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 بندیو بسته ضدعفونیبا عملیات مناسب برداشت، فرنگی افزایش ماندگاری توت

 

 2ّشتجیي عبدل هیرهجیذیٍ  *1ابَالفضل گلشي تفتی

 

ثزداؽت، مؤعغٍ تحقیقبت فىی ي مُىذعی کؾبيرسی، عبسمبن َبی پظ اس اعتبدیبر ثخؼ تحقیقبت مُىذعی صىبیع غذایی ي فىبيری :2و1

 تحقیقبت، آمًسػ ي تزيیج کؾبيرسی، کزج، ایزان

 

 بیبى هسئلِ ٍ اّویت هَضَع

ٍ      َوبی  میوًٌ  ریوش توزیه  اس مُو   ووبفزاسگزا ي  گًؽوتی  میوًِ  فزوگوی توًت  خوًثی ثوب   مىوبق  متتذهوٍ اعوت کوٍ ثو

ٍ ؽووزایم محی ووی مختاووا عووبسگبری یبفتووٍ ي در ا اووی    ي حتووی در  گزمغوویزیویمووٍای، َووبی متتووذد، مذیتزاووو

فصو    ایوه گیوبٌ ديرٌ تًهیوذ کًتوبَی دارد يهوی امووبن تًهیوذ خوبرج         .ؽوًد ارتفبعبت مىبق  گزمغویزی کؾوت موی   

دارد. عوو   يجووًد )َیووذريپًوی    َووبی کؾووت ثووذين خووب  ای ي ريػَووبی گاخبوووٍاس قزیوو  کؾووتویووش آن 

تووه ي عوو   سیووز کؾووت   3/64097َوتووبر ثووب تًهیووذ  3/5718، 1396فزوگووی در ایووزان در عووبد تووًت سیزکؾووت

 2/5 فزوگووی،تووًتای کؾووت گاخبوووٍ .اعووت ؽووذٌ گووشارػتووه  21461َوتووبر ثووب تًهیووذ   1/489ای آن، گاخبوووٍ

 ٍ َووبی کزدعووتبن، اعووتبن . 1َووبی کؾووًر را ثووٍ خووًد اختصووبؿ دادٌ اعووت )ؽووو   درصووذ اس کوو  عوو   گاخبووو

فزوگوی ار وب    توًت  .ريووذ موی ایوه محصوًد ثوٍ ؽومبر      ِتًهیذکىىوذ  َِوبی عموذ  گاغتبن، مبسوذران ي گیالن اس اعتبن

کووٍ در  َغووتىذ ار ووبمیتووزیه کزدعووتبن، پووبريط، کووًییه اهیووشا، کبمبريعووب، عوواًا ي پووبجزي اس مُوو   دارد يسیووبدی 

َووبی ثغوویبر فغووبدپذیز اعووت کووٍ ثووٍ دهیوو  میووشان فزوگووی اس میووًٌتووًت .ذوؽووًکؾووًر کؾووت ي پووزيرػ دادٌ مووی

َووبی تووىفظ ي فتبهیووت متووبثًهیوی ثووبن، ثبفووت وووز  ي وذاؽووته پًعووت محووبفر، ثووٍ اس دعووت دادن رقًثووت، آعوویت

ثووٍ . َووبی  ووبرسی حغووبط ثووًدٌ ي ثىووبثزایه، دارای عمووز پووظ اس ثزداؽووت کًتووبَی اعووت   موووبویوی ي پًعوویذگی

ؽووزایم ویووش ي  ثىووذیثغووتٍ ،جووبییبثووٍج ،ثزداؽووت سمووبنثووٍ محصووًد در  ياردؽووذٌَووبی موووبویوی آعوویت عاووت

  ؽووذت افووتي کیفیووت ي ثبسارپغووىذی آن ثووٍ  زارگزفتووٍَووب کپوو  حماووٍ مووًردفزوگووی تووًت، وبمىبعووت وگُووذاری

    پووظ اس ثزداؽووت میووًٌ  مبوووذگبریتووزیه عًاموو  میوزيثووی محذيدکىىووذٌ   کپوو  خبکغووتزی اس مُوو   .کىووذمووی

 اس ار وب   یو   َوی  ؽوًد.  پًعویذگی محصوًد در مشرعوٍ ي پوظ اس ثزداؽوت موی      فغوبد ي  فزوگی اعت کٍ عوجت  تًت

