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 چکیده

 های مهم این محصول در مزرعه و در دوران بعد از برداشت است. از آن جایی که هویج مصرف بیماری پوسیدگی نرم هویج از بیماری

لذا در تحقیق  .کندنرم سالمت بهداشتی محصول را تهدید میخوری دارد استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل بیماری پوسیدگیتازه

رمانی به عنوان یک روش ایمن در کنترل بیماری پوسیدگی نرم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو روش حاضر کارایی روش گرماد

های هویج با ایجاد زنی نمونههای مختلف استفاده شد. مایهدرجه سلسیوس در مدت زمان 50و 45، 40های هوای گرم و آب گرم در دما

چهار ساعت بعد از  و ( انجام شد. بیست600OD = 0.3در سوسپانسیون باکتری ) ورسازی نمونهزخم در دو محل روی هویج و غوطه

گیری وزن بافت له شده هر نمونه مورد زنی نتایج با اندازهها اعمال شد و یک هفته بعد از مایهزنی، تیمارهای مختلف گرمایی روی آنمایه

عنوان شاهد های بدون تیمار شیمیایی و حرارتی بهتتراسیکلین و نمونه های تیمارشده با هیپوکلریت سدیم وارزیابی قرار گرفت. نمونه

استفاده شدند. آزمایش به صورت طرح کامال تصادفی در سه تکرار اجرا شد. مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج 

دار لهیدگی بود. نگر تاثیر مثبت گرمادرمانی در کاهش معنیدرصد انجام شد. تاثیر تیمارها در کاهش وزن هویج نیز ارزیایی شد. نتایج بیا

دقیقه بود. کاهش وزن هویج در این  10درجه سلسیوس در مدت زمان  50هوای گرم  از بین تیمارهای مورد بررسی موثرترین تیمار

 دار نداشت.تیمار با شاهد تفاوت معنی

  .Daucus carota، Dickeya spp. ،Pectobacterium spp، هوای گرم، آب گرم کلمات کلیدی:
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Abstract 

Soft rot is an important disease of carrot in the field and during post-harvest period. Considering the fresh consumption 

of carrot, the use of chemical pesticides makes the product unsafe. So, in this study the efficiency of thermotherapy, as a 

safe method, was assessed for control of soft rot. Warm air and warm water at temperatures of 40, 45 and 50ºC in different 

time periods were applied. The inoculation was done by wounding at two sites in each sample and soaking them in 

bacterial suspension (OD600= 0.3). The samples were packed in plastic bags separately. Twenty-four hours after 

inoculation heat treatments were conducted. One week later, the results were evaluated by measuring the weight of rotted 

tissues in each sample. The samples treated by sodium hypochlorite and oxytetracycline solutions and the ones with no 

chemical or heat treatment were used as control groups. The experiment was accomplished in a completely randomized 

design by three replicates. Means comparison was performed by Duncan's test at 5% level. The effect of treatments on 

the weight loss percentage of carrots was also measured. The results showed the positive effect of thermotherapy in 

significant decrease of rotting. Among tested heat treatments, the most effective one was warm air at 50oC for 

10min.There was no significant difference in percentage of weight loss between this treatment and non- treated samples.  
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 مقدمه

مهم  یهایماریاز ب یکیی یایباکتر نرمی دگیپوسی ماریب

. عالیم این بیماری به صورت نرم، آبکی و پوسیده باشدیم جیهو

های خانواده باکتریشود. مشاهده می های آلودهشدن بافت

از  Dickeyaو  Pectobacteriumهای پکتوباکتریاسه شامل جنس

. می باشندهای مختلف عوامل اصلی پوسیدگی نرم در میزبان

به  ؛ندارند یزبانینرم تخصص م یدگیعامل پوس هایباکتریاکثر 

 ایگونه  کیاز  شیب ماریب اهیگ کیممکن است از  لیدل نیهم

گردد. جدا  یاهیگونه از چند گونه گ کی ایجدا شده و  رگونهیز

 Pectobacterium carotovorum (Jones, 1901)باکتری 

Waldee 1945  درجه سلسیوس رشد  10 کمتر از در دمای

ترین عامل درجه سلسیوس مخرب 20ناچیزی دارد و در دمای 

شود و سبزیجات محسوب میها نرم میوهبیماری پوسیدگی

(Liao et al. 2006) .از حد از  شیاستفاده ب ریاخ یهاسال در

ی طیمح ستیز مشکالت بروزباعث  یدر کشاورز ییایمیسموم ش

شده است  زایماریب عوامل برابر در مقاومی هاهیسو ظهور و

(Ardakani 2009 .)ی هاروش افتنی یبرا تالش رونیا از

کارهای راه از ستیزطیمح بر سوء اثرات کاهش با نیگزیجا

 . شودیم محسوب داریپای کشاورز

های فیزیکی مورد استفاده در مدیریت تلفیقی یکی از روش

 زبان بهی گرمادرمانبعضی بیمارگرهای گیاهی گرمادرمانی است. 

