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 مقدمه

گیواهی اسوت دوسواله کوه      2از خوانواد  آلیاسوه   1آلیووم سپو ا   پیاز خوراکی با نام علمی

 کوه  هسوتند  کووککی  هوای سوو   شوود )سووخهه،  تکثیور موی   3که با بذر، نشا یا سووخهه 

 25اسووت(م مفوورا سوورانۀ ایوون محفووول در ایووران   گوورم 9تووا  2  بووین آنهووا تووازه وزن

بوور اسوواا آمووار سووازمان خواربووار و   (م 1391کیلوووگرم اسووت )خوودادادی و همکوواران،   

میلیووون  19/5حوودود سوو ح زیوور کشووت پیوواز در جهووان     2419کشوواورزی، در سووال  

توون در هکتووار  2/19میلیووون توون بووا متوسووط عملکوورد  97/99هکتووار و میووتان تولیوود آن 

میلیوون تون پیواز در سوال در رد  نهون جهوان اورار دارد         71/1بوده استم ایران بوا تولیود   

هووای زراعووی ملتلوو   هووای ملتلوو  در سووال (م میووتان تولیوود در اسووتان 2419)فووا،و، 

، جنوووا اسووتان کرمووان بووا تولیوود حوودود 1397-1391متفوواوت اسووتم در سووال زراعووی 

هووای اصووفهان، هرمتگووان، اسووت و ب وود از آن اسووتانهووتار توون مقووام اول را داشووته 029

فووارا، زنجووان، خوزسووتان، خراسووان شوومالی، کرمانشوواه، سیسووتان و بلوکسووتان و       

 (م 1399های دوم تا دهن ارار داشتند )آمارنامۀ کشاورزی، آدربایجان غربی در رتبه

 ماسوووت صوووووادرات پیووووواز بوووووه کشوووووورهای همسوووووایه    بیووشتریووووون

 91/13عووووراب بووووا سووووهن  انوود از   عبووارتایووون محفوووول   کشوووورهای هووودا 

، امووووارات متحووووده عربووووی بووووا درصوود 23/2درصوووود، ترکمنسووووتان بووووا سووووهن 

 17/2، افغانسوووووتان درصووود 73/2کویووووت بوووووا سووووهن    رصووووود،د 92/2 سووووهن 

 )شووجریدرصوود  97/4آذربایجووووان و ارمنسووووتان در مجمووووو  بووووا سووووهن   ،درصوود

 م(1392و صالح، 

                                                
1. Allium cepa 
2. Alliaceae 
3. Onion set 
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هووای محلووی کشووور ماننوود    منشووپ پیازهووای کشووت شووده در ایووران از توووده     

زنجووان، افووۀاصووفهان، اووولیارمتآذرشووهر، سفیدکاشووان، سووفیدان، سووفیدخمین، درکووۀ 

زابوول، زنجووان، گلسووتان و برازجووان، محلووی بهبهووان،  سووفیدکازرون، سووفیدطارم، محلووی

، 3، پریمواوررا 2اسو انی  ، سوو،یت 1د تگوتاا بلوکی یوا ایرانشوهری، یوا انووا  وارداتوی ماننو      

 استم 9و رداستار 1، سوپررکس7، لینداویستا2، اسمارد، ریوبراوو5، ساواناسو،یت0مینپروا

، سوواعت طووول روز(  12تووا  10)بووه انوووا  روز بلنوود    پیوواز از لحووال طووول روز  

سوواعت طووول روز(،  12تووا  11)و روز کوتوواه سوواعت طووول روز(  10تووا  12)روزمتوسووط 

شوود )رضوایی و   بنودی موی  از لحال رنگ پوسوت بوه انووا  ارموت، سوفید و زرد تقسوین      و 

 (م 1399همکاران، 

 

 ترکیبات و ارزش غذایی پیاز

درصوود کربوهیوودرات و   91/7درصوود پووروت ین،   2/1درصوود آا،  19پیوواز حوواوی  

درصوود فیبوور اسووتم پیوواز همهنووین دارای انوووا  امووالح )پتاسووین، سوودین، کلسووین،     5/1

، 2هووا )ویتوووامین آ، ویتووامین ای، ویتوووامین ا  یووتین و گووووگرد( و ویتووامین  فسووفر، من 

(م بووو و ط وون پیوواز 1312ویتووامین  ، تیووامین و نیاسووین( اسووت )درسووتی و طباطبووا،ی،  

آلیوول اسووت کووه در دمووای  سووولفیدپروپیلمربوووب بووه مووواد لی یوودی فوورهار از جملووه دی  

تور از ط ون پیواز خوام     مالیون هموین دلیول ط ون پیواز پلتوه      شوودم بوه  م مولی تجتیه می

                                                
1. Texas  
2. Sweet Spanish  
3. Primavera  
4. Minerva  

5. Savannah sweet  

6. Rio bravo  

7. Linda vista  

8. Superex  

9. Red Star  



 انبار در خوراکی پیاز اصولی نگهداریروش  

 

3 
 

کلسووین، صوومم، امووالح  اسووتم پیوواز دارای سوواکارز یووا مووالتوز، اسیدسوویتریک، فسووفات   