عووجت آهووًدٌ  ،ي آعوویت جش ووی در پًعووت میووًٌ خووزاػ گًوووٍ َووزي  ت وووذاردفزوگووی ثووٍ ایووه ثیمووبری مقبيمووتووًت

اس  ویوش  فزوگوی َوبی پىُوبن گو  توًت    فغوبد وبؽوی اس آهوًدگی    افوشين ثوز ایوه،    ؽًد.ؽذن آن ثٍ کپ  خبکغتزی می

َوبی جوًان را در مشرعوٍ آهوًدٌ کوزدٌ      کپو  خبکغوتزی، گو  ي یوب توبج میوًٌ      سیوزا   ؛اَمیت ثیؾتزی ثزخًردار اعت

ٍ   گغوتزػ اس توبج ثوٍ میوًٌ رعویذٌ،      ، ایوه آهوًدگی  مبووذ. پوظ اس ثزداؽوت محصوًد    صًرت پىُبن ثب ی میي ثٍ  یبفتو

 َوبی َوبی آهوًدٌ ثوٍ میوًٌ    میوًٌ   وبر  اس  میغویایً  ایوه  ؽوًد.  موی ای آؽووبری در پًعوت میوًٌ    ي عجت روگ  ًٌُ

 golshan_ta@yahoo.com  وگبروذٌ مغئًد:* 
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ٍ ي  یبفتٍ  گغتزػعبه  مجبير   .َوبی وگُوذاری ؽوذٌ اعوت    فزوگوی توًت  وبدر ثوٍ فغوبد     1، کپو  خبکغوتزی  دروتیجو

ٍ   در ایه ثیمبری، ثبفت  اسای درآموذٌ ي ممووه اعوت تموب  میوًٌ ثوذين       رووگ صوًرتی تیوزٌ توب  ُوًٌ      َوبی آهوًدٌ ثو

ريی ثبفوت آهوًدٌ میوًٌ ومبیوبن َغوتىذ کوٍ        عوفیذروگ َوبی  میغویایً   قوًر کبمو  پًعویذٌ ؽوًد.    ثٍ پبؽیذگی َ 

  .2)ؽو   آیىذ درمیدر سمبن اعپًردَی ثٍ روگ خبکغتزی 
 

 
 1396سبل  ای کشَر دردرطذ تَزیع سطح هحظَالت گلخبًِ -1شکل 

 

 
 فرًگیدر تَت پَسیذگی ًبشی از کپک خبکستری -2شکل 

 

ٍ ي جبثووٍ وقوو  ي  حموو کووبرگیزی ريػ مىبعووت ثووزای ثزداؽووت،    ٍثوو  عووبسیثىووذی ي آمووبدٌ جووبیی، ثغووت

فزوگووی ي ویووش اعووتفبدٌ اس مووًاد یووذمیوزيثی مجووبس، در کووبَؼ یووبیتبت ي افووشایؼ سمووبن مبوووذگبری ایووه     تووًت

 اعت. ؽذٌ  پزداختٍمحصًد اثز ثغشایی دارد کٍ در ایه مقبهٍ ثٍ آن 

                                                           
1

Botrytis cinerea 
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 دستَرالعولهعرفی 

 برداشتهٌبسب شبخض زهبى ٍ 

ٍ يهوی   ،فزوگوی ثوٍ ر و ، ووًر مصوزا ي ثوبسار ثغوتگی دارد       توًت سمبن ثزداؽت میًٌ  -توًت  ، میوًٌ یکاو  قوًر  ثو

ٍ  سموبوی  ي ثُتوز اعوت پوظ اس رعویذگی     فزوگوی   . 3ؽوًد )ؽوو     گزفتوٍ، ثزداؽوت   رووگ  آن عو    درصوذ  80 کو

ٍ  در فزوگوی توًت  ثزداؽوت  ثبیوذ در عوبعبت خىو  ريس )ايد صوج  ، َوًای خؾو  ي ثوذين ثبرووذگی اوجوب            مشرعو

 ؽًد.می گغتزػ پًعیذگی ي فغبدعجت  ،در سمبن ثبروذگی ثزداؽت میًٌگیزد. 
 

