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 تاثير ارقام پياز بر ضايعات انباري آن تحت شرايط گرم
 

Effect of onion cultivars on storage losses under hat 
conditions 

 
 ناصر عالم زاده انصاري

 استاديار گروه باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
 چکيده

، برداشت و در همانفصل يا در بهار  تشكيل" سوخ پياز استان خوزستان معموال  

جهت بررسيروند ضايعات  . تابستان مصرف و مقدار از آن  جهت توليد بذر نگهداري ميشود

رقم از ارقام در حال  ٥، ٨١سوخ پياز در انبارهاي گرم استان خوزستان آزمايشي در پاييز سال 

رجي موجود در بازار رقم از ارقام خا ٣رقم از ارقام محلي و  ٢توليد دانشگاه شهيد چمران و 

در اين آزمايش سوخها را پس از التيام در جعبههاي به . برداشت شدند ٨٢کشت و در بهار سال 

اين آزمايش در قالب بلوكهاي  كامل . سانتيمتر نگهداري شدند ١٥به ارتفاع  x 30  ٥٠ابعاد  

روز يكبار  ١٥هر ابتدا وزن سوخها تعيين گرديد، پس از آن . گرفت تكرار انجام ٣تصادفي با 

تغييرات تعداد و وزن سوخهاي سالم و بيمار اندازه گيري شدند، نتايج اين آزمايش نشان داد كه 

درجهسانتيگراد و متوسط   ٢٥، ٣٣، ٤٨حداكثر، متوسط و حداقل دماي روزانه  به ترتيب  

ارقام با  در انبار هيچ سوخي توليد ريشه يا سبز نشد، عمر انبارداري. بود% ٤٠رطوبت نسبي 

ارقام توليدي در دانشگاه عمر انبارداري بيشتري از . همديگر داراي اختالف معني داري بودند

ارقام تكزاس يلو . خود نسبت به ارقام محلي و ارقام خارجي موجود در بازار از خود نشان دادند

اي آنها  طي از سوخه% ٥٠داراي  كمترين عمر انبارداري بوده،  G1 گرانو، تكزاس ارلي گرانو و

از سوخهاي آنها %  ٥٠روز از بين رفتند، در حاليكه ارقام محلي و اصالح شده در دانشگاه   ٦٠
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مهمترين  قارچ عامل پوسيدگي پياز در انبارهاي گرم استان .  روز، از بين نرفتند ١٢٠طي

  .تشخيص داده شد   Aspergillus nigraقارچ

 
 
 

 مقدمه

استان خوزستان پنجمين استان توليد . يک در ايران به حساب مي آيدپياز يکي از محصوالت استراتژ  

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

رطوبت جهت حفظ سبزيها را نداشته و محصوالت مازاد بر مصرف بازار در زمان توليد برداشت نشده و يا در 

 .نبارهاي گرم نگهداري مي شوندا

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

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

بنابراين .   ت مصادف با تابستانهاي گرم يا زمستانهاي سرد استنامناسب جهت رشد و نمو گياه پياز در طبيع

مطالعات متعددي ). ٤(سوخها اندامهاي ذخيرهاي  بوده كه براي نگهداري طوالني مدت محصول سازگار شدهاند

عمليات داشت و برداشت  برروي عمر انبار داري سوخ .  در مورد فيزيولوژي خواب پياز صورت گرفته است

  اند بوده و داليل كاهش عمر انبار داري سوخ را بيماريها، سبز  شدن   يا  ريشهدهي آنها دانستهپياز موثر 

 ).١١و ٥,٢(

 ١٠بهترين دما جهت سبزشدن سوخ پياز دماي . دما بر روي عمر انبارداري سوخ موثر است  

). ١(سرمايي سبز ميشوند  در  اين دما سوخها سريعتر از ساير تيمارهاي  گرمايي يا. درجه  سانتيگراد است١٥تا

طول برگهاي آنها بلندتر و ,   درجه سانتيگراد نگهداري شده بودند ١٥پس از سبزشدن سوخهايي كه در دماي 

بنابراين سبز شدن .  درجه سانتيگراد نگهداري شده بودند ٣٠توليد برگآنها سريعتر از  آنهايي بود كه در دماي 

