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بررسی اثر انبارداري سنتی و نگهداري سردخانه اي بر خواص کمی 
  وکیفی ارقام پیاز ایرانی

  
  2مهدي قیافه داوودي ،* 1 عادل میرمجیدي هشتجین

  
 مربی پژوهشی ، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي عضو هیات علمی-1

 ستادیار پژوهشیا ،موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي عضو هیات علمی  -2

  )14/6/88:  تاریخ پذیرش14/8/87: تاریخ دریافت(
  

  چکیده
 آزمایشی در قالـب طـرح آمـاري    ،ط مختلف انبار و زمان نگهداري بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف پیاز          ی شرا ارزیابیبه منظور   

،  نیـشابور  قرمـز ،هرشـ قرمز آذر (هاي فرعی رقم  و کرت)انبار سنتی و سردخانه(هاي دوبار خرد شده با واحد اصلی انبار در دو سطح        کرت
، اده خشک موزن اولیه، : مختلف شامليهاآزمایشم پیاز اقپس از تهیه ار  .و فرعی  زمان در سه تکرار اجرا شد)  سفید کاشان واصفهانسفید

 3-5اي مـشبک  هـ در تـوري ها نمونهس انجام شد و سپ) شاخص تندي( مواد جامد محلول واسید پیروویک ،  رنگ ظاهري غده  ،  سفتی بافت 
-سانتی درجۀ 10 دماي حدود(گذاري گردید  و هر سه تکرار در یک گونی کنفی قرار گرفت و به انبار سنتی  و کدبندي شدهکیلوگرمی بسته

 سه ماه یدر ط.  شدمنتقل)  درصد65-75 و رطوبت نسبی گرادسانتی درجه 4دماي (و انبار کنترل شده )  درصد50-60 نسبی ت و رطوبگراد
 درصد افت وزن، جوانه زدن، لهیدگی و اسید پیروویک ،نتایج نشان داد که سفتی بافت، رنگ .شد  ذکر شده تکراريهاآزمایشنگهداري کلیه 

ختلـف  همچنین نوع رقم و زمان هاي م. با یکدیگر دارند%)5در سطح ( داريپیازهاي نگهداري شده در انبارهاي مختلف تفاوت بسیار معنی      
ي از انبار دارمعنی سفتی بافت پیازهاي نگهداري شده در سردخانه به طور .نگهداري بر ویژگی هاي اندازه گیري شده تاثیر معنی داري داشتند

 %)5در سطح (  ولی این تفاوت داشت به ترتیب بیشترین سفتی بافت را  ارقام سفید کاشان و قرمز نیشابور و سفید اصفهان.سنتی بیشتر است
 دارند و مقدار این %)5در سطح ( داري ضایعات پیاز شامل افت وزن، درصد جوانه زدن و لهیدگی پیاز در دو انبار تفاوت معنی. نبوددارمعنی

  .  کمتر بود قرمزضایعات وزنی ارقام. ضایعات در انبار سنتی بسیار بیشتر است
  

  ري، خواص کمی و کیفیاد انبار،پیاز :کلید واژگان
  

  همقدم -1
  ارائه راهکارهاي مناسب جهت افزایش عمر انباري پیاز                       مهمترین  از یکی  ).Allium cepa L ( پیاز خوراکی

   رطوبت و  دما   کنترل  مانند استفاده از انبارهاي داراي                      تولید  و کشت زیر سطح  سبزیهاي مصرفی در ایران با 
  مداوم عرضه    اصلی   روشهاي  از یکی . دارد اهمیت                    در  اي میلیون تن نقش ویژه4/1زار هکتار و  ه47ساالنه 

   انبار نمودن محصول برداشت شده در،محصول به بازار                    ها و ترکیبات قندي، ویتامینتغذیه و تامین عناصر معدنی
  اوایل پاییز و عرضه تدریجی آن به بازار مصرف است و                                                                       .]1[مردم دارد

  مطرح  انباري   محصول  پیاز به عنوان یکبه طور کلی                      و مانی انبار  نظر از شناسایی پتانسیل ارقام مختلف پیاز 

                                                
   adelmirmajidi@yahoo.com :مسئول مکاتبات *
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   ضایعات محصول در انبارهايرقدا متاسفانه م ولیاست
 %)25بیش از (ست تولید کنندگان و مصرف کنندگان باال

ضـایعات انبـاري پیـاز در کـشورهاي در حـال             قدارمو  
و با احتساب درصد مذکور بـه    است درصد   16-35 توسعه

 هـزار تـن   250عنوان میزان ضایعات انباري ساالنه حـدود    
 می رود که ایـن      محصول به ویژه در ارقام روز بلند از بین        

 ریـال قیمـت بـراي هـر        2000رقم بـا احتـساب متوسـط        
 از سـوي     .اسـت  میلیارد ریال    500 کیلوگرم ساالنه بالغ بر   
داري صحیح و کاهش تلفات انبـاري    دیگر در صورت انبار   

محصول، امکان عرضه تـدریجی محـصول و تنظـیم بـازار        
هـا فـراهم    مصرف جهت پیشگیري از سیر صعودي قیمت      

ـ هـاي مربـوط بـه عرضـه و توز         و از ناهنجـاري   آید  می ع ی
شناسـایی  . شـود  می جلوگیريکنندگان  محصول به مصرف  

تواند در استفاده از ارقـام      پتانسیل ارقام از نظر انبارمانی می     
معرفی ارقام با    هاي اصالحی موثر باشد و    مناسب در برنامه  