 رٍش برداشت

ثزداؽوت  متوز   عوبوتی  1 یچوی مخصوًؿ ي َموزاٌ ثوب کبعوجزم ي د  میوًٌ )حوذيد         ثُتز اعوت ثوب   فزوگیتًت

ٍ  یدرصوًرت .  4)ؽو   ؽًد ت ي غو توًان د  میوًٌ را ثویه اوگؾوت ؽ     یچوی مخصوًؿ در دعوتزط وجبؽوذ، موی      کو

متووز ثووبنی عووبوتی 5/0-1ت ي اؽووبرٌ در حووذيد غووگزفتووٍ ي ثووب فؾووبر دادن د  میووًٌ ثوویه وووبخه اوگؾووت ؽاؽووبرٌ 

ي  ؽووذٌ ثزداؽووتتوووی  صووًرت ثووٍ . میووًٌ ثبیووذ 5کبعووجزم، ثووذين آعوویت رعووبوذن ثووٍ میووًٌ،   ووع کووزد )ؽووو   

ي یووب  ثووب گىجووبیؼ سىووذ جتجووٍ مىبعووتؽووًد. در َىگووب  ثزداؽووت، اس يعوویاٍ  سیووذٌدر ظووزيا ثزداؽووت  آرامووی ثووٍ

دَوذ کوٍ کوبرگزان اس دي دعوت خوًد ثوزای عمو  ثزداؽوت         . ایوه عمو  اجوبسٌ موی     6)ؽوو    کبرته اعوتفبدٌ ؽوًد  

دیووذگی کمتووز محصووًد در َىگووب  ثزداؽووت ، عووجت ثُجووًد راوووذمبن کووبرگزان ي آعوویتدروتیجووٍاعووتفبدٌ کىىووذ ي 

عوجذ مخصوًؿ ثزداؽوت    ثىوبثزایه، جتجوٍ ي یوب    ؛ پوذیز اعوت  فزوگوی ثغویبر حغوبط ي آعویت    میوًٌ توًت  ؽوًد.  می

. وجبؽوذ دار ي وبصوبا  موًج  ي َمچىویه  ویبيرووذ  فؾوبر  یووذیگز  ريی َوب میوًٌ  ثبؽوذ توب   عم  ک  فزوگی ثبیذمیًٌ تًت

  ٍ ٍ  ثتوًان  َوب را ثبیوذ  ایوه جتجو ٍ  ثوًدن  تمیوش  وظوز  سا اعوتفبدٌ  اس پویؼ ي  کوزد  یوذعفًوی تمیوش ي   عوبدگی  ثو قوًر  ثو

 ي تمیووش ريساوووٍ پووظ اس اتمووب  سمووبن ثزداؽووت محصووًدَووب ثبیووذ ایووه عووجذَب یووب جتجووٍ .ؽووًوذ ثووبسثیىی د یوو 

 ؽًوذ. یذعفًوی
 

 بٌذیدرجِجذاسبزی ٍ 

 اسحوذ  ثویؼ َوبی  فزوگوی جوذا ؽوًد. میوًٌ    گًووٍ موبدٌ سا وذ ي عوىگزیشٌ اس توًت      ثبیوذ َوز   عمایبت جذاعبسیدر 

جذاعووبسی ي َووبی عووبه ، جووذا ؽووًوذ. عمایووبت ، پًعوویذٌ ي متیووًة اس میووًٌحؾووزٌ سدٌرعوویذٌ ي وووز  ي یووب وووبرط، 

ؽوًد  ثىذی ثُتز اعت در سمبن ثزداؽوت محصوًد اوجوب  گیوزد. ایوه عمو  عوجت کوبَؼ تتوذاد دفتوبتی موی           درجٍ

ٍ اعوت ي   در تموبط  کٍ محصوًد ثوب دعوت کوبرگزان     ثوٍ حوذا   رعویذٌ ي کیفیوت      دیوذگی  آعویت  ، میوشان دروتیجو

ي یوذعوت  عوبه   َوبی  یوًٌ ؽوًد. ثوزای ایوه مىظوًر، کوبرگزان ثبیوذ در َىگوب  ثزداؽوت، م        محصًد ثُتز حفور موی  

 ٍ رعبیووت ثُذاؽووت در مشرعووٍ، در حفوور کیفیووت  َووبی جذاگبوووٍ  ووزار دَىووذ.  )اس وظووز اوووذاسٌ ي روووگ  را در جتجوو

ٍ  متیوًة، آعویت  رعویذٌ،   اسحوذ  ثویؼ َوبی  میوًٌ در فصو  ثزداؽوت وقوؼ دارد.     فزوگوی میوًٌ توًت   يیوضٌ  دیوذٌ ي ثو

