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 تعیین برخی ازخواص فیزیکی غالف بدون دانه )پوست غالف(
 3، فرشید قادری فر2، محسن آزادبخت1احسان قجرجزی
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azadbakht39@gmail.com 
 

 چکیده 

های انتقال، تنظیمات فاصله و اندازه کوبنده برای کوبش بهتر و صدمه کمتر به احی دستگاهخواص فیزیکی برای طر

در این مطالعه خواص فیزیکی غالف خالی کلزا شامل قطر میانگین حسابی، قطر میانگین  رود.کار میها بهدانه

زای کاشته شده در هندسی، چگالی توده، چگالی ذره، مساحت سطح، ضریب کرویت و ضریب گردی سه رقم کل

و در سه زمان نمونه برداری قبل از برداشت،  202و هایوال  221، هایوال 12مزارع شهرستان علی آباد شامل هایوال

نتایج نشان داد تغییرات  حین برداشت و پس از برداشت در اوایل خرداد ماه و زمان برداشت کلزا بررسی گردید.

چگالی  درصد، و بر 1مساحت سطح رویه، ضریب کرویت در سطح  سی،زمان نمونه برداری بر قطر میانگین هند

مساحت سطح رویه، قطر میانگین هندسی و ضریب  تغییرات رقم کلزا بر درصد تأثیر داشت. 1در سطح  غالف خالی

قطر میانگین هندسی و ضریب کرویت و  برچگالی ذره، درصد معنی دار بود. تغییرات رطوبت بر 1کرویت در سطح 

درصد، قطر  1دار بود. اثر متقابل رقم و زمان بر چگالی ذره در سطح درصد معنی1توده در سطح احتمال  چگالی

 دار بود.درصد معنی1میانگین هندسی و ضریب کرویت در سطح 

 کلزا، خواص فیزیکی، غالف کلزا، دانه.کلمات کلیدی : 

 مقدمه 

، که عمدتاً دارای 30ه چلیپیان با عدد کروموزومی گیاهی است از خانواد Brassica napusکلزا با نام علمی 

نوع دانه روغنی در دنیا  312. بیش از ]1393امیدوار و همکاران، [باشدهای رشد بهاره، پاییزه و بینابین میتیپ

شوند و کلزا یکی از مهم ترین های روغنی دومین ذخایر غذایی جهان را شامل میوجود دارد. پس از غالت، دانه

شود و کشت . کلزا در اغلب مناطق ایران کشت می]1301ایمان مهر و همکاران، [های روغنی سطح جهان استدانه

ایمان مهر و [درصد وزن کل دانه است 21تا  22ها امکان پذیر است. مقدار روغن دانه کلزا حدود آن در اکثر خاک

اتی، سیاست وزارت جهاد کشاورزی در . به لحاظ وابستگی شدید کشور به روغن خوراکی وارد]1301همکاران، 

های اخیر، توسعه کشت گیاهان روغنی از جمله کلزا به عنوان یکی از رویکردهای الزم جهت تامین روغن مورد سال

رود. باشد. گیاه روغنی کلزا پس از سویا و پنبه سومین منبع تولید روغن نباتی جهان به شمار مینیاز کشور می

درصد تولید متوسط  37هزار تن، معادل  17هزار هکتار است که با تولید  17ایران حدود سطح زیر کشت کلزا در 

جهانی را در اختیار دارد. با توجه به مصارف خوراکی و صنعتی این محصول و افزایش سطح زیر کشت آن در ایران 

نه واردات روغن گیاهی تواند در کاهش میزان وابستگی به خارج از کشور در زمیو نقش مهمی که این محصول می

باشد و درصد روغن می 22داشته باشد،افزایش میزان عملکرد این محصول مورد توجه قرار گرفته است. کلزا شامل 

-میکرو مولکول گلوکز در هرگرم بذر می 32درصد اسید اوریک و همچنین  0های کلزا اغلب شامل کمتر از واریته

داشت بر عملکرد محصول تاثیر دارد. مدیریت برداشت عمل مهمی است . زمان بر]1309حزباوی و مینایی، [باشد

شود. با توجه به باال بودن درجه حرارت هوا در انتهای دوره رسیدن که در جهت کاهش تلفات بذر کلزا انجام می

