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  دهیچک

در انبار کنترل نشـده   ازیارقام روز کوتاه پپس از برداشت سوخ  عاتیمنظور مطالعه ضا) به1395-97( یمدت دو سال زراعپژوهش به نیا

روزانـه   يدمـا  نیانگیم شی. در سال اول آزمادشبهبهان اجرا  يکشاورز قاتیتحق ستگاهی)، در اهیو تهو شیسرما شیگرما يهاستمی(فاقد س

 يدمـا  نیانگیم راتییحدوده تغم شیبود. در سال دوم آزما ریدرصد متغ 60تا 27از  یو رطوبت نسب وسیدرجه سلس 5/40تا  5/14 نیانبار ب

 در نشـاءها  و کشت خزانه در ماه مهر اواسط در هادرصد بود. بذر 71تا  30 نیب یو رطوبت نسب وسیدرجه سلس 38تا  15 نیروزانه انبار ب

ـ  شـدن  خشک شروع و هادرصد برگ 80تا  50 یافتادگ زمان در هااصلی منتقل شدند. سوخ زمین به برگی سه تا دو مرحله  برداشـت  ا،آنه

استفاده  یکامل تصادف يهاتکرار در قالب طرح بلوك 4با  ماریت 80پالت در زمان شامل  تیاسپل شیپژوهش از آزما نیانجام ا يبرا. شدند

ـ وایارلتگزاسʿ ،ʾصباʾروز کوتاه ( ازیرقم پ 10 ی. عامل اصلدش ـ مپراتریاʿ ،ʾتی ـ ʿ ،ʾزی ـ کـس یاʿ ،ʾ7030ʿ ،ʾروسیس ، ʿيآگلـدن ʿ ،ʾدانیسـپ ʿ ،ʾردیپ

ʾگرانویارلتگزاسʿ وʾماورایپرʿـ به فاصله  یماه بعد از شروع انبارمان کی( سطح 8 در انبار در هاسوخ یزمان بررس ی) و عامل فرع مـاه)   کی

اختصاص داشت. خسارت  ʿصباʾ) به رقم 56/9%کاهش وزن سوخ ( نیزمان کمتر شد. کمتر ذشتکاهش وزن سوخ با گ انهیبود. درصد ماه

 ʿدانیسـپ ʾ) به رقـم  23/23%( يماریب نی. حداکثر خسارت اافتیو سپس کاهش  شیافزا یتا ماه چهارم انبارمان يخاکستر یدگیپوس يماریب

شروع شـد.   یانبارمان پنجم ماه از هاسوخ یزن. جوانهدشمشاهده  ʿتیوایارلتگزاسʾ) در رقم 96/3%( یدگیخسارت له نیشتریمربوط بود. ب

ارقام مورد مطالعـه   يانبار تید که اختالف قابلکرمشخص  شیآزما جیتعلق داشت. نتا ʿروسیسʾ) به رقم 88/19%سوخ ( یزنجوانه نیشتریب

  مربوط بود. ʿدانیسپʾو  ʿصباʾ رقامبه ا بیترتبه یانبارمان تیقابل نیو کمتر نیشتری. باست داریمعن
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   مقدمه

. اسـت  Alliumگیاهی تک لپـه ازجـنس    )L.) Allium cepaپیاز 

داشتن مقـدار قابـل    نیچنعطر و طعم و هم لیدلمحصول به نیا

 ییارزش غـذا  يمغذ زیو عناصر ر یمواد معدن ن،یتامیو یتوجه

 ییمطالعات علمی اثر دارو ،ییدارد. عالوه بر ارزش غذا یفراوان

 عروق هايدرمان بیماري در خصوصرا به و سالمتی بخش پیاز

از  یو درمـان برخـ   يریشـگ یپ و کلسـترول  کاهش قلب، کرونی

  ) . 27 و 19( انددهکر اثبات  هاسرطان

انبار  يبرا ازیپ جهیبوده و در نت يارهیاندام ذخ کی ازیسوخ پ

ـ ا رغمیعل. است ترمناسب هايسبز گریکردن از د موضـوع،   نی

 ازیپ ي. انبارداراستباال  يریدر مناطق گرمس ازیپ عاتیضا زانیم

ـ دلبه یکوتاه بوده ول ازیزمان برداشت پ رای. زاستمهم  اریبس  لی

 يبـرا  یسـت یرا با ازیـ در سـبد خـانوار، پ   محصول نینقش مهم ا

ـ ا گـر ید. از طرف دکرعرضه در طول سال انبار  محصـول دو   نی

و  شـود یمـ  دیـ در سال اول با کاشت بذر سـوخ تول  ،استساله 

کـرد.   فصـل کاشـت سـال بعـد، انبـار      يتا ابتدا یستیسوخ را با

 ده،سـوخ در انبـار کنتـرل شـ     ينگهـدار  ۀنیباال بودن هز لیدلبه

 یانبارمان یدر رابطه با بررس يادیز قاتیدر تابستان، تحق ژهیوبه

  ).30و  16، 14، 9گرم صورت گرفته است ( طیدر شرا ازیپ

 يمتعـدد  يبوده و فاکتورها دهیچیپ ندیافر کی ازیپ یانبارمان

قبـل از   يآنهـا را بـه فاکتورهـا    تـوان یدر آن دخالت دارند که م

 يبندمیتقس کیولوژیزیف يبرداشت، پس از برداشت و فاکتورها

بـوده و در ارقـام مختلـف     اهیگ یکیفاکتورها ژنت نیا شترید. بکر

سوخ (روز کوتاه،  لیتشک يبه طول روز برا اهیبسته به واکنش گ

رشد  طیشرا حال هر . بهندهستتوسط و روز بلند) متفاوت روزم

 جـاد یسـبب ا  توانـد یداشته و مـ  ياقابل مالحظه ریتاث زیو نمو ن

 ایـ رقم در مناطق و  کی یانبارمان تیدر قابل يداریاختالف معن

ش یمرحلـه در افـزا   نیاول نی)، بنابرا21مختلف شوند ( يهاسال

اخــتالف  رایــز ،ســتاانتخــاب رقــم مناســب  ،یعمــر انبارمــان

وجود داشته و همـه   ياز نظر عمر انبار ازیارقام پ نیب يداریمعن

ارقام روز کوتـاه   یطور کل. بهنیستمناسب  یانبارمان يارقام برا

)، بـه  دهنـد یمـ  لیساعت سوخ را تشک 13تا  11(در طول روز 

بـا ارقـام روز بلنـد، کـه      سهیبودن ماده خشک در مقا نییپا لیدل

 تیبوده و حساسـ  نییپا یآنها در دوره انبارمان کاهش آب سوخ

 يکمتـر  يدارنـد، عمـر انبـار    هـا يماریو ب یزنبه جوانه يکمتر

ارقـام   نیب یانبارمان تیدر قابل داریاختالف معن ی) ول17دارند (

ـ ). از صفات مهم ارقام پ8روز کوتاه گزارش شده است (  کـه  ازی

 يهـا هیـ ضـخامت ال تعداد و  توانیثر هستند مؤم يبر عمر انبار

). بالفاصله بعد از برداشـت  21سوخ را نام برد ( يپوست و تند

 يهـا ) انجـام شـود تـا فلـس    نگیوری(ک یدهامیالت ندیفرآ یستیبا

 افتـه، یترك پوسـت کـاهش    زانیمحکم و سفت شده، م یخارج

رطوبـت سـوخ و    شاز کـاه  جهیشده و در نت کیقطر گردن بار

 نـه یبه طی). شـرا 11شود ( يریجلوگ زايماریبه عوامل ب یآلودگ

و رطوبـت   وسیدرجه سلسـ  5تا  0 يدما یطوالن یانبارمان يبرا

که امکـان کنتـرل    یطی). در شرا7( استدرصد  70تا  60 ینسب

ـ دما و رطوبت انبار وجود ندارد و  منظـور  در منـاطق گـرم بـه    ای

مناسـب   وسیدرجـه سلسـ   25بـاالتر از   يادم ،یزنکنترل جوانه

ـ از قب یمضرات يگرم داراانبار  یول است کـاهش آب سـوخ،    لی

 اسـت سـوخ   تیـ فیو کـاهش ک  یدگیپوس وعیتنقس، ش شیافزا

)21  .(  

پس از برداشت  يهاماریدر انبار در اثر ب ازیپ عاتیضا زانیم

گـزارش شـده اسـت    درصد  80تا  یو حتدرصد  50تا  10 نیب

به  توانیدر انبار م ازیپ عاتیضا گری). از عوامل مهم د22و  10(

وزن در اثـر کـم    کیـ ولوژیزیف کـاهش  و) 28( سـوخ  زدنجوانه

  ).9و  5د (کرتعرق و تنفس، اشاره  لیشدن آب، به دل

قرمــز ʾ يهــاتــوده یانبارمــان تی) خاصــ24( يرســتم فــرود

درچــه ʾو  ʿطــارم زنجــان ʾقــم، دیســفʿ ،ʾکاشــان دیســف ʿ،ʾآذرشــهر

 شیماگر ش،یسرما ستمیرا در انبار کنترل نشده (فاقد س ʿاصفهان

درصد کـاهش   نید. کمترکر ی) به مدت چهار ماه بررسهیو تهو

 دیسـف ʾتـوده   ر) د73/11( یدگی)، سبز شدن و پوس32/15وزن (

 پیـ هشـت ژنوت  یانبارمـان  تی) خاص8( یمشاهده شد. داراب ʿقم

را در انبار  ʿماورایپرʾو  ʿگرانویارلتگزاسʾ يو دو رقم تجار یبوم

 يهـا پیژنوت انید. در مکر یسکنترل نشده به مدت دو سال برر

ـ پ افتـه یبهبود  تیجمعʾو  ʿگرانویارلتگزاسʾمورد مطالعه رقم   ازی
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) دوازده 13بودند. کمـال و همکـاران (   هاپیژنوت نیرترب ʿبهبهان

