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  ضايعات انباري آن تحت شرايط گرمبر  پيازتاثير ارقام 

  

Effect of onion cultivars on storage losses under hat conditions 
 

  ناصر عالم زاده انصاري

 استاديار گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز

  

  چکيده

 يا تابستان فصلهمانو در  ، برداشتبهار  تشكيل در" پياز استان خوزستان معموال سوخ

پياز در  روند ضايعات  سوخبررسيجهت  .شودآن  جهت توليد بذر نگهداري مي و مقدار از مصرف

از ارقام در حال توليد دانشگاه شهيد رقم ٥ ،٨١انبارهاي گرم استان خوزستان آزمايشي در پاييز سال 

 ٨٢شت و در بهار سال کموجود در بازار رقام خارجي رقم از ا ٣رقم از ارقام محلي و  ٢چمران و 

 ١٥به ارتفاع  ٣٠ x  ٥٠ابعاد  به  هايدر اين آزمايش سوخها را پس از التيام در جعبه. برداشت شدند

ابتدا . تكرار انجام گرفت ٣با  تصادفيكامل   بلوكهاي در قالبآزمايش  اين. سانتيمتر نگهداري شدند

و بيمار  سالم تعداد و وزن سوخهاي روز يكبار تغييرات ١٥از آن هر  گرديد، پس وزن سوخها تعيين

  ترتيبدماي روزانه  به حداكثر، متوسط و حداقل  داد كه نشان شدند، نتايج اين آزمايش گيري اندازه

يا سبز  توليد ريشه سوخي در انبار هيچ. بود% ٤٠ نسبيسانتيگراد و متوسط  رطوبت درجه ٢٥، ٣٣، ٤٨

عمر  در دانشگاه توليدي ارقام. بودند داراي اختالف معني داري با همديگر نشد، عمر انبارداري ارقام

. دادند از خود نسبت به ارقام محلي و ارقام خارجي موجود در بازار از خود نشان بيشتري انبارداري

از % ٥٠، بوده عمر انبارداري داراي  كمترين G1تكزاس يلو گرانو، تكزاس ارلي گرانو و  ارقام

از %  ٥٠و اصالح شده در دانشگاه  محلي ارقام رفتند، در حاليكه روز از بين  ٦٠ آنها  طي سوخهاي

گرم استان  انبارهايپوسيدگي پياز در  مهمترين  قارچ عامل  .نرفتند روز، از بين ١٢٠سوخهاي آنها طي

   .تشخيص داده شد   Aspergillus nigraقارچ
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  مقدمه

استان خوزستان پنجمين استان توليد کننده . پياز يکي از محصوالت استراتژيک در ايران به حساب مي آيد

استان خوزستان انبارهاي مجهز به سيستم کنترل دما و رطوبت . تن در سال است ٩٥٥١٤پياز در ايران با متوسط 

حصوالت مازاد بر مصرف بازار در زمان توليد برداشت نشده و يا در انبارهاي جهت حفظ سبزيها را نداشته و م

  .گرم نگهداري مي شوند

رطوبت , دما, نور(نامساعد  محيطي  پس از دوران جواني در شرايط  كه گياه پياز بوده خوراكيبخش سوخ

 زمان.   دهدمي رشد خود ادامه به مناسب و در زمان  رفته خواب تشكيل و گياه  به )واثرات متقابل آنها

 بنابراين.   سرد است يا زمستانهايگرم با تابستانهاي  مصادف رشد و نمو گياه پياز در طبيعت جهت نامناسب

 مطالعات).   ۴(اندسازگار شده محصول مدت طوالني نگهداري بوده كه براي  ايذخيره سوخها اندامهاي

 عمر انبار داري برروي  و برداشت داشت عمليات.  است گرفته پياز صورت خواب ورد فيزيولوژيدر م متعددي

دانسته آنها دهييا  ريشه   سوخ را بيماريها، سبز  شدن عمر انبار داريكاهش پياز موثر بوده و داليل  سوخ

  ).۱۱و ۵,۲(اند

درجه  ۱۵تا ۱۰بهترين دما جهت سبزشدن سوخ پياز دماي . موثر است سوخ داريعمر انبار دما بر روي