اي فيزيولوژيكي نبوده به عبارت ديگر با افزايش دما سرعت سبز شدن نيز سوخهاي پياز شبيه بسياري از فراينده

 ).٤(افزايش پيدا نميكند

علت تسريع در سبز شدن سوخهاي كه داراي .  سوخهاي كه توليد ريشه ميكنند، يكباره سبز ميشوند  

ه خواب وسبز شدن تصور كلي براين است ك).   ١٣(ريشه هستند ، مشاركت ريشه ها در توليد سيتوكين ميباشد 

كاربرد برخي ). ٧(سوخهابوسيله  تعادل  بين هرمونهاي تسريع كننده رشد ومواد بازدارنده در سوخ كنترل ميشوند

برخي ديگر از مواد مثل سيتوكنين ميتواند ). ٨(از مواد شيميايي مانع از توليد ريشه و فعال شدن جوانه ها ميگردد

اين نتايجنشان ميدهد كه در دماي باالي انبار عوامل ممانعت رشد، ). ١٢(سوخها را تحريك به سبز شدن نمايد

 .سبب ميگردند تا ميزان سيتوكنين كم گردد
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  ٢٥٥  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

درجه سانتيگراد  ٢٥خواب سوخها  طيدوره انبارداري كاهش مييابد  پس از آن با افزايش دما تا   

ت در دماي باال در مقايسه با دماي پائين چنانچه سوخها را بالفاصله پس از برداش.  سرعتسبز شدننيز افزايشمييابد

جهت " دماي باال را معموال.   افزايشدهد سبز ميشوند،" قرار دهند، دمايباال ميتواند در صد سوخهايي را كه بعدا

ممكن است دماي باال عمر انبار داري سوخ را " عمال ميدهد كه شواهد نشان اين. بهبود سوخها استفادهميكنند

 ).١(كاهش دهد 

در تابستانهاي گرم سوخهاي پياز از زمان برداشت  تا سبز شدن آنها در انبار سه مرحله را پشت سر   

درجه  ٣٥ -  ٢٥بالفاصله پس از برداشتآغاز و چند هفته ادامه مييابد اگر سوخها در دماي  -مرحله اول: ميگذارنند

اگر براي مدت  -دوم مرحله. يابد مي در  نتيجه اين دما سرعت سبز شدن سوخ افزايش, سانتيگراد قرار گيرند

اگر . سبب تاخير در سبزشدنآنها ميگردد. درجه سانتيگراد قرار داشته باشد ٣٥  -  ٢٥طوالني سوخ در دماي   

دما در مرحله سوم جهتسبز  اين. توليد ريشه نموده و سبز ميشود" شود، سريعا دما كشت پساز دوره دوم در همين

 .آيد حساب مي بهال  كردن سوخ، دماي آيده

مختلف داراي تفاوتهاي ژنتيكي هستند و پتانسيل عمر انبارداري آنها با هم  دوره خواب ارقام  

پتانسيل نگهداري سوخها، ميزان ماده . بهبود بخشيد دوره را ميتوان توسط كارهاي اصالحي اين. متفاوت است

 ).٦(اط ميباشندخشك آنها، مزه تند و ساختن تعداد فلسهاي نازك با هم در ارتب

درجه  ١٥تا ١٠سوخها اگر در محيط مرطوب با دماي . سوخها در محيط مرطوب، توليد ريشه ميكنند  

رقم سوخ از  ١٠مقاسيه كشت  ). ١٦(ظاهر ميشود " هاي سوخها سريعا سانتيگراد بمدت چند روز قرار گيرند ريشه

  كردند  روز توليد ريشه ٦٣تا  ٨سوخها  بين% ٥٠پيازهاي مناطق معتدل در ورميكواليت مرطوب نشانداد، كه 

درجه ٣٠درجه سانتيگراد در تمام ارقام به سرعت صورت گرفته و در دماي  ١٠، توليد ريشه در دماي )١١(

 .ميشود سانتيگراد  بسيار كند انجام

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

   درجه سانتيگراد  مقدار تنفس بشدت تسريع ميگردد  ٤٠بطوريكه در دماي  . تنفس با افزايش دما، زياد  ميشود

يابد و ميزان آباز  مي افزايش برابر ٢چنانچه پوست خشك خارجي سوخ حذف گردد، مقدار تنفس به حدود ). ٤(