درصد، محصول باید  12کلزا، کاهش رطوبت دانه بسیار سریع بوده و لذا پس از رسیدن رطوبت دانه به حدود 
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روز بگذرد به دلیل خشک شدن بیش از حد  1-2بالفاصله برداشت گردد، زیرا چنانچه از زمان مناسب بیش از 

. خواص فیزیکی کلزا ]1309وند و قنبری، رجبی[یابدها تلفات ریزش در اثر ضربه تیغه کمباین، افزایش میغالف

 ].1301ایمان مهر و همکاران،  [رودکار میههای انتقال، سورتینگ، ذخیره محصوالت ببرای طراحی بهینه دستگاه

های کیفی برای محصوالت کشاورزی و همچنین بهبود خطوط مختلف اولین گام در جهت تدوین استاندارد 

. از ]1309حزباوی و مینایی، [های فیزیکی استهای متنوع این محصوالت از جمله ویژگیفرآوری، دانستن ویژگی

 حقیق انجام شده در این مورد پرداخته می شود:این رو  در ابتدا به چند ت

را در رطوبت های مختلف بررسی کردند.  Christmas Lima beanمحققین خواص فیزیکی نوعی لوبیا به نام 

ها مشاهده کردند که با افزایش رطوبت طول، عرض و ضخامت، قطر میانگین هندسی، حجم، کرویت، جرم، جرم آن

و سرعت خروجی افزایش یافت. با افزایش رطوبت یک روند کاهش برای چگالی دانه، سطح تصویری جسم  122

حجمی و چگالی واقعی مشاهده شد. ضریب اصطکاک استاتیک و دینامیک با افزایش رطوبت افزایش یافت. در 

بررسی خواص مکانیکی نیروی شکست میانگین، تغییر شکل شکست و انرژی شکست تحت فشار را بررسی کردند. 

های تغییر شکل، تغییر شکل شکست و انرژی شکست به طور کلی با کلی مشاهده کردند که تمام نرخ به طور

. محققین دیگر برخی خواص فیزیکی دانه کلزا [Aghkhani et al., 2012]افزایش نسبت رطوبت، افزایش یافت

ها، اندازه ابعاد درصد رطوبت دانه)واریته لیکورد( را با تغییرات رطوبت بررسی کردند. مشاهده کردند که با افزایش 

یابد. ها کاهش میمحوری، سطح جانبی، سطح مقطع و حجم دانه ها افزایش و درصد کرویت و شاخص شکل دانه

ها )چروکیدگی و تورم( ناشی از جذب رطوبت این به این دلیل است که تغییرات حاصل در ساختار پوسته ی دانه

آزادبخت در تعیین خواص فیزیکی غالف سویا مشاهده کرد که با کاهش ]. 1301ایمان مهر و همکاران،  [است

رطوبت ،طول، بلندی، عرض و ضخامت غالف کاهش یافت. همچنین با کاهش رطوبت مقادیر جرم و چگالی کاهش 

. سیریسومبون و همکاران خواص فیزیکی غالف سویا سبز را بررسی کردند. در این تحقیق ] 1392آزادبخت،[یافت

نارس را به دو گروه غالف کامل )سه دانه متوسط یا دو دانه درشت( و غالف ناقص )دو دانه کوچک، یک دانه،  سویا

داری از غالف ناقص های کامل، طول، جرم، سطح رویه به طور معناخالی و پیچ خورده( تقسیم کردند. در غالف

های ناقص نه های درون غالفهای کامل نیز بیشتر از داهای درون غالفبیشتر است و سفتی دانه

[. در بررسی خواص فیزیکی فندق و مغز آن مشاهده شد که با افزایش Sirisomboon et al., 2007است]

های ابعادی )طول، عرض و ضخامت(، وزن و خواص هندسی )قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت رطوبت، ویژگی

ماشاءاله [جب کاهش کرویت دانه و مغز فندق گردیدسطح رویه و سطح مقطع( افزایش یافتند. افزایش رطوبت مو

. در تحقیقی تأثیر محتوای رطوبت دانه بر برخی خواص فیزیکی دورقم شلتوک برنج بررسی شد. ]1307کرمانی، 

ها، وزن هزار دانه, مشاهده کردند که با افزایش رطوبت ابعاد اصلی، قطر هندسی، قطر حسابی، سطح و حجم دانه