دنـد.  کرغربال  يخاکستر یدگیپوس يماریرا در مقابل ب ازیرقم پ

 يکپـک خاکسـتر   يماریخسارت ب یچهار هفته انبارمان انیدر پا

ارقـام کمتـر بـود و در همـه      ریاز سا ʿتیوا یارلتگزاسʾدر رقم 

شد.  شتریب یانبارمان هدور شیبا افزا يماریارقام شدت و ظهور ب

 یتـوده بــوم  یانبارمـان  تی) خاصـ 20پتروپولـوس و همکـاران (  

ʾکویونیکیواتʿ  و سه رقمʾوانیسʿ ،ʾرد کروسʿ  وʾ گلـد  میکـرʿ  در

ــا ــه25±1 و 5±1 يدو دم ــ درج ــب  وسیسلس ــت نس   یو رطوب

ـ ا جیدند. نتاکر یابیارز درصد ±70-60 5 مشـخص   یبررسـ  نی

ـ مـاه و   7مـدت  به توانیرا م ʿکویونیکیواتʾ ید که توده بومکر  ای

 کهید، در حالکر ينگهدار وسیسلس درجه25±1يدر دما شتریب

بدون کـاهش قابـل    پیژنوت نیا وس،یسلس درجه 5±1 يدر دما

ـ مـاه قابل  7از  شتریب تیفیو ک يمالحظه بازارپسند  یانبارمـان  تی

  دارد.

 يهـا در کشور بـه اسـتان   ازیکشت پ ریاز سطح ز %50 حدود

متنـوع   یبوم يهاوجود توده رغمی). عل2اختصاص دارد ( یجنوب

ـ ا در هـا، توده نیبودن عملکرد ا نییپا لیدلدر جنوب کشور، به  نی

ا توجه بـه  . بشوندیکشت م یارقام روز کوتاه واردات مناطق عمدتاً

ـ ارقام پ یابیمهم در ارز اریبس يهااز فاکتور یکی یانبارمان کهنیا  ازی

ـ ارقـام پ  یانبارمـان  تیدر ارتباط با قابل یو تاکنون گزارش است  ازی

منظـور  پـژوهش بـه   نیـ روز کوتاه در کشور منتشر نشده اسـت، ا 

انبار کنتـرل   طیروز کوتاه در شرا يهاازیپ یانبارمان تیقابل سهیمقا

  ) انجام شد.هیو تهو شیگرما ش،یسرما يهاستمی(فاقد س نشده

  

  هاو روش مواد

 سـتگاه ی) در ا1395-97( یبه مدت دو سـال زراعـ   شیآزما نیا

شـرق بهبهـان    يلـومتر یک 6بهبهان واقع در  يکشاورز قاتیتحق

 36درجـه و   30 ییایـ جغراف تیبا موقع شیاجرا شد. محل آزما

طـول شـرقی و    قـه یقد 14درجـه و   50 عرض شـمالی و  قهیدق

 متـر میلـی  349 یو متوسط بارندگ ایمتر از سطح در 345ارتفاع 

. براي اجراي ایـن آزمـایش   استخشک  مهیگرم و ن میاقل يدارا

و گـل سـم گرگـان) در     رانیشده از شرکت فالت ا هیبذرها (ته

اواسط مهر ماه در خزانه کشت و نشـاءها در مرحلـه دو تـا سـه     

به زمین اصلی منتقل شـدند. مصـرف    برگی و در اواسط آذر ماه

 قـات یموسسـه تحق  هیتوصـ  وآزمون خـاك   جیکود بر اساس نتا

 شیخاك و آب انجام گرفت و مقـدار آن در هـر دو سـال آزمـا    

و  پـل یاز منبع سوپر فسفات تر 5O2P لوگرمیک 69عبارت بود از 

در هکتـار کـه در    میاز منبع سـولفات پتاسـ   O2K لوگرمیک 100

پخـش و بـا خـاك مخلـوط      کنواخـت ی طوربه نیزم هیهنگام ته

ـ نالزم  تروژنـه یشدند. کود ن ـ بـه م  زی  تـروژن ین لـوگرم یک 90 زانی

سوم آن قبل از کاشـت و   کیخالص از منبع اوره در سه نوبت، 

 لیـ و اوا يروز بعـد از نشـاءکار   45در دو نوبـت   هیـ دو سوم بق

 ینشـت  صورتبه ياریآب. شد مصرف سرك صورتبه یسوخ ده

انجـام گرفـت. طـول دوره     اهیگ ازیشته) و بر اساس نو پ ي(جو

ـ   حدود هشت مـاه تـا   رقمپروش بسته به  مـاه (از   میهشـت و ن

ـ اوا ایـ و  بهشـت یاواسط مهر تا اواسط ارد بـود.   خـرداد مـاه)   لی

 و هـا درصـد بـرگ   80تـا   50 یبرداشت سوخ در زمـان افتـادگ  

 یزمـان  میتقـو  نظـر  از. گرفـت  صورت آنها شدن خشک شروع

 19از  شیآزمـا  اول سال در رقم به بسته هابرداشت سوخ خیتار

تا اول خـرداد   بهشتیارد 12و در سال دوم از  بهشتیارد 31تا 

) متـر یلـ ی(م سیبود. پس از برداشت قطـر گـردن بـا کـول     ریمتغ

 نیـی تع ي. بـرا دشـ خشـک ثبـت    يهاو تعداد فلس يریگاندازه

 طـور سوخ به 10 یشیدرصد ماده خشک سوخ، از هر کرت آزما

 يدمـا  رو خرد کـردن، در آون د  زیانتخاب و پس از تم یتصادف

 يساعت قـرارداده شـدند. بـرا    72مدت به گرادیدرجه سانت 65

سـوخ از هـر کـرت     10مـواد جامـد محلـول کـل،      يریگاندازه

انتخـاب و بـا چکانـدن چنـد قطـره از       یتصادف طوربه یشیآزما

 مـدل  ABBEمنشور دسـتگاه رفراکتـومتر    يعصاره سوخ بر رو

1Tشـد. پـس از    يریگساخت ژاپن مواد جامد محلول کل اندازه

 مزرعـه  در هفته دو مدتبه هاسوخ ،یده امیمنظور التبرداشت به

بـه   یانبارمـان  تیقابل سهیمقا يقرار گرفته و سپس برا هیسا در و

خرداد شـروع و   لیاز اوا ی. انبارماندندش منتقل نشده کنترل انبار

 يدمـا  نیانگیـ م شی. در سـال اول آزمـا  افـت ی مـاه  يتا اواخر د

و  وسیدرجـه سلسـ   32تـا   26از  یدهـ  امیـ روزانه در هنگام الت
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 يدمـا  نیانگیـ درصد و در سـال دوم م  27تا  9از  یرطوبت نسب

