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Effect of Post-harvest Washing  Methods on Shelf-Life of         
    Different Potato Varieties  
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  الملخص
 ، وأرتمـيس  Almeraأجريت هذه الدراسة على درنات خمسة أصناف بطاطس هي: ألميرا     

Artemism،  وأرنوفا Arnova وفونتانا ، Fontana وسبونتا ، Spuna    وكانـت المعـامالت

غسيل بماء به كلور ثم الشطف بالماء، وخزنت على  -3غسيل بالماء  -2بدون غسيل  -1هي: 

. أظهر الصنفان سبونتا وفونتانا أعلى نسبة درنات تالفة خـالل  95%  90-م ورطوبة نسبية5-3

أعطى األصناف فونتانا وسبونتا وألميرا أعلى نسبة تالف فـي نهايـة   فترات التخزين المبكرة، و

التخزين، ولم يالحظ فروق معنوية بين طرق الغسيل في تقليل التالف، وكان الغسيل بماء به كلور 

 ×ا أسبوعا أعطت المعاملة فونـت  18جزءا في المليون هو األقل، بشكل عام وبعد  50بتركيز 

بدون غسيل، واالتجـاه السـابق   × وية من الدرنات التالفة يليه فونتاناغسيل بالماء أعلى نسبة معن

غسيل بالماء. أعطى الصنف سبونتا أقـل نقـص    × بدون غسيل وسبونتا×نفسه وجد في سبونتا

معنوي في وزن الدرنات، ولم يالحظ فروق معنوية بين طرق الغسيل في تقليل فاقد الوزن، وكان 

ا، ومن جانب أخر كان هناك نقص معنوي بفعل كل من المعاملة الغسيل بماء به كلور أقلها نقص

ماء بـه كلـور مقارنـة ببـاقي      ×ا الغسيل بالماء وأرنوف× طريقتي الغسيل وأرنوفا × سبونتا

  المعامالت األخرى دون فروق معنوية بينها. يوصى باستعمال الصنفين أرنوفا وأرتميس.

  .طس، فسيولوجيا بعد الحصادمعامالت التخزين، غسيل البطا :كلمات مفتاحيه
Abstract 

  An experiment of postharvest washing was carried out on tubers of five 
potato varieties: Almera, Arnova, Fontana, Artemis and Spunta. Pre-storage 
washing methods were used: 1- without-washing 2- water-washing 3- 
chlorine-water and water-washing. Tubers were stored at 3-5 0C and 90-
95% RH. Spunta and Fontana hade the significantly highest percentage of 
tubers decay during the early storage periods, while Fontana, Spunta and 
Almera produced the highest percentage of decay at storage end. Washing 

                                                 
  فلسطين. –غزة  -االزهرجامعة  – كلية الزراعة والبيئة *

  فلسطين. –غزة  - وزارة الزراعة الفلسطينية – االدارة العامة للتسوق االعداد والتخزينقسم  **
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treatments revealed no significant effect on percentage of tubers decay, 
whereas chlorine-water and water-washing treatment produced the least 
percentage of decay. In general, the interactions of varieties with the 
different washing treatments had no significant effect on percentage of 
decay, where Fontana×without washing followed by Fontana×water-
washing produced the significantly highest decay percentage after 18 weeks. 
Similar significant trend was noticed for Spunta×without washing and 
Spunta×water-washing. Tubers loss in weigh percentage of Spunta cv. 
produced the least weight loss. Washing methods were insignificantly 
different, where chlorine-water and water-washing had the least weight loss. 
Interactions of Spunta×the two washing methods, Arnova×water-washing 
and Arnova×chlorine-water and water-washing significantly decreased loss 
in weight during storage with no significantly differences among them. 
Arnova and Artemis cvs were recommended. 
Keywords: Storage treatments; potato washing; postharvest physiology. 