-دلیوول وجووود آنتوسوویانینسوودین و پتاسووین و مقووداری موووم اسووتم رنووگ ارمووت پیوواز بووه

زاده خانکهوودانی و نووو  آنتوسوویانین در پیوواز شناسووایی شووده اسووت )حسوون  10هاسووت و 

 (م 1399همکاران، 

 

 امل مؤثر بر عمرانباری پیازعو

بور اابلیووت انبارموانی اراووام پیواز تووپثیر دارنود کووه بوا کنتوورل آنهووا       مت ووددیعوامول  

توان میوتان تلفوات انبواری پیواز را کواه  دادم دانسوتن ایون عوامول اهمیوت زیوادی           می

طووور ملتفوور در افووتای  زمووان مانوودگاری پیوواز در انبووار داردم در اینجووا ایوون عواموول بووه

 شوندمداده میتوضیح 

 

م مووً  پیازهوای روزبلنود بورای انبوارداری و پیازهوای        -مناسمب  انتخاب رقمم 

ترنوود و پیازهووای زرد و ارمووت نسووبت بووه پیازهووای  خوووری مناسوو روزکوتوواه بوورای تووازه

مثووال، اراووام سووفید عموور انبوواری بوواًتری دارنوود، ولووی ایوون ااعووده کلووی نیسووتم بوورای 

روزبلنوود( دارای انبارمووانی بوواً هسووتند   -آذرشووهر )ارمووتروزبلنوود( و ارمووت -زرگووان )زرد

روزبلنوود( اابلیووت  -روزکوتوواه( و سفیدکاشووان )سووفید -گرانووو )زرداراووام تگووتاا ارلووی 

روزمتوسوط(  -روزبلنود( و سفیدسواری )سوفید   -انبارمانی ضو ی  و اراوام ارموتر ری )ارموت    

 (م1399اابلیت انبارمانی متوس ی دارند )رضایی و همکاران، 

 

وهووایی من قووۀ کشووت پیوواز بوور کیفیووت پیوواز  شوورایط آا -وهممواییط آبشممرای

وهووایی  تولیدی و عمرانباری آن موؤثر اسوتم بورای هور من قوه بوا توجوه بوه شورایط آا         

هووای روزکوتوواه در مثووال، راوونهووای خوواا همووان من قووه را کاشووت م بوورایبایوود راوون
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شووند )رضوایی   هوای روزمتوسوط در منواطق م تودل تولیود موی      مناطق گرمسیری و راون 

 (م1399و همکاران، 

 

میتان نیتورونن موورد نیواز پیواز بورای دسوتیابی بوه بیشوترین عملکورد بوا            -تغذیه

وهووایی محول تولیود متفواوت و بوین      هوای ننتیکوی اراوام و شورایط آا    توجه به ویژگوی 

(م مفوورا بووی  از 1377کیلوووگرم در هکتووار اسووت )کاشووی و همکوواران،    324تووا  14

نیتوورونن سووب  تجمووع نیتوورات در بلوو  خوووراکی، کوواه  مقاومووت  حوود و دیرهنگووام 

هووای گیوواهی، کوواه  عمرانبووارداری و افووتای  گیوواه بووه سوورمازدگی و آفووات و بیموواری

فسوفر در گیوواه  شوودم مقودار کوافی    هوا در انبووار موی  زدن و بواً رفوتن فسواد سوو     جوانوه 

ه بوه آفوات و   شوود، ضومن اینکوه مقاوموت گیوا     هوا موی  موج  افتای  میانگین وزن سو 

 شوووودیابووود و رسووویدن محفوووول تسوووریع موووی  هوووا نیوووت بهبوووود موووی  بیمووواری

 م(1399خانکهدانی، زاده)حسن

 

 تووا سووو  نمووو و گیوواه اسووتقرار هووای بحرانووی )دور توون  آبووی در زمووان -آبیمماری

شووود( و آبیوواری مووی شووامل را نشوواکاری از پووس روز 24 حوودود محفووول کووه رسوویدگی

شوودم آبیواری بوی     موی  (1)شوکل  شوکاا خووردن پیواز   نامنظن موج  تقسین شودن یوا   

شوود و پیازهوا را بوه بیمواری     از حد نیت سوب  کواه  عملکورد و عمور انبواری پیواز موی       

-زادهکنوود )حسوونتوور موویپوسوویدگی فوزاریووومی در مراحوول پووس از برداشووت حسوواا  

 (م1399  رضایی و همکاران، 1399خانکهدانی، 
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 تقسیم شدن و شکافتن پیاز ناشی ازتنش آبی و آبیاری نامنظم – 1شکل

 

توانوود شووود کووه موویهووایی روی پیوواز موویمگووس پیوواز باعوا ایجوواد زخوون  -آفممات

)عامول پوسویدگی نورم پیواز( شوودم توری س پیواز         1اروینیوا کواروتوورا  محل ورود بواکتری  

 یووه کنوود کووه نیووت ممکوون اسووت ب وود از برداشووت پیوواز و در دور  انبووارداری از آن تغذ   

کنود بازارپسوندی محفوول را کواه      هوا ایجواد موی   هوایی کوه روی سوو    علت زخون به

 (م1399خانکهدانی، زادهدهد )حسنمی

 

