
 

 آضٌايي با هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى

هرجغ رسوي  تحقيقات صٌؼتي ايراى بِ هَجب قاًَى، تٌْا ٍ هؤسسِ استاًذارد

استاًذاردّاي هلي )رسوي(  ًطر ٍظيفِ تؼييي، تذٍيي ٍ است كِ ػْذُ دار كطَر

 هيباضذ.

تذٍيي استاًذارد در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از 

كارضٌاساى هؤسسِ، صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات ػلوي، پژٍّطي، تَليذي 

ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد. سؼي بر ايي است كِ 

ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ تَليذي، استاًذاردّاي هلي، در جْت هغلَبيت ّا 
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 اٍل چاپ

 



فٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ ًفغ ضاهل: 

تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ ًْادّا ٍ 

سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي براي هراجغ 

ضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از دريـافت ًظـرات ريٌفغ ٍاػ

ٍپيطٌْادّـا در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر صَرت تصَيب بِ ػٌَاى 

 استاًذارد هلي )رسوي( چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد.

پيص ًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ با 

َابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ هلي رػايت ض

هربَط ٍ در صَرت تصَيب، بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد. بذيي 

ترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در استاًذارد هلي 

ؤسسِ تطكيل هيگردد بِ (( تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ تَسظ ه5ضوارُ ))

 تصَيب رسيذُ باضذ.

هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي 

استاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي 

ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر، از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ 

 اي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.استاًذاردّـ

هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي 

ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى، حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي 

ٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي ٍ 

ز استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي استاًذارد اجباري اقتصادي، اجراي بؼضي ا

ًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي هحصَالت كطَر، 

 اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري ًوايذ.

زهاًْا ٍ ّوچـٌيي بوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذهات سا

هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، بازرسي، هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى 

سيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي، آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ كٌٌذگاى 

ٍسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر اساس 



قرار دادُ ٍ در صَرت احراز ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ارزيابي 

ضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد آًْا ًظارت 

هي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص تؼييي ػيار 

فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح استاًذاردّاي هلي از 

 ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ. ديگر
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 پيش گفتار

ٞاي ٔفتٛط تٟيٝ ٚ تؽٚيٗ ٌـؽٜ ٚ   وٝ تٛوظ وٕيىيٖٛ »آييٗ واـ ٍٟ٘ؽاـي ويٛي ؼـ وفؼغا٘ٝ «اوـتا٘ـؽاـؼ 

 4/12/81ؼـ ويّؽ ٚ ٍٞتاؼ ٚ ٞفتٕيٗ خّىٝ وٕيتٝ ّٔي اوتا٘ؽاـؼ غٛـان ٚ ففآٚـؼٜ ٞاي وٍاٚـقي ٔـٛـظ  

لاٖ٘ٛ اِــالش لٛا٘يــٗ ٚ ٔمـفـات ٔٛوىــٝ      3ٔٛـؼ تائيـؽ لفاـ ٌففتـٝ اوت، ايٙه تٝ اوتٙاؼ تٙؽ يه ٔاؼٜ 

 تٝ فٙٛاٖ اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ ٔٙتٍف ٔي ٌٛؼ.  1371ٕٗ ٔاٜاوـتا٘ؽاـؼ ٚتطميمات ِٙقتي ايفاٖ ّٔـٛب تٟ

تفاي ضفـؼ ٍٕٞأي ٚ ٕٞـاٞٙـٍي تا تطٛالت ٚ پيٍففت ٞـاي ّٔي ٚ خٟا٘ي ؼـ قٔيٙٝ ِٙايـ، فّْٛ ٚ 

غؽٔات، اوتا٘ؽاـؼٞاي ّٔي ايفاٖ ؼـٔٛالـ ِكْٚ تدؽيؽ٘ؾفغٛاٞؽٌؽ ٚٞفٌٛ٘ٝ پيٍٟٙاؼي وٝ تفاي اِالش يا 

ا اـائٝ ٌٛؼ، ؼـ ٍٞٙاْ تدؽيؽ٘ؾف ؼـ وٕيىيٖٛ فٙي ٔفتٛط ٔٛـؼ تٛخٝ لفاـ غٛاٞؽ تىٕيُ ايٗ اوتا٘ؽاـؼٞ

 ٌففت. تٙاتفايٗ تفاي ٔفاخقٝ تٝ اوتا٘ؽاـؼٞاي ايفاٖ تايؽ ٕٞٛاـٜ اق آغفيٗ تدؽيؽ٘ؾف آٟ٘ا اوتفاؼٜ وفؼ . 

ؼـضؽ ؼـ تٟيٝ ٚ تؽٚيٗ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ وقي ٌؽٜ اوت وٝ ضٕٗ تٛخٝ تٝ ٌفايظ ٔٛخٛؼٚ٘ياقٞاي خأقٝ، 

 أىاٖ تيٗ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ ٚ اوتا٘ؽاـؼ ّٔي وٍٛـٞاي ِٙقتي ٚ پيٍففتٝ ٕٞاٍٞٙي ايداؼ ٌٛؼ. 

 ٔٙاتـ ٚ ٔآغؿي وٝ تفاي تٟيٝ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ تٝ واـ ـفتٝ تٝ ٌفش قيف اوت:

  1372ٔطٕؽي، خقفف ٚ فثؽي وٙٝ وٛٞي، ٔطٕؽ. ويٛي ٚ پفٚـي آٖ.ا٘تٍاـات ففًٞٙ خأـ. -1

2- Mcdonald . B . Kiwifruit : science and management . Chap. 16 Precooling, Storage 

and Transport of Kiwifruit . Text revision 1986  .  

3- Carlos H. crisosto. Kiwifruit Post-Harvest Quality Maintenance Guidelines  

California Kiwifruit Commission . Copyright 2000 

4- Carlos H. crisosto. Central Valley Postharvest Newsletter . University of California. 

July 1995 . Vol.4 , No.2. 

5- Himelrick. David G . Kiwifruit Production Guide. Auburn University  June 1998. 

 هقذهِ

ٌٛ٘ٝ اوت وٝ اق آٖ ٔياٖ أفٚقٜ ؼـ ؼ٘يـا وـٝ ٘ـٛؿ     50، ٌأُ تيً اق Actinidiaceaٔيٜٛ ويٛي اق غا٘ٛاؼٜ 

 تفاي وٍت ٚ تِٛيؽ ٔغفش ٔي تاٌؽ.