  
     :المقدمة

في محافظات  الخضرواتبين أنواع ة الثالث كمحصول رئيس يحتل المرتبةزرع البطاطس ت            

ألف طن في  55-59 نحو الدرناتالسنوي من ي فلسطينالبلغ متوسط اإلنتاج  وقد ،فلسطين

ك يتضح من ذلك أن هنا ؛طن  69300إجمالي االستهالك ، في حين بلغعروتي الربيع والخريف

). وقد بلغت المساحة المزروعة بالمحصول  ,.2000M.o.A: 18عجزاً في محصول البطاطس (

  . M.o.a., 211: 33)طن ( 21520دونما أعطت  8610في قطاع غزة إلى 

على نسبة عالية من النشا  هدرنات في المطبخ الفلسطيني؛ الحتواء االبطاطس غذاء أساس يعتبر 

يتم  ةلمحصول أصناف كثيرلهذا او .ينات واألمالح المعدنيةوالسكر والبروتين وبعض الفيتام

 صنف سبونتاالأهمها هولندا، و يةمن دول أوروب ها الخالية من األمراض الفيروسيةاستيراد تقاوي

وزارة الزراعة  قامت بهاهناك محاوالت عديدة  . على أنكثر انتشاراًمحليا واأل المفضلهو 

محافظات بمحطات التجارب الزراعية  ، وأجرت تجارب فيد من األصناف األخرىيعدالإلدخال 

  ). ,.2006M.o.A: 47(المحلية  تحت الظروفغزة لتقييم عدد من األصناف الهولندية 

الفاقد إلى كل من النقص في المادة الجافة بسبب التنفس، و فقد الماء بالتبخر،  ييعزى إجمال 

 Beukema and Van)الفطرية والبكتيرية وتنبيت الدرنات، واإلصابات الناتجة عن األمراض 

Der Zaag, 1979: 59) . والذبول ،التكرمش، ولوزنصورا مختلفة كنقص اقد االف يأخذ، 
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 163 :1981(أثناء التخزين واإلصابة باألمراض Cفيتامين كوفقدان القيمة الغذائية  ،والطراوة

Wills et al.(صنف وحرارة التخزين والرطوبة . يؤثر على نسبة فقد الماء من الدرنة كل من ال

شهور من التخزين بفعل التنفس  10-8من وزن الدرنة خالل  %1.5النسبية، وعموما ينقص 

الذي يتأثر بالصنف ودرجة الحرارة، وأما باقي الفقد من ماء الدرنات تسببه عملية النتح من 

  ). Brandt and Olsen, 2007الدرنة خالل جميع فترات التخزين (

لكائنات الممرضة أثناء تخزين البطاطس أمراضا عدة، مثل العفن البكتيري الطري تسبب ا 

Erwinia carotovara والفطرية كالعفن الجاف ،Fusarium sampbucinum or 

coeruleum  Fusarium  والقشرة الفضية ، solani Helminthosporium والندوة ،

، والعفن الرمادي  .Pythium sppئي الما،  والعفن  Phytophthora infestansالمتأخرة 

cinerea Botrytisوأمراض أخر ،Olsen, et al., 2003) .(  

يتأثر مدى اإلصابة بالندوة المتأخرة بصنف البطاطس، وقد كانت األصناف األكثر تبكيرا في 

وصول درناتها إلى درجة اكتمال النمو هي األكثر إصابة بالندوة المتأخرة، وإن كانت هناك 

 فسيولوجيةأمراض  توجدو ).Razukas, et al., 2008بيلوجية أخرى لها التأثير نفسه (صفات 

 أضرارا بها تسبب اإلصابة ا ماريكث والتيالمنخفضة   Chilling injuriesالبرودة كأضرار

   الممرضات الدقيقة الحية. إصابتها ب ةلووسه الدرنة ؤدي إلى هدم خاليات

يعية عن سطح الدرنة، وهذا يعمل حاجزا مانعا يحول دون دخول يمنع الكلور إزالة الشموع الطب 