یابد. اثر رطوبت بر یابد و حجم واقعی کاهش میطور معنی داری افزایش میگالی واقعی بهچگالی ظاهری و چ

 .]1392عسکری اصلی ارده و همکاران، [ضریب کرویت معنی دار نبوده است

هدف از این تحقیق بررسی اثر تغییرات رقم و زمان نمونه برداری بر خواص فیزیکی غالف کلزا بوده است، که برای 

 های مناسب برداشت کلزا ضرورت دارد.تعیین رقم مناسب و زمان برداشت آن و همچنین طراحی ماشینبررسی و 
 

 ها مواد و روش

 ها آماده سازی نمونه

از مزارع شهرستان علی آباد کتول انتخاب شدند. نمونه  202و هایوال  221، هایوال 12رقم کلزای هایوال 3در ابتدا 

های برداشت به رداشت، حین برداشت و پس از برداشت انجام گرفت. هرکدام از زمانزمان قبل از ب 3گیری ها در 

های ها جدا شد و درون کیسههای سالم کلزا با دقت توسط قیچی از شاخهروز باهم اختالف داشتند. غالف 2مدت 
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 ,.Azadbakht et al]درجه سانتیگراد درون یخچال نگهداری شدند 3پالستیکی قرار داده شدند و در دمای 

2013]. 

ها در آزمایشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برده شدند و درون آون قرار داده شدند. غالف

 Azadbakht et]ساعت درون آون قرار گرفت 17±1درجه سانتیگراد به مدت  123های غالف در دمای نمونه

al., 2013]بر پایه تر تعیین گردید. در هر زمان نمونه برداری، به ها طبق روش استاندارد . سپس رطوبت غالف

 آمده است.  1این دلیل که رقم ها مختلف بود، رطوبت نیز اختالف داشت که مقدار این رطوبت در جدول 
 های نمونه برداریهای مختلف در زماندرصد رطوبت بر پایه تر رقم – 1جدول 

 پس از برداشت حین برداشت قبل از برداشت 

 33/1 32/13 71/30 12یوال ها

 3/13 17/10 21/02 221هایوال 

 33/3 21/12 11/12 202هایوال

 

های کلزا شامل قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، مساحت سطح رویه، چگالی، خواص فیزیکی غالف

نمونه برداری )قبل  سطح زمان 3( و 202و هایوال 221، هایوال 12رقم )هایوال  3ضریب کرویت و ضریب گردی در 

غالف به  12زمان مختلف  3از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت( اندازه گیری شد. برای هر رقم کلزا در 

ها شامل )قطر بزرگ، قطر متوسط، قطر کوچک( به وسیله کولیس طور تصادفی انتخاب شدند. ابعاد هندسی آن

 Image Jها از نرم افزار شد. و برای تعیین مساحت سطح غالفمیلی متر استفاده  21/2با دقت   Insizeدیجیتال 

 استفاده شد.

 [Mohsenin, 1970]محاسبه گردید. 0و رابطه  1( از طریق رابطه dg( و هندسی )daقطر میانگین حسابی )
(1)  

(0)  

 به ترتیب اندازه بعد بزرگ، متوسط و کوچک غالف است. Tو  L ،Wکه 

 .]1309حزباوی و مینایی، [باشد( معیاری برای توصیف شکل غالف میR( و ضریب گردی )𝟇ویت )ضریب کر

 [Mohsenin, 1970]. آمده استدستبه 2و  3این مقدار از روابط  

(3)  

(2)  

ها ابتدا از غالف به رایانه متصل بود. HPتعیین مساحت غالف شامل قسمت نرم افزاری و سخت افزاری بود. اسکنر 

در اسکنر با کیفیت و رزولوشن باال تصویر برداری شد، طوری که اختالف رنگ سطح غالف و صفحه زیرین آن کامال 

گیگابایتی، ذخیره شد.  0واضح بود. تصاویر در حافظه دائمی رایانه دارای، سیستم عامل ویندوز هشت و رم 

Image J  های ت. این نرم افزار توانایی محاسبه آماری مقادیر مساحت و پیکسلنرم افزار قدرتمند آنالیز تصویر اس

 .]1393آزادبخت و همکاران، [های انتخاب شده از تصویر توسط کاربر را داردبخش

گیری شد. برای تعیین حجم از روش ترازوی اندازه g 21/2با دقت  Kernوزن هر غالف توسط ترازوی دیجیتالی 