Actinidia (Chinensis, Arguta, Kolomikta) 
 إٞيت قياؼي ؼاـؼ. Ac. Chinensisاق ِطاػ التّاؼي ٚ تداـي ٘ٛؿ 



تؿـ آٖ اق زيٗ تٝ قال٘ؽ ٘ٛ تفؼٜ ٌؽٜ  1906ـ خٙٛب زيٗ خىتدٛ وفؼٜ ا٘ؽ. ؼـ واَ ٔثؽأ اِّي ايٗ ٌياٜ ـا ؼ

ؼـ ـؼيـف واالٞـاي ِـاؼـاتي ٚ تدـاـي ؼ٘يـا لـفاـ ٌففـت. ٘ـاْ لـؽيٕي آٖ           1950ٚ ٔيٜٛ ايٗ ٌياٜ ؼـ ؼٞٝ 

Chinese gooseberry        تٛؼٜ وٝ تٝ تؽـيح تٝ ؼِيُ ٌثاٞت ؽاٞفي ايـٗ ٔيـٜٛ تـٝ ويـٛي )٘ـاْ پف٘ـؽٜ اي ؼـ

 ٘اْ ويٛي ففٚت ؼـ وغص تيٗ إِّّي پؿيففتٝ ٌؽ. 1974٘ؽ٘ٛ( تٝ ويٛي تغييف ٘اْ ؼاؼ. تٝ عٛـي وٝ اق واَ قال

 واَ پيً ٌفايظ ٍٟ٘ؽاـي ويٛي ٔٛـؼ ٔغاِقٝ لفاـ ٌففت. 50ؼـ قال٘ؽ٘ٛ تمفيثا اق 

ي ٔمؽٔاتي ؼٚ اِّٝ ٟ٘اَ ويٛي ؼـ ـأىف واٌتٝ ٌؽ وٝ تٝ ٔٙؾٛـ تفـوي ٞا 1347ؼـ ايفاٖ اِٚيٗ تاـ ؼـ واَ

ؼـ ضاِي وٝ وفٔاي ٌؽيؽ  1350ٚ الّيٓ پؿيفي تطت ٘ؾف ايىتٍاٜ تطميمات وٍاٚـقي لفاـ ؼاٌت. ؼـ واَ 

قيف ِفف تٝ ؼـغتاٖ ٔفوثات ِؽٔات قياؼي ٚاـؼ وفؼ ٞير ٌٛ٘ـٝ آاـاـ وـفٔاقؼٌي تـف ـٚي ايـٗ ٟ٘ـاَ ٞـا        

ٚقاـت وٍاٚـقي ٚاـيتٝ ٞاي  ٍٔاٞؽٜ ٍ٘فؼيؽ. ؼـ واَ ٞاي تقؽ اق عفيك ٔٛوىٝ اِالش ٚ تٟيٝ ٟ٘اَ ٚ تؿـ

 التّاؼي ويٛي اق خّٕٝ ٞايٛاـؼ اق وٍٛـٞاي ففا٘ىٝ ٚ ايتاِيا ٚاـؼ وٍٛـ ٌؽ.

ٞايٛاـؼ تي ٌه تٟتفيٗ ٘ٛؿ ويٛي اوت وٝ تاوٖٙٛ وٍت ٌؽٜ اوت. ٔيٜٛ ٞا ؼـٌت ٚ ٌىُ ٚ ا٘ـؽاقٜ آٟ٘ـا   

 ي تاٌؽ.وأالً يىٙٛاغت ٚ تاقاـ پىٙؽ تٛؼٜ ٚ ٔطَّٛ آٖ تفاي ِاؼـات تىياـ ٔٙاوة ٔ

آغاق ٌؽ  1363واـ تىثيف ٟ٘اَ تيٗ فاللٕٙؽاٖ تٝ وٍت ويٛي تٝ ِٛـت تداـي ؼـ ايفاٖ فٕالً اق ضؽٚؼ واَ 

 تٝ تاقاـٞاي ؼاغّي ففضٝ ٌفؼيؽ. 1367ٚ ٔطَّٛ ويٛي اق واَ 

تٝ عٛـ آقٔايٍي ؼـ يىي اق وفؼغا٘ٝ ٞاي اوتاٖ ٔاق٘ؽـاٖ ٍٟ٘ؽاـي ٌؽ وٝ تـٝ   1368اِٚيٗ ٔطِٕٛٝ ؼـ واَ 

تدفتٝ وٓ ٚ آٌاٞي ٘اوافي، ٔيٜٛ ٞا ٘فْ ٌؽ٘ؽ. تٝ تؽـيح تا افكايً ؼاً٘ فٙي، ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ ويـٛي ؼـ  فّت 

 وفؼغا٘ٝ ٞا افكايً يافت.

ٞىتاـ قيف وٍت ويٛي اوت. تـا تٛخـٝ تـٝ ضـايقات ٚ تيٕاـيٟـاي       2500ؼـ ضاَ ضاضف ؼـ وٍٛـ ٔا وغص 

ي تاال تٝ ِطاػ ؼاٌتٗ ٔٛاؼٔقؽ٘ي ٚ ٚيتـأيٗ  ا٘ثاـي وٕتف ويٛي ٘ىثت تٝ ٔفوثات ٚ ٕٞسٙيٗ غٛاَ تغؿيٝ ا

 ٚ فيثف ٚ آ٘كيٓ ٞا وٍت آٖ تىياـ تِٛيٝ ٔي ٌٛؼ. Cٞا تٝ غَّٛ ٚيتأيٗ 

اِثتٝ ؼـ ايٗ غَّٛ ٌاياٖ ؾوف اوت وٝ ٍٕٞاْ تا تٛوقٝ افكايً وغص قيف وٍت تايـؽ الـؽأاتي ٔـٛاف ؼـ    

آٌـاٜ ٚ تفاتـفي ٔٙاوـة ٍٞٙـاْ      خٟت تاويه وفؼغا٘ٝ ٞاي ٔدٟك ٚ تٝ وـاـٌيفي ٔىـلِٛيٗ وٙتـفَ ويفـي    

 ِاؼـات ا٘داْ ؼاؼ.

اق آ٘داوٝ عي واَ ٞاي ٌؿٌتٝ تٝ ؼِيُ اوتمثاَ ّٔفف وٙٙؽٌاٖ ؼـ غاـج اقفُّ ٔمؽاـٍ٘اٞؽاـي ايٗ ٔيـٜٛ  

ؼـ وفؼغا٘ٝ ٞا زٙؽيٗ تفاتف افكايً يافتٝ ٚ تٝ ٔٙؾٛـ تٛوقٝ ِؽٚـ آٖ تٝ وٍٛـٞاي ؼيٍـف، ضـفٚـت آٌـٙا    



ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ ويٛي ؼـ وفؼغا٘ٝ تا اوتفاؼٜ اق تدفتيات ضاِـُ ؼـ ايـفاٖ ٚ    وفؼٖ ؼوت ا٘ؽـواـاٖ تٝ ؼاً٘

 وايف وٍٛـٞا اضىان ٚ تٝ تؽٚيٗ ايٗ آئيٗ واـ الؽاْ ٌؽ.

 

 آييي كار –ًگْذاري كيَي در سزدخاًِ  –هيَُ ّا ٍ سثشي ّا 

 

 ّذف 1

فايظ ٍٟ٘ـؽاـي ٔيـٜٛ   ٞؽف اق ٍ٘اـي ايٗ آئيٗ واـ تقييٗ ـٚي ٞاي تفؼاٌت، آٔاؼٜ واقي، تىتٝ تٙؽي ٚ ٌ

 ويٛي ؼـ وفؼغا٘ٝ تٝ ٔٙؾٛـ ضفؼ ٞف زٝ تيٍتف ٚيمٌي ٞاي آٖ تا ففضٝ تٝ تاقاـ ّٔفف ٔي تاٌؽ. 