پس از ). ۱(شوند در  اين دما سوخها سريعتر از ساير تيمارهاي  گرمايي يا سرمايي سبز مي. سانتيگراد است

آنها بلندتر و توليد برگهاي طول ,   بودندشده درجه سانتيگراد نگهداري  ۱۵ در دماي سبزشدن سوخهايي كه

سبز شدن  بنابراين.  درجه سانتيگراد نگهداري شده بودند ۳۰سريعتر از  آنهايي بود كه در دماي  آنهابرگ

دما سرعت سبز شدن نيز ديگر با افزايش  عبارتبه نبوده از فرايندهاي فيزيولوژيكي  بسياري پياز شبيه سوخهاي

  ).۴(كندپيدا نميافزايش 

كه داراي ريشه در سبز شدن سوخهايتسريععلت .  شوندسبز مي يكباره كنند،مي توليد ريشهكه سوخهاي 

 سبز شدن و خواب كه است اين بر تصور كلي). ۱۳(باشد مي در توليد سيتوكينريشه ها هستند، مشاركت

كاربرد ). ۷( وندشمي كنترل در سوخ مواد بازدارنده رشد و كننده تسريع هرمونهاي بينتعادل  بوسيله سوخها

 سيتوكنين برخي ديگر از مواد مثل). ۸(گرددبرخي از مواد شيميايي مانع از توليد ريشه و فعال شدن جوانه ها مي

 انبار عوامل باالي در دماي دهد كهمي نشان نتايج اين). ۱۲( نمايد سبز شدن به سوخها را تحريك تواندمي

  .گردد كم سيتوكنين تا ميزان گردندمي رشد، سبب ممانعت

سبز  درجه سانتيگراد سرعت ۲۵دما تا  از آن با افزايش يابد پسكاهش ميانبارداري دوره  سوخها طيخواب 

قرار پائين با دماي  باال در مقايسهدر دماي  از برداشت پس سوخها را بالفاصلهچنانچه . يابدمي نيز افزايش شدن

 جهت" باال را معموال دماي. دهد شوند، افزايشسبز مي" بعدا را كهتواند درصد سوخهايي باال مي ايدهند، دم

را  سوخباال عمر انبار داري دماي است ممكن " عمال دهد كهمي شواهد نشان اين. كنندمي بهبود سوخها استفاده

  ).۱(د دهكاهش
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را پشت سر ميز زمان برداشت تا سبز شدن آنها در انبار سه مرحله پياز اهاي سوخ گرم در تابستانهاي

 ۳۵ -  ۲۵در دماي يابد اگر سوخها آغاز و چند هفته ادامه مياز برداشت پسبالفاصله  - اولمرحله : گذارنند

اگر براي  - دوممرحله . يابدميسوخ افزايشسبز شدن سرعت اين دما در  نتيجه , درجه سانتيگراد قرار گيرند

. گرددآنها مي شدن تاخير در سبز سبب. باشد درجه سانتيگراد قرار داشته ۳۵- ۲۵در دماي  سوخ طوالنيمدت 

 سومدما در مرحله  اين. شودو سبز مينموده توليد ريشه " شود، سريعا دما كشت در هميندوم  از دورهاگر پس

  .آيدمي حساب به الهآيد، دماي سوخ سبز كردن جهت

.   است متفاوت آنها با هم عمر انبارداري هستند و پتانسيل ژنتيكي تفاوتهاي داراي مختلف ارقام خوابدوره 

آنها،  خشك ماده سوخها، ميزاننگهداري  پتانسيل. بهبود بخشيد اصالحيتوسط كارهاي توان را مي دوره اين

  ).۶(باشنددر ارتباط ميبا هم  نازك تعداد فلسهاي نتند و ساخت مزه

درجه  ۱۵تا ۱۰اگر در محيط مرطوب با دماي  سوخها. كنندمي، توليد ريشه سوخها در محيط مرطوب

سوخ رقم  ۱۰كشت  مقاسيه). ۱۶(شود ظاهر مي" هاي سوخها سريعاسانتيگراد بمدت چند روز قرار گيرند ريشه

كردند روز توليد ريشه ۶۳تا  ۸سوخها  بين% ۵۰داد، كه نشان مرطوب در ورميكواليت معتدل طقمنا از پيازهاي