ی با استفاده از اهیگی هااندامی دهحرارت اتیعمل ساده،

با کمترین آسیب به  هی مشخص است کزمان ویی دمای مارهایت

 کندمی رفعالیغ ای کشته را زایماریب عاملگیاه، بافت 

(Grandeau et al. 1994.)  کنترلی برا گرماجایگزینی 

به جای مواد شیمیایی، سبب سالمت  برداشت از پسی هایماریب

 و جاتیسبزی رویی ایمیشی هبهداشتی و عدم حضور بقایای ماد

 ؛است هیاول زادمایه کاهش یگرمادرمان هدف .می شود هاوهیم

. کندیم عملی ماریب وقوع از یریشگیپعامل  عنوان به نیبنابرا

بیماری پوسیدگی نرم هویج در دوره انبارداری نیز باعث آسیب 

شود. با توجه به به هویج و کاهش طول دوره انبارداری آن می

های شیمیایی جهت کنترل خوری هویج کاربرد روشمصرف تازه

کند و استفاده این بیماری سالمت بهداشتی محصول را تهدید می

مانند گرمادرمانی باید مورد توجه قرار گیرد. های ایمن از روش

بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر گرمادرمانی در کنترل بیماری 

نرم هویج در دوره پس از برداشت مورد ارزیابی قرار پوسیدگی

 گرفت.
 

 

 هامواد و روش

های دارای عالئم لهیدگی موجود در برداری از هویجنمونه

شد. جداسازی باکتری بر اساس روش بازار محلی اصفهان انجام 

زایی سازی شدند. بیماریهای حاصل خالصمعمول انجام و جدایه

ها روی هویج با ایجاد زخم با تیغ آغشته به کلونی باکتری جدایه

-مورد آزمون قرار گرفت. محل زخم با پارافیلم پوشانده شد. نمونه

 های سترون حاوی پنبهزنی شده در داخل ظرفهای مایه

های نایلونی و در ها درون کیسهمرطوب قرار داده شد و ظرف

 24-72ها درجه سلسیوس نگهداری شدند. نمونه 28دمای 

 .Schaad et al)ساعت بعد از نظر ظهور عالیم بررسی شدند 

هایی که زنی شد. از نمونههرجدایه در سه تکرار مایه .(2001

امل بیمارگر انجام عالئم بیماری را نشان دادند جداسازی مجدد ع

ها روی کاهو و کلم نیز به زایی تعدادی از جدایهگرفت. بیماری

 همین روش بررسی شد.

ی دارای توان ایجاد زا، جدایههای بیماریاز بین جدایه

لهیدگی روی هویج، کاهو و کلم انتخاب و برای شناسایی آن 

و  (Schaad et al. 2001)های فنوتیپی و بیوشیمیایی آزمون

اختصاصی  آغازگرمراز با استفاده از جفتای پلیواکنش زنجیره
EXPCCF: 5'-GAACTTCGCACCGCCGACCTTCTA-3' 

-EXPCCR: 5'-GCCGTAATTGCCTACCTGCTTAAGو 

3' (Kang et al. 2003انج )ام شد . 

