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پس از  (.Allium sativum L)سیر ( طبیعی یده امیالت) کردنخشکمناسب روش 

 آنبرداشت 
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 چکیده

بارا    اسای  آن  یدها  امیا التیاا   کاردن خشا   ۀحلا مر ،یکی از مراحل بحرانی در ایجاد ضاایاات پاا از برداشای سایر    

 6، دوساال  در آزمایشای     سایر سادید همادان   هاا ، ساخ  آنپاا از برداشای   سایر   کاردن خشا  تایین روش مناسا   

و بیشاتر از   5/5تاا   5/9، باین  5/9کمتار از   ۀسا  اناداز   تارین قطار با    بازر   ازنظار روز پا از قطع آبیاار  برداشای و   

سایر با  سامی باا       ۀایساتاده و اققایو و بادون بار  )سااق      صاخرت با  )با بار   ها   بخت بند  شدنددرج  متریسانت 5/5

روز پاا از قطاع    95برداشای در  )ا  ن مزرعا  شاد و باا خشا    شادند  دادهخشا  شادن در ساای  قارار     برا   و پایینو

متاار بیشااتر از یسااانت 5/5قطاار باای  از   بااا هااانشااان داد ربخباای سااخ هااا بررسااینتااای  مقایساا  شاادند   وآبیااار 

پاا از    نیسای دار و سادتی باقای آنهاا مانای     شااخ  تناد   و اخاتف  باین   اسای  ها  دیگر اندازهها  با ربخبی سخ 

ولای باین   ، هاا  بادون بار    ساخ   تر باخد تاا  ها  باا بار  بیشا   ، درصد اقی ربخبی در سخ خارج از مزرع خش  شدن 

هاا پاا از   اقای وزنای ساخ    قسااد و  داشای    نااییز  وجاخد  اخاتف   لحاا  میازان ربخبای    ازها  مختلف ساخ   اندازه

دار  مانای  صاخرت با   ا خشا  شادن مزرعا    تیماار  در سایر   تناد  تغییارات رناو و اقای     و نیاز  مااه نگهادار   یهار 

نیاز خشا    خاارج از مزرعا    هاا  خشا  شادن    باین روش   خاارج از مزرعا     خشا  شادن   تیمارهاا  تر بخد تاا در بیش

بناابراین خشا    ؛ ر  داشای با خشا  شادن بای    شدن با بر  تغییارات رناو و اقای وزنای بیشاتر  نساری با  روش       

هاا با  سامی    تار تشاخی  داده شاد ولای جهای قارار سارقتن ساخ         هاا مناسا   با جدا کردن بر  خارج از مزرع شدن 

 سیر نداشی و عمر انرار  ها  کیدی دار  بر ویژسیبا  یا پایین اثر مانی

ژ

 کلیدی هایواژه

 پا از برداشی   ااتیربخبی پخست ، ضا ، اخش  شدن مزرع  ،یزنجخان  ،یاقی وزن

 

 مقدمه

احژبرداشیییتژویییزژاحژژۀمرحلیییبرداشیییتژشژژۀمرحلییی

عاامییمژمکییرژاار ییذاتژبییرژمیینی نیژ اییپژشژ ا ییپژدتژژژژژژ

یژوییییتینویییی آقژاحجالیییی میصییییاشیژ  یییینشتحقژ

عارژان ینتقژمیصیاتژقینژحیاژحییندقژب ین پژژژژژژژژ  ق اتب 

وییزژژۀعالایینیژداتد.ژدتژمرحلییاییی ژاجییراقژبیی ژو ییان پژ

مقیییااتژژاحنظیییراحژبرداشیییتژویییاریژ ا ایییتژوهژبنییییاژژژ

ی  یپژژمیصیاتژژظینیرژژشژژدی یا ژ  یرژینقژعطیرژشژژقر اب

خینتجپژبینژتنی ژژژژژۀدشژینژوی ژشیی ژواوینژژژژ ر دوتجادژش

شژبنوییتژیو ااخییتژشژبییاشهژشو یین پژح یی ژشییاد.ژدتژژژژ

ییینژناییآژبنیییاژ ییپژبنوییتژوییارو ژیییین  یینتژاییی ژشیه ییپ

وروی ییاینقژوییزژاحژبرداشییتیژاویینیون ژشژویی نپژخییادژتاژ

ژۀدتژنناجییژ.(Currah & Proctor, 1990)ژداشیین ژبنشییا

ژیویییارژویییزژاحژبرداشیییتعالاییینیژمیییایریتژمییی ا ژ
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دتژم ییرنژنارشییینقژمویینناوپژ ییراتژژییینقژبارشنییپواویین 

