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 دهیچک

شدت بر کیفیت  به ،زیادمحیط انبار و دمای  زیادوص رطوبت نسبی خص به شرایط نامساعد انبارداری،

 نیا ،اتیح بیضرا نییتع و بذر زوال بر رطوبت و دما اثر یساز یکمّ منظور بهگذارد.  بذر اثر می

 ،منظور نیا به. شد اجرا یزد استان طبیعی منابع و کشاورزی قاتیتحق مرکز شگاهیآزما در شیآزما

( درصد 24 و 21 ،6) یرطوبت ماریت سه و( گراد سانتی درجة 95 و 15 ،25 ،5) ییدما ماریت چهار

 تیپروب یةتجز قیطر از و روبرتس و سیال معادلة از استفاده با اتیح تیقابل بیضرا. شدند استفاده

 ةدور شیافزا با داد نشان یانباردار مختلف طیشرا در سورگوم بذر یزن جوانه روند. شدند سهیمقا

 با. بود متفاوت مختلف یهارطوبت و دماها در کاهش نیا و افتی کاهش یزن جوانه رصدد ی،انباردار

 درجة 95 یدما در که یطور به ،بود شتریب یزن جوانه درصد کاهش ی،انباردار یدما و رطوبت شیافزا

 نیکمتر. دیرس درصد 22 به یزنجوانه ی،انباردار روز 31 از بعد درصد 24 رطوبت و گراد سانتی

 روز 111 از بعد که شد مشاهده درصد 6 رطوبت ایمحتو با گراد سانتی درجة 5 یدما در زوال سطح

 CQ و KE، CW، CH مقدار نتایج نشان داد که .افتی کاهش درصد 66 به 84 از یزنجوانه ،یانباردار

 شیافزا با که گفت توان یم یکل طور به. بود  -11156/1 و 11615/1 ، -91123/6 ،43/3 بیترت به

 کاهش سرعت .ابدی یم کاهش بذر یمان زنده درصد ی،انباردار یط در بذر رطوبت و حرارت درجة

 .است شتریب ،باالتر یها رطوبت و دماها در بذرها یمانزنده
 

 .بذر اتیح بیضرا سورگوم، ،یزن جوانه درصد ،یانباردار :یدیکلی هاواژه

 

 مقدمه

 Sorghum bicolor Moenchسورگوم زراعی با نام علمی 

(L) ذرت ایرانکه در  غالت ةاز خانواد است یاهیگ 

. با توجه به شباهت ظاهری این شود میای نامیده خوشه

شده آمار سطح کشت این  سببکه  ارزنگیاه با ذرت و 

دو گیاه با هم مخلوط شود، برای ایجاد تمایز میان این 

این گیاه است استفاده  نام جهانیدو از اسم سورگوم که 

سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در دنیا  .شودمی

 در مقام پنجم قرار دارد وجو  ذرت، برنج، گندمبعد از 

(Noormohammadi et al., 2001). 

 کرده اهانیگ کردن یاهل به شروع انسان که یزمان از

 زمان از. است داشته یخاص تیاهم بذر ینگهدار است،

 ازین مورد یبذرها بودند مجبور کشاورزان ،یکشاورز آغاز

 ینگهدار یبعد رشد فصل یبرا رشد فصل کی از را خود

 مدت ةکنند نییتع بذر ینگهدار یطیمح طیشرا. کنند

 زوال. شودیم حفظ آن قدرت و یزنجوانه که است یزمان

 استقرار بذر، تیفیک کاهش سبب یانباردار یط در بذر

 شد خواهد مزرعه در اهیگ عملکرد تینها در و اهچهیگ

(Macdonald et al., 1999 .)در بذر تیفیک ینیب شیپ 

 بذر، رطوبت عامل سه نیب بطةرا درک به یانباردار یط

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88
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 در که دارد یبستگ آن ینگهدار زمان و ینگهدار یدما

