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اين توقيق با هدف بررسي مقدماتي و شناسايي خواص آکوستيکي  و  افرا پ ت انجا  شاد. خاواص آکوساتيکي ماورد     

اساتفاد  از  بررسي شامل فاکتور کيفيت، ضريب آکوستيک، کارآيي تبديل آکوستيک، و مدوم االستيسيته )يان ( بود که باا  
آزمون  ير مخر  سيستم ملناطيسي ارتعا  اجباري در تير دوسر آزاد انجا  شاد. از آنجاا کاه خاواص ارتعاشاي  او        

شاويي   ها به منظور کاه  موتواي مواد استخراجي در معارض حاالم   شدت توت تیثير مواد استخراجي آن است، نلونه به
گياري   شاويي اناداز    ها قبل و بعد از هر مرح ه حالم آکوستيک آن )آ  و مخ وط الکل و استن( نيز قرار گرفت و خواص

خصوص کلان وي ن و تاار و ساازهاي    تواند براي ساخت افوات پاتي وي ن، به شد. نتايج ناان داد  و  گونة افرا مي
بر فاکتور کيفيات  تیثير بود، ولي  شويي بر مدوم االستيسيته بي بادي، استفاد  شود. هلچنين، حاف مواد استخراجي با حالم

 و ضريب آکوستيک و کارآيي تبديل آکوستيک تیثير مثبت داشت و موجب بهبود اين خواص در  و  شد.
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 چکیده

26/03/1393 

06/07/1393 

 970-959ص



 1394، زمستان 4ارة ، شم68های سوب، مجله منابع طبیعی ایران، دورة  جنگل و فرآورده  
 

960 

 مقدمه
 ندمنظور  است و دليل اساتفاد  از آن   اي  و  ماد 

در سازهاي موسيقي خواص ارتعاشي و مکاانيکي آن  

، آياد  است. بر اساس روابط رياضي، که در اداماه ماي  

پايرفته شد  به ع ت ميرايي کم و مادوم االستيسايتة   

ويوة باالي  و ، در جهت طاولي، ايان مااد  باراي     

ساخت آالت موسيقي مناسب است.  و  ااوت را  

ديد و در بيااتر ساازهاي موسايقي آن را تقويات     تا

دهد. اين  . هلچنين، طنين خااي به اوت ميکند مي

تواناد باه    ماد  خاايت جا  اوت نياز دارد و ماي  

هااي اجاراي موسايقي،     منزلة عايق ااوتي در ساالن  

هاااي اجتلاعااات، و سااينلاها بااه کااار رود.     سااالن

سازندگان آالت موسايقي بار اسااس کيفيات ااداي      

شااد  و خااواص ظاااهري، ماننااد زيبااايي و    خااارج

بادين منظاور،    .کنناد  استوکا ،  و  را انتخا  ماي 

دامنة خااي از تراکم  گاالي، مادوم االستيسايته، و    

فاکتور ميرايي باراي اساتفاد  در آالت موسايقي نيااز     

 [.2و  1است ]

موققان بر اين باورند که براي کاربرد بهينة  و  

ايي  او  پاايين و   در افوات تاديد ادا بايد مير

ضريب آکوستيک و کارآيي تبديل آکوساتيک آن بااال   

گيري الياف  او  در سااخت آالت    [. جهت3باشد ]

موسيقي نيز بسيار مهم و تیثيرگاار است؛ طاوري کاه   

براي ساخت تختة اداي آالت موسيقي الياف  وبي 

بايد کامالً در جهت طولي و موازي با تارهاي مرتع  

 [.4ساز قرار گيرند ]