ا.ژنشیاژمیپژاحژییرژجیااژژژیینژژویارو ژژشاژشو  مپژیان ارمپ

بییرژمیینی نیژژقا   ییا  اییاق یوییپژاحژمراحلییپژ یی ژااییرژژ

ژۀواآیوییییپژوییییزژاحژبرداشییییتژوییییارژداتدیژمرحلییییژژژ

وهژاوییتژژپدییژژن ایژالنویزژاحژبرداشییتژیینژژژژ یردهژخ ی ژ

(Currah & Proctor, 1990)میصییاشقپژمنن ییاژوییارژژ.ژ

شژبینحاتژژژان ینتژ یردهژژویزژاحژبرداشیتژشژ  یمژاحژژژژبنیاژشژوانحژ

ونکیینژژپدیییژن اییالنیییااژاحژشییاناژشژژپدیییژن اییالنتوییننپژ

یییینقژداخلیییپژاویییتژ یییردهژشژواوییین ژ یییردهخ ییی 

اژنشیاژبرداشیتژنایآژدتمینهژژژژژۀیینقژمرحلیژژحخرژ   اتقب 

ن کیییااتقژژۀدشتحاژدتژبااییینتقژقیییینحنیییا ژآییییتشژشتشدژ

خ یی ژژ.(Kader, 1992)ینبییاژدتژان یینتژ یینیتژمیصییاتژ

جینیپژیینژن کیااتقژژژژجنبی ژژم ظیاتژبی ژژشاهژوزژاحژبرداشت

وانحییینژدتژحنلییتژخییاايژمییرشتقژژژژۀخیینناادمیصییاشیژ

ژ  ییاتاژوییرایرژمییپژژیییناوییتژشژامویینهژبنحاتییینبپژوییا ژژ

(Currah & Proctor, 1990).ژ

ویزژاحژبرداشیتژبی ژشیرای ژژژژژژ یردهژخ ی ژینقژتشع

ويژشژیییییاایپژب یییین پژداتد.ژدتژم یییین  ژمر ییییايژشژ

ژشیادژمیپژژبرداشیتژموینناوپژژژصیاتیژبی ژم ناتیژمیصیاتژژ

ژالنایین ژدیییپمصیی اعپژشژیییاادیپژبییراقژژ ییردهخ یی شژ

وییارژشژقالاییاژمیصییالپژبیینژ ا اییتژبیینشژمییرشتقژاوییتژژ

(Brewster, 1994)اقژتداژشژبییاشهژبنتنییا پژ.ژدتژنییااحپژ

 رمینیژویارژبی ژبکنیری ژشجی ژدتژمویننپژژژژژژژژمیایژ اقن ژۀدشت

وی یاژژشیادیژایی ژویرژژژمیپژخ ی ژژشژبی ژتشعژ  ا یپژژژونی ژ

ییینژدتژحمیینهژبرداشییتژشژبیی ژمقییااتژتوییاا پژوییا ژ ب یین

ژی نییی ژ یییاتژ3-4تشحژیییینژژ5ژ-11ژیشیییرای ژن کیییااتق

ژۀق اییا ژنقطییژم ظییاتبیی .ژ(Brewster, 1994)  ییاژمییپ

مییرشتقژخاایییاژبییادژیژالنایین ژدیییپوروی ییاژژونییینهژۀبکا یی

خ یی ژشژژۀیژاوییتژشحنییپیژمقییااتژمییندح ییپییینقژشیه ییپ

واییرششایژ.ژ(Avila, 1998)ژارژاتحییینبپژشییادوییواییرششایژ

بی ژعلیتژشا ی تژژژژشژوماناین ژژژ1یینژیارا ژبینژقااویال ا نیژژ

7لایینحوا یینئا ژوال ا  ییااژژ-بییا ژونییآیرژولواییمیژاتژ

ژ(ژشژ4.4.1.4ای یییینحژبیییینژ ییییاژونآیاییییپژ)ونییییآیرژولییییپ