 

 داهٌِ كارتزد  2

 تٝ ؼِيُ ٚيمٌي ٍٟ٘ؽاـي ؼـاق ٔؽت آٖ ؼـ وفؼغا٘ٝ واـتفؼ ؼاـؼ.  (1)ايٗ آئيٗ واـ تٟٙا ؼـتاـٜ ـلٓ ٞايٛاـؼ

 

 هزاجع الشاهي  3

 ٚي ٔمفـاتي اوت وٝ ؼـ ٔتٗ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ تٝ آٟ٘ا اـخاؿ ؼاؼٜ ٌؽٜ اوت. ٔؽاـن اِكأي قيف ضا

تؽيٗ تفتية آٖ ٔمفـات خكئي اق ايٗ اوتا٘ؽاـؼ ٔطىٛب ٔي ٌٛؼ . ؼـ ٔٛـؼ ٔفاخـ ؼاـاي تاـيع زاج ٚ / يا 

تدؽيؽ٘ؾف ، اِالضيٝ ٞا ٚ تدؽيؽ٘ؾفٞاي تقؽي ايٗ ٔؽاـن ٔٛـؼ ٘ؾف ٘يىت . ٔقٟـؿا تٟتـف اوـت وـاـتفاٖ     

فـ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ ، أىاٖ واـتفؼ آغفيٗ اِالضيٝ ٞا ٚ تدؽيؽ٘ؾفٞاي ٔؽاـن اِكأي قيف ـا ٔٛـؼ تفـوـي  ؾيٙ

لفاـ ؼٞٙؽ . ؼـ ٔٛـؼ ٔفاخـ تؽٖٚ تاـيع زاج ٚ / يا تدؽيؽ ٘ؾف، آغفيٗ زاج ٚ / يا تدؽيؽ ٘ؾف آٖ ٔـؽاـن  

 اِكأي اـخاؿ ؼاؼٜ ٌؽٜ ٔٛـؼ ٘ؾف اوت . 

 تفؼ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ اِكأي اوت : اوتفاؼٜ اق ٔفاخـ قيف تفاي واـ

 ويٛي  1379: واَ  3475اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ   3-1

                                                           

1- Hayward 



آئيٗ واـ واغتٕاٖ تدٟيكات ٚ ايٕٙي وفؼغا٘ٝ  1375: واَ 1899اوـتا٘ؽاـؼ ّٔي ايـفاٖ   3-2

 ٔٛاؼ غٛـاوي 

 ايي آئيٗ واـ ـٚي زيؽٖ واال ؼـ وفؼغا٘ٝ ٔٛاؼ غؿ 1373: واَ 3399اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ   3-3

آئيٗ واـ ٔطاوثٝ ؽففيت ٚق٘ي وـاِٟٙاي ٍٟ٘ـؽاـي    1374: واَ 3589اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ   3-4

 وفؼغا٘ٝ ٔٛاؼ غؿايي 

ٌفايظ فيكيىي ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ ٚوثكي ؼـ وـفؼغا٘ٝ   1372: واَ 2199اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ   3-5

 ٚ ـٚي ا٘ؽاقٜ ٌيفي آٟ٘ا 

ٚي ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ ٞا ٚ وثكيٟا ؼـ وفؼغا٘ٝ تا ـ 1377: واَ 4559اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ   3-6

 ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ

 هٌظَر از هيَُ در هتي ايي استبًدارد، هيَُ ميَي از رقن ّبيَارد هي ثبضد.  -يادآٍري 

 

 اصغالحات ٍ تعاريف  4

 ؼـ ايٗ اوتا٘ؽاـؼ اِغالضات ٚ يا ٚالٜ ٞا تا تقاـيف قيف تٝ واـ ٔي ـٚؼ :

 هيَُ كيَي   4-1

 ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ.  Actinidiaceaاق غا٘ٛاؼActinidia delisiosaٜٞاي ٔػتّف ؼـغتسٝ تٝ ٔيٜٛ ـلٓ

 رقن ّايَارد  4-2

ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ وٝ تٝ ٘اْ اِـالش وٙٙـؽٜ آٖ ٞـايٛاـؼ     Actinidia chinesisٞايٛاـؼ تٝ ـلٓ اِالش ٌؽٜ ٌٛ٘ٝ 

 ٘أٍؿاـي ٌؽٜ اوت .  (1)ـايت

 سزدخاًِ   4-3

كات ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ وٝ تتٛا٘ؽ ٌفايظ ٚيمٜ ٍٟ٘ؽاـي ويٛي ـا اق ؼيؽ تٝ ٔدٕٛفٝ اي اق واغتٕاٖ ٚ تدٟي

واَ  2199ٚ  1375واَ 1899ؼٔاٚؼٔٝ ٘ىثي ٚ ؼيٍف ٌفايظ ٔٛـؼ٘ياق تأيٗ وٙؽ. تٝ اوتا٘ؽاـؼ ٞاي ّٔي ايفاٖ

 ـخٛؿ ٌٛؼ. 1372

  (1)رسيذى كيَي  4-4

                                                           

1- Hayward wright 

1 – Ripening 



اٌتٝ ٚ تفويثات ٌـيٕيايي آٖ وأـُ   تٝ ضاِتي اق ويٛي ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ وٝ اق ؼيؽ فيكيِٛٛليه تاِٙؽٌي تىٙؽٜ ؼ

 ٌؽٜ تاٌؽ. 

 تزيكس   4-5

ؼـ آب ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ وٝ تٝ ٚويّٝ ؼوتٍاٜ ـففوتٛٔتف ٔيكاٖ آٖ تف پايٝ ؼـِؽ وٙديؽٜ  (2)تٝ ٔٛاؼ خأؽ ٔطَّٛ

 ويٛي ا٘داْ ٌٛؼ.   - 1379واَ  3475ٔي ٌٛؼ. وٙدً عثك اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ 

 گاس اتيلي   4-6

ـ اوت وٝ ؼـ ااف فقاِيتٟاي ضياتي ٔيٜٛ اق آٖ غاـج ٌؽٜ ٚ ٔٛخة ـويؽٖ ويٛي ٔي يىي اق ٌاقٞاي ففا

 ٌٛؼ. 

 (3)سفتي تافت هيَُ  4-7

 8تٝ ٔقياـي ؼـ تقييٗ ؼٚـٜ ٍٟ٘ؽاـي ٚ ـويؽٖ ٔيـٜٛ ٌفتـٝ ٔـي ٌـٛؼ وـٝ تـا ؼوـتٍاٜ پٙتفٚٔتـف ) تـا ٘ـٛن           

 ( ا٘ؽاقٜ ٌيفي ٔي ٌٛؼ . (4)ٔيّيٕتفي

 ًزهي  4-8

 اليٓ تيٗ ؼٚ اٍٍ٘ت، ايىتاؼٌي ٌٌٛت ٔيٜٛ  اق ؼوت تفٚؼ تٝ آٖ ٘فْ ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ.ٍٞٙأي وٝ تا فٍاـ ٔ

 (5)تذ شكلي  4-9

 تٝ ٞفٌٛ٘ٝ ٘اٞٙداـي ؼـ ٌىُ عثيقي ٔيٜٛ ٌفتٝ ٔي ٌٛؼ.

 اصَل ًگْذاري كيَي در سزدخاًِ   5

 ًگْذاري در دهاي كن تِ هٌظَر  5-1

 وٙؽ وفؼٖ تٙفه ٚ وايف فقاِيتٟاي ضياتي ٔيٜٛ   5-1-1

 وٓ ٚ ٔطؽٚؼ وفؼٖ فقاِيت تاوتفيٟا ٚ لاـزٟا ٚ خٌّٛيفي اق فىاؼ ٔيٜٛ  5-1-2

 خٌّٛيفي اق تغييفات وفيـ ويفي ٔيٜٛ ٔا٘ٙؽ ـويؽٌي تيً اق ضؽ ٚ ٘فٔي ٔيٜٛ  5-1-3

 ًگْذاري در دهِ ًسثي تاال تِ هٌظَر  5-2

 واًٞ تثػيف ٌؽيؽ ٚ ضفؼ عفاٚت ٔيٜٛ ٚ خٌّٛيفي اق زفٚويؽٌي  5-2-1

 ج كزدى گاسّاي فزار ًاشي اس فعاليتْاي حياتي هيَُ خار  5-3

                                                           

2 – Soluble Solids Content 
3 – Flesh Firmness 
4 – Penetrometer (8 – mmtip) 
5 - Misshapen 



 ، ٔؽت ٍٟ٘ؽاـي ويٛي عٛال٘ي تف ٔي ٌٛؼ. (1)تا ٍٟ٘ؽاـي ؼـ وفؼغا٘ٝ تا ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ

 تٝ پيٛوت ب ايٗ آئيٗ واـ ـخٛؿ ٌٛؼ. 