. (Yeh et al., 2005) مؤثرند بذر یمان  زنده زانیم بر واقع

ی زنجوانه یهاشاخص بر تواندیم بذرهای نگهدار طیشرا

. (Macdonald et al., 2004) باشد گذار اثر بذر قدرت و

 ندبذر تیفیک مهمی پارامترها ازی زنجوانهی هاشاخص

 ریثأت تحت بذر قدرت. ندبرخورداری خاص تیاهم از که

ی هاشاخص آنی پ در و قرار دارد بذر زوال وی ریپ

 Ansari et al., 2012; Chen) ابدییم کاهشی زنجوانه

et al., 2007; Rastegar et al., 2011; Basra et al., 

2003; Seiadat et al., 2012 .)سبب تنها نه بذر زوال 

 یزن جوانه سرعت کاهش بلکه شود،یم هینام قوة کاهش

 مدت. را نیز در پی دارد اهیگ استقرار کاهش و بذر ةیبن و

 بذر عمر طول بمانند زنده توانندیم بذرها کهرا  یزمان

 (. Nash, 1981) ندیگویم

 در رطوبت محتوای و دما ،یطیمح عوامل نیب در

 تیاهم ،اند مناسب یةتهو یدارا که کمون بدون یبذرها

 افتهی زوال یبذرها در(. Bradford, 2004) نددار یشتریب

 مانند سلول یهااندامک در جادشدهیا یهااختالل علت به

 فعال یهاگونه دیتول ،ها زوم  یاکس یگل و یتوکندریم

 لیدروکسیه کالیراد دروژن،یه دیپراکس شامل ژنیاکس

 ,.Bailly et al) ابدییم شیاافز دیاکس سوپر کالیراد و

 شیافزا موجب ژنیاکس فعال یهاگونه شدن آزاد(. 2000

 با و شود می غشا یهانیپروتئ و هایچرب ونیداسیپراکس

 .ابدییم شیافزا بذر زوال ،غشا ساختار بیتخر

 بذر دکنندگانیتول یبرا بذر عمر طول  بینی پیش

 زوال نیب یکم روابط درک به و است تیاهم حائز اریبس

 یبستگ انبار یدما و بذر رطوبت بذر، یةاول تیفیک بذر،

 تیقابل یاضیر یهامدل(. Tang et al., 1999) دارد

 مدل. دهند شرح توانندیم را یانباردار یط اتیح

 کاهش توانستEllis & Roberts (1980 ) توسط تیپروب

 یبرا. دهد شرح تیموفق با هاگونه یبعض در را هینام قوة

 طول معادلة از ارتودکس یبذرها عمر طول  نیبی پیش

 :شود استفاده می عمر



p
Kiv  

 از پس تیپروب براساس هینام قوة: ν  در آن: که

 :p ؛تیپروب به بذر ةتود یةاول نامیة قوة :Ki ی؛انباردار

 عیتوز استاندارد اریمع انحراف :σ و ؛روز به یانباردار دورة

 همعادل نیا گرید جزء. است نزما واحد در بذر مرگ

KE-CWlog10m-CHt-CQt  رابطة
2
log10σ که است σ را 

σ =10 رابطة از توانیم
(KE -CW log10m- CHt- CQt2)  محاسبه 

 کهند بذر اتیح ثابت بیضرا CQو  KE، CW ،CH. کرد

: CQو  CH بذر، رطوبت محتوای ینسب اثر: CW بیضر

 لیپتانس بیضر :KE و ی؛انباردار یط دما به بذر پاسخ

 کی با را بیضرا نیا. دهدیم نشان را بذر عمر طول

 دما از یاگسترده ةدامن با یانباردار یهاشیآزما از رشته

 & Ellis) کرد محاسبه توانیم بذر رطوبت محتوای و

Roberts, 1980 .)و یطراح توانیم رابطه نیا کمک با 

 را هشد کنترل طیشرا در یانباردار و ژن بانک تیریمد

 ;Bradford, 2004; Liu et al., 2008) داد انجام بهتر

Alivand et al., 2013 .)گندم یبذرها یبرا بیضرا نیا 

 CQ و KE ,CH , CW بیضرا که شدند محاسبه ذرت و

برای  999545/9و  9330/9، 838/5 ،538/8 بیترت به

برای  999545/9و  9300/9، 333/4، 33/3گندم و 

 . (Ellis & Hong, 2007) استذرت 

 در مختلف اهانیگ دربارةی ادیز قاتیتحق اگرچه

 عمر طول دربارة است، گرفته انجام بذر عمر طول مورد

. است صورت نگرفتهی ادیز قاتیتحق سورگوم بذر

 عمر طول مدل یبررسی برا شیآزما نیا منظور نیهم به

 طیشرا تحتی ا دانه سورگوم بذر زنی جوانه روند و

 بتوان که یا گونه به شد، اجرا یارنگهد طیمح مختلف

 آن بذر ینگهدار یبرا را یرطوبت و ییدما طیشرا نیبهتر

 .کرد  بینی پیش

 