تـا   17از  یو رطوبت نسب وسیدرجه سلس 35تا  5/23روزانه از 

ـ مترمربع بود و تهو 14بود. مساحت انبار  ریدرصد متغ 47 آن  هی

فاقـد   ر. انبـا گرفـت ی) صورت مـ یعیطب طورپنجره (به قیاز طر

 شیبـود. در سـال اول آزمـا    هیو تهو شیگرما ش،یسرما ستمیس

و  گرادیدرجه سانت 5/40تا  5/14 نیروزانه انبار ب يدما نیانگیم

بــود. در ســال دوم  ریــدرصــد متغ 60تــا 27از  یرطوبــت نســب

ـ  يدما نیانگیم راتییمحدوده تغ شیآزما ـ روزان  38تـا   15 نیه ب

ـ  یو رطوبت نسـب  گرادیدرجه سانت  درصـد بـود.   71تـا   30 نیب

ـ انجام ا يبرا پـالت در زمـان    تیاسـپل  شیپـژوهش از آزمـا   نی

کامـل   يهـا تکـرار در قالـب طـرح بلـوك     4بـا   مـار یت 80شامل

، ʿصـبا ʾروز کوتاه ( ازیرقم پ 10 ی. عامل اصلدشاستفاده  یتصادف

ʾتیوایارلتگزاسʿ ،ʾزیمپراتریاʿ ،ʾروسیسʿ ،ʾ7030ʿ ،ʾردیپـ کسیاʿ ،

ʾدانیسپʿ ،ʾيآگلدنʿ ،ʾگرانویارلتگزاسʿ وʾماورایپرʿی) و عامل فرع 

ـ  از سـطح  8 در انبـار  در هـا سوخ یزمان بررس مـاه بعـد از    کی

ـ ماه بود. در ا کیتا خاتمه به فاصله  یشروع انبارمان  یبررسـ  نی

 یتصادف طوربه ماریاز هر ت کنواختیسوخ سالم و  لوگرمیک 10

صـورت دو تـا سـه    بـه  یکیانتخاب و درون جعبه مشبک پالست

بسته به اندازه سوخ ارقام مورد مطالعـه، قـرار داده شـدند.     ه،یال

 متـر یسانت 24و  32، 50 بیترتبه هاطول، عرض و ارتفاع جعبه

هـم قـرار داده    يرو فیـ رد 4 صـورت  بـه  هابود. در انبار جعبه

. در افـت یبلوك اختصاص  کی ياهبه جعبه فیشدند و هر رد

سـالم بودنـد    يهـا که فقط شامل سـوخ  هاعبهج شیآزما يابتدا

 کیـ ( يبعـد  یو در انبار قرار داده شدند. در نوبت بررس نیتوز

کـه   ییهـا . در ابتـدا جعبـه  دندش نیتوز بار دو هاماه بعد) جعبه

 ،يخاکستر یدگیآلوده به پوس يهاسالم و سوخ يهاشامل سوخ

کاهش  زانیم بیترت نیبد شدند، نیده بودند توززجوانهو  دهیله

 ادامـه  در. شدمشخص  قیبه صورت دق ماریهر ت يهاوزن سوخ

 یدگیآلـوده بـه پوسـ    يهـا و بعد از خارج کـردن سـوخ   یبررس

ـ ا. شـدند  وزن دوبـار  هـا جعبـه  زدهو جوانه دهیله ،يخاکستر  نی

بـه   ينبـار ا عاتیادامه داشت. ضا یدوره انبارمان يروش تا انتها

  ):3محاسبه شدند ( ریکمک روابط ر

  =درصد کاهش فیزیولوژیک وزن

[Σ (وزن سوخها در هر بررسی – وزن سوخها در ابتداي انبارمانی)

ها در(وزن سوخ در ابتداي انبارمانی)/ ] ×100 
 

  =درصد خسارت کپک خاکستري

[Σ (     وزن سوخهاي آلوده به کپـک خاکسـتري در هـر بررسـی 

در ابتداي انبارمانی/ها (وزن سوخ ] ×100 
  

  =درصد خسارت لهیدگی

[Σ ( وزن سوخها در ابتداي انبارمـانی/  وزن سوخهاي لهیده در هر بررسی)] 

×100 
  

  سوخ =درصد خسارت سبز شدن

[Σ ( وزن سوخها در ابتـداي انبارمـانی/   وزن سوخهاي سبز شده در هر بررسی)] 

×100 
  

  =درصد ضایعات کل

[Σ ( وزن سوخها در ابتداي انبارمانی/ وزن ضایعات کل در هر بررسی)] 

×100 
  

صـفات   يبـرا  MSTATC افـزار هر سال به کمک نـرم  انیدر پا

وزن سـوخ،   کیـ ولوژیزیشامل درصد کـاهش ف  يانبار عاتیضا

و آلوده به کپـک   دهیله يهادرصد سبز شدن سوخ، درصد سوخ

کل سـوخ و در سـال دوم درصـد     عاتیو درصد ضا يخاکستر

ساده صورت گرفـت. در   انسیوار هیجامد محلول کل تجز مواد

بـا   هـا نیانگیـ مرکـب انجـام و م   انسیوار هیسال دوم تجز انیپا

شدند.  سهیمقادرصد  5در سطح احتمال  LSDاستفاده از آزمون 

کل بعد از سه ماه  عاتیضا یتجمع زانیبر اساس م ن،یعالوه برا

  رار گرفتند:  ق ریز يهااز گروه یکیارقام در  ،یانبارمان

 یانبارمـان  -2، %30کمتـر از   عاتیضا زانیخوب: م یانبارمان -1

: فیضـع  یانبارمـان  -3، %50تـا   31 نیب عاتیضا زانیمتوسط: م

ـ  عاتیضا زانیم : فیضـع  اریبسـ  یانبارمـان  -4، %70تـا   51 نیب

  ).15( %70از  شتریب عاتیضا زانیم

  

  و بحث جینتا

ر سال بر درصد کاهش د که اثکرمشخص  انسیوار هیتجز جینتا
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  زنی و ضایعات کلپوسیدگی خاکستري، درصد لهیدگی، درصد جوانه . نتایج تجزیه واریانس تجمعی درصد کاهش وزن سوخ، درصد1جدول 

  درجه آزادي  منابع تغییرات
  میانگین مربعات

  ضایعات کل  زنیجوانه  لهیدگی  پوسیدگی خاکستري  کاهش وزن

  ns389/0  ns864/63  **813/140  **408/25  **317/1050  1  سال

  585/43  168/0  248/1  141/44  774/23  6  تکرار در سال

  394/1316**  815/4**  491/76**  299/785**  056/279**  9  رقم

  629/678**  575/3**  419/62**  908/1259**  810/13**  9  رقم× سال

  54  756/14  957/31  196/1  077/0  756/20 (a)خطا 

  087/103068**  783/689**  694/86**  571/5593**  843/3232**  7  زمان انبارمانی

  562/1274**  798/9**  463/4**  639/84**  843/6**  7  زمان انبارمانی× سال

  021/471**  945/2**  160/6**  007/110**  588/10**  63  زمان انبارمانی× رقم

  225/196**  195/1**  331/3**  701/60**  985/2**  63  زمان انبارمانی× رقم× سال 

  420  345/1  551/3  193/0  199/0  975/9  (b)خطا 

   دار در سطح احتمال یک درصددار و معنیترتیب غیر معنیبه ns:و **

  

زنی و هاي درصد کاهش وزن سوخ، درصد پوسیدگی خاکستري، درصد لهیدگی، درصد جوانه. رنگ پوست و مقایسه میانگین2جدول 

  ضایعات کل در ارقام مورد مطالعه

  ضایعات کل (%)  زنی (%)جوانه  لهیدگی (%)  پوسیدگی خاکستري (%)  کاهش وزن (%)  رنگ پوست  مرق

  d65/9  d91/12  ef06/1  d60/14  g16/37 زرد  صبا

  b26/14  cd45/14  a96/3  c82/16  bc51/49 سفید  تگزاس ارلی وایت

  c10/11  bc06/16  f83/0  cd75/14  e74/42 زرد  ایمپراتریز

  b55/13  dc04/14  b91/2  a88/19  c37/48 سفید  سیروس

  b32/13  b03/17  c45/2  bc03/16  c83/48 قرمز  7030

  b12/13  b81/17  e23/1  e92/11  d08/44 قرمز  ایکس پی رد

  a74/15  a23/23  b14/3  e87/12  a98/54 سفبید  سپیدان

  b84/13  cd03/14  ef09/1  a92/18  c88/47 زرد  گلدن آي

  b92/12  e01/10  ef04/1  bc07/16  f84/40 زرد  تگزاس ارلی گرانو

  a03/17  bc22/16  d99/1  cd35/15  b59/50 پریماورا  پریماورا

  .ندارند پنج درصداحتمال سطح  داري دراز لحاظ آماري اختالف معنی ها با حروف مشترك در هر ستونمیانگین

  

نبود. اثر رقم، اثـر متقابـل سـال و رقـم، اثـر       داریوزن سوخ معن

اثر متقابـل رقـم    ،یمتقابل سال و زمان انبارمان اثر ،یانبارمانزمان 

 نیبر ا یو اثر متقابل سال و رقم و زمان انبارمان یو زمان انبارمان

  ). 1شد (جدول  داریمعن درصد 1 الصفت در سطح احتم

وزن سـوخ در   کیـ ولوژیزیکـاهش ف  زانیـ پژوهش م نیا در

 ʿصـبا ʾنبود. حداقل کاهش وزن به رقم  کسانیارقام مورد مطالعه 

ارقـام   ریرقم با سا نیصفت اختالف ا نیمربوط بود و از لحاظ ا

وزن  کیـ ولوژیزی). تفـاوت در کـاهش ف  2بود (جـدول   داریمعن

 يفـرود  م) و رسـت 20توسـط پتروپولـوس (   ازیـ سوخ در ارقام پ

شده است. اختالف در کاهش وزن سوخ ارقام  گزارش زین )24(
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  ، قطر گردن و درصدماده خشک سوخ در ارقام مورد مطالعههاي تعداد پوست. مقایسه میانگین3ل جدو

  درصد ماده خشک سوخ  متر)قطر گردن (میلی  تعداد پوست  رقم

  a50/3  ab80/11  bcd94/7  صبا

  bc88/2  bcd58/10  e09/7  تگزاس ارلی وایت

  bc96/2  abc33/11  de32/7  ایمپراتریز

  bc90/2  abc58/11  cde38/7  سیروس

7030  ab18/3  a21/12  a36/9  

  bc08/3  abc69/11  b31/8  ایکس پی رد

  bc05/3  a30/12  de25/7  سپیدان

  bc10/3  d76/9  de23/7  گلدن آي

  c79/2  a10/12  bc12/8  تگزاس ارلی گرانو

  bc00/3  cd43/10  e60/6  پریماورا

  .د ندارندداري در سطح احتمال پنج درصها با حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري اختالف معنیمیانگین