پوست . ز زمانيكه با پوست هستند سبز ميشونددر اين شرايط سوخها سريعتر ا). ٢(يابد مي دست رفته نيز افزايش

شدن سوخ يا سوراخ و آسيب  اثر زخمي). ٩(مينمايد  سالم خارجي پياز در مقابل نفوذ گازها مثل يك سد عمل

تا هواي داخل ,  اتفاق سبب ميگردد اين. كه پوست خارجي حذفگردد ديدگي پوست خارجي آنمثل زماني است

 ).٣(خ  زودتر صورتگيردسوخ تغيير كرده و سبز شدن سو

آيند روشهاي  براي حفظ و نگهداري  طوالني مدت سوخ به حساب مي دما و رطوبت دو عامل مهم  

اكنون  بطوريكه هم. است پيدا كرده سال گذشته توسعه فراواني ٢٠دهي و نگهداري سوخ در  برداشت، التيام

دو روش ). ٤(برداشت حفظ و نگهداري كنند ماه پس از ٩مدت  متر براي ٣قادرند در دنيا سوخها را به عمق

 : عمده جهت نگهداري سوخها در انبار ميتوان  بكار  برد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين  ٢٥٦

 256

درجه سانتيگراد برسد زيرا خطر سرمازدگي  ٢در اين روش دما نبايد كمتر از - ـ نگهداري سوخها در دمايپايين1

 .وجود دارد

وص مناطق گرم ميباشد نگهداري سوخها در اين روش نگهداري  سوخها مخص -ـ نگهداري سوخها در دمايباال2

 .ها  با توجه به قيمت باالي برق اغلب  بهصرفه نيست سردخانه

شدن،  سبز زمان). ٦(هستند پديدههاي فيزيكي درون انبار نظير دما و بخار آب داراي اثرات متقابلي  

ارجي سوخ پياز، افزايش نمو ريشه هاي داخل سوخ، تغييرات شكل سوخ، انبساط وترك برداشتن پوسته هاي خ

قابليت هدايت بخار آب و از دست دادن ميزان آب سوخها موثر است،  سبزشدن سوخها باعث افزايش تنفس و 

 ).٥(و آب ميگردد  CO2 ،توليد حرارت در محيط

، ميزان از دست رفتن آب و مقدار تنفس سوخها را افزايش )ناشي از بيماريها( پوسيدگي سوخها   

ميزان دما و , با گذشت زمان. محيط ميگردد آب در محيط  و تنفس سوخها سبب افزايش دماي افزايش. ميدهد

رطوبت زياد همراه با دماي . كننده را چندين برابر ميكند رطوبت اضافي توليدي نياز به دستگاه تهويه يا خنك

انبار مقدار پوسيدگي ناشي از  در شرايط گرم. آورد باال، شرايط را براي رشد و نمو پاتوژنها  درانبار فراهم مي

 ).٦(افزايشمييابد   Aspergillus  nigra پاتوژنهايي  مثل كپك سياه

رطوبت نسبي كم در . پوست پياز نقشي اساسي در فرايندهاي فيزيكي و شيميايي درون انبار دارد  

نسبي مناسب انبار را  بيشتر نويسندگان ميزان رطوبت ). ٤(انبار سبب ترك خوردن و شكنندگي پوست پياز ميشود

، ٢( تاكيد كردهاند، در اين رطوبت پوست پياز تازه مانده و حالت ارتجاعي خود را حفظ ميكند%  ٧٥تا  ٦٥بين 

سوخهاي  پياز كه در  محيط كنترل شده اي هستند پس از خروج از انبار نيز تحت شرايط قبل قرار ). ١٥و  ١٠

ن اثرات دماي باالي انبار بر روي عمر انبارداري برخي از ارقام پياز هدف اين مقاله مشخص نمود).  ١٤( ميگيرند

  .استان خوزستان است
 

 مواد و روشها

،  ده ژنوتپپ از مهمترين ارقام و ٨١جهت بررسي ضايعات پياز در انبارهاي گرم در پاييز سال   

  ه شهيد چمران اهوازنمونه از پيازهاي در حال توليد دانشگا ٥هاي موجود در استان به ترتيب  نمونه