   برداشت اتیعمل

هوا  سوو   شودن ی از زخمو  درسوت برداشوت شوود توا     تیریبا دات و بوا مود   دیبا ازیپ

 سووو  را در مرحلووۀ رسوویدگی بایوود برداشووت کوورد ی نووی واتووی کووه     شووودم رییجلوووگ

 ینشوتر یب ازهوا یپ زموان  نیو در اهوا حالوت افتواده دارنودم     درصود بوتوه   14تا  54های برگ

 هوا کوامال   رنوگ بورگ   کوه پیازهوا را هنگوامی بایود برداشوت کورد      م را دارنود وزن خشوک  

 تور سوو  در انبوار   سوریع زنوی  (م برداشوت دیرتور یوا زودتور سوب  جوانوه      2)شکل زرد باشد

 (م 1399یابد )رضایی و همکاران، شود و کیفیت پوست نیت کاه  میمی

 

                                                
1. Erwinia carotovora 
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 زمان مناسب برداشت پیاز -2شکل

 

هووای هوووایی پیوواز را بایوود حووذا کووردم نکتووۀ مهوون ایوون  ب وود از برداشووت،  اسوومت

هوای هووایی   شوود کوه اغلو  بورگ     هوای هووایی بایود زموانی حوذا     است کوه اسومت  

هووای هوووایی مراابووت شووود کووه پیازهووا  باشووندم در هنگووام ا ووع اسوومتخشووک شووده 

آسووی  مکووانیکی نبیننوود زیوورا باعووا افووتای  توونفس، از دسووت دادن پوسووت خشووک    

)جووداکردن  یسوورزن شووودم محوولهووا و افووتای  پوسوویدگی مووی خووارجی و ورود پوواتونن

 برداشوت، هنگوام   م(3)شوکل  باشود  ازیو بواًتر از خوود پ   متور یسوانت 2حودود   دیو با (هابرگ

 مشده باشد "یگردن خال" اص الح گردن نرم شده و در یۀدر ناح دیبا ازهایپ
 

 
 محل مناسب سرزنی پیاز -3شکل
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 خووودداری ازهوا یهرگونوه ضوربه بووه پ  از  ایوواز پورت کوردن    دیوور هنگوام برداشوت با  د

)رضوایی و   دهود یمحفوول را بوه شودت کواه  مو      نیو ا یعمول انبارموان   نیا رایز ،شود

 (م1399همکاران، 

 

 )کیورینگ( دهیالتیام

پوس از برداشووت و پوی  از انبووار کووردن، رطوبوت سوو حی پیازهوا را بایوود گرفووت و     

دهووی یووا کیورینووگ بووه ایوون م نووی (م التیووام0دهووی کوورد )شووکلآنهووا را خشووک و التیووام

هوای گوشوتی تشوکیل شوود و     است که پوسوت سولتپ سوالن و محوافظی اطوراا فلوس      

زا از طریوق گوردن   پیواز نیوت بسوته شوودم بوه ایون ترتیو  از ورود عوامول بیمواری         گوردن  

هووای خووارجی خشووک شوود  پیوواز مووان ی   شووود و پوسووته و ًیووه پیوواز جلوووگیری مووی 

و همکوواران،  1کنوود )گوووری تیمکووانیکی در برابوور کوواه  تلفووات آا در انبووار ایجوواد مووی

 یابووودم آن کوواه  موووی  رو عمووور انبووواری پیوواز افوووتای   و ضوووای ات (م از ایوون 2411

 صورت طبی ی یا مفنوعی باشدم دهی ممکن است بهالتیام

 

 
 دهی نشده )سمت راست()سمت چپ( و التیام دهی شدهپیاز التیام -0شکل

                                                
1. Gorreapti 
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الو ( پیازهوا را پوس از برداشوت بوه      -5در روش طبی وی )شوکل   -دهی طبیعمی التیام

دهوی بوا نوور    توا التیوام   دهنود مدت حدود یوک هفتوه در مترعوه در مسویر بواد اورار موی       

منظوور  تووان از کواه بوه   خورشید صورت گیوردم اگور شودت نوور خورشوید بواً باشود، موی        

اسووتفاده اسووت کووه هوووا  اابوولمحافظووت پیازهووا اسووتفاده کووردم ایوون روش درصووورتی   

طوور  دهوی بایود بوه   نسوبی آن پوایین باشودم در هووای مرطووا التیوام      خشک یوا رطوبوت  

 (م 1399نکهدانی و همکاران، خازادهمفنوعی باشد )حسن

 

 ا( از تلفیووق دماهووا و  -5در روش مفوونوعی )شووکل  -دهممی موممنوعی التیممام

 1توا   0مثوال، پیازهوا پوس از برداشوت بوه مودت       شوودم بورای  ها ملتل  استفاده میزمان

درجووه سلسوویوا و  34تووا 27روز )بسووته بووه رطوبووت بلوو  بیرونووی پیوواز( در دمووای   

 عبوور  سورعت  شووندم در شورایط تهویوۀ بواً انبوار موی     درصود و   74توا   24نسبی رطوبت

 کوردن خشوک  مباشود  پیواز  مترمک و   هور  بورای  دایقوه  در مترمک و   5/2 توا  2هوا  باید 