يتطور العفن الناتج عن فطر  (Soilday et al., 1979).الكائنات الممرضة إلى الدرنة 

الفيوزاريم ببطء وتظهر األعراض األولية لإلصابة بشكل نموذجي بعد مضي شهر من بدء 

طريقة عمل الكلور ضد الكائنات تفسر . (Foster and Flood, 1995)تخزين الدرنات 

الممرضة بإرباك عمل الغشاء البالزمي لخالياها من خالل تأثيره على الدهون والكربوهيدرات 

                                  :McDonnel, 2007).79وبناء البروتين في الخلية الممرضة (
 Alternatiaبة الدرنات بفطر إصا تقليل إلى غمس درنات البطاطس في الكلور رش أوأدى      

solani العفن الطريو  Erwinia carotovora البكتيري (Bartz and Kelman1986 

Harrison and France 1988) and  .جزءا في  200لم يكن للكلور بتركيز  خالل التخزين

ثوان تأثير ثابت على ثمار الطماطم، وهذا يعتمد على صنف  3المليون ولمدة 

  . (Acedo et al., 2009).المحصول
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البطاطس الجديدة التي أثبتت  فتهدف هذه الدراسة إلى تقييم القدرة التخزينية لعدد من أصنا

الكفاءة اإلنتاجية تحت الظروف المحلية، بغية استعمالها بديال للصنف سبونتا واسع االنتشار، 

                  وكذلك مدى استجابتها لبعض معامالت الغسيل قبل التخزين المبرد.     

   :التجريبية المواد والطرق
شمال مدينة  بيت الهيا قرية م في محطة التجارب الزراعية في2001التجربة سنة  أجريت هذه 

  فونتاناو ، Almeraلميراأ: هيوهولندية الخمسة أصناف من البطاطس  ختيرتحيث ا غزة،

Fontana، رتميسوأ Artemis، رنوفاوأ Arnovaسبونتا، و Spuna بالطرق  تزرع التي

  حسب توصيات وزارة الزراعة.محليا و المتبعة

حصاد بثالثة أيام بهدف عمل تقسية لقشرة القبل  لنبات المحصول المجموع الخضريتم نزع   

ئم لتت ها لكيعالجليدوياً ثم تركت في جو الغرفة لمدة أربعة أيام  توبعدها حصد ،الدرنات

عليها المعامالت  التي ستجرىسليمة الالدرنات  يها. اختيرتلتكون طبقة فلينية عو ت ،جروحال

     التالية:

في المليون  اجزء 50 تركيزكلور في صورة مادة هيبوكلوريت الصوديوم  ب بهغسيل بماء  -1

  .شطف بالماء تبعه

 .بالماء الدرنات غسيل  -2

 . تربةال بقيت درنات هذه المعاملة كما جاءت من الحقل وعليها آثار حيث غسيل،بدون  -3

لكل و ة لكل مكررةدرن 48عدد  جففت الدرنات هوائيا ثم خزنت جميعها بعد تخصيص      

درنة  16وضع عدد . كذلك بهدف دراسة نسبة التالف ،في كيس شبكي كل معاملةتحت صنف 

، وتم كل معاملة بهدف دراسة نسبة الفاقد في الوزنو ل شبكي لكل صنفالكيس الفي  لكل مكررة 

 ووضعت ثالث مكررات،ب CRBD عشوائيةال الكاملة قطاعاتال تصميم في امالتالمع توزيع

 سم100× سم طوال 150( في صندوق كبير plotاألكياس الشبكية التي اعتبرت القطع التجريبية 

عن  الفصنم تجريبيا Block قطاعا كل منها شكل أجزاءقسم إلى ثالثة ارتفاعا) سم  60×عرضا 

  اآلخر.