  

 تیـ اخـتالف در تعـداد و قابل   -1: لیمختلف، ممکن است به دل

اخـتالف در قطـر و زمـان بسـته شـدن       -2پوست  يرینفوذ پذ

  و درصــد مــاده خشــک ســوخ و  ياخــتالف در تنــد -3گــردن 

 داد). بـاال بـودن تعـ   7اختالف در ضـخامت پوسـت باشـد (    -4

زن در و کیـ ولوژیزیبـودن کـاهش ف   نییمهم پـا  لیپوست از دال

درصـد   یبـودن نسـب   نیی). با توجه به پا3بود (جدول  ʿصباʾرقم 

 تـوان یرقم م نیقطر گردن ا یماده خشک سوخ و باال بودن نسب

د که نقـش تعـداد پوسـت در کـاهش وزن     کر يریگجهینت نیچن

 نی. ااست گردن قطر و سوخ خشک ماده درصد از ترسوخ مهم

 ی) مبنـ 32و همکـاران (  یپاتیو تر )8( یگزارشات داراب با جینتا

 کیـ ولوژیزیکننده تعداد پوست در کاهش فنییبر نقش مهم و تع

کاهش وزن به رقـم   نیشتریپژوهش ب نیوزن مطابقت دارد. در ا

ʾماورایپرʾدرصد مـاده خشـک سـوخ بـود و      نیکمتر ي، که حاو

ـ بود، تعلق داشـت، از نظـر ا   نییپا نسبتاً زیتعداد پوست آن ن  نی

نبود. باال بـودن   داریمعن ʿدانیسپʾم با رقم رق نیصفت اختالف ا

درصـد مـاده خشـک در رقـم      یبـودن نسـب   نییقطر گردن و پـا 

ʾدانیسپʿ  کـاهش آب سـوخ در رقـم مزبـور      زانیـ که م دشسبب

). 3 ولرا نشان دهد (جد يداریمعن شیارقام افزا رینسبت به سا

مختلــف  يهــاهوزن ســوخ در مــا کیــولوژیزیکــاهش ف زانیــم

نبود. گرچه بـا گذشـت زمـان درصـد کـاهش       کسانی یانبارمان

ـ 4(جـدول   افـت ی شیوزن افـزا  یتجمع  راتییـ رونـد تغ  ی) ول

). 5بود (جدول  یکاهش وزن سوخ با گذشت زمان نزول انهیماه

بـار، کمتـر شـدن    ان يبه کاهش دما توانیموضوع را م نیا لیدل

 ).7گردن با گذشـت زمـان نسـبت داد (    آب سوخ و بسته شدن

ـ ) ن9( یو صالح یداراب جینتا نیا هماهنگ با دنـد  کرگـزارش   زی

مشـاهده   یدوره انبارمـان  لیکاهش وزن سوخ در اوا نیشتریکه ب

شـدن اثـر متقابـل رقـم و زمـان       داریمعنـ  رغمیـ شده اسـت. عل 

صـفت   نیـ وزن سوخ، حـداقل ا  یاز نظر کاهش تجمع یانبارمان

  ). 6مربوط بود (جدول  ʿصباʾبه رقم  یدر سرتاسردوره انبارمان

از  یکـ ی )Asperigillus niger( يخاکستر یدگیپوس يماریب

در منــاطق  یدر دوره انبارمــان ازیــپ يهــايمــاریب نیتــرمخــرب

 يدمـا بـرا   نیتـر ) مناسـب 25( است يریگرمسمهیو ن يریگرمس

 يبوده و در دمـا  وسیسلسدرجه  34تا  28 لوسیروژیرشد آسپ

 وسیلسـ سدرجـه   47از  شـتر یو ب وسیسلسـ درجه  17کمتر از 

که در انبار دمـا   یهنگام نی. بنابراشودیقارچ متوقف م نیرشد ا

 %80از  یبرسد و رطوبـت نسـب   وسیسلسدرجه  30از  شتریبه ب

 جی). نتـا 34( شـود یمـ  عیبـه شـدت شـا    يماریب نیشود ا شتریب

نشان داد که اثر رقم، اثر متقابل سال و رقم، اثـر   انسیوار هیتجز
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زنی و ضایعات ي تجمعی درصد کاهش وزن سوخ، درصد پوسیدگی خاکستري، درصد لهیدگی، درصد جوانهها. مقایسه میانگین4جدول 

  کل در دوره انبارمانی

  زمان بررسی

  (ماه بعد از شروع انبارمانی)
  ضایعات کل (%)  زنی (%)جوانه  لهیدگی (%)  پوسیدگی خاکستري (%)  کاهش وزن (%)

  h52/3  f27/2  e29/0  e0  h08/6  اول

  g45/6  e69/5  d66/0  e0  g80/12  دوم

  f89/9  d57/10  c43/1  e0  f89/21  سوم

  e28/13  c38/16  b11/2  e0  e77/31  چهارم

  d62/15  b53/21  a79/2  d95/0  d89/40  پنجم

  d03/18  a67/22  a83/2  c25/21  c78/64  ششم

  b20/20  a76/22  a83/2  b88/48  b67/94  هفتم

  a61/20  a76/22  a83/2  a80/53  a00/100  هشتم

  .داري در سطح  احتمال پنج درصد ندارندها با حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري اختالف معنیمیانگین

  

زنی و ضایعات هاي ماهیانه درصد کاهش وزن سوخ، درصد پوسیدگی خاکستري، درصد لهیدگی، درصد جوانه. مقایسه میانگین5جدول 

  کل در دوره انبارمانی

  زمان بررسی

  از شروع انبارمانی)(ماه بعد 
  ضایعات کل (%)  زنی (%)جوانه  لهیدگی (%)  پوسیدگی خاکستري (%)  کاهش وزن (%)

  a77/3  d26/2  c32/0  e0  d35/6  اول

  b27/3  c41/3  c29/0  e0  d97/6  دوم

  b17/3  b87/4  a66/0  e0  c70/8  سوم

  c91/2  a79/5  b53/0  e0  c23/9  چهارم

  d46/2  b00/5  b51/0  d95/0  c92/8  پنجم

  d43/2  e54/1  d03/0  b30/20  c30/24  ششم

  e13/2  f04/0  d0  a63/27  a80/29  هفتم

  f41/0  f0  d0  a56/5  d61/5  هشتم

  داري در سطح احتمال پنج درصد ندارند.ها با حروف مشترك در هر ستون از لحاظ آماري اختالف معنیمیانگین

  

متقابـل رقـم    اثر ،یسال و زمان انبارمان ابلاثر متق ،یزمان انبارمان

بـر   یو اثر متقابل سال و رقـم و زمـان انبارمـان    یو زمان انبارمان

 %1در ســطح احتمــال  يخاکســتر یدگیدرصــد خســارت پوســ

). 1نبـود (جـدول    داریصفت معنـ  نیشد. اثر سال بر ا داریمعن

 يهـا پیـ ژنوت هیـ ) در کل16هماهنگ با گزارش کو و همکاران (

 چیو هـ  دشـ مشـاهده   يترخاکس یدگیپوس يماریب مطالعه ردمو

نداشت. حـداقل درصـد    تیمصون يماریب نینسبت به ا یپیژنوت

مربـوط بـود و از    ʿگرانویارلتگزاسʾبه رقم  يماریب نیخسارت ا

 یارقـام مـورد بررسـ    ریرقم با سا نیصفت اختالف ا نیلحاظ ا

 خسـارت  درصـد  داریمعنـ  شی). افـزا 2دار بـود (جـدول   یمعن

بـــا   ســـه یدر مقا ʾ7030ʿدر رقـــم   يخاکســـتر  یدگیپوســـ

درصـد مـاده    داریمعنـ  شیافـزا  رغمی(عل ʿگرانویارلتگزاسʾرقم
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خاکستري، درصد  هاي تجمعی اثر متقابل رقم و زمان انبار مانی بر درصد کاهش وزن سوخ، درصد پوسیدگیمقایسه میانگین .6جدول 

