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های نوین وریفنااولین همایش ملی   

زیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاور  
ویقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضمرکز تحقی  

3020بهمن ماه   03و92مشهد مقدس،  

انیبررسی خصوصیات کمی وکیفی میوه ژنوتیپ های به اصفهان در طول دوره انبار م  

 2، زهره هوشیار1حسن اکبری بیشه

 .محقق مرکز تحقیقات جهادکشاورزی ومنابع طبیعی اصفهان1

 .دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد2

ایمیل ادرس:  ak.hassan@yahoo.com 

 چکیده:

 

به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی و تغییرات خصوصیات فیزیکو شیمیایی میوه ژنوتیپ های شناسایی شده به 

اصفهان در زمان برداشت و در طول دوره انبارمانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی در چهار تکرار 

کیلوگرم میوه برای هر ژنوتیپ از کلکسیون ایستگاه باغبانی شهید ربیعی مبارکه در  02مقداراجرا گردید. برای این منظور 

 -1گیری صفات مورد نظر )زمان مناسب، به صورت تصادفی برداشت و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از اندازه

ازار پسندی( میوه ها در سردخانه با دمای صفر ب -2میزان مواد جامد محلول  -3درصد قهوه ای شدن  -0سفتی بافت میوه 

قرار گرفتند. اندازه گیری خصوصیات فیزیکو شیمیایی بالفاصله قبل از انبار  %92 - 01درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 

ین بین عدد میوه بود. نتایج مقایسه میانگ 12ماه انجام شد. هر تیمار شامل  2کردن و به فاصله هر یک ماه، یکبار به مدت 

ژنوتیپ های مختلف در زمان برداشت و همچنین در طی دوره انبارمانی نشان داد که بیشترین میزان سفتی بافت در زمان 

( کیلوگرم برسانتی متر مربع بوده است. 0/0) PH2( و.9/0) NB1  (0/12 ،)NB4برداشت به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های

 0/3و  2/3، 9/3به ترتیب   NB1 ,SVS2 ,NB4 ی بافت مربوط به ژنوتیپ هایماه انبارمانی بیشترین سفت 2بعد از گذشت

کیلوگرم  1و  1/1با  KM1,KVD3کیلوگرم بر سانتی متر مربع و کمترین میزان سفتی بافت مربوط به ژنوتیپ های 

ای مربوط به ژنوتیپ ها بود. مقایسه میانگین ه SVS1برسانتی متر مربع بود . کمترین میزان بازار پسندی مربوط به ژنوتیپ 

هم در زمان برداشت و هم در زمان های مختلف انبارمانی از نظر میزان مواد جامد محلول و درصد قهوه ای شدن گوشت، 

 اختالف معنی داری را نشان داد. 

 انبارمانی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ژنوتیپ ، میوه به. واژه های کلیدی:

 مقدمه:

سرخیان متعلق به خانواده گل  Cydonia Oblongaو اسم علمی  Quince درخت به با نام انگلیسی 

(Rosaceae) سازمان 0210. بر اساس آمار نامه سال [1372رسول زاده گان، ] باشدمیFAO   27در بیش از 

 شود. ایران از نظرسطح زیرکشت رتبه سوم و از نظر میزان تولید رتبهکشور جهان ارقام مختلف به کشت و کار می

رقم تجارتی به در جهان وجود دارد که از مهم ترین ارقام خارجی  72(. بیش از sat FAO.باشد )چهارم را دارا می

 ,Pineapple, spahan, Ekmek, Botermo, Portugal, Morova, Meeh, Smyrna توان ارقام: می

Orage,Champion و Van Deman اخلی به رقم اصفهان ، به نیشابور، ارقام د[. 1993مادیا و همکاران، ]را نام برد
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استان اصفهان با سطح زیر کشت بیش از  [.1377منعیی، ]شوند به ترش و به مظاهری بصورت تجارتی کشت می

آمارنامه ]باشدبه درکشور میتن بزرگ ترین تولیدکننده میوه  12222هکتار و تولید سالیانه بیش از  1122

سال ژنوتیپ های به موجود در استان اصفهان را شناسایی و  3مدت  طی [1300قاسمی، ]. [1300کشاورزی، 

خصوصیات رویشی، مشخصات مورفولوژی و پومولوژی درختان این ژنوتیپ ها را بر اساس توصیف نامه 