 تزداشت  6

 سهاى تزداشت  6-1

 وفؼغا٘ٝ ؼاٌتٝ تاٌؽ.ٔيٜٛ ـا تايؽ ٍٞٙأي تفؼاٌت ٕ٘ٛؼ وٝ عٛال٘ي تفيٗ فٕف ٍٟ٘ؽاـي ـا ؼـ 

تاٌؽ. ؼـ  2/6ويٛي تايؽ قٔا٘ي زيؽٜ ٌٛؼ وٝ ا٘ؽاقٜ ٔٛاؼ خأؽ ٔطَّٛ )تفيىه ( آٖ وٕيٙٝ   6-1-1

  أا وفت ٚ ٘فويؽٜ اوت. (2)ايٗ ٍٞٙاْ ٔيٜٛ ، وأُ

ؼاـ٘ؽ فالٜٚ تفآ٘ىٝ ٕ٘ي تٛاٖ آٟ٘ا ـا ؼـ وفؼغا٘ٝ تػٛتي  2/6ٔيٜٛ ٞايي وٝ ٍٞٙاْ تفؼاٌت ، تفيىه وٕتف اق 

 ٍٟ٘ؽاـي وفؼ په اق ـويؽٖ ٘يك ٔكٜ ٚ عقٓ ٔغّٛب ٘ػٛاٞٙؽ ؼاٌت .

  ثبضد . 7-9ايدُ آل آى است مِ اًدازُ ثرينس در ٌّگبم ثرداضت  –يادآٍري 

 تاٌؽ .  kgf 10-7  وفتي تافت ويٛي ٍٞٙاْ زيؽٖ تايؽ ضؽٚؼ 6-1-2

 تف ـٚي آٖ ٘ثاٌؽ.  ويٛي ـا تايؽ ٍٞٙاْ غٙىي ٞٛا زيؽ ٚ ٔفالة تٛؼ لغفات تاـاٖ ٚ ٌثٙٓ 6-1-3

 ًحَُ تزداشت  6-2

واـٌفاٖ تايؽ آٔٛقي ؼيؽٜ ، ٘اغٗ ٞا وٛتاٜ ٚ ؼوتىً ٘فْ ٘ػي تؽوت ؼاٌتٝ تاٌٙؽ تا اق ايدـاؼ ِـؽٔٝ تـٝ    

پٛوت ٔيٜٛ خٌّٛيفي ٌفؼؼ. ٔيٜٛ ٞا تاؼوت زيؽٜ ٌؽٜ ؼاغُ ويىٝ ٞاي ٔيٜٛ زيٙي لفاـ ٔي ٌيف٘ؽ. ؼـ ايـٗ  

ٜ ٞا تٝ ـاضتي ؼـ ااف تي اضتياعي ؼزـاـ آوـية غٛاٞٙـؽ ٌـؽ. ٚلتـي      ٔفضّٝ تا ٚخٛؼ ؽاٞف وأال وفت ، ٔيٛ

  ٗ تفؼاٌـت ٕ٘ـٛؼ قيـفا ٔقياـٞـاي      (1) وٕيٙٝ تاِٙؽٌي ؼـ تاك ويٛي ٍٔاٞؽٜ ٌؽ ٔي تٛاٖ ٔيٜٛ ـا ؼـ يـه زـي

 ؽاٞفي خٟت خؽاواقي ٔيٜٛ تاِٙؽٜ اق غيف آٖ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ . 

   هيَُ ميَي ثبيد ثدٍى دم چيدُ ضَد . –يادآٍري 

 اس تزداشت  پس 6-3

                                                           

1 - Controlled Atmosphere (CA) 
2 - Mature 
1 - Single Pick  



ؼٚ فأُ ٔطيغي وٝ تكـٌتفيٗ ااف ـا ؼـ ٘فٔي ٔيٜٛ په اق تفؼاٌت ؼاـ٘ؽ ؼٔاي تاال ٚ ٚخٛؼ اتيّٗ اوت . ٔيٜٛ 

تايؽ ؼـ تاك تا ٍٞٙاْ ضُٕ ٚ ٘مُ ؼـ وايٝ ٍٟ٘ؽاٌتٝ ٌٛؼ . ٕٞسٙيٗ ؼٔاي تاالي ٔيٜٛ تفؼاٌت ٌـؽٜ تايـؽ تـٝ    

وافت په اق تفؼاٌت تايىـتي ؼٔـاي    48٘ازاـا وافت ٚ  24وففت واًٞ ياتؽ تٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ تفخيطا ؼـ 

ؼـخٝ وّىيٛن ـوا٘ؽ تا تيٍيٙٝ ٔؽت ٍٟ٘ؽاـي تؽوت آيـؽ. ؼـ غيـف ايّٙـٛـت آب ٔيـٜٛ تـٝ       4ٔيٜٛ ـا تٝ 

% واًٞ آب تٝ ٚيمٜ ؼـ ا٘تٟاي والٝ اي ٔيٜٛ ) خاي وٙؽٜ ٌؽٖ ؼْ ٔيٜٛ  3-4وففت تثػيف ٌؽٜ وٝ تا ضؽٚؼ 

 ( ٕٔىٗ اوت زفٚويؽٌي ايداؼ ٌٛؼ. 

پس از ثرداضت تب رسيدى ثِ سردخبًِ ثبيد از ّر عولي مِ هَجت آسيت ديدگي هيَُ هي گردد هبًٌد )پرتبة مردى، زخوي مرردى،   – 1ادآٍري ي

 ( خَدداري مرد.…فطردى ٍ 

 ثبيد هراقت ثَد تب هيَُ در ّوِ هراحل جبثجبيي ٍ تراثري ٍ ًگْداري در هعرض اتيلي قرار ًگيرد   – 2يادآٍري 

 ساسي هيَُآهادُ  7

په اق تفؼاٌـت ٚ لـثُ اق تىتٝ تٙؽي، آٔاؼٜ وـاقي ٔيٜٛ تٝ ٌفش قيف تٝ ٚويّٝ تدٟيكات ٔٙاوة ٔفتٛط 

 ا٘داْ ٔي ٌٛؼ.

 تويش كزدى  7-1

، ؾـات وٛزه ٚ تفي ٞا ٚ تالي ٔا٘ؽٜ ٞاي ؼيٍـف )قائـؽٜ ٞـاي    (1)اتتؽا ؼـ ٔفضـّٝ تٕيك وـفؼٖ ٚ تفن ق٘ي

 تٝ ٔي ٌٛ٘ؽ. ٔفتٛط تٝ تاك ( اق وغص ٔيٜٛ تفؼاٌ

 (2)جَر كزدى 7-2

٘فف واـٌف ؼـ ؼٚ عفف ٔيك تاقـوي ٔيٜٛ ٞاي  6-8وپه ٔيٜٛ ٚاـؼ ٔفضّٝ خٛـ وفؼٖ ٌؽٜ وٝ ٔقٕٛال تقؽاؼ 

 آوية ؼيؽٜ ٚ ِىٝ ؼاـ ٚ تؽ ٌىُ ـا خؽا ٔي وٙٙؽ.