شییادژق ییوامژمییپژدی ییا   ییرییینقژعطییرژشژمییند وییات

(Whitaker, 1976)بییینژژخیییابپبییی ژمقیییااتژوایییرششایشژژ

ویارژیا  ین پژژژژدی یا ژ  یرژیینقژعطیرژشژژژقر ایبژمقااتژ

 .(Wall & Corgan, 1992)داتدژ

ژ ییردهخ یی ییینقژ  ا ییپژشژمصیی اعپژژبییا ژتشع

ژ(تشحژ33)  ا یییپژژ یییردهخ ییی ژحمییینهمیییاییژویییار

دمینقژژ)مصی اعپژژاهژشیژ ی ژژخژحمینهژمیایژژقرژاح اشنپ

ویینعتژدتژژ8شژتشحژژ17بیی ژمییایژشژول ییاا ژدتجیی ژژ41

.ژوییرعتژ(Park et al., 1981)ژاوییتژشییا  ییآاتعتشح(ژ

یژول یییاا ژۀدتجیییژ41دتژدمییینقژویییارژ ییینیتژشحهژ

اهژ  ا ییپژدتژویینی یژشییبا یینری ژشژدتژشییرای ژخ یی ژ

 & Katahira)ژاوییتژشییا  ییآاتعژمقییاات انییری ژ

Bekki, 1999).ژ

توییااهژبرداشییتژوییارژبیینژژژبییراقژحمیینهژم نوییبژژ

قییری ژنییا ژجییااهژژحتدژشییاهییینژشژواآیالاژییی ژوییا ژ

دتژاییی ژمرحلیی ژاحژژ نبییمژق ییخاتژاوییت.ییینقژونکیینژبییر 

ژدتژشمصییی اعپژبیی ژتشعژژژ یییردهخ یی ژبییینژژبرداشییتیژ

  ا یییپژژتشعبییی ژشژژول یییاا ژۀدتجیییژ35دمییینقژ

شژژدی یییا   ییرژییینقژعطییرژشژژژ انییری ژاوییتژقر اییبژژژ

ژحمییینهمیییای.ژاویییتژشیییا م ییینیا قغاایییرایژتنییی ژ

خ یی ژژحمیینهمییایمصیی اعپژ انییرژاحژژژ ییردهخ یی 

 .(Bayat & Nosrati, 2009)اوتژ  ا پژژشاه

وایینحژن یینهژدادژ یی ژژمیصییاتژننیینیجژوییهشیتژتشقژژ

قییرژاوییتژییینژاتحاهتشعژۀاحژیاییژاقمآتعیی ژخ یی ژشییاه

ژۀدشتاویییتژشحنیییپژدتژژشژحنیییپژجاانییی شلیییپژبا ییینری ژژ

 ,Bahnasawy)شییادژمییپن کییااتقژدتژان یینتژم یینیا ژژ

تشقژونکیینژژخ یی ژشییاهژورای ییاژ.ژوانحییینیپژ یی ژژ(2000

یژتشحژن کییااتقژدتژان یینتژژ51اعایینتژن ییا ژبییادیژوییزژاحژژژ

با یینرقژبیی ژدلاییمژاوییآایتژتشییاژژژژژژا  ییااژ ییرب ژدق

ییینژقالاییاژ ردنییاژشلییپژوانحییینیپژ یی ژبا یینرژژژژژژژ یینت 

 انیرژبیادژژژدتژونکینژژژیینژتییآژحنیا ژژژۀبادنایژحالژشا خ  

2- Alkyl L-cystein sulfoxide lyase1ژ- Thiosulphinates 
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    ریس یایو بریده امیکردن )التروش مناس  خش 

(Yang & Lee, 2000)ژبرتوییپژقغااییرایژت ابییتژدتژژ.

