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بروز پدیده ریزگرد در نتیجه تغییرات زیست محیطی از جمله کاهش بارنددگی و خشدش شددن تا هدا از
حدود دو دهه پیش در کشور آغاز و هر سال در حال افزایش است .همزمان با وقوع پدیده ریزگدرد ،احتمدال
انتقال عوامل بیماریزا بر محصو ت مختلد از جملده خرمدا و ایجداد خسدارت و در نتیجده کداهش کیيیدت و
بازارپسندی این محصول وجود دارد .این مسئله خصوصاً در رقم تجداری و صدادراتی خرمدای مجدول اهمیدت
ویژهای دارد .طی سالهای  1392-94از مراحل مختل رشدی میوه خرمای مجول شامل خالل ،خارك ،رطب
و خرمای آلوده به ریزگرد ،نمونهبرداری و در محیط کشت سیبزمینی ،دکستروز و آگدار ( )PDAکشدت داده
شد .پس از بررسی نمونهها ،فراوانی نسبی غالبترین قارچهای عامل پوسیدگی در خرما تعیین شدند .قارچهای

alternata

niger ،Alternaria

،Aspergillus

phoenicis

sp. ،A.

،Fusarium

 Helminthosporium sp.و  Rhizopus stoloniferaاز میوههای آلوده بده ریزگدرد ،بده عندوان عوامدل
پوسیدگی قارچی جداسازی و شناسایی شدند .نتایج نشان داد که با نشستن گرد و غبار بر روی میوههای خرما در
نخلستانها در شرایط نسبتاً مرطو  ،شدت خسارت پوسیدگی به مقدار  8/53درصدد و ریدزش بده مقددار 13/43
درصد افزایش یافت .میزان پوسیدگی میوه متأثر از این پدیده طی مرحله رطب و اوایل مرحلده رسدیدن میدوه
بیشتر از مراحل انتهایی رشد میوه بود .بنابراین توصیه میشود که پوشش دهی خوشهها قبل از تبدیل خارك به
رطب صورت گیرد تا میوههای خرما از حمله قارچهای عامل پوسیدگی و آلودگی به گرد و غبار مصدون بداقی
بمانند.
واژههای کلیدی :نخل خرما ،پوسیدگی میوه ،قارچهای هوازی ،خوزستان.
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مقدمه

مدرف د ،آ نووده و ووا بوورای صوواد،ات د ،نظوور

نخوول خرمووا ) (Phoenix dactylifera L.از

گرفاه میشووود ،از نظوور سووالمت ت ذ ووهای مضوور
هساند ( 7و .)8

نظر ا،ز آو،ی ،تأمین غذا و صنا ع محلووی نقو
مهمووی د ،اقادوواد اشووو ،دا،د .د ،حووال حا وور