ها با یک سیم نازک ها از آب کمتر است، غالف. چون چگالی غالف]1391و اکبری، رضوی [کفه ای استفاده شد

(.بعد وزن بشر با آب درونش اندازه گیری 1Mور شد. ابتدا وزن غالف تعیین شد )سیم به پایه بسته ودر آب غوطه

و سپس با  حجم 1( و به این ترتیب طبق رابطه 3Mگیری شد )(. سپس وزن بشر و آب و غالف اندازه2Mشد)

 درجه سانتی گراد بود(. 01چگالی ذره محاسبه شد)آب در دمای  3رابطه 

(1)  
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(3)  

ها پر شد، بدون آن که فاصله ای در بین گیری چگالی توده یک استوانه با جرم و حجم معلوم از غالفبرای اندازه

(، چگالی mm 22/71و ارتفاع  mm 22/03ستوانه )قطر غالف ها وجود داشته باشد، و توزین شد. با داشتن حجم ا

 دست آمد.توده به

 نتایج و بحث 

به دلیل اختالف رطوبت بین رقم ها رطوبت به عنوان یک فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج آنالیز واریانس 

 است.ارائه شده 0جدول  )میانگین مربعات( مربوط به اثرات رطوبت، رقم و زمان برداشت بر خواص فیزیکی غالف در

 
 نتایج آنالیز واریانس خواص فیزیکی غالف خالی کلزا – 0جدول شماره 

 خالی غالف
 قطر تغییر منابع

 میانگین

 حسابی

 قطر

 میانگین

 هندسی

 مساحت چگالی

 سطح

 ضریب

 کرویت

 ضریب

 گردی

 توده چگالی

 ns13/0 **23/10  **7-12×33/3 ns32/02930 **90/90 ns10/13 **0-12×93/0 رطوبت

 ns00/1 **99/17 ns 0-12×07/0 **30/097233 **33/33 ns92/90 ns12-12×20/3 رقم

 زمان

 برداشت

ns13/1 **37/9  *0-12×90/7 **72/032101 **37/07 ns93/03 ns11-12×91/3 

 ns93/3 **30/13  *0-12×23/3 ns23/07700 **23/11 ns27/103 ns9-12×11/3 زمان × رقم

 20/1×12-9 12/00 117/021 27/27219 21/0×12-0 11/71 12/9 خطا
 عدم اختالف معنی دار  ns( و LSDدرصد ) 1و  1**  و * به ترتیب اختالف معنی دار در سطح احتمال 

 قطر میانگین هندسی 

قطر میانگین هندسی در تعیین سطح مقطع جسمی که، در حال حرکت در ناحیه آشفته جریان هواست، اهمیت 

درصد بر قطر  1های رطوبت، رقم، زمان در سطح پارامتر 0. طبق جدول شماره ]1301مان مهر و همکاران، ای[دارد

درصد، بر قطر  1میانگین هندسی معنی دار بود. همچنین تأثیر متقابل رقم و زمان همگی در سطح احتمال 

گردید و نتایج  LSDانگین با آزمون میانگین هندسی غالف تاثیر معنی داری داشتند. بنابراین اقدام به مقایسه می

بیشترین و کمترین مقدار قطر میانگین هندسی غالف خالی کلزا به ترتیب  3آمده است. طبق جدول  3در جدول 

و در سطح زمان پس از برداشت و حین  221و هایوال  202در سطح رقم هایوال  32/1( و ) 00/3( معادل )

 ت.برداشت اس
 اثر متقابل زمان و رقم بر قطر میانگین هندسی غالف خالی کلزا -3جدول 

 رقم زمان نمونه برداری

 202هایوال  221هایوال  12هایوال  

 aA 01/1 aA 93/2 aA 17/1 قبل از برداشت

 aA 03/1 bB 32/1 aA 30/1 حین برداشت

 abA 30/1 bA 99/2 aA 00/3 پس از برداشت

 سطر و حروف بزرگ در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار استحروف کوچک در هر 

، با گذشت زمان، 202و هایوال 12شود، قطر میانگین هندسی رقم های هایوال مشاهده می 1همانطور که در شکل 

اهش در زمان برداشت به مقدار زیادی ک 221یابد. قطر میانگین هندسی رقم هایوال به مقدار ناچیزی افزایش می