کووٍ در امووز ثزداؽووت دخبهووت وذاروووذ، در ظووزيا جذاگبوووٍ ریختووٍ ي در قووی  کووبرگزانپًعوویذٌ ثبیووذ تًعووم دیگووز 

 ...فرنگی با عملیات مناسبافسایش ماندگاری توت
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َووبی َووبی پًعوویذٌ ثووٍ میووًٌگغووتزػ ثیمووبری اس میووًٌثزداؽووت اس مشرعووٍ یووب گاخبوووٍ خووبرج ؽووًد. ایووه عموو  اس 

 کىذ.عبه  جاًگیزی می
 

 
 فرًگی )رقن کبهبرٍسب( هٌبسب برای برداشتهیَُ رسیذُ تَت -3شکل 

 

 
 فرًگی بب قیچیبرداشت تَت -4شکل 

 

 

 فرًگی بب دستبرداشت تَت -5شکل 
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 ٌّگبم برداشتفرًگی در ّبی تَتّبی حبٍی بستٍِسیلِ هٌبسب برای حول جعبِ -6شکل 

 

 ًقل ٍ  حولٍ جبیی جببِ

ٍ میًٌ تًت ٍ   فزوگی را ثبیذ ثذين ثو ٍ جوب کوزد.   َو  فؾوزدن، جبثو فؾوزدگی عوجت کوًفتگی ثبفوت میوًٌ ي       َزگًوو

خزيج عصبرٌ اس آن خًاَذ ؽذ. ایوه عصوبرٌ حوبيی مقوذار سیوبدی  ىوذ محاوًد اعوت کوٍ محویم مىبعوجی را ثوزای             

 ي  حمو  ثوزای حفور کیفیوت ي افوشایؼ سموبن مبووذگبری، ثبیوذ در َىگوب          کىوذ.  رؽذ کپ  خبکغوتزی فوزاَ  موی   

، در کووبَؼ وقوو  ي  حموو فزوگووی، سوجیووزٌ عووزد رعبیووت ؽووًد. اعووتفبدٌ اس دمووبی پووب یه در قووی  میووًٌ تووًت وقوو 

 فزوگی وقؼ ثغشایی دارد.فغبد ي پًعیذگی میًٌ تًت

 

 ضذعفًَی

مووبدِ  عىووًان ثووٍتزکیووت عووبهمی اعووت کووٍ اس آن  اکغوویذ ريی ،ثووز اعووبط مغووتىذات ي مىووبثع عامووی مًجووًد

اعووت. اکغوویذ  ؽووذٌ بدیووَووبی ؽوویمیبیی کىىووذٌیووذعفًویایمووه ثووب يیضگووی یووذمیوزيثی ي  بثایووت جووبیگشیىی ثووب 

داؽووتٍ ي ثووٍ ایووه ؽووو   بثایووت کووبرثزد ثووزای یووذعفًوی محصووًنت    ی  جووزیغريی حبهووت پووًدری ي مبَیووت 

صاي وووب  تجووبری ایمووهآمووذٌ اعووت.  يیووضٌ ثووٍ ؽووو  امًهغوویًن در ري، قووی فزآیىووذَبیکؾووبيرسی را وووذارد. اس ایووه

ای اعووت کووٍ دارای اکغوویذ ريی اعووت ي اثووز آن در کووبَؼ فغووبد  ووبرسی در محصووًنت  کىىووذٌیووذعفًویمووبیع 

صاي در کوبَؼ پًعویذگی وبؽوی اس کپو  خبکغوتزی در      مختاا کؾوبيرسی ثوٍ اثجوبت رعویذٌ اعوت. محاوًد ایموه       

را  ؽوذٌ  ثزداؽوت فزوگوی  َوبی توًت  صاي ثبیوذ میوًٌ  جو  اس اعوتفبدٌ اس محاوًد ایموه    فزوگوی موؤثز اعوت.     میوًٌ توًت  

َووب ثبیووذ عووبه  ي ثووذين عیووت،  صاي، میووًٌمحاووًد ایمووه کووبراییثىووذی کووزد. ثووزای ثیؾووتزیه  جذاعووبسی ي درجووٍ

يری میووًٌ ي غًقووٍ یووذعفًویکووٍ ثووزای  یوذعووت ي یوو  اوووذاسٌ، یوو  روووگ ي دارای ثبفووت عووفت ثبؽووىذ. مخشوووی

صاي ویوبس ثووٍ  گیووزد ثبیوذ تمیوش ي عوبری اس َزگًوووٍ آهوًدگی ثبؽوذ. مووبیع ایموه       وزار موی   اعووتفبدٌ موًرد فزوگوی  توًت 