 ییی ژدتژژن ییینهژدادواییینحژمصیییرقژژخ ییی ژشیییاهژۀدشت

ژ89-91اقیژت ابیییتژوانحیییینژاحژمآتعییی ژخ ییی ژشیییاه

دتصییاژژ5/81ویینعت(ژبیی ژژژ384تشحژ)ژ13دتصییاژوییزژاحژژ

ژتشعدتژژ یییردهخ ییی ژحمییینهمیییای.ژ ژاویییتتویییاا

ول ییاا ژدتژمقنی یی ژژۀدتجییژ41دتژدمیینقژشژمصیی اعپژ

بیینژدتصییاژژ3/81قیینژژ8/38ژیاقمآتعیی ژخ یی ژشییاهژبیینژ

 یینیتژژکیینتوییاا پژونژۀشژمرحلییژییینقاجیی ژبیی ژانییااح ژوانح

ژدتمین ژن کیااتقژژژژ4ینوتژشژبا ینری ژاویتژشحنیپژویزژاحژژژژژ

 Abd-el)دتژمآتعی ژم ینیا ژشیاژژژژژشیا ژخ ی ژوانحیینقژژ

Rahman & Ebeaid, 2009).ژ

یویییپژاحژژیاویییننهژیایییااهدتژویییارژژالناییین ژدییییپ

ژ ییاتبیی ژیدتژ  ییاتژاییی ژمیصییات  ییتژژاصییلپم یین  ژ

بینژبرداشیتژدیرقیرژژژژی  یپژژاویتژژژاقمآتعی ژژتشعژنبیژعاا ژ

خیین یژژهییینژدتشاحژمآتعیی ژشژبیین پژمننییاهژوییا ژژژوییار

خ ی ژژژقیینژشژویا ژشیادژژمیپژخینت ژژژینواون  ابتژاحژت

اوییآشهژبییرژ ییاشنپژژژیدتژاییی ژتشع.ژشییانابرداشییتژمییپژ

دشییااتژبییادهژبرداشییتژخ یی ژشییاهیژژحمیینهمییایبییادهژ

حاژمنن ییاژشییااآژوویینیژخ یینتیدتژتشعژدویینپیژژشیییه بیی 

) Bayatباینیژشژتمیاانپژژژژشیاد.ژناآژبا ینرژمیپژژژ1 ر ژوار

& Rezvani, 2012)یینیتژنییاژ یی ژبیینژژا  ییآاتعژدادژ 

وییارژبیی ژدلاییمژقییبخارژدتژبرداشییتیژژژژژژۀت ابییتژواویینژ

ییینژ یینیتژواویین ژ( ییرنت)شژ  ییاا پژ نبلاییتژان طییناژ

ژجیی ادتننژشییو  اقییرژمییپوویینهییینژواویین ژشژینبییامییپ

ژینبا.ینقژواآیوپژمیصاتژاوآایتژمپوواب

ژخیینت ژ ییردهژوییارژاحژمآتعیی ژوییزژاحژتوییاا پژشژژژ

وهژبیینژخ یی ژژژۀشژمقنی ییژدتژویینی وهژژخ یی ژشییاهژ

مییا ژ.ژاقژیییااژاصییلپژاییی ژوییرشژ ژاوییتژاهژمآتعیی شیی

یینژدتژخینت ژژژویا ژاهژشیژخ ی ژژحینشیژمخنلی ژژژژ  ای 

ژشیییادژبییینژیویییای رژمقنی ییی ژمیییپژژژنایییآژاحژمآتعییی ژ

بکنییری ژتشعژویینح نتژبیینژشییرای ژ  یینشتحاهژوا یی کندژژقیین

ژشاد.