 درم باشود  درصود  10توا   12 بیرونوی  هوای پوسوته  رطوبوت  کوه  یابود می پایان زمانی پیازها

سوای    صودای  جوایی، جابوه  رطوبوت پوسوتۀ بیرونوی حالوت شوکننده دارد  و هنگوام       این

 (م 1399رضایی و همکاران، شود )پوسته پیازها به یکدیگر شنیده می

 

 
 دهی پیازها به روش طبیعی )الف( و مونوعی )ب(التیام -5شکل

 ب الف
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هوایی در مترعوه اسوتفاده کورد کوه      تووان از اتااوک  دهوی مفونوعی موی   برای التیوام 

)بورای کموک بوه توزیوع گرموا بوه       هوای سوقفی   دارای سیستن گرمایشوی )هیتور( و پنکوه   

 پوواش(م بووا پاشوویدن آا روی کوو  یووا اسووتفاده از مووه  2سوومت پووایین( باشووند )شووکل 

درصوود( نگووه داشووت    71توووان رطوبووت نسووبی را در سوو ح مناسووبی )حوودود     مووی

 (م2415، 1  کیتینوجا و کادر1392)ضیاءالحق، 

 

 
 کنندهدهی مجهز به گرمهای التیاماتاقک–6شکل 

 

                                                
1.Kitinoja and Kader 
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ای بووه یووک فوون، یووک هیتوور و اتووااکی بووا کوو  دهووی در شوورایط فلووهبوورای التیووام

شوود و در  دهود کوه هووا کگونوه وارد و گورم موی      نشوان موی   7مشبک نیاز استم شوکل  

گورددم یوک دریهوه در نتدیکوی سوق       دهوی توزیوع موی   تود  پیازها در اتااک التیوام میان

 (م2415)کیتینوجا و کادر، کند به گردش هوای گرم کمک می

 

 
 ای پیازدهی فلهالتیام–7شکل

 

 ساختمان انبارهای پیاز

طراحووی و جوونس سوواختمان انبووار نگهووداری پیوواز در میووتان ضووای ات و زمووان       

ای طراحوی شووند کوه از    گونوه ماندگاری پیاز اهمیوت داردم انبارهوای مودرن پیواز بایود بوه      

 تمام جهات امکان هوادهی در آن وجود داشته باشدم

متور از زموین فاصوله    سوانتی  24توا   05هوای انبوار پیواز بایود     پایهدر انبارهای سنتی، 

متور از پیازهوای انبوار شوده فاصوله      سوانتی  24داشته باشودم سوق  انبوار نیوت بایود حودود       

داشته باشدم در منواطقی کوه شودت نوور خورشوید و رطوبوت نسوبی باًسوت یوا جریوان           

سیسووتن تهویووه توووان از انبارهووای آلووونکی مجهووت بووه  هوووای طبی ووی کوون اسووت مووی 
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هوای محفوول را داخول یوک آلونوک اورار       (م در ایون حالوت کیسوه   1استفاده کرد )شوکل 

دهند که اطوراا آن بواز و بوه یوک یوا دو پنکوۀ سوقفی مجهوت اسوتم بورای گوردش            می

 (م 1392شود )ضیاءالحق، بهتر هوا یک دریهه در سق  آلونک ت بیه می

 

 
 پیاز انبار سنتی ارزان قیمت برای نگهداری -8شکل 

 

سوونتی کوووبی اابوول اسووتفاده در منوواطق جنوووبی کشووور   ای از انبووار نمونووه 9در شووکل

متور  سوانتی  54هوای آن پایوه متور اسوت و    2×2×3اب واد ایون انبوار    نشان داده شده استم 

متور  سوانتی  24حودود   بوا کووا بوه صوورت شویروانی و     از زمین فاصله داردم سوق  انبوار   

تووان پیازهوای محلوی ماننود توود       در ایون انبوار موی    اسوتم سواخته شوده   باًتر از پیازها 

میووانگین دمووای بووا  موواه و اوایوول خردادموواهرا در اردیبهشووتمحلوی ایرانشووهری )بلوووکی(  

روز  05درصوود بووه موودت    0/53نسووبی درجووه سلسوویوا و میووانگین رطوبووت    1/32

تغییورات صوفات کیفوی در پایووان انبوارداری نسوبت بووه      در ایون شوورایط،  نگهوداری کوردم   

مان برداشت کشومگیر نیسوتم در توود  محلوی بلووکی ب ود از انبوارداری، درصود مواد           ز

درصوود  3/2یابوود و کوواه  وزن آن نیووت حووداکثر  افووتای  مووی 5/11بووه  1/9خشووک از 

  (م1044است ) محمدپور و همکاران، 



 ایران محمدپور سیدحمیدرضا ضیاءالحق و 
 

12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پیازها در آن انبار سنتی قابل استفاده در نواحی جنوبی کشور )باال( و نحوه چیدمان  -9شکل

 )پایین(

 بندیتفکیک کردن و درجه

برای نگهوداری پیواز در انبوار پوس از دریافوت، آنهوا را بررسوی و پیازهوای بدشوکل،          

بور  نیوت  پیواز    م انوداز (14)شوکل کننود  دیده، جوانه زده و پوسویده را جودا موی   دوالو، آسی 