 درجِ تٌذي 7-3

ـخٝ تٙـؽي ـا ا٘دـاْ   ويٛي فُٕ ؼ  - 1379واَ  3475تالفاِّٝ په اق خٛـ وفؼٖ، تايؽ عثك اوتا٘ؽاـؼ ّٔي 

ؼاؼ. ؼـ ايٗ ِٛـت ٔيٜٛ ٞاي ؼـخٝ تٙؽي ٌؽٜ ٚ تا ا٘ؽاقٜ ٔقّْٛ ؼـ واِٗ ٞـاي ٍٟ٘ـؽاـي خـاي ٍٔػّـي     

ؼاٌتٝ وٝ ٞٓ تفاي ِاضة واال اق ٘ؾف تاقاـياتي ٚ ٞٓ تفاي ٔىلَٛ وفؼغا٘ٝ اق ٘ؾف ٘طٜٛ غفٚج وـاال ٔفيـؽ   

 غٛاٞؽ تٛؼ. 

                                                           

1 - Brushing 
2 - Sorting 



 

 تستِ تٌذي  8

وـا٘تي ٔتـف اوـتفاؼٜ     30خقثٝ ٞاي پالوتيىي تا اـتفاؿ تيٍـيٙٝ  خٟت تىتٝ تٙؽي تايىتي اق   8-1

 وفؼ. 

ٌٙدايٝ ٞاي ٔٛـؼ اوتفاؼٜ ٘ثايؽ آِٛؼٜ تٝ لاـذ ٚ ٔيىفٚاـٌا٘يىٓ ٞاي ؼيٍف تاٌٙؽ په تايـؽ    8-2

 پيً اق لفاـؼاؼٖ ٔيٜٛ ضؽ ففٛ٘ي ٌٛ٘ؽ.

ـوـيؽٖ ٞـٛاي   ٌٙدايٝ ٞاي ٔٛـؼ اوتفاؼٜ تفاي تىتٝ تٙؽي ضٕٗ ؼاٌتٗ ٔٙافـؿ القْ تـفاي     8-3

واِٗ وفؼغا٘ٝ تٝ ٔيٜٛ ٞا تايؽ تٝ ا٘ؽاقٜ وافي ٔماْٚ تٛؼٜ ٚ تفآٔؽٌي تيك وٝ تٝ ٔيٜٛ آوية ٚاـؼ ٕ٘ايؽ ٘ؽاٌتٝ 

 تاٌٙؽ.

 

 كارّاي هزتَط تِ سزدخاًِ گذاري  9

لثُ اق تاـزيٙي ٔيٜٛ ؼـ واِٗ ٞاي ٍٟ٘ؽاـي وفاـي ٔي ٌٛؼ تفاتف ففْ پيٍٟٙاؼي پيٛوـت    9-1

 ٖ تقييٗ ٚ ؼـ ففْ ٔؿوٛـ ؼـج ٌفؼؼ.اِف ٍٔػّات اِٚيٝ آ

واًٞ ٘يافتٝ تاٌـؽ ٔي تـٛاٖ ؼٔـاي آٖ ـا ؼـ آٔاؼٌاٜ واٞــً ؼاؼ. )پـيً     ؼـ ِـٛـتي وٝ ؼٔـاي ٔيٜٛ لثـالً

 (1)وفؼ وفؼٖ(

په اق پاييٗ آٔؽٖ ؼٔاي ٔيٜٛ ٌٙدايٝ ٞاي ضاٚي آٖ ـا تايؽ تٝ واِٗ ٞاي اِّي ٍٟ٘ـؽاـي    9-2

تايـؽ خـؽا اق     ٜ ٞاي ٔتقّك تٝ زٙؽ تاغؽاـ ؼـ يه واِٗ ٍٟ٘ؽاـي ٌـٛ٘ؽ ضتٕـاً  ا٘تماَ ؼاؼ. ؼـ ٔٛاـؼي وٝ ٔيٛ

 يىؽيٍف لفاـ ٌيف٘ؽ.

آئيٗ وـاـ   - 1373واَ 3399تاـزيٙي ٔيٜٛ ويٛي ؼـ وفؼغا٘ٝ تايؽ عثك اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ  9-3

 ـٚي زيؽٖ واال ؼـ وفؼغا٘ٝ ٔٛاؼ غؿايي ا٘داْ ٌٛؼ.

وـاَ   3589ٍٟ٘ؽاـي تايؽ عثـك اوـتا٘ؽاـؼّٔي ايـفاٖ     تٟفٜ ٌيفي ٔٙاوـة اق فضـاي واِٗ  9-4

 آئيٗ واـ ٔطاوثٝ ؽففيت ٚق٘ي واِٗ ٞاي ٍٟ٘ؽاـي وفؼغا٘ٝ ٔٛاؼ غؿايي ا٘داْ ٌٛؼ. 1374

                                                           

1 – Precooling 



سبعت در فضبي ثستِ تحت عورل   84سبلي ّبي ًگْداري در سردخبًِ ثبيستي قجل از ٍرٍد هيَُ ضد عفًَي گردًد ثِ ايي ترتيت مِ  -يادآٍري 

 ثب قبرچ مص ّبي هجبز قرار گرفتِ سپس ثِ هدت يل ّفتِ َّادّي ضًَدضد عفًَي 

 شزايظ تْيٌِ ًگْذاري  11

 دها  11-1

 ؼـخٝ وّىيٛن وفاـي ٔي ٌفؼؼ .  0 ± 5/0ؼٔاي تٟيٙٝ تفاي ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ 

 ي احتوبلي آى ثبيد اجتٌبة مرد . درجِ سلسيَس ثِ هٌظَر سبلن ًگْداضتي هيَُ ٍ جلَگيري از يخ زدگ – 5/0ازدهبي پبييي تر از  –يادآٍري 

ٔاٞٝ ؼـ ٔمايىٝ تا ؼٔاي  1-2ؼـخٝ وّىيٛن ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼ واًٞ ٔؽت ٍٟ٘ؽاـي  2اٌف ٔيٜٛ ؼـ ؼٔاي 

 ِفف ؼـخٝ وّىيٛن پيً تيٙي ٔي ٌٛؼ . 

ؼـخٝ وّىيٛن تافث ؼٚ تفاتف ٌؽٖ فُٕ تٙفه ٚ تمفيثـا ّ٘ـف    5افكايً ؼٔا اق ِفف ؼـخٝ وّىيٛن تٝ 

ؼـخٝ وّىيٛن وٝ تفاتف وفيـ تف اق ؼٔاي ِـفف   5ـي ٔي ٌٛؼ . ٕٞسٙيٗ ٔيٜٛ ؼـ ؼٔاي ٌؽٖ ؼٚـاٖ ٍٟ٘ؽا

 ؼـخٝ وّىيٛن ٘فْ غٛاٞؽ ٌؽ. 

 دهِ ًسثي  11-2

 % وفاـي ٔي ٌفؼؼ .  90 – 95ؼٔٝ ٘ىثي ٔٙاوة تفاي ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ 

ترب از ايجربد ضرجٌن يرب شالرِ رٍي هيرَُ ٍ پَسريدگي        تٌدي گردش َّا ثراي تبهيي دهب ٍ دهِ ًسجي ينٌَاخت ثبيد ثِ گًَِ اي ثبضد  -يادآٍري 

 جلَگيري گردد.  

 تٕاْ ٔيٜٛ ٞاي تاقٜ تقؽ اق تفؼاٌت آب اق ؼوت ؼاؼٜ ٚ ؼـ ٘تيدٝ واًٞ ٚقٖ پيؽا ٔيىٙٙؽ.