) R1, B1, G1 ،و  ،  دو رقم از معروفترين  پيازهاي محلي استان  بنامهاي بهبهاني) ٧٩و  پري ٨٠پري

کشت ) پريماورا، تکزاس يلو گرانو و تگزاس ارلي گرانو(رامهرمزي  و سه رقم از ارقام خارجي موجود در بازار 

دت يك ماه پساز برداشت در انبار نگهداري شده تا عمل سوخ پياز به  م.  برداشت شدند ٨٢و در بهار سال 

تكرار و هر تكرار داراي  ٣اين آزمايش پس از يكماه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي با . التيام خاتمه يابد

   x  30x   10 ٥٠سوخها در جعبهاي با ابعاد    . سانتيمتر صورت گرفت ٣عدد سوخ با قطري بزرگتر از  ٥٠

روز يكبار تغييرات تعداد سوخهاي سالم، بيمار، وزن  ١٥كرده، سپس هر  ابتدا آنها را وزن, قرار گرفتند سانتيمتر

اند، در  قرارگرفته سوخهاي سالم، اندازهگيري شدند، در اين مدت تغييرات دما و رطوبت هر روز مورد بررسي

جهت بررسي تاثير . تحليل قرار گرفتند اطالعات بدستآمده را مورد تجزيه و SPSS نهايت با كمك نرم افزارهاي
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  ٢٥٧  محصوالت كشاورزي ضايعاتهمايش ملي بررسي  دومين

  

استفاده Y=a+bx+cx2   يا Y= a + bx   رقم بر روند کاهش ضايعات سوخ گياه پياز از معادله خطي با

  .گرديد
 

 نتايج و بحث

داد كه حداقل دما در ارديبشهت ماه و حداكثر آن در  نشان ٨٢ تغييرات دما در تابستان نتايج بررسي  

درجه  ٣٠متوسط دماي ماهانه باالي, شهريور ميباشد، در مدت داشت سوخها در انبار ماههاي تير، مرداد،

و در ماههاي بعد از آن  ٤٠درجه سانتيگراد ميرسد، حداكثر دما در ارديبهشت ٣٥به مرز " سانتيگراد  بوده و گاها

حداقل دما از . نتيگراد ميرسدسا درجه ٤٠تنها در مهر و آبان دوباره حداكثر دما به. درجه سانتيگراد بيشتر بود ٤٥

رطوبت . درجه سانتيگراد در خرداد تا شهريور ماه ميرسد ٢٧ماه، آغاز و به درجه سانتيگراد در ارديبهشت ٢٤

 درجه سانتيگراد سبب ٤٠دماي باالي . است% ٤٠هوا بطور متوسط از ارديبهشت تا شهريور در حدود  نسبي

سببميگردد تا پوست خارجي فلسها جدا %  ٦٥ نسبي كمتر ازدر سوخها شده و رطوبت  شديد تنفس افزايش

دما و رطوبت انبار شرايط آيده الي را براي ) . ٦و٤(يابد  مي در نتيجه ميزان تبخير از سطح سوخ افزايش. شود

و باكتريهاي پاتوژن  Aspergillus nigra حمله پاتوژنها به سوخها بخصوص قارچ كپك سياه يا

در چنين شرايطي انتظار تلفات سوخها غير مقاوم بسيار ). ٤(را  فراهم ميكند Pseudomonas alliicolaمثل

و باكتريهاي پاتوژن  Aspergillus nigra بردن سوخها در انبارهاي گرم قارچ مهمترين عامل از بين. زياد است

اليت را در هواي گرم بيشترين فع Aspergillus nigra قارچ). ٤(ميباشدalliicola Pseudomonas  مثل

 :ل صورت گرفتياز دو طريق ذ" راههاي حمله اين قارچ به سوخ در انبار عمدتا.   دارد

حمله قارچ بيشتر از    - از طريق ساقه كاذب به درون سوخ است"  حمله ي توام قارچ و باكتري كه عمدتا -الف

ن طريق حمله بيشتر اي. صورت ميگيرد و خسارت شديدتري وارد ميكند) گردن سوخ(طريق ساقه كاذب سوخ 

.   بيشتر و سريعتر  صورت  گرفت هستند كلفتي" نسبتا كه داراي سوخهاي بزرگي بوده و داراي گردن در ارقامي