)دیسکریپتور( درختان به، به طور مقدماتی ارزیابی نموده است. پس از دسته بندی این صفات و رکوردهای اندازه 

ها به بسته به شکل صفت کمی مهم تجزیه کالستر شدند. میوه ژنوتیپ 02این ژنوتیپ ها بر اساس  گیری شده،

 .باشدباشد و اغلب به رنگ زرد تا زرد طالیی و یا سبز مایل به زرد میای و یاکروی وکشیده میگالبی، سبیی، کوزه

شت( و زمان های مختلف برداشت ) زود، اثر مناطق مختلف پرورش )مناطق مرتفع و د [1992،  کولوناتورک و می]

متوسط و دیرهنگام ( میوه به را روی طول عمر انبار مانی، میزان قهوه ای شدن گوشت میوه ) بیماری فیزیولوژیکی 

 01درجه و رطوبت نسبی  ماه در سردخانه با دمای صفر 3( به مدت Esme( و خصوصیات کیفی میوه رقم ازمی )

د و گزارش کرد آخرین تاریخ برداشت و میوه های چیده شده از درختان در باغ های درصد مورد بررسی قرار دا

در بررسی اثر تیمار [ 1302، اکبری و راحمی]مناطق مرتفع برای نگهداری در سردخانه مناسب تر هستند. 

 30دمای ساعت در  70و  33، 2گرمادهی و نوع بسته بندی بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه های به،  به مدت 

ساعت گرمادهی نسبت به  70درجه در کیسه های پلی اتیلن سوراخ دار و بدون سوراخ ، گزارش کردند که تیمار 

شاهد باعث افزایش رنگ زرد میوه، اسیدتیه، بتاکاروتن، پوسیدگی میوه، کاهش وزن و سفتی بافت میوه شد. تیمار 

در بررسی  [0220، ساکالداس]میوه را افزایش داد. ساعت به طور معنی داری سفتی بافت  33گرمادهی به مدت 

( گزارش ESMEبازارپسندی میوه به رقم ازمی ) نوع بسته بندی بر روی کیفیت و زمان های مختلف برداشت و

ماه انبارمانی میوه های بسته بندی شده در پالت های پلی استری که به وسیله یک الیه نازک سلوفان  3کرد بعد از 

و کمترین میزان قهوه ای شدن گوشت در آن مشاهده شد. بود وده، دارای بهترین کیفیت پوشیده شده ب

در  Greece (Imathia) واریته به موجود در منطقه 27میوه در ارزیابی [ 0222و میچالیدوس،  ایساکیدس]

و   تک درخت واریته ها از نظر حساسیت و مقاومت نسبت به آفات، عملکرد ندشرایط باغ و سردخانه، اعالم کرد

طی آزمایشی قند ها و اسیدهای  [1907، لسینسکا]ماه انبارمانی متفاوت بودند.  2ناهنجاری های فیزیولوژیک طی 

موجود در میوه ارقام مختلف به منطقه آسیای شرقی را به روش استاندارد اندازه گرفته و با سایر میوه ها مقایسه 

روند رشد و نمو میوه و مشخصات میکروسکوپی بافت های میوه به و [ 1991، بیوک آکا و کاراکالی]نموده است. 

در مورد شاخص رسیدگی  [1993، کادر]ترکیبات شیمیایی برخی از ارقام به را در ترکیه مورد بررسی قرار داد. 

دمای صفر تا یک درجه سانتی گراد و  کردگزارش  ،میوه در زمان برداشت و شرایط نگهداری میوه در سردخانه

در  [1907، مادیا و همکاران]درصد برای نگهداری میوه در سردخانه مناسب می باشد.  92-01وبت نسبی رط

مجارستان ارقام به موجود در این کشور را شناسایی و آنها را بر اساس خصوصیات کمی و کیفی محصول ارزیابی 

   Bereezki Mezoturi , champion , Botermo ,Angeris , Moldoya , tinapolyنموده و ارقام 

Konstan .شاخص های مختلف زمان  [1993، کینگستون]را به عنوان ارقام مناسب انتخاب و معرفی نموداند

رسیدن میوه را در درختان میوه دانه دار)اسیدیته، مقدار مواد جامد محلول، سفتی بافت میوه، رنگ پوست و گوشت 

د بررسی قرار داد و گزارش کرد برای تعیین زمان مناسب برداشت میوه، رنگ بذر، میزان تنفس و تولید اتیلن( مور

روز پس  101دهه آخر مهرماه ) [1301، قاسمی و مشرف]این میوه ها باید این شاخص ها مورد توجه قرار گیرند. 