 ومتور(  سوانتی  2 توا  5/1)بوا ا ور   ریوت   یازهوا یاسوتم پ  ثرؤعمر انباری و کیفیوت پیواز مو   

دلیول تفواوت در تونفس، شورایط     بوه  متور( سوانتی  7توا   2)بوا ا ور بوی  از     بوترگ  یلیخ

متفاوتی برای نگهوداری دارنود و بورای افوتای  زموان مانودگاری بایود از هون تفکیوک و          

جداگانه نگهداری شووندم میوتان کواه  وزن پیازهوای ریوت در انبوار بسویار بیشوتر اسوت          

 م(1392ءالحق، )ضیاتا پیازهای درشت 
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 پیازهای بدشکل– 14شکل

 

روش دسوتی یوا بوا دسوتگاه باشودم در صوورت اسوتفاده        بندی ممکون اسوت بوه   درجه

-هووا صوورفهدرصوود در هتینووه 24بنوودی پیوواز،  تووا هووای دسووتگاهی بوورای درجووهاز روش

بنودی گوران ایموت وجوود نودارد،      شودم اگر امکوان اسوتفاده از تجهیوتات درجوه    جویی می

پیواز را   ملتلو   هوای سویمی بوا انوداز  منافوذ     بوه سوادگی بوا اسوتفاده از تووری      توانمی

ای و بنوودی کننوود  میلووه (م کوواربرد عملووی درجووه 1392بنوودی کوورد )ضوویاءالحق،  درجووه

بنوودی شووودم در ایوون نووو ر سوواد  درجووهمشوواهده مووی 11ای در مترعووه در شووکلاسووتوانه

رکوت درآورد و پیازهوا را از لحوال    توان دسوتگاه را بوا اسوتفاده از یوک دسوتگیره بوه ح      می

 اندازه تفکیک کردم

 



 ایران محمدپور سیدحمیدرضا ضیاءالحق و 
 

14 
 

 
 ای )چپ( پیازای )راست( و استوانهبندی کنندۀ میلهدرجه -11شکل

 

 سازی انبار آماده

کوار ابتودا انبوار را    انبار را پی  از بوارگیری بایود تمیوت و ضودعفونی کوردم بورای ایون       

هووای درشووت آلووودگی درجووه سلسوویوا بایوود شسووت تووا رسوووبات و  37بووا آا حوودود 

برطوورا شوووندم پووس از آن  بووا اسووتفاده از مووواد شوووینده و ضوودعفونی کننووده ماننوود     

ام بوورای سوو وح کاشووی و پوویپووی 244تووا  144سوودین )بووا غلظووت محلووول هی وکلریووت

درجوه سلسویوا بوه     24ام بورای سو وح بتنوی( بوا دموای حودود       پوی پی 5444تا  1444

هوایی کوه در مرحلوۀ اول    بایود شسوت  توا رسووا    دایقوه انبوار را    12توا   14مدت حودود  

انود برطورا و سو وح ضودعفونی شووندم در مرحلوۀ ب ود دوبواره بایود بوا آا           حذا نشده

 شووی شووودم در مرحلووۀ آخوور نیووت فرووای انبووار را بووا گوواز     پادرجووه سلسوویوا آا  37

 (م 1310آلد،ید باید گازدهی کرد )مظاهری و همکاران، فرم
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 انبار کردن  

 ، در کیسووه، در 1هووای صووندوای ای، در ج بووهصووورت فلووه بووه  توووانیرا موو ازیووپ

 12م در شووکلانبووار و نگهووداری کووردهووای کوکووک یووا در فوورا 2ایهووای ج بووهپالووت

 های نگهداری پیاز در انبار نشان داده شده استم هایی از روشنمونه

 

 
 ایبندی شده یا فلهصورت بستهانبارکردن پیازها به -12شکل

 

انبار نگهوداری پیواز بایود دارای تجهیوتات سورمازا یوا دارای سیسوتن هووادهی باشود          

(م همهنووین انبارهووا بایوود کووامال   13کووه هوووا را از راه کوو  انبووار پراکنووده کنوود )شووکل  

 1توا   7خشک، پاکیته و گنودزدایی شوده باشوندم انبوار را بوا سورعت و در مودت حوداکثر         

                                                
1. crates 
2. box pallets 
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هوایی کوه بووی پیواز بوه آنهوا       هوا و میووه  بوا سوبتی  روز باید پر کردم از انبوار کوردن پیواز    

 شود باید خودداری کردممنتقل می

 

 
 های کف انبار برای گردش هواشکاف -13شکل

 

شوود، بیشوترین حود انباشوتن را در     ای انبوار موی  صوورت فلوه  در مواردی که پیواز بوه  

 انبارهووایی کووهمتوور و در  5/2تووا  2شوووند طووور طبی ووی هوووادهی موویانبارهووایی کووه بووه

سیسوتن  شووندم  متور در نظور گرفتوه موی     5/0توا   5/3شووند  کمک دمنده هووادهی موی  به

ای بایود ت بیوه کورد کوه از کو  سوالن انبوار هووا را بوا سورعت دو           گونوه تهویه را نیوت بوه  