درجه ۳۰و در دماي گرفته صورت  سرعتبه ارقام  درجه سانتيگراد در تمام ۱۰ ، توليد ريشه در دماي)۱۱(

  .شودمي سانتيگراد  بسيار كند انجام

مقدار تنفس با . يابدمي نيز افزايش، مقدار تنفس مدت انبارداري با افزايش، همزمان انبارداري در دوران

). ۴( گرددمي تسريع بشدت درجه سانتيگراد مقدار تنفس ۴۰در دماي  بطوريكه. شودافزايش دما، زياد مي

از  آبيابد و ميزان مي برابر افزايش ۲حدود  بهگردد، مقدار تنفس  حذف سوخ خارجي خشك پوست چنانچه

. شوندهستند سبز مي با پوست كهدر اين شرايط سوخها سريعتر از زماني). ۲( يابدمي رفته نيز افزايش دست

و يا سوراخ سوخ  شدناثر زخمي). ۹(نمايد ميسد عمليك نفوذ گازها مثل  پياز در مقابل خارجيسالم  پوست

تا , گرددميسبب اتفاق  اين. گردد حذف خارجي پوستكه  است زمانيمثل  نآخارجي  پوست ديدگي آسيب

  ).۳( گيردزودتر صورتسوخ  و سبز شدن  تغيير كردهسوخ داخل هواي 

، برداشتآيند روشهاي ميحساب  به سوخمدت طوالني حفظ و نگهداري  براي  مهم دو عاملدما و رطوبت 

قادرند در اكنون همبطوريكه . است پيدا كرده فراوانيتوسعه گذشته سال   ۲۰در سوخ داري و نگه  ١التيامدهي

عمده جهت  دو روش). ۴(كنندداري حفظ و نگهاز برداشت پس  ماه ۹مدت  متر براي ۳ عمق دنيا سوخها را به

  : بكار  برد  تواننگهداري سوخها در انبار مي

درجه سانتيگراد برسد زيرا خطر  ۲دما نبايد كمتر از روشدر اين  - پايينسوخها در دماي هداريـ نگ۱

  .وجود داردسرمازدگي 

                                                 
1 -Curing 
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 داريباشد نگهنگهداري  سوخها مخصوص مناطق گرم ميروش اين  - باالسوخها در دماي ـ نگهداري۲

  .نيست صرفهبه  اغلب برققيمت باالي به  ها  با توجهسوخها در سردخانه

، نمو ريشه سبزشدنزمان). ۶(هستند متقابلي اثراتداراي  درون انبار نظير دما و بخار آب فيزيكي هايپديده

 قابليت پياز، افزايشپوسته هاي خارجي سوخ  برداشتن ، انبساط وتركسوخ شكل ، تغييراتسوخداخل  هاي

و توليد  تنفس  افزايش سوخها باعث شدن سوخها موثر است،  سبز آب ميزان دادندست  و از آب بخار هدايت

  ).۵(گردد مي و آب CO2در محيط، حرارت 

.   دهدميسوخها را افزايش و مقدار تنفس آب رفتن دست  از، ميزان )از بيماريهاناشي ( سوخها  پوسيدگي

 دما و ميزان ,زمان با گذشت.   گرددميمحيط  افزايش دماي سوخها سببدر محيط  و تنفس آب  افزايش

 با دماي همراه زيادرطوبت . كندبرابر ميچندين كننده را  يا خنكتهويه دستگاه نياز به توليدي اضافي رطوبت 

از ناشي   ر مقدار پوسيدگيانبا در شرايط گرم.  آوردميرشد و نمو پاتوژنها  درانبار فراهم باال، شرايط را براي 

  ).۶(  يابدميافزايش Aspergillus  nigraسياه كپك  پاتوژنهايي  مثل

 در انبار سببكم نسبي  رطوبت. انبار دارددرون و شيميايي فيزيكي هاي در فراينداساسي  پياز نقشي پوست

 ۶۵انبار را  بين رطوبت نسبي مناسب ميزان ندگان بيشتر نويس). ۴(شودپياز ميپوست  خوردن و شكنندگي ترك

