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 كشاورزيج يو تروسازمان تحقيقات، آموزش

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل
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  ميبسم اهللا الرحمن الرح

  

 
  يجيه تروينشر

  

   در انبارينيب زمي سينگهدار
  
  

  نگارش 

   دكتر بهرام دهدار مسجدلو
 ن زادهيراصالن حسيمهندس ام

 و منابع يقات و آموزش كشاورزي، مركز تحقي و باغيقات زراعي بخش تحقيات علمي هياعضا

  رانيل، اي، اردبيج كشاورزيقات، آموزش و تروي، سازمان تحق)مغان(ل ي استان اردبيعيطب

  

  سال انتشار

1395  

  

  1395 سال ، 122 ، شمارهيجيه تروينشر

  

  

 شماره يجيترو -يقي منتج از گزارش تحقيجيه تروين نشريا

 017/89 397075-2دبخش زودرس ي كلون اميسه خواص انباريمقا
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  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيج يو ترون تحقيقات، آموزشسازما

 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل

  وزارت جهاد كشاورزي 

  لي استان اردبيسازمان جهاد كشاورز

 جي امور ترويت هماهنگيريمد

  

  

  در انبارينيب زمي سينگهدار: هيعنوان نشر

   زادهنيراصالن حسيدكتر بهرام دهدار مسجدلو، مهندس ام: نگارش

  يرضا خواجويمهندس عل :يش فنيرايو

  اچهرهيمهندس مقصود ض :يجيش ترويرايو

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

   جلد 500 :شمارگان

   1395/  اول :نوبت و سال انتشار

  121 :يجيه ترويشماره نشر

 )ينيزمبيبرداران زراعت سروجان و بهرهمخصوص محققان، كارشناسان، م(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: ، تلفنيج كشاورزي ترويت هماهنگيريمد
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  :هيطبان نشرمخا

  شرو كشور ي، محققان، كارشناسان، مروجان و كشاورزان پيات علمياعضا ه

  

  

  :ياهداف آموزش

  :ه باين نشري در ايشما خوانندگان گرام

  عات انبار ي كاهش ضايات مناسب قبل از برداشت برايعمل •

   ادوات و انبار ي و ضدعفونيبنددرجه •

  ها ام زخم غدهي التيچگونگ •

  اسب در انبار  منيطيط محيشرا •

   خروج غده ها از انبار يچگونگ •

   يها به حالت معمول غدهينيريبرگشت ش •

  .د شديآشنا خواه
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  منابع مورد استفاده

م و .دهدار، ب -1
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  مقدمه

 در مراحل مختلف برداشت ينيب زميعات سيزان ضايبراساس اطالعات موجود، م

در . باشديدر هر سال م) ون تنيلي م1حدود ( درصد 25 تا 20ود ران حديدر كشور ا

ت ي موجود و رعاي سنتي انبارهاي و بازسازيمه فني، ني فنيصورت احداث انبار ها

عات كاسته خواهد ين ضاي از اياديزان زي، به ميطيط محي و بهبود شراياصول انباردار

   ).2( شد

 60 تا 50 يهاسهي در كياله به صورت فينيب زمي سيهادر حال حاظر غده

 هم ي متراكم بر رويهافيام و خاك آلود در ردي و التيبند و اكثراً بدون درجهييلويك

 خصوصاً(ها  از عذهي در زمان عرضه به بازار تعداديه ناكافيل تهويانباشته شده و به دل

ن يچنه. شونديده مي شده و پوسيماريمستعد ب) ده به كف انباري چسبيهافيرد

 را قبل از ي بذريهادار كردن عذهش جوانهي پي موجود امكانات الزم برايانبارها

 ي غده، كاهش وزن و در موارديدگي، پوسيزن جوانهي معموليدر انبارها .كاشت ندارد

  . باشدي نامناسب ميها از عوارض انباردارغدهن شدن يريش

  

  عاتي كاهش ضايات قبل از برداشت برايعمل

 كامل و يدگي، محصول را در حالت رسيه كافي و تغذياريه عالوه بر آب  در مزرع

د و دستگاه ييز برداشت نمايي پاي و سرمايدر رطوبت مناسب خاك و قبل از بارندگ

  .ها وارد شودن صدمه و زخم به غدهيم گردد كه كمتري تنظيبرداشت طور

  

  ) نگيسورت (يبنددرجه

 سالم به انبار منتقل يها انجام و غدهيبندهها، درجبهتر است قبل از برداشت غده

ز خاك جدا شده و در يمار و ني كوچك، سبز و بيها، غدهيبندهنگام درجه. شوند

ب در ي در انبار به ترتيشنهادي پيهافيتعداد رد.  به انبار منتقل شوندي توريهاسهيك
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شتر ي تعداد بدنيچ. باشدي هم ميف روي رد5  و7، 9 ييلوي ك60 و 25، 3 يسه هايك

  . شودي مينيي پاي هاي گونيدن غده هاي هم باعث صدمه ديها بر روفيرد

  

  يضدعفون

كن، ينيزمبير دستگاه سيها، ادوات برداشت نظبهتر است قبل از برداشت غده

ر ي شوند و در زيضدعفون) د كنندهيسف(م يت سديپوكلري انبار با هيوارهايكف و د

 ي براي سنتيدر انبارها. تفاده شودس ايكيا پالستي ي چوبيهاها از پالتيگون

 يزيآم رنگيكيوارها با رنگ پالستي حشرات بهتر است ديگذران از زمستانيريجلوگ

  .شوند

  