حمله اين دو پاتوژن با هم به سوخ بيشترين خسارت را به سوخهاي . از همين طريق باكتريها نيز وارد ميشوند

در اين روش مايع بد بوي همراه . انو در اول آزمايش وارد كردندتکزاس يلو گر ، G1 ،ارقام تکزاس ارلي گرانو

 .با اسپروهاي سياه  قارج در زمان كنترل از سوخهاي بيمار خارج ميگردد

قارچ شديد شد كه فلسهاي خشك از بين رفته يا در  در اين روش زماني حمله -از طريق فلسهاي خارجي -ب

ز اين طريق بخصوص به ارقام محلي در اوايل داشت در انبار  بدليل اثر خشكي هوا ترك بر داشته بودند، حمله ا

سالم بودن فلسهاي خارجي زياد نبوده، اما با  گذشت زمان و تخريب فلسهاي خارجي حمله پاتوژنها  از اين 

اين روش از پوسيدگي  . است طريق زيادتر شد، با گذشت زمان و تخريب پوست سوخ، حمله شديد شده

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

 ).١شكل (توده سياه رنگ قارچ  كه همان اسپور قارچ  ميباشد چيزي باقي نماند 

روز اول پس از برداشت از نظر آماري اختالف  ٣٠وزن كل سوخهاي سالم ارقام مورد آزمايش    

از ساير ارقام بزرگتر بودند گرچه از نظر   G1،به عبارت ديگر ارقام تکزاس ارلي گرانو. دداراي باهم داشتن معني
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و تکزاس ارلي گرانو تا پايان آزمايش اين G1 ارقام. تفاوت معني داري نداشتند R1 آماري با ارقام رامهرمزي و

ولي . بشدت کاهش يافتدر اواسط آزمايش وزن متوسط رقم  تکزاس ارلي گرانو . برتري خود را حفظ کردند

دليل آن را مي توان ناشي از بين رفتن سوخهاي درشت که . در پايان متوسط وزن بيشتري از سايرين گرديد

کلفتي داشتند دانست زيرا از اين راه عوامل بيماريزا آنها را آلوده کرده وبسرعت از بين " داراي گردني نسبتا

. ريت توده سوخ را بدست آورده و متوسط وزن کاهش مي يابدروند در نتيجه سوخهاي کوجک و متوسط اکث مي

، ارقام بهبهاني. از نظر فيزيولوژيکي رسيده بودند در انبار باقي مانند" در پايان آزمايش فقط سوخهاي که کامال

 و B1 اما سوخهاي حاصل از ارقام. از نظر آماري مشابه هم بودند تا پايان آزمايش" تقريبا  R1 و B1 رامهرمزي

R1  آنرا شايد بتوان ناشي از انتخاب شديدي  در تمام طول آزمايش داراي قدرت انبارداري بهتري بودند، دليل

كاهش وزن تک . است انبار داري در آنها صورت گرفته دانست كه در چند نسل گذشته در جهت افزايش عمر

).   ٦,٤( پوست خارجي آنها دانست سوخ در انبار ناشي از تنفس، از دست دادن رطوبت سوخها و از بين رفتن

قرار دارد محاسبه  ٢که ضريب آن در جدول  ٢يا ١وزن سوخهاي هر رقم را در مدت انبارداري ميتوان از معادلهء 

 .كرد

بر اساس اطالعات بدست آمده بيشترين سرعت کاهش وزن در رقم تکزاس ارلي گرانو بوده و   

ارقام خارجي داراي وزن بيشتري در اوايل آزمايش بودند اما  قرار داشت بطور کلي G1  کمترين آن در رقم

 .سرعت کاهش وزن آنها در انبار دو برابر ارقام محلي است

تلفات مربوط به ارقام  از برداشت بيشترين روز اول پس ٦٠شده در  از نظر تعداد سوخهاي حذف  

 چنداني بين ارقام مشاهده از آن اختالف تکزاس يلو گرانو و پريماورا بود، ا ما پس، Gl، تکزاس ارلي گرانو

روند تلفات سوخهاي . ها ممكن است يك رقم كمتر يا بيشتر تلفات داشته باشد از دوره در برخي گرچه. نميگردد