 انبارمانی باال به زارعین مناطق روز بلند یکی از راهکارهاي   
 . ]2[استمهم در کاهش ضایعات انباري 

 را  صفات کمی و کیفـی ارقـام پیـاز        حیدري و همکاران    
 بـا قابلیـت انبارمـانی     رابررسی و رابطه برخـی از صـفات       

 رقم سفید قـم در بـین ارقـام    این تحقیق در  . تعیین نمودند 
ملکـی و    .]3[ه اسـت  داراي ضایعات انبـاري کمتـري بـود       

ـ بیان نمودند که     دخانی ه هـاي درشـت و پهـن پیـاز          واریت
 . ]4[مناسب انبارکردن می باشند

اثر رقم، شرایط و زمان انبارداري را        1آالیانت و همکاران  
  .]5[گزارش نمودند دارمعنیبر کیفیت پیاز بسیار 

یاز در  پاثر زمان را بر درصد افت وزنی         2دور و همکاران  
 ماه نگهداري 1-4س از پ رقم و الین 18طی سه سال براي 

ر دماي اتاق با هوادهی خوب بررسی نمودنـد و بـه ایـن             د
نتیجه رسیدند که اختالف بسیار زیـادي بـین ژنوتیـپ بـه             

 از ماه اول وجود داشته و کمترین افـت وزن    پسخصوص  
بـوده  ) Sel.910 )02/56 ماه نگهداري مربوط به   4پس از   
  .]6[است

 ارتباط بین رطوبت هوا، کیفیت پوست  3 و همکاران  کپک
 مقدار تبخیر آب از محصول را براي پیازهـاي انبـار        پیاز و 

در این تحقیق میـزان کـاهش وزن پیـاز     .شده بررسی نمود  
 20که در رطوبت نسبی هـاي مختلـف و در    Setara رقم

                                                
1. Alayunt et al., 
2. Deore et al., 
3. Kopec et al., 

 در شـرایط وجـود و      ،گراد نگهداري شده بـود    درجه سانتی 
ـ   .  بـا فـشار مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت      ۀعدم وجود تهوی

و کمبود ) به دلیل تبخیر( کاهش وزن همبستگی مستقیم بین
.  گرم آب در متر مکعب متوقف شد7-9محیط در  رطوبت

 درصد این ارتباط 60 تا 50به عنوان مثال در رطوبت نسبی 
 درصـد ضـریب   68 تا 58در رطوبت نسبی   . وجود نداشت 

ارتبـاط بـین   .  بود33/3 درصد   52 تا   15 و در    03/6تبخیر  
کـامال شـفافی تحـت تـاثیر     تبخیر و رطوبت نسبی به طور  

ــشک   ــصول و خ ــت مح ــرات پوس ــرار  تغیی ــدگی آن ق ش
  .]7[گرفت
پیاز  روشهاي ارتقاء کیفیت نگهداري    4 و همکاران  یموس

 ماه  4پیازها به مدت    . را در سودان مورد بررسی قرار دادند      
هاي جدا از هم و در شرایط دمنده هواي خشک          در جایگاه 

ـ        4و مرطوب به مـدت        . رار گرفـت   سـاعت در هـر روز ق
 15/0شرایط نگهداري سنتی پیاز بر روي پوشال با فاصـله        

به این نتیجه رسیدند     متر باالتر از زمین انجام شد و         5/0یا  
هاي قرار گرفتـه در معـرض هـواي         قابلیت عرضه پیاز  که  

 متر کمتر از 5/0مرطوب کمتر از هواي خشک و در ارتفاع   
ـ  بود که علت آن درصـد بـاالي جوانـه          15/0 ی و فـساد    زن

  .  ]8[گزارش گردید
 تن پیاز تازه برداشت شده     10دار  قم  5و همکاران  مورتی

 5 کیلویی به مدت 475-500هاي و خشک شده را در توده
دار افت وزن را پس از دوران کل قماه نگهداري نمودند و م

 درصـد و تـا حـدودي قابـل قبـول گـزارش            21نگهداري  
  .]9[نمود

 و مقاومـت پوسـته در      اهمیـت خـواب    6پک و همکاران  
بـا   .جوانه زنی پیاز را در حین انبـارداري بررسـی نمودنـد           

ـ         زنـی بـراي نگهـداري      هتوجه به لـزوم جلـوگیري از جوان
ـ  طوالنی مدت، فاکتورهاي تعیین    زنـی در انبـار     هکننده جوان

و به این نتیجه     .نمودند  درجه را مطالعه   16خشک با دماي    
داري بـه طـور خطـی        در حین انبار   هرسیدند که طول جوان   
کربوهیـدرات و    فروکتان، فروکتـوز،   افزایش یافته و مقدار   

هاي سوکروز سینتاز و انورتاز و ارتباط آنها را فعالیت آنزیم
  .]10[با رشد جوانه مشخص نمودند

                                                
4. Musa et al., 
5. Murthy et al., 
6. Murthy et al., 
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اي و حسی دو رقم خواص تغذیه 7 وهمکارانرودریگس
نتایج نـشان داد    . محلی پیاز سفید و قرمز را ارزیابی کردند       

که رقم قرمز، مواد معدنی و پروتئین و گلـوکز و فروکتـوز         
بیشتري نسبت به رقم سفید داشـته و رقـم سـفید سـاکارز          

اي و  رقـم قرمـز از نظـر ارزش تغذیـه         .  بیشتر داشته است  
 اهداف.]11[فواید سالمتی نسبت به رقم سفید ارجح است        