(م 10)شووکلمترمک وو  در دایقووه بووه ازای هوور مترمک وو  محفووول بووه جریووان درآورد   

 تگی دارد به مقاومت پیازها در برابر له شدنمارتفا  دایق انبارکردن نیت بس
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 ای پیازانبارکردن فله -10شکل

 

ردیوو   7تووا  5هووا را بووی  از در صووورت نگهووداری پیوواز در کیسووه، نبایوود کیسووه  

روی هوون کیوود و بوورای حفووول  اطمینووان از گووردش مناسوو  هوووا، بایوود فاصوولۀ بووین   

متور  سوانتی  1توا   5هوا را  بوین ردیو   متور و فاصولۀ   سوانتی  24تا  15ها و دیوارها را ردی 

هوای  در نظر گرفتم در صورت نگهداری پیواز در ج بوه یوا کوارتن نیوت بایود ردیو  ج بوه        

 24تووا  15هووا کیووده شووده روی یکوودیگر موووازی بووا جهووت جریووان هوووا باشوود و ردیوو  

 (م15متر از یکدیگر فاصله داشته باشند )شکلسانتی

 

 
 کارتنانبارکردن پیاز در جعبه یا  -15شکل
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 شرایط انبار

بووا توجووه بووه توواری  برداشووت در کشووت بهوواره در منوواطق م توودل و سوورد کشووور   

)اوایوول پوواییت( ، پیازهووای برداشووت شووده در ایوون منوواطق در انبارهووای م مووولی )بوودون   

شووندم البتوه بوا توجوه بوه کواه  دموا در پواییت و         کنترل دموا و رطوبوت( نگهوداری موی    

داشووتن تهویووۀ مناسوو  و بوواً نبووودن رطوبووت و  زمسووتان در ایوون منوواطق، در صووورت 

-نحووی کوه تهویوه بوین ردیو      هوای پیواز در انبوار، بوه    ها یا گونیاراردادن صحیح ج به

 2راحتوی  تووان )بسوته بوه راون( بوه     های پیازهای کیده شده براورار باشود، پیازهوا را موی    

را از لحوال  تور بایود شورایط ًزم    ماه نگهوداری کورد، اموا بورای نگهوداری طووًنی       3تا 

، موواه از دو تووا سووه  یبوو ازیووبوورای انبووارکردن پ دمووا، رطوبووت و تهویووه در نظوور گرفووتم

تووا از خووراا  کوورددمووا و رطوبووت اسووتفاده  نیتنظوو تیووبووا اابل ییاز انبارهووابهتوور اسووت  

نشووان داده  نداشووته باشووندم یافووت وزنوو نیووت ازهووایپ و شووود رییجلوووگ محفووولشوودن 

گرانوو در اسوتان هرمتگوان    ارلوی پریمواوررا و تگوتاا  هوای  شده است که سوفتی پیواز راون   

هنگووام نگهووداری در اصووفهان و سووو،یت اسوو انی  در اسووتان اصووفهان بووهو اراووام درکووه

یابوودم نگهووداری در دمووای محوویط، نسووبت بووه انبارهووای سوورد، سووب   انبووار کوواه  مووی

خشوک  تور شودن پیواز حالوت     دلیل افت رطووبتی بیشوتر و خشوک   شود تا بافت پیاز بهمی

 (م 1394  ملک، 1399کند )محمدپور و همکاران، و اسفنجی پیدا می

مودت پیواز در انبوار، شورایط انبوار را از لحوال دموا، رطوبوت         برای نگهداری طووًنی 

نسووبی، تهویووه و نووور بایوود بهینووه کووردم دمووا و رطوبووت نسووبی انبووار در موودت نگهووداری 

ه بووه سیسووتن نگهووداری و  بایوود ثابووت بمانوودم بوورای نگهووداری درازموودت پیوواز، بسووت   

تووان از دماهوای متفواوتی اسوتفاده کورد )جودول       مقاومت راون پیواز در برابور سورما موی     

درجووه  -1تووا  1(م پیازهوایی کووه مقاومووت متوسو ی نسووبت بووه سوورما دارنود در دمووای    1

 -5/2تووا  1سلسوویوا و پیازهووایی کووه مقاومووت خوووبی در برابوور سوورما دارنوود در دمووای  
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درجوه   3طوورکلی، دموای انبوار بایود بوین صوفر توا        بوه شووندم  درجه سلسیوا نگهوداری  

 سلسیوا باشدم 
 

 شرایط مناسبِ نگهداری انواع پیاز -1جدول

 نوع پیاز
دما )درجه 

 سلسیوس(
 مدت نگهداری نسبی )%(رطوبت

 ماه 2تا  2 75تا  25 4تا  -5/4 پیاز زرد

 ماه 2تا  2 75تا  25 4 پیاز ارمت

 ماه 2تا  1 75تا  25 4تا  -1 پیاز سفید

 1392منبع  ضیاءالحق،       

 

درجوه سلسویوا کمتوور از دموای محفووول     2هرگواه دموای بیوورون از انبوار حووداال    

دلیوول کووه بووهتوووان هوووای بیوورون را بووه داخوول انبوار هوودایت کووردم درصووورتی باشود مووی 

در پوذیر نباشود، بهتور اسوت     جوایی بوا هووای خوارک امکوان     بهنامناس  بودن دمای هوا، جا

