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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٢٨٢
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  دانشيار گروه آب، دانشكده كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان

  

  علي قدمي فيروزآبادي

 عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان همدان

  

  چكيده
 یشاورزکاز توليدات  یموجب خارج شدن بخش قابل توجه یشاورزکاتالف محصوالت 

درصد  ٣٥موجود به طور متوسط  یه بر پايه آمارهاکیبه طور, شودیاز چرخه توليد تا مصرف م

 ٢٠تا  ١٥ یه اين خود غذاکشود  یايران در مراحل گوناگون ضايع م یشاورزکاز محصوالت 

زميني بسيار حساس تحقيقات نشان داده است كه گياه سيب. شور استکميليون نفر از جمعيت 

در هر بوته را كاهش مياز جمله تعداد غده, تنش خشكي اجزاي عملكرد. به تنش خشكي است

به . دهدها را نيز به شدت كاهش ميعالوه بر آن متوسط اندازه و وزن مخصوص غده. دهد

ها در زراعت سيبرد و اندازه غدهکاز لحاظ عمل یتيپ و شيار یآبيار یهاروش یمنظور بررس

. انجام شد ١٣٨٣در سال ) باتانکاايستگاه (همدان  یشاورزکز تحقيقات کدر مر ی، آزمايشیزمين

 یتور اصلکبا فا یامل تصادفک یهاکخرده شده در قالب بلو یهارتکاين تحقيق به صورت 

از  یدرصد تبخير تجمع ١٢٥درصد و  ١٠٠, درصد ٧٥(در سه سطح  یمقادير مختلف آب آبيار
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  ٢٨٣  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

, کح خاسط یتيپ وسط پشته رو یشامل نوارها( یفرع یتورهاکو فا) Aالس کتشت تبخير 

و  کسطح خا یپشته رو یناره هاکتيپ  ینوارها, سانتيمتر ٥تيپ وسط پشته در عمق  ینوارها

 یه با افزايش آب مصرفکنتايج آزمايش نشان داد . رار انجام گرديدکدر سه ت) یشيار یآبيار

ريز  یهادرصد غده. يابدیمتر افزايش میميل ۵۵بزرگتر از  یهارد محصول و درصد غدهکعمل

 ۱۲۵و  ۱۰۰ یآب یدر تيمارها) ميليمتر به عنوان معياري از ضايعات اين محصول ۳۵تر از کوچک(

ميزان ضايعات در اين . درصد با هم نداشتند ۵داري در سطح درصد يكسان بوده و اختالف معني

  . درصد بود ۷۵ یمتر ازتيمار آبک یآب یتيمارها

  

  آبياري تيپها، آبياري شياري،اندازه غده: كلمات كليدي
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٢٨٤

  مقدمه
 سياسي، گوناگون محافل در همواره كه است هايي����بحث از غذا تأمين ضرورت و جمعيت افزايش مسئله

 كشاورزي جهاني خواروبار سازمان ،����آينده سال ٣٠ به نگاهي با. است بوده مطرح اقتصادي و اجتماعي فني،

)FAO( ارتباط اين در. باشد����مي نياز بيشتر ذايغ درصد ٦٠ به جهان جمعيت تغذيه براي كه كرده برآورد 

 به منابع تخريب از جلوگيري و غذا و آب بهينه استفاده بر جمعيت، رشد نرخ كاهش بر عالوه كه است ضروري

  . شود بيشتري تأكيد پايدار توسعه به رسيدن منظور

 یآسيبها هب مربوط ضايعات توليد اصلي عوامل زيرا است لکمش یشاورزک ضايعات مقدار یبين����پيش

 داليل. دهد یم رخ آن از پس و برداشت از پيش مراحل در عمل در هک شود����یم ها����ريززنده حمله و کیفيزي

 را یا����غده محصوالت و ها����سبزي, ها����ميوه ويژه����به یشاورزک محصوالت در ضايعات اين توليد یاصل

  ):١( دانست زير موارد

 حد، از بيش یسرما يا گرما مانند نامطلوب یهوا و آب اثر بر و دارند کیفيزي منشأ هک یضايعات) الف

 شرايط موارد، از یبسيار در. آيند����یم وجود به آبياري آب فراواني يا كمبود يا رشد، دوره طول در دما تغييرات