پیاز خـوراکی از   ارقام مختلف    معرفیوبررسی   تحقیق، این
ـ    تاثیربررسی،  بارمانینظر ان   مقـدار ر شرایط مختلف انبـار ب

، معرفـی بهتـرین شـرایط انبـار داري بـه            ضایعات انبـاري  
  . بودکاهش ضایعات انباريمنظور

  

  مواد و روشها -2
  و تهیه   اصالح  تحقیقات چهار رقم پیاز از موسسه     :مواد

 و رقم سفید کاشان، آذرشهرو نیشابور رقم قرمز(نهال و بذر  
تهیـه   کیلـوگرم  100از هر رقم به میـزان       و  ) نسفید اصفها 

   درصــد99ســدیم پیــروات : شــیمیایی شــامل  مــواد.شــد
، اسـید   9 )مرك( دي نیترو فنیل هیدرازین      4و  2،  8 )سیگما(

،  نرمـال  2سـود تیتـرازول   کلریدریک تیترازول یک مـوالر،      
  .گونی کنفی و توري مشبک

 Color Flexمـدل   هانترلـب  سـنج رنـگ  :هـا دستگاه
 شـرکت   سـاخت H5K-Sمدل  بافت سنج ،   امریکا ساخت

ــسفیلد ــستان،  هانـ ــدل  انگلـ ــشگاهی مـ ــرازوي آزمایـ تـ
Sartorious BP 210S   گـرم سـاخت   /. 001 بـا دقـت

 بـا  College B520تـرازوي آزمایـشگاهی مـدل    ، آلمان
 ترازوي آزمایشگاهی مـدل ،  گرم ساخت سوئیس 1/0دقت  

SALTER EK-12KA گرم ساخت سوئیس1 با دقت  ،
 EHRETآون خالء،ساخت چین) (CHDتومترمدل رفراک
 حـرارت  ثبت کننده درجـه  ،ساخت آلمانVTS 70 مدل 
سـاخت شــرکت   Smart button data logger مـدل 

ACR System ،سـاخت  معمولی و حمام آبی  آون کانادا
ــران، ــیکاتورایـ ــر،  دسـ ــريآب مقطـ ــدل  GFL   گیـ مـ

 ® Novaspec ، اسپکتروفتومتر مـدل ساخت آلمان2008

IIاخت شرکت  سPharmacia Biotech انگلستان، انبار 
 و رطوبـت نـسبی   گرادسانتی درجه 10دماي حدود   (سنتی  

                                                
7. Rodrigues et al., 
8. Merck 
9. Sigma  

 4بـا دمـاي     ) خانهسرد( و انبار کنترل شده   )  درصد 60-50
  . درصد65-75درجه و رطوبت نسبی 

وزن :  مختلـف شـامل    يهاآزمایش ،هانمونهپس از تهیه    
ي غـده، مـواد     اولیه، ماده خشک، سفتی بافت، رنگ ظـاهر       

- در توريهاجامد محلول و تندي انجام شد و سپس نمونه 

گـذاري   و کـد   بندي شده  کیلوگرمی بسته  3-5اي مشبک   ه
گردید و هر سه تکرار در یک گونی قرار گرفت و به انبـار      

 و رطوبـت  گـراد سانتی درجۀ 10دماي حدود معدل (سنتی  
 4دمـاي   (و انبار کنترل شـده      )  درصد 50-60  حدود نسبی

منتقـل  )  درصـد 65-75 و رطوبت نـسبی   گرادسانتیدرجه  
 زیـر   يهـا آزمـایش  ماه نگهداري، هر مـاه       سهدر طی   . شد

  :انجام شد
 درصـد افـت وزن بـر اسـاس اخـتالف وزن      :افت وزن 

  .نسبت به وزن اولیه محاسبه شد
بر اسـاس شـمارش و       :درصد جوانه زنی و لهیدگی    

الیم جوانـه  زنی هرگونه ع  در خصوص جوانه  .  مشاهده بود 
زنی یادداشـت شـد و درصـد آن نـسبت بـه تعـداد اولیـه                

در مورد لهیدگی نیز درصد هرگونه عالیـم      .محاسبه گردید 
فساد به استثناي جوانه زنی شامل کپک زدگـی، تـو خـالی            
شدن و چروکیدگی و غیره نسبت به تعداد اولیـه محاسـبه             

  .]12[گردید
ار دادن   گرم نمونه و سپس قر     8با توزین    : ماده خشک 

 سـاعت و  10 به مدت گرادسانتی درجه 105نمونه در آون   
  . ]13[استفاده از رابطه زیر محاسبه شد

 = 100 – ]) وزن ثانویه    –وزن اولیه   / (وزن اولیه × 100[
 درصد ماده خشک

، مقدار کتومتر دستیارفر استفاده از با :مواد جامد محلول
  .گیري شدآن اندازه

اده از دسـتگاه هانترلـب،       بـا اسـتف    :رنگ ظاهري غـده   
 در سه نقطه از غـده پیـاز         *b و   *a و   *Lمیانگین مقادیر   

  .محاسبه و گزارش گردید
 با استفاده از دستگاه بافت سـنج و آزمـون     :سفتی بافت 

 میلیمتر ته صـاف،  4/6و پروب با سطح مقطع    نفوذ سنجی 
 در سه نقطه از محـور اسـتوایی         هانمونهمقدار سفتی بافت    

 .]5و3[سه تکرار انجام شدپیاز و در 
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 اسید پیروویک آنزیمی پیاز بـه عنـوان شـاخص           :تندي
ــل      ــک ک ــید پیرووی ــتالف اس ــبه اخ ــا محاس ــدي ب   10تن

و 14،15،16[گیـري شـد    اندازه 11اياز اسید پیروویک زمینه   
17[.  

