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  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيج يسازمان تحقيقات، آموزش و ترو

  مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل

 وزارت جهاد كشاورزي

لي استان اردبيسازمان جهاد كشاورز  

يج كشاورزي ترويت هماهنگيريمد  

 

 

 

 انرژي از استفاده با راعيز محصوالت برخي انباري ضايعات كاهش :عنوان نشريه

  ).Allium cepa L( خوراكي پياز اي هسته

  خدادادي محسن دكتر :نگارش

   لعيا موسويمهندس پناه، دكتر داود حسن :ويرايش علمي

  مهندس عليرضا خواجوي :ويرايش فني

 يج كشاورزي ترويت هماهنگيري مد- ل ي استان اردبي سازمان جهاد كشاورز:ناشر

  5000 :شمارگان

  1395 - اول  :نوبت و سال انتشار

  120  :يفنه يشماره نشر

  )ي صنعت دامپروربردارانمخصوص محققان، كارشناسان، مروجان و بهره(گان ي را:متيق

 

 

 

 

 ل، ي استان اردبيعي و منابع طبيقات و آموزش كشاورزي  مركز تحق-ل ياردب: ينشان
  ) 045 (32751579: تلفن

 ل، ي استان اردبي بعثت، سازمان جهاد كشاورزي  شهرك ادار- ل ياردب
  )045 (33743500: ، تلفنياورزج كشي ترويت هماهنگيريمد
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  :هيمخاطبان نشر

   و صادركنندگان پيازپيازكاران، كشاورزان  ،مروجان كارشناسان، محققان،اعضاي هيات علمي، 

 

  

  

  :ياهداف آموزش

  :ه باين نشري در ايشما خوانندگان گرام

پياز خوراكي،  وضعيت كمي و كيفي ضايعات انباري آن و نتايج استفاده از پرتوهاي  •

  اي براي كاهش ضايعات در ارقام پياز ايراني  هسته

  .د شديواهآشنا خ
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  فهرست مطالب

  عنوان

  

  صفحه

 6  مقدمه  

  11 روش اجرا

  13  ج ينتا

  14    يجي و تروي فنيهاهيتوص

  15  منابع مورد استفاده
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  مقدمه