 یابد.یابد و در زمان پس از برداشت افزایش میمی
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 اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداری بر قطر میانگین هندسی غالف خالی - 1شکل 

 چگالی

 1درصد و تغییرات زمان نمونه برداری در سطح  1، مشاهده شد که تغییرات رطوبت در سطح 0طبق جدول شماره 

ثر است. با افزایش رطوبت، به دلیل باال بودن نرخ افزایش حجم نسبت به وزن، درصد روی چگالی غالف خالی مؤ

( در بررسی برخی خواص 1307. علی ماشاءاله کرمانی )[Aghkhani et al., 2012]یابدچگالی کاهش می

م نیز فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن مشاهده کردند که با افزایش رطوبت, با توجه به افزایش ابعاد دانه, حج

یابد. همچنین مشاهده شد که ارتباط متقابل رقم و افزایش یافت. با توجه به افزایش حجم, چگالی نیز کاهش می

گردید و  LSDدرصد معنی دار بوده است. بنابراین اقدام به مقایسه میانگین با آزمون  1زمان در سطح احتمال 

 آمده است. 2نتایج در جدول 
 و رقم بر چگالی ذره غالف خالی کلزااثر متقابل زمان  -2جدول  

 رقم زمان نمونه برداری

 202هایوال  221هایوال  12هایوال  

 aA 2-12×3/2 aA 2-12×1 aA 2-12×2 قبل از برداشت

 aB 2-12×3/0 aA 2-12×1/3 aAB 2-12×2/3 حین برداشت

 bB 2-12×0/3 aA 2-12×7/2 bB 2-12×0/0 پس از برداشت

 و حروف بزرگ در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار است حروف کوچک در هر سطر

( و ) 1×12-2( بیشترین و کمترین مقدار چگالی ذره غالف خالی کلزا به ترتیب معادل ) 2طبق جدول 
ت. علت اینکه در اس 202و هایوال  221در سطح زمان قبل از برداشت و پس از برداشت و رقم هایوال  0/0×2-12

زمان قبل از برداشت چگالی مقدار بیشتری دارد این است که با افزایش رطوبت نسبت افزایش وزن از نسبت 

شود در زمان قبل ازبرداشت مقدار چگالی ذره دیده می 0افزایش حجم بیشتر بوده است. همانطور که در شکل 

گالی مقدار بیشتری دارد این است که با افزایش رطوبت بیشتر خواهد بود. علت اینکه در زمان قبل از برداشت چ

نسبت افزایش وزن از نسبت افزایش حجم بیشتر بوده است. این نتیجه مشابه نتیجه ای است که عسکری اصلی 

ها مشاهده کردند ( در تعیین برخی خواص فیزیکی دورقم شلتوک برنج مشاهده کردند. آن1392ارده و همکاران )

 طوبت چگالی ظاهری افزایش یافته است.که با افزایش ر

 
اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداری بر چگالی ذره غالف خالی - 0شکل   
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 چگالی توده 

ها و تعیین عدد رینولدز در حمل و نقل پنوماتیکی و هیدرولیکی، دانستن هنگام طراحی سیلو، جداسازی ناخالصی

شود، چگالی توده غالف خالی مشاهده می 3همانطور که در جدول . ]1300رضوی و همکاران، [چگالی اهمیت دارد

 درصد بوده است.  1کلزا تنها تحت تأثیر تغییرات رطوبت در سطح احتمال 

 مساحت سطح رویه 

سطح رویه که نشان دهنده الگوی رفتاری جسم در سیال در حال حرکت، مثل هواست. در فرآیندهایی مثل 

.طبق ]1301ایمان مهر و همکاران، [شودعملیات تمیز سازی از آن استفاده میجداسازی مواد اضافی در خالل 

درصد بر  1شود که تغییرات رقم و تغییرات زمان نمونه برداری در سطح احتمال مشاهده می 0جدول شماره 

 مساحت سطح رویه غالف خالی موثر بوده است. اما تغییرات رطوبت بر مساحت سطح تاثیر معنی داری نداشته

شود که مشابه غالف پر مساحت سطح در زمان برداشت به طور محسوسی مشاهده می 3است. طبق شکل شماره 

کمتر از زمان های قبل از برداشت و پس از برداشت است. بیشتر بودن مساحت قبل از برداشت به دلیل باالتر بودن 

 سطح رطوبت بوده است.