 ها روش مواد و

 قاتیتحق مرکز شگاهیآزما در 3333 سال در شیآزما نیا

 نیا در. گرفت انجام زدی یعیطب منابع و یکشاورز

 رطوبت محتوای با ایمیک رقم سورگوم یبذرها ش،یآزما

 4 یدماها با انکوباتور یهادستگاه در درصد 35 و 39 ،8

 یبرا. شدند ینگهدار گراد سانتی درجة 34 و 04 ،34 ،

 :شد استفادهزیر  رابطة از نظر مورد یهارطوبت جادیا

)(

)(

A

BA
wW






10012 

 

 رطوبت درصد: A ؛بذر یةاول رطوبت درصد: B در آن: که

 آب جرم: W2 و ؛(g) بذر ةتود یةاول جرم: W1؛نظر مورد

 (.Hampton & TecKrony, 1995) است( g) مقطر

 بذرها یزنجوانه درصد و درصد 8 بذرها یةاول رطوبت
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پاکت درون بذرها. بود درصد 85 شیآزما شروع از قبل

 آب مقدار سپس و گرفتند قرار میونیآلوم لیفو یها

 تبادل عدم از نانیاطم یبرا و شد اضافه آن به ازین مورد

 ساعت 05 مدت به و شدند یبندبسته رونیب با ترطوب

 رطوبت هم تا گرفتند قرار گراد سانتی درجة 34 یدما در

فاصله برداشت هر در یزنجوانه درصد به توجه با. شوند

 و شد نییتع نوبت هر در دما هر یبرا یبردارنمونه یها

 زنی جوانه آزمون. گرفت انجام استاندارد یزنجوانه آزمون

 یدما در یصاف کاغذ یرو بر و شید یپتر در ارداستاند

 نیقوان با مطابق روز 39 مدت به گراد یسانت درجة 04

 کل یزنجوانه درصد و گرفت انجام (ISTA, 2010) ستایا

 .(ISTA, 2010) شد محاسبه( 3 ةرابط)
 

(3) 399× 
  کل بذور جوانه زده

= درصد 

 کلزنی  جوانه
 کل بذور موجود در پتری

 

 با یانباردار مدت یط در بذر، زوال  بینی پیش یبرا

 آزمون وشد  یریگ نمونه ها ماریت از یزمان مختلف فواصل

 مدت به گراد یسانت درجة 04 یدما در استاندارد یزنجوانه

 از. گرفت انجام 0939 سال ستایا نیقوان با مطابق روز 39

 از کی هر یبرا یزن جوانه درصد یبرا آمده دست هب جینتا

 ,Ellis & Roberts) اتیح تیقابل معادلة قیطر از مارها،یت

 از استفاده با( KEو  CW, CH, CQ) اتیح بیضرا ،(1980

 درصد ابتدا در شیآزما نیا در. شد محاسبه تیپروب زیآنال

 Parallel صورت به حالت دو در زمان یط در یزن جوانه

Line (یمواز خطوط )و Separate Line (مبدأ با طخطو 

 میترس ینگهدار یدماها از کی هر یبرا( یمواز و متفاوت

 امکانزیر برای  ةاز طریق رابط F value مقدار سپس. شد

 نیب که یحالت) Parallel Line مدل بیضرا از استفاده

 هینام قوة افت ثابت ریمقاد فقط مختلف یهاطیمح

 (0 رابطة) بررسی شد F آزمون اجرای قیطر از( اند متفاوت

(Ellis & Roberts, 1981): 

(0) 