 هايسبزي مهمترين از يكياز خانواده آلياسه  ).Allium cepa L( خوراكي پياز

 به خوراكي پياز. رودمي شمار به ايران آن هايخاستگاه از يكي و است كشور در توليدي

 به هاغذا مزه و طعم تغيير در كه بوده مطرح فرنگي گوجه از بعد محصول دومين عنوان

 وجود علت به محصول اين همچنين داشته ايگسترده مصرف پخته يا و خام صورت

 از خون فشار و قند آورنده پائين هماد و هاويتامين معدني، عناصر ي،يغذا تركيبات

 2 تا 1 حاوي تر سوخ گرم 100 هر. است برخوردار ييباال بهداشتي و ييغذا ارزش

 ميزان به بسته( كربوهيدرات درصد 12 تا 5 چربي، درصد 2/0 حدود پروتئين، درصد

. اشدبمي كالري 38 يزاانرژي قابليت با و خاكستر درصد 6/0 ،)سوخ خشك مادة

 2/0 ريبوفالوين، گرمميلي 04/0 ،تيامين رمگميلي 3/0 سوخ گرم 100 هر رد همچنين

 B6 ، 20/7ويتامين گرمميلي 22/0 ث، ويتامين رمگميلي 9 اسيد، نيكوتينك رمگميلي

   .دارد وجود اسيد پانتوتنيك گرمميلي 17/0 و اسيد فوليك گرملييم

 ايران در آن توليد ميزان و محصول اين كشتزير سطح 1391 -92 زراعي سال در

 بوده هكتار در تن 37 حدود متوسط با تن ميليون 6/1 و هكتار هزار 55 ترتيب به

هاي شمالي و مركزي كشور مانند كشت پياز در استانمجموع سطح زير. است

 هزار هكتار و 35، اصفهان و مركزي حدود اسان رضويشرقي، زنجان، خرآذربايجان

خوزستان  و )جيرفت و كهنوج(، كرمان هاي جنوبي مانند هرمزگانمابقي به استان

هاي مازندران و  البته بخش كوچكي از سطح زيركشت پياز به استان.داردتعلق ) دزفول(

سفيد گرگان توليد متوسط مانند سفيد ساري و باشد كه با ارقام روزگلستان مختص مي

حدود يك ميليون تن از توليدات پياز در كشور به توليد پاييزه مربوط . شودانجام مي

هاي جنوب كشور به توليدات استان. اين ميزان توليد قابليت انبار كردن دارد. است

زمستان و بهار امكان انبارداري ندارند و عمدتا به بازار عرضه  دليل عرضه آنها در اواخر

 هزار 200 درصد لحاظ شد ساالنه حدود 20  فقطاگر ميزان ضايعات محصول. شوندمي

ها در انبارها و در مراحل مختلف مصرف در خانهتن پياز به طور عمده از توليدات پاييزه 

 ريال براي هر 10000با احتساب قيمت متوسط خرده فروشي . رودها از بين ميو مغازه
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-يليارد ريال كشور هزينه ضايعات پياز خوراكي را مي م2000كيلوگرم ساالنه حدود 

  .  دهد

  

    پياز ارقام

 طول. دارند نياز باال حرارت درجه و زياد روز طول به سوخ، توليد براي بلندروز ارقام

 در معمول طور به و ساعت 16 حدود ارقام اين در سوخ لتشكي براي مناسب روز

 ،ايران در ارقام اين كشت نواحي. شوندمي توليد درجه 38 از باالتر جغرافيايي هايعرض

 اوايل يا تابستان اواخر در و كشت بهار اوايل در ارقام  اين.باشدمي سرد معتدل و سرد

 حمل و كردن انبار قابليت. باشدمي هما 6 حدود آنها رشد دوره. شوندمي برداشت پاييز

 كاشان، سفيد آذرشهر، قرمز وانتمي بلندروز ارقام از. است خوب معموالً ارقام اين نقل و

  .برد نام را كردستان و اسپانيش سوئيت زرگان، ري، قرمز اصفهان، درچه قم، سفيد

 و ادهد سوخ تشكيل) ساعت 11-13 شب طول (ساعت 11-13 بين روزكوتاه ارقام

 32 از كمتر (پائين جغرافيايي هايعرض در معمول طور  به و گرمسيري مناطق در

 هيبريد پريماورا، ،502 گرانو ارلي تگزاس خارجي ارقام از .شوندمي توليد) درجه

 قرمز برازجان، سركره به توانمي كشور بومي و محلي ارقام از و سوئيت ساوانا سيروس،

  .كرد اشاره رامهرمز و بهبهان سفيد ،)پاكستاني (ايرانشهر

- عرض در كه داشته متوسط روز طول و معتدله مناطق به احتياج متوسطروز ارقام

 به نواحي اين. كنندمي نمو و رشد ،اندگرفته قرار درجه 32- 38 بين جغرافيايي هاي

 محلي ارقام به توانمي متوسطروز ارقام از .دارند احتياج ساعت 13- 14 حدود روز طول

   .كرد اشاره گرگان و ساري سفيد مانند كشور بومي و
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  كوتاه پياز در كشورمهمترين ارقام و توده هاي روزبلند و روز - 1شكل 

  

  



 9

  انبار در زپيا ضايعات

 هاجوانه طول. شودمي مشاهده انبار هواي بودن گرم در كه هاسوخ زني جوانه -

  .رسدمي هم مترسانتي 20 به گاهي

 محل از هاسوخ فساد موجب كه خاكستري پوسيدگي مانند هاسوخ پوسيدگي -

  .گيردمي بر در را سوخ تمام تدريجب و شده گردن

 سوخ سفتي كاهش و شدن نرم موجب كه آب تلفات اثر در هاسوخ وزن كاهش -

  .شودمي

  