مدوم االستيسيته يکي از خواص مکانيکي مهلاي  

است که با توجه به دان  االستيسيتة ارتوتروپياک در  

جهت طولي، ملاساي، و شاعاعي مقااديري متفااوت     

دارد. اين پاارامتر مکاانيکي باه وضاعيت سااختلاني      

ديوارة س ولي  و  و آراي  قرارگياري ترکيباات و   

راوان دارد. مولکولي بستگي فا استوکا  پيوندهاي بين

هاار مااادة شاايليايي کااه بتوانااد ساااختار پيوناادهاي   

هااي  اوبي را تقويات ياا      مولکولي ديوارة س وم بين

تضعي  کند نقاي مؤثر در بهباود ياا نقصاان مادوم     

االستيک و ساير پارامترهاي مقااومتي  او  خواهاد    

هااي   اي به س وم داشت. در  ير اين اورت، اگر ماد 

اختلان ديوارة س وم نق   وبي وارد شود، ولي در س

مقاومتي ايفا نکند، فقاط باعاث افازاي  جار  وياوة      

تواناد    و  خواهد شاد. ماواد اساتخراجي ماي     قطعه

حضوري ماابه در  و  داشاته باشاد. ولاي ماوارد     

مخت   نيز مبني بر تقويت خواص آکوستيکي بر اثار  

[. 5خروج مواد قابل حل  و  گزار  شد  اسات ] 

در ايان توقياق    شاد   مطالعاه پارامترهاي آکوساتيکي  

علوماً توت تیثير مدوم االستيک و جر  ويو  بودناد.  

، کاه  1اما اين سؤام باقي ماند که گونة  وبي افرا پ ت

اي  و  بومي ايران و مورد اساتفاد  در سااخت    گونه

جعبة تاديد آالت موسيقي، مثل وي ن، است، در برابار  

ااان  مواد استخراجي  ه رفتاار آکوساتيکي از خاود ن   

 ،با توجه به اينکه مواد استخراجي ميرا هساتند دهد   مي

بهباود کيفيات    ،دنبام خاروج ايان ماواد   ه اين توقيق ب

پاساخ   ، وخواص آکوستيکي مورد نياز آالت موسايقي 

هااي اخيار    به اين پرس  است. اما پي  از آن به يافته

 .شود در ع و  آکوستيک و ارتعا   و  اشار  مي

[ خواص آکوستيکي گوناة  6]نيا و هلکاران  رو 

هااي تااديد    را براي اساتفاد  در جعباه   2سرو سيلين

اوت بررسي کردند. در اين زمينه جر  ويو ، پهنااي  

                                                      
1. Acer Velutinum  

2. Cupressus arizinica 
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دواير ساليانه، و ميزان مواد اساتخراجي مطالعاه شاد.    

نتايج ناان داد افازاي  ماواد اساتخراجي در  او      

سرو سيلين سبب کاه  ضريب آکوستيک اين گونه 

ن در حالي است کاه در گوناة تاوت ايان     . ايشود مي

ضريب توت تیثير پهناي دوايار سااليانه اسات. طباق     

تر داشته باشد  نتايج،  و  توتي که دواير ساليانة پهن

تر اسات.   براي ساخت افوات تاديد اوت مناسب

مقااادير ماادوم االستيساايته را بااا   نيااا و هلکاااران رو 

ار ناحياه  آزمون ارتعا  آزاد در تير دوسر آزاد در  ه

از  و  نزديک ملز تا نزدياک پوسات گوناة سارو     

[ و نتاايج آن را در توقيقاي   6سيلين انداز  گرفتناد ] 

ديگر باه رو  ارتعاا  اجبااري در تيار دوسار آزاد      

 [.7مطالعه کردند ]

شاويي   [ اثار حاالم  8س گ پايگاني و هلکااران ] 

)تعدادي حالم  ير قطبي و قطبي( بر مدوم االساتيک  

ايي  و  توت سفيد را بررساي کردناد.   و فاکتور مير

خروج مواد استخراجي بعضي باعث افزاي  و بعضي 

 باعث کاه  ميرايي و کاه  مدوم االستيک شد.