و  ۱۰، ۲(كندخود را حفظ مي ارتجاعي مانده و حالت پياز تازه پوست رطوبت اند، در اينتاكيد كرده%  ۷۵تا 

سوخهاي  پياز كه در  محيط كنترل شده اي هستند پس از خروج از انبار نيز تحت شرايط قبل قرار مي ).۱۵

هدف اين مقاله مشخص نمودن اثرات دماي باالي انبار بر روي عمر انبارداري برخي از ارقام پياز ).  ۱۴(گيرند

  .استان خوزستان است

  

  روش مطالعه

ده ژنوتپپ از مهمترين ارقام و نمونه هاي  ، ۸۱در پاييز سال جهت بررسي ضايعات پياز در انبارهاي گرم 

،    R1, B1, G1(در حال توليد دانشگاه شهيد چمران اهواز ازهاي از پينمونه  ۵موجود در استان به ترتيب 

از و رامهرمزي  و سه رقم بهبهانيبنامهاي  ،  دو رقم از معروفترين  پيازهاي محلي استان ) ۷۹و  پري ۸۰پري

 ۸۲ل شت و در بهار ساک) زاس يلو گرانو و تگزاس ارلي گرانوکپريماورا، ت(موجود در بازار ارقام خارجي 

 اين. شده تا عمل التيام خاتمه يابد از برداشت در انبار نگهداريپس سوخ پياز به  مدت يك ماه.  برداشت شدند

با  عدد سوخ ۵۰و هر تكرار داراي تكرار  ۳با تصادفي كامل  بلوكهايپس از يكماه در قالب طرح آزمايش 

سانتيمتر قرار    x  ۳۰x   ۱۰ ۵۰با ابعاد    اي در جعبهسوخها . متر صورت گرفتسانتي ۳بزرگتر از قطري 

سالم سوخهاي، بيمار، وزن سالم تعداد سوخهايروز يكبار تغييرات  ۱۵هر كرده، سپس ابتدا آنها را وزن, گرفتند

با كمك  نهايتاند، در قرارگرفتههر روز مورد بررسي دما و رطوبتتغييرات مدت شدند، در اين  گيرياندازه، 
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جهت بررسي تاثير رقم بر روند . قرار گرفتندو تحليل را مورد تجزيه آمده بدست اطالعات SPSS افزارهاينرم 

  .استفاده گرديدY=a+bx+cx2  يا  Y= a + bx  اهش ضايعات سوخ گياه پياز از معادله خطي با ک

  

  و بحث نتايج

 ماههاي در و حداكثر آن ماه دما در ارديبشهتحداقل  داد كهنشان ۸۲تغييرات دما در تابستانبررسي نتايج

درجه سانتيگراد   ۳۰بااليماهانه  متوسط دماي, سوخها در انبار داشت باشد، در مدتتير، مرداد، شهريور مي

درجه  ۴۵بعد از آن ي و در ماهها ۴۰رسد، حداكثر دما در ارديبهشتدرجه سانتيگراد مي ۳۵مرز  به" گاها و بوده

 ۲۴دما از  حداقل. رسدسانتيگراد ميدرجه ۴۰دوباره حداكثر دما به تنها در مهر و آبان. سانتيگراد بيشتر بود

نسبي رطوبت. رسدميدرجه سانتيگراد در خرداد تا شهريور ماه  ۲۷، آغاز و بهماهدرجه سانتيگراد در ارديبهشت

افزايشدرجه سانتيگراد سبب ۴۰باالي  دماي. است% ۴۰در حدود  تا شهريور شتهوا بطور متوسط از ارديبه

در . فلسها جدا شود خارجي گردد تا پوستميسبب%  ۶۵كمتر ازنسبي  و رطوبتشده  در سوخهاشديد تنفس

 الي را براي حمله دما و رطوبت انبار شرايط آيده) . ۶و۴(يابد ميافزايش سوختبخير از سطح ميزان  نتيجه

 و باكتريهاي پاتوژن مثل    Aspergillus  nigraپاتوژنها به سوخها بخصوص قارچ كپك سياه  يا 

Pseudomonas alliicolaسوخها غير مقاوم بسيار زياد  انتظار تلفات شرايطيدر چنين ). ۴(كندرا فراهم مي