از گلدهی کامل درختان( مناسب ترین زمان برداشت میوه به رقم اصفهان جهت نگهداری در سردخانه می باشد. 

 پی در میوه و به صدمه اثر در معمول طور سطحی به شدن ای گزارش کردند قهوه[ 0220، وک پرون و همکارانآن]

میدهد. با توجه به اینکه ایران به عنوان سومین تولیدکننده به  رخ فنل اکسیداز پلی آنزیم فعالیت سبب به آن،

ا دارد که فقط از نظر خصوصیات بتانیکی و استان اصفهان بیشترین تعداد ژنوتیپ های به ر درجهان می باشد و
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مورفولوژیکی برگ، گل ومیوه شناسایی شده و هیچ گونه اطالعاتی درمورد روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه 

کیفی میوه ژنوتیپ های  درطول دوره انبارمانی وجود ندارد. لذا هدف این تحقیق شناخت روند تغییرات کمی و

های مختلف به شرایط انبارمانی نبارمانی، جهت بررسی میزان حساسیت یا مقاومت ژنوتیپمختلف به درطی دوره ا

های به نژادی جهت و زمان های مختلف آن و همچنین استفاده ازخصوصیات مفید و شاخص هر ژنوتیپ در برنامه

 .دستیابی به ارقام جدید خواهد بود

 هامواد و روش

و روند تغییرات فیزیکی و شیمیایی میوه ژنوتیپ های شناسایی شده به منظور بررسی خصوصیات کمی و کیفی 
اجرا  به اصفهان در زمان برداشت و در طول دوره انبارمانی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامال تصادفی

مبارکزه بزه  کیلوگرم میوه از هر ژنوتیپ از کلکسیون ایستگاه باغبانی شزهید ربیعزی 02شد. برای این منظور مقدار 
های داخلی، فوقانی و تحتانی تاج درخت( با توجزه بزه های مختلف تاج درختان )از قسمتصورت تصادفی از قسمت

شاخص تعداد روز از مرحله تمام گل و انجام تست نشاسته، برداشت و بالفاصله به آزمایشگاه منتقل گردید و صفاتی 
بزازار پسزندی( در زمزان  - 2میزان مواد جامد محلزول  -3شدن درصد قهوه ای  -0سفتی بافت میوه  -1از جمله )

گیری شد. میزوه هزا در سزرد خانزه بزا ماه اندازه 2برداشت و در طی انبارمانی به فاصله هر یک ماه یکبار، به مدت 
 عدد میوه و در چهار تکزرار 12انبار شدند . هر تیمار شامل  %01-92دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 

اجرا شد. با خاتمه طرح نتایج ثبت شده تجزیه واریانس شدند و مقایسه میانگین تیمارها به روش روش آزمون چند 
 دامنه دانکن انجام شد.

( استفاده شد. قطر 307تی -ساخت ایتالیا مدل )اف Effegiبرای تعیین سفتی گوشت میوه از دستگاه پنترومتر 
باشد. برای این منظور با چاقو میلیمتر می 7ارتفاع نفوذ آن در داخل میوه  میلی متر و 1/3پروپ دستگاه مورد نظر 

متر مربع برداشته شد فشار برای نفوذ میلیمتر در سه نقطه به اندازه یک سانتی 1پوست میوه به ضخامت حدود 
سفتی بافت میوه گیری شد. میانگین اعداد بعنوان پروپ این دستگاه بر اساس کیلوگرم بر سانتی مترمربع اندازه

 یادداشت می گردد. 
 10233دیجیتال ساخت هلند مدل  Bleekerبه وسیله دستگاه رفراکتومتر (TSS)ها مواد جامد محلول نمونه

گیری و نتایج بر حسب درجه بریکس بیان شد. چند قطره آب میوه روی صفحه قند سنج قرار داده شد و اندازه
بریکس یادداشت برداری شد. میزان مواد جامد محلول هر تیمار میانگین میزان مواد جامد محلول بر حسب درجه 