[ در توقياق خاود فااکتور ميراياي و     3] وگسات 

ضااريب انعکاااس اااوت )ضااريب آکوسااتيک( را از 

خااواص آکوسااتيکي بساايار مهاام در انتخااا  مااواد  

ا معرفي کرد و ميزان کاربردي در افوات تاديد اد

ميرايي اوت را به مواد استخراجي  او ، رطوبات   

نسبي  و ، و دماي مويط مارتبط دانسات. اوناو و    

[ اعال  کردناد باين مادوم االستيسايته و     9نوريلوتو ]

فاکتور ميرايي رابطة معکوس وجود دارد. راجينيران و 

هاي آکوستيکي مهام  او  را    [ ويوگي10هلکاران ]

ها باه   وفن تاي ندي بررسي کردند. آنبراي ساخت زي 

بارگ مناساب    هاي سوزني اين نتيجه رسيدند که گونه

هااي تااديد اادا باياد کاارآيي       براي ساخت جعباه 

 [.10تبديل آکوستيک بااليي داشته باشند ]

با تکيه بر توقيقات يادشد ، مطالعة پي  رو به دنبام 

ي است که در خصوص مواد استخراجي هاي پاسخ پرس 

 رفتار آکوستيکي  و  افرا پ ت مطر  شد.و 

 ها مواد و روش
هاي مورد نياز براي آزماي  از سه اا ه درخت  نلونه

متار از جنگال توات     ساانتي  30افرا به قطر متوساط  

هاا باا    پوش  شرکت نکا و  تهيه شد. سپس، تخته

ارة نواري بريد  شد و بيست نلونه  و  کو اک و  

× متاار )طااولي  مي ااي 2×  12×  150نااازک بااه ابعاااد 

تار و باه دور   ملاسي(، کامالً سالم و راست× شعاعي 

از هر گونه عياب و اياراد ظااهري، از جل اه گار  و      

، از ناواحي  3129شالارة   ISOترک، طبق اساتاندارد  

 و ، انتخاا  و   دور از ملز، جهت اجتنا  از جوان

هاا، پاس از بار  و     براي آزماي  آماد  شاد. نلوناه  

 ± 5ه اتاق ک يلاتيز  )رطوبات نسابي   گااري، ب شلار 

گااراد( منتقاال  درجااة سااانتي 21 ± 1% و حاارارت 65

درااد   12 ± 1شدند تاا باه رطوبات تعاادم اسالي      

يکاي از اتااق ک يلااتيز      ها يکاي  برسند. سپس، نلونه

گياري شادند. در    ها انداز  خارج و وزن و ابعاد نلونه

پرهيز  هر مرح ه، که به ک يلاتيز  کردن نياز بود، براي

متاوالي،   هااي  از معايب ناشي از خااک و تار شادن   

سازي از نقطة سابز آ ااز شاد. ولاي      عل يات ماروط

هاا ميازان رطوبات     براي يکسان بودن رطوبت نلوناه 

هاا از روي تلييارات ماواد     يک نلوناه  تعادم براي يک

اسااتخراجي و جاار  نهااايي نلونااة عاااري از مااواد   

ه و بررساي  استخراجي و کامالً خاک )انيدر( مواسب

هاا جهات شاروع آزمااي  روي      شد. در ادامه، نلونه

سيستم ايراناي ارتعاا  اجبااري در تيار دوسار آزاد،      

 ، قرار گرفتند.1مطابق شکل 
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 ارتعاش اجباری در تیر دوسر آزاد. سیستم 1شکل 

 