اهمیت اقادادی پوسوویدگیهای میوووه خرمووا

سطح ز راشت خرما د ،اساان خوزساان حوودود

بسوویا ،مافوواوت اسووت ،ز وورا اغلووب بووروز آن د،

 31300هکاا ،شامل  6500هکاا ،نخل غیر با،و،

مراحل خالل و آخر ،سیدن میوه اتفووام میافاوود

و  24800هکاا ،نخل با،و ،بووا ماوسوول عملکوورد

(11و  .)12پوسوویدگی و فسوواد میوووه خرمووا د،

 5814ایلووووگرم خرمووووا د ،هکاوووا ،و تو یوووود

اا یفرنیا مو،د بر،سی قرا ،گرفاه و گزا،

شده

 144/200تن خرما د ،سال میباشد (.)2

اه هرچند میزان خسا،ت د ،برضووی نخلسوواانها

به د یل اهمیت خرما د ،صوواد،ات غیرنفاووی،

حدود  25د،صد بود ،اما د ،نخلساانها ی اه از

بر،سووی مسووا ل و مشووکالت ا وون محدووول بووه

ایسههای ااغذی برای پوش

خوشههای خرما

خدوص شناسا ی و انارل آفات و بیما،یهووای

اسووووافاده شووووده ،میووووزان خسووووا،ت ناشووووی

آن اهمیت ز ادی دا،د .ا،قام تجا،ی خرما نظیوور

ازآ ودگیهای قا،چی به طو ،ماوسل به امار از

اسووارمران ،ابکووار ،برحووی ،بوور ر و گنطووا ،از

افت ( 9و .)10

 5د،صد ااه

جمله مهرتر ن ا،قامی هساند اه سا یان د،از د،

قا،چهای مخالفی از جمله آسپرژ لوس نیجر

اساان خوزساان اشووت و تو یوود میشوووند، .قوور

) (Aspergillus nigerبه عنوان عامل پوسیدگی

جد د مجول نیز د ،سالهای اخیوور مووو،د توجووه

اناهووا ی ااسووبر ها و گونووهها ی از آ ارنا ،ووا

قرا ،گرفاه و عالو بوور سووااد پژوهشووکده خرمووا و

) (Alternaria spp.بووه عنوووان عاموول عاموول

میوههوووای گرمسووویری د ،سوووا ر ا سوووا اههای

کههای جانبی د ،سطح میوووه گووزا،

شوودهاند.

تحقیقاتی نظیر حاجیآباد اساان هرمزگان اشت

میزان خسا،ت ناشووی از ا وون عواموول د ،آمر کووا

شده است .از موا،د مدرف ا ن ،قوور عووالوه بوور

،وی ا،قام مجول و دگلت نو ،حدود  40د،صد

خرما، ،طب میباشد اه طرفدا،ان ز ووادی دا،د.

و د ،مراا

،وی ،قوور مجووول 40د،صوود و د،

میوه آن از زمان تشکیل خا،ك تا مرحله ،سیدن

فلسطین اش ا ی ،وی ا،قام برحی و مجول حدود

اامل و برداشت مو،د حمله قا،چهووای مخالو

 45د،صد برآو،د شده است (.)12

میوه و

بیما،یهای قا،چی قبل از برداشووت کووی از

قرا ،میگیرد و باعث پوسیدگی و  ،ز

غیرقابوول اسووافاده بووودن آنهووا میشووود .اغلووب

مهرتر ن عوامل خسووا،تزا ی هسوواند اووه ،وی

عواموول قووا،چی مو وود پوسوویدگی از گروههووا ی

میوه خرما خسووا،ت می،سووانند و سووبب اوواه

هساند اه تواسین و زهرابه تو یود میاننوود اووه

ایفیووت از نظوور طروور و بازا،پسووندی میشوووند.

د ،مواد غذا ی به خدوووص آنهووا ی اووه بوورای

شناخت به موقع عوامل پوسیدگی و فساد قا،چی
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به منظو ،پیش یری جهت اجرای اصول بهداشای

تحقیق نیز با هوودف بر،سووی تووأثیر  ،زگردهووا بوور

و بووهز،اعی ،نوووو و زمووان پوشوو

خوشووههای

عوامل قا،چی مسووئول پوسوویدگی میوووه

خرما ،تأثیر بسیا ،ز ادی بر ااه

خسا،ت ا وون

عوامل دا،د اه د ،نها ت موجب افزا

پراان

خرموووا د ،مراحووول مخالووو

امّیت

،شووود د ،اسووواان

خوزساان اجرا شد.

و ایفیت محدول تو یوودی میشووود .اسووافاده از
پوش های مناسووب وومن جلوووگیری از توواب

مواد و روشها

مساقیر نو ،خو،شید و ممانرت از نفوووآ آفووات و

ال ) نمونه برداری

عواموول خسووا،تزا ،باعووث جلوووگیری از نفوووآ

ا ووون آزموووا

قا،چهووای هوووازی عواموول پوسوویدگی شووده و
موجب افزا

بلوكهای اامل تدادفی به ،و

امی و ایفی محدووول تو یوودی

دو سطح پوش

خواهد شد ( 3 ،1و .)16
،طب و میوه خرمای ا،قام مخالو

د ،قا وووب طووورح آموووا،ی
و عدم پوشو

فاااو ،وول بووا
خوشووه و چهووا،

سطح شروو برداشت ماوا ی پووا از  25د،صوود،
بووه و ووژه

 50د،صد و  75د،صد ،سیدن میوه ،وی خوشه

ا،قووام نوورم نظیوور ابکووار و مجووول د ،آخوور ن

و برداشت ک با،ه محدول پا از  100د،صد

مرحله ،سیدگی حاوی  10تا  25د،صد ،طوبت

،سیدن میوه ،وی خوشه با  4تکرا ،د ،نخلسوواان

میباشند اه د ،مقابل حمله آفات و عوامل مو د

سااد پژوهشکده خرما و میوههای گرمسیری طی

پوسیدگی و صدمات مکانیکی حسوواس هسوواند.