   پياز انباري ضايعات در موثر عوامل

) آب تلفات اثر در وزن كاهش و پوسيدگي زني،جوانه( انباري قابليت بر كه عواملي    

  :عبارتند از دارد تاثير پياز ارقام

 تفاوت) وكيفي كمي (انباري ضايعات نظر از كشت مورد ازيپ ارقام  و اهتوده نوع -

  .دارند

 افزايش يا و كاهش بر برداشت از قبل آن قطع زمان و داشت دوره در آبياري ميزان -

  .است موثر انباري ضايعات

 انباري ضايعات ميزان افزايش يا و كاهش بر گوگرد و ميكرو عناصر با تغذيه انجام -

  .ستا موثر

  .است موثر انباري ضايعات ميزان در مزرعه درنيتروژنه  كود مصرف ميزان -

 در آن رسيدگي درجه و) برگ و شاخ افتادگي درصد براساس (محصول برداشت زمان -

  .دارد تاثير انباري تلفات افزايش يا و كاهش

 موثر انباري ضايعات كاهش در مناسب شدت با پياز بر يونيزه هايتابش از استفاده -

  .است

 تلفات كاهش در كيورينگ مختلف هايسيستم و برداشت از پس كيورينگ انجام -

  . است موثر انباري

 ديگر عبارت به. است موثر محصول تلفات كاهش در داريانبار مناسب سيستم -

 براي كافي تهويه نيز و مطلوب نسبي رطوبت و حرارت درجه با انبار از استفاده
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 برتري ضايعات كاهش در نشده كنترل انبارهاي بر كربن داكسي دي تجمع از جلوگيري

  .دارد

 به آن انبار امكان و است مطرح انباري سبزي يك عنوان به كشور در پياز محصول

 به توجه با. دارد وجود زمستان هايماه در عرضه جهت بهاره كشت ارقام در خصوص

 در تمهيداتي تا باشدمي ضروري)  درصد25 حدود (پياز انباري ضايعات باالي درصد

 از ضايعات از پيشگيري كارهايراه بررسي رو، اين از. شود گرفته نظر در رابطه اين

 تحقيقاتي هاي اولويت از الكترون و گاما اشعه مانند يونيزان پرتوهاي از استفاده جمله

 به گاما اشعه با پياز انباري عمر افزايش براي يونيزان هايتابش از استفاده. است پياز

  .است شده تأئيد) WHO ( جهاني بهداشت سازمان سوي از كيلوگري 15/0  دتش

  

   پياز انباري ضايعات كاهش و جلوگيري در اي هسته پرتوهاي

-وردهآفر يا غذايي ماده نوع يك حداقل پرتوتابي كشور، 40 از بيشتر در اكنون هم

 هايبررسي و فراوان هايآزمايش انجام از پس كشورها اين همه. شودمي انجام آن هاي

 براي. اندكرده صادر را تكنيك اين تجاري كاربرد اجازه مختلف، هايزمينه در گوناگون

 آمريكا هايماركتسوپر در شده پرتودهي كشاورزي محصوالت ،1992 سال از مثال

 فرنگي، گوجه مركبات، مانگو، خوراكي، قارچ فرنگي، توت املش مواد اين. شد ظاهر

 با يونيزه اشعه پرتوتابي با نتايجدر يك منبع علمي  .شدندمي تيفرو استار و پاپايا پياز،