م  ورطوبة نسبية 5-3على درجة م /2001/7 7بتاريخ  امالت المختلفةخزنت درنات المع 

90%(Ashrae, 1978)   والمقامة على أرض قريةفي ثالجة الشركة العربية للتخزين والتبريد 

 كل أسبوعين الدرنات وزن من الفاقدكذلك قراءات نسبة الدرنات التالفة و تأخذ .بيت حانون
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ألسباب اقتصادية منها قرب بدء نزول المحصول م 27/10/2001في  حتى نهاية فترة التخزين

  وتم تقدير الصفات التالية: الجديد في األسواق،

 عدد الدرنات بعد الفـرز)/ عـدد    -(عدد الدرنات في بداية التخزين[نسبة الدرنات التالفة =  -1

  ة والنابتة.  ، وذلك بإزالة الثمار التالفة والذابلة والعفن100×]في بداية التخزين الدرنات

وزن الدرنات عند القياس)/   -(وزن الدرنات في بداية التخزين [الفاقد من وزن الدرنات =  -2

  100.× ]في بداية التخزين الدرناتوزن 

 المتضاعف لـدنكن  المدىاختبار  عمالالمقارنة بين المتوسطات باست توتم إحصائياحللت النتائج 

   الحاسوب. باستعمال P = 0.05  (Steel and Torrie, 1980: 183)عند احتمال 

  :النتائج والمناقشة

  : % Tubers decayنسبة الدرنات التالفة -1 
أن نسبة الدرنات التالفة خالل فترة تخزين األصناف  )1( تبين النتائج المدونة في جدول رقم 

نسبة  المختلفة قد زادت بمضي فترة التخزين، وبشكل عام سجلت األصناف تحت الدراسة أعلى

نه أأسبوعا من التخزين المبرد، وعند المقارنة بينها في القدرة التخزينية تبين  18تالف بعد مضي 

درنات تالفة، وأظهر الصنف سبونتا زيادة  ةأيأسابيع لم تعط األصناف المختلفة  6بعد مضي 

يليه  أسبوعا كان الصنف فونتانا 14أسابيع، وبعد  10و 8معنوية في نسبة التالف بعد مضى 

أسبوعا كان  16سبونتا األعلى معنوياً في نسبة الدرنات التالفة دون فارق معنوي بينهما، وبعد 

أسبوعا  18، وفي النهاية بعد يليه سبونا وألميرا تالفالنسبة  في الصنف فونتانا األعلى معنويا

 Salami andع تتفق النتائج م .نسبة تالف لميرا تباعا ومعنويا أعلىأسجلت فونتانا وسبونتا و

Popoola,(2007) ثالثة أصناف من البطاطس لإلصابة الذين الحظا فروقا جوهرية بين 

بأمراض مختلفة أثناء التخزين، حيث تقوم الفطريات الممرضة بإنتاج إنزيمات تحلل جدر خاليا 

  الدرنات وإتالفها.  

ة، ولكن تميـزت طريقـة   فروق معنوي الوحظ أن معامالت الغسيل المختلفة لم يكن بينهوقد     

 ،كلور متبوع بالشطف بالماء على طرق الغسيل األخرى في تقليل نسبة التـالف  بهالغسيل بماء 

  وإن كانت بدرجة غير معنوية.

وطرق الغسيل المختلفة إلى فروق كانت بشكل عام غير  تأثير التفاعل بين األصناف أدى 

دون غسيل أعلى نسبة  ×لصنف فونتانال لت معاملة التفاعأسبوعا أعط 14، بينما بعد معنوية
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معاملة  أسبوعا كان معنويا أعلى نسبة درنات تالفة عند 16درنات تالفة، وكذلك الحال بعد 

 كانت معاملة التفاعل أسبوعا وبشكل عام 18، وفي النهاية بعد الغسيل بالماء ×فونتانا التفاعل

، بدون غسيل ×فونتانا ا التفاعلات التالفة يليهماء األكثر معنويا في نسبة الدرناللغسيل ب ×فونتانا

ماء دون فارق الغسيل ب ×سبونتا التفاعلبدون غسيل و ×للتفاعل بين سبونتا نفسه وكذلك الحال