 ؽووًد یمووایووبفٍ  مق ووز هیتووز آة 8هیتووز اس ایووه مووبیع ثووٍ میاووی 25ثووزای ایووه مىظووًر، مقووذار  عووبسی دارد.ر یوو 

کىىووذٌ ثبؽووذ، ثووٍ یووذعفًویًد صاي . اگووز ویووبس ثووٍ اعووتفبدٌ اس حجوو  ثیؾووتزی اس محاووایمووه درصووذ 31/0)محاووًد 

ٍ را َوبی ریوش ي درؽوت    ؽوًد. میوًٌ  صاي ایبفٍ میَمیه وغجت، مبیع ایمه د یقوٍ در   3قوًر جذاگبووٍ ثوزای موذت     ثو

 ...فرنگی با عملیات مناسبافسایش ماندگاری توت
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ٍ  ير کوزدٌ ي عوپظ در محاوی خىو   وزار دَیوذ توب رقًثوت عو حی میوًٌ          صاي غًقٍمحاًد ایمه قوًر کبمو    َوب ثو

صاي کمتوز اس یو  عوبعت اس سموبن ثزداؽوت ثوب محاوًد ایموه         یفزوگوی را ثبیوذ در قوی موذت    حذا ؽًد. میوًٌ توًت  

ٍ  َووبی یوذعفًوی ؽووذٌ ثبیوذ ثووذين َووی   کووزد. میوًٌ  یوذعفًوی  ٍ گًووٍ فؾووزدگی ي ثو ثىووذی آرامووی در ظوزيا ثغووت

  زار دادٌ ؽًوذ. 1دارای درة مىفذدار

 بٌذیبستِ

فزيؽووی گووز  ثووزای ثووبسار خووزدٌ  250-500فزوگووی در ظووزيا پالعووتیوی ثووب گىجووبیؼ  میووًٌ تووًت متمووًنً

َوبی رعویذٌ ي یو  اووذاسٌ کوٍ دارای ثبفوت       ؽًد. کوبرگزان ثُتوز اعوت کوٍ در سموبن ثزداؽوت، میوًٌ       ثىذی میثغتٍ

   ٍ ی ي ثوٍ حوذا     گو فزوعوجت ثُجوًد کیفیوت توًت     ثىوذی  وزار دَىوذ. ایوه عمو ،     عفت َغوتىذ را در ظوزيا ثغوت

سدٌ ي رعویذٌ، ووبرط، کپو     اسحوذ  ثویؼ َوبی  ؽوًد. اس  وزار دادن میوًٌ   دیوذگی میوًٌ موی   َب ي آعیترعبوذن َشیىٍ

فزوگووی ثبیووذ ثووب د ووت ي ثووذين اوووذاخته، در ثىووذی جاووًگیزی ؽووًد. میووًٌ تووًتداخوو  ظووزيا ثغووتٍدر سدٌ آفووت

ای فاووٍ صووًرت ثووٍَووبی مخصووًؿ ي فزوگووی مموووه اعووت در کووبرتهتووًت ؽووًد. میووًٌ سیووذٌثىووذی ظووزيا ثغووتٍ

َوب  ثبؽوىذ ي اس فؾوزدن میوًٌ    عمو   کو  َوبی موًرد اعوتفبدٌ ثبیوذ      . در ایوه حبهوت، کوبرته   7ثىذی ؽًد )ؽو  ثغتٍ

 َب جاًگیزی ؽًد.داخ  آن

 کردى سرد

فزوگووی، عووزد کووزدن آن اعووت. ثووزای حفوور کیفیووت ي    تووزیه عبموو  در حفوور کیفیووت میووًٌ تووًت   مُوو 

محصوًد را   ثبیوذ عوزد ؽوًد. ثوزای ایوه مىظوًر      کمتوز اس یو  عوبعت اس سموبن ثزداؽوت      در ثبسارپغىذی، میًٌ ثبیوذ  

فزوگووی، ثووزای عوزد کوزدن میوًٌ توًت    ي عوزیع  بثو  تًصویٍ    ريػ مىبعوت  متموًهی  وزار داد. يهووی   اتوب  عوزد    در

فزوگووی در دي ردیووا َووبی تووًتَووبی حووبيی کووبرتهدر ایووه ريػ، پبهووت اعووتفبدٌ اس َووًای عووزد فؾووزدٌ اعووت. 