اٌف زٝ ٔيكاٖ اق ؼوت ؼاؼٖ ـعٛتت تا ٌفايظ ؼٔاي ٞٛاي ٔطيظ ، ؼٔاي تافت ٔيـٜٛ ٚ تٙـؽي ٌـفؼي ٞـٛا      

ؼ ، أا فاوتٛـ فٕؽٜ ؼـ واًٞ ٚقٖ تقؽ اق وفؼ ٌؽٖ ٔيٜٛ ٚ ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ِفف تاايف ٔي پؿيف (1)تفضىة قٔاٖ

ؼـخٝ وّىيٛن ، ـعٛتت ٘ىثي ٞٛاي اعفاف ٔيٜٛ اوت . واًٞ ٚقٖ ؼـ ٔيٜٛ ويٛي ٔـي تٛا٘ـؽ تـا وـاًٞ     

 ٘ازيكي ؼـ وفتي تافت ٕٞفاٜ تاٌؽ . 

 اتيلي  11-3

ppbا٘ؽاقٜ ٌاق اتيّٗ ؼـ ٞٛاي واِٗ وفؼغا٘ٝ 
 ٔي ٌفؼؼ . وفاـي 10-5 (1)

                                                           

1 - Velocity 
1 - Part  per billion 



تاويؽ ٔي ٌٛؼ تا تٛخٝ تٝ ضىاويت ٔيٜٛ ويٛي ٘ىثت تٝ اتيّٗ تايؽ وقي وفؼ ٔيٜٛ ؼـ ٔفاضُ تقؽ اق تفؼاٌت 

 ٚ ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ٔقفْ اتيّٗ لفاـ ٍ٘يفؼ. 

ويٛي ٘ثايؽ تأيٜٛ ٞاي ؼيٍف وٝ تِٛيؽاتيّٗ ٔي وٙٙؽ تفاتفي ٚ ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼ ٔا٘ٙؽ وية ، ٌالتي ٚ ٔٛق. قيفا 

 ٜٛ ٌؽٜ ٚ تٝ ٌٛ٘ٝ ٔٛافي ؼٚـٜ ٍٟ٘ؽاـي ٚ ففٚي ٔيٜٛ ـأطؽٚؼ ٔي وٙٙؽ. تافث ٘فٔي ٔي

ٌٛؼ. تٟٛيٝ ٔؽاْٚ ؼـ عَٛ ٍٟ٘ؽاـي تافث واًٞ وغص اتـيّٗ ٔـي    (2)ٔيكاٖ اتيّٗ تايؽ تفاوان ٘ؾٕي پايً

 ٌفؼؼ . 

  ثبيد از ليفت تراك ّبيي مِ ثب ًيرٍي ثبتري مبر هي مٌٌد ثْرُ گرفت. –يادآٍري 

 ي عوز ًگْذار 11-4

 ٔاٜ ٔي تاٌؽ.  6فٕف ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ ويٛي تا پيفٚي اق ٌفايظ تٟيٙٝ ٍٟ٘ؽاـي تيٍيٙٝ 

 

 تاسرسي هيَُ در سزدخاًِ  11

ؼـ عَٛ ؼٚـٜ ٍٟ٘ؽاـي خٟت ٌٙاوايي تٝ ٔٛلـ ضايقات اضتٕاِي ٚ آٌاٞي اق زٛ٘ي ٔيٜٛ تايؽ تـٝ ٌٛ٘ـٝ اي   

ك لـفاـ ؼاؼ . ؼـ ِـٛـت ٍٔـاٞؽٜ ٞفٌٛ٘ـٝ     ٔفتة اق آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ تفؼاـي وفؼ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ـا ٔٛـؼ تفـوـي ؼليـ  

٘اٞٙداـي ؼـ ضؽ أىاٖ اق پيٍففت آٖ خٌّٛيفي ٕ٘ٛؼٜ ٚ ؼـ غيف ايّٙٛـت ٘ىثت تٝ ففضـٝ ؼـ تـاقاـ تايـؽ    

 فُٕ ٕ٘ٛؼ. 

 

 ضايعِ ّاي دٍراى ًگْذاري  12

 تغٛـ وّي تيٗ تيٕاـي ٞاي تقؽ اق تفؼاٌت ٚ ٘اٞٙداـي ٞاي فيكيِٛٛليىي تايؽ ففق ٌؿاٌتٝ ٌٛؼ . 

 ًاٌّجاري ّاي فيشيَلَصيكي   12-1

 آسية تزخاستِ اس يخ سدى 12-1-1
(1)

 

ٌٌٛت ٔيٜٛ ؼـ ا٘تٟاي والٝ اي ٌفٚؿ ٌؽٜ ٚ تٝ وٛي ا٘تٟـاي   (2) ؼـ ايٗ ٘اٞٙداـي ضاِت ٘يٓ ٌفافي )ٔاتي(

 خٛا٘ٝ اي ٔيٜٛ پيٍففت ٔي وٙؽ . تافت ٔيٜٛ ٞاي ضىان ؼـ ٍٟ٘ؽاـي عٛال٘ي تا ضؽي قـؼ ٔي ٌٛ٘ؽ. 

                                                           

2 - Monitoring  
1- Freezing Damage 

2- Translucency 



قؼٖ ؼـ ٔيٜٛ ٞاي قٚؼ ٍٞٙاْ زيؽٜ ٌؽٜ ٍٞٙأي وٝ ؼـ ؼٔاي قيف ِفف ؼـخٝ وّىيٛن ٍٟ٘ـؽاـي  آوية يع 

ٌٛ٘ؽ ٚ ياقٔا٘ي وٝ ٔيٜٛ ٞا ؼـ تاك ؼـ ٔقفْ يػثٙؽاٖ ٘اٌٟا٘ي لفاـ ٌيف٘ؽ اتفاق ٔي افتؽ. ٔيـٜٛ ٞـاي وـٝ ؼـ    

ا٘تٟاي  (3)ٌؽٌياٚاغف فُّ يع ٔي ق٘ٙؽ ٔقٕٛال ؼـ لىٕت ٌا٘ٝ ٔيٜٛ ، وِّٟٛا ٔتالٌي ٌؽٜ ٚ ٔٛخة خٕـ 

 والٝ اي ٔيٜٛ ٔي ٌٛؼ . 

 (4) سختي هياًي 12-1-2

ؼـِؽ ؼـ واِٗ ٍٟ٘ـؽاـي   8تاالتف اق  CO2ايٗ ٘اٞٙداـي تا لفاـ ٌففتٗ ٔيٜٛ ويٛي ؼـ ٔقفْ اتيّٗ ٚ ٔيكاٖ 

ايداؼ ٔي ٌٛؼ . ؼـ ايٗ ضاِت ا٘ؽـٖٚ ٔيٜٛ ٘فويؽٜ ٚ وػت ٚ زٛتي ٔي ٔا٘ؽ ؼـ ضاِيىٝ تالي تافت آٖ ٘فْ ٚ 

 ٜ ٚ آب افتاؼٜ ٌؽٜ ٚ وثك تيفٜ ٔي ٌفؼؼ . ـويؽ

 (5) خزاتي درًٍي 12-1-3

ٍ٘ا٘ٝ آٖ تا تي ـٍ٘ي غفيف ؼـ ا٘تٟاي خٛا٘ٝ اي ٔيٜٛ ٌفٚؿ ٔي ٌٛؼ . تا ٌؿٌت قٔاٖ ؼـ اعفاف ا٘تٟاي 

 خٛا٘ٝ اي ٔيٜٛ پػً ٌؽٜ ٚ تػً ٚويقي ـا ؼـ تف ٔي ٌيفؼ . 