   .نفة الذكر مقارنةً بباقي التفاعالت األخرىاأل لالتفاع معامالت معنوي بين جميع

 يحول دون حاجز عن سطح الدرنة وهذا الطبيعية إزالة الشموع أنه يمنع الكلور فسر تأثيري 

ضد الكائنات  يعمل الكلور (Soilday, et al. 1979).دخول الكائنات الممرضة إلى الدرنة 

الكربوهيدرات وبناء الدهون و الخلوي من خالل تأثيره على ئهاالممرضة بإرباك عمل غشا

   (McDonnel, 2007: 79).  لممرضةا خليةالالبروتين في 

  : Tubers weight loss% اقد من وزن الدرنات نسبة الف -2
فة أن نسبة الفاقد من الوزن زادت في األصناف المختل) 2ت النتائج المدونة في جدول (ضحو 

ظهر الصنف سبونتا ثم أأسبوعا، وفي هذا الشأن  18فترة التخزين وكانت األعلى بعد  بمضي

دون  الدراسة تحت لمراحل مقارنه بكل األصنافجميع ا خاللالوزن  منرنوفا أقل فقد معنوي أ

كذلك لم يكن هناك فروق معنوية بين بقية األصناف وفارق معنوي بين الصنفين المذكورين آنفا، 

 Branti and Olsen (2007) إليه. يتفق ما سبق نسبيا مع ما توصل األخرى خالل مدة التخزين

لفاقد من وزن الدرنات خالل الفترة األولى الذين الحظا فروقا بين أصناف البطاطس في كمية ا

من موسم التخزين، وقد علال سبب ذلك إلى معدل التنفس العال ونتح الدرنات الزائد وارتفاع 

  حرارة التخزين الالزمة لعالج الجروح.

 منتقليل نسبة الفقد  قدرتها على معنوية بين طرق الغسيل المختلفة في اتفروق ةالحظيتم م لم 

أن طريقة الغسيل بماء مضاف إليه  غيرخالل المراحل المختلفة للتخزين،  اتوزن الدرن

  .ولكن بدرجة غير معنوية فقدا من وزن الدرنة،هيبوكلوريت الصوديوم كانت األقل 

لوحظ أن نسبة  ،التفاعل بين أصناف البطاطس المختلفة مع طرق الغسيل الثالث تأثير دراسةب

طرق الغسيل  ×لصنف سبونتا، وبشكل عام تفوق انة التخزيالفاقد في الوزن تزداد بمضي فتر

كلور خالل الفترات المختلفة  بهغسيل بماء  ×رنوفاأالغسيل بالماء وكذلك  ×رنوفاأ، والمختلفة

                                للتخزين ولكن دون فارق معنوي بينها خالل جميع المراحل.
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 Beukema)تبخر بفعل ال ئهاماو التنفسالمادة الجافة ب فقدمن وزنها كنتيجة ل االدرنة جزءتفقد  

and Van Der Zaag, 1979: 59i) وعند التخزين في الفاقد من 10%في  تبخرويتسبب ال ،

خالل الشهرين النسبة  2/3أعلى ذبول للدرنات لنحو صلأو يزيد ي %95جو رطوبته النسبية 

هواء وانخفاض الرطوبة النسبية وارتفاع درجة ال سحبالزيادة في معدل  وتؤدياألولين للتخزين، 

  .إلى زيادة ذبول الدرنات في جو المخزن الحرارة

على  Acedo et al. (2009)جزئيا مع ما توصل إليه  المدونة في هذا الجدول تتفق النتائج 

جزء في المليون، ويعتمد ذلك على  200، حيث الحظوا عدم ثبات تأثير الكلور بتركيز الطماطم

   الطماطم المعامل. صنف

 :الخالصة والتوصيات
 ،رتميسوأ ،فونتانا، ولميراأ أصناف من البطاطس هي: خمسةأجريت هذه التجربة على  

 %95-90م ورطوبة نسبية  3-5 درجة حرارة لمعرفة قدرتها التخزينية عند سبونتا، ورنوفاوأ