   زنی و ضایعات کللهیدگی، درصد جوانه

  ضایعات کل  زنیجوانه  لهیدگی  پوسیدگی خاکستري  کاهش وزن سوخ  زمان بررسی  رقم

 (درصد)  (ماه بعد از شروع انبارمانی)  

  c35/2  Zab48/4  T0  Q0  jkl83/6  اول  

  YZ49/4  V49/8  LMNOP71/0  Q0  efg69/13  دوم  

  W75/6  ST80/11  GHIJ27/1  Q0  Za82/19  سوم  

  UV41/8  OPQR08/14  GHI29/1  Q0  XY87/23  چهارم  صبا

  ST13/01  LMN06/16  GHI29/1  Q0  VW48/27  پنجم  

  PQ98/11  LMN06/16  GHI29/1  M34/7  PQ67/36  ششم  

  I16/16  LMN17/16  GHI29/1  FG72/43  FG33/77  هفتم  

  JKL96/16  LMN17/16  GHI29/1  A58/65  A 00/100  هشتم  

  abc28/3  ef18/1  T14/0  Q0  kl60/4  اول  

  W55/6  cde32/2  MNOPQ67/0  Q0  hig55/9  دوم  

  TS08/10  XY44/6  GHIJKLM08/1  Q0  abc60/17  سوم  

  MN06/14  PRRS44/13  BC31/4  Q0  ST81/31  چهارم  تگزاس ارلی وایت

  JKL07/17  CDEFG48/22  A27/6  Q0  LM82/45  پنجم  

  EFGH89/19  CDE28/23  A39/6  J22/33  E88/72  ششم  

  CD56/21  CDE28/23  A39/6  CDEFG76/48  A00/100  هفتم  

  CD56/21  CDE28/23  A39/6  CDEFG76/48  A00/100  هشتم  

  bc83/2  abc81/3  PQRST31/0  Q0  jkl95/6  اول  

  XY39/5  V63/8  PQRST31/0  Q0  def33/14  دوم  

  U15/8  QRS11/13  PQRST31/0  Q0  YZ57/21  سوم  

  RS67/10  L64/17  PQRST31/0  Q0  TUVW62/28  چهارم  ایمپراتریز

  P40/12  JK92/19  GHI35/1  Q0  RS67/33  پنجم  

  MN40/14  DEFGHI78/21  GHI 35/1  M72/9  KLI25/47  ششم  

  JKL08/17  DEFGHI78/21  GHI35/1  EFG04/49  CD25/89  هفتم  

  IJ60/17  DEFGHI78/21  GHI 35/1  BC01/59  A 00/100  هشتم  

  Zab63/3  def83/1  PQRST35/0  Q0  kl69/5  اول  

  W63/6  abc94/3  KLMNO78/0  Q0  ghi16/11  دوم  

  TU31/9  XYZ23/6  E21/2  Q0  abcd25/17  سوم  

  NO66/13  RST36/12  D89/2  Q0  UVW28/28  چهارم  سیروس

  KL40/16  IJK97/19  BC27/4  P4/1  MN71/41  پنجم  

  GH07/19  CDEFG66/22  BC27/4  HI89/34  D18/86  ششم  

  EFGH85/19  CDEFG66/22  BC27/4  A29/61  A00/100  هفتم  

  EFGH85/19  CDEFG66/22  BC27/4  A29/61  A00/100  هشتم  
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  .6ادامه جدول 

  ضایعات کل  زنیجوانه  لهیدگی  پوسیدگی خاکستري  کاهش وزن  زمان بررسی  رقم

  (درصد)  (ماه بعد از شروع انبارمانی)  

  Zab76/3  abc69/3  PQRST84/0  Q0  ijk29/8  اول  

  WX48/6  VW36/8  GHIJKLM12/1  Q0  bcde32/16  دوم  

  S49/10  MNO74/15  D90/2  Q0  TUV13/29  سوم  

  MN97/13  GHIJK37/21  D90/2  Q0  PQ63/36  ارمچه  7030

  M86/14  EFGHIJ59/21  D96/2  Q0  NO41/39  پنجم  

  JKL14/17  EFGHIJ59/21  D96/2  L23/18  I92/59  ششم  

  EFGH74/19  DEFGH94/21  D96/2  BCDE63/54  A27/99  هفتم  

  EFG11/20  DEFGH94/21  D96/2  BCDE99/54  A00/100  هشتم  

  Zab84/3  bcde76/2  TS18/0  Q0  jkl80/6  اول  

  W64/6  V94/7  IJKLM94/0  Q0  cdef52/15  دوم  

  ST07/10  LMN38/16  GH45/1  Q0  VW90/27  سوم  

  OP63/12  FGHIJ41/21  GH45/1  Q0  QR49/35  چهارم  ایکس پی رد

  MN59/14  CDEF26/23  GH45/1  Q0  NOP13/39  پنجم  

  KL69/16  CD58/23  GH45/1  NO39/3  KL11/45  ششم  

  FGH64/91  CD58/23  GH45/1  J91/37  E85/82  هفتم  

  EF99/19  CD58/23  GH45/1  BCDE02/54  A00/100  هشتم  

  YZa39/4  ef59/1  T0  Q0  kl98/5  اول  

  W69/6  YZa71/4  IJKLM98/0  Q0  fgh38/12  دوم  

  ST18/10  VWX83/7  EF93/1  Q0  Za94/19  سوم  

  KL38/16  K55/19  C90/3  Q0  NOP83/39  چهارم  سپیدان

  EF33/20  B44/36  B37/4  N44/3  H58/64  پنجم  

  BC21/22  A58/38  B64/4  K39/26  C82/91  ششم  

  B86/22  A58/38  B64/4  IJ92/33  A00/100  هفتم  

  B86/22  A58/38  B64/4  IJ92/33  A00/100  هشتم  

  Zabc46/3  ef33/1  STU11/0  Q0  l90/4  اول  

  W91/6  abcd68/3  QRST24/0  Q0  ghi83/10  دوم  

  QRS13/11  UV54/9  IJKLMN99/0  Q0  YZ66/21  سوم  

  MN13/14  MNO74/15  GHIJ31/1  Q0  STU18/31  چهارم  گلدن آي

  L20/16  JK12/20  GH43/1  Q0  OPQ75/37  پنجم  

  HI90/18  HIJK61/20  GH46/1  IJ66/37  EF63/78  ششم  

  EFGH99/19  HIJK61/20  GH46/1  BC 94/57  A00/100  هفتم  

  EFGH99/19  HIJK61/20  GH46/1  BC 94/75  A00/100  هشتم  
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  .6ادامه جدول 

  ضایعات کل  زنی جوانه  لهیدگی  پوسیدگی خاکستري  کاهش وزن  زمان بررسی  رقم

 (درصد)  (ماه بعد از شروع انبارمانی)  

  Zab72/3  ef348/0  T0  Q0  jkl06/4  اول  

  WX29/6  Zab38/4  RST2/0  Q0  ghi87/10  دوم  

  TUV11/9  WX64/6  IJKLMN94/0  Q0  bcd69/16  سوم  

  PQR69/11  TU77/10  GHIJ23/1  Q0  XY69/23  چهارم  گرانوارلیتگزاس

  MN51/14  QRS93/12  FG49/1  Q0  STU93/28  پنجم  

  JK46/17  MNOPQ75/14  FG49/1  L59/16  JKL29/50  ششم  

  EFG11/20  NOP13/15  FG49/1  BCD75/54  CD40/91  هفتم  

  DEF49/20  NOP13/15  FG49/1  A88/62  A00/100  هشتم  

  Zab94/3  ef73/1  NOPQR62/0  Q0  kl29/6  اول  

  UV47/8  Zab50/4  NOPQR62/0  Q0  efg59/13  دوم  

  NO64/13  ST98/11  GHIJK19/1  Q0  WX81/26  سوم  

  JKL18/17  LM40/17  FG51/1  Q0  QR09/36  چهارم  پریماورا

  EFGH72/19  CDEF53/22  D00/3  NO63/4  K87/49  پنجم  

  BC60/22  C88/23  D00/3  K11/25  G59/74  ششم  

  A05/22  C88/23  D00/3  GH50/44  B43/96  تمهف  

  A64/25  C88/23  D00/3  CDEF48/47  A00/100  هشتم  

  .ندارند پنج درصداحتمال  داري در سطحاز لحاظ آماري اختالف معنی ها با حروف مشترك در هر ستونمیانگین

  A ،B ،... ،Z ،a ،b... ،zزولی ارزش حروف عبارتند از هاي کاهش وزن سوخ، پوسیدگی خاکستري و ضایعات کل ترتیب نبندي مبانگیندر گروه