 ت قيفيٗ پٛوت ٔيٜٛ ؼيؽٜ ٔي ٌٛؼ. تا پيٍففت ايٗ اغتالَ ٘ٛفي ؼاٖ ؼاٖ ٌؽٖ )ٌٙي( تاف

 (1) ًين شفافي پزيكارج 12-1-4

ايٗ اغتالَ ٞٓ ؼـ ٔيٜٛ ا٘ثاـ ٌؽٜ ؼـ ٞٛاي ٔقِٕٛي ٚ ٞٓ ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ واِٗ تا ؼٔاي ِفف ؼـخٝ ؼيؽٜ 

ٔي ٌٛؼ . ٍ٘ا٘ٝ آٖ تٝ ِٛـت ِىٝ ٞاي ٘يٓ ٌفاف ) ٔات ( ؼـ تافت تيفٚ٘ي پٛوت ؼـ ا٘تٟاي لّٕي ٌىُ 

ٞفتٝ  12وٝ ٕٔىٗ اوت تٝ وٙاـٜ ٞا پيٍففت وٙؽ ٘يٓ ٌفافي پفيىاـج ـا ٔي تٛاٖ تقؽ اق  ؽاٞف ٔي ٌٛؼ

ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ِفف ؼـخٝ وّىيٛن ٍٔاٞؽٜ ٕ٘ٛؼ . ضضٛـ اتيّٗ ؼـ فضاي واِٗ ٍٟ٘ؽاـي تافث ٌؽت 

 پيٍففت ٍ٘ا٘ٝ ٞا ٔي ٌٛؼ . 

 (2)سفيذك هياًي 12-1-5

                                                           

3- Pinching 

4 - Hard Core  
5 - Internal Breakdown  
1- Pericarp translucency  
2 - White – Core Inclusions 



 3ٚ اتيّٗ تٝ ٔؽت تـيً اق   CO2تطت تاايف تاال ـفتٗ  ِىٝ ٞاي ٔدكاي ـٌٚٗ ؼـ تافت ٔيا٘ي ٔيٜٛ ٔي تٛا٘ؽ

اتيّٗ ٔا٘ـ تثؽيُ ٍ٘اوتٝ تـٝ لٙـؽ   ٚ  CO2ٞفتٝ ؼـ ؼٔاي ِفف ؼـخٝ وّىيٛن تٛخٛؼ آيٙؽ . ؼـ ٚالـ تفوية 

 ٔي ٌفؼؼ. 

  تيواري پس اس تزداشت 12-2

 (3)تَتزيتيس 12-2-1

ٛقيّٙؽ ، ايـاالت ٔتطـؽٜ أفيىـا، ٌـيّي،     ايٗ تيٕاـي فالٜٚ تف وٍٛـ ٔا ؼـ ٕٞٝ ٔٙاعك وٍت ويٛي افٓ اق ٘ي

يٛ٘اٖ ٚ ايتاِيا ٕٔىٗ اوت اتفاق افتؽ. تٛتفيتيه ٟٕٔتفيٗ تيٕاـي ا٘ثاـي ويٛي اوت. تيٕـاـي تٛوـظ لـاـذ    

Botrytis Cinerea ـٌٚٗ ٔتٕايُ تٝ لٟـٜٛ   (4)ايداؼ وٝ ؼـ ٔطيظ وٍت آقٔايٍٍاٞي تِٛيؽ وپه غاوىتفي

 اي ٔي ٕ٘ايؽ . 

 پٛويؽٌي ٘فْ ؼـ ا٘تٟاي والٝ اي ٔيٜٛ ٚ يا ؼـ ٔطُ قغٓ ٞاوت.  ٌايـ تفيٗ ٍ٘ا٘ٝ آٖ ،

تافت آِٛؼٜ، تيفٜ ـً٘ ٚ آتؽاـ ٔي ٌٛؼ . آِٛؼٌي اِٚيٝ ٔي تٛا٘ؽ ؼـ ٞف قٔاٖ اق پاياٖ خٛا٘ٝ ق٘ي تا تفؼاٌت 

ؼـ لىٕتٟاي ٔىتقؽ تٛخٛؼ تيايؽ . وپه ؼـ ؼٚـٜ ٍٟ٘ؽاـي ؼـ ٌفايظ ٔٙاوة ـعٛتتي پيٍففت ٔي وٙؽ ٚ 

 ٜ وآِ پػً ٔي ٌٛؼ.ؼاغُ ٔيٛ

 ديگر ثيوبري ّبيي مِ هوني است ثِ ميَي آسيت ثسًٌد ثِ ضرح زير هي ثبضٌد:    -يادآٍري 

Alternaria rot - Blue mold - Dorthiorella rot - Phoma rot - Phomopsis rot - Sclerotinia 

rot - Mucor rot -Buck shot rot 

 

                                                           

3 - Botrytis 
4 - Gray Mold 



 پيَست الف

 ِ سزدخاًِفزم پيشٌْادي تحَيل كيَي ت

 )الشاهي (

 

 ٘ٛؿ ٔيٜٛ                                                         ٔٙغمٝ تفؼاٌت 

 تاـيع ٚـٚؼ تٝ وفؼغا٘ٝ 

 2/6                2/6وٕتف اق           2/6ٔيكاٖ تفيىه             تيً اق                                   

 قياؼ                  وٓ                   ٘ؽاـؼ   ٔيكاٖ ٘فٔي                

 ِؽٔات ٔىا٘يىي             قياؼ                  وٓ                   ٘ؽاـؼ                                

 ٍضعيت هحصَل

 ٘ؽاـؼ        تؽ ٌىّي                    قياؼ                 وٓ                                             

 ؼْ ٔيٜٛ                      قياؼ                 وٓ                   ٘ؽاـؼ                                  

 

 آيا آِٛؼٌي تٝ أفاْ ٔا٘ٙؽ ٌپٍه ؼاـؼ؟  

 آيا ٔيٜٛ وٛـت ٌؽٜ اوت ؟

 آيا ٔيٜٛ ؼـخٝ تٙؽي ٌؽٜ اوت ؟

 ضؽاوثف ٔؽت قٔاٖ ٍٟ٘ؽاـي :

 

 صبحت مبال                                           هسئَل مٌترل ميفي سردخبًِ                   

 اهضبء ٍ تبريخ                                                  اهضبء ٍ تبريخ                  



 پيَست ب

 َّاي كٌتزل شذُ

 ) اعالعاتي (

اق اتيّٗ ؼـ وفؼغا٘ٝ تفاي افكايً فٕف ٍٟ٘ؽاـي ٔيٜٛ اوتفاؼٜ ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ تٝ ٕٞفاٜ وٙتفَ ؼٔا ، ؼٔٝ ٚ ٌ

 ٔي ٌٛؼ . 