  بعد طرق غسيل مختلفة وهي:

  بدون غسيل -1

  غسيل بالماء فقط -2

 .جزء في المليون 50كلور بتركيز الإليه اء مضاف غسيل بم -3

يوصي بالتوسع في زراعة صنفي البطاطس أرنوفا وأرتميس الحتفاظهما بأطول فترة  

  تخزين وصفات الجودة.
  ):تأثير معامالت الغسيل على نسبة الدرنات التالفة في أصناف بطاطس مختلفة1جدول (

 عا)مـــدة التخـــزين (أسبو الـمعامــــالت
 18 16 14 12 10 8 طريقة الغسيل الصنف

 ألميرا

 a 0.00 a 0.69 a 0.69 b 1.39 ab 3.47  bcd 0.00 بدون غسيل
 a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 3.47 ab 5.55abcd 0.00 غسيل بالماء

 a 0.00 a 0.69 a 0.69 b 1.39 ab 4.86abcd 0.00 غسيل بماء به كلور
 b 0.00 b 0.46 a 0.46 b 2.08 ab 4.64   a 0.00 المتوسط 

 فونتانا

 a 0.69 a 0.69 a 3.47 a 4.16 ab 8.33   ab 0.69 بدون غسيل
 a 0.00 a 0.69 a 2.08 ab 5.56 a 10.42 a 0.00 غسيل بالماء

 0.00a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 1.39 ab 3.47  bcd غسيل بماء به كلور
 b 0.23 b 0.46 a 1.85 a 3.70 a 7.41   a 0.23 المتوسط 
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  0.05القيم ذات األحرف المتشابهة داخل آل عمود على حدة ليس بينها فرق معنوي عند مستوى  
  
  

  .على نسبة النقص من وزن درنات أصناف بطاطس مختلفة ثير معامالت الغسيل بعد الحصاد): تأ2جدول (

 مـــدة  التخـــزين (أسبوعا)  تالمعامـــــــــــــــــــــــــــال

طريقة  الصنف
 18 16 14 12 10 8 6 4 2 الغسيل

 ab 2.42 a 3.02 a 3.50 a 4.30 a  4.89 b 5.67 ab 6.06 a 7.04 a 1.46 بدون غسيل 

 a 2.71 a 3.43 a 4.16 a 4.87 a 5.78 ab 6.74 a  7.12 a 8.28 a 1.72 غسيل بالماء ألميرا

غسيل بماء  
 ab 2.40 a 3.00 a 3.50 a 4.30 a 5.00 ab 5.61 ab 6.20 a 7.16 a 1.47 به آلور

 a 2.44 a 3.15 a 3.72 a 4.49 a 5.89 a 6.01 a 6.46 a 7.48 a 1.55 المتوسط 

 تانافون

 ab 2.46 a 3.07 a  3.56 a 4.05 a 4.92 b 5.65 ab 6.27 a 7.25 a 1.47 بدون غسيل

 abc 2.23 ab 2.76 ab 3.39 a 3.94 a 4.68 b 5.42 b 5.96 a 6.91 a 1.39 غسيل بالماء
غسيل بماء 
 a 2.63 a 3.36 a 3.39 a 4.84 a 5.67 ab 6.32 ab 7.05 a 8.04 a 1.79 به آلور

 a 2.44 a 3.06 a 3.45 a 4.28 a 5.09 a 5.80 a 6.43 a 7.40 a 1.55  المتوسط 

 a 2.55 a 3.21 a 3.88 a 4.54 a 5.54 a 6.02 ab 6.69 a 7.51 a 1.59 بدون غسيل 

 abc 2.39 a 3.19 a 3.66 a 4.46 a 5.26 ab 6.05 ab 6.53 a 7.80 a 1.27 غسيل بالماء أرتميس