 و باكتريهاي پاتوژن مثل  Aspergillus nigra قارچگرم  انبارهاي سوخها در بردناز بين عامل مهمترين. است

alliicola  Pseudomonas قارچ ). ۴(باشدميAspergillus nigra  را فعاليت  بيشترينگرم در هواي

  :گرفتل صورتیذ از دو طريق" در انبار عمدتا سوخبه قارچ اين حمله راههاي . دارد

بيشتر  قارچحمله  - استسوخ  درونبه كاذب  ساقهاز طريق " كه عمدتا و باكتريرچ قاحمله ي توام  - الف

حمله طريق اين . كندوارد ميشديدتري د و خسارت گيرصورت مي) گردن سوخ( سوخكاذب ساقه از طريق 

  هستند بيشتر و سريعتر صورتيكلفت" نسبتاگردن بوده و داراي بزرگي سوخهايداراي كه بيشتر در ارقامي

را به  خسارت بيشترين سوخبه دو پاتوژن با هم اين  حمله.  شوندباكتريها نيز وارد ميطريق  از همين. گرفت

در اين روش مايع بد . در اول آزمايش وارد كردند گرانو زاس يلوک، ت G1زاس ارلي گرانو، کسوخهاي ارقام ت

  .گرددهاي سياه  قارج در زمان كنترل از سوخهاي بيمار خارج ميبوي همراه با اسپرو

رفته يا از بين  خشكفلسهاي  كهشديد شد  قارچحمله زماني روشدر اين  - خارجي فلسهاياز طريق  - ب

در انبار  داشت در اوايل محلي ارقام  بهبخصوص  طريقاز اين در اثر خشكي هوا ترك بر داشته بودند، حمله 

حمله پاتوژنها  زمان و تخريب فلسهاي خارجي  ، اما با  گذشت زياد نبودهبدليل سالم بودن فلسهاي خارجي   

اين روش از پوسيدگي  . استشديد شده،  حمله سوخ پوستو تخريب زمان زيادتر شد، با گذشت طريق از اين 

در اين روش، از سوخ جز . آخر آزمايش بيشتر مشاهده گرديدسوخها در كليه ارقام بخصوص ارقام محلي در 

  ).۱شكل (باشد چيزي باقي نماند توده سياه رنگ قارچ  كه همان اسپور قارچ  مي
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داراي معنياختالف  از نظر آمارياز برداشت پس روز اول  ۳۰ ورد آزمايش سالم ارقام مسوخهاي  كل وزن

از ساير ارقام بزرگتر بودند گرچه از نظر آماري با  G1زاس ارلي گرانو،کارقام ت به عبارت ديگر. شتندباهم دا

زاس ارلي گرانو تا پايان آزمايش اين برتري کو تG1ارقام . تفاوت معني داري نداشتند R1ارقام رامهرمزي و 

لي در پايان و. اهش يافتکزاس ارلي گرانو بشدت کدر اواسط آزمايش وزن متوسط رقم  ت. ردندکخود را حفظ 

ه داراي گردني کدليل آن را مي توان ناشي از بين رفتن سوخهاي درشت . متوسط وزن بيشتري از سايرين گرديد

رده وبسرعت از بين مي روند در کلفتي داشتند دانست زيرا از اين راه عوامل بيماريزا آنها را آلوده ک" نسبتا

در پايان . اهش مي يابدکدست آورده و متوسط وزن ثريت توده سوخ را بکو متوسط ا کوجکنتيجه سوخهاي 

  بهبهاني، ارقام. ي رسيده بودند در انبار باقي مانندکاز نظر فيزيولوژي" امالکه کآزمايش فقط سوخهاي 

 B1اما سوخهاي حاصل از ارقام . بودندهم مشابه از نظر آماري آزمايشتا پايان " تقريبا  R1 و B1رامهرمزي، 

 شديدياز انتخاب ناشي آنرا شايد بتوان بودند، دليلبهتري انبارداري  قدرتداراي  آزمايشطول در تمام  R1 و

 کت وزن كاهش.  استدر آنها صورت گرفته انبار داريعمر افزايشدر جهت كه در چند نسل گذشته  دانست 