  . گردد����مي شده ذخيره محصول شدن ضايع سبب نامناسب یمحيط

 علت به و شود����مي انبار در یرنگهدا مدت طول در محصول یپير موجب هک کفيزيولوژي عوامل) ب

 واسط حد یها����فراورده موارد، از یبسيار در. آيد����یم وجود به شيميايي يا بيوشيميايي یيعن یطبيع ینشهاکوا

 یشاورزک محصوالت غذايي ارزش افت توجه قابل افزايش موجب, بوده نامطلوب نشهاکوا اين نهايي، يا

  .شود����یم

, ها����کپک, ها����تريکبا, حشرات وسيله به و دارند کروبيولوژيکمي يا کبيولوژي منشأ هک هايي����آسيب) ج

  . آيند����یم وجود به حيوانات ديگر و جوندگان, ها����ويروس, مخمرها

 و حمل و یبند بسته, برداشت دوره طول در مناسب یها����روش نبود علت به هک کیانيکم یها����آسيب) د

  .گردند����یم ها����یسبز و ها����ميوه یدگلهي و یفشردگ, یستگکش, خراش, یپوست یها����زخم به منجر نقل

اي است كه نقش مهمي در تغذيه انسان دارد و با توليد جهاني ساالنه حدود زميني از محصوالت غدهسيب

مي كشتو شرايط آب و هوايي باشد و در انواع مختلف خاكميليون تن يكي از محصوالت غذايي مهم مي ٣١

مقام چهارم را به خود اختصاص داده و از نظر تعداد كشورهاي  زميني بعد از گندم، برنج و ذرتسيب. شود

باشد كه زميني از جمله محصوالت عمده استان همدان ميسيب. توليد كننده در مقام دوم بعد از ذرت قرار دارد

درصد سهم استان همدان از . تن است ٥٧٧٥٥٢هزار هكتار با توليد ساالنه  ٢٠سطح زير كشت آن در اين استان 

تن در هكتار  ٦/٢١و در سطح كشور  ٦٨/٢٨متوسط عملكرد در استان همدان . باشدمي% ٤/١٥ليد كل ايران تو

اي موضوعي است كه به دليل حساسيت اين هاي نوين آبياري قطرهزميني با روشتأمين نياز آبي سيب. است

زميني بر اساس اندازه مصارف مختلف سيب]. ٢و  ١[محصول نسبت به تنش آبي درخور اهميت فراوان است 

هاي مختلفي بر اساس اندازه براي ها به گروهبه همين جهت بعد از برداشت محصول، غده. باشدها ميغده

  . شوندمصارف مختلف تقسيم مي
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  ٢٨٥  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

 روش دو در زمينيسيب عملكرد و رشد بر را آبياري مختلف هايرژيم اثر ]٦[ كوشال و ساگو سينگ

 و هاغده رشد, تروزن, برگ سطح از تبخير ميزان اضافي، آب تأمين. كردند ررسيب ايقطره و شياري آبياري

 آزمايشي در ]٤[ سينگ و گوپتا. داد كاهش را گياه خشك وزن و هاروزنه مقاومت و افزايش را محصول عملكرد

 ٥٠ ايقطره اريآبي تحت زميني سيب محصول كه رسيدند نتيجه اين به ايقطره و شياري آبياري مقايسه از ساله ٢

  . يابدمي افزايش درصد ٦٥ تا

 و هاغده اندازه و زميني سيب محصول عملكرد بر) Tape( تيپهدف از اين تحقيق بررسي اثرات آبياري 

 كالس تبخير تشت از تبخير درصد ۱۲۵ و ۱۰۰ ،۷۵( آبياري آب مختلف مقادير. است شياري آبياري با آن مقايسه

A (آيد یم بوجود کیفيزي عوامل اثر در هک یضايعات یبررس به مطالعه ناي در .شد برده كاربه )عوامل الف گروه 

  .شودمي پرداخته) الذكر فوق ضايعات

  

  مطالعه روش
در ايستگاه تحقيقات اكباتان واقع در مركز تحقيقات كشاورزي همدان به منظور  ١٣٨٣آزمايش در بهار سال 

. اجرا گرديد  (Tape)هاي آبياري شياري و تيپ، تحت روش)ريارقم اگ(مقايسه عملكرد محصول سيب زميني 

 ٣هاي كامل تصادفي و در طرح به صورت اسپليت پالت در قالب بلوك. بود یرس یمزرعه لوم شن کبافت خا

