درختي قرمز، ج) گردو، د) پسته تابعي از بسامد در درجه  

  هاي مختلف حرارت

  

  

  عمق نفوذ
شده با استفاده از خصوصيات   عمق نفوذ محاسبه

گيري شده از سيب زرد و قرمز، گردو و  الکتريک اندازه دي
مگاهرتز و پنج  ۹۱۵و  ۴۱، ۲۷، ۱۴پسته در چهار بسامد 

آورده  ۲گراد در جدول  درجه سانتي ۲۰-۶۰درجه حرارت 

شده است. عمق نفود با افزايش بسامد و درجه حرارت 
) عمق نفوذ با ۱۰) و (۹يابد. بر طبق معادالت ( کاهش مي

الکتريک ماده رابطه عکس دارد. با افزايش  خصوصيات دي
الکتريک، عمق نفوذ  الکتريک و فاکتور افت دي ثابت دي

يابد. از آنجاکه با افزايش رطوبت، ثابت  کاهش مي



 ٤٩                                                             ١٣٩٨/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٨هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

يابد  الکتريک، افزايش مي الکتريک و فاکتور افت دي دي
يابد  مي درنتيجه با افزايش رطوبت عمق نفوذ کاهش

(Venkatesh & Raghavan, 2004).  
مگاهرتز مشاهده  ۱۴بيشترين عمق نفوذ در بسامد 

 ۹/۱۱۲، ۳/۴۶۳تا  ۱/۲۷۸ترتيب از  شود و مقدار آن به مي
متر براي  سانتي ۵/۲۵تا  ۰/۱۷و  ۴/۲۰تا  ۷/۳۱، ۲/۲۰۵تا 

کند. گردو  درختي قرمز و زرد تغيير مي  گردو، پسته، سيب
) بيشترين عمق نفوذ w.b% ۳رطوبت ( با کمترين محتوي

% ۸۵درختي قرمز با بيشترين محتوي رطوبت ( و سيب 
w.b ي مايکروويو بسامدها. در دارند را) کمترين عمق نفوذ

مگاهرتز) عمق نفوذ بسيار  ۱۰۰۰ي باالي بسامدها(
و درنتيجه تأثير درجه حرارت و بسامد بسيار  شده  کوچک

درجه حرارت و کنترل کم خواهد بود. براي يکنواختي 
الکتريک، ضخامت  مؤثر آفات و حشرات با گرمايش دي

مواد غذايي که در معرض امواج الکترومغناطيس قرار 
برابر عمق نفوذ باشد  ۳الي  ۲گيرند نبايد بيشتر از  مي

(Guo et al., 2011 (b)).  
هاي بزرگ و با  بنابراين محدوديت عمق نفوذ در ميوه

ي مايکروويو به بسامدهامحتوي رطوبت باال مخصوصاً در 
  .دشو يم عدم يکنواختي درجه حرارت در درون ماده منجر

  

  گيري نتيجه
خط انتقال کوآکسيال براي  پرابدر اين مطالعه، يک 

الکتريک مواد غذايي و  گيري خصوصيات دي اندازه
هاي مختلف طراحي و ساخته  کشاورزي در درجه حرارت

درختي زرد، قرمز،   الکتريک سيب شد. خصوصيات دي
مگاهرتز  ۹۱۵و  ۴۱، ۲۷، ۱۴گردو و پسته در چهار بسامد 
جه در ۶۰و  ۵۰، ۴۰، ۳۰، ۲۰و پنج درجه حرارت مختلف 

خط انتقال کوآکسيال و با کمک  پرابوسيله  گراد به سانتي
گيري شد. نتايج  دستگاه وکتور نتورک آنااليزر اندازه

الکتريک با کاهش  آمده نشان دادند که ثابت دي دست به
بسامد و افزايش درجه حرارت افزايش يافت. فاکتور افت 

مد شده با افزايش بسا هاي آزمايش الکتريک براي نمونه دي
و کاهش درجه حرارت کاهش يافت. محاسبات عمق نفوذ 

گيري شده نشان  الکتريک اندازه بر اساس خصوصيات دي
داد که با افزايش بسامد و درجه حرارت مقدار آن کاهش 

 ۵۰کمتر از (يابد. عمق نفوذ در بازه بسامد راديويي  مي
مگاهرتز)  ۹۱۵تر از بسامد مايکروويو ( مگاهرتز) عميق

ي راديويي نسبت به بسامدهاتوان در  ابراين ميبن است.
دست  تري به ي مايکروويو، درجه حرارت يکنواختبسامدها

  آورد.