غسيل بماء  
 a 2.49 a 3.10 a 3.48 a 4.21 a 4.82 b 5.70 ab 6.32 a 7.31 a 1.77 به آلور

 a 2.48 a 3.17 a 3.67 a 4.40 a 5.21 a 5.92 a 6.51 a 7.54 a 1.54 المتوسط 

 أرتميس

 a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 0.00 b 0.00   d 0.00 بدون غسيل
 a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 0.00 b 0.69   cd 0.00 غسيل بالماء

 a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 0.69 b 2.08   cd 0.00 غسيل بماء به كلور
 b 0.00 b 0.00 a 0.00 b 0.23 b 0.92   b 0.00 المتوسط 

رنوفاأ  

 a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 0.00 b 0.00  d 0.00 بدون غسيل
 a 0.00 a 0.00 a 0.00 b 0.00 b 0.00  d 0.00 غسيل بالماء

 a 0.69 a 0.69 a 0.69 b 0.69 b 2.08  cd 0.00 غسيل بماء به كلور
 b 0.23 b 0.23 b 0.23 b 0.23 b 0.69  b 0.00 المتوسط 

 سبونتا

 a 1.39 a 0.39 a 1.39  ab 3.47 ab 6.94  abc 1.39 بدون غسيل
 a 1.39 a 0.39 a 1.39 ab 2.08 ab 5.55abcd 1.39 غسيل بالماء

 a 0.69 a 0.69 a 0.69 b 0.69 b 2.08  cd 0.00 غسيل بماء به كلور
 a 1.16 a 0.16 a 1.16 ab 2.15 ab 4.84  a 1.16 المتوسط 

 متوسط

 طرق

 الغسيل

 a 0.42 a 0.42 a 1.11 a 1.80 a 3.75  a 0.42 بدون غسيل
 a 0.28 a 0.28 a 0.69 a 2.22 a 4.44  a 0.28 غسيل بالماء

 a 0.28 a 0.28 a 0.41 a 0.83 a 2.91  a 0.14 غسيل بماء به كلور
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 abc 1.71 bc 2.01 bc 2.32 b 2.62 b 3.02 c 3.33 c 5.37 1.31 بدون غسيل 
ab 5.88 a 

 acd 1.48 cde 2.00 bc 2.24 b 2.64 b 3.03 c 3.36 c 3.72 0.93 غسيل بالماء أرنوفا
ab 4.39 bc 

غسيل بماء  
 cde 1.57 bcd  1.90 cd 2.15 bc 2.47 bc 2.82 c 3.06 c 3.32 c 3.97 bc 0.90 به آلور

 b 1.59 b 1.97 b 2.24 b 2.58 b 2.96 b 3.25 b 4.14 b 4.75 b 1.05 المتوسط 

 de 0.85 e 1.15 d 1.57 bc 1.74 bc 2.29 c 2.55 c 2.98 c 3.54 c 0.42 بدون غسيل 

 de 1.06 cde 1.52 cd 1.83 bc 1.98 bc 2.43 c 2.74 c 3.04 c 3.81 bc 0.60 غسيل بالماء سبونتا

غسيل بماء  
 e 0.91 de 1.16 d 1.30 c 1.55 c 2.07 c 2.35 c 2.61 c 4.00 bc 0.39 به آلور

 c 0.94 c 1.28 c 1.57 c 1.76 c 2.27 b 2.55 c 2.88 c 3.78 b 0.47 المتوسط 

 a 2.00 a 2.49 a 2.97 a 3.45 a 4.33 a 4.64 a 5.47 a 6.24 a 1.25 بدون غسيل متوسط

 a 1.97 a 2.58 a 3.06 a 3.58 a 4.24 a 4.86 a 5.27 a 6.24 a 1.18 غسيل بالماء طرق

غسيل بماء  الغسيل
 a 2.00 a 2.50 a 2.76 a 3.47 a 4.08 a 4.61 a 5.10 a 6.10 a 1.26 به آلور

  0.05القيم ذات األحرف المتشابهة داخل آل عمود على حدة  ليس بينها فرق معنوي عند مستوى 
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