از سوخهاي ارقام تکزاس % ٥٠از برداشت  روز پس ٦٠. كرد مشاهده ٣ارقام مختلف در انبار را ميتوان در جدول 

روز،   P79، 90 پريماورا و گرديدند، اين نسبت در رقم س يلو گرانو بيمار شده و حذفتکزا ، G1 ،ارلي گرانو

از سوخهاي آنها % ٥٠در زماني خاص درازا كشيد، به عبارت ديگر هر كداماز ارقام روز به P80، 105 و در رقم

 .كرد مشاهده ٤ميروند، ضريب معادله تعداد سوخهاي حذف شده را ميتوان در جدول شماره  بين از

از تلفات %  ٥٠از آغاز آزمايش تا پايان آزمايش به مرز  R1 و B1،تلفات ارقام رامهرمزي، بهبهاني  

كمتر از شيب حركت ارقام  R1 و B1 شده در دو رقم اما شيب حركت معادله تعداد سوخهاي حذف. اند نرسيده

 .عمرانبارداري بيشتري هستندمحلي بود، به عبارت ديگر برخي از ارقام اصالح شده در دانشگاه داراي 

 .دنمو نتايج كلي زير اشاره از نتايج فوق ميتوان به

 .هيچ سوخي در مدت اين تحقيق در انبار سبز نشده و توليد ريشه ننمود - ١

كمترين عمر انبارداري مربوط به ارقام . بين ارقام مورد مطالعه از نظر عمر انبارداري اختالفاتي وجود دارد - ٢

 .از خود نشاندادند R1 و B1 تکزاس يلو گرانو و بيشترينعمر انبارداري دو رقم ، G1 ،گرانو تکزاس ارلي

 Aspergillus   مهمترين عامل شناخته شده از بينبرنده سوخ پياز در انبارهاي گرم استان خوزستان قارچ - ٣

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

 رقم روز 30 45 60 75 90 105 120

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 پريماور  

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 -

 
 با توجه به رقمY=A+BX+CX2 )يا ((Y= A+BX هاي گرم ضرائب مدل كاهش وزن سوخ پياز در انبار - ٢جدول 

R -B A رقم ضرايب مدل 

0.95 78.40.29 R1  
0.99 69.670.20 B1  
0.77 68.710.21 P80  
0.99 66.680.20 P79  
0.90 81.150.09 G1  

0.88 C=0.0069 1.01 107.11  تكزاس ارلي گرانو 

 تكزاس يلو گرانو 0.13 68.9 0.97

  پريماورا 0.21  69.83 0.97

  رامهرمز 0.20 71.77 0.99

  بهبهان 0.20 68.44 0.99

  ارقام جنوب 70.31 0.20 0.97

0.66 C=0.0017 81.31 ارقام شمال  
 :توضيح
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Y - وزن سوخ پياز ، A, B و C ضرائب مدلها ، r- ضريب تبين – X زمان نگهداري سوخ در انبار به روز 
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 لف پياز در انبارهاي گرم استان خوزستاندرصد تلفات ارقام مخت - ٣جدول 

 روزرقم 30 45 60 75 90 105 120
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 وتكزاس يلو گران 

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  

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

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

R B A ضرايب مدلرقم 
0.96** 0.449 -19.11 R1 
0.97** 0.435 -17.857 B1 
0.99** 0. 730 -23.00 P80 
0.98** 0.778 -24.85 P79 
0.95** 0.944 -15.30 G1 
 تكزاس ارلي گرانو 14.71- 0.983 **0.94

  زاس يلو گرانوتك 16.35- 0.948 **0.97
  پريماورا 20.32- 0.755 **0.98
  رامهرمز 22.19- 0.580 **0.98
  بهبهان 17.88- 0.475 **0.98
  ارقام جنوب 19.82- 0.526 **0.97
  ارقام شمال 17.13- 0.879 **0.91

 زمان نگهداري سوخ در انبار به روز X – ب تبينضري -r ، ضرائب مدل B و A ،  در  صد تلفات  سوخ پياز در انبار– Y : توضيح

 

 
تصوير راست ( در اوايل و اواخر   Aspergillus nigra بقاياي  سوخ پياز  پس از  ألودگي به قارچ  -١شكل

  دوره ي انبارداري تحت شرايط گرم)  و چپ
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