  

  مختلف درجه حرارتزرد، قرمز، گردو و پسته در چهار بسامد و پنج  يب درختيک سيالکتر يک و فاکتور افت ديالکتر يثابت د -١جدول 

  ℃ دما  مواد
  (" )ک يالکتر يفاکتور افت د    (  )ک يالکتر يثابت د

 (MHz)بسامد 

٩١٥  ٤١  ٢٧  ١٤    ٩١٥  ٤١  ٢٧  ١٤  

  زرد يب درختيس

٢/١٠± ١/١  ٤/٨٤± ٨/٠  ٣/١٢١± ٢/١  ٥/١٤٥± ٦/٢    ٥/٤٩± ٢/٠  ١/٥٢± ٥/٠  ٣/٥٩± ٧/٠  ٨/٦٢± ٠/١  ٢٠  
٥/١٠± ٢/١  ٩/١٠٠± ٩/٠  ٠/١٤٥± ٤/١  ٩/١٧٣± ٠/٣    ٦/٥٣± ٢/٠  ٤/٥٧± ٧/٠  ٤/٥٧± ٢/١  ٢/٦٧± ٩/٠  ٣٠  
١/١١± ٩/٠  ٠/١٢٠± ١/١  ٥/١٧٢± ٨/١  ٩/٢٠٦± ٩/١    ٣/٥٥± ٤/٠  ٩/٥٨± ٨/٠  ٤/٦٥± ٨/٠  ٧/٦٩± ١/١  ٤٠  
٢/١٢± ٠/١  ٢/١٤١± ٤/١  ١/٢٠٣± ٤/١  ٥/٢٤٣± ٣/٢    ٨/٥٨± ٢/٠  ١/٦٣± ٨/٠  ٤/٦٨± ٧/٠  ٦/٧١± ٩/٠  ٥٠  
٨/١٢± ٧/٠  ٤/١٦٣± ٨/١  ٠/٢٣٥± ٣/٢  ٧/٢٨١± ٧/١    ٤/٦٥± ٢/٠  ٩/٧٠± ٨/٠  ٥/٧٣± ١/٠  ٩/٧٥± ٢/١  ٦٠  

  قرمز يب درختيس

١/٨± ١/٠  ٣/٦٢± ٨/٠  ٥/٩١± ٦/١  ٢/١١٠± ٨/٤    ٩/٥٥± ١/١  ١/٦٠± ٣/١  ٥/٦٥± ٦/١  ٣/٦٧± ١/٣  ٢٠  
٥/٨± ٢/٠  ٩/٧٣± ٩/٠  ٥/١٠٨± ٨/١  ٧/١٣٠± ٣/٥    ٦/٥٩± ١/١  ١/٦٤± ٩/٠  ٤/٦٨± ٢/١  ٨/٧٠± ٦/٢  ٣٠  
٨/٨± ٢/٠  ٥/٨٨± ٠/١  ١/١٣٠± ٩/١  ٦/١٥٦± ٧/٥    ٨/٦٢± ٢/١  ١/٦٧± ٣/١  ٨/٧١± ٧/١  ٨/٧٥± ٢/٣  ٤٠  
١/٩± ١/٠  ٢/١٠٤± ٣/١  ١/١٥٣± ١/٢  ٣/١٨٤± ٢/٦    ٤/٦٦± ٩/٠  ٣/٧٠± ٤/١  ٩/٧٣± ٨/١  ١/٧٨± ٥/٣  ٥٠  
٤/٩± ٣/٠  ٩/١٢٠± ٧/١  ٧/١٧٧± ٠/٢  ٠/٢١٤± ٣/٦    ١/٦٩± ٨/٠  ٨/٧٢± ٥/١  ٢/٧٦± ٩/١  ١/٨٠± ٣/٣  ٦٠  

  گردو

٥/٠± ١/٠  ١/١± ٥/٠  ٥/١± ٢/٠  ٩/١± ١/٠    ٨/٢± ١/٠  ٩/٤± ٢/١  ٣/٥± ١/١  ١/٦± ٤/١  ٢٠  
٨/٠± ١/٠  ٦/١± ٢/٠  ٩/١± ٣/٠  ٢/٢± ٩/٠    ٠/٣± ٢/٠  ١/٥± ٤/١  ٤/٥± ٤/١  ٢/٦± ٧/١  ٣٠  
١/١± ٢/٠  ١/٢± ٤/٠  ٥/٢± ٢/٠  ٨/٢± ٣/٠    ٣/٣± ١/٠  ٣/٥± ٨/٠  ٥/٥± ٢/١  ٤/٦± ٩/١  ٤٠  
٣/١± ٢/٠  ٤/٢± ٤/٠  ٩/٢± ٥/٠  ٢/٣± ٢/٠    ٥/٣± ٣/٠  ٦/٥± ٨/٠  ٧/٥± ٤/١  ٥/٦± ٥/١  ٥٠  
٥/١± ٣/٠  ٨/٢± ١/٠  ١/٣± ٧/٠  ٤/٣± ٣/٠    ٨/٣± ١/٠  ٧/٥± ٩/٠  ٠/٦± ٦/١  ٨/٦± ٢/٣  ٦٠  