 هامواد و روش

ژتشقژ1394شژژ1393یییینقژدتژوییینتژایییی ژقیقاییی 

یژاشتدتژویینتژشییا.ژژاجییراوییارژویی ااژیاییااهژژژژۀقییاد

بکیینتژژۀ  یینشتحقژدتژم طقییژژۀاحژمآتعییژقژوییارییینوییا 

احژبییذتینقژویینتژاشتژژژ1394برداشییتژشییاژشژدتژویینتژژژ

قیقاقیینقپژای یین ن ژا  نقیینهژژۀدتژمآتعیی یی ژاویین ند ژشییاژ

تشحژوییزژاحژ طیی ژوبایینتقژشژژ9ییینژبییاد.ژوییا ژشییا   ییت

قیری ژژبینژحتدژشیاهژنیا ژجیااهژژژژژحمینهژیرژیقارمن دتژاشایمژ

برداشتژشژبینژبیر ژبی ژوحمنی ی ن ژم نقیمژشیانا.ژژژژژژژژیینبر 

ژ3ی ژ طییرژبیی ژقییربییآت ژاحنظییرژشییا برداشییتییینقژوییا 

قیینژژ5/3یژبییا ژ5/3 انییرژاحژشییانا:ژژب ییاقدتجیی ژدویین 

بییراقژژیییناییی ژوییا ژژ.منییرویینننپژ5/5شژبا یینرژاحژژ5/5

  ا ییپژبیی ژوکیینتژتشعژحیییرژ ییراتژداد ژژژژخ یی ژشییاهژ

ییینژبیینژبییر ژژژ الییا ر ژاحژباقیی ژژ51:ژدتژتشعژاشتیشییانا

خ یی ژشژبییراقژدویین ژقیینیپژدویین ژژ8قیینژژ5ژصییاتیبیی 

اوقییپژ)خااباییا (ژدتژییی ژتدییی ژتشقژژژصییاتیبیی ژشییاه

ییینژباقی ژدش یژ.ژدتژحنلیتژژداد ژشیاناژ  قینیژویااپژ یراتژژژژ

ییینقژعاییادقژدشژ  یینيژاوقییپژشژمییااحقژ یی ژبیی ژمالیی بیینژ

خ یی ژژعاییادقژشژای یینند ژصییاتیبیی بییادیژژشییا ب یین 

وییزژاحژ الییا ر ژوییارژژژ51.ژدتژدشژتشعژدی ییریژشییانا

بیراقژژژیقژ یردهژمنیرژبینشژژوینننپژژ3احژینی ینهژژبریاهژبر 

ییینقژوییااپژبیی ژشییولپژ ییراتژژتشقژ  یی ژخ یی ژشییاه

بیی ژوییاتژبیینشژشژبرخییپژوییارژژییینق یی ژویین داد ژشییاناژ

بیی ژوییاتژویینیا ژبنشییا.ژبییراقژقاایینتژشیینیاژژژژژژبرخییپژ

ژ51میصییاتژییینقژبیینشژناییآژاقژشژمقنی یی ژبیینژتشعمآتعیی 

احژ طیی ژوبایینتقژژتشحژوییزژ35وییاریژژۀاحژمآتعییژمنرمربیی 

بییراقژژشییاهژخ یی شژوییرعتژژحمیینهمییایژشبرداشییتژ

 ایرقژشیا.ژبی ژایی ژژژژژانیااح ژژحنشیژخ  ژشیاهژیری ژاحژ

ییی ژتشحژدتژدتژوااصییمژم ظییاتیژشحهژم خصییپژاحژناانیی ژژ

ییینژاحژوییا ژت ابییت اییرقژشژوییرعتژخییرش ژانییااح ژمایینه

ژخ یی دتژشاحییاژحمیینهژمینویی  ژشییا.ژ  ییمژشژوییزژاحژژژژ

ژ: ارقژشاینژانااح ناآژعااممژحیرژتشقژوا ژشاه

1- Dyspessa ulula pallidata  
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مقیییااتژت ابیییتژاجیییآاقژمخنلییی ژباقییی ژی  یییپژژژ-ژژژژژ

ژۀواوینژژشژویا ژشژدتشنیپژژیینقژبارشنیپژژژیینژ)واوین ژژواون 

ییینژ)احژ  ییاتژ ییردهژقیینژبل ییاقری ژژژ(یژبییر نیییوییارو 

منییرق(ژشژویینننپژ3بییر (یژ ییردهژوییارژ)ویین  ژقیینژاتق یینآژ

ژبیینوشهژژدتمنییریژمالییپژ3قیینژژ7ییینژبیی ژمییخنمتژژوییارو 

قیینژتوییااهژبیی ژشحهژانبییتژژول ییاا ژۀدتجییژ111دمیینقژ

ژ.(Madamba et al., 1993) ارقژشاژانااح 

وننیییاهژشژبییینتیژژمقیییااتژوایییرششایژ یییمژبییی ژتشعژ-ژژژژژ

(Anthon & Barrett, 2003)شژغارونآیاییپژبیی ژتشعژژژ

ژع ییااهبیی ژ(Bacon et al., 1999)ژبییاو ژشژیاویینتاهژ

 اییرقژانییااح ژدی ییا   ییرییینقژعطییرژشژشیینختژقر اییب

ژ یر ژویارو ژژژ51 ایرقژوایرششایژ یمیژژژژبیراقژانیااح ژژژشا.