جهت انجام آزمون گرمادرمانی، ابتدا جدایه منتخب روی 

جدایه باکتری در زنی شد. بدین منظور های سالم مایههویج

  (Nutrient Broth, ibresco, Karaj, Iran) محیط مایع مغذی

درجه سلسیوس روی  28ساعت در دمای  24کشت و به مدت 

دهنده نگهداری شد. سوسپانسیون حاصله به مدت دستگاه تکان

دور در دقیقه سانتریفیوژ شد. رسوب حاصل  6000دقیقه در  15

در آب مقطر سترون حل و سوسپانسیونی با حجم یک لیتر با 

تهیه شد. جهت  )CFU/ml810 ×3 )0.3 = 600OD جمعیت تقریبا

درصد  70با الکل  سپس شو ووهای هویج شستزنی، نمونهمایه

 ×5/0ضدعفونی شدند. در هر نمونه دو محل زخم به طول تقریبا 

دقیقه در  10-15ها به مدت متر ایجاد شد. نمونهمیلی 5/0

با پارافیلم  زخمور شدند. سپس محل سوسپانسیون باکتری غوطه

ه به نایلون حاوی پنبه مرطوب سترون پوشانده شد و هر نمون

 منتقل شد. 
ها، تیمارهای زنی نمونهبیست و چهار ساعت بعد از مایه

ها اجرا شد. آزمایش به صورت طرح کامال حرارتی روی آن

تصادفی با چهار تکرار )هر نمونه هویج به عنوان یک تکرار( انجام 

و آب گرم دهی با هوای گرم شد. تیمارهای گرمایی شامل حرارت
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درجه سلسیوس  40های دمایی و زمانی مختلف شامل در دوره

 15و  10درجه سلسیوس به مدت  45دقیقه،  20و  10به مدت 

بود. برای  دقیقه 10و  5درجه سلسیوس به مدت  50دقیقه و 

اعمال تیمار هوای گرم از دستگاه آون و برای تیمار آب گرم از 

ها هر تیمار حرارتی، نمونه ماری استفاده شد. بعد از اعمالبن

دقیقه در آب سرد چهار  10بالفاصله جهت خنک شدن به مدت 

درجه سلسیوس نگهداری شدند و سپس در مقابل جریان هوای 

پنکه خشک شدند. هر نمونه داخل یک نایلون حاوی پنبه 

-جیهو ورسازیغوطه ماریتشد. چهار  مرطوب سترون قرار داده

 درصد 10خانگی لول سفید کنندهمحشده در  زنیهیما های

-گرم در میلیمیلی) %10 نیکلیتتراسیمحلول اکس، در )تجاری(

در آب سرد  (،، گرمسار)شرکت تولید داروهای دامی ایران (لیتر

شده بدون اعمال  زنیهیما هایجیهو و چهار درجه سلسیوس

 به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند.ی و شیمیایی حرارت ماریت

های  جیهو یذکر شده رو ی گرماییمارهایت یتمام نیهمچن

یک هفته بعد از اجرای آزمایش وزن  اجرا شد. زین زنی نشدهمایه

ها با نرم گیری و ثبت شد. دادهبافت له شده در هر نمونه اندازه

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تاثیر تیمارهای   SAS9.1افزار 

اندازه گیری وزن اولیه و  مختلف در میزان از دست دادن آب، با

زنی نشده و های مایهثانویه )وزن در پایان آزمایش( نمونه

 گیری درصد کاهش وزن هر نمونه ارزیابی شد. اندازه

 