 و 17 ترتيب به گرادسانتي درجه 20 دماي در كيلوگري 15/0 دز با 60 كبالت منبع

ه داد نشان معمولي و سرد انبار دو در پيازهاسپس نگهداري  و برداشت از پس روز 19

 كاهش معمولي انبار در انبارداري دوره اواخر در ويژه به پيازها تنفس ميزان كه است

هاي زير تحليل خصوص مكانيسم پرتوتابي در كاهش ضايعات انباري پياز در .ه استيافت

  :تواند بيان گرددمي

ل پاتوژن به خصوص عوامل پرتوتابي با ضدعفوني سطح پيازها مانع از گسترش عوام

 .گرددقارچي مي

دهد و هاي دروني سوخ دوره ركود را در آنها افزايش ميپرتوتابي با تاثير بر جوانه

  .اندازدزني را به تاخير ميجوانه
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  اجرا روش

 كاشان، سفيد آذرشهر، قرمزدر ارقام مختلف پياز مانند  محصول برداشت از پس

 آزاد فضاي در كيورينگ انجام و ماه مهر اواسط در شيآزماي قم سفيد و اصفهان درچه

ها هاي با وزن مشخص در توريبنديالزم است محصول در بسته روز 10 مدت به

 دزهاي در پرتودهي و حمل پرتودهي مركز به پرتودهي جهتها سپس بسته. دريخته ش

 دزذكور در مركز م. ديگرد انجام كيلوگري15/0 و 12/0 ، 09/0 ، 06/0 ، 03/0 صفر،

 مركزي بخش به دور يك پيازها 03/0 زد با پرتودهي براي يعني بود 03/0 پايه

 نقاله با بار پنج مربوطه تيمار پيازهاي 15/0 دز براي و شوندمي هدايت نقاله با پرتودهي

 و اين باشدنوع پرتو الكترون مي .شدند هدايت نقاله با پرتودهي مركزي بخش به

 كرج كشاورزي ايهسته تحقيقات مركز به وابسته فرايند پرتو مركز يك درعمليات 

 دستگاه مشخصات. بود TT200 وودوترون نوع از دستگاه دهنده شتاب .شود ميانجام

  .بود هرتز 100 نوسان  با مترسانتي 100 ميزان به شونده جاروب پهناي شامل پرتودهي

 معمولي انبار در ماه 4 مدت هب توري هايكيسه در پرتودهي از پس يازپي ارقام هاسوخ

- مي نگهداري درصد 65 - 70نسبي رطوبت و گرادسانتي درجه 10-15 حدود دماي با

 درصد ،وزني افت درصد ،پوسيدگي و زنيجوانه درصد شامل سوخ انباري صفاتو  نددش

در هر دو سال ) روز 120 (انبارداري دوره پايان در سوخ سفتي و سوخ خشك ماده

 هر در سوخ 5 تعداد سوخ خشك ماده درصد گيرياندازه براي. رديدگ ثبت آزمايش

 ديشپتري در را تر ماده گرم 25 ها،سوخ دادن برش از پس و انتخاب آزمايشي واحد

. نددشداده  قرار گرادسانتي درجه 72 دماي در ساعت 48 مدت به هاپتري و ريخته

 ثبت آنها خشك ماده درصد ميزان و گيرياندازه هاسوخ خشك وزن مدت اين از پس

 تصادفي صورت به سوخ 30 تيمار هر در سوخ بافت سفتي گيرياندازه براي .ديگرد

 بر كيلوگرم واحد با گيرياندازه صفت اين دستي پنترومتر از استفاده با و انتخاب

  .  نددش ثبت مربعمترسانتي
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هاي ش مركزي پرتوتابي با نقالههاي آزمايشي ارقام پياز به بخانتقال بسته - 2 شكل

  مورد مشاهده

    
نمونه اي از پوسيدگي  - 4 شكل

   درچه اصفهان در خاكستري

 5هاي نمونه بسته - 3 شكل

 كيلوگرمي رقم قرمز آذرشهر

  
  ري قرمز در زني جوانه از اي نمونه -5شكل
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 نتايج
 بايد بدانند برخي ارقام ايراني مانند سفيد قم و قرمز آذرشهر به دليل پيازكاران

در بررسي اثرات پرتوتابي مشاهده . داشتن ماده خشك باالتر قابليت انباري بااليي دارند