 Multiple Comparison Testها با استفاده از آزمون پانل تست )اعداد قرائت شده خواهد بود. ارزیابی کیفی میوه

panelیک برای بدترین در نظر گرفته شد )نمره  1تا  1نفر کارشناس انجام شد. برای هر نمونه نمره  0 ( و با حضور
ها از نظر شکل برای بهترین کیفیت(. مجموع امتیازات اکتسابی هر نمونه مالک تجزیه آماری نمونه 1و نمره 

ماه 2ظاهری میوه، طعم و مزه، خوش خوراکی، بافت میوه قرار گرفت. تمامی این آزمایش در زمان برداشت و بعد از
میزان قهوه ای شدن سطح میوه به صورت مشاهده ای انجام . جام شدانبارمانی برای هر ژنوتیپ به طور جداگانه ان

گردید تعداد میوه هایی که دارای این عارضه فیزیولوژیکی بودند ، یادداشت کرده و با توجه به تعداد میوه ها 
 عدد میوه ( به صورت درصد بیان شد. 12)
 

 نتایج

 
به سفتی بافت ژنوتیپ ها در زمان های مختلف بررسی نتایج بدست آمده از مقایسه میانگین های مربوط  

(. سفتی بافت میوه ها در زمان برداشت در باالترین سطح 1انبارمانی اختالف معنی داری را نشان می دهد)جدول 
ماه انبارمانی به کمترین میزان خود رسیده  2کاهش یافته است و پس از  خود و در طی دوره انبارمانی
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 NB1یشترین میزان سفتی بافت در زمان برداشت به ترتیب مربوط به ژنوتیپ های(. به طوری که ب1است)شکل

(0/12 ، )NB4 (9/0و )PH2 (0/0 کیلوگرم برسانتی متر مربع بوده است. روند کاهش سفتی بافت در ژنوتیپ )
NB1 تیپ در طی دوره انبارمانی بیشتر از بقیه ژنوتیپ ها بود. کمترین مقدار تغییرات سفتی بافت در ژنو  

PH2 ماه انبارمانی از لحاظ میزان سفتی بافت دراکثر ژنوتیپ ها اختالف معنی  2مشاهده گردید. بعد از گذشت
 0/3و  2/3، 9/3به ترتیب   NB1,SVS2,NB4 داری مشاهده نگردید و بیشترین سفتی بافت مربوط به ژنوتیپ های

کیلوگرم  1و  1/1با  KM1,KVD3به ژنوتیپ های  کیلوگرم برسانتی متر مربع و کمترین میزان سفتی بافت مربوط
 (. 0بر سانتی متر مربع بود)شکل

 

 

 در زمان برداشت ژنوتیپ های به میانگین سفتی بافت میوه -1شکل 

 

 

 ژنوتیپ های به ماه انبارمانی 4بعد از  میانگین سفتی بافت میوه -2شکل 

داشت و هم در زنات های نخرلف انبارنانی از نظر نیزات نواد جاند نقایسه نیانگین های نربوط به ژنوتیپ ها هم در زنات بر

(. در زنات برداشت بین ژنوتیپ های 9نیلول اخرالف نعنی داری را نشات نی دهد)جدول

PH2,NB1,SVS1,SVS2,NB4,KM1, (. نقایسه نیانگین های یک روند 7اخرالف نعنی داری نشاهده نگردید)شکل

 4ل در طی دوره های نخرلف انبارنانی را نشات نی دهد. به نیوی که بیشرین نقدار آت بعد از افزایش نیزات نواد جاند نیلو

(. در زنات برداشت کاررین نقدار نواد جاند نیلول 1( نشاهده شد)جدول 8/13) KVD3,ET1ناه انبارنانی در ژنوتیپ های 

 ( بود. 8/13و3/13) NB1,KM1وتیپ های ناه انبارنانی نربوط به ژن 4( و بعد از 23/11) PH2نربوط به ژنوتیپ 
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مقایسه میانگین صفات مورد بررسی مربوط به ژنوتیپ ها به در زمان های مختلف  انبارمانی - 1جدول شماره   