سووالهای 1392-94اجوورا گرد وود .د ،بهووا ،سووال

میوه خرما د ،مرحله تمر به واسطه ،طوبت پا ین

 1393بووا مراجرووه بووه نخلسوواان ،ترووداد  16نخوول

نسووبت بووه آفووات و عواموول مو وود پوسوویدگی و

کسوووان اناخوووار و پوووالك اووووبی و الیوووه

صدمات مکووانیکی مقوواومتر از مراحوول قبلووی بووه

مراقبتهووای بوواغی ماننوود هوورس بوور  ،هوورس

خدوص ،طب میباشد و عملیات د،جه بنوودی،

دمبر  ،تمیز نمودن تشاکهای اطراف نخوول و

شساشووو و بسوواهبندی آن بووا سووهو ت بی تووری

آبیا،ی برای نخلهای اناخابی به صو،ت کسان

انجام میشود ( 15 ،6 ،3و .)16

انجام شوود .د ،اوا وول فوورو،د ن موواه هوور سووال بووا

پد ده گرد و غبا ،و  ،زگردهووا د ،سووالهای

شروو باز شدن اسپاتها عملیات گردهافشانی بووا

میزان آ ودگیهای قووا،چی و

گرده نر غنامی سبز برای الیه تیما،ها به صو،ت

ایفیووت و

کسووان انجووام شوود .حوودود ووک موواه پووا از

بازا ،پسندی و همچنووین خشووکیدگی بر هووای

گردهافشووانی حووداقل چهووا ،خوشووه کسووان بووا

نخل خرما شده است ( .)1بنابرا ن بر،سی اثرات

ماوسل وزن نها ی  11ایلوووگرم میوووه ،وی هوور

 ،زگردها بر شدت بیما،یهای پوسوویدگی قبوول

نخل اناخار و شما،

و توز ن الیووه میوههووای

از برداشت میوه خرما اهمیووت ز ووادی دا،د .ا وون

تلقیح شده ،پا،تنواا،پ و  ،ز

اخیر سبب افزا

بیما،یهای پوسیدگی میوووه ،اوواه
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ثبت شد .از چها ،خوشه اناخابی ،وی هوور نخوول

خووا،ك، ،طووب و خرمووا تووا مرحلووه برداشووت از

داده شوود

چها ،خوشه د ،چها ،جهووت اصوولی بووه صووو،ت

باقیمانوود .د،

تدادفی نمونووه بووردا،ی صووو،ت گرفووت .میووزان

مراحوول بروودی بووا مراجرووه مکوور ،بووه نخلسوواان

پوسیدگی د ،تیما،های مخالو

 25د،صوود50 ،

ت ییرات ترداد میوه ،وی خوشهچهها و خوشووهها

د،صووود 75 ،د،صووود و  100د،صووود ،سووویدگی

ثبت شد و عملیات برداشت مکر ،د ،تیما،هووای

مشخص شد (شکل  .)1نمونههای آ وده به غبووا،

،وی هوور خوشووه بووه صووو،ت جداگانووه

و پوسوویدگی داخوول ایسووههای پالسووایکی قوورا،

ترداد دو خوشه با ایسه تو،ی پوشو
و دو خوشووه د وور بوودون پوش و

مخالو

داده شده و جهت بر،سی و اشت به آزما ش اه

انجام شد.
پا از تشکیل میوه از مراحل مخال

اناقال افاند.

خالل،

شکل  -1میوههای پوسیده د ،مراحل خا،ك و ،طب ،قر خرمای مجول
قطروواتی بووه ابروواد  1تووا  2میلیماوور جوودا و بووا

) جداسازی

پووا از اناقووال نمونووهها بووه آزما شوو اه از

هیپوالر ت سد ر  0/5د،صد دعفونی و پووا

حدفاصل بافت آ وده و سا ر نمونووههای آ وووده،

از خشک اردن ،وی ااغذ صووافی سووارون ،د،
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محوویل اشووت سوویبزمینی ،داسوواروز ،آگووا،

و ههای حاوی محوویل اشووت  PDAن هوودا،ی

) (PDAاشووت شوودند .محیلهووای اشووت د،

شدند.

