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 چكیذٌ

ريش مافًق صًت یكي . تاضذ تاضذ، مطالعٍ ترريي ایه محصًل تسیار مُم مي تا تًجٍ تٍ ایه کٍ ایران یكي از تًلیذ کىىذگان اصلي پیاز مي

 تثییه .مختلف در محصًالت کطايرزي است وًع َاي تررسي تغییرات ایجاد ضذٌ ي تعییه تفايت تیه رب دراز تُتریه ريضُاي غیر مخ

تكىیک  از استفادٌ مًرد در مطالعاتي اخیر دٍَ دي از .است داضتٍ رضذي تٍ ري ريوذ کطايرزي در وًیه ريضُاي تا تكارگیري کیفیت

 44ي  25فرکاوس مرکسي   تامثذل التراسًویک دي از تحمیكدر ایه  .است ضذٌ ضريع کطايرزي محصًالت کیفیت سىجص تراي فراصًت

از راستاي لطر پیاز  ج فراصًتامًا. استفادٌ ضذ امًاج کیلًَرتس، تراي تعییه وًع محصًل ي َمچىیه راتطٍ تیه لطر ي پارامتر ضریة میرایي

َاي  تًان تا استفادٌ از مًج فراصًتي ومًوٍ تحمیك وطان داد کٍ مي وتایج ایه. کٍ تیه گیروذٌ ي فرستىذٌ لرار دادٌ ضذٌ تًد عثًر دادٌ ضذ

تا تًجٍ تٍ رياتظ تمریثا خطي تذست آمذٌ تیه لطر ومًوٍ َا ي پارامتر  درصذ تطخیص داد ي َمچىیه تاالمختلف را از یكذیگر تا دلت 

 .کرد ريش در خطًط تستٍ تىذي تذين دخالت اوسان استفادٌ ضریة میرایي مي تًان از ایه
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 ممذمٍ

تزيي گیبّبى  يکی اس لذيوی، کِ ثبؽذ هی Cepa L  Alliumًبم علوی آى  ای سيزسهیٌی اس خبًَادُ اللِ اعت ًٍَعی گیبُ غذُ پیبس

عجشی  اس يکی ايي گیبُ . ؽذُ اعت هی غذاّب ٍ ّوچٌیي دارٍ اس آى اعتفبدُ ی سراعی ثَدُ کِ اس ّشاراى عبل لجل، ثِ عٌَاى ععن دٌّذُ

 هتَعظ ٍ ّکتبر ّشار 47 حذٍداً در ايزاى َلهحق کؾت ايي سيز عغح  .ؽَد هی کؾت اس کؾَر ٍعیعی ثخؼ ّبی در اعت کِ ّبيی

ثب تَجِ ثِ ايي کِ ايزاى يکی اس تَلیذ کٌٌذگبى افلی پیبس . (1388کؾبٍرسی،  آهبرًبهِ) اعت ّکتبر در تي 32ثز  ثبلغ آى عولکزد

رٍػ  .ثبؽذ هیّبی فزآٍری آى ثغیبر هْن  ثبؽذ، هغبلعِ خَاؿ فیشيکی ٍ هکبًیکی ايي هحقَل ثزای عزاحی ٍ عبخت دعتگبُ هی

ثزرعی تغییزات ايجبد ؽذُ ٍ تعییي تفبٍت ثیي رلن ّبی هختلف در هحقَالت  هبفَق فَت يکی اس ثْتزيي رٍؽْبی غیز هخزة در

 در. اعت ؽذُ اخیز ؽزٍع عبل چٌذ اس هب کؾَر در ٍ پیؼ دِّ دٍ حذٍد دًیب در سهیٌِ ايي در پضٍّؼ ٍ هغبلعِ. کؾبٍرسی اعت

ّذف اس اًجبم ايي . (2007دٍلَتَعکی، ) اعت ثَدُ ثزداؽت اس پظ هزحلِ در هیَُ کیفیت تغییزات للیالو ثیي پضٍّؾْبی ثیؾتز

ثب اعتفبدُ اس اهَاج فزافَت ٍ ّوچٌیي تعییي راثغِ ثیي اًذاسُ هحقَل ٍ خَاؿ فزافَتی ( لزهش، عفیذ ٍ سرد) عتحمیك تعییي ًَ