ا شامل وزن، طوم، ارتفاع،  ها در پايان اطالعات نلونه

افزار سيساتم آزماون    ا به کلک نر  شد  پهنا، اداي ضبط

 ير مخر  تجزياه و تو يال شاد. جهات حااف ماواد       

شويي، با آ  مقطار،   ها، از دو رو  آ  استخراجي نلونه

ا اتانوم، استفاد  شد. انتخاا  آ    شويي، با استن المو ح

شاويي سانتي    به منزلة حالم اوم به دليال انطبااق باا آ    

در ساخت آالت موسيقي ايراني بود کاه   کاررفته  و  به

 شد. بايد ابتدا اثر آ  تنها روشن مي

گااري، داخال   ها، بعد از شلار  شويي، نلونه در آ 

فت. سپس، داخل يک سي قرار گر سي 25يک سوکس ة 

سي آ  مقطر اضاافه شاد و    سي 300سي  سي 500بالن 

سوکس ه هلرا  نلونه روي بالن گااشته شاد. مجلوعاه   

روي هيتر قرار گرفت تا موتويات داخل بالن باه دمااي   

کنناد  و   جو  برسد. پس از نصب کندانسور يا خناک 

نصب جريان آ  سرد، به مدت هات ساعت عل ياات  

رنا  شادن    طر انجا  شد. پس از بياستخراج با آ  مق

هااا خااارج و پااس از طااي دورة     آ  مقطاار، نلونااه 

کني در هواي آزاد، به مدت دو هفتاه داخال    خاک پي 

سازي رطوبت و دما قرار  دستگا  ک يلاتيز  جهت يکسان

ها نازک و کو ک با ساطي کاامالً    گرفت. اگر ه نلونه

بودند، تار و فاقد هر گونه عيب ظاهري  شعاعي و راست

به منظور ج وگيري از حداقل اعوجاج ناشي از خااک  

شااادن، باااه طااارز مناساااب در اتااااق ک يلااااتيز     

هاا   گااري شدند. در پايان اين مدت نلوناه  دستک  و 

هااي مکاانيکي ارتعاا      ها آزماون  خارج شدند و بر آن

 اجباري در تير دوسر آزاد انجا  شد.

 ا لها به وسي ة مخ وط الکا  شويي، نلونه در حالم

 cm-07 Tشالارة   TAPPIاستن، طباق دساتورالعلل   

، به هلان شر  قب ي باراي آ  مقطار اساتخراج    204

ساازي   شدند. سپس به مدت دو هفته، جهات يکساان  

رطوبت و دما، داخل دستگا  ک يلاتيز  قرار گرفتناد و  

هااي مکاانيکي و آکوساتيکي     پس از آن براي آزماون 

 ارتعا  اجباري آزماي  شدند.

 ی آکوستیکیها آزمون

 ضریب آکوستیک
شاخصي براي قاب يت انعکاس  (K) آکوستيک ضريب

 و (ρ)جر  وياو    طريق از و است ماد  يک اوت در
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 مواسابه  1 ةبطا را باه کلاک   (E) االستيسايته  مادوم 

ي  اوب يک نلونة  در ضريب اين شود. باالتر بودن مي
 و موسايقي  آالت در اساتفاد   باراي   او   آنيعناي  

 تاديد هاي جعبه افوات در استفاد  براي خصوص به

 ةوياو  جر   ه هر 1 طبق رابطةاست.  تر مناسب ادا
 بااالتر  آن ةاالستيسايت  مادوم  در عوض و کلتر  و 

 در و ارتعا  دوش مي تر مرتع  راحت  و  آن باشد

 .شود مي ميرا ديرتر ، مطابق تئوري،آن

(1) EK 
3  

K کآکوساتي  ضريب،E   و  ،االستيسايته  مادومρ 
 است.  و  ةويو جر 

و فباکتور میرایبی    آکوستیک تبدیل ییآکار

 ارتعاش
 ضااريب ماننااد،  (ACE)کااارآيي تبااديل آکوسااتيک

 آکوساتيکي  مهاام فاکتورهااي  از يکااي ،آکوساتيک 

 .سات ادا تااديد  افوات درکاررفته  به آالت   و

 ،دارد سوعکم رابطة (δ tan) ميرايي با که ،فاکتور اين

 ACE مقادار   ه هر .شود مي مواسبه 2 ةرابط به کلک
 بهتاري  شرايط آکوستيکي لواظ از  و  باشد، بياتر

 .دارد ماکور افوات در کاربرد جهت انتخا  براي

(2) KACE
tan .