دمای  25-27د،جه سانایگراد د،ون انکوبوواتو،
ن هدا،ی شدند .پا از گذشت  48-72ساعت،

نتایج و بحث

نمونهها ی اه د ،آنها قا،چهووا بوور ،وی قطرووات

ناا ک ا ن بر،سی نشان داد اه پوسیدگیهای

جداسازی شده ،شد اردنوود ،مشووخص شوودند و

قبل از برداشت میوه ،قر مجول ناشووی از عواموول

مجوودداق قطروواتی از آنهووا اناخووار و بوورای تهیووه

قووا،چی د ،صووو،ت وجووود  ،زگردهووا و عوودم

النووی خووا ص بووه داخوول پارید

هووای د وور

خوشووههای خرمووا طووی مراحوول مخالو

پوش

حوواوی محوویل اشووت  PDAاناقووال داده شوودند.

تشکیل میوه د ،تیما،های  25د،صد 50 ،د،صد،

پا از ا ناه قا،چهووا بووه خوووبی ،شوود و اسووپو،

 75د،صد و  100د،صد ،سیدگی اثر مرنیدا،ی

تکنیووک تووک

و زمووان

اووافی تو یوود اردنوود ،بووه ،و

دا،د .و ووی بووین اثوورات ماقابوول پوش و

اسپو،ی ) (Single sporeو برای قا،چها ی اووه

برداشت د ،هوویک اوودام از صووفات انوودازهگیری

نوووك

شده اخاالف مرنیدا،ی د ده نشد (جوودولهای

اسپو ،اافی تو ید نکرده بودند ،بووه ،و

 1و .)2

 ،سووه ) (Hyphal tipخا صسووازی انجووام شوود.

مقا سووه میووان ینهووا بوور اس واس آزمووون چنوود

جدا ووههای خووا ص شووده جهووت شناسووا ی د،
جدول  -1تجز ه وا ،انا میزان  ،ز
د،جه
آزادی

منابع ت ییرات
تکرا،

3

و پوسیدگی محدول
میان ین مجذو،ات

 ،ز میوه
**1/23

پوسیدگی
**0/22

خوشه

1

1/01ns

* 0/15

زمان برداشت

3

**

**

اثرات ماقابل

3

ns

خطا

پوش

ر ب ت ییرات

0/57
0/01

0/56

ns

0/01

21

0/06

0/04

-

18/1

19/6

 * ، nsو** :بهترتیب غیرمرنیدا ،،مرنیدا ،د ،سطح احامال  %5و .%1

دامنهای دانکوون نشووان داد اووه میووزان پوسوویدگی
میوه خرما د ،تیما ،بدون پوش

مجول بووه طووو ،مرنوویدا،ی بیشووار از خوشووههای
خرمای پوش دا ،بود (جدول .)2

خوشه ،به سبب

د ،ا وون بر،سووی از پوسوویدگیهای میوووه د،

وجووود  ،زگوورد و حساسوویت ،طووب د ،خرمووای
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جدول  -2مقا سه میان ین اثرات اصلی میزان  ،ز
میزان  ،ز

تیما،

و پوسیدگی میوه بر حسب ایلوگرم
میزان پوسیدگی

خوشه با پوش

1/35 a

0/74 b

خوشه بدون پوش

1/43 a

0/87 a

خالل ( 25د،صد ،سیدگی)

0/ 9 d

0/61 c

خا،ك ( 50د،صد ،سیدگی)

1/23 c

0/ 69 c

،طب ( 75د،صد ،سیدگی)

1/59 b

0/86 b

خرما ( 100د،صد ،سیدگی)

1/ 84 a

1/ 07 a

میان ینها ی اه دا،ای حروف مشارك هساند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن تفاوت مرنیدا،ی ندا،د.

شکل  -2عال ر پوسیدگی ،وی ،طبهای آ وده (،است) و
مقا سه خرمای ،قر مجول پوسیده و سا ر (چپ)

شکل  ، -3ز

شد د میوه (،است) و مقا سه میوههای پوسیده و سا ر (چپ)
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تأثیر  ،زگردها بر شدت بیما،ی عوامل قا،چی ...

،شدی خالل ،خا،ك، ،طووب و

اشاو،زی آار شده است اه به صووو،ت ان وول

مراحل مخال

خرما (شکلهای  2و  )3ترداد  32جدا ه قا،چی

میتوانوود موجووب خسووا،ت ،تخر ووب و فسوواد

مارلق به ش

بافتهای گیاهی و میوهها شود.