شژیو ااخییتژژ یی مخلییا لانییرژويژدتشهژمالییپژ111بیینژ

ژ11یژع ییاتژاحژ نغییذژصیینوپوییزژاحژژومییا دوییتبیی ژۀعصیینت

ژاویآشدهژژبینژژیعصینت ژاحژژماویرشژلانیرژژژ51ژ.مرق  ژت ای ژشیاژژ

دقژنانییرشژژ-4شژژ7لانییرژم ییراژمالییپژ7ژیلانییرژويمالییپژ7

ژ یییر ژبیییرژلانیییرژ75/1)میلیییاتژژ1احیییی و ایییمژیایییات
 

ژ5/1لانیییرژویییادژمالیییپژ7شژژ(میییاشتژ1ژاویییاا لریاتی 

ژ.ژواییرششایژ ییم اییکلوزژتن ییپژدتومییاژصییاتیبیی ژمییاشت

ژ5ژشژ4یژ3یژ7یژ1اویییینننااتدژژیییینقژدتژحضیییاتژمیلیییاتژژ

دتژ ییاتژژرییرشایژوییااییاحژوژلانییربییرژمالییپژماوییرشژمییات

نییییننامنرژبیییینژدویییین ن ژاوییییکونرشونامنرژژ515مییییا ژ

pharmacia biotechتژمییییاژNovaspec IIنختژوییییژ

 ایرقژوایرششایژژژشیا.ژبیراقژانیااح ژژژ ایرقژژانیااح ژژان ل ننه

لانییرژمالییپژ91 ییر ژوییارو ژبیینژژ31یژییینژونییی ژغارونآیاییپ

 نمیمژمخلیا ژژژژ یاتژبی ژدتصیاژژژ5ژی7 لرشاوینا ژقرقژاواا

شژوییزژاحژییی ژویینعتژصییناژشژمراحییمژبیینشژتشقژوهژژژژژژ

شییا.ژواییرشایژونآیاییپژاحژق نمییمژواییرششایژ ییمژشژژدن یینتژ

ژغارونآیاپژمینو  ژشا.

ژویی جتنیی ییینژبیینژدویین ن ژقغااییرایژتنیی ژوییارو ژ-ژژژژژ

ییینقژتنیی ژژخاانییاهژشیینختژبیینژژشژRGBژ-1117مییاتژ

ژومیا ژدویتژبی ژ ایرقژشیا.ژاعیاادژژژژانیااح ژژ رمآیژو آژشژوبپ

شیا.ژقغاایرایژتنی ژژژژژق یایمژژLabشینختژژ ژبیژژیاوآاتنر بنژ

 خ ی ژشیاهژژ اح تاژویزژژیینژویارو ژ تنی ژ قغاارژ لپژ  

ژ1ژۀبیرژاوین ژتابطیژژژژیدییاژن ینهژمیپژژژوه  یمژاحژژ ب  ن  ت

دتژایییی ژژ.(Ghorbani et al., 2013)مینوییی  ژشیییاژ

ییینقژشیینختژ0bشژژ0aیژ0L؛ژیژقغااییرایژتنیی ژ∆Eژیتابطیی 

ییینقژشیینختژbشژژaیژLژشژ؛خ یی ژشییاهژتنیی ژ  ییمژاحژژ

ژ.اوتاهژشوزژاحژخ  ژژیتن 

ژ

2ژ(1)

0

2

0

2

0 )()()( bbaallE ژ

ژ

ییینژبیینژوییارو ژ3دتژويمقییااتژمییاادژجنمییاژمیلییاتژژ-ژژژژژ

ژویینختژژاویی ژAtagoژمییاتژپدویین ن ژتورا نییامنرژدویین

ژ ارقژشا.انااح 

بیینژدویین ن ژبنوییتژژییینقژوییارویی نپژبنوییتژناانیی ژ-ژژژژژ

 اییرقژویینختژایننلایینژانییااح ژژژ91798Hمییاتژژtrویی جژ

بیراقژن یاپژویرشيژژژژب ژای ژم ظیاتژنایرشقژمیاتدژناینحژژژژژژ.شا

ژ5جیینیپژقیینژژ جنبییژم ظییاتبیی منییرژمالییپژ7/3بیینژ طییرژژ

اژشییژانییااح ژ رونیی ژژییینمنییرژدتشهژبنوییتژوییارو ژمالییپ

(Cantwell et al., 2000).ژ

میین ژدتژژ3ییینقژ لایی ژقاانتییینژبییراقژمییایژژژوییا ژ-ژژژژژ

دتصیاژاویتژژژژبینتژیی ژژیرمین ژژدمنقژاقن ژن کااتقژشیاناژشژ

ژحنییپجاانیی ژشتشقژونکیینژوایینتژو ییندژژژیر انیی شژژشحنییپ

ژ.(Kwon et al., 1985)ژ ارقژشاانااح 

یژبییینژوحمییینیتژون ناتییییمژقژییییرژدشژوییینتیییینداد 

ژۀ(ژبییرژونیییخ یی ژشییاهتشعژژ5وییا ژشژژۀانییااحژ3(ژ)3×5)