  :تيمارهاي آزمايشي عبارتند از. تكرار انجام گرديد

 F  W75،F(شود مورد نياز داده ميدرصد آب  ١٢٥و  ١٠٠، ٧٥كه در هر نوبت آبياري آبياري شياري  -١

W100  و F W125 .(  

شود و نوارهاي تيپ در سطح زمين و درصد آب مورد نياز داده مي ٧٥آبياري تيپ كه در هر نوبت آبياري  - ٢

 ،  W75TD0(شود متري خاك قرار داده ميسانتي ٥هاي پشته و در عمق وسط پشته، در سطح زمين و كناره

W75  TS0  وTD5 W75.(  

شود و نوارهاي تيپ در سطح زمين و درصد آب مورد نياز داده مي ١٠٠آبياري تيپ كه در هر نوبت آبياري  - ٣

 ، W100TD0(شود متري خاك قرار داده ميسانتي ٥هاي پشته و در عمق وسط پشته، در سطح زمين و كناره

W100TS0 و W100TD5.(  

شود و نوارهاي تيپ در سطح زمين و صد آب مورد نياز داده ميدر ١٢٥آبياري تيپ كه در هر نوبت آبياري  - ٤

، W125TD0(شود متري خاك قرار داده ميسانتي ٥هاي پشته و در عمق وسط پشته، در سطح زمين و كناره

W125TS0و W125TD5.(  

درصد تبخير تجمعي از  ١٢٥و  ١٠٠، ٧٥مقادير مختلف آب آبياري به عنوان فاكتور اصلي در سه سطح 

نوارهاي تيپ وسط پشته روي سطح خاك، نوارهاي (سطح  ٤فاكتور فرعي داراي . است Aشت تبخير كالس ت

. بود) هاي پشته روي سطح خاك و آبياري شياريمتري، نوارهاي تيپ كنارهسانتي ٥تيپ وسط پشته عمق 

فاصله خطوط . دگرديخط كشت  ٤متر بود و در هر پالت  ٣متر و عرض ١٥ها داراي طول هركدام از پالت

  .متر بودسانتي ٧٥كشت از يكديگر 
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٢٨٦

شيب بندي و كنترل آب طوري . متر بودسانتي ٧٥متر و فاصله آنها  ١٥در روش شياري طول شيارها 

گيري و كنترل مقدار آب آبياري ورودي به هر پالت اندازه. طراحي شد كه هيچ آبي از انتهاي شيارها خارج نشود

مقدار آب آبياري از طريق زمان ورود جريان آب به . گرفتصورت مي W.S.Cهاي در هر تيمار توسط فلوم

  .شدكرت كنترل 

گيري و كنترل مقدار آب اندازه. متر استفاده شد ١٥به طول  T-Tapeدر روش آبياري تيپ، از نوارهاي 

  .شدآبياري در هر تيمار توسط شير و كنتورهاي حجمي انجام مي

تجمعي آب تبخير شده از تشت تبخير، پس از اعمال ضريب تشت با توجه به  نياز آبي بر اساس مقدار

پاشي مطابق عرف و كليه عمليات زراعي مانند وجين، كود دهي، سم .شدموقعيت استقرار آن در محل تعيين مي

  .نياز مزرعه بطور يكسان در هر واحد آزمايشي انجام شد

شد و وزن كليه غدهمتر انتخاب  ٦جاور مياني به طول در انتهاي فصل رشد از هركرت آزمايشي دو خط م

در . گرديدمتوسط عملكرد محصول براي هر تيمار نيز تعيين . زميني در اين دو خط كشت به دست آمدهاي سيب

متر ميلي ٥٥و بزرگتر از  ٣٥-٥٥, ٣٥هايي با اندازه كوچكتر از ها بر اساس اندازه در گروهغده, محصول برداشتي

از كارتن) كوچكترين قطر عمود بر محور طولي غده(ها بر اساس اندازه بندي غدهبراي گروه. بندي شدندتقسيم

  . استفاده شد, هاي مورد نظر بريده شده بودهايي كه به اندازه

  

  نتايج

  

  عملكرد  - ١

بوط به روش كمترين عملكرد مر. دار بوددرصد معني ١ها در سطح احتمال آبياري بر عملكرد غدهاثر روش

سانتي ٥آبياري تيپ در عمق ( TD5و بيشترين عملكرد مربوط به روش تيپ تيمار ) تن در هكتار ٣٥/٢١( شياري