-این تحقیق در قالب آماري کرت      :روش آماري طرح  

انبار (هاي دو بار خرد شده با واحد اصلی انبار در دو سطح 
 ،هرشـ قرمـز آذر    (و کرتهاي فرعی رقم     ) سنتی و سردخانه  

و فرعی زمـان  )  سفید کاشاناصفهان و سفید نیشابور،قرمز  
آنالیز واریانس در هر یک از مقاطع زمـانی یـک      . انجام شد 

ماهه و همچنین در پایان آزمـایش بـراي کلیـه صـفات و               
 SASار افـز با استفاده از نـرم  tها با آزمون   مقایسه میانگین 

  .انجام شد
   

   و بحثنتایج -3
خصوصیات کیفـی پیـاز قبـل از نگهـداري در انبـار در              

  . آمده است1جدول شماره 
 سه ماه نگهداري در انبار خصوصیات کیفـی بـاال     یدر ط 

  :دست آمدآزمایش شد و نتایج زیر به
  :بافت پیاز  سفتیگیرينتایج اندازه

نشان  بافت پیاز فتی  س هاي مختلف بر  اثر تیمار  آنالیزهاي
 برخـی از ، رقم، زمان نگهداري و نیـز   نوع انبار   تاثیر داد که 

  .اند شدهدارمعنیاثرات متقابل تیمارها 
و *L*،  a( رنـگ پیـاز  گیري نتایج اندازه

b* (:  
از ــــ  پیرنـگ  هاي مختلف بـر  اثر تیمار تجزیه واریانس   

یـز  نوع انبـار، رقـم، زمـان نگهـداري و ن         تاثیر نشان داد که  
  .اند شدهدارمعنی اثرات متقابل تیمارها برخی از

  مقایسه میانگین سفتی بافت و رنگ پیاز در ارقام، انبار 
 آورده شده   8تا   2ي مختلف در جداول شماره      هازمانو  
بیانگر آن است کـه صـرف نظـر از           2 جدول شماره    .است

هاي نگهـداري شـده در سـردخانه از    رقم، سفتی بافت پیاز  
دار معنـی %) 5در سـطح     (تی بیشتر و ایـن تفـاوت      انبار سن 
این نتیجه با نتـایج حاصـل از تحقیقـات آالیانـت و       . است

   . مطابقت دارد]5[همکاران
                                                
10. Total pyruvic acid 
11. Background pyruvic acid 

بیانگر آن است که صـرف نظـر از نـوع            3جدول شماره   
 %) 5در سـطح     ( تفاوت رنگ ارقـام در بیـشتر مـوارد         ،انبار

  *Lرهرچـه مقـدا   الزم به ذکـر اسـت کـه   . معنی داراست
بیـانگر   *aتـر اسـت و      محصول روشـن   رنگ   ،یشتر باشد ب

بیـانگر زردي، آبـی بـودن محـصول          *b سبزي، قرمزي و  
  . است

نظر از نوع انبار و  که صرفدهدمی نشان 4جدول شماره 
-زمـان  در )*a و*L ( رقم، تفاوت بافت و رنگ محصول

 بیـانگر آن    5جـدول شـماره      . اسـت  دارمعنیي مختلف   ها
 مختلف در انبارهاي مختلـف سـفتی بافـت          است که ارقام  

دهنـد کـه تـاثیر     نشان می7 و 6 جداول   .متفاوتی داشته اند  
) *b و*a ( انبارهاي مختلف در ارقام مختلف بر رنگ پیاز

 که تـاثیر  دهدمی نشان   8 جدول شماره    .متفاوت بوده است  
 ( ي نگهداري مختلف بر رنگ پیازهازمانارقام مختلف در 

a*وb* (بوده استمتفاوت .  
  :پیاز ضایعات نتایج اندازه گیري

ضایعات پیـاز شـامل افـت وزن، درصـد جوانـه زنـی و          
 هاي مختلف براثر تیمارتجزیه واریانس  .لهیدگی پیاز است

نـوع    تاثیرنشان داد که    پیاز زدن و لهیدگی  ، جوانه افت وزن 
 اثـرات متقابـل   برخـی از انبار، رقم، زمان نگهـداري و نیـز    

  .اند شدهدارنیمعتیمارها 
گیـري  اندازه  بیانگر آن است که ضایعات 9جدول شماره   

زدن و درصد لهیـدگی     شده شامل افت وزنی، درصد جوانه     
 %)5در سـطح   ( متفـاوت و ایـن تفـاوت     ،پیاز در دو انبـار    

. در انبار سنتی بسیار بیشتر استدار است و مقدار آنها معنی
جـدول  (ختلـف   مارقـام مقایسه میانگین ضایعات پیـاز در      

 مقدار ضایعات مربوط ندهد که باالترینشان می) 10شماره 
 ارقام قرمز داراي خاصیت انبارمانی و     سفید بوده و  به ارقام   

 . بهتـري نـسبت بـه ارقـام سـفید هـستند       قابلیت نگهداري 
جدول (هاي مختلف مقایسه میانگین ضایعات پیاز در زمان     

 جداول . دارد داري تفاوت معنی   %)5در سطح    ()11شماره  
دهند که ارقام مختلف در انبارهـاي     نشان می  14 و   13،  12