قویراتژبینژیویای رژژژژژ3یینقژ نمیمژقصیندوپژبینژژژژژ رحژبلیا ژ

اقژدانویی ژدتژمقنی یی ژشییاناژشژاحژوحمییاهژو ییاژدام یی ژژژ

ژدتصیییاژبیییراقژق ایییا ژاخییین اژژژژژ5ویییطمژومییینتقژژ

ب ییاقژییینژاویین ند ژشییا.ژبییراقژ ییرش ژژژژبییا ژمایینن ا ژ

  وینرژژژۀویارژاحژقجآییژژژخ ی ژشیاهژژینقژمخنلی ژژتشع

مییییینقریزژژشژبییییینژاوییییین ند ژاحژUPGMAبییییی ژتشعژ

بیییراقژژاوییین ند ژشیییا.ژژویییند ژوارویییاهژیا  ییین پژ

2- Trichloracetic acid 1- 2,4- dinitrophenylhydrazine (DNPH)  

 3- Brix 
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    ریس یایو بریده امیکردن )التروش مناس  خش 

اویین ند ژژSPSS19ژاوییآاتنییر احژژییینداد ژشقیلاییمقجآییی 

ژ.شا

 

 نتایج و بحث

 خشک شدنو سرعت  زمانمدت

دتژحییینشیژمخنلییی ژژالناییین ژدییییپژحمییینهمیییای

تشحژ ییاتژژ73قیینژژ19خیینت ژاحژمآتعیی ژژژ ییردهخ یی 

ژت ابیییتژدتژاویییتژژحمییینهمیییایشژدتژایییی ژ  یییاژمیییپ

ژبییر ژشژبییاشهژبییر ژژژییینقژبیینژویینتژاشتژبییراقژوییا ژژ

ژدتصییییاژشژدتژویییینتژژ31-41شژژ51ژ-54بیییی ژقرقاییییبژ

.ژمینویی  ژشییادتصییاژژ75-31شژژ33-41دش ژبیی ژقرقاییبژ

ژۀم طقیی اییی ژاخیین اژدتژدشژویینتژننشییپژاحژق یینشیژدتژژ

ژییییینژوییییا ژۀمقییییندیرژت ابییییتژاشلاییییژژژ  ییییتژش

حیییراژوا یینرژوبایینتقژژژژاوییتژدتژحمیینهژبرداشییتژوییارژژ

مآتعیی ژدتژویینتژاشتژن یینپژشژدتژویینتژدش ژبیینتانپژبییاد.ژژژ

ییینقژبیینژبییر ژبییاتژاحژوییا دتصییاژاوییتژت ابییتژبییراقژ

اویتژژیینقژبیاشهژبیر ژژژژویا ژدتصاژاویتژت ابیتژبیراقژژژژ

ییینیژبیینژخییرش ژت ابییتژاحژواویین ژشژویین  ژحمیینهیییرحیییراژ

دیییا ژ.ژ ژاوییتشییات ابییتژاحژبییر ژونکیینژناییآژخیینت ژژژژ

ییینقژبا یینری ژاوییتژت ابییتژبییراقژوییا ژ یی ژژشییادمییپ

ییینقژبیینژبییر ژتشحژاشتژشژبییراقژوییا ژ11بییاشهژبییر ژدتژ

شژوییزژاحژوهژتشنییاژژژاوییتتشحژاشتژخ یی ژشییاهژژژ14دتژ

تشحژبیی ژحییاژژ71خ یی ژشییاهژ یینیتژشژوییزژاحژحییاشدژژ

اقژتاژو یا ژواییا ژژژ(.3قینژژژ1ژیینقژشیومژ)ژتویاژمیپژانبتژ

دتژژ(Bayat & Nosrati, 2009)بایییینیژشژنصییییرقپژ

نقژخ یی ژشییاهژمصیی اعپژشژ  ا ییپژژژیییتشعژۀمقنی یی

 ژییینقژوییارژویی ااژیاییااهژم یینیا ژ ییردژژبییراقژوییا 

ژژژ.بادنا
ژ

ژ
 و8931متر )سال سانتی 5/5ها  با قطر بی  از روند اقی ربخبی از سخ  -8شکل 

 

ژ
 و8931)سال متر سانتی 5/5تا  5/9ها  با قطر بین روند اقی ربخبی از سخ  -0شکل 
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(روز)مدت زمان خشک شدن 

سوخ های با برگ سوخ های بدون برگ
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ژ
 و8931متر )سال سانتی 5/9ها  با قطر کمتر از روند اقی ربخبی از سخ  -9شکل 

 