 و بحث نتایج

دارای قدرت  زایی، جدایهبر اساس نتایج آزمون بیماری

لهاندن هویج، کاهو و کلم برای اجرای آزمون گرمادرمانی انتخاب 

هوازی اختیاری و شد. این جدایه گرم منفی، اکسیداز منفی، بی

زمینی بود و بنابراین به خانواده های سیبدارای توان لهاندن ورقه

قادر  king’s B پکتوباکتریاسه تعلق دارد. این جدایه روی محیط

های د رنگدانه فلورسنت نبود. واکنش آن در آزمونبه تولی

هیدرولیز نشاسته و توئین، مصرف اسید از گلیسرول، سوربیتول 

درجه سلسیوس مثبت و در  37و مانیتول و رشد در دمای 

درجه  40های هیدرولیز ژالتین، لستیناز، رشد در دمای آزمون

 درمنفی بود.  %6و  %5سلسیوس، تولید ایندول، تحمل نمک 

 مراز با آغازگرهای اختصاصیای پلیواکنش زنجیره

EXPCCF/EXPCCR ( در جفت 550قطعه مورد انتظار )بازی

واکنش  آزمون براساس تلفیق نتایج  .شداین جدایه تکثیر 

 .Pجدایه به عنوان   ،فنوتیپیهای تستو  مرازای پلیزنجیره

carotovorum .شناسایی شد 

های مختلف گرمادرمانی در کنترل بیماری در ارزیابی روش

 هایپوسیدگی نرم هویج دردوره انبارداری آنالیز واریانس داده

دار اثر بیانگر تاثیر معنیمربوط به اندازه گیری وزن بافت له شده 

تیمار در کاهش مقدار بافت له شده در سطح یک درصد بود. نوع 

ده از آزمون دانکن ( با استفا1ها )جدول میانگین تیمار مقایسه

 40های گرمایی به جز هوای گرم داد که در تمام تیمارنشان

درجه سلسیوس، مقدار بافت لهیده نسبت به شاهدهای آلوده 

دار تیمار نشده )بدون تیمار گرمایی و شیمیایی( کاهش معنی

داشته است. کمترین مقدار لهیدگی به ترتیب در تیمارهای هوای 

درجه  40گرم(، آب گرم  85/0دقیقه ) 10درجه به مدت  50گرم 

درجه به مدت 45گرم( و آب گرم  6/4دقیقه ) 20به مدت 

گرم( بود. میزان لهیدگی در تیمارهای مذکور با  8/4دقیقه )10

گرم( و  85/0میزان لهیدگی در تیمار شیمیایی تتراسیکلین )

دار نداشت. دو تیمار آب زنی نشده اختالف معنیهای مایهنمونه

دقیقه در سطح بعدی قرار داشتند 10درجه به مدت  50و 40رم گ

گرم(  3/1سدیم )که مقدار لهیدگی در آنها با تیمار هیپوکلریت

در بین تیمارهای مورد بررسی بیشترین  دار نداشت.تفاوت معنی

درجه در  50( در تیمار آب گرم 2درصد کاهش وزن )جدول 

دار کاهش وزن در و پنج دقیقه مشاهده شد. مق 10های زمان

سایر تیمارها با کاهش وزن تیمار شاهد در سطح پنج درصد 

دار نداشت. کاهش آب بافت در دوره نگهداری به اختالف معنی

ی نمونه، ضخامت الیه موم و عوامل مختلف از جمله اندازه

کوتیکول، شرایط نگهداری و... بستگی دارد. کاهش زیادتر وزن 

ند به علت شسته شدن الیه کوتیکول توادر تیمارهای مذکور می

 و موم سطح هویج و در نتیجه تبخیر بیشتر آب باشد.

ها، ضروری قبل از توصیه گرمادرمانی برای کنترل بیماری

 -است مطالعاتی انجام شود تا روش حرارتی و ترکیب دمایی

زمانی مناسب که بدون آسیب به میزبان، بیمارگر را به خوبی 

ود. در تحقیق حاضر، تاثیر تیمارهای تعیین ش ،کنترل کند

و  P. carotovorumمختلف گرمایی در میزان لهیدگی حاصل از 

نیز در مقدار کاهش وزن هویج ارزیابی شد. نتایج نشان داد که 

تواند خسارت پوسیدگی نرم حاصل از این تیمار گرمایی می

 هایثیر تیمار گرمایی در انواع پوسیدگیأت باکتری را کاهش دهد.

پس از برداشت محصوالت مختلف تایید شده است. به طور مثال، 

 15درجه سلسیوس به مدت  45ای با آب گرم تیمار فلفل دلمه

های قارچی ناشی درجه باعث کاهش پوسیدگی 53دقیقه در  4یا 

ه است. البته از آلترناریا و بوترایتیس و افزایش دوره نگهداری شد

در طول نگهداری شده است  این تیمار باعث چروکیدگی محصول

اتیلنی این مشکل های نازک پلیبندی آنها در الیهکه با بسته

 (.Gonzalez-Aguilar 1999برطرف شده است )
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نرم هویج پس از برداشت های مختلف گرمادرمانی در کنترل بیماری پوسیدگیمقایسه میانگین وزن بافت له شده در ارزیابی روش .1جدول 
 .در مقایسه با شاهدهای سالم و شاهدهای آلوده بدون تیمار و با تیمار شیمیایی

Table 1. Mean comparison of the weight of rotted tissue in the assessment of heat therapy different methods for 
control of carrot soft rot during post-harvest period compared with health controls and non-treated and chemical-
treated inoculated controls. 