 
 طح رویه غالف خالیاثر زمان نمونه برداری بر مساحت س – 3شکل 

تفاوت چندانی در مساحت سطح ندارند،  221و هایوال  12های هایوال شود رقممشاهده می 2همانطور که در شکل 

 به طور محسوسی مساحت سطح کمتری دارد. 202اما رقم هایوال 

 
 اثر رقم بر مساحت سطح رویه غالف خالی – 2شکل 

 ضریب کرویت 

ایمان مهر و همکاران، [یابدان پذیری کاهش و توان الزم برای انتقال افزایش میبا کاهش کرویت، قابلیت جری

. بنابراین هرچه درصد کرویت بیشتر باشد، جریان پذیری غالف بیشتر خواهد بود و بنابراین خروج غالف از ]1301

، زمان برداشت و شود که عوامل رطوبت، رقمدر غالف خالی مشاهده می 0انتهای کمباین بهتر است. طبق جدول 

بنابراین اقدام به  درصد مؤثر بوده است. 1همچنین تأثیر متقابل رقم و زمان بر ضریب کرویت در سطح احتمال 

بیشترین و کمترین مقدار  1آمده است. طبق جدول  1گردید و نتایج در جدول  LSDمقایسه میانگین با آزمون 

و در سطح  221و هایوال  202در سطح رقم هایوال  01/3و  00/10ضریب کرویت غالف خالی کلزا به ترتیب معادل 

 زمان پس از برداشت و حین برداشت است.
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 اثر متقابل زمان و رقم بر ضریب کرویت غالف خالی - 1جدول 

 رقم زمان نمونه برداری

 202هایوال  221هایوال  12هایوال  

 abA20/9 bA71/0 aB12 قبل از برداشت

 aA27/11 bB01/3 aB10/12 حین برداشت

 bA01/12 bA17/9 aA00/10 پس از برداشت

 حروف کوچک در هر سطر و حروف بزرگ در هر ستون نشان دهنده عدم اختالف معنی دار است

یابد. در ، با گذشت زمان، به مقدار ناچیزی افزایش می202و هایوال 12ضریب کرویت رقم های هایوال  1طبق شکل 

کلزا مشاهده کردند که با افزایش میزان رطوبت، درصد کرویت کاهش یافت و دلیل آن  بررسی خواص فیزیکی دانه

ایمان مهر و [ها )چروکیدگی و تورم( ناشی از جذب رطوبت استآمده در ساختار پوسته دانهوجودتغییرات به

د و در زمان پس یابدر زمان برداشت به مقدار زیادی کاهش می 221. ضریب کرویت رقم هایوال ]1301همکاران، 

شود، یابد. ضریب کرویت کامالً تحت تأثیر قطر میانگین هندسی بوده و همانطور که دیده میاز برداشت افزایش می

 های ضریب کرویت و قطر میانگین هندسی شبیه به هم هستند.نمودار

 
 اثر متقابل رقم و زمان نمونه برداری بر ضریب کرویت – 1شکل 

شود که هیچ کدام از موارد رطوبت، رقم و زمان نمونه برداری تاثیر معنی داری بر قطر می مشاهده 0مطابق جدول 

 میانگین حسابی و ضریب گردی غالف ندارد.

 گیری نتیجه

در زمان  221، با گذشت زمان افزایش یافت، و رقم هایوال 202و هایوال 12قطر میانگین هندسی رقم های هایوال 

-و سپس افزایش یافت. بیشترین مقدار چگالی ذره غالف در زمان قبل از برداشت میبرداشت ابتدا کاهش یافت 

باشد. چگالی توده غالف خالی کلزا تنها تحت تأثیر تغییرات رطوبت بوده است. مساحت سطح در زمان برداشت به 

سطح  مساحت  202رقم هایوال  و طور محسوسی کمتر از زمان های قبل از برداشت و پس از برداشت است

، با گذشت زمان، افزایش 202و هایوال 12کمتری نسبت به دو رقم دیگر داشت. ضریب کرویت رقم های هایوال 

 .یابددر زمان برداشت ابتدا کاهش یافته و سپس افزایش می 221ضریب کرویت رقم هایوال  و یافت
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