 (م12جا شود )شکلبهکمک دمنده به گردش درآید و جاداخل خود انبار هوا به

درجووه سلسویوا اسووت، در ایون دمووا    24توا   14 ازیوودموا بوورای نگهوداری پ   نیدتربو 

 0تووا  2در دمووای  (م1399خانکهوودانی، زادهحسوونیابوود )زنووی افووتای  موویدرصوود جوانووه

 دور   یبووا افووتا یولوو کوورد، نگهووداری  موواه 5را تووا  ازیووپتوووان درجووه سلسوویوا مووی

 ً هووای شووودم یکووی از شوواخ  مووی توورعیسوور یزنووجوانووه ،انبووارداری در دمووای بووا

انوود کووه  هووا نشووان دادهزنووی آن اسووتم بررسوویبازارپسووندی در پیوواز پووایین بووودن جوانووه

 13درجووه سلسوویوا( بووین  27انبووار شووده در انبارهووای سونتی )دمووای   پیوواز ازارپسوندی ب

درصوود در  2تووا  1درجووه سلسوویوا( بووین  1درصوود و در انبارهووای سوورد )دمووای  27تووا 

  (م1394یابد )ملک، ماه کاه  می
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نسووبی رطوبووت ، دری دارنوودآا زیوواد کووهمحفوووًتی  مقایسووه بووا سووایر در، پیوواز

درصود انبوار بورای جلووگیری      75توا   74رطوبوت نسوبی    دمشوو نگهوداری موی   تریپایین

بوواًتر میووتان  نسووبیکووافی اسووتم در رطوبوت  ریشووه و پدیوودار شودن  از گسوترش ک ووک 

 یابدمتر میتان افت وزنی پیاز افتای  میپایین نسبیزدگی و در رطوبتک ک

 

 
 تهویۀ انبار به روش طبیعی )باال( و اجباری )پایین( -16شکل
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شوود  گوردش هووا    تهویۀ انبار عامل مهن دیگوری اسوت کوه بوه دو روش اجورا موی      

توازه کوردن هووای داخول انبوارم در روش اول از هووای سورد محویط یوا           در مدار بسوته و 

بوار گوردش هووا در     34توا   24هوای سورمازا بوا سورعت     هوای سرد تولید شده با دسوتگاه 

شوووند و طووور یکنواخووت سوورد موویشووودم در ایوون روش، پیازهووا بووهسوواعت اسووتفاده مووی

شووودم در صووورت وسوواز پیازهووا خووارک مووی گازهووا و ترکیبووات فوورهار حاصوول از سوووخت 

تووان بسوته بوه راون و شورایط      استفاده از هوای محیط بورای سورد کوردن، پیازهوا را موی     

موواه نگهووداری کوورد و در صووورت اسووتفاده از سوورمای     7تووا  3وهوووایی من قووه از  آا

 ماه برسد 9مفنوعی )تهویۀ اجباری( عمر نگهداری پیازها ممکن است تا 

شوود، تهویوه از کو  بوا     ای نگهوداری موی  فلوه طوور  در انبارهایی که پیاز در آنهوا بوه  

تورین متیوت   های تهویۀ فلوتی اابول حمول بسویار مناسو  اسوتم مهون       استفاده از کانال

جوا کورد و هنگوام خوالی     راحتوی جابوه  تووان بوه  هوا را موی  این سیستن آن است کوه کانول  

(م 17لآوری و از انبوار را بورای مقاصود دیگور اسوتفاده کورد )شوک       بودن انبار آنهوا را جموع  

 های ساده و عملی برای تهویه از ک  نشان داده شده استم روش11در شکل

میووتان نووور انبووار نیووت از شوورای ی اسووت کووه بایوود در انبووار نگهووداری پیوواز رعایووت  

  یابدمزنی پیاز افتای  میشودم انبار پیاز باید تاریک باشد وگر نه احتمال جوانه

 

 
از  ازیپ تخلیۀ از بعد هاکانال آوریجمع(. باال) حملقابل یفلز هایاز کف با کانال یۀتهو -17شکل

 (نییانبارها )پا
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 های تهویۀ انبارطراحی کانال -18شکل

 

 بندیبسته

ارتفوا   بتوانود نیوروی ناشوی از    کوه   محکون باشود   کوافی   بایود بوه انوداز    بندیبسته

یودگی  کوزن و کرو کواه   ،یکلو طوور  هبنودی، بو  بسوته  کنودم را تحمول   های باًییبسته

 م(1312رساند )بفیری، میه حداال ببازاریابی  هنگامبهرا  محفول

 م مووً   کوه  شوود موی اسوتفاده   ازیو نگهوداری پ  بنودی و بورای بسوته  مواد ملتلفی از 

هسووتندم پیوواز در  ی، سووبد و ج بووهکیهووای پالسووتتوووری، هووای پالسووتیکییسووهشووامل ک
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بنودی  اسوت در یوک یوا کنود مرحلوه بسوته      فاصلۀ بین برداشت تا عرضه به بوازار ممکون   

در انبوار ممکون    آوری پیواز در مترعوه اسوتم   بنودی پوس از جموع   شودم یک مرحلوه بسوته  