 
) همان گونه که ʿگرانویارلتگزاسʾرقم نسبت به رقم  نیخشک ا

مطلـب   نیدهنده انشان دهش) گزارش 16توسط کو و همکاران (

از  يگـر ید عوامـل است که عالوه بر درصد ماده خشک سـوخ،  

 یدگیپوسـ  يماریدر مقاومت به ب زین یکیژنت اتیجمله خصوص

 نیخود بـا چنـ   يهایدر بررس زی) ن8( یثرند. دارابؤم يخاکستر

ـ   کر يریگجهیو نت دشمواجه  یموضوع ـ ا نیدند کـه ارتبـاط ب  نی

. حــداکثر اســتن يو درصــد مــاده خشــک ســوخ قــو يمــاریب

) دی(بـا رنـگ پوسـت سـف     ʿدانیسپʾدر رقم  يماریب نیخسارت ا

رد مطالعـه  ارقام مـو  ری. هر چند کاهش خسارت سادشمشاهده 

ـ   داریمعنـ  رقم نیبا ا سهیدر مقا  نیـ خسـارت ا  زانیـ م یبـود ول

) ʿزیـ مپراتریاʾو  ʿماورایپرʾبا رنگ پوست زرد ( یدر ارقام يماریب

قابل مالحظـه بـود (جـدول     زین )ʿردیپ کسیاʾو ʾ7030ʿ( قرمزو 

گزارش کردند  زی) ن16کو و همکاران ( جینتا نی). هماهنگ با ا2

مشــاهده  يمــاریب نیــوخ و خســارت ارنــگ ســ نیبــ یارتبــاط

) گـزارش  13کمـال و همکـاران (   جینتـا  نیا برخالف. انددهکرن

بـا رنـگ پوسـت     یدر ارقـام  يمـار یب نیند که خسارت اکرده ا

ـ ا انـه یخسـارت ماه  راتییـ روند تغ یکمتر است. بررس دیسف  نی

مـاه بعـد از شـروع     4نشان داد که تـا   یدر دوره انبارمان يماریب

ـ ماه) درصـد خسـارت ا   وریهر(ش یانبارمان  شیافـزا  يمـار یب نی

ـ ). دل5و سپس از شدت آن کاسـته شـد (جـدول     افتی ـ ا لی  نی

 یانبار از مـاه پـنجم انبارمـان    يبه کاهش دما توانیموضوع را م

و فـولرتن   یسـون يبا گزارش تـا  جینتا نی(مهر ماه) نسبت داد. ا

 یدگیپوســ يمــاریب وعیشــ يدمــا بــرا نیتــر) کــه مناســب34(

اســت، مطابقــت دارد.  وسیدرجــه سلســ 34تــا  28 يترخاکســ
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بــا کـاهش دمــا توســط   يمـار یب نیــکـاهش درصــد خسـارت ا  

متقابـل رقـم و    اثرگزارش شده است. اگر چه  زی) ن6بوسکنگ (

 يکپـک خاکسـتر   یاز نظر درصد خسارت تجمع یزمان انبارمان

ـ  دشــ داریمعنـ  در  يمــاریب نیــحــداقل درصــد خسـارت ا  یول

تـا   که يطوربود، به ʿرانوگیارلتگزاسʾبه  یمانسرتاسر دوره انبار

ـ ا يهاسوخ 3/15%فقط  یانبارمان انیپا  نیـ در اثـر ا  پیـ ژنوت نی

رقـم   ،یمسـتقل از زمـان انبارمـان    نیرفتند. بنـابرا  نیاز ب يماریب

ʾگرانویارلتگزاسʿ رقـم نسـبت    نیتربه عنوان متحمل توانیرا م

  ).6د. (جدول کر یمعرف يماریب نیبه ا

از عوامـل محـدود کننـده     یکیسوخ  یدگیله ایو  یدگیندگ

ـ . ماستباال  يدر دما ازیپ یانبارمان  يمـار یب نیـ خسـارت ا  زانی

ـ برداشـت و م  خیتار ریثأتحت ت رطوبـت گـردن در هنگـام     زانی

ـ ). درصد خسـارت ا 26است ( ریبرداشت متغ در دو  يمـار یب نی

دوران در  ییآب و هـوا  طیبودن شرا ریمتغ لیبه دل شیسال آزما

متفاوت بـود و در سـال    یو انبارمان یده امیالت اه،یرشد و نمو گ

 ) در سـطح 50/1%) نسـبت بـه سـال اول (   44/2%( شیاول آزما

نشان داد. اثر رقم، اثر متقابـل سـال و    شیافزادرصد  1 داریمعن

و اثـر   ،یاثر متقابل سال و زمان انبارمـان  ،یرقم، اثر زمان انبارمان

خسـارت   یبر درصد تجمعـ  یزمان انبارمان متقابل سال و رقم و

بود (جـدول   داریمعندرصد  %1سوخ در سطح احتمال  یدگیله

1 .(ʾتیوایارلتگزاسʿ بـود،   یدگیـ رقم نسبت به له نیترحساس

نسـبت   یارقام مورد بررسـ  ریعارضه در سا نیکاهش خسارت ا

به رقـم   يماریب نیخسارت ا نیبود. کمتر داریبه رقم مزبور معن

ʾزیمپراتریاʿ در  يمـار یب نیـ درصد خسارت ا شیمربوط بود. افزا

رقـم   نیبا ا سهیدر مقا ʿگرانویارلتگزاسʾو  ʿيآگلدنʿ ،ʾصباʾارقام 

دند کر) گزارش 12( ایلو هان کیو). فن2نبود (جدول  داریمعن

ـ به له ازیارقام پ تیعلت متفاوت بودن حساس اخـتالف در   یدگی

 اسـت موجود در پوست سـوخ   يهادیو فالونوئ یمواد فنل زانیم

از  يشـتر یمقـدار ب  يپوست ارقام قرمز رنگ حاو کهنیا لیدلو به

و همکاران  یاب. ترندمقاوم يماریب نینسبت به ا ندهستمواد  نیا

مواجه شدند و ارقـام   يامسئله نیخود با چن شیدر آزما زی) ن1(

ـ  يماریب نینسبت به ا يکمتر تیقرمز رنگ حساس  یداشتند. ول

ـ بر خالف ا خسـارت   نیپـژوهش کمتـر   نیـ گزارشـات در ا  نی

) ʿردیپــ کــسیاʾو ʾ7030ʿبــا رنــگ قرمــز (  یدر ارقــام یدگیــله

مطلب اسـت کـه    نیکننده ا) که منعکس2مشاهده نشد (جدول 

مقاومـت بـه    ایـ و  تیکننده حساسنییرنگ پوست تنها عامل تع

ـ تژن از جملـه  گـر یبلکه عوامـل د  تنیسعارضه  نیا و  اهیـ گ کی

دارنـد.   یقابل تـوجه  ریثأعارضه ت نیبر بروز ا زین یمیاقل طیراش

خسـارت   نید که کمترکرمشخص  زی) ن8( یپژوهش داراب جینتا

ـ له  یابیــدر ارقــام قرمـز رنــگ مشـاهده نشــده اسـت. ارز    یدگی

د کـه تـا مـاه سـوم     کرمشخص  یدگیدرصد له انهیخسارت ماه

عارضـه   نیدرصد خسارت ا راتییروند تغ ی(مرداد ماه) انبارمان

ـ دلمـاه) بـه   وری(شهر یاز ماه چهارم انبارمان یبود ول يصعود  لی

هفتم  يهاعارضه کاهش و در ماه نیخسارت ا زانیکاهش دما م

عارضه متوقف شـد   نی) خسارت اي(آذر و د یو هشتم انبارمان

در  یدگیخسارت له راتییدر مورد تغ يروند نی). چن5(جدول 

گزارش شده  زی) ن9( یو صالح یبتوسط دارا ازیپ یدوره انبارمان

 نیـ درصد خسـارت ا  راتیینبودن روند تغ کسانی لیدلاست. به

اثر متقابل رقم و  یدر دوره انبارمان یعارضه در ارقام مورد بررس

 1عارضه در سـطح احتمـال    نیاز نظر خسارت ا یزمان انبارمان

  ).6(جدول  دش داریمعندرصد 

 ينــدهایافر قیــطر انــدام زنــده بــوده و از کیــ ازیــپ ســوخ

ـ . بعـد از بلـوغ، ح  دهدیخود ادامه م اتیبه ح کیولوژیزیف  اتی

توان به سـه دوره اسـتراحت، خـواب، رشـد مجـدد      یسوخ را م

د. در دوره اسـتراحت کـه بالفاصـله    کر يبندمی) تقسیزن(جوانه

در  ،سـت یسوخ قادر به رشد و نمو ن شود،یبعد از بلوغ شروع م

بعد از  (که معموالً شودیوره خواب مسوخ وارد د یکه وقتیحال

رشـد و نمـو    ينـدها یا) بـه فر شـود یبلوغ و برداشت شـروع مـ  

ـ و جوانـه  یدهـ شهیهمانند ر ). طـول دوره  4( اسـت مقـاوم   یزن

رشـد و نمـو در مزرعـه     طیخواب به رقم، مرحله برداشت، شرا

و نحــوه  یکــودده لیــاز قب یزراعــ اتیــعمل ،یمــیاقل طی(شــرا

د. بعد از خاتمه خـواب و در صـورت عـدم    دار ی) بستگياریآب

 اسـت وجود عوامل بازدارنده رشد، سوخ قادر بـه رشـد و نمـو    

د که اثر سال بر درصـد  کرمشخص  انسیوار هیتجز جی). نتا21(
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بـود    داریمعنـ  درصـد  1در سـطح احتمـال    یتجمعـ  یزنجوانه

 سـه یدر مقا شیدر سال دوم آزمـا  یزنجوانه زانی) و م1جدول (

عامل مهم از  یزننشان داد. جوانه يداریمعن شیل افزابا سال او

در  کـه  يطـور نبود به یدوره انبارمان لیاوا در هارفتن سوخ نیب

از  کـدام چی) در هـ وری(ازخرداد تـا شـهر   یچهار ماه اول انبارمان

سوخ در  ینز جوانه عدم). 3 جدول( نزدند جوانه هاارقام، سوخ

ــاوا ــان لی ــاطق گ یدوره انبارم ــ يریرمســدر من و  یتوســط داراب

ـ از علل عدم جوانه یکیگزارش شده است.  زی) ن9( یصالح  یزن

بـاال بـودن    يریگرمسـ  مناطق در برداشت از بعد بالفاصلهسوخ 

ـ مناسـب جوانـه   يدما و مواجه نشدن سوخ با دما  20-10( یزن

) گـزارش  21. پروتوپولوس و همکاران (است) وسیسلسدرجه 

 يسـوخ، دمـا   یزنـ شروع جوانه يراعامل ب نیترنمودند که مهم

ـ باال عامل بازدارنده ا يو دما استانبار  ـ اسـت.   نـد یافر نی و  وی

 یبازدارنـدگ  یگزارش کردند که فاکتور اصـل  زی) ن36همکاران (

درجـه   27بـاالتر از   يدمـا  خصـوص انبـار، بـه   يدما یزنجوانه

در سـوخ خواهـد    یکه سبب القاء گرمـا خفتگـ   است وسیسلس

ـ ) ن23( نیشد. رامـ  درجـه   30 يگـزارش نمـود کـه در دمـا     زی

. اندجوانه نزده یانبارمان شروع از بعد ماه 9 تا هاسوخ وسیسلس

) و 33از جمله تـوکر و همکـاران (   يادیز نیمحقق نیا بر عالوه

ـ عدم جوانه )18( نگایو کامم دمایم بـاال را   يسـوخ در دمـا   یزن

ـ مبـودن   نییپـا  کـه  دنـد کر گـزارش  آنهـا . انددهکرگزارش   زانی

از علل عدم  یکی وسیسلسدرجه  30 يسوخ در دما نینیتوکیس

 يریـ گ) بـا انـدازه  31. تاناکـا ( اسـت دما  نیسوخ در ا یزنجوانه

خواب سوخ و سـرعت تـنفس    نیمداوم سرعت تنفس، ارتباط ب

درجـه   25 ي. سرعت تنفس در دمادندکرباال مطالعه  يرا در دما

. افـت یکاهش  وسیسلس درجه 15 يبا دما سهیدر مقا وسیسلس

دنـد کـه کـاهش سـرعت تـنفس در      کر يریگجهینت نیمحقق نیا

از خواب القاء شده توسط گرما  یناش وسیدرجه سلس 25 يدما

ــاســت ــه کــه داراب ده شــروع کــر) نبــز گــزارش 8( ی. همانگون

 ارقـام  در و نبـود،  زمـان مطالعـه هم  مـورد  قـام در ار یزنـ جوانه

ʾروسیسʿ ،ʾدانیسپʿ  وʾ يگلـدن آʿ  پـنجم (مهـر مـاه) و در     از مـاه

(آبــان مــاه)  یاز مــاه ششــم انبارمــان یمــورد بررســ رارقامیســا

بــا گزارشــات  جینتــا نیــ). ا6(جــدول  دشــآغــاز  یزنــجوانــه

ـ ) کـه ب 7) و بروستر (21پروتوپولوس ( کردنـد مـدت زمـان     انی

مطابقـت دارد. اثـر    اسـت خواب در ارقام مختلف متفاوت  دوره

 1در سـطح احتمـال    انـه یماه یزنبر درصد جوانه یزمان انبارمان

دار بود. بعد از شکسته شدن خواب و با گذشت زمـان  یمعنیک 

ـ  يعلت کاهش دما و مساعد شدن دما برابه درصـد   ،یجوانه زن

و در مـاه هفـتم    شیفـزا در هر ماه نسبت به ماه قبـل ا  یزنجوانه

). علت کاهش درصـد  5(جدول  دی(آذر ماه) به حداکثر خود رس

 رغـم یماه) نسبت به ماه هفتم، علـ  يدر ماه هشتم (د یزنجوانه

ـ ا يمساعد بودن دمـا بـرا   ـ پد نی بـاال بـودن ضـابعات کـل      ده،ی

ـ ا در هـا سوخ 33/5%ماندن فقط  ی) و باق%67/94( مـاه بـود    نی

ــتالف در 4(جــدول  ــاز). اخ ــه آغ ــجوان ــ یزن ــد وزن  یو درص

ا تـ  دشـ در ارقام مورد مطالعه سبب  یدر دوره انبارمان یزنجوانه

ـ از نظـر ا  یاثر متقابل رقم و زمان انبارمـان  صـفت در سـطح    نی

). در پنج ماه اول بعـد  1د (جدول شو داریمعندرصد  1احتمال 

 بـه  زدهجوانـه  يهاسوخ یحداکثر درصد وزن یاز شروع انبارمان

جوانـه   يهـا ). کاهش سـوخ 6مربوط بود (جدول  ʿماورایپرʾ رقم

نبود(جـدول   داریرقم معن نیبا ا سهیدر مقا ʿدانیسپʾزده در رقم 

 رقـم  بـه  زدهجوانـه  يهاسوخ نیکمتر ی). در ماه ششم انبارمان6

ʾرد یپ کسیاʿ ـ درصد جوانـه  شیتعلق داشت. افزا  ریدر سـا  یزن

دار بـود (جـدول    یمعنـ نسبت به رقم مزبور  یارقام مورد بررس

ـ درصـد جوانـه   نیکمتـر  ی). در ماه هفتم انبارمان6 بـه رقـم    یزن

ʾدانیسپʿ در رقـم   یجوانه زن شیربوط بود. افزامʾرد یپـ  کـس یاʿ 

ـ  ʿدانیسـپ ʾبا رقم  سهیدر مقا ). اگرچـه  6نبـود (جـدول    داریمعن

مربوط بـود   ʿدانیسپʾماه به رقم  نیدر ا یزندرصد جوانه نیکمتر

 دوره بـودن  یموضوع طوالن نیا لید که دلکرتوجه  یستیبا یول

 عاتیضـا  زانیـ ن مبلکه علت آن باال بود ،ستیرقم ن نیا خواب

ـ تا پا که يطوررفم بود به نیدر ا یسوخ، تا ماه ششم انبارمان  انی

مانـده   یرقم باق نیا يهااز سوخ 18/8%فقط  یماه ششم انبارمان

که در  یزدند. در صورت جوانهآنها در ماه هفتم  یبودند که همگ

 هـا سـوخ  89/54% یماه ششم انبارمان انیتا پا ʿرد یپ کسیاʾرقم 

آنها جوانه زدند (جـدول   %62انده که در ماه هفتم حدود م یباق
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 ارقـام  همـه  در هـا سـوخ  هیدر ماه هشتم کل کهنی). با توجه به ا6