  پسته

٣/٢± ١/٠  ١/٥± ٣/٠  ٥/٥± ٤/٠  ٥/٦± ٨/٠    ١/٨± ١/٠  ٩/١١± ٦/١  ٨/١٢± ٨/٠  ٦/١٣± ٤/١  ٢٠  
٦/٢± ٧/٠  ٩/٥± ٤/٠  ٥/٦± ٥/٠  ٧/٧± ٩/٠    ٧/٨± ١/٠  ٨/١٢± ٢/١  ٧/١٣± ٢/١  ٥/١٤± ٥/١  ٣٠  
٨/٢± ٢/٠  ٤/٧± ٩/٠  ١/٨± ٢/٠  ٧/٩± ٧/٠    ٤/٩± ١/٠  ١/١٣± ٧/١  ٣/١٤± ٩/٠  ٧/١٥± ٥/١  ٤٠  
٩/٢± ١/٠  ٣/٩± ٥/٠  ٥/١٠± ٩/٠  ٢/١٢± ٨/٠    ٩/٩± ٢/٠  ٩/١٣± ٧/١  ١/١٥± ٩/٠  ٧/١٦± ٢/١  ٥٠  
٢/٣± ٢/٠  ٨/١٠± ١/٠  ٦/١١± ١/١  ٩/١٣± ٣/٠    ٣/١٠± ٢/٠  ٤/١٤± ٤/١  ٧/١٥± ٣/١  ٤/١٧± ٦/١  ٦٠  
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  مختلف درجه حرارتزرد، قرمز، گردو و پسته در چهار بسامد و پنج  يدرخت  بيسعمق نفوذ  -٢جدول 
 (cm)عمق نفوذ 

 (MHz)بسامد   ماده ℃  دما

١٤ ٢٧ ٤١ ٩١٥ 

٢٠  ٥/٢٥± ٩/٠ ٣/١٤ ± ٤/٠ ١/١٢ ± ٣/٠ ٦/٣ ± ١/٠ 

  يدرخت  بيس
 زرد

٣٠  ٨/٢٢± ٨/٠ ٧/١٢ ± ٣/٠ ٨/١٠ ± ٢/٠ ٧/٣ ± ١/٠ 
٤٠  ٤/٢٠± ٤/٠ ٤/١١ ± ٣/٠ ٦/٩ ± ٢/٠ ٥/٣ ± ٢/٠ 
٥٠ ٥/١٨ ± ٢/٠ ٣/١٠ ± ١/٠ ٤/٨ ± ٢/٠ ٣/٣ ± ٢/٠ 
٦٠ ٠/١٧ ± ٢/٠ ٥/٩ ± ١/٠ ٠/٨ ± ١/٠ ٣/٣ ± ١/٠  
٢٠ ٧/٣١ ± ١/٠ ٢/١٨ ± ٦/٠ ١/١٦ ± ٢/٠ ٨/٤ ± ١/٠ 

  يدرخت  بيس
 قرمز

٣٠ ٢/٢٨ ± ٢/٠ ١/١٦ ± ٥/٠ ٣/١٤ ± ٩/٠ ٨/٤ ± ٢/٠ 
٤٠ ١/٢٥ ± ٥/٠ ٢/١٤ ± ٧/٠ ٥/١٢ ± ٤/٠ ٧/٤ ± ٢/٠ 
٥٠ ٥/٢٢ ± ٣/٠ ٧/١٢ ± ٢/٠ ٢/١١ ± ٤/٠ ٧/٤ ± ٤/٠ 
٦٠ ٤/٢٠ ± ٢/٠ ٥/١١ ± ٣/٠ ٠/١٠ ± ١/٠ ٦/٤ ± ١/٠  
٢٠ ٣/٤٦٣ ± ١/٢ ٠/٢٧٣ ± ٢/٢ ٨/٢٣٧ ± ٢/٦ ٥/١٧ ± ٩/٠ 

 گردو
٣٠ ٨/٤٠٤ ± ٩/٣ ٦/٢١٨ ± ١/٥ ٧/١٦٧ ± ٩/٦ ٤/١١ ± ٠/١ 
٤٠ ٥/٣٢٥ ± ٣/٣ ٣/١٦٩ ± ٧/٥ ١/١٣١ ± ٤/٥ ٧/٨ ± ٢/١ 
٥٠ ٦/٢٨٨ ± ٠/٣ ٤/١٤٩ ± ٢/٣ ٣/١١٨ ± ٤/٤ ٦/٧ ± ٧/٠ 
٦٠ ١/٢٧٨ ± ٥/٣ ٥/١٤٣ ± ٣/٣ ٩/١٠٢ ± ١/٥ ٩/٦ ± ٥/٠  
٢٠ ٢/٢٠٥ ± ٢/٤ ١/١١٧ ± ٤/٢ ٢/٨١ ± ٠/٣ ٥/٦ ± ١/٠ 

 پسته
٣٠ ٩/١٧٩ ± ١/٥ ٩/١٠٢ ± ٨/١ ٠/٧٣ ± ٤/٣ ٠/٦ ± ٣/٠ 
٤٠ ١/١٥٠ ± ٧/٣ ٢/٨٥ ± ١/٢ ٥/٥٩ ± ٩/٢ ٨/٥ ± ١/٠ 
٥٠ ٨/١٢٤ ± ٨/٣ ٦/٦٨ ± ٩/١ ٤/٤٩ ± ٥/٣ ٧/٥ ± ٢/٠ 
٦٠ ٩/١١٢ ± ٤/٤ ٧/٦٣ ± ٧/٢ ٨/٤٣ ± ١/٣ ٣/٥ ± ٢/٠  
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