 TD0و  TD5روش آبياري تيپ . تن در هكتار حاصل شد ٩١/٢٨به ميزان ) متري از سطح زمين و وسط پشته

  . ار گرفتنددر يك سطح آماري قر) آبياري تيپ در روي سطح زمين و وسط پشته(

 ٥١/٣٢(حداكثر عملكرد . دار بوددرصد معني ١ها در سطح اثر سطوح مختلف آب آبياري بر عملكرد غده

در سطح آبي ) تن در هكتار ٣٣/١٩(و حداقل عملكرد ) درصد ١٢٥( W125مربوط به تيمار آبي ) تن در هكتار

W75 )ها براي گياه تأمين شود عملكرد غده دهد كه هر چه آب بيشترينتايج نشان مي. باشدمي) درصد ٧٥

  . يابدافزايش مي

ها به اما در مقابسات ميانگين. دار نشداثر متقابل روش آبياري و سطوح آب آبياري در عملكرد غده معني

تن در هكتار و  ٩٣/٣٦، با متوسط TD0 W125بيشترين عملكرد در تيمار . آماري اختصاص داده شدچند گروه

  . دست آمدتن در هكتار به ٧٥/١٦، با متوسط F75ر تيمار حداقل عملكرد د
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  ٢٨٧  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

  ها اندازه غده - ٢

  مترميلي ٣٥هاي كوچكتر از درصد غده) الف

كمترين . دار بوددرصد معني ٥متر در سطح احتمال ميلي ٣٥هاي كوچكتر از اثر روش آبياري بر درصد غده

متري از سطح زمين و وسط سانتي ٥ري تيپ در عمق آبيا( TD5در روش ) درصد ٨٠/١٣, هاي ريزغده(ضايعات 

الزم به ذكر . حاصل شد) هاي پشتهتيپ در سطح زمين و كنارهنوارهاي( TS0و بيشترين ضايعات در روش ) پشته

  . در يك سطح آماري قرار گرفتند TD0و  TD5است كه 

دار درصد معني ٥ر سطح احتمال متر دميلي ٣٥هاي كوچكتر از اثر سطوح مختلف آب آبياري بر اندازه غده

درصد  ١٢٥و  ١٠٠سطوح آبي . باشدمي) درصد ١١/٢١(درصد  ٧٥بيشترين ضايعات مربوط به سطح آبي . بود

  . در يك سطح آماري قرار گرفتند

ها انجام دادند به در آزمايشي كه به منظور بررسي اثر شوري اوليه خاك بر اندازه غده] ٥[پاتل و همكاران 

در تيمار با شوري اوليه بيشتر از تيمار ) مترميلي ۳۰كوچكتر از ( Cهاي كالس جه رسيدند كه درصد غدهاين نتي

 ۱۲۵و  ۱۰۰، ۷۵، ۵۰، ۲۵(نيز در بررسي تأثير سطوح مختلف آب آبياري ] ٧[يوان و همكاران . بدون شوري بود

ها مربوط به بيشترين درصد غده زميني به اين نتيجه رسيدند كهروي سيب) درصد از تبخير تجمعي از تشت

  .بود) درصد ۷/۴۲(درصد تبخير تجمعي از تشت  ۲۵در تيمار ) گرم ۸۵- ۲۰۰( ۲كالس 

دار نبود مقايسه متر معنيميلي ٣٥هاي كوچكتر از اثر متقابل سطوح آبياري و روش آبياري بر اندازه غده

درصد  ١٢٥بهترين حالت در تيمار . قرار گرفتندها توسط آزمون دانكن انجام شد و در سه گروه آماري ميانگين

متري ازسطح زمين و سانتي ٥درصد نوار تيپ در  ١٠٠متري از سطح زمين و وسط پشته و سانتي ٥نوار تيپ در 

متري ازسطح سانتي ٥درصد نوار تيپ در  ١٠٠تيمار , باشد كه با توجه با ارزش اقتصادي آبوسط پشته مي

مشخص است با افزايش درصد غده ١ل که از شکبه طوري .شودايعات كمتري ميزمين و وسط پشته باعث ض

  ).٢R=٦١/٠(يابد یاهش مکرد کمتر مقدار عملميلي ٣٥تر از کوچکهاي 

  مترميلي ٣٥- ٥٥هاي درصد غده) ب

ي بنددر طبقه. دار بوددرصد معني ٥متر در سطح احتمال ميلي ٣٥-٥٥هاي اثر روش آبياري بر اندازه غده