). ۶,۴(آنها دانست خارجي پوسترفتن سوخها و از بين  رطوبتدادن ، از دست از تنفسناشي سوخ در انبار 

قرار دارد  ۲ه ضريب آن در جدول ک ۲يا ۱ء  از معادله توانسوخهاي هر رقم را در مدت انبارداري  مي وزن

  .كرد محاسبه

مترين آن کبوده و  زاس ارلي گرانوکاهش وزن در رقم تکساس اطالعات بدست آمده بيشترين سرعت ا بر

اهش کلي ارقام خارجي داراي وزن بيشتري در اوايل آزمايش بودند اما سرعت کبطور قرار داشت  G1 در رقم 

  .وزن آنها در انبار دو برابر ارقام محلي است

زاس ارلي کت ارقام مربوط به تلفاتبيشترين از برداشتپس روز اول ۶۰در  شدهحذف از نظر تعداد سوخهاي

گرچه.   گرددنميمشاهده ارقام بين چندانياختالف از آنا ما پساس يلو گرانو و پريماورا بود، زک، ت G1گرانو،

 مختلفارقام سوخهاي روند تلفات . باشدداشته  كمتر يا بيشتر تلفاترقم  يك است ها ممكناز دورهدر برخي

زاس ارلي کارقام ت از سوخهاي% ۵۰از برداشت سروز پ ۶۰.   كردمشاهده ۳در جدول  تواندر انبار را مي

روز، و در   P79 ،۹۰پريماورا و در رقم نسبت گرديدند، اينو حذفبيمار شده  گرانو زاس يلوک، ت G1گرانو، 

آنها ازبيناز سوخهاي % ۵۰خاصدر زماني از ارقامديگر هر كدامعبارت درازا كشيد، به روز به P80 ،۱۰۵ رقم

  .كردمشاهده ۴در جدول شماره  توانرا مي شده تعداد سوخهاي حذف روند، ضريب معادلهمي

از تلفات نرسيده%  ۵۰مرز به آزمايش تا پايان  از آغاز آزمايش R1و  B1، بهبهاني،رامهرمزي تلفات ارقام

 محلي ارقام حركت كمتر از شيب R1و  B1 در دو رقم شدهحذف تعداد سوخهاي معادله حركت اما شيب. اند

  .هستند بيشتري عمرانبارداريداراي  در دانشگاهشده اصالح ديگر برخي از ارقام  عبارتبود، به 

  .نمودزير اشاره كلي نتايجبه توانميفوق از نتايج 

  .ننمودو توليد ريشه  در انبار سبز نشده ين تحقيقا در مدت سوخي هيچ - ١
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كمترين عمر انبارداري مربوط به ارقام . وجود دارداختالفاتي انبارداري  از نظر عمرمورد مطالعه ارقام بين  - ٢

  .دادنداز خود نشان R1و  B1 عمر انبارداري دو رقمو بيشترين گرانو زاس يلوک، ت G1زاس ارلي گرانو، کت

 Aspergillus قارچ   گرم استان خوزستان خ پياز در انبارهايسو هبرندشناخته شده از بين مهمترين عامل - ٣

nigra    باشدمي.  

  

  تقدير و تشكر

بدينوسيله از جناب دكتر واهه ميناسيان استاد گروه گياهزشكي دانشكده كشاورزي اهواز و دكتر مجيد 

امكانات تحقيق تشكر مي راحمي بخاطر ويراستاري علمي و معاونت دانشگاه شهيد چمران  بخاطر فراهم أوردن 

  .ددگر
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  تغييرات متوسط وزن پياز ارقام مختلف با توجه به زمان نگهداري آنها در انبارهاي گرم خوزستان - ١جدول 

120 105 90 75 60 45 30 
  روز

  رقم

46.7b 48.5b 46.2b 58.6b 61.0b 66.2b 69.6ab R1  
44.8b 48.4b 52.4ab 53.8b 57.7b 60.4b 63.5b B1  
46.1b 47.6b 38.7b 52.8b 64.0ab 58.5b 60.6b P80  
41.5b 47.1b 49.4b 50.7b 54.5b 58.2b 60.4b P79  
70.3ab 69.7a 71.9a 74.3a 77.0a 79.6a 76.6a G1  