دوره  نیتـر ینمـود کـه طـوالن    يریگ جهینت توانیم زدند جوانه

ـ ). از م6مربوط بود (جدول  ʿرد یپ کسیاʾخواب به رقم  دو  انی

بـه   را یزنـ رصد جوانهد نیشتریکه ب ʿيگلدن آʾو  ʿروسیسʾرقم 

بـا   يداریصفت اختالف معنـ  نیخود اختصاص داده و از نظر ا

دوره خـواب در رقـم    افتنیـ زودتر خاتمـه   لیهم نداشتد، به دل

ʾسـوخ   یزندرصد جوانه داریمعن ریرغم کاهش غ یعل روس،یس

(جـدول   ʿيگلـدن آ ʾبا رقـم   سهیرقم در مقا نیدر ماه هفتم در ا

 نیتـر کوتـاه  يدارا ʿروسیسـ ʾکه رقـم   سدریبه نظر م نی)، چن6

  . استدوره خواب 

د کـه اثـر   کـر کل مشـخص   عاتیضا یدرصد تجمع یابیارز

بـود.   داریمعنـ درصـد   1صـفت در سـطح احتمـال     نیسال بر ا

قابــل توجــه  شیافــزا لیــکــل بــه دل عاتیدرصــد ضــا نیانگیــم

 سـال دوم نســبت بـه ســال اول در ســطح   در یزنــدرصـدجوانه 

 ینشان داد. اثر رقم بـر درصـد تجمعـ    شیافزادرصد  1احتمال 

). 1شد (جدول  داریمعندرصد  1 احتمال کل در سطح عاتیضا

مربوط  ʿصباʾکل به رقم  عاتیضا یدرصد تجمع نیانگیم نیکمتر

نسـبت بـه    یارقام مـورد بررسـ   ریصفت در سا نیا شیبود. افزا

 عاتیدرصـد ضـا   نیشـتر ی). ب2شد (جدول  داریرقم مزبور معن

 يخاکسـتر  یدگیپوسـ  يمـار یبـه ب  دیشد تیحساس لیه دلکل ب

مربوط بود) به رقم  يماریب نیرقم به ا نیا کل عاتیاز ضا 42%(

ʾدانیسپʿ ـ تعلق داشت. کاهش ا مـورد   ارقـام  ریصـفت در سـا   نی

  ).   2بود (جدول  داریمعن ʿدانیسپʾمطالعه نسبت به رقم 

د کـه  کرمشخص  یدر دوره انبارمان انهیخسارت ماه یابیارز

(از خـرداد تـا    یسوخ در چهارم ماه اول انبارمـان  عاتیعلت ضا

و  يخاکسـتر  یدگیوزن، پوسـ  کیولوژیزیماه) کاهش ف وریشهر

 ریت( دومدر ماه  يانبار عاتیضا شی). افزا5بود (جدول  یدگیله

نبود. در ماه سوم  داریبا ماه اول (خرداد ماه) معن سهیماه) در مقا

 شیکـه منجـر بـه افـزا     دما شیافزا لیه دل(مرداد ماه) ب یانبارمان

طـور  کل به عاتیضا دش يخاکستر یدگیخسارت پوس داریمعن

). در 5(جـدول   افـت ی شیبا ماه دوم افـزا  سهیدر مقا يداریمعن

ـ ن یماه چهارم انبارمان خسـارت   داریمعنـ  شیافـزا  رغـم یعلـ  زی

و کــاهش  یدگیــله يداریکــاهش معنــ ،يخاکســتر یدگیپوســ

در مـاه چهـارم    عاتیضا شیکه افزا دشن سبب وز کیولوژیزیف

). در 5نشود (جدول  يداریماه) نسبت به ماه سوم معن وری(شهر

کـه درصـد    دشـ ماه پنجم (مهر ماه) هر چند کاهش دمـا سـبب   

طور وزن به کیولوژیزیو کاهش ف يخاکستر یدگیخسارت پوس

ـ دلبه یول ابدیکاهش  يداریمعن کـاهش   یزنـ شـروع جوانـه   لی

نبود. در  داریماه نسبت به ماه چهارم معن نیدر ا يانبار عاتیضا

 يمساعد شدن دما برا لیماه ششم و هفتم (آبان و آذر ماه) به دل

در هر ماه نسبت به ماه  يانبار عاتیضا زانیم ها،سوخ یزنجوانه

ـ ماه) ن ي. در ماه هشتم (دافتی شیزااف يداریطور معنقبل به  زی

  ).5رفتند (جدول  نیاز ب ماندهیباق يهاسوخ هیکل

در ارقـام   یدر دوره انبارمـان  یتجمع عاتیضا راتییتغ روند

ـ اثـر متقابـل ژنوت   لیدل نینبود، به هم کسانی یمورد بررس و  پی

 1در سـطح احتمـال    یتجمعـ  عاتیبر درصد ضا یزمان انبارمان

، ʿ ،ʾ7030ʿزیـ مپراتریاʾ). در ارقـام  1شد (جـدول   داریمعندرصد 

ʾردیپ کسیاʿ ، وʾدانیسپʿ یدگیپوسـ  زاسـارت عامـل خ  نیترمهم 

وزن بـود. بـا    کیـ ولوژیزیکاهش ف ʿمارایپرʾو در رقم  يخاکستر

اول  مـه یدو عامـل در ن  نیـ حـداکثر خسـارت ا   کـه نیتوجه بـه ا 

 عاتیضـا  زانی. مدشماه) مشاهده  وری(از خرداد تا شهر یانبارمان

بـود   شـتر یام بارقـ  ریارقام از سا نیدر ا یبازه زمان نیدر ا يانبار

گلدن ʿ ،ʾروسیسʾ ت،یوا یتگزاس ارلʿ ،ʾصباʾ). در ارقام 6(جدول 

ـ  جوانه زاعامل خسارت نیتر، مهمʿگرانو یارلتگزاسʾو  ʿيآ  یزن

(آبـان   یبود که حداکثر خسارت آن در ماه ششم و هفتم انبارمان

 مـه یسـوخ در ن  عاتیضـا  زانیم نیو آذر ماه) مشاهده شد. بنابرا

ــان ــا د  یدوم انبارم ــر ت ــاه)  ي(از مه ــا درم ــام   نی ــام از ارق ارق

ʾزیمپراتریاʿ،ʾ7030ʿ ،ʾردیپ کسیاʿ ،ʾدانیسپʿ  وʾماورایپرʿ بود  شتریب

بر اسـاس روش کـو    ارقام مورد مطالعه يبند می). نقس6(جدول 

 یدر سه ماه اول انبارمـان  کهنید که با توجه به اکر) مشخص 15(

درصـد   30از  يانبـار  عاتیضا زانیارقام مورد مطالعه م هیدر کل

در گـروه   یانبارمـان  تیـ کمتر بوده است همه ارقـام از نظـر قابل  

  .  رندیگیخوب قرار م

کــل در دوره  مــواد جامــد محلــول زانیــپــژوهش م نیــا در
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مشترك  حرفهاي هر ستون که حداقل در یک میانگین .هاي ماهیانه مواد جامد محلول کل در هنگام انبارمانیمقایسه میانگین .1شکل 

 .ندارند پنج درصددر سطح احتمال  داريهستند از نظر آماري اختالف معنی

  

(الزم به ذکر است بـا توجـه بـه     دشدر سال دوم مطالعه  یانبارمان

 يهـا فقط مواد جامـد محلـول کـل سـوخ     یدر دوره انبارمان کهنیا

ـ  از هـا سـوخ  هیـ و در ماه هشتم کل دش يریگسالم اندازه رفتـه   نیب

ـ ا يریگد اندازهبودن مـاه انجـام گرفـت). بـا      هفـت صـفت، در   نی

عنـوان  بـه  هـا دراتیـ مصرف کربوه لیدلبه یگذشت زمان انبارمان

تنفس، درصد مواد جامـد محلـول کـل سـوخ      دهیسوبسترا در پد

صـفت در   نیـ کاهش قابـل توجـه ا   لی). دل1(شکل  افتیکاهش 

ـ  توانیرا م یاواخر دوره انبارمان  انیـ در پا د کـه کـر  هیـ توج نیچن

 یآل يهادیبه اس لیساکارز تبد ،یزنجوانه هنگامدوره خواب و به 

 شـوند یدر حال رشـد منتقـل مـ    يهابه جوانه دهایاس نیشده و ا

ـ ). کاهش مـواد جامـد محلـول کـل در پا    35(  یدوره انبارمـان  انی

  گزارش شده است.   زی) ن29و همکاران ( یتوسط سوهان

ارقـام مـورد    انیـ ر مد کـه د کـر پژوهش مشخص  نیا جینتا

 افـت یاختصـاص   ʿصباʾکاهش وزن سوخ به رقم  نیمطالعه کمتر

 یدگیرقم نسبت بـه پوسـ   نیترحساس ʿدانیسپʾ). رقم 2(جدول 

ــتر ــارت له  يخاکسـ ــداکثر خسـ ــود. حـ ــبـ ــم  یدگیـ در رقـ

ʾتیوایارلتگزاسʿ   درصـد   نیشـتر ی). ب2(جـدول   دشـ مشـاهده

). درصـد  2تعلـق داشـت (جـدول     ʿروسیسـ ʾبه رقم  یزنجوانه

ــهیماه ــارت پوســ    ان ــد خس ــوخ و درص ــاهش وزن س  یدگیک

سـوخ   یزنبا گذشت زمان کمتر شد. جوانه یدگیو له يخاکستر

ـ ). قابل5شروع شـد (جـدول    یاز ماه پنجم انبارمان  یانبارمـان  تی

  ).2ارقام برتر بود (جدول  ریبر سا يداریمعن طوربه ʿصباʾرقم 
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Abstract 

This research was conducted at the Behbahan Agriculture Research Station, Behbahan, south-west of Iran, for two years 
from 2016 to 2018 to study the postharvest losses of short-day onion cultivars in uncontrolled storage conditions (no 
heating, cooling and ventilation systems). Seeds were sown in nursery in early October and seedling transplanted at 2-3 
leaf stage. Bulbs were harvested when 50-80% of foliage had dried and fallen and prepared for the experiment in both 
years. In the 1st year of experiment, the average of daily storage temperature and relative humidity ranged from 14.5 to 
40.5°C and 27 to 60%, respectively. The average of daily storage temperature and relative humidity varied from 15 to 
38 °C and 30 to 71%, respectively, in the 2nd year of experiment. This research was performed using a split plot 
experiment based on a randomized complete block design encompassing 80 treatments with 4 replications. Main plot 
consisted of 10 cultivars (‘Seba’, ‘Texas Early White’, ‘Imperateriz’, ‘Siroos’, ‘7030’, ‘X P red’, ‘Sapidan’, ‘Golden I’, 
‘Texas Early Grano’ and ‘Primavera’) and bulbs evaluation in storage  at eight times  (one months after  start of storage 
with one month interval) was considered as sub plot. The monthly bulb weight losses percentage decreased with time. 
The minimum weight loss (9.56%) was recorded in ‘Seba vultivar. The damage of black mold increased until the fourth 
month of storage and then decreased. ‘Sapidan’ was the most sensitive cultivar to damage of black mold (23.23%). The 
highest percentage of bulb rotting (29.65%) was observed in ‘Texas Early White’ cultivar. Bulb sprouting was observed 
from the fifth month of storage and the highest bulb sprouting (19.88%) belonged to ‘Siroos’ cultivar. Results were 
suggestive of difference in storability among cultivars, the maximum and minimum storability being recorded in ‘Seba’ 
and ‘Sapidan’, cultivars, respectively. 
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