َوب ثوب فیوبی ثوبسی کوٍ      ردیوا . ؽوًوذ گوزاد  وزار دادٌ موی   درجوٍ عوبوتی   -1مًاسی در داخو  اتوب  عوزد در دموبی     

ٍ   وز   اوذاسٌ ثٍ متمًنً ، ثوب پبرسوٍ   ایجبدؽوذٌ َوب ي ريی کبووبد   . ثوبنی ردیوا  ؽوًوذ موی اس یووذیگز جوذا    ،اعوت  پىوو

پىووٍ، عوجت خوزيج َوًا اس داخو  تًوو  ؽوذٌ         . 8)ؽوو    ؽوًد یب پًؽؼ پالعوتیوی یوخی  پًؽوبوذٌ موی    یخی  

اقووزاا  اسَووب ؽووًد، َووًای عووزد داخوو  اتووب  اس قزیوو  مىبفووذ کووبرتهي در اثووز فؾووبر جش ووی مىفووی کووٍ ایجووبد مووی

ٍ  درصوًرتی ؽوًد.  محصًد عجًر کزدٌ ي ثٍ داخ  تًوو  َوذایت ي اس ایوه قزیو ، محصوًد خىو  موی        توب  عوزد   ا کو

توز  ي َوز سوٍ عوزیع    ؽوذٌ  دادٌثبیوذ در عوبیٍ ي محو  خىو   وزار       ؽوذٌ  ثزداؽوت َوبی  فزوگوی تًتدر مشرعٍ وجبؽذ، 

 ثىذی مىتق  ؽًوذ.ي ثغتٍ یذعفًویثٍ مح  

 

 / ًحَُ اجرائی شذىکبرگیری بِفرآیٌذ 

فزوگووی اعووت. در ایووه دامىووٍ کووبرثزد ایووه دعووتًراهتم  ثووزای تًهیذکىىووذگبن ي صووبدرکىىذگبن محصووًد تووًت 

فزوگووی ثىووذی تووًتي ثغووتٍ یووذعفًوی، وقوو  ي  حموو جووبیی ي ووووبت یووزيری ثووزای ثزداؽووت، جبثووٍدعووتًراهتم ، 

ٍ   اعوت ي ثىوبثزایه، تموب  محو      ؽذٌ ٌ دادؽزح   دَوذ. ثوزای  ثىوذی ایوه محصوًد را پًؽوؼ موی     َوبی تًهیوذ ي ثغوت
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ایووه محصووًد  یذکىىووذگبن ي صووبدرکىىذگبنتًهایووه دعووتًراهتم  یووزيری اعووت تووب آمووًسػ نس  ثووٍ  کووبرگیزی ثووٍ

ٍ َوب وووبت مزثًقوٍ را رعبیوت کوزدٌ ي ثوب       دادٌ ؽًد ي عپظ آن ٍ کىىوذٌ  یوذعفًوی محاوًد   کوبرگیزی  ثو ثىوذی  ، ثغوت

 مىبعت ي اعتفبدٌ اس سوجیزٌ عزد، محصًهی عبه  ي ثب کیفیت م اًة ثٍ ثبسار عزیٍ کىىذ.

 

 
 فرًگیای تَتبٌذی فلِکبرتي هخظَص برای بستِ -7شکل 

 

 
 فرًگیسیستن َّای سرد فشردُ برای سرد کردى تَت -8شکل 

 

 اثربخشیهسایب ٍ 

ٍ ، ثب رعبیت اصًد صوحی  ثزداؽوت   ٍ ، ، عوزد کوزدن  وقو   ي  حمو  ي  جوبیی جبثو ثىوذی مىبعوت ي اعوتفبدٌ اس    ثغوت

ٍ فزوگوی را ثوزای موذت    توًان میوًٌ توًت   موی  ،صاي ثوز قجو  دعوتًراهتم  مؾوزيح    محاًد ایمه  4در دموبی   دي َفتو

 در صووًرتثووب حفوور کیفیووت ي ارسػ غووذایی وگُووذاری کووزد. درصووذ  85-90ي رقًثووت وغووجی گووزاد درجووٍ عووبوتی

 50تووب  در ؽووزایم عووزدخبوٍ فزوگوویتووًت محصووًدمیووشان پًعوویذگی ، صايایمووه یووذعفًویاعووتفبدٌ اس محاووًد 

 .یبثذمیدرصذ کبَؼ 
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