54b 55.3b 55.6b 57.8b 60b 62.5b 65.5b تكزاس يلو گرانو  

80a 68a 58b 64b 69.2ab 74.8ab 78.9a تكزاس ارلي گرانو  

46b 48.5b 50.4b 53.5b 54.5b 60.2b 64.5b پريماورا  

46.4b 49.4b 53.2b 57.0b 59.6b 62.2b 65.4ab رامهرمز  

43.8b 46.9b 50.3b 54.6b 55.6b 59.0b 62.5b بهبهان  

  معني دار نمي باشند ٥اختالف ميانگين هاي هر ستوني كه داراي حرف مشترك مي باشند از نظر أماري در سطح -

  

Y=A+BX+CX (يا) (Y= A+BXر هاي گرم ضرائب مدل كاهش وزن سوخ پياز در انبا - ٢جدول    با توجه به رقم2

  ضرايب مدل

  رقم
A  -B  R  

R1 78.4 0.29 0.95 
B1 69.67 0.20 0.99 
P80 68.71 0.21 0.77 
P79 66.68 0.20 0.99 
G1 81.15 0.09 0.90 

 C=0.0069 0.88 1.01 107.11  تكزاس ارلي گرانو

 0.97 0.13 68.9  تكزاس يلو گرانو

 97. 0.21 69.83  اپريماور

 0.99 0.20 71.77  رامهرمز

 0.99 0.20 68.44  بهبهان

 0.97 0.20 70.31  ارقام جنوب

 C=0.0017 0.66 0.43 81.31  ارقام شمال

  زمان نگهداري سوخ در انبار به روز X –ضريب تبين  - rضرائب مدلها ،  Cو  A ,Bوزن سوخ پياز ،  -  Y:توضيح
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  ام مختلف پياز در انبارهاي گرم استان خوزستاندرصد تلفات ارق  - ٣جدول 

120 105 90 75 60 45 30 
  روز

  رقم

38b 30b 19c 10c 5d 0b 0 R1 
37b 30b 19c 12c 4d 1b 0 B1 
65ab 55b 44bc 32b 22bc 7b 0 P80 
87a 83a 76a 66a 54a 25a 0 G1 

63ab 59ab 55ab 34b 23bc 7b 0 P79 

86a 80a 76a 66a 56a 23a 0 كزاس يلو گرانوت  

88a 83a 75a 61 45ab 31a 0 تكزاس ارلي گرانو  

65ab 60ab 55ab 35b 25bc 14b 0 پريماورا  

46b 42b 33bc 17bc 11cd 1b 0 رامهرمز  

40b 34b 26c 14c 8d 3b 0 بهبهان  

  نمي باشندمعني دار  ٥اختالف ميانگين هاي هر ستون كه داراي حرف مشترك مي باشند از نظر أماري در سطح -

  

  )(Y= A+BXضرايب مدل در  صد تلفات سوخ ارقام مختلف پياز در انبار هاي گرم  - ٤جدول 

 ضرايب مدل

  رقم
A B R 

R1 19.11- 0.449 0.96** 

B1 -17.857 0.435 0.97** 
P80 -23.00 0. 730 0.99** 
P79 -24.85 0.778 0.98** 
G1 -15.30 0.944 0.95** 

 **0.94 0.983 14.71-  تكزاس ارلي گرانو

 **0.97 0.948 16.35-  تكزاس يلو گرانو

 **0.98 0.755 20.32-  پريماورا

 **0.98 0.580 22.19-  رامهرمز

 **0.98 0.475 -17.88  بهبهان

 **0.97 0.526 19.82-  ارقام جنوب

 **0.91 0.879 17.13-  ارقام شمال

زمان نگهداري سوخ  X –ضريب تبين  -rضرائب مدل ،  Bو  Aدر  صد تلفات  سوخ پياز در انبار  ، – Y: توضيح 

  در انبار به روز

 www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

  

        
)  تصوير راست و چپ( در اوايل و اواخر         Aspergillus nigraبقاياي  سوخ پياز  پس از  ألودگي به قارچ   -١شكل

        دوره ي انبارداري تحت شرايط گرم
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