انـد  زنی و لهیدگی متفاوتی داشته    مختلف، افت وزن، جوانه   
طـور  طور کلی مقدار ضایعات محصول در سردخانه به       و به 
  .ي نسبت به انبار سنتی کمتر بوده استدارمعنی
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  انبارخصوصیات کیفی پیاز قبل از نگهداري در  1جدول 
  خصوصیت   
   )N(بافت   رقم

L*  
 

 
a*  
  

 
b* 
  

  اسید پیروویک  )درصد(ماده خشک   )درصد(مواد جامد محلول 
  )مول بر گرممیلی(

  233/8  66/11  10  -1/1  57/15  14/29  91/50  قرمز نیشابور
  143/10  995/9  5/9  -38/2  72/13  173/47  64/36  قرمزآذر شهر
  4/8  385/7  8  62/29  -93/9  77/81  14/38  سفید اصفهان
  586/6  25/9  7/9  64/10  -73/2  103/79  89/50  سفید کاشان

  
  مقایسه میانگین بافت و رنگ پیاز در انبارهاي مختلف 2جدول 

  خصوصیت            
 نوع انبار              

 
 )N(بافت 

  
L*  

  
a* 

  
b* 

 b 965/38 a  4/57 a  194/6 b  222/8     انبار سنتی

 a  103/45 a  29/55 a  466/5 a  83/9    سردخانه

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین    
  

   مقایسه میانگین بافت ورنگ پیاز در ارقام مختلف پیاز 3جدول 
           خصوصیت

  نوع رقم         
  *N( L*  a* b(بافت 

 -a 365/45 d 241/25 a 3325/19 c  6425/2 قرمز نیشابور
 -b 264/36 c 926/42 b 8100/15 c 9608/2 قرمزآذر شهر
 a 507/45 b 623/76 c 9117/2- b 3397/11 سفید کاشان
 ab 00/41 a 582/80 d 9104/8- a 3546/30 سفید اصفهان

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  

  هاي مختلفقایسه میانگین بافت و رنگ پیاز در زمان م4جدول 
   خصوصیت                        

  
 )        ماه(زمان نگهداري 

  
 )N(بافت

  
L*  

  
a* 

  
b*  

 a  105/45 a  583/59 b  189/4 ab  123/9 صفر

 ab  221/41 b  635/56 a  716/6 a  86/9 یک ماه  پس از نگهداري

 ab  181/42 bc  166/55 a  997/5 b  226/8 دو ماه  پس از نگهداري

 b  628/36 c  989/53 a  418/6 ab  88/8 سه ماه  پس از نگهداري

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  

  اثر متقابل نوع انبار و رقم بر میانگین سفتی بافت پیاز 5جدول 
             رقم

       نوع انبار   
 

 سفید اصفهان سفید کاشان قرمز آذر شهر  قرمز نیشابور

  bcd 363/41  e 184/33  abc 358/46  de 953/34     انبار سنتی
  a 368/49  cde 343/39  abc 655/44  ab 046/47     سردخانه
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
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  )*a(ر متقابل نوع انبار و رقم برمیانگین رنگ پیاز   اث6جدول 

               رقم   
    نوع انبار   

 
 سفید اصفهان سفید کاشان قرمزآذر شهر  قرمز نیشابور

  -a 3042/21  c 2000/15  d 5442/2-  e 1850/9    انبار سنتی
  -b 3608/17  bc 4200/16  d 2792/3-  e 6358/8   سردخانه

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t ي حروف مشترك از نظر آزمونهاي دارامیانگین

  
  )*b(  اثر متقابل نوع انبار و رقم برمیانگین رنگ پیاز 7جدول 
               رقم   

    نوع انبار   
 

 سفید اصفهان سفید کاشان قرمزآذر شهر  قرمز نیشابور

  e 5567/3-  de  5800/2-  c 8442/10  b  1792/28    انبار سنتی
  d 7283/1-  e  3417/3-  c  8317/11  a 5300/32    سردخانه

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  
 

  هاي مختلف مقایسه میانگین رنگ پیاز درارقام و زمان 8جدول 
                           خصوصیت

 زمان    / رقم   

L*  
  

a* b*  

  -c  140/29  a  570/15  c  3733/1  صفر

  -c  100/23  a  7017/24  c  085/3  یک ماه

 قرمز نیشابور  -d  897/25  a  982/18  c  4383/4  دو ماه

  -c  828/22  a  077/18  c  673/1  سه ماه

  -b  173/47  a  727/13  c  855/2  صفر

  -b  555/45  b  4983/14  c  482/1  یک ماه

  -c  852/39  a  685/17  c  9183/3  دو ماه
 قرمزآذر شهر

  -b  123/39  a  330/17  c  588/3  سه ماه

  a  103/79  b  733/2-  b  6467/10  صفر

  a  158/77  c  8733/2-  b  270/11  یک ماه

 سفید کاشان  b  293/74  b  542/2-  b  4517/10  دو ماه

  a  938/75  b  498/3-  b  983/12  سه ماه

  a  913/82  c  807/9-  a  0733/30  صفر

  a  725/80  d  4633/9-  a  737/32  ک ماهی

  a  622/80  c  137/10-  a  8083/30  دو ماه
 سفید اصفهان

  a  067/78  c  235/6-  a  800/27  سه ماه
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمون میانگین           
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حتی گردد،  مالحظه می15همانطور که در جدول شماره      
  وزن و جوانه زدن در انبار  پس از یک ماه انبارداري، افت