هووای بنودی بنوودی مترعوه انبوار شوووند یوا اینکوه بووه بسوته     اسوت پیازهوا بووا هموان بسوته    

 ای، منتقوول شوووند هووای ج بووه ملفوووا انبووار، ماننوود سووبدهای بووترگ یووا پالووت    

 ان دور  انبووارداری و هنگووام توزیووع و عرضووۀ محفووول بووه بووازار،    (م در پایوو19)شووکل

هوای متنوو    هوای کوکوک بوا طراحوی    ویژه برای صادرات، ممکن اسوت پیواز در بسوته   به

 (م 24بندی شود )شکلبسته

 

 
 ایهای جعبهسبدهای بزرگ و پالت -19شکل 
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 های صادراتی پیازبندیانواع بسته -24شکل

 

 بازرسی در انبارکنترل کیفیت و 

 14توا   7هوای کیفوی پیواز را هور     عوامل مؤثر در نگهوداری پیواز را روزانوه و ویژگوی    

بار بررسوی بایود کورد توا از سوالمت محفوول اطمینوان حاصول شوودم پیازهوای           روز یک
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زرد در دو موواه اول نگهووداری سووااه و ریشووه تولیوود نلواهنوود کوورد و پووس از ایوون موودت 

را از  طوور عموودی از وسوط، آن   انبوار بازدیود و بوا بریودن پیواز بوه      طوور مسوتمر از   باید به

لحال وجود سااه یا ریشوه بررسوی کوردم هرگواه آثوار نموو ریشوه و سوااه مشواهده شود،           

شووودم در موویپیوواز برحسوو  میووتان رشوود سووااه یووا ریشووه در اولویووت مفوورا اوورار داده 

ای داخول انبوار بوا خوارک     هنگام خارک کردن  پیاز از انبارهوای سورد، هرگواه اخوتالا دمو     

تودریج بوه نتدیکوی دموای     درجوه سلسویوا باشود، بایود  دموای پیازهوا را بوه        1بوی  از  

 های آا روی پیازها جلوگیری شودم  هوای اطراا رساند تا از تجمع ا ره

 

 ونقل و توزیع پیازحمل

آیود کوه زموان    شومار موی  ونقل پیاز در وااع نوعی انبوارداری مواوت و سوی ار بوه    حمل

هوای زیوادی   آن کوتاه است، ولوی در ایون مودت کوتواه پیواز ممکون اسوت دکوار آسوی          

ویوژه در  هوای پیواز، بوه   جوایی بسوته  هوا در جابوه  شود کوه بورای جلووگیری از ایون آسوی      

ونقوول بایوود در هووا، بایوود داووت کوورد م وسووایل حموول هنگووام بووارگیری و تللیووۀ کووامیون

ای از روش نامناسوو  و ونووهنم 21روز حرکووت کننوودم در شووکل سوواعات خنووک شووبانه 

-فروشوان نبایود بورای بوی  از مفورا یوک      شوودم خورده  ونقل مشاهده موی مناس  حمل

هفتوه پیوواز خریووداری کننوود زیوورا اگوور پیوواز در انبووار آلوووده شووده باشوود، در دمووای بوواًی  

 فروشگاه دکار تلفات زیادی خواهد شدم
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 نامناسب )سمت چپ(ونقل پیاز به روش مناسب )سمت راست( و حمل -21شکل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

نسووبت خوووبی پیوواز از جملووه محفوووًتی اسووت کووه در مقابوول فسوواد مقاومووت بووه 

داردم عوامل مت ددی ابول و ب ود از برداشوت وجوود دارنود کوه کیفیوت مانودگاری پیواز را          

دهنودم بوا دانسوتن ایون عوامول و رعایوت اصوول صوحیح انبوارداری          تحت تپثیر ارار موی 

راحتووی بوورای موودت طوووًنی نگهووداری کووردم بووه طووورکلی بوورای  وان پیوواز را بووهتوومووی

 شوند افتای  ماندگاری پیاز در انبار موارد زیر توصیه می

      هوا افتواده   هوا بورگ  درصود بوتوه   14توا   54کوه در  پیاز را زموانی بایود برداشوت کورد

 باشندم

         درجوه سلسویوا    34توا  27پیازها را ب ود از برداشوت بوه مودت یوک هفتوه در دموای

 دهی باید کردمدرصد التیام 74تا  24و رطوبت نسبی 

  وهوووایی من قووه، شوورایط انبووار از لحووال دمووا،  بووا توجووه بووه راوون پیوواز و شوورایط آا

 رطوت نسبی و تهویه کامال رعایت شودم

 بندی کردمبندی باید تفکیک و درجهپیازها را ابل از بسته 
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 هوای پوسوته  بوا  کامول  طوور بوه  یوا  دارنود  دهنوده گول  سوااۀ  کوه  پیازهایی نگهداری از 

 سوه  دوالوو،  کوکوک،  خیلوی  بوترگ،  خیلوی  پیازهوای  باشوند، ماننود   نشوده  پوشیده بیرونی

 مشود بدشکل خودداری الو و

    هوای مناسو  کوه در ایون نشوریه توضویح       برای تهویۀ انبوار نگهوداری پیواز،  از روش

 داده شده است  استفاده شودم
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