SLdf

SLofDevianceScaled

SLdfPLdf

SLofDevianceScaledPLofDevianceScaled

F
_





 
 بر عالوه که است نیا انگریب F زانیم بودن دار معنی

 مقدار کی معادالت از کی هر یبرا بیش بودن ریمتغ

 صورت نیا در. داشت خواهد تأثیر معادله در زین ثابت

 را یشیآزما یخطا Parallel Line  مدل کردن برازش

 یول. دهد می شیافزا  Line Separate مدل به نسبت

 معادله ثابتکه  دهد می نشان F value دار نبودن معنی

 برازش صورت نیا در و است کسانی ها طیمح ةهم یبرا

 به نسبت را یشیآزما یخطا  Parallel Line  مدل کردن

 شیآزما نیا در. دهد نمی شیافزا Separate Line مدل

 Parallel Line با دلم و نشد دار معنی شیآزما یخطا

 نرمال یزنجوانه یمنحن بیضرا نییتع یبرا. شد برازش

 و ییدما یمارهایت ةهم یبرا یانباردار زمان مقابل در

 . شد رسم یرطوبت

 

 بحث و جینتا

 یانباردار مختلف طیشرا در سورگوم بذر زنی جوانه روند

 زنی جوانه درصد یانباردار دورة شیافزا با داد نشان

 یها رطوبت و دماها در کاهش نیا .ابدی می کاهش

 درجة 4 یدما و درصد 8 رطوبت در. بود متفاوت مختلف

 یانباردار از بعد روز 099 تا یزنجوانه درصد گراد یسانت

 درصد کاهش مدت، نیا از بعد و بود ثابت باًیتقر

 رطوبت شیافزا با(. الف-3 شکل) شد مشاهده زنی جوانه

 فزونی یافت، زنی جوانه رصدد کاهش ی،انباردار یدما و

 35 رطوبت و گراد سانتی درجة 34 یدما در که یطور به

 33 به زنی جوانه درصد یانباردار روز 39 از بعد درصد

 35 به رطوبت شیافزا با(. ج-5 شکل) دیرس درصد

 درجة 34 و 04 ،34 یدماها در زنی جوانه در افت درصد

 کی در(. ج-5 و 3 ،0 یها شکل) بود شتریب گراد سانتی

 یدماها در یفرنگ گوجه یبذرها ینگهدار با قیتحق

 بیش گراد، سانتی درجة 49 و 59 ،39 ،09 ،39مختلف

 گراد سانتی ةدرج 39 در بذر ةینام قوة رفتن دست از

 یشتریب شدت گراد سانتی درجة 09در وبود  زیناچ

 بذرها ،گراد سانتی درجة 09 از بیش یدما در. داشت

 ،ماه 3 تا 0 یط در تنها و کردند دایپ زوال شدت به

 با. (Hung et al., 2001) افتی کاهش نصف به زنی جوانه

 افت رطوبت و دما شیافزا و بذر ینگهدار دورة شیافزا

(. Alivand et al., 2013) است شتریب زنی جوانه

Pradidwong et al. (2004) کردند گزارش ماش بذور در 

افزایش رطوبت بذر و با  ماهه هجده ةدور کی از بعد که

درجة حرارت، زوال بذر افزایش یافت. قدرت بذر اولین 

دنبال آن  یابد و به جزء کیفیت بذر است که کاهش می

 ,.Basra et alیابند ) زنی و قوة نامیه کاهش می جوانه

2003; De Figueiredo et al., 2003 شرایط انبارداری .) 
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زنی و سبز  نهداری در جوا متفاوت، سبب اختالفات معنی

 (.Marshal & Lweis, 2004) شود شدن گیاهان می

 تنفس سرعت شیافزا سبب بذر یباال یرطوبت یمحتوا

 نیتر مهم. را در پی دارد دما افزایش ،خود که شود یم

 بذر رطوبت بذر، در گرما دیتول و تنفس مؤثر بر عامل

 ،بذر رطوبت محتوای کاهش درصد کی یازا به. است

 یبذر رطوبت که یشرط به البته شود،یم بردوبرا آن عمر

 (. (Harrington, 1972 باشد درصد 33-4 نیب

 

 
 

 
 

 
 درصد 35 و 39 ،8ی رطوبت محتوای با شده بینی پیش و شده مشاهدهی ها داده میترس بای ادانه سورگوم بذر زوال روند شینما. 3 شکل