  

δ tan اين فااکتور  است. ارتعا   ميرايي  فاکتور 

 واحاد  در (δ) ارتعاا   اُفات  تعبير لگااريتلي  واقع در
 .شود مي مواسبه 4 و 3 روابطبه کلک  واست  زمان

(3)

    

 


 tan

 

(4) 1

1ln
1




nx

x

n


 
x  ب ندي نوسان اوم و ب ندي نوسانn  استا. 

 فاکتور کیفیت

مااابه فااکتور ميراياي ارتعاا ،      ،(Q) کيفيت فاکتور

 نسابت  شاخصي براي ااطکاک داخ ي است که برابر

 شاد   ت ا   انرژي به سامانه در يک شد  تزريق انرژي

عوامال   پاارامتر از  ايان . شود سامانه تعري  مي آن در

 ايجادشاد   اداي پايداري و مانايي کنندة تعيين مهم و

 پاارامتر  مقدار اين هر  ه است. آالت موسيقي توسط

 نتيجه در و کلتر شد  ت   انرژي باشد، مقدار تر بزرگ

 .شود مي بياتر ايجادشد اداي  پايداري و ماندگاري

 ( است.3( عکس ميرايي )رابطة 5فاکتور کيفيت )

(5) tan
Q

1


 

 و بحثها  یافته

تأثیر حبذف مبواد اسبتخراجی ببر مبدول      

 االستیسیته

شااود، بااا  مااااهد  مااي 2طااور کااه در شااکل  هلااان

وضاو    هاا، باه   شويي نلوناه  شويي و سپس حالم آ 

ياباد. يعناي خاروج ماواد      هاا کااه  ماي    جر  نلونه

شاويي   شاويي و حاالم   استخراجي در هر مرح اة آ  

شويي  ، با آ 3وضو  قابل مااهد  است. در شکل  به

نلونة  و  افرا، مدوم االستيسيته نسابت باه نلوناة    

ا استن، دوباار    شويي، با الکل شاهد کاه  و با حالم

يابد. حضور مواد استخراجي در  او  در   افزاي  مي

مکااانيکي آن از حيااث ماادوم االستيساايته  اسااتوکا  

تیثير باود. ايان بادان معناسات کاه احتلاااًل ماواد         بي

استخراجي جداشد  در گونة افرا پ ت باه شايوة ايان    

اناد. باه    س ولي جاي داشته توقيق فقط در حفرة درون

 اند. عبارت ديگر، در ديوارة س ولي نفوذ کافي نداشته
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ثير حااف  دهد تی جدوم تجزية واريانس ناان مي

مواد استخراجي بر مدوم االستيسيتة  و  افارا فقاط   

(. 1دراد معنادار است )جدوم  95در سطي اطلينان 

درااد ماالک علال     99در واقع اگر سطي معناداري 

قرار گيرد، خروج مواد حالم در آ  مقطر و الکال و  

استن تیثير معناداري در مدوم االستيک  و  نادارد.  

 کند. يد مياين موضوع را تیي 2شکل 

 

 
 های چوب افرا بر جرم نمونه استخراجي مواد حذف ثیرأت. 2شکل 

 

 چوب افرا ةبر مقادیر مدول االستیسیت استخراجي مواد حذف ثیرأتواریانس  ة. نتایج آزمون تجزی1جدول 

 سطي معناداري شد  مواسبه F ميانگين مربعات منابع تليير

 032/0 660/3 036/5×  1018 تيلار

   376/1 × 1018 خطا

 

 
 چوب افرا ةبر مقادير مدول االستی یت استخراجي مواد حذف ثیرأت. 3ش ل 
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، 3با توجه به مقادير مدوم االستيسايته در شاکل   

 [ ارائاه کارد، برخاي   3مطابق معيارهايي که وگسات ] 

تر از  هاي اين توقيق، که مدوم االستيسيتة بزرگ نلونه

گيگاپاسکام دارند، در مودودة مورد استفاد  باراي   6

هاا، اافوات پاات و بلال      سازهاي بادي، زي اوفن 

هاااي تاااديد قاارار   وي اان، و ااافوات روي جعبااه 

 گيرند. مي

 

تأثیر حبذف مبواد اسبتخراجی ببر فباکتور      

 چوب افراکیفیت 
شود، باا خاروج    مااهد  مي 4 طور که در شکل هلان

شاااويي و ساااپس  ماااواد اساااتخراجي ناشاااي از آ 

هاا   شويي فاکتور کيفيت افزاي  براي اکثر نلونه حالم

افزاي  يافت. به طور ک اي، بيااترين مقادار فااکتور     

شاد  و   شويي هاي حالم کيفيت مربوط به نلونة  و 

کلترين مقدار آن مربوط به نلونة شااهد باود )شاکل    

تجزية واريانس نيز ناان داد تایثير حااف   (. جدوم 4

مواد استخراجي بر فاکتور کيفيت  و  افرا در سطي 

 (.2دراد معنادار است )جدوم  99اطلينان 

بيااااترين بهباااود فااااکتور کيفيااات حااااال از 

دهاد ماواد اساتخراجي     شويي بود که ناان ماي  حالم

هاي آلي بيااترين بازدارنادگي را در    مو وم در حالم

 عا  دارند.مانايي ارت

 
 ( چوب افراQ) فاکتور کیفی بر مقادير  استخراجي مواد حذف ثیرأواريانس ت ة. نتايج آزمون تجزي2جدول 

 سطي معناداري شد  مواسبه F ميانگين مربعات منابع تليير

 005/0 866/5 164/1981 تيلار

   756/337 خطا

 

 
 بر مقادیر فاکتور کیفیت چوب افرا استخراجي مواد حذف تأثیر. 4شکل 
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تأثیر حبذف مبواد اسبتخراجی ببر فباکتور      

 میرایی صو  چوب افرا
دهد تیثير حااف ماواد    جدوم تجزية واريانس ناان مي

دراد  99استخراجي بر ميرايي اوت در سطي اطلينان 

 5شاکل  طاور کاه در    (. هلاان 3معنادار است )جادوم  

شاويي   شود با خروج مواد استخراجي با آ  مااهد  مي

( کااه   δtanشاويي ميراياي ااوت )    و سپس حاالم 

يابد. به طاور ک اي، کلتارين مقادار ميراياي ااوت        مي

شد  و بيااترين   شويي هاي حالم مربوط به نلونة  و 

 (.5مقدار آن مربوط به نلونة شاهد بود )شکل 

 
 ( چوب افراδtanبر مقادير میرايي صوت ) استخراجي مواد حذف ثیرأواريانس ت ة. نتايج آزمون تجزي3جدول 

 سطي معناداري شد  مواسبه F ميانگين مربعات منابع تليير

 005/0 718/0 00 تيلار

   00 خطا

 

 

 
 ( چوب افراδtanمقادیر میرایي صوت )بر  استخراجي مواد حذف تأثیر. 5شکل 

 

با توجه به مقادير فاکتور ميرايي ارتعا  در شکل 

[ ارائه کرد، برخاي  3، مطابق معيارهايي که وگست ]5

تار از   هاي اين توقياق، کاه ميراياي کو اک     از نلونه

دارند، در مودودة مورد اساتفاد  باراي    015/0حدود 

بااادي، ااافوات پااات و بلاال وي اان، و  سااازهاي 

گيرناد؛ ولاي    هاي تاديد قرار مي افوات روي جعبه

هاا باراي اساتفاد  در     به دليال بااال باودن ميراياي آن    

 ها مناسب نيستند. زي وفون

تأثیر حذف مبواد اسبتخراجی ببر ضبریب     

 چوب افراآکوستیک 
دهد تیثير حاف مواد  جدوم تجزية واريانس ناان مي
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ساطي   ب آکوستيک  و  افارا در استخراجي بر ضري

(. 4دراااد معنااادار اساات )جاادوم     99اطلينااان 

شود، باا خاروج    مااهد  مي 6طور که در شکل  هلان

شاويي   شاويي و ساپس حاالم    مواد استخراجي با آ 

ياباد. باه طاور ک اي،      ضريب آکوستيک افازاي  ماي  

بياترين مقدار ضريب آکوساتيک مرباوط باه نلوناة     

کلتارين مقادار آن   شاد  و   شاويي  هااي حاالم    و 

شد  است )شکل  شويي هاي آ  مربوط به نلونة  و 

هاا، مطاابق    (. از نظر تئوري با کم شدن جر  نلوناه 6

ماااهد  شاد،  ناين تلييراتاي در      2آنچه در شاکل  

بيناي اسات؛ کاه بادين      ضريب آکوستيک قابال پاي   

 وسي ه تیييد شد.

، 6با توجه به مقادير ضريب آکوستيک در شاکل  

[ ارائه کرد، برخاي از  3رهايي که وگست ]مطابق معيا

تار   هاي اين توقيق، که ضريب آکوستيک بزرگ نلونه

دارند، در موادودة ماورد اساتفاد  باراي      5از حدود 

سازهاي بادي و افوات پاات و بلال وي ان قارار     

گيرند؛ ولي به دليل کام باودن ضاريب آکوساتيک      مي

 .ها براي استفاد  در افوات تاديد مناسب نيستند آن

 

 
 چوب افرا (K) آکوستیک بر مقادير ضريب استخراجي مواد حذف ثیرأواريانس ت ة. نتايج آزمون تجزي جدول 

 سطي معناداري شد  مواسبه F ميانگين مربعات منابع تليير

 001/0 513/8 363/3 تيلار

   395/0 خطا

 

 

 
 چوب افرا (K) آکوستیك بر مقادیر ضریب استخراجي مواد حذف ثیرأت. 6شکل 
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تأثیر حذف مبواد اسبتخراجی ببر کبارآیی     

 چوب افرا تبدیل آکوستیک
دهد تیثير حاف مواد  جدوم تجزية واريانس ناان مي

اسااتخراجي باار کااارآيي تبااديل آکوسااتيک در سااطي 

(. 5دراااد معنااادار اساات )جاادوم     99اطلينااان 

شود، باا خاروج    مااهد  مي 7طور که در شکل  هلان

شاويي   شاويي و ساپس حاالم    مواد استخراجي با آ 

يابد. به طور ک ي،  کارآيي تبديل آکوستيک افزاي  مي

بياترين مقدار کارآيي تباديل آکوساتيک مرباوط باه     

شد  و کلترين مقدار آن  شويي هاي حالم نلونة  و 

 (.7مربوط به نلونة شاهد است )شکل 

اي را از  آلي الکل و استن مواد اساتخراجي  حالم

 و  بيرون آورد که کارآيي تبديل آکوساتيک را باه   

 طور قابل مالحظه تضعي  کرد.

 

 چوب افرا( ACE) آکوستیك تبدیل بر مقادیر کارآیي استخراجي مواد حذف ثیرأواریانس ت ة. نتایج آزمون تجزی5جدول 

 سطي معناداري شد  مواسبه F ميانگين مربعات تلييرمنابع 

 002/0 883/6 767/171210 تيلار

   106/24873 خطا

 

 
 چوب افرا( ACE) آکوستیك تبدیل بر مقادیر کارآیي استخراجي مواد حذف ثیرأت. 7شکل 

 

 گیری نتیجه
ماواد   در اين توقيق، به طور مقادماتي، تایثير حااف   

شويي با آ  مقطار( و   استخراجي مو وم در آ  )آ 

اساتن(   ا  مواد استخراجي مو وم در حالم آلي )الکال 

بر برخي خواص آکوستيکي  و  گونة افارا )مادوم   

االستيسيته، ميراياي و کيفيات، ضاريب آکوساتيک، و     

کااارآيي تبااديل آکوسااتيک( جهاات اسااتفاد  در آالت 

د اساتخراجي،  موسيقي بررسي شد. پس از خروج موا
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 مدوم االستيسيته تليير معناداري نکرد. طباق تئاوري،  

 کارن   و تان   نسابت  يانا  از  يا االستيسيته مدوم

 در گيارد  مي قرار تن  علودي توت که جسلي براي

 تار،  سااد   بياان  باه . آياد  مي به دست اوليه هاي کرن 

 نلونه سفتي مقدار که است پارامتري مدوم االستيسيته

 تر و سفت نلونه هر  ه است طبيعي .دهد مي ناان را

 باشد، در اورت سبک باودن،  باالتر االستيسيته مدوم

آن  آکوساتيکي  خاواص  و بيااتر  آن قاب يت ارتعاا  

اي است که اين ويوگي را  تر است.  و  ماد  مط و 

فاارض، بااا حاااف مااواد   دارد. در تیييااد اياان پااي  

شويي و در ادامه، طي حالم آلاي،   استخراجي طي آ 

. يعناي ارتعاا  باراي    ياباد  ايي اوت کاه  ماي مير

ماند. مقدار ضريب آکوستيک  تر زند  مي مدتي طوالني

هاا باا    تک نلوناه  و کارآيي تبديل آکوستيک براي تک

دهنادة   حاف مواد استخراجي افزاي  يافت که نااان 

تیثير مثبت حااف ماواد اساتخراجي بار فاکتورهااي      

 ساه  رتایثي  آکوستيک گونة  و  افراسات. تاا کناون   

 کاارآيي  و ضريب آکوساتيک،  ارتعا ، ميرايي فاکتور

 تاديد افوات کارآيي و بر کيفيت آکوستيک تبديل

 کاه  بر اين باورند موققان. است اثبات رسيد  به ادا

 باياد  مااکور  اافوات  در  او   بهيناة  براي کاربرد

 کاارآيي  و آکوساتيک  ضاريب  و  و  پاايين  ميرايي

 ايان  مقادار   اه  باشاد. هار   آن بااال  آکوستيک تبديل

 تبااديل کااارآيي و آکوسااتيک فاکتورهااا )ضااريب 

و فااکتور ميراياي کلتار     بااالتر  در  او   آکوستيک(

 و آالت موساايقي در اسااتفاد  بااراي  ااو  باشااد آن

 مارتع  ماورد   افوات در استفاد  براي خصوص به

اسات. آ  و   تار  مناسب ادا تاديد جعبة در استفاد 

جر  و خروج  شد  باعث کاه  هاي آلي مطالعه حالم

مااواد قاباال حاال  ااو  شاادند. اياان مااواد خااواص 

کردند؛ ولاي ماوادي    آکوستيکي  و  را تضعي  مي

مو وم بودناد تایثير    شد  هاي آلي مطالعه که در حالم

داشاتند. باا    شاد   بياتري بر خواص آکوستيک مطالعه

تکيه بر معيارهاي آکوساتيکي وگسات و پارامترهااي    

هااي   قياق، نلوناه  در ايان تو  شاد   آکوستيکي بررسي

براي استفاد  در اافوات   شد   و  افرا پ ت مطالعه

پات و بلل وي ن و سازهاي بادي مناسب بودند کاه  

شاويي نياز باعاث بهباود      شويي و حاالم  مجلوع آ 

 ها شد. کيفيت اوتي آن

 گزاری سپاس
نامة کارشناسي ارشد مؤل  اوم  اين مقاله حاال پايان

مؤلفاان دو  و ساو     به راهنلايي و مااورة به ترتيب

است. بدين وسي ه از داناگا  آزاد اسالمي واحادهاي  

تاي   دي بنيان ان ساري و کرج و هلچنين شرکت دان 

ايرانيان، که امکاناات ايان توقياق را فاراهم کردناد،      

 شود. تاکر و قدرداني مي
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