ٞـٛاي ؼاغُ واِٟٙاي ٍٟ٘ـؽاـي تٝ ٌٛ٘ـٝ اي تغييـف ؼاؼٜ ٔي ٌــٛؼ وـٝ ٔيــكاٖ اوىيــمٖ آٖ وٕتــف ٚ ؼي      

 ـخٛؿ ٌفؼؼ . 4559اوىيؽوفتٗ آٖ تيٍتف اق ٞٛاي ٔقِٕٛي تاٌؽ . تٝ اوتا٘ؽاـؼ ّٔي ايفاٖ 

 % تفوؽ .  5% ٚ ؼي اوىيؽوفتٗ آٖ تٝ  2ي واِٗ وفؼغا٘ٝ تايؽ تٝ ٔيكاٖ اوىيمٖ ٞٛا

فأُ اِّي ٔتاتِٛيىٓ ، اوىيمٖ اوت ِؿا تا واًٞ ٔيكاٖ آٖ ؼـ ٔطيظ ٔي تٛا٘يٓ اق فقاِيت ٔتـاتِٛيىي ٔيـٜٛ   

تىاٞيٓ . ؼي اوىيؽ وفتٗ ٘يك ااف غٙثي وٙٙؽٌي ـٚي اتيّٗ ؼاـؼ ٚ اِثتٝ تايؽ تٛخٝ ؼاٌت وـٝ ا٘ـؽاقٜ تـيً اق    

 ؽ آٖ قياٖ ٞايي تٝ ؼ٘ثاَ ؼاـؼ . ض

تاايف تيٍتفي ؼـ ٘فٔي غٍـا  ؼاغّـي ٚ    O2٘ىثت تٝ افكايً ٌاق  CO2تطميمات ٍ٘اٖ ؼاؼٜ وٝ افكايً ٌاق 

 غاـخي ٔيٜٛ ؼاـؼ . 

ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ ؼـ واِٗ ٞايي لاتُ ا٘داْ اوت وٝ غيف لاتـُ ٘فـٛؾ ٌـاق ٞـا وـاغتٝ ٌـؽٜ تاٌـٙؽ ٚ ؼاـاي        

 ٚ اتيّٗ تاٌٙؽ .  O2  ٚCO2ؼوتٍاٟٞاي ا٘ؽاقٜ ٌيفي 

 ٔيٜٛ ٞا تفاي ٍٟ٘ؽاـي ، تيٍيٙٝ يه ٞفتٝ تقؽ اق تفؼاٌت تايؽ ؼـ ٌفايظ فٛق لفاـ ٌيف٘ؽ . 

اق فٛايؽ ٟٔٓ ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ ضفؼ وػتي تافت ٔيٜٛ ٚ واًٞ ٌيٛؿ تٛتفيتيه اوـت . ؼـ ٞـف ؼٚ ٌـفايظ    

وففت ٘فْ ٌؽٖ وٙؽتف ٘ىثت تٝ ٔيٜٛ ٞاي  ٍٟ٘ؽاـي )ٞٛاي ٔقِٕٛي ٚ وٙتفَ ٌؽٜ( ٔيٜٛ ٞاي تا ا٘ؽاقٜ تكـي

ٞفتٝ تيٍـتف ؼـ ٔمايىـٝ تـا ٞـٛاي      16وٛزىتف ؼاـ٘ؽ . ٔيٜٛ ـا ؼـ ٞٛاي وٙتفَ ٌؽٜ ٔي تٛاٖ تٝ ٔؽت تيٍيٙٝ 

تفاتف وففت ٘فْ ٌؽٖ وـاًٞ   3ٔقِٕٛي ٍٟ٘ؽاـي ٕ٘ٛؼ ٚ ٕٞسٙيٗ عثك تفـوي پمٍٍٚٞفاٖ ؼـ ايٗ ٌفايظ 

 ٔي ياتؽ .



 پيَست ج

 زيتيس در سزدخاًِسيستن پيش تيٌي تَت

 ) اعالعاتي (

تطميمات ٍ٘اٖ ؼاؼٜ وٝ تٟتفيٗ وٙتفَ تٛتفيتيه تا ؼٚ وٕپاٌي ؼـ ٔفضّـٝ ٌـىٛفٝ ؼاؼٖ ٚ ٘يـك ؼٚ وٕپاٌـي     

پيً اق تفؼاٌت ٔيٜٛ ويٛي لاتُ ا٘داْ اوت . اق آ٘دا وٝ واًٞ تيٕاـي تٛتفيتيه تـا ا٘دـاْ زٟـاـ ٔفضّـٝ     

ف ٔماْٚ ٌؽٖ ٔيىفٚاـٌا٘يىٓ ٞاي تيٕاـي قا ٚ اضتٕـاَ  وٕپاٌي ٕٔىٗ اوت التّاؼي ٘ثٛؼٜ ٚ ٕٞسٙيٗ غغ

ٌىتــفي   (1)وفعاٖ قايي ـا تٝ ؼ٘ثاَ ؼاـؼ خٟت پيً تيٙي وغٛش تٛتفيتيه ؼـ وفؼغا٘ٝ ويىتٓ پايً تـاك 

 پيـؽا وفؼٜ اوت وٝ تٝ ٌـفش قيـف ٔي تاٌـؽ:

(P.D.A)ايٗ ويىتـٓ اق عـفيك پّيت ٌؿاـي ا٘تٟاي والٝ اي ٔيٜٛ ؼـ ٔطيظ وٍت 
ٚ تفـوي ٔيكاٖ پفٌٙٝ  (2) 

ٞاي ـٌؽ وفؼٜ تٝ ٚويّٝ لاـذ تٛتفيتيه ويٙٝ ـٜ آ ) فأُ وپه غاوىتفي ( فُٕ ٔي وٙؽ تـٝ ٌٛ٘ـٝ اي وـٝ    

 300ٔيٜٛ تايؽ تيً اق  60ٔيٜٛ اق ٞف تاك تفاي اخفاي ايٗ ويىتٓ وافي اوت ٚ تقؽاؼ پّيت ٞا تفاي  60تقؽاؼ 

 تا تاٌؽ . 

 ٘ٝ تفؼاـي ٔيٜٛ زٟاـ ٔاٜ په اق ٌفؼٜ افٍا٘ي غٛاٞؽ تٛؼ.القْ تٝ ؾوف اوت وٝ تٟتفيٗ قٔاٖ ٕ٘ٛ

% وپه غاوىتفي ؼـ وفؼغا٘ٝ پيً تيٙي ٌٛؼ وٕپاٌي پيً  6په اق تفـوي ٘تايح آقٟٔٛ٘ا زٙا٘سٝ تيً اق 

% تاٌؽ تٟفٜ ٌيفي اق ايٗ لاـذ وً ٘ياقي  6ضفٚـي اوت ٚ اٌف وٕتف اق  (3)اق تفؼاٌت ٔيٜٛ تا ٚيٙىّٛقِٚيٗ

 ٘يىت . 

ٔاٜ په اق تفؼاٌت تٝ تاقاـ ففضٝ ٌٛؼ ٔي تٛاٖ وٕپاٌي تا ٚيٙىّٛقِٚيٗ ـا يه  3ـ اوت ٔيٜٛ تا اٌف لفا

ٔاٜ ؼـ وفؼغا٘ٝ ٍٟ٘ؽاـي ٌٛؼ تايىتي  3ٞفتٝ لثُ اق تفؼاٌت ا٘داْ ؼاؼ، ِٚي زٙا٘سٝ لفاـ اوت ٔيٜٛ تيً اق 

فتٝ لثُ اق تفؼاٌت ويٛي ، تٝ ٔٙؾٛـ واًٞ لاتُ تٛخٝ فىاؼ ا٘ثاـي ٘اٌي اق تٛتفيتيه ؼٚ ٞفتٝ ٚ ٘يك يه ٞ

 آٖ ـا تا لاـذ وً ٚيٙىّٛقِٚيٗ وٕپاٌي ٕ٘ٛؼ. 

 

 
                                                           

1- Field Monitoring 

2- Potato dextrose Agar 

3- Vinclozolin 
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