 .هحقَل هی ثبؽذ
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 َا مًاد ي ريش

در عِ (عَئیت اعپبًیؼ ٍ گزاًَ ارلی تگشاط)پیبس خَراکی کؾت ؽذُ در اففْبى رلن عِ اس  عذد ًوًَِ 40عی ايي آسهبيؼ       

اًذاسُ گیزی ؽذ، عپظ ثب  mm 01/0 کَلیظ ديجیتبل ثب دلت ثب اعتفبدُ اس  اًتخبة ٍ اثعبد ٍ اًذاسُ آًْب لزهش، عفیذ ٍ سرد رًگ

. زيك فزعتٌذُ ثِ پیبس ّب ارعبل ٍ اس عزيك گیزًذُ در عزف ديگز دريبفت ؽذاعتفبدُ اس عٌغَر التزاعًَیک ٍ هجذل، اهَاج اس ع

ثزای اًجبم آسهبيؼ، ًوًَِ در ثیي دٍ هجذل  .آسهبيؾبت ثِ فَرت فبکتَريل در لبلت عزح کبهالً تقبدفی در داًؾگبُ ؽْزکزد اًجبم ؽذ

عپظ ثب . ّب لزار ثگیزًذّب در توبط کبهل ثب ًوًَِهجذلعَری لزار هی گزفت کِ ّیچ فضبی خبلی ثیي هجذل ّب ٍ پیبس ثبلی ًوبًذ ٍ 

فزعتبدى عیگٌبل ٍ دريبفت آى در عَی ديگز تَعظ گیزًذُ، ؽزايظ هَج دريبفتی ٍ پبراهتزّبی هَرد ًیبس در اعیلَعکَح ثِ ًوبيؼ 

ٍ  25در ايي آسهبيؼ دارای فزکبًظ هجذل ّبی هَرد اعتفبدُ. گزديذگذاؽتِ ؽذ ٍ همبديز هَرد ًیبس تَعظ ًزم افشار دريبفت ٍ ثجت هی

 .ثبؽذهی Farnellايي هجذل عزاهیکی ٍ عبخت ؽزکت . کیلَّزتش ثَد 40

ٍ عَل هغیزی کِ هَج در داخل ًوًَِ عی کزدُ تب ثِ گیزًذُ  ( Vp-p )ّبی هزثَط ثِ ٍلتبص راط ثِ راط در ّز ثبر لزائت دادُ       

گیزی اًذاسُ mm 01/0 حزکت هَج در داخل پیبس تَعظ يک کَلیظ ديجیتبل ثب دلت همذار عَل هغیز . ، ثجت گزديذ( l ) ثزعذ 

ثب داؽتي ايي همبديز ٍ ثب اعتفبدُ اس راثغِ . گیزی ؽذًیش اًذاسُ (Vref)ّوچٌیي در هَرد ّز لزائت همذار ٍلتبص هزجع . گزديذ

l

v

vref
)log(20

  همذار ضزيت هیزايی ،(α) آهذ در ّز ثبر لزائت ثذعت . 

Vref  = هبکشيون ٍلتبص در سهبًی کِ ّیچ هبًعی درکبر ًیغت ثزای عَلl (v)، 

V  = هبکشيون ٍلتبص در سهبًی کِ هبًع ثیي دٍ هجذل لزار دارد(v)، 

 ٍl =  ُضخبهت هبد(mm) ،(.2000هیشراچ،) هی ثبؽذ 

                                   ّبيی کِ ثز رٍی يک ًوًَِ اًجبم ؽذ، گیزی اس توبهی لزائت ثب هیبًگیي

                                                                  .هیزايی کلی هزثَط ثِ ًوًَِ ثِ دعت آهذهمذار ضزيت      

                                                                       مذار آزمایص -1ضكل

                                                                                                        ي تحث وتایج

عفیذ، ) پیبس هغزح کؾت ؽذُ در اففْبى ًَعدر تحمیك حبضز رًٍذ تغییزات ضزيت هیزايی هَج فزافَتی ثز رٍی عِ            