در ( داريبـا سـردخانه، تفـاوت معنـی        سنتی، در مقایسه  
 که  دهدمی نشان   16 جدول شماره    .داشته است   %)5سطح  

هاي مختلف نگهداري بر افـت      تاثیر ارقام مختلف در زمان    
ج  نتـای .متفاوت استزنی و لهیدگی پیاز   درصد جوانه  وزن،

 ]6و5[ تحقیقـات آالیانـت و دور       حاصل از  مذکور با نتایج  
   .مطابقت دارد

  :پیاز  مواد جامد محلولنتایج اندازه گیري
پیاز  مواد جامد محلول اثر تیمارهاي مختلف بر آنالیزهاي
  و اثر متقابـل رقـم و زمـان نگهـداري       رقماثر   نشان داد که  

اد جامـد   مو مقدار ارقام مختلف از نظر    . است دار شده معنی
 داشتند و نیز تاثیر ارقـام  دارمعنیمحلول با یکدیگر تفاوت    

مقدار مواد جامد ي مختلف نگهداري بر   هازمانمختلف در   
  ).22 و 18جداول ( محلول متفاوت بود

  :پیاز ماده خشک نتایج اندازه گیري
 ماده خشک پیاز هاي مختلف براثر تیمارتجزیه واریانس  

نبـار، رقـم، زمـان نگهـداري و نیـز       نوع ا   تاثیر نشان داد که  
جـدول   .انـد  شـده  دارمعنـی  اثرات متقابل تیمارها     برخی از 
  مقـدار  ارقام مختلـف از نظـر     بیانگر آن است که     18شماره  

  .  داشتنددارمعنیماده خشک با یکدیگر تفاوت 
  

مـاده  مقـدار  تفـاوت   که  دهدمی نشان  19جدول شماره   
طور همان .است اردمعنیي مختلف   هازمانخشک پیاز در    

 تـاثیر ارقـام مختلـف در    آید، بر می 22 و   20که از جداول    
هاي مختلف نگهـداري بـر    انبارهاي مختلف و نیز در زمان     
  .استمقدار ماده خشک پیاز متفاوت 

  :پیاز اسید پیروویک گیرينتایج اندازه
  پیـاز  اسید پیروویـک   هاي مختلف بر  اثر تیمار  آنالیزهاي
نوع انبـار، رقـم، زمـان نگهـداري و نیـز          تاثیر نشان داد که  

 جـدول   .انـد  شـده  دارمعنـی  اثرات متقابل تیمارها     برخی از 
 که تفاوت مقـدار ایـن ترکیـب در    دهدمی نشان  17شماره  

.  استدارمعنیپیازهاي نگهداري شده در انبارهاي مختلف     
ارقام مختلف از نظر مقـدار اسـید پیروویـک بـا یکـدیگر               

جدول شـماره   . )18جدول شماره   ( ند داشت دارمعنیتفاوت  
ي مختلـف  هازمان که تفاوت این ماده در دهدمی نشان   19

آید،  بر می22 و 21 همان طور که از جداول . استدارمعنی
ي هازمانتاثیر ارقام مختلف در انبارهاي مختلف و نیز در           

مختلف نگهداري بر مقدار اسید پیروویـک پیـاز متفـاوت            
 ، ماده خـشک و    مواد جامد محلول  یري  نتایج اندازه گ  .است

 برخـی از تحقیقـات گذشـته        پیاز با نتـایج    اسید پیروویک 
  .]6و3،5[مطابقت دارد

  
  

   مقایسه میانگین ضایعات پیاز در انبارهاي مختلف9جدول 
  خصوصیت                       

 نوع انبار      

  افت وزن
 )درصد(

جوانه زنی 
 )درصد(

  لهیدگی
 )درصد(

 a 43/13 a 58/37 a 06/9 نتیانبار س

 b 83/4 b 8/16 b 52/3 سردخانه

  نیست دار درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
 

   مقایسه میانگین ضایعات پیاز در ارقام مختلف پیاز 10جدول 
            خصوصیت

       نوع رقم      

  افت وزن
 )درصد(

   جوانه زنی
 )درصد(

   لهیدگی
 )درصد(

 b 0867/10 bc 508/24 a  530/15 سفید اصفهان

 a 6008/13 a 180/34 c 459/1 سفید کاشان

 c 9486/6 ab 690/30 b 135/5 قرمز آذر شهر

 c 8964/5 c 375/19 bc 021/3 قرمز نیشابور

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
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  هاي مختلفمقایسه میانگین ضایعات پیاز در زمان 11دول ج
  خصوصیت             

  زمان نگهداري      
  افت وزن

 )درصد(
   جوانه زنی

 )درصد(
   لهیدگی

 )درصد(

 a  0 c  0 d  0 صفر

 c  952/4 b  095/22 b  217/7 گهدارينیک ماه  پس از 

 b  2742/13 a  285/44 c  444/4 دو ماه  پس از نگهداري

 a  3063/18 a  374/42 a  485/13 سه ماه  پس از نگهداري

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  

   اثر متقابل نوع انبار و رقم برمیانگین افت وزن پیاز12جدول 
                    رقم 

 قرمز نیشابور قرمزآذر شهر سفید کاشان  سفید اصفهان      نوع انبار      

  b 7617/13  a  8008/21  c  8267/10  d  3433/7     انبار سنتی
  de  4117/6  ef  4007/5  g  0706/3  gf  4494/4    سردخانه

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  

  م بر میانگین جوانه زدن پیاز اثر متقابل نوع انبار و رق 13جدول 
                    رقم  