ی زن جوانه درصد ةدهند نشان نیچ خط و شده ینیبشیپی زنجوانه درصد ةدهند نشان ممتد خطوط) گراد سانتی درجة 4ی دما در

 (.است  شده مشاهده
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 درصد 35 و 39 ،8ی رطوبت محتوای با شده بینی پیش و شده مشاهدهی ها داده میترس بای ادانه سورگوم بذر زوال روند شینما. 0 شکل

ی زنجوانه درصد ةدهند نشان نیچ خط و شده ینیبشیپی زنجوانه درصد ةدهند نشان ممتد خطوط) گراد سانتی درجة 34ی دما در

 (.است  شده مشاهده
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 درصد 35 و 39 ،8ی رطوبت محتوای با شده بینی پیش و شده مشاهدهی ها داده میترس بای ادانه سورگوم بذر زوال روند شینما. 3 شکل

ی زنجوانه درصد ةدهند نشان نیچ خط و شده ینیبشیپی زنجوانه درصد ةندده نشان ممتد خطوط) گراد سانتی درجة 04ی دما در

 (.است  شده مشاهده



 383 ... یادانه سورگوم بذر اتیح تیقابل  بیضرا ینیبشیپ و زنی جوانه روندطباطبایی:  

 

 
 

 
 

 
 درصد 35 و 39 ،8ی رطوبت محتوای با شده بینی پیش و شده مشاهدهی ها داده میترس بای ادانه سورگوم بذر زوال روند شینما. 5 شکل

ی زنجوانه درصد ةدهند نشان نیچ خط و شده ینیبشیپی زنجوانه درصد ةدهند ننشا ممتد خطوط) گراد سانتی درجة 34ی دما در

 (.است شده مشاهده

 

 تمیلگار و گمایس تمیلگار نیب رابطة 4 شکل در

 تمیلگار نیب رابطة ،8 شکل در و دما هر یبرا بذر رطوبت

 نیب رابطة. است شده ارائه ها رطوبت یبرا دما و گمایس

 با که است یخط بذر رطوبت تمیلگار و گمایس تمیلگار

 گمایس تمیلگار دماها، ةهم در بذر رطوبت شیافزا

 مربوط خطوط(. 4 شکل) ابدی می کاهش یخط صورت به
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 در دهد می نشان که اند یمواز باًیتقر ،رطوبت سطوح به

 گمایس تمیلگار مقدار دما شیافزا با یرطوبت سطح هر

 تمیگارل نیب(. 8 شکل) ابدی می کاهش یخط صورت به

 که شد مشاهده پنبه بذور در یمشابه جینتا دما و گمایس

. (Usberti, 2007) است یخط ،رابطه نیا داد نشان

 Alivand et) مدآ دست به یمشابه جینتا زین کلزا اهیگ در

al., 2013). سطوح به مربوط خطوط بودن یمواز 

 شیافزا با که استمعن نیا به یمواز صورت به رطوبت

 است، نداشته یکاهش روند نیا بر یاثر ،دما رطوبت،

 ةمحدود نیا در رطوبت شیافزا روند دما شیافزا با یعنی

 انحراف موجب و نداشت تأثیر شده شیآزما یرطوبت

 حد در رطوبت کاهش با بود ممکن اما ،نشد خطوط

 شود خارج یمواز روند از حالت نیا کمتر، یهارطوبت

 یدما ای طوبتر آن در شودیم گفته حالت نیا در که

 باشد کمتر حد آن از دینبا بذر رطوبت محتوای ،خاص

(Dehghan & Sharifzadeh, 2012.) 

 

 
  ستاره و مثلث مربع، ،یلوز. بذر رطوبت تمیلگار و گمایس تمیلگار نیب رابطة. 4 شکل

 است. گراد سانتی درجة 34 و 04 ،34 ،4 یدماها ةدهند نشان بیترت به

 

 
  مثلث، و مربع ،یلوز. دما و گمایس تمیلگار نیب رابطة. 8 شکل

 .است درصد 35 و 39 ،8 یهارطوبت ةدهند نشان بیترت به

 