هحقَل هَرد آسهبيؼ ؽجیِ  ًَع در ّز عِ هَرد اعتفبدُ (کیلَ ّزتش 40ٍ  25)عٌغَر ٍثزای د رًٍذ تغییزات.ثزرعی ؽذ (لزهش، سرد

 .ثِ يکذيگز ثَد

 
 کیلً َرتس                             25میاوگیه ضریة میرایي تراي سىسًر  -2کیلً َرتس                                     ومًدار 44میاوگیه ضریة میرایي تراي سىسًر  -1ومًدار
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در يک لغز هؾخـ ثزای ًوًَِ ّبی سرد ثیؾتزيي ٍ هؾبّذُ ؽذ کِ تغییزات پبراهتز ضزيت هیزايی  2ٍ  1ثب تَجِ ثِ ًوَدارّبی 

 .يي عِ ًَع پیبس جغتجَ کزداهَاد تؾکیل ٌّذُ  ايي تفبٍت را هی تَاى در جٌظ ٍ. ثزای ًوًَِ ّبی لزهش کوتزيي همذار هی ثبؽذ

 . دار اعتهختلف هعٌی ًوًَِ ّبی هختلفاد کِ اختالف هیبًگیي ضزيت هیزائی در ًؾبى د 5%در عغح  LSDآسهَى 

 

 
 

  کیلًَرتس ريي پیاز سفیذ 44ي  25ممایسٍ دي سىسًر  -4ومًدار                  کیلًَرتس ريي پیاز زرد 44ي  25ممایسٍ دي سىسًر  -3ومًدار

 

ًؾبى داد کِ ثیي ايي دٍ پبراهتز رٍاثظ تمزيجب خغی در  ز هحقَل ثِ دعت آهذلغ ثز اعبط ضزيت هیزايی ٍکِ  5ٍ 4،  3ًوَدار ّبی 

در ّز دٍ ًَع عٌغَر  ايي رًٍذ ثزای ّوِ ًوًَِ ،ّز چِ لغز هحقَل ثیؾتز ضزيت هیزايی کوتز هی ثبؽذ .ّز عِ ًوًَِ ٍجَد دارد

 .هَرد اعتفبدُ در آسهبيؼ ثِ يک فَرت هی ثبؽذ

هؾبّذُ ؽذ کِ در  4ٍ  3بی ًوَدارّ ثب تَجِ ثِ           

ّزچِ  کیلَ ّزتش، 40ٍ  25 عٌغَرثب دٍ آسهبيؼ ّبی اًجبم ؽذُ

ثِ يکذيگز ًشديک هی  يت هیزايیاؾتز ؽَد ضزیلغز هحقَل ث

هیشاى ًشديک  ّن تکزار ؽذُ اهب 5ايي رًٍذ در ًوَدار  .ؽَد

 .ثب افشايؼ لغز کوتز ثَد ؽذى ضزيت هیزايی

رًٍذ  اعت، َ اًجبم ؽذُدر تحمیمی کِ ثزرٍی ّلّوچٌیي 

 ثب افشايؼ لغز ثِ دعت آهذُ اعت کبّؼ ضزيت هیزايی

   .(1388اثَالمبعوی ًجف آثبدی ٍ ّوکبراى )
                                                                                                   

 پیاز لرمسکیلً َرتس ريي  44ي  25ممایسٍ دي سىسًر  -5ومًدار
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Abstract 

 
Given that Iran is one of the main manufacturers of onions, this is very important on this 

product.One of the best methods of ultrasonic nondestructive Drbrrsy changes and the differences 

between different varieties of agricultural products. Defining quality using modern methods in 

agriculture has been growing. Two decades of studies on the use of ultrasonic techniques for 

measuring the quality of agricultural products has started.In this experiment, the ultrasonic 

transducers with central frequencies were 25 and 40 kHz, to determine the relationship between 

product type and the diameter of the damping coefficients and parameters were used. Of ultrasonic 

wave receivers and transmitters placed along the diameter of the onion that had been passed 

through. The results showed that with the use of ultrasonic waves from the different samples 

together with high diagnosed and The almost linear relationship between the diameter of the sample 

and the attenuation coefficient of the parameter of this method can be used in packaging lines 

without human intervention. 
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