مقییااتژوبییپژ یی ژاحژشحهژم خصییپژاحژوییا ژوییارژدتژژژ

شیادیژویرعتژخ ی ژژژژیرژونعتژینژدتژییرژتشحژخینت ژمیپژژژ

قییریژییینقژبییآت ژدیییا.ژدتژوییا ژشییاهژتاژن یینهژمییپژژ

ژاقژ ییی ژت ابیییتژبنییییاژ یییپژ  یییاژقییینژاحژژژژژژونصیییل 

ژدتنناجی ژیینقژمایننپژویا ژخینت ژشیادژبا ینرژشژژژژژژژ  ات

ژ(.ژ4ژ)شیییومژویییرعتژخ ییی ژشیییاهژ انیییرژاویییتژژژ

یینقژمخنلی ژویا ژدتژژژژبیا ژانیااح ژژاوتژت ابیتژدتژژمقااتژ

ییینقژخ یی ژشییاهژاخیین اژنیینواآقژژیییرژییی ژاحژتشع

 ییی ژم ییینب ژننییینیجپژاویییتژ ییی ژژژژژ(ژ4ژ)شیییومداتدژ

 ,Abd-elRahman & Ebeaid)ژع ییاالرحانهژشژع اییاژ

یییینقژمخنلییی ژواییینحژبییی ژدویییتژژژتشقژانیییااح ژ(2009

ژ.اناوشتد 

 

 
 و8931سیر )سال  سخ  ۀها  مختلف در س  اندازبا روش سرعی خش  شدن -1شکل 

ژ

پا    سارر  هاای متلفاس ساوخ   اندازهمقادیر رطوبت 

 از برداشت

مقیییندیرژمر ییبژژشاتیییننزژژژۀقجآییییژننیینیجژژۀخ صییژ

ژۀ لایژژاایرژوینتژبیرژژژ ی ژژدییاژژمیپژیینژن ینهژژژت ابتژویا ژ

بیی ژعلییتژق یینشیژدتژت ابییتژاشلایی ژژژژژمقییندیرژت ابییتژژ

ژدتژوییطمژییی ژدتصییاژییینژی  یین ژبرداشییتژوییارژژوییا 

ژۀویا ژبیرژت ابیتژبیر یژواوینژژژژژژۀاارژانیااحژژ.اوتداتژم  پ

ویارو ژشژویارو ژدتژویطمژیی ژدتصیاژژژژژژژۀبارشنپیژواوینژ

ژۀشلییپژبییرژمقییااتژت ابییتژویین  ژشژواویینژاوییتژداتژم  ییپ

 (.1)جاشتژژنا تژداتدتشنپژم  پ

ییینقژمخنلیی ژژمقییندیرژت ابییتژ  ییاتژژمایینن ا ژ

حیییراژویینتژدش ژژاوییتژقیینژدتنرژاشتژبا ییژدتژویینتوییا ژ

۰
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۴۰
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سوخ های بدون برگ سوخ های با برگ
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وا ینرژژموینهژاجیراقژقیقای ژشژژژژ ی ژییندژشیاژژژژژ ان یانه

بییینژیویییای رژژشژدش ژاشتژیییینقوییینتوباییینتقژمآتعییی ژدتژ

ژیییینقژبارشنییپژت ابییتژویین  یژواویین ژژ.ژاوییتژمن یینشی

ژ5/3یینقژبینژ طیرژ انیرژاحژژژژژشژویارو ژژیینقژدتشنیپژژواون 

ییینقژانییااح یینیپژبیینژژاویتژقیینژوییارو ژمنییرژ انییرژپوینننژ

یینقژژقیرژت ابیتژاحژویا ژژژ  ژعلیتژوهژخیرش ژویری ژژژدی رژ

دتژیییرژژ.اوییتبیینژ طییرژ انییریژ  ییمژاحژبرداشییتژمیصییاتژ

ییینقژبارشنییپژ انییرژاحژواویین مقییندیرژت ابییتژژیدشژویینت

ژ(ی7)جییاشتژاوییتژپژتشنییییینقژدواویین ژمقییندیرژت ابییت

قییرژت ابییتژخییادژتاژژییینقژبارشنییپژوییری ژحیییراژواویین ژ

ژژشژدتژصیییاتیژقیییبخارژدتژبرداشیییتژژژانیییاداد احدویییت

بیییرژاایییرژنارشیییینقژموییینناوپژم ییین اژشو ییین پژشژژژش

 ,Bayