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 ارسیاتی تزخی خًاؿ فیشیىی ي مىاویىی فىذق ي مغش آن 

 
 ماؽاءالٍ وزماوی ػلی

 ، لشيیه، ایزانلشيیه طثیؼی مىاتغ ي وؾايرسی تحمیمات اعتادیار پضيَؼ تخؼ تحمیمات فىی ي مُىذعی وؾايرسی مزوش

 

   51/99 /55   :پذیزػ تاریخ      5/9/99   :دریافت تاریخ

 

 چىیذٌ

اس خًاؿ فیشیىی میًٌ ي مغش فىذق رلم گزد محلی اعتتان لتشيیه تتٍ فتًرت تتاتؼی اس       تزخیدر ایه تحمیك، 

گیزی ي ارسیاتی گزدیذ. خًاؿ فیشیىی میًٌ ي مغش فىذق  ی تز اوذاسٌ % تز پای19ٍ% تا 5ی  رطًتت در محذيدٌ

َای اتؼادی )طًل، ػزك ي ضخامت(، يسن ي خًاؿ َىذعتی )لرتز متًعتن َىذعتی،   تم،       ؽامل يیضگی

یافت. افشایؼ رطًتت، مًجة واَؼ وُزيیت  ا ت عرح ريیٍ ي عرح ممرغ( تا افشایؼ رطًتت، افشایؼ مغ

میًٌ ي مغش فىذق گزدیذ. ممادیز متًعن طًل، ػزك )پُىا( ي ضخامت )ارتفاع(، لرتز متًعتن َىذعتی، يسن،    

ی تز تٍ تزتیتة   % تز پای5ٍی فىذق در رطًتت    م، مغا ت عرح ريیٍ، مغا ت عرح ممرغ ي وُزيیت میًٌ

3گتز،،   95/5متتز،   میلتی  55/51، 33/55، 55/51، 91/51ػثارت تًدوذ اس، 
cm 09/1 ،1

cm 13/8 ،1
cm 

 99/53، 89/55، 59/53، 55/53%، َمچىیه ممادیز متىاظز تتزای مغتش فىتذق تتٍ فتًرت      51/93ي  51/1

3گتز،،   91/9متز،  میلی
cm 51/5 ،1

cm 91/5 ،1
cm 11/5  تتًد. درفتذ وغت   85/91ي %  ٌ ی  ثت پًعتت میتً

% تتز  59% ي 5َا تزای پًعت فىذق در دي عرح رطًتتت   آسمایؼ .% ارسیاتی گزدیذ85/51فىذق تٍ يسن ول 

ٍ  5ی تز، ي تزای مغش در عرح رطًتت  پایٍ  Xی تتز ي در عتٍ جُتت تارگتذاری ؽتامل امتتذاد محتًر         % تتز پایت

)امتذاد محتل اتقتال    Zیه تُؼذ میًٌ( ي تز)در امتذاد وًچه Y)امتذاد محًری میًٌ(، محًرَای ػمًد تز آن 

پًعت( او ا، گزفت. وتایج، وؾان داد وٍ رطًتت ي جُت تارگذاری، ویتزيی ؽىغتت ي تغییزؽتىل يیتضٌ تتا      

دَذ. تا افتشایؼ رطًتتت، ویتزيی     ( تحت تأثیز لزار میP<0.01داری ) ی فىذق را تٍ طًر مؼىی گغیختگی میًٌ

. تتیؼ تتزیه ویتزيی    پیتذا وتزد  یتز ؽتىل يیتضٌ ؽىغتت افتشایؼ      یافت در  الی وٍ تغی ؽىغت میًٌ، واَؼ 

َتا تتًد. متًعتن ویتزيی     zَتا ي  xؽىغت میًٌ ي مغش فىذق تٍ تزتیتة در جُتت تارگتذاری در امتتذاد محتًر      

 .ای تیؼ تز اس ممذار آن تزای مغش فىذق تًد ی فىذق در عٍ جُت تارگذاری تٍ طًر لاتل مال ظٍ ؽىغت میًٌ

 

 .یشیىی، خًاؿ مىاویىی، ویزيی ؽىغت، فىذق، مغش فىذقخًاؿ ف ولیذى: َای ياصٌ

___________________________________ 
 a_m_kermani@yahoo.comوًیغىذٌ مغًيل: *
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 ممذمٍ -1

فىذق یىی اس محقتًتت خؾتىثاری تتت تاغثتاوی اعتت وتٍ دارای       

ارسػ غذایی تاتیی تًدٌ ي اس ارسػ فادراتی تاتیی ویش تزختًردار  

ایزان پظ اس وؾًرَای تزویٍ، ایتالیا، اعپاویا ي آمزیىا  اعت. وؾًر

َتای   ی پى م جُاوی تًلیذ فىذق در دویا را دارا اعتت. اس محتل   رتثٍ

ی المًت يالغ در ؽمال اعتتان   ی تًلیذ فىذق در ایزان، مىرمٍ ػمذٌ

ٍ   لشيیه ي رؽتٍ وًٌ ی اؽتىًرات( اعتتان گتیالن     َای الثتزس )مىرمت

ی عترح سیتز    د مىاطك وامثزدٌ، امىان تًعؼٍاعت. تا تًّجٍ تٍ اعتؼذا

َتای   وؾت ایه محقًل ي ویش ای اد فىایغ غتذایی ياتغتتٍ، عیغتتم   

تىتذی تتٍ مىظتًر يريد تتٍ تاسارَتای جُتاوی يجتًد         آيری ي تغتٍ فز

 ٍ ی عتترح سیتتز وؾتتت ایتته   دارد. تتتزای تًفیتتك در تًلیتتذ ي تًعتتؼ

َتتای فتتزآيری مىاعتتة جُتتت  محقتتًل، تًّجتتٍ تتتٍ ای تتاد دعتتتگاٌ

 (.1واپذیز اعت) ی محقًل مزغًب ي تا ویفیت تات اجتىاب ضٍػز

تؼییه خًاؿ فیشیىتی ي مىتاویىی محقتًتت وؾتايرسی تتٍ      

َتا ي ت ُیتشات اوتمتال،     ػىًان مثىایی تزای طزا ی ي عاخت ماؽتیه 

تىذی ي فزآيری محقًتت وؾتايرسی َمیؾتٍ متًرد تًّجتٍ      درجٍ

ن تًّجٍ تٍ ایته  َای وؾايرسی تذي تًدٌ اعت. افًتً طزا ی ماؽیه

. (55ي  9 )پارامتزَا والـ ي مى ز تٍ وتایج ضؼیف خًاَتذ گزدیتذ  

ی تؼیتتیه ختتًاؿ تیًمىاویتته  تحمیمتتات سیتتادی در دویتتا در سمیىتتٍ

محقًتت مختلف وؾايرسی اس جملٍ ایه محقًتت خؾتىثاری  

، پغتتٍ   (5تًان تٍ تادا، ي مغتش آن )  ن جملٍ میاو ا، ؽذٌ اعت. اس آ

ی مرالؼتات فتًق،    اؽارٌ ومًد. ولیٍ (50ي  53 ، 51،  8)ي مغشػ 

اوذ وٍ ختًاؿ فیشیىتی تتٍ ؽتذت تحتت تتأثیز رطًتتت         وؾان دادٌ

 اوذ. محقًل تًدٌ

در راترٍ تا فىذق، چىذیه تحمیك تزای تؼییه خًاؿ فیشیىتی ي  

مىاویىی آن در عرح جُان او ا، ؽذٌ اعتت. در تحمیمتی ممتادیز    

َتتا ي  چگتتالیختتًاؿ فیشیىتتی )خقًفتتیات اتؼتتادی ي ؽتتىلی،   

تخلخل(، ضزیة افرىان، عزػت  ذ ي ویزيی ؽىغته فىذق ي 

ی تًلیتذ   تزویٍ وٍ اس تًلیذوىىذگان ػمذٌ Tombulمغش فىذق رلم 

ٍ 19ي  9%، 3فىذق اعت در عٍ عرح رطًتت  ی تتز تؼیتیه    % تز پایت

رفتار مىاویىی فىذق ي مغش آن تحت تارگذاری فؾاری (.5)گزدیذ 

 ٍ آوتتان در ایتته تحمیتتك   (.1)ؽتتذی تختتت تزرعتتی   تتتیه دي فتتفح

  ٍ ی ؽىغتت ي   پارامتزَای ویزيی ؽىغت، تغییزؽىل وغثی تتا ومرت

ي  X ،Yاوزصی ؽىغت فىذق ي مغش آن را در عٍ جُت تارگتذاری  

Z  مرالؼٍ وزدوذ. محًر  5مراتك ؽىلX    ،ًٌدر راعتای محتًر میت

تزیه تُؼذ( ػمتًد تتز محتًر    )در راعتای وًچه Zي  Yمحًرَای 

تایج آسمتًن مىتاویىی وؾتان داد وتٍ رفتتار مىتاویىی       میًٌ تًدوذ. و

تتٍ رطًتتت تغتتگی     Yي  Xفىذق در تارگتذاری در امتتذاد محتًر    

داری تتا   ارتثتا  مؼىتی   Zوتٍ در امتتذاد محتًر     داؽت، در فتًرتی 

رطًتت وؾان وذاد. آوان َمچىیه گشارػ وزدوذ وتٍ تغییزؽتىل تتا    

رطًتتت   ی ؽىغت ي اوزصی ؽىغت پًعتٍ ػمًماً تتا افتشایؼ   ومرٍ

وٍ ویتزيی ؽىغتت تتا افتشایؼ رطًتتت،       یافت در  الی افشایؼ می

داری وؾان داد. تزرعی وتتایج ختًاؿ فیشیىتی، وؾتان      واَؼ مؼىی

داری داروتذ ي ممتادیز    داد وٍ ارلا، مختلتف تتا َتم اختتالن مؼىتی     

 (.5)اعت  تؼییه ؽذٌ تا وتایج تحمیمات دیگز،  مراتمت داؽتٍ 

ای چُار رلم فىتذق  ي تغذیٍ در تحمیك دیگزی خًاؿ فیشیىی

وتتایج ایته   (. 59)ت اری وؾًر تزویٍ، تؼییه ي ممایغٍ لزار گزفت 

تحمیك، وؾان داد وٍ تٍ طًر ولی تما، خًاؿ فیشیىی ارلتا، متًرد   

 مرالؼٍ اس وظز آماری تا َم متفايت اعت.

خًاؿ فیشیىی ي ویزيی ؽىغته فىذق ي مغش فىذق رلم محلتی  

ی اس رطًتت در چُار عرح رطًتت وؾًر وزياعی تٍ فًرت تاتؼ

ٍ 1/18% تا 1/1ی رطًتت  در محذيدٌ ی تتز تؼیتیه ؽتذٌ ي     % تز پایت

. وتتایج ختًاؿ   (55َتا رياتتن رگزعتیًوی اراگتٍ گزدیتذ)      آنتزای 

ی آوتتان وؾتتان داد وتتٍ ایتته رلتتم  اتؼتتادی فىتتذق رلتتم متتًرد مرالؼتتٍ

تًد. َمچىیه، وتایج خًاؿ اتؼتادی  ( 5)ای  تز اس ارلا، تزویٍ تشري

 ٌ تتز اس   تتز ي پُته   مغش فىذق وؾان داد وٍ رلم وؾًر وزياعی وؾتیذ

 تزی اعت. ای ي الثتٍ دارای وُزيیت وم ارلا، تزویٍ

 
 Tn ; Wnّاي تارگذاري،  اتعاد فٌذق، هغش فٌذق ٍ جْت -1شكل 

; Ln  ٍ تِ تزتية طَل، پٌْا ٍ ضخاهت فٌذقTk ; Wk ; Lk  اتعاد

 تارگذاري.  سِ جْت Fx ; FY ; FZهتٌاظز تزاي هغش فٌذق ٍ 

 

َای او ا، ؽذٌ، تحمیمی پیزامًن خًاؿ فیشیىی ي  طثك تزرعی

ري، در راعتای  مىاویىی فىذق ارلا، داخلی او ا، وؾذٌ اعت. اس ایه
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مىاویشاعیًن ػملیات فزآيری فىذق در تحمیك  اضز، تزخی 

گزدد. تز ایه اعاط،  تت مىاویىی آن تؼییه می پارامتزَای تیًفیشیىی

 تاؽذ: ایه تحمیك تٍ فًرت سیز می اَذان

ي مغش فىذق رلم محلی لشيیىی   تؼییه خًاؿ فیشیىی فىذق -5

ؽامل اتؼاد )طًل، پُىا ي ضخامت(، لرز متًعن َىذعی، وُزيیتت،  

% تتا  5ی رطًتتی  جز، يا ذ میًٌ ي وغثت پًعت فىذق در محذيدٌ

 ی تز. % تز پای19ٍ

ل: ویتتزيی تؼیتتیه ختتًاؿ مىتتاویىی فىتتذق ي مغتتش آن ؽتتام  -1

پذیزی فىذق در دي عترح   ؽىغت فىذق ي مغش آن ي ویش تغییز ؽىل

ٍ  59% ي 5رطًتتی  % )تتز  5ی تتز( ي مغتش آن در رطًتتت     % )تتز پایت

ٍ  پایٍ ی ؽىغتت در تارگتذاری در امتتذاد عتٍ محتًر       ی تز( تا ومرت

 افلی فىذق.

 

 َا ريػمًاد ي  -2

محلی  ویلًگز، فىذق تَز رلم گزد 55 ذيد  5388اياخز ؽُزیًر 

ی المًت لشيیه، تُیٍ  )رلم غالة مىرمٍ( اس ريعتای سردچال مىرمٍ

گیتزی ؽتذٌ،    َای متًرد وظتز تتٍ فتًرت دعتتی پًعتت        ؽذ. فىذق

َای وارط، ؽىغتتٍ ي متًاد ساگتذ اس آن ختارد گزدیتذ. تتزای        میًٌ

ی فىذق اس دعتًرالؼمل مًجتًد تتزای محقتًل     تؼییه رطًتت ايلیٍ

   ٌ  ASAEؽتذ. مرتتاتك دعتتًرالؼمل    مؾتاتٍ )تتادا، سمیىتتی( اعتتفاد

S410.1   1ي ومتتًدار ؽتتىل ٍ ی فىتتذق اس طزیتتك   ، رطًتتتت ايلیتت

ٍ  539گزمی در دمای  19ی  لزاردادن عٍ ومًوٍ ی علغتیًط   درجت

 (.0)ی تز تؼییه گزدیذ  % تز پای13ٍعاػت  ذيد  1تٍ مذت 

 

 
كزدى ًوًَِ در آٍى تزاي  ًوَدار سهاى السم تزاي خشك -2شكل

 ّاي هختلف. ّاي تا اًذاسُ ي ًوًَِ ليِتعييي رطَتت اٍ

 خًاؿ فیشیىی -2-1

تزای تؼییه خًاؿ فیشیىی فىذق ي مغش آن تز  غة رطًتت چُار 

ٍ    19ي  55، 59، 5عرح  ی تتز در وظتز گزفتتٍ ؽتذ.      درفتذ تتز پایت

     ٌ وتزدن   اس طزیتك خؾته    عرًح مختلتف رطًتتت متًرد وظتز میتً

َتای پتی در پتی ي      َای فىذق تز ايلیٍ در ًَای آساد ي تتًسیه ومًوٍ

ٍ       محاعثٍ  5ی  ی واَؼ يسن تتا رعتیذن تتٍ عترح مرلتًب اس راترت

 ای اد ؽذ.

(5                                         )1

2

1
2

100

100
w

MC

MC
w 




 

يسن ومًوتٍ تتا    w1يسن ومًوٍ تا رطًتتت متًرد وظتز،     w2وٍ در آن، 

  ٍ ٍ  MC1 ی تتز،   رطًتتت ايلیت  MC2%(، 13ی ومًوتٍ )  رطًتتت ايلیت

 تاؽذ.رطًتت مًرد وظز می

( 5َای اتؼادی میًٌ ي مغش فىذق )مراتك ؽىل  گیزی  تزای اوذاسٌ

ي جز، يا ذ میًٌ، َؾتاد میًٌ اس رلم مًرد وظز در َزیه اس چُتار  

عرح رطًتتی تٍ طتًر تقتادفی اوتختاب ؽتذٌ تتٍ ومته وتًلیظ        

 متز( ي تزاسيی الىتزيویىی )تتا دلّتت   میلی 95/9دی یتالی )تا دلّت 

ي  (Dg) 1، لرز متًعن َىذعتی (V)گز،( او ا، ؽذ.   م  95/9یا 

فىتذق ي مغتش آن در َتز عترح رطتًتتی تتٍ تزتیتة اس         ()وُزيیت 

 (.9)گزدد  محاعثٍ می 3تا  5رياتن 

(5                                                          )6/LWTV  

(1                        )                                 
3

1

)(LWTDg  
(3         )                                       

100
)( 3

1


L

LWT
 

3=   م )V َا، وٍ در آن
mm ؛)Dg( لرز متًعن َىذعی =mm ؛)

=  وُزيیتتتت )درفتتتذ(؛L( طتتتًل =mm ؛)W(پُىتتتا =mm ؛)T =

 (.mmضخامت)

اس تتًسیه يسن   2یتا درفتذ جزمتی پًعتت     (Rs)وغثت پًعتت  

ٍ   پًعت َز میًٌ تتٍ   (Ms)ی وغتثت يسن پًعتت    ی فىتذق ي محاعتث

 (.53)تؼییه گزدیذ  0ی  مراتك راترٍ (M)ی فىذق وامل  يسن میًٌ

(0                                                      )
M

M
R s

s  

، میتًٌ ي مغتش   (Sp)، 2مرتغ ، ي عرح م(S)، 1مغا ت عرح ريیٍ

ای تا لرتزی مؼتادل    فىذق تٍ تزتیة تزاتز مغا ت عرح وُزٌ ي دایزٌ

                                                 
1. Geometric mean diameter 

2. Shell mass percentage or shell ratio 
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 1ي  5َتا در وظتز گزفتتٍ ؽتذ ي اس رياتتن       لرز متًعن َىذعتی آن 

 (.51)محاعثٍ گزدیذ 

(5                                                        )2

gDS  

(1             )                                           4/
2

gp DS  
 خًاؿ مىاویىی-2-2

َتتای ممايمتتت تتتٍ   آسمتتًن مىتتاویىی فىتتذق تتتزای تؼیتتیه يیضگتتی  

ی ماؽیه آسمًن متًاد   َا تٍ يعیلٍ  ؽىغتگی آن او ا، ؽذ. آسمایؼ

Hounsfiled  مذلH5K-s  عاخت اوگلغتان او ا، ؽذ. ایه ماؽیه

افتتشار مزتًطتتٍ  تگاٌ رایاوتتٍ متقتتل تتتًد ي اس طزیتتك وتتز،تتتٍ یتته دعتت

تىظیمات آسمایؼ اػمال ؽذٌ ي ومًدار ویزي تت تغییزؽىل تتزای َتز   

ی فىذق در  ؽذ. آسمًن مىاویىی فؾاری تزای داوٍ آسمایؼ ثثت می

ی تز ي تزای مغش فىذق، تىُتا در   % تز پای59ٍ% ي 5دي عرح رطًتت 

وٍ رطًتت محقتًل   جٍ تٍ ایه% او ا، گزدیذ. تا ت5ًعرح رطًتت 

ؽىىی در رطًتتت   درفذ ي ػملیات فىذق 5تزای وگٍ داری  ذيد 

گیزد در ایه تحمیك، خًاؿ مىاویىی فىذق در ایته   % او ا، می59

گزفت. فىذق ي مغش آن تتیه دي   دي عرح تؼییه ي مًرد تزرعی لزار 

در امتتذاد محًرَتای    5ی مًاسی در عٍ جُت مراتك ؽىل  ففحٍ

در امتذاد ػمًد تز  Zي  Yمحًر طًلی میًٌ، ي محًرَای ، Xافلی 

تزیه تُؼذ ي در امتذاد محل ي تٍ تزتیة در راعتای وًچه Xمحًر 

 mmاتقال پًعت )تزجغتگی ريی پًعت( تا عزػت تارگتذاری  

s-110/5 .تحت فؾار لزار گزفت 

  ٌ َتای ویتزيی ؽىغتت، تغییتز ؽتىل تتا        تزای َتز آسمتایؼ داد

 ویزي تتت تغییزؽتىل تؼیتیه گزدیتذ. تغییتز      ی ؽىغت اس مىحىی ومرٍ

ؽتىل تتا    ؽىل وغثی )يیضٌ( در َز جُت تارگذاری اس تمغیم تغییز

ی لرز میًٌ در امتذاد محًر متىتاظز مرتاتك    ی ؽىغت تز اوذاسٌ ومرٍ

 ، محاعثٍ ؽذ.1ی  راترٍ

(1                                                   )100



L

L
 

ٌ L = تغییزؽىل وغثی )درفذ، تذين تؼذ(؛  ٍ در آن، و ی  = اوتذاس

ی تغییزؽتىل   = اوذاسLٌ(؛ mmی تؼذ میًٌ تحت تارگذاری ) ايلیٍ

 (.mmی ؽىغت ) تا ومرٍ
َای مىاویىی مًرد وظز تزای َز تیمار در َؾتت تىتزار    آسمًن

ٍ     ري، تؼذاد آسمتایؼ  ؽذوذ. اس ایه او ا،  ی  َتای مىتاویىی تتزای داوت

، آسمایؼ تًدٌ اعت. وتایج خًاؿ 10ي تزای مغش فىذق  08، فىذق

                                                                              
1. Surface area 

2. Projected area 

فیشیىتتی ؽتتامل ختتًاؿ اتؼتتادی میتتًٌ ي مغتتش فىتتذق در پتتىج عتترح 

الذوز ي ویش پارامتزَتای آسمتًن مىتاویىی تتٍ فتًرت      رطًتتی فًق

ی ياریتاوظ   آسمایؼ فاوتًریل در لالة طزح وامالً تقادفی ت شیٍ

ٍ   َا تٍ ومه آسمتًن  ی میاوگیه ؽذوذ. ممایغٍ ای داوىته   چىتذ دامىت

ٌ  5)در عرح ا تمال  َتای  افتل اس تحمیتك تتٍ      %( او تا، ؽتذ. داد

متًرد تحلیتل لتزار گزفتىتذ.      MSTAT-Cافشار آمتاری   ومه وز،

مؼتتادتت رگزعتتیًوی تتتزای ختتًاؿ مختلتتف فیشیىتتی تتتٍ ومتته 

 تٍ دعت آمذ. MS Excel 2003ی  تزوامٍ

 

 ي تحث وتایج -3
 خًاؿ فیشیىی-3-1

ی ياریاوظ خًاؿ فیشیىی )اتؼادی( میًٌ  ت شیٍ وتایج 5در جذيل،

دَتذ  َای جتذيل وؾتان متی   ي مغش فىذق، وؾان دادٌ ؽذٌ اعت. دادٌ

ی خًاؿ اتؼادی میًٌ ي مغش فىذق رلم لشيیىتی   وٍ رطًتت تز ولیٍ

 داری داؽت.غیز اس ضخامت )ارتفاع( مغش اثز مؼىی

ی َتا  ی میاوگیه ممادیز متًعن يیضگتی  ، وتایج ممایغ1ٍجذيل 

   ٍ ای داوىته در  اتؼادی میًٌ ي مغش فىذق تٍ ريػ آسمتًن چىتذ دامىت

%، وؾان دادٌ ؽذٌ اعتت. در ایته جتذيل، َمچىتیه     5عرح ا تمال 

ممادیز متًعن ممادیز جز، یه يا ذ، لرز متًعن َىذعی،   تم  

ی فىتذق ي مغتش آن در چُتار عترح رطتًتتی متًرد        ي وُزيیت میًٌ

َای ختًاؿ اتؼتادی   اوگیه دادٌی می دَذ. ممایغٍ مرالؼٍ را وؾان می

ٌ  وؾان می ی فىتذق تتا افتشایؼ رطًتتت      دَذ وٍ ممادیز اتؼتادی میتً

یاتتذ. ممتادیز   داری افتشایؼ متی  %  تٍ طتًر مؼىتی  19% تا 5فىذق اس 

% تتزای مؼمتًتً در یته عترح     19% ي 55مًرد وظز تزای عترًح  

لزار گزفتت. َمچىتیه، تتزای مغتش ویتش تتا افتشایؼ رطًتتت ممتادیز          

 یاتذ.َای اتؼادی تا افشایؼ رطًتت افشایؼ میيیضگیمتًعن 

ختًاؿ اتؼتادی )طتًل، پُىتا ي ارتفتاع( دارای        َایممادیز میاوگیه

    ٍ ای داوىته در عترح    زين مؾتزن تز مثىتای آسمتًن چىتذ دامىت

اثتتز رطًتتتت تتتز  * دار وذاروتتذ. % تفتتايت آمتتاری مؼىتتی 5ا تمتتال 

 دار وثًد.ضخامت مغش فىذق، مؼىی

َای اتؼادی ؽامل  ی يیضگی ، ممادیز ولی1ٍَای جذيل ٌ تز اعاط داد

طًل، ػزك )پُىا( ي ضخامت )ارتفاع( ي خًاؿ َىذعی ؽامل 

ی فىذق ي مغشػ تا افشایؼ    م ي لرز متًعن َىذعی میًٌ

% )تز 19% تا 5ی رطًتت  در محذيدٌیاتىذ.  رطًتت، افشایؼ می

فىذق تٍ ی  ی تز( ممادیز متًعن طًل، ػزك ي ضخامت میًٌ پایٍ

تا  33/55ي  03/58تا  55/51، 01/51تا  91/51تزتیة اس 
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، 98/53تا  55/53متز ي تزای مغش فىذق تٍ تزتیة اس  میلی 99/51

 یاتىذ. متز افشایؼ می میلی 99/51تا  89/55ي  99/50تا  59/53

 

 

 ي ٍارياًس هقاديز خَاص اتعادي هقاديز هجوَع هزتعات حاصل اس تجشيِ -1 ذٍلج

 غییزاتمىثغ ت
 درجٍ 

 آسادی

 اتؼاد مغش فىذق ی فىذق اتؼاد میًٌ

 ضخامت ػزك طًل ضخامت ػزك طًل

 19 تىزار )تلًن(
 ns991/5  ns 908/5  ns 811/9  ns115/9  ns 119/5 ns 115/9 

 0 رطًتت
 *933/3 

**990/59  **910/8 **513/3 
 *881/3 

ns 151/9 

 118/9 995/5 199/9 901/9 191/5 919/5 351 خرا 

 %81/1 %11/1 %33/1 %53/1 %91/1 %95/1 تت (.C. V)ضزیة تغییزات 

 دار ویغت. % مؼىی5در عرح ا تمال  ns%، 5مؼىی دار در عرح ا تمال  *%، 5دار در عرح ا تمال  مؼىا ** 

 

َُ ٍ هغش فٌذق در چْار ي هياًگيي هقاديز خَاص اتعادي )طَل، عزض ٍ ضخاهت( ٍ هقاديز هتَسط خَاص ٌّذسی هي هقايسِ -2جذٍل 

 سطح رطَتت

 

 ی فیشیىی مؾخقٍ

فذ
در
ت، 
طًت
ر

 

ایٍ
ز پ
)ت

 
ز(
ی ت

 

 يسن

(g) 

 طًل

(mm) 

 ػزك )پُىا(

(mm) 

 ضخامت ارتفاع(

(mm) 

   م

)3(mm 

لرز متًعن 

 (mm)َىذعی 

 وُزيیت

% 

ًٌ
می

 
ذق
ی فى

 

5 30/995/5 c99/591/51 
 

c55/555/51  c93/533/55 59/31359/1395 99/955/51 19/551/93 

59 31/991/1  bc99/598/51 
 

b95/599/58  b93/919/55 11/31855/1509 80/989/51 19/130/93 

55 35/958/1 ab 91/538/51 
 

a98/531/58  a98/995/51 38/09189/1199 99/913/51 90/111/93 

19 33/931/1  a91/901/51 
 

a59/503/58  a99/999/51 59/31303/1195 19/915/51 58/159/93 

ذق
ش فى
مغ

 

5 55/991/9  b91/955/53 
 

b91/559/53 
*95/989/55 13/58101/5511 10/999/53 55/385/91 

59 51/995/9  b91/911/53 
 

b90/911/53 85/993/55 55/51900/5510 15/999/53 35/399/95 

55 51/999/9  b91/911/53 
 

b19/518/53 95/990/51 31/59539/5580 10/999/53 59/398/95 

19 51/950/5 a99/998/53 
 

a91/599/50 91/990/55 99/59111/5135 10/911/53 59/313/95 

 

ّاي سطح رٍيِ ٍ هقطع هيَُ ٍ هغش فٌذق تِ  هعادالت رگزسيَى خطی تزاي ٍسى، طَل، پٌْا، ضخاهت، حجن، كُزٍيت، هساحت -2جذٍل 

 ي تز % تز پاي22ِ% تا 5تت ي رطَ صَرت تاتعی اس رطَتت در هحذٍُ

 1R مؼادلٍ تزای مغش فىذق 1R ی فىذق مؼادلٍ تزای میًٌ
M = 0.12 MC + 1.82 99/9 m = 0.07 MC + 0.83 83/9 

L = 0.18 MC + 16.75 93/9 l = 0.14 MC + 13.67 95/9 

W = 0.31 MC + 17.30 95/9 w = 0.12 MC + 13.43 19/9 

T = 0.27 MC + 15.13  91/9 t = 0.07 MC + 11.81 91/9 
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V = 109.12 MC + 2312.7 99/9 v = 21.63 MC + 1134 81/9 

S = 25.85 MC + 843.88 95/9 s = 7.07 MC + 521.89 89/9 

Sp = 6.46 MC + 210.97 95/9 sp = 1.77 MC + 130.47 89/9 

 = - 0.11 MC + 93.60 90/9 φ = - 0.39 MC + 93.15 91/9 

 

 ي ٍارياًس هقاديز خَاص هكاًيكی پَست فٌذق در تارگذاري فشاري ج تجشيًِتاي -3جذٍل 

 ی آسادی درجٍ مىثغ تغییزات
 (MS)م مًع مزتؼات 

 ی ؽىغت تغییز ؽىل وغثی تا ومرٍ ویزيی ؽىغت

 519/9* 355/9** 5 رطًتت

 103/9** 399/9** 1 جُت تارگذاری

 1 جُت تارگذاری ×رطًتت 
ns911/9 ns913/9 

 951/9 959/9 01 خرا

 %51/9 %09/1 تت (.C. V)ضزیة تغییزات 

 دار ویغت. % مؼىی5در عرح ا تمال  ns%، 5دار در عرح ا تمال   مؼىی **%، 5دار در عرح ا تمال   مؼىی *

 

 

 تارگذاري  ّاي ًيزٍي شكست ٍ تغييزشكل ٍيژُ )ًسثی( فٌذق در سِ جْت ي هياًگيي هقايسِ -4جذٍل 

 (-ی ؽىغت، ) تغییز ؽىل وغثی تا ومرٍ (N)ؽىغت،  ویزيی جُت تارگذاری

 a× 11/311 a 01/1 َاxمحًر 

 b 11/195 a 55/1 َاyمحًر 

 b 90/119 b 91/5 َاzمحًر 
 دار وذاروذ. % تفايت آماری مؼىی5َای دارای  زين مؾتزن تز مثىای آسمًن داوىه در عرح  میاوگیه× 

 

 

 فٌذق در سِ جْت تارگذاري فشاريهقاديز هتَسط ًيزٍي شكست پَست  -5جذٍل 

 خًاؿ مىاویىی
 یتز( % )تز پای59ٍرطًتت  یتز( % )تز پای5ٍرطًتت 

 اوحزان مؼیار میاوگیه اوحزان مؼیار میاوگیه

 01/338 95/55 11/199 19/51 (N)ویزيی ؽىغت، 

 990/9 915/9 995/9 911/9 (-)ی ؽىغت،  تغییز ؽىل وغثی تا ومرٍ

 

 

 

 ٍارياًس هقاديز خَاص هكاًيكی هغش فٌذق ي تجشيِ -6جذٍل 

 ی آسادی درجٍ مىثغ تغییزات
 (MS)م مًع مزتؼات 

 ی ؽىغت تغییز ؽىل وغثی تا ومرٍ ویزيی ؽىغت

 590/9** 195/9** 1 جُت تارگذاری

 908/9 900/9 15 خرا

 %59/50 %51/5 تت (.C. V)ضزیة تغییزات 

 %.5دار در عرح ا تمال   مؼىی **
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 ایؼ رطًتت تا تًّجٍ تٍ افشایؼ اتؼاد میًٌ،   م آن تا افش

یاتذ. تا افشایؼ  ( ویش افشایؼ می1ی  ) محاعثٍ ؽذٌ اس راترٍ

تٍ  25/39رطًتت، وُزيیت میًٌ ي مغش فىذق تٍ تزتیة اس 

یاتذ.  درفذ واَؼ می 39/31تٍ  52/35درفذ ي  13/39

ای ی خًاؿ فیشیىی فىذق محلی لشيیىی تا ارلا، وؾًرَ ممایغٍ

دَذ وٍ اس وظز يسن، یه يا ذ فىذق  وؾان می (11ي  11)تزویٍ 

گز، اس متًعن  32/1 %( تا متًعن يسن2لشيیىی )در رطًتت 

تز  %( عىگیه3گز، در رطًتت  31/1چُار رلم ت اری تزویٍ )

گز،  55/9وٍ وقف یه يا ذ فىذق وزياعی ) اعت، در  الی

اعی  ذيداً %( اعت. اس وظز   می رلم وؾًر وزي3در رطًتت 

9دي تزاتز )
cm 55/4( فىذق لشيیىی )9

cm 41/5 .اعت )

%( خیلی تیؼ تز اس ارلا، 25/39َای لشيیىی ) وُزيیت فىذق

%( اعت. ارلا، وؾًر 53/55%( ي وزياعی )92/53ای ) تزویٍ

 mmتزی ) وزياعی وؾیذٌ ي دارای لرز افلی خیلی تشري

 mm 91/13ای ) %( وغثت تٍ ارلا، تزوی3ٍدر رطًتت  95/52

%( 2در رطًتت  mm 35/13%( ي رلم لشيیىی )3در رطًتت 

 َغتىذ.

ٌ   مىحىی 3ومًدارَای ؽىل  ی الرتار   َای تًسیغ فزاياوتی اوتذاس

دَتتذ. اس  % وؾتتان متتی59افتتلی میتتًٌ ي مغتتش فىتتذق را در سطًتتتت  

َا پیذا اعت وٍ تًسیغ فزاياوی اتؼاد میًٌ ي مغش فىذق ريوذی  مىحىی

ٌ  دَذ. در ومًوٍ وؾان می متمایل تٍ تًسیغ وزمال گیتزی ؽتذٌ    ی اوتذار

ٌ  % می18ًٌ ذيد  -mm58 ی  َای فىذق دارای طًلی در محتذيد

ٌ 10،  تتتذيد 51 ي  mm 59-51ی  % دارای پُىتتتایی در محتتتذي

تًدوتتذ.  mm 51-55ی  % دارای ضتتخامتی در محتتذيد11ٌ تذيد  

ی طًل ي  % تٍ تزتیة دارای اوذاس18ٌ% ي 19تزای مغش فىذق  ذيد 

َتتا اس وظتتز  % آن15ي  تتذيد  mm 55-53ی  در محتتذيدٌپُىتتای 

 لزار داؽتىذ. mm 53-55ی  ی ضخامت مغش در محذيدٌ اوذاسٌ

، تغییزات لرتز متًعتن َىذعتی میتًٌ ي مغتش فىتذق       5در ؽىل 

دَتذ وتٍ افتشایؼ     ( تا رطًتت وؾتان متی  1ی  )محاعثٍ ؽذٌ اس راترٍ

گتتزدد.  رطًتتتت مًجتتة افتتشایؼ لرتتز متًعتتن َىذعتتی فىتتذق متتی

گزدد ي  َای آن می ایؼ رطًتت فىذق مًجة متًر، ؽذن علًلافش

یاتتذ.   َا ي در وتی ٍ لرز میًٌ، افشایؼ متی  ی لرز آن ري اوذاسٌ اس ایه

دَتتذ وتتٍ ؽتتیة  ، وؾتتان متتی1مؼتتادتت رگزعتتیًن تتتز ريی ؽتتىل 

افشایؼ لرز متًعن َىذعی پًعت فىذق تیؼ تز اس ممذار آن تزای 

دَتذ   وؾتان متی   5َتای جتذيل    َمچىیه، دادٌ مغش فىذق تًدٌ اعت.

میتًٌ ي مغتش فىتذق وتٍ تتٍ       (Sp)ي عرح ممرتغ  (S) مغا ت عرح 

محاعثٍ ؽذوذ تتا افتشایؼ رطًتتت، افتشایؼ      1ي  5تزتیة اس رياتن 

یاتذ. تا تًّجٍ تٍ افشایؼ تمزیثاً خری لرز متًعن َىذعتی چىتیه    می

 ای لاتل تًفیف اعت. وتی ٍ
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ي اتعاد هيَُ ٍ هغش فٌذق  اسُّاي تَسيع فزاٍاًی اًذ هٌحٌی -3شكل 

 ي تز. % تز پاي12ِ)سِ قطز اصلی( در رطَتت 

 

Dg (Kernel) = 0.0852 MC + 12.873 ; R2 = 0.81

Dg (Nut) = 0.2443 MC + 16.371 ; R2 = 0.91

5
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رطوبت، درصذ )بز پايۀ تز(
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ی، 
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ط 
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ۀ ق
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( ٍ ∆ي قطز هتَسط ٌّذسی هيَُ ) اثز رطَتت تز اًذاسُ -4شكل 

 (.□هغش فٌذق )
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متًعن وغثت پًعت فىذق رلتم محلتی    0ی  تا اعتفادٌ اس راترٍ

تؼیتیه ؽتذ. رياتتن     58/0% تا اوحتزان مؼیتار   85/51مًرد مرالؼٍ 

، 1زعیًوی خری تزای خًاؿ فیشیىی مًرد تزرعی در جتذيل  رگ

وؾان دادٌ اعت. در اوثز مًارد، َمثغتگی تغیار تاتیی تیه خًاؿ 

 ؽًد.فیشیىی تا رطًتت مؾاَذ می

 ی فىذق خًاؿ مىاویىی میًٌ-3-2

ای اس ومًدارَتای ویزيتتت تغییتز ؽتىل فىتذق در       ، ومًو5ٍؽىل 

گتزدد   طًری وٍ مؾاَذٌ متی  دَذ. َمان تارگذاری فؾاری وؾان می

پظ اس تزيس ؽىغتگی، مىحىی ویزي تت تغییز ؽىل تتٍ طتًر واگُتاوی    

َتا مال ظتٍ گزدیتذ. در     وىذ. ایه  الت در اوثتز آسمتایؼ   افت می

تؼذاد محذيدی پظ اس تزيس ؽىغت ايلیٍ ومتًدار  التت فتؼًدی    

ی ؽىغت تٍ ػىًان  داد. تٍ َز ال، وخغتیه ومرٍ را م ذداً ادامٍ می

 ی ؽىغت میًٌ، ثثت گزدیذ ي مًرد اعتفادٌ لزار گزفت.ویزي

 

 
 ًوَدار ًيزٍ ـ تغييزشكل فٌذق در تارگذاري فشاري. -5شكل 

 

ی ياریاوظ ختًاؿ مىتاویىی فىتذق در     ، وتایج ت شی3ٍجذيل 

دَتذ. تتٍ مىظتًر تتزآيردٌ ومتًدن دي       تارگذاری فؾاری را وؾان می

خرتای    ياریتاوظ  ؽز  وزمال تًدن تًسیتغ پتارامتز ي یىغتان تتًدن    

ٌ Lnتیمارَا تثذیل مرلتًب )  َتای َتز پتارامتز او تا،      ( تتز ريی داد

دَتتذ وتتٍ رطًتتتت ي جُتتت  وؾتتان متتی 3(. جتتذيل 3گزفتتتٍ ؽتتذ )

% ویتزيی ؽىغتت پًعتت فىتذق را     5تارگذاری در عترح ا تمتال   

دَذ. اثز جُتت تارگتذاری ي رطًتتت میتًٌ تتز       تحت تأثیز لزار می

 دار اعت. پًعت فىذق ویش مؼىی ی ؽىغت تغییز ؽىل يیضٌ تا ومرٍ

َتای ویتزيی ؽىغتت ي     ی میاوگیه دادٌ ، وتایج ممایغ0ٍجذيل 

َتای   ی ؽىغت پًعت فىتذق را در جُتت   تغییز ؽىل يیضٌ تا ومرٍ

دَتذ   ، وؾتان متی  1دَذ. ومًدار ؽتىل   تارگذاری مختلف، وؾان می

وٍ تا افشایؼ رطًتتت، ویتزيی ؽىغتت پًعتت فىتذق در َتز عتٍ        

یاتتذ.   ( واَؼ متی 0داری )جذيل  طًری مؼىی جُت تارگذاری تٍ

َا خیلی تتیؼ تتز اس   xویزيی ؽىغت پًعت فىذق در جُت محًر 

تتزیه   َتا وتم  zَای تارگذاری اعت ي در جُت محتًر  عایز جُت

دَتتذ وتتٍ  ، وؾتتان متتی8( را دارد. ومتتًدار ؽتتىل 0ممتتذار )جتتذيل 

ی ؽىغت پًعت فىتذق تتا افتشایؼ     تغییزؽىل يیضٌ )وغثی( تا ومرٍ

یاتتذ. تتا افتشایؼ رطًتتت تتٍ ػلتت وتز، ؽتذن          ت، افشایؼ میرطًت

پًعت ممتذار تغییتز ؽتىل تتیؼ تتزی تایتذ اػمتال گتزدد. جُتت          

%( تتز میتشان تغییتز    5داری )در عترح ا تمتال    تارگذاری اثتز مؼىتی  

ی ؽىغت میًٌ دارد. تحمیمات محممتان دیگتز وؾتان     ؽىل تا ومرٍ

میًٌ، واَؼ  دادٌ اعت وٍ تا افشایؼ رطًتت ممذار ویزيی ؽىغت

. َمچىتتیه، جُتتت تارگتتذاری تتتز ویتتزيی  (55ي  59، 1)یاتتتذ  متتی

َتتا xؽىغتتت پًعتتت تتتأثیز دارد ي در جُتتت تارگتتذاری محتتًر   

 (.55)تزیه ممذار را دارد  تشري
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ي  اثز رطَتت ٍ جْت تارگذاري تز ًيزٍي شكست پَستِ -6شكل 
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تا اثز رطَتت ٍ جْت تارگذاري تز تغييز شكل ٍيژُ  -7شكل 

 ي فٌذق. ي شكست پَستِ ًقطِ
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 )ب(

الف( تغييزات ًيزٍي شكست هغش فٌذق، ب( تغييزات  -8شكل 

ّاي تارگذاري  ي فٌذق تزاي جْت ي شكست هيَُ تغييزشكل ٍيژُ

 % تز پايِ تز.5هختلف در اهتذاد هحَرّاي اصلی هيَُ در رطَتت 

 

ی ٍ دَذ وٍ متًعن ویزيی ؽىغتت در ولیت   ، وؾان می5جذيل 

ٍ  59% تتٍ  5َای تا افشایؼ رطًتت اس  جُت ی تتز تتیؼ اس    % تتز پایت

% واَؼ یافتٍ اعت. تا تًّجتٍ تتٍ وتتایج تختؼ تزرعتی ختًاؿ       50

، تفاضل لرز متًعن َىذعی میتًٌ ي مغتش   5فیشیىی ي ومًدار ؽىل 

% تتًد.  9ی تز  تذيد   % تز پای59ٍ% تٍ 5فىذق تا افشایؼ رطًتت اس 

ً    اس آن جا  تتت، تغییتز ؽتىل يیتضٌ ویتش افتشایؼ       وتٍ تتا افتشایؼ رط

ؽتىىی در رطًتتت تتات ) تذيد      یاتذ دلیل ایه وٍ ػملیات فىذق می

تًاوذ تىُا تٍ خاطز واَؼ ویزيی ؽىغت گیزد، می %( او ا، می59

میًٌ تا افشایؼ رطًتت تاؽذ. ایه مًضًع در واَؼ ویتزيی اػمتال   

 ؽذٌ تز میًٌ تٍ مىظًر ؽىغته پًعت ي در وتی ٍ، واَؼ فتذمات 

 تز مغش ي ویش اوزصی مقزفی مؤثز اعت.

 خًاؿ مىاویىی مغش فىذق-3-3

ی ياریتاوظ ختًاؿ مىتاویىی مغتش فىتذق تتا        ، ت شی1ٍجذيل 

ٍ   5رطًتت  ی تتز را در عتٍ جُتت تارگتذاری وؾتان       درفذ تتز پایت

گتزدد جُتت تارگتذاری اثتز      وٍ مؾتاَذٌ متی   طًری دَذ. َمان می

ٌ ي تغییتز ؽتىل تتا    %( تز ویزيی ؽىغت می5ًداری )در عرح  مؼىی

 ی ؽىغت مغش فىذق دارد. ومرٍ

، تغییتتزات ممتتادیز ویتتزيی ؽىغتتت ي    8ومًدارَتتای ؽتتىل  

   ٍ ی ؽىغتت مغتش فىتذق را در عتٍ جُتت       تغییزؽىل وغتثی تتا ومرت

تتزیه ممتذار    تزیه ي وتم  دَذ. تشري تارگذاری او ا، ؽذٌ وؾان می

 zویزيی ؽىغت مغتش تتٍ تزتیتة در جُتت تارگتذاری محًرَتای       

َا )در راعتای عرح xی مغش( ي  د تز عرح تماط دي لپٍ)جُت ػمً

ٍ   تماط دي لپٍ ی ؽىغتت در امتتذاد    ی مغش( تًد. تغییزؽىل تتا ومرت

َتتا تتتیؼ تتتزیه ممتتذار را داؽتتت. تفتتايت متًعتتن ویتتزيی xمحتتًر 

( در رطًتتت  N 53/15ؽىغت مغش در َز عٍ جُتت تارگتذاری )  

5 ٌ  Nی فىتتذق ) % وغتتثت تتتٍ متًعتتن ویتتزيی ؽىغتتت پًعتتت میتتً

تتتتز اعتتتت. ػملیتتتات  ( در َمتتتیه رطًتتتتت خیلتتتی وتتتم01/338

ؽىىی در ایه رطًتت تٍ ویزيی تیؼ تزی ویاسمىذ خًاَتذ تتًد    فىذق

رعیذ مًجة اػمال ویتزيی تتیؼ تتزی تتٍ مغتش ؽتذٌ ي       ي تٍ وظز می

 عثة افشایؼ ضایؼات گزدد.

 

 گیزی وتی ٍ -4

َای اتؼادی )طتًل،   خًاؿ فیشیىی میًٌ ي مغش فىذق ؽامل يیضگی

ي ضخامت(، يسن ي خًاؿ َىذعی )لرز متًعتن َىذعتی،    ػزك

  م، مغا ت عترح ريیتٍ ي عترح ممرتغ( تتا افتشایؼ رطًتتت،        

 یاتذ. افشایؼ می

 یاتذ. وُزيیت میًٌ ي مغش فىذق تا افشایؼ رطًتت واَؼ می

ممادیز متًعن طًل، ػزك )پُىتا( ي ضتخامت )ارتفتاع(، لرتز     

ح ممرتغ ي  متًعن َىذعی، يسن،   م، مغا ت عرح ريیتٍ، عتر  

% تز پایتٍ تتز تتٍ تزتیتة ػثتارت      5ی فىذق در رطًتت  میًٌ وُزيیت

 95/5متتتتز،  میلتتتی 55/51، 33/55، 55/51، 91/51تًدوتتتذ اس: 
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3گتتتتتتتتتتتتز،، 
cm 09/1 ،1

cm 13/8 ،1
cm 51/1  51/93ي ،%

، 55/53َمچىیه، ممادیز متىاظز تزای مغش فىتذق ػثتارت تًدوتذ اس:    

3گتتتز،،  91/9متتتتز،  میلتتتی 99/53، 89/55، 59/53
cm 51/5 ،

1
cm 91/5 ،1

cm 11/5  85/91ي.% 

ی فىذق تتٍ يسن وتل رلتم محلتی لشيیىتی       وغثت يسوی پًعت میًٌ

 % تًد.85/51

رطًتت ي جُت تارگذاری ویتزيی ؽىغتت ي تغییزؽتىل يیتضٌ تتا      

داری تحتت تتأثیز لتزار     ی فىتذق را تتٍ طتًر مؼىتی     گغیختگی میًٌ

یاتتذ در   واَؼ میدَذ. تا افشایؼ رطًتت، ویزيی ؽىغت میًٌ  می

 یاتذ. ی ؽىغت افشایؼ می  الی وٍ تغییز ؽىل يیضٌ

ی فىذق در جُت تارگذاری  تیؼ تزیه ویزيی ؽىغت پًعت میًٌ

تتزیه ویتزيی   َتا( تتًد. وتم   xدر امتذاد محًر میًٌ )در جُت محًر

ؽىغت مغش فىتذق در امتتذاد ػمتًد تتز محتًر میتًٌ ي در راعتتای        

 َا( تًد.zتزیه تُؼذ )محًر وًچه

ی فىذق در عٍ جُت تارگذاری  متًعن ویزيی ؽىغت پًعت میًٌ

ٍ    % )تز پای5ٍدر رطًتت  ای تتیؼ تتز اس    ی تز( تٍ طتًر لاتتل مال ظت

 ممذار آن تزای مغش فىذق تًد.

ؽذن تفاضل لرز متًعن َىذعی میًٌ ي مغتش   تا در وظز گزفته خىثی

     ٍ ی ؽىغتت تتا افتشایؼ     فىذق تا افتشایؼ تغییزؽتىل وغتثی تتا ومرت

-% می59ت، واَؼ ویزيی ؽىغت پًعت فىذق در رطًتت رطًت

تًاوذ ػامل مؤثزی در اوزصی مقزفی ي واَؼ ویزيَای اػمال ؽذٌ 

 ؽىىی تاؽذ.ق تٍ مغش ي ضایؼات فزآیىذ فىذ
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