)%(درصد قهوه ای شدن بازار پسندی   )%( TSS  

خروج از 

 انبار

زمان 

 برداشت

ماه 4

 انبارمانی

ماه 3

 انبارمانی

ماه 2

 انبارمانی

ماه 1

انیانبارم  

ماه 4

 انبارمانی

ماه 3

 انبارمانی

ماه 2

 انبارمانی

ماه انبارمانی1 زمان  

 برداشت

 ژنوتیپ

 خوب
خیلی 

 خوب

0f 12d 0f 1i 3/12 opq

r 

37/13 stu

vw 

21/13 tu

vw 

3/13 uvw 37/11 x 
PH2 

 خوب متوسط
0f 7g 1i 3k 9/13 rstu

v 

7/13 stu

vw 

92/10 vw 71/10 w 9/10 vw 
NB1 

 ضعیف ضعیف
7g 7g 7g 3h 11nopq

r 

21/12 op

qr 

3/12 pqr

s 

3/12 pqrs 3/13 tuvw 
SVS1 

 خوب
خیلی 

 خوب

12a 9e 12d 9e 1/12 opq

r 

3/12 pqr

s 

3/12 pqr

s 

0/12 qrst 3/13 tuvw 
NB4 

 متوسط متوسط
9e 0f 7g 0f 33/11 jkl

m 

1/11 klm

n 

11lopq 0/12 rstu 91/13 qrst 
SvS2 

 خوب متوسط
10b 10b 0f 3h 7/11 ghij 21/11 kl

mn 

1/11 lmn

o 

1/12 opqr 2/12 nopq 
Kvd2 

 خوب
خیلی 

 خوب

0f 12d 9e 0f 27/13 cd

ef 

1/13 def

g 

3/11 hijk 03/11 klmn 7/12 nopq 
Pk1 

 خوب
خیلی 

 خوب

10b 0f 7g 2j 7/13 bcd

e 

73/13 bc

de 

3/13 bcd

e 

0/13 def 3/11 hijk 
KM2 

 خوب خوب
0f 1i 3k 2m 9/13 rstu

v 

7/13 stu

vw 

0/13 vw 71/10 w 1/10 vw 
KM1 

 خوب
خیلی 

 خوب

0f 12d 0f 1i 7/17 ab 17/17 hij

k 

0/17 abc 07/13 fghi 0/12 opqr 
Pk2 

 خوب متوسط
0f 7g 1i 3k 0/17 a 2/17 abc 1/17 bcd

e 

2/13 defg 11mnop 
ET1 

 ضعیف ضعیف
7g 7g 7g 3h 0/17 a 3/17 abc 9/13 bcd

e 

3/13 efgh 7/11 ghij 
Kvd3 

 داری باهم دارند.فاوت معنیدرصد ت 5های دارای حروف متفاوت در سطح احتمال *: درهرستون میانگین

 

از نظر قهوه ای شدت در زنات برداشت هیچ گونه قهوه ای شدت نشاهده نگردید. با نقایسه نیانگین های نربوط به ژنوتیپ ها 

بعد از یک  6(1هم درزنات برداشت و هم درزنات های نخرلف  انبارنانی اخرالف نعنی داری از نظر آناری نشاهده شد)جدول 

 8درید،  8به ترتیب  NB4,SVS2,PK1اری در اردخانه درید قهوه ای شدت اطح پوات نیوه در ژنوتیپ های ناه نگهد

هیچ گونه قهوه ای شدت، نشاهده نگردید. در طی دوره انبارنانی نیزات قهوه  KM1درید نشاهده شد و در ژنوتیپ 2درید، 

ناه انبارنانی بیشررین درید نربوط به ژنوتیپ های  7ز ای شدت در ژنوتیپ ها یک روند افزایشی داشره به طوری که پس ا

KVD2,ET1 ناه انبارنانی بیشررین نیزات قهوه ای شدت نربوط به ژنوتیپ  4بود. در طیNB4 (14 و  )دریدKM2,KVD2 

زنوت درید( بوده اات. در بررای نیزات بازار پسندی با اار اده از آ3) SVS1درید( و کاررین آت نربوط به ژنوتیپ  19)

حسی، که در آت شکل ظاهری نیوه، طعم، نزه وعطر نیوه، بافت نیوه، رنگ پوات نیوه بیشرر نورد توجه قرار داشت)جدول 