روش , اگر هدف توليد غده بذري باشد. شودمتر اندازه بذري محسوب ميميلي ٣٥- ٥٥اندازه , هااندازه غده

  .توليد غده بذري را دارد) درصد ٤٣/٤١(شياري باالترين 

. دار بوددرصد معني ١متر در سطح احتمال ميلي ٣٥-٥٥هاي اثر سطوح مختلف آب آبياري بر اندازه غده

و حداقل غده بذري توليد شده در سطح آبي ) ٣٨/٤١(درصد  ٧٥ري توليد شده در سطح آبي حداكثر غده بذ

  . گردددرصد پيشنهاد مي ٧٥هاي بذري سطح آبي بنابراين براي توليد غده. درصد حاصل شد ١٢٥

 B )۴۵-۳۰هاي با اندازه كالس درصد غده ،در تيمار با شوري اوليه خاك] ٥[در آزمايش پاتل و همكاران  

  . بيشتر از تيمار بدون شوري اوليه خاك بود) مترميلي

اختالف كم در . متر معني دار نبودميلي ٣٥- ٥٥هاي اثر متقابل سطوح آبياري و روش آبياري بر اندازه غده

, درصد روش شياري ٧٥با ) درصد بيشتر ١(درصد روش شياري  ١٠٠هاي بذري تيمار درصد توليد شده غده
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  كشاورزي محصوالت ضايعات بررسي ملي همايش دومين   ٢٨٨

با توجه به مصرف كمتر (كند درصد تبخير از تشت را براي براي اهداف بذري پيشنهاد مي ٧٥روش شياري با 

ديده مي ٢ل کدر ش). گذاري اوليه و هزينه تأمين انرژي و استفاده از سيستمآب و نيز پايين بودن هزينه سرمايه

  ).٢R=٨٦/٠(يابد یاهش مکرد کمتر مقدار عملميلي ٥٥ -٣٥هاي شود كه با افزايش درصد غده

  مترميلي ٥٥هاي بزرگتر از درصد غده) ج

هاي غده. دار بوددرصد معني ١متر در سطح احتمال ميلي ٥٥هاي بزرگتر از اثر روش آبياري بر درصد غده

هاي تيپ وسط پشته در سطح در روش. شوندمتر اندازه خوراكي و بازار پسند محسوب ميميلي ٥٥بزرگتر از 

  .هاي خوراكي و بازار پسند حاصل شداز سطح خاك بيشترين مقدار توليد غده متريسانتي ٥خاك و 

. دار بوددرصد معني ١متر در سطح احتمال ميلي ٥٥هاي بزرگتر از اثر سطوح مختلف آب آبياري بر درصد غده

درصد  ١٢٥درسطح آبي . متر افزايش يافتميلي ٥٥هاي بزرگتر از كه با افزايش سطح آب درصد غدهطوريبه

 ٤٥/١٩درصد ١٠٠كه در سطح آبي دست آمد در حاليدرصد به١٠٠درصد افزايش نسبت به سطح آبي  ٧٧/٢٣

شود كه با افزايش درصد غدهمشاهده مي ٣ل کدر ش. درصد حاصل شد ٧٥درصد افزايش نسبت به سطح آبي 

در مطالعات خود به ] ۷[اران کيوان و هم). ٢R=٨١/٠(يابد  یرد افزايش مکمتر مقدار عملميلي ٥٥هاي بزرگتر 

  . يابدیدرشت و بازار پسند افزايش م یهادرصد غده یه با افزايش آب آبيارکاين نتيجه رسيدند 

  

  

  
  رد محصولکمتر و عملميلي ٣٥تر از کوچکهاي رابطه بين درصد غده -١ل کش

درصد غده ميلي ۳۵هاي كوچكتر از   متر
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  ٢٨٩  دومين همايش ملي بررسي ضايعات محصوالت كشاورزي

 
 

 

 

 

y = 0.044x2 - 4.0832x + 114.19

R2 = 0.8656
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  رد محصولکر و عملمتميلي ٣٥-٥٥هاي رابطه بين درصد غده -٢لکش
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درصد غده ميلي ۵۵هاي بزرگتر از   متر
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  رد محصولکمتر و عملميلي ٥٥هاي بزرگتر از رابطه بين درصد غده -٣ل کش
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