Weight of rotted tissue (gr)  Treatment 
Non-

inoculated Inoculated  Time (Min) Temperature(º
C) Type  

2.78efgh 31.038a  10 40 

Warm air 

0.543gh 15.57bc  20 
     

0.39gh 17.695b  10 45 0.733gh 9.713bcd  15 
     

0 h 16.16bc  5 50 0.4gh 0.85gh  10 
      

3.067efgh 6.323 defg  10 40 

Warm water 

0.973gh 4.6defgh  20 
     

1.65fgh 4.848defgh  10 45 0.603gf 8.74cde  15 
     

5.83defg 7.683 cdef  5 50 3.13defgh 5.88 defg  10 

- 39.498a  - - Cold water 
treated control  

1.64fgh 45.423a  - - Non-Treated control 
- 0 h  - - Tetracycline-

treated control  

- 1.335gh  - - 
Sodium 

hypochlorite-treated 
control 

Means with the same letter are not significantly different at 5% level based on Duncan’s test.  
 

 
 

 های هویج مایه زنی نشده تحت تاثیر تیمارهای گرمایی مختلف.مقایسه میانگین درصد کاهش وزن نمونه. 2جدول 
Table 2. Mean comparison of the percentage of weight loss in non-inoculated carrot samples subjected to 
different heat treatments. 

 Treatment 

Weight loss (%)  Time 
(min)    Temperature (ºC) Type  

5.555cde 10 40 

Warm air 

7.064abcd 20 
   

6.605abcde 10 45 6.057bcde 15 
   

8.058abc 5 50 7.102abcd 10 
    

4.113e 10 40 

Warm water 

4.553de 20 
   

4.113e 10 45 6.671abcde 15 
   

8.555ab 5 50 9.479a 10 
    

5.465cde   No treated  
 

Means with the same letter are not significantly different at 5% level based on Duncan’s test.  
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ای حاصل از تالقی بری )میوهتیمار گرمایی میوه بویسن

درجه  45توت و تمشک( به مدت یک ساعت در دمای شاه

کاهش میزان لهیدگی و تخریب میوه شده سلسیوس، سبب 

(. تیمار میوه سیب در آب گرم Vicente et al. 2004است )

های درجه سلسیوس برای جلوگیری از آلودگی 52تا  50

درجه  55قارچی سیب کافی گزارش شده است ولی دمای 

رغم کاهش آلودگی به علت شسته شدن الیه کوتیکولی علی

 .Grabowski et alت )باعث چروکیدگی پوست شده اس

درجه به مدت  50آب گرم  تیمار ،(. در تحقیق حاضر2012

دقیقه به میزان قابل توجهی مقدار بافت لهیده را کاهش  10

که مقدار لهیدگی با تیمار هیپوکلریت سدیم طوریداد، به

داری نداشت ولی میزان کاهش وزن در این تفاوت معنی

علت تبخیر بیشتر آب ناشی  تیمار بیشترین بود که احتماال به

 از شسته شدن الیه کوتیکول و موم سطح هویج بوده است.

درجه به  50کمترین میزان لهیدگی در تیمار هوای گرم 

 دقیقه مشاهده شد. علت تاثیر هوای گرم در کنترل 10مدت 

ی تواند غیرفعال کردن باکتری عامل بیمارپوسیدگی نرم می

امناسب شدن بافت برای یا خشک شدن بافت و درنتیجه ن

ها باشد. خشک پیشروی عامل بیماری به خصوص باکتری

های زخم نقش مهمی برای کنترل پوسیدگی نرم کردن لبه

 .(Higashio & Yamada  2004است )کلم چینی داشته 

های سطح محصوالت باعث کاهش پوسیدگی هایالتیام زخم

انی گرمادرم هاهای التیام زخمشود و یکی از راهانباری می

های انباری مرکبات است که اثر آن درکاهش پوسیدگی

 (.Cohen et al. 1990بررسی و تایید شده است )

در استفاده از حرارت مرطوب، بیشترین کاهش مقدار 

دقیقه  20درجه به مدت  40لهیدگی در تیمارهای آب گرم 

دقیقه بود. تیمارهای آب 10درجه به مدت  50و آب گرم 

دقیقه نیز مقدار 10درجه به مدت  45درجه و  40گرم 

لهیدگی را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. در رابطه با 

توان به دو مورد علل تاثیر آب گرم در کاهش بیماری می

شسته شدن سطح محصول و درنتیجه کاهش مقدار زادمایه 

-ها به خاطر گرما اشاره نمود. بهو غیرفعال شدن میکروب

حتمال باید در نظر گرفته شود که گرمادرمانی عالوه این ا

های دارای اثر کشنده را ممکن است بیوسنتز متابولیت

های (. تجمع متابولیتSchirra et al. 2000تحریک کند )