در اطح خیلی خوب بود. کاررین   PH2,NB4,PK1,KM2,PK2,ET1,KVD3(. در زنات برداشت برای ژنوتیپ های1

ناه انبارنانی در تعدادی از ژنوتیپ ها نانند  4بازار پسندی بعد از نشاهده گردید. نیزات  SVS1نیزات بازار پسندی در ژنوتیپ 

KVD2-ET1-PK2-KM1-KM2-PK1-NB4-PH2  در اطح خوب و قابل قبول بود و در ژنوتیب هایNB1-SVS2-
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KVD2 در اطح نرواط و کاررین نیزات بازار پسندی نربوط به ژنوتیپSVS1  نی باشد که این ناشی از شکل ظاهری نیوه

 فت آت اات.و با

 بحث:

با توجه به بررای های انجام شده در نقایسه نیانگین تیاارها، نرایج حایل از تجزیه آناری هر یک از ی ات اندازه گیری شده 

بطور جداگانه نورد بیث قرار نی گیرد. در نقایسه نیانگین های حایل از نرایج تجزیه واریانس زنات های نخرلف برداشت 

نگهداری آت در اردخانه بری ت ا ری بافت نیوه قبل از ورود به اردخانه و طول ندت انبارداری  نیوه به در طول ندت

 دیواره پکرین شکسرن با که اات نیوه در رایدت نؤثری عانل گاالکرروناز پلی اخرالف نعنی داری نشاهده نی شود. آنزیم

رابطه ای نیات نیزات ا ری بافت و نوع بافت نیوه  گردد. در بین ژنوتیپ ها یک نی باعث را نیوه بافت شدت نرم الولی،

)زبری، نرنی بافت گوشت( وجود دارد. هرقدر بافت نیوه نرنرر و آبدارتر باشد. نیزات ا ری بافت نیوه کارر اات. وجود توانایی 

نیوه، نیزات  ژنریکی هر ژنوتیپ در جذب و تجاع نقدار کلسیم در دیواره الولی، روند تولید اتیلن، چگونگی پوشش اطح

، [1993، کینگستون]تن س و نرحله رایدگی نیوه بر روی نیزات ا ری بافت آت نوثر اات. نرایج این پژوهش با گزارش 

نبنی برکاهش ا ری [ 1302، اکبری و راحمی]و  [0222و میچالیدوس،  ایساکیدس]، [1992،  کولوناتورک و می]

( اخرالف نعنی 1با توجه به نرایج تجزیه آناری و نقایسه نیانگین ها )جدول  بافت نیوه درطول دوره انبارنانی نطابقت دارد.

قاسمی ]داری بین نیزات نواد جاند نیلول ژنوتیپ ها درزنات های نخرلف انبارنانی وجود دارد. نرایج این تیقیق با گزارشات 

ات انبارداری روی کی یت نیوه از جاله که نعرقدند تاریخ برداشت و ندت زن[ 1992،  کولوناتورک و می[، ]1301، و مشرف

 نواد جاند نیلول نوثر اات، نطابقت دارد. 

نیوه به درطی زنات انبارنانی قهوه ای شدت نیوه نی باشد. نیوه به، به دلیل طبیعت  یکی از عارضه های نهم فیزیولوژیکی

 شدت اکسید درنریجه و نکانیکی آایب اثر رکه د اات حساس خاص نیوه و هاچنین نقدار باالی ترکیبات فنلی نیوه به بسیار

گردد. فاکرورهای قبل و بعداز برداشت بر روی بروز این عارضه وتواعه آت نوثرند  نی شدت ای قهوه فنلی دچار ترکیبات

ت ازجاله: ژنریک رقم، نیزات فنل نیوه، زنات برداشت، درجه حرارت وندت زنات انبارنانی، آایب های نکانیکی در زنات برداش

وحال ونقل نیوه نی باشد. ژنوتیپ های نخرلف حساایت های نر اوتی نسبت به قهوه ای شدت بافت نشات دادندکه این 

یی و ]، [1302، اکبری و راحمی]نوضوع به نقدارترکیبات فنلی تخریب شده ارتباط دارد. نرایج این تیقیق با گزارشات 

 [0220، آنوک پرون و همکاران]و  [0229، فانگ و هاکارات]، [0222و میچالیدوس،  ایساکیدس] ،[0229، هاکارات

  نطابقت دارد.
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