گونه جداسازی و شناسا ی شوودند

اووه برخووی از ا وون قا،چهووا قووبالق توسوول سووا ر

قا،چ آسپرژ لوس ) (Aspergillusد ،منوواطق

پژوهش ران د ،اشووو 5( ،و  )7و د ،دنیووا ( 13و

گرم شا ع بوده و بر ،وی میوه ،کههای قهوووهای

 )14گزا،

تووا تیووره ،ن ووی ا جوواد میانوود اووه خیلووی زود

شده است.

د ،ا ن تحقیق جدا ههای بووه دسووت آمووده از

اسپو،های قهوهای و سیاه ،نگ آن قابل مشاهده

میوههوووای آ ووووده بوووه  ،زگووورد ،دسووواهبندی و

میشوووود .ا ووون کوووهها د ،آغووواز پوسووویدگی

،Alternaria

ا جوواد اوورده اووه برووداق چرمووی و ووا سووخت

،Aspergillus phoenicis ،Aspergillus niger

میشوند ( .)1ا ن قا،چ د ،شوورا ل دمووای بووا ی

Helminthosporium

 35د،جووه سووانایگراد و ،طوبووت نسووبی بووا ی

و Rhizopus stoloniferبوووه عنووووان عوامووول

محوویل میتوانوود میوههووای ،سوویده و ،طووب ،ا

پوسیدگی قا،چی جداسازی و شناسا ی شدند.

مساقیماق از ،اه پوست آ وووده انوود ( .)1براسوواس

قا،چهوووووووووای alternata
sp.

sp. ،Fusarium

براثر حمله قا،چ آ ارنا ،ووا ) (Alternariaد،

منابع و خدوصیات آار شووده ،جدا ووههای ا وون

سووطح میوووه بووه خدوووص د ،مرحلووه خووا،ك و

قووا،چ تحووت نووام Aspergillus niger van

،طب ابادا کههای قهوهای ،وشوون ،سووپا تیووره

 Tieghو & A. phoenicis (Corda) Thom

،ن ی نما ووان میشووود و آ ووودگی از قسوومت دم

 Currieتشخیص داده شدند (.)1

میوه بووه طوورف نوووك آن ادامووه می ابوود .حاشوویه

قووا،چ Rhizopus stolonifer (Ehenb.

کهها امی ،وشنتر و مشخص میباشد .سووپا

 ExFr.) Lindجوودا شووده از میوههووای آ وووده

میوه اامالق نکروزه ،چروایده و دچا ،پوسیدگی

دا،ای النیهووای سووفید ما وول بووه خااسوواری بووا

شده و گاهی مو،د حمله قا،چهووای د وور نظیوور

اناهای سیاه بود .اسووپو،انژ وفو،ها اوور ،نووگ تووا

آسوووووپرژ لوس ) (Aspergillusو پنیسووووویلیوم

قهوهای و به طووول  1/2میلیماوور بووا  ،زو یوودهای

) (Penicilliumنیووز قوورا ،میگیوورد (شووکل .)2

منشووورب ،اسووووپو،انژها قهووووهای تووووا سوووویاه و

گونه جنا آ ارنا ،ا اه منجوور بووه بووروز کووه د،

اسپو،انژ وسپو،ها مخطل و نامنظر بودند.

سوووطح میوههوووا شووود ،براسووواس خدوصووویات

پوسوویدگیهای قووا،چی میوووه خرمووا هن ووام

آاووور شوووده توسووول سووویمونز ( )1992قوووا،چ

وقوو پد ده گرد و غبا ،تشد د میشود و باعووث

Alternaria

خسا،تهای جدی قبل و برد از برداشت به و ژه

تشخیص داده شد ( .)17ا ن قا،چ به عنوان کی

بوورای ا،قووام خرمووای توور اشووت شووده د ،اسوواان

از مهرتر ن قا،چهای خسووا،تزای محدووو ت

خوزساان میشود .پوسیدگیهای میوووه ماووأثر از

keissler

)(Fr.

alternata
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ا ن پد ووده طووی مرحلووه خووا،ك و مرحلووه آخوور