پروپانوئیدها با پاسخ به تنش ثانویه مانند فالونوئیدها و فنیل

(. Wahid et al. 2007حرارتی و تحمل آن مرتبط است )

زمینی منجر به افزایش بیان های سیبارتی در برگتنش حر

کننده فنیل پروپانوئید شده است. ژنهای بیان

های پروپانوئیدها در حفاظت گیاهان در مقابل تنشفنیل

 (. Liu et al. 2021زنده و غیرزنده دخیل هستند )

در تحقیق حاضر مقدار بافت له شده درتیمارهای آب 

درجه نسبت به تیمارهای هوای  45و  40گرم در دماهای 

ال گرم در دماهای مذکور کمتر بود که احتماال به علت انتق

ر ددرجه نیز  50بهتر گرما در آب نسبت به هوا است. در آب 

ه درج 50زمان پنج دقیقه مقدار لهیدگی کمتر از هوای گرم 

 50دقیقه مقدار لهیدگی در هوای گرم  10بود ولی در زمان 

م ه احتماال به این دلیل است که هوای گردرجه کمتر بود ک

درجه با ترمیم محل زخم یا خشک نمودن محل زخم ها  50

شدن شرایط برای رشد و تکثیر باکتری  باعث نامناسب

 شود. می

درجه، برخالف انتظار مقدار  45در تیمار آب گرم 

دقیقه  10دقیقه بیشتر از زمان  15لهیدگی در مدت زمان 

نظر اول ممکن است به وقوع خطا در  بود. این نتیجه در

اجرای آزمایش نسبت داده شود ولی می تواند به آسیب یا 

وجه به های میزبان در اثر تیمارمربوط باشد. باتتغییرات بافت

نیز  درجه 50دقیقه در  10اینکه مقدار بافت لهیده در تیمار 

 درجه افزایش یافته است؛ 45دقیقه در  10نسبت به تیمار 

تمال ورد دوم یعنی آسیب بافت میزبان در اثر تیمار احوقوع م

بیشتری دارد. پاسخ به تنش گرما یک فرآیند پیچیده است 

سیب شود. از موارد آکه باعث انواع تغییرات فیزیولوژیکی می

و تغییر  ءتوان به ناپایداری غشاحاصل از تنش گرما می

 (. Nijabat et al. 2020ساختار دیواره سلولی اشاره نمود )

، 44، 40دماهای در ارزیابی تاثیر گرمادرمانی با آب گرم )

 16و  12، 8، 4های درجه سلسیوس در زمان 56و  52، 48

 ،دقیقه( در کنترل آنتراکنوز موز نیز با افزایش دمای آب

(. Fernandes et al. 2018) شدت بیماری افزایش یافته است

در مطالعه مذکور بیشترین کاهش شدت بیماری در تیمار 

درجه سلسیوس حاصل شده است  48هشت دقیقه در دمای 

 48دقیقه با افزایش دما از  12و  8، 4های زمانی و در دوره

شدت بیماری افزایش یافته است. این  ،درجه 56و  52به 

فزایش به آسیب فیزیکی بافت و رسیدگی سریعتر میوه ا

طورکلی به (.Fernandes et al. 2018نسبت داده شده است )

کاهش پوسیدگی  نتایج تحقیق حاضر کارایی گرمادرمانی در

درجه به  50نرم هویج را تایید می نماید. تیمار هوای گرم 

شود. ثرترین تیمار معرفی میؤدقیقه به عنوان م 10مدت 
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در این تیمار کمترین میزان لهیدگی مشاهده شد و 

دار نداشت. درصد کاهش وزن نیز با شاهد اختالف معنی

های ویژگیثر بر سایر ؤثیر تیمارهای مأتشود توصیه می

کیفی و کمی محصول از قبیل بافت محصول از نظر تردی، 

د بررسی قرار ... مور سفتی و نرمی، مقدار قندهای محلول و

 گیرد تا تیمار مناسب معرفی شود.

 گزاریسپاس
مین أاز معاونت پژوهشییی دانشییگاه شییهرکرد به علت ت

شود.بودجه الزم برای انجام این پژوهش قدردانی می
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