 قرمز نیشابور قرمز آذر شهر سفید کاشان  سفید اصفهان  نوع انبار 

  b 129/30  a 287/49  a 606/43  bc 292/27      انبار سنتی
  dc 888/18  dc 073/19  dc 775/17  d  458/11      سردخانه
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t زمونهاي داراي حروف مشترك از نظر آمیانگین

  
   اثر متقابل نوع انبار و رقم بر میانگین لهیدگی پیاز14جدول 

                      رقم      
 قرمز نیشابور قرمز آذر شهر سفید کاشان  سفید اصفهان        نوع انبار

  a 618/21  dc 883/0  b 993/9  c 750/3        انبار سنتی
  b 443/9  dc 035/2  d 278/0  dc 292/2 سردخانه     

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  

  هاي مختلف مقایسه میانگین ضایعات پیاز در انبار و زمان15جدول 
                     خصوصیت

 زمان      /  نوع انبار
 )درصد(لهیدگی   )رصدد(جوانه  )درصد (افت وزن

 a 0 a 0 a 0  صفر
 a  7092/6 a  633/28 a  851/6  یک ماه
 a  440/19 a  031/60 a  928/8  دو ماه

  انبار سنتی

 a  5833/27 a  649/61 a  4958/20  سه ماه
 a  0 a  0 a  0  صفر
 b 1947/3 b 556/15 a 037/2  یک ماه
 b 108/7 b 539/28 a 507/5  دو ماه

 سردخانه

 b 0293/9 b 099/23 b 5033/6  هسه ما
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
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  هاي مختلف مقایسه میانگین ضایعات پیاز در ارقام و زمان16جدول 
  خصوصیت                   

 زمان/ رقم  

  افت وزن 
  )درصد(

جوانه 
  )درصد(زنی

  لهیدگی
 )درصد(

  a  0  a  0  a  0  صفر
  a  8867/5  a  960/22  a  073/14  یک ماه
  b  400/14  a  205/42  a  292/16  دو ماه

فید س
 اصفهان

  b  060/20  b  868/32  a  757/31  سه ماه
  a  0  a  0  a  0  صفر
  a  2283/6  a  447/24  b  480/1  یک ماه
  a  770/21  a  032/57  b  690/3  دو ماه

سفید 
 کاشان

  a  405/26  a  242/55  c  667/0  سه ماه
  a  0  a  0  a  0  صفر
  c  3182/3  a  222/27  b  222/2  یک ماه
  c  473/9  a  320/48  b  220/7  دو ماه

قرمز آذر 
 شهر

  c  940/14  a  220/47  b  098/11  سه ماه
  a  0  a  0  a  0  صفر
  b  3117/4  a  750/13  a  0  یک ماه
  c  453/7  b  583/29  b  667/1  دو ماه

 قرمز
 نیشابور

  d  821/11  b  167/34  b  417/10  سه ماه
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین

  
  مقایسه میانگین خصوصیات کیفی پیاز در انبارهاي مختلف 17جدول 

                     خصوصیت
            نوع انبار      

  مواد جامد محلول
 )درصد(

  ماده خشک
 )درصد(

  ید پیروویک کلاس
 )میلی مول بر گرم(

 a 085/9 a48/9 b0075/12           انبار سنتی

 a 04/9 a39/9 a389/13           سردخانه

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
  

  مقایسه میانگین خصوصیات کیفی پیاز ارقام مختلف 18جدول 
         خصوصیت     

   
      نوع رقم

مواد جامد 
  محلول

 )درصد(

  ماده خشک 
 )درصد(

  اسید پیروویک کل
میلی مول بر (

 )گرم

 a 6875/9 a  4746/10 b 065/13       قرمز نیشابور

 a 5/9 b 7158/9 b 647/12       قرمزآذر شهر

 a 88/9 b 989/9 c 0487/11        سفید کاشان

 b 187/7 c 567/7 a 0317/14       سفید اصفهان
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             9 / 13

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-1705-en.html


 ...ي سنتی و نگهداري سردخانه ايربررسی اثر انبار دا                   و مهدي قیافه داوودي هشتجینادل میر مجیديع

 38

  هاي مختلف مقایسه میانگین خصوصیات کیفی پیاز در زمان19جدول 

  خصوصیت                            
 )ماه(زمان نگهداري 

  مواد جامد محلول
 )درصد(

  ماده خشک
 )صددر (

اسید پیروویک 
  کل

میلی مول بر (
 )گرم

 a  3/9 b  4127/9 c  9425/9 صفر
 a  0833/9 b  1696/9 b  2146/11 یک ماه  پس از نگهداري
 a  9375/8 b  1946/9 a  6129/14 دو ماه  پس از نگهداري
 a  9375/8 a  9696/9 a  0233/15 سه ماه  پس از نگهداري

  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t  آزمونهاي داراي حروف مشترك از نظرمیانگین
  

    اثر متقابل نوع انبار و رقم برمیانگین ماده خشک پیاز20جدول 
                رقم

     نوع انبار
 سفید اصفهان سفید کاشان قرمز آذرشهر  قرمز نیشابور

  ab  1817/10  c  6883/9  ab  2946/10  d  7533/7     انبار سنتی
  a 7675/10  bc  7433/9  c  6825/9  d  3817/7    سردخانه
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین

  
  اسید پیروویک پیاز  اثر متقابل نوع انبار و رقم بر میانگین کل 21جدول 

                 رقم
 فهانسفید اص سفید کاشان قرمزآذر شهر  قرمز نیشابور    نوع انبار

  b 0417/13  c  5642/11  d  8675/9  b  5567/13    انبار سنتی
  b  0883/13  ab  7317/13  c  2300/12  a  5067/14   سردخانه
  دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین

  
  فهاي مختلمقایسه میانگین خصوصیات کیفی پیاز در ارقام و زمان 22جدول 

  خصوصیت                     
 زمان/ رقم  

  اسید پیروویک کل  )درصد(ماده خشک   )درصد(مواد جامد محلول
 )میلی مول بر گرم(

  a  00/10  a  6667/11  c  40/8  صفر
  b  5/9  b  770/9  a  4967/12  یک ماه
  b  75/9  a  4583/10  a  080/16  دو ماه

قرمز 
 نیشابور

  b  50/9  b  0033/10  a  2833/15  سه ماه
  b  50/9  b  960/9  b  35/10  صفر
  c  0/9  a  135/10  a  1367/12  یک ماه
  b  75/9  b  520/8  b  5717/12  دو ماه

قرمزآذر 
 شهر

  a  75/9  b  2483/10  a  533/15  سه ماه
  a  70/9  c  5908/8  d  72/6  صفر
  a  33/10  b  6317/9  b  375/8  یک ماه
  a  0/10  a  4533/10  b  175/13  دو ماه

سفید 
 کاشان

  b  5/9  a  2783/11  a  925/15  سه ماه
  b  00/8  d  433/7  a  30/14  صفر
  d  50/7  c  1417/7  a  85/11  یک ماه
  c  25/6  c  3467/7  a  625/16  دو ماه

سفید 
 اصفهان

  c  00/7  c  3483/8  b  3517/13  سه ماه
دار نیست درصد معنی5در سطح احتمال  t هاي داراي حروف مشترك از نظر آزمونمیانگین
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  گیرينتیجه  -4
در انبار معمولی و در سردخانه، ارقام اصفهان و کاشان به 

 بـاالتري  *Lتر، مقـدار  دلیل دارا بودن رنگ ظاهري روشن   
 ارقـام  ). بیانگر روشنی و تیرگی محصول اسـت       *L( دارند

نیشابور و آذر شهر به دلیل دارا بودن رنگ ظاهري قرمزتر،          
 سبزي قرمزي محصول     بیانگر *a(  باالتري دارند  *aمقدار  
 ارقام اصفهان و کاشان بـه دلیـل دارا بـودن رنـگ         و) است

 بیـانگر  *b(  باالتري دارنـد *bظاهري مایل به زرد، مقدار    
  ).زرد آبی بودن محصول است

طور کلـی سـفتی بافـت در طـول نگهـداري در انبـار               به
در انبار معمولی   . معمولی و در سردخانه کاهش یافته است      

شهر باالترین سـفتی بافـت را        نیشابور و آذر   ارقام کاشان و  
شـهر  ارقام اصفهان و نیشابور و آذر  اند و در سردخانه   داشته

  .اندباالترین سفتی بافت را داشته
در طول نگهداري در انبار معمولی و در سـردخانه مـواد            
جامد محلول در طول نگهداري و در ارقام مختلف، تقریبـا   

 . ثابت است

در انبار معمولی تغییرات ماده خـشک       در طول نگهداري    
پیاز در انبار معمولی براي ارقـام کاشـان و اصـفهان رونـد             

شهر و نیـشابور رونـد مشخـصی     افزایشی و براي ارقام آذر    
روند تغییرات ماده خشک پیـاز در سـردخانه     . نداشته است 

براي ارقام کاشان و اصفهان و آذر شهر افزایشی و براي رقم 
  .تنیشابور کاهشی اس

 پیـاز در انبـار   ، درصـد لهیـدگی و جوانـه زدن     افت وزن 
 قرمـز  بیشتر از ارقـام      سفید براي ارقام     و سردخانه  معمولی

  .بوده است
طور کلی تغییرات اسید پیروویک پیاز در انبار معمولی         به

  .و در سردخانه روند افزایشی داشته است
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Investigation of the effect of conventional and cold storage  
on qualitative and quantitative characteristics of Iranian 

onion cultivars  
  

Mirmajidi Hashtjin, A .1 *, Ghiyafeh Davoodi, M. 1 
 

1- Research Officer of Agricultural Engineering Research Institute  
  

A split-split plot design was used to evaluate the effects of different storage conditions on 
qualitative & quantitative characteristics of Iranian onion cultivars. Storage conditions (10oC, 
50-60%RH and 4oC, 65-75%RH), cultivars (Azarshahr-Red, Neishabor-Red, Kashan-White and 
Isfahan-White) and storage time (0, 1, 2, 3 months) were assigned to main plot, sub plot and sub 
sub plot, respectively. Different characteristics such as, water loss, dry matter, firmness, changes 
in colour, total soluble solids and pyruvic acid (pungency index) were evaluated monthly, 
during storage. Results were analyzed using SAS software. LSD test was used for multiple 
comparisons of the mean values. 

Results revealed that stored onion at different storage conditions had significant differences in 
firmness, colour indices, weight loss, sprouting, spoilage and pungency. At different storage 
time, onions showed significant differences in above characteristics. Kashan-White, Neishabor-
Red and Isfahan-White demonstrated higher firmness. Onion stored in conventional storage 
showed higher weight loss, sprouting and spoilage as compared with the onions in cold storage. 

 
Key words: Onion, Storage, Qualitative & Quantitative Characteristics 
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