 قرمز و قم سفيدنست به خصوص در ارقام گرديد كه پرتوتابي در برابر عدم پرتوتابي توا

شان در اما بين دزهاي پرتوتابي از نظر كارايي. صفات انباري را بهبود بخشدآذرشهر 

توان لذا براي كاهش هزينه پرتوتابي مي. ي مشاهده نشد آماريافزايش انبارماني تفاوت

ني، جوانه  دهد افت وز نشان مي1طور كه جدول همان . دزهاي پايين را توصيه كرد

در پياز . اندزني و پوسيدگي در پرتوتابي نسبت به شاهد به طور چشمگير كاهش يافته

سفيد قم درصد ماده خشك كمي باالتر از رقم ديگر است و به همين نسبت صفات 

سفتي بافت با پرتوتابي در همه دزها نسبت به . انبارماني آن بيشتر بهبود يافته است

بين سفت ماندن پيازها و از دست نرفتن آب آنها .  شده استپرتوتابي نكردن باالتر

 .اندتر مانده، پيازها سفتتواند باشد يعني با حفظ آبرابطه مي

 
  انبارماني نظر از برتر ارقام در انباري صفات بهبود بر پرتوتابي دزهاي نتايج - 1 جدول

  درصد   دز پرتوتابي�رقم 

  وزني افت

 و زني درصدجوانه

  پوسيدگي

  درصد

  خشك ماده

  بافت سفتي

  )مربع مترسانتي بر كيلوگرم(

  98/4  40/10  65/48  31 صفر شاهد 

03/0 24  25/39  35/10  60/5  

60/0  88/23  46/36  28/10  57/5  

09/0  97/23  74/36  25/10  55/5  

12/0  92/23  10/36  18/10  52/5  

  

  

  

  سفيد قم

15/0 51/23  92/34  33/10  64/5  

  74/4  62/9  28/52  25/30 صفر شاهد 

03/0 51/23  80/42  51/9  40/5  

06/0  10/23  09/40  44/9  37/5  

09/0 22/23  37/40  41/9  35/5  

12/0  15/23  75/39  34/9  32/5  

  

  

قرمز 

  ذرشهرآ

15/0 76/22  55/36  54/9  39/5  
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  ترويجي و فني هاي توصيه

 كشور در ايهسته پرتوهاي از مفيد استفاده موضوع شدن فراگير با خوشبختانه

 از اعم مختلف مقاصد براي كه اندشده طراحي پرتوتابي مراكز ،مناطق برخي در امروزه

 صورت در. نمايندمي ارائه خدمات مناسب ايهزينه با كشاورزي و بهداشتي صنعتي،

 جلوگيري و ضايعات كاهش امكان پياز محصول تابيپرتو و مراكز اين از تجاري استفاده

 قبل از انجام پرتوتابي و پس از برداشت پيازها .دارد وجود آن چشمگير خسارت از

- قبل و پس از پرتوتابي توصيه مي. حداقل يك هفته در برابر نور آفتاب گسترانده شوند

 درصد نگهداري 75 شود پيازها در انبار تهويه دار با رطوبت نسبي معمولي يعني حدود

در پياز براي كاهش رسد امكان افزايش دز پرتوتابي  نكته آخر اين كه به نظر مي.شوند

 مورد توجه كارشناسان يهاي بعدوجود دارد كه بايد در بررسيهنوز ضايعات انباري 

  .قرار گيرد

  

  تشكر و قدرداني

اورزي و دانم از زحمات همكاران عزيز در مركز تحقيقات كشخود الزم مي بر

همكاران مركز  و مهندس حميدرضا ذوالفقاريهآقاي پزشكي هسته اي كرج به خصوص 

منابع طبيعي اردبيل به خصوص دكتر داود حسن پناه و همكاران تحقيقات كشاورزي و

ترويج سازمان جهاد كشاورزي اردبيل به دليل مساعدت در انتشار اين نشريه تشكر 

  .نمايم
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