 معادلة یرطوبت و ییدما ثابت بیضرا نییتع یبرا

 ریمقاد که شد استفاده یا جمله چند ونیرگرس از اتیح

 جدول اطالعات براساس. است شده هئارا 3 جدول در آن

 ،-39933/8 ،53/3 بیترت به CQ و KE، CW، CH مقدار ،3

 جینتا یبرخ در. آمد دست به -99943/9 و 90304/9

 در تواندیم بقا معادلة که است شده داده نشان

 ای زیاد اریبس یدماها یحت) یخاص ییدما یها محدوده

 ،یمحدود اریبس البته و یمنف ارتباط و شود استفاده( کم

ها وجود ونهسطح لیپید بذر در برخی گ و CW بیضر نیب

 (.Alivand et al., 2013دارد )
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 سورگوم در برآوردشده بذر اتیح معادلة بیضرا. 3 جدول

 یادانه

 ضرایب معادله

KE CW CH CQ 

53/3 39933/8- 90304/9 99943/9- 

 

 بذر یبرا اتیح معادلة یکل فرم بیترت نیا به

 :آمد دست به ریز صورت به سورگوم

))/(/log)/(/( 200057002725030019649910 ttm

pKi
V






 

 ریز صورتبه اطیح تیقابل معادلةچاودار،  اهیگ در

 (:Dehghan & Sharifzadeh, 2012) است شده فیتعر

2000057002501065298105 ttm

pKi
V

//log// 


 

 

 ونیرگرس از استفاده مدل، یابیارز یها روش از یکی

 است شده بینی پیش و شده مشاهده هایمقدار نیب

(Ghaderi-far et al., 2010 .)شدن برابر y=x دو نیب 

 و شده مشاهده ریمقاد بودن کسانی ایمعنبه ریمتغ

 تیپروب نیب مدل، نیا یابیارز یبرا. است شده ینیب شیپ

 یها داده زنی جوانه درصد و زنی جوانه درصد

 شد گرفته ونیرگرس کی شده مشاهده و شده ینیب شیپ

 درصد 30 و 85بیترت به آمده دست هب مدل داد نشان که

 (. 8 و 3 یها شکل) است هکرد برآورد درست را ها داده از

 

 

 
 یادانه سورگوم یزنجوانه درصد یبرا شده بینی پیش با شده مشاهده تیپروب نیب ونیرگرس توسط مدل یابیارز. 3 شکل

 

 
 یادانه سورگوم یزنجوانه درصد یبرا شده بینی پیش با شده مشاهده تیپروب نیب ونیرگرس توسط مدل یابیارز. 8 شکل
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 یدما بذر، ةیاول نامیة قوة اطالعات داشتن با

روز  P از بعد بذر رطوبت محتوای و بذر ینگهدار

. ضرایب کردتوان کیفیت بذر را محاسبه  نگهداری، می

گیاهی متفاوت و مختص  ةشده برای هر گون محاسبه

 توان از (. میUsberti et al., 2006همان گونه است )

زنی  ات )جوانهقابلیت حی  بینی معادلة حیات برای پیش

 Usberti, 2007; Tang et) کردطی نگهداری( استفاده 

al., 1999 .) 

 
 گیری نهایی نتیجه

 درصد ی،انباردار دورة شیافزا با داد نشان یانباردار

 و  دماها  در  کاهش  نیا  و  ابدییم  کاهش  یزن جوانه

 و رطوبت شیافزا با. است متفاوت ،مختلف یها رطوبت

 ،بود شتریب یزنجوانه درصد کاهش ی،رانباردا یدما

 35 رطوبت و گراد سانتی درجة 34 یدما در که یطور به

 33 به یزنجوانه درصد یانباردار روز 39 از بعد ،درصد

 درجة 4 یدما در زوال سطح نیکمتر. دیرس درصد

 از بعد که بود درصد 8 رطوبت محتوای با گراد سانتی

 کاهش درصد 38 به 85 از یزنجوانه ،یانباردار روز 099

 درصد تیپروب نیب مدل، نیا یابیارز یبرا. افتی

 و شده بینی پیش یها داده زنی جوانه درصد و زنی جوانه

 مدل داد نشان که شد گرفته ونیرگرس کی شده مشاهده

 درست را ها داده از درصد 30 و 85بیترت به آمده دست به

 .است کرده برآورد
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