   ي زخميهاام عذهيالت

اند به دهي غده كه در زمان برداشت و حمل و نقل صدمه ديهاام زخمي التيبرا

 درصد رسانده و دما 95 را به ي رطوبت نسب روز20 تا 15محض ورود به انبار به مدت 

 شدن سطح يان كار باعث چوب پنبهيا. شوديم ميگراد تنظيدرجه سانت18 يرو

  .شودي و حفظ رطوبت مينيزمبيس

  

  دما

 6 دما ي خوراكيهاينيزمبي سيبرا. ابديي انبار كاهش ميام دمايپس از عمل الت

 يگراد و براي درجه سانت4 تا 3 ي بذرياهينيزمبي سيگراد و براي درجه سانت7تا 

- ي درجه سانت10 تا 6 يد نشاسته دارند، دماي و تولي كه مصرف صنعتييهاينيزمبيس

ها كاهش ه عذهيگراد قوه نامي درجه سانت2تر از نيي پايدر دما. شوديه ميگراد توص

  .شوديده مي ديافته و در مزرعه بدسبزي
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   يرطوبت نسب

 بهتر است با استفاده ينيمبي سيا غدهيدگياز كاهش وزن وچروك يري جلوگيبرا

 95 در حدود ي در طول دوره انبارداريزان رطوبت نسبيساز م رطوبتيااز دستگاه

 .شوديا م و كاهش وزن عذهيدگين كار باعث كم شدن چروكي شود ايدرصد نگهدار

  

  يهواده

ژن ين اكسيز انبار و تام مضر ايدكربن و گازهاياكسيبه منظور خارج كردن د

 انبار در چند ساعت از روز يه هوايا، تهوهغده يزن از جوانهيري تنفس و جلوگيبرا

. ر و در ساعات سرد روز در مناطق گرم الزم استيدر مناطق سردس) ساعات گرم روز(

 مترمكعب هوا 34 متر مكعب و در مناطق گرم تا 16 غده هر تن يدر مناطق سرد برا

 . شوديكنواخت هوا و رطوبت در انبار ميان ين كار باعث جريا. ت الزم استدر هر ساع

  

  نور

 يزن از جوانهيري جلوگيبرا. ها جوانه خواهند زددر صورت وجود نور در انبار غده

ر ي نظيار ضروريط بسي كامل در انبار فراهم شود و در شرايكيط تاريد شرايها باعذه

  .ه المپ روشن شود به مدت كوتايا دورهيدهايبازد

  

   فروشيها از انبار براخروج غده

 يري و بارگيي سرد در زمان جابجايهادر زمان عرضه به بازار پس از چند ماه غده

 10نند و بهتر است چند هفته قبل از حمل و خروج از انبار دما به يممكن است صدمه بب

ا ي) هيتهو( يقطع هوادهن كار ممكن است با يا. ابديش يگراد افزاي درجه سانت13تا 

  . گرم انجام شوديق هواي و تزريشيستم گرماياستفاده از س
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  ينيزمبيه سغدن يريعارضه ش

ن يري شوند، شيگراد نگهداري درجه سانت7ن تر از يي پايها در انبار در دماغدهاگر 

 ي براي خوراكيهاغده در يشود وليجاد نمي اي مشكلي بذريهاغدهدر . شونديم

 3 تا 2قبل از خروج از انبار به مدت  هاغدهد ي بايبه حالت معمول هاغده يريشت پذبرگ

.  به صورت روزانه انجام شوديش و هوادهيگراد افزاي درجه سانت15 انبار به يهفته دما

  .  قابل مصرف خواهند بوديبه خوب هاغدهن يپس از ا

  

  جينتا

مورد ) رت و برودتستم حرايس ساز وبدون رطوبت (ي انبار سنت3در  .١

 دو رقم مطالعه شده از يهال كاهش وزن غدهيمطالعه در منطقه اردب

 .ر بوديمتغ درصد 43/6 تا 71/4

 397075-2 و كلون زودرس  درصد1/6درصد كاهش وزن رقم مارفونا  .٢

 . بود درصد4/5حدود 

 بوته ي ها سرزنيماري بهتر غده ها و كاهش آفات و بي پوست بنديبرا .٣

 .ت اسيها ضرور

 .ام زخم غده ها انجام شودي غده ها و التيقبل از انبار، درجه بند .۴

 . شودي درصد نگهدار95 انبار بهتر است در حدود يرطوبت نسب .۵

 .م شودي تنظيا خوراكي ي انبار با توجه به نوع مصرف بذريدما .۶

 منظم ي شده و هوادهي نگهداريكيط تاريها در شرابهتر است غده .٧

 .انجام شود

  .ميش دهي از انبار دما را افزاينيزمبيبل از خروج سچند هفته ق .٨
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   ي فنيهاهيتوص

ن ي در انبار، دستگاه رطوبت ساز تاميباتوجه به ضرورت حفظ رطوبت نسب -1

 .رديار كشاورزان قرار گيو در اخت

 ي با مشاركت كشاورزان در روستاهايمه فني دومنظوره نيساخت انبارها -2

 .بزرگ

 يها شده، دستگاهيبند محصوالت درجهيل ارزش افزوده بااليبه دل -3

ن يمت مناسب تامي با قيدي توليهايار تعاونينگ در اختيكوچك سورت

 .شود

ط ي در شراينيزمبي سي نگهداري كشاورزان برايسازآموزش و فرهنگ -4

 .مطلوب
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