قووا،چی مو وود پوسوویدگی میوووه خرمووای مجووول،

،سیدن میوه نما انتر بود .با نشسان گوورد و غبووا،

مشووخص شوود اووه عوودم هرزمووانی د، ،سوویدگی

بر ،وی میوههووای خرمووا د ،نخلسوواان د ،شوورا ل

خرموووای مجوووول و حساسووویت ،طوووب آن بوووه

نسبااق مرطور ،شدت خسا،ت پوسیدگی میوه به

پوسیدگیهای قا،چی به و ژه هن ام بروز پد ده

می ابوود .همچنووین

گرد و غبا ،سووبب میشووود تووا میوههووا ی اووه د،

میوههووای

ابادای فدل به ،طب تبد ل شوودهاند ،بووه ،احاووی

مقوودا 8/53 ،د،صوود افووزا
وقوو گرد و غبا ،سبب افزا

،ز

تحت تأثیر عوامل قا،چی قرا ،گرفاووه و غیرقابوول

آ وده به میزان  13/43د،صد میشود (.)4
بووه طووو ،الووی ا وون بر،سووی نشووان داد اووه

اسووافاده شوووند .بنووابرا ن توصوویه میشووود اووه

پوسیدگیهای قبل از برداشت میوه ،قوور مجووول

عملیووات پوشوو دهی خوشووهها قبوول از تبوود ل

ناشووی از عواموول قووا،چی د ،صووو،ت وجووود

خا،ك به ،طب صو،ت گیرد تا میوههای خرمووا

 ،زگردها شد دتر میشود .بروز پد ووده گوورد و

از حمله قا،چهای عامل پوسیدگی و آ ودگی به

خاك د ،زمان ،سیدن میوه و د ،مراحل ،طب و

گرد و غبا ،مدون باقی بمانند .اناخووار پوشو

خرما د ،تشد د خسووا،ت عواموول قووا،چی نقو

مناسب سبب ممانرت از نفوآ گرد و غبا ،و بروز

مهمی ،ا ا فا میاند و خسا،ت جبران ناپووذ ری

خسا،ت شده و با د از تهو ه مناسووبی برخووو،دا،
باشوود تووا د ،افووزا

،ا به محدول وا،د میسازد.

امّووی و ایفووی محدووول

تو یدی مؤثر باشد.
توصیه ترویجی

براسوواس ناووا ک حاصوول از شناسووا ی عواموول
منابع

 -1امانی ،م .و راهنما ،ع .1394 .شناسا ی عوامل قا،چی مو د پوسیدگی میوه خرما ،قر مجول د ،اساان
خوزساان .5-2 .مقا ت دومین هما

علمی خرمای ا ران 25 ،ا ی  26شهر و ،ماه .مجامع آموز

عا ی بر .ا ران.
 -2بینام .1394 .آما،نامه اشاو،زی ،جلد دوم :محدو ت باغی سال  .1393-94اناشا،ات وزا،ت
جهاداشاو،زی .مراونت برنامه  ،زی و اقادادی ،مراز فناو،ی اطالعات و ا،تباطات 147 .صفحه.
 -3راهنما ،ع .ا .و امانی ،م .1394 .تریین مناسبتر ن زمان برداشت و پوش

خوشه بر عملکرد امی و

ایفی خرمای ،قر مجول د ،خوزساان .نشر ه علمی -ترو جی افاههای تحقیقاتی د،گیاهان ز،اعی و
باغی .62-53:)1( 4
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... چی،ی عوامل قا، زگردها بر شدت بیما، تأثیر

نها ی پروژه مقا سه جنبههای اقادادی و ایفی برداشت چند

، گزا.1393 . م، و امانی. ا. ع، راهنما-4

25 ،50169 ه، شما،، موسسه تحقیقات خرما و میوههای گرمسیری اشو.مرحلهای میوه خرمای مجول
.صفحه
 ز، سی علل، بر.1377 . ا، و علوی. ر، دامغانی-5

زه با،و پوسیدگی میوه خرما و طرم پیش یری و مبا

.زی و منابع طبیری ارمان،ات مراز تحقیقات اشاو، اناشا.آن
سیدن میوه و تأثیر شرا ل، شد و،  مراحل، ت ییرات فیز کوشیمیا ی د.1385 . ح. م. س، مرتضوی-6
 دانش اه.سا ه دااری علوم باغبانی، .ی پا از برداشت خرما،بساهبندی برایفیت و ماندگا

مخال

.س،تربیت مد
چی مو د،سی و شناسا ی عوامل قا،نها ی پروژه بر

، گزا.1392 . م، و امانی. ج، ارشاد،. م، کیانوش-7

زی و منابع، مراز تحقیقات اشاو. منطقه جهرم،ی خرمای شاهانی د،قر تجا، پوسیدگی و فساد میوه
. صفحه24 .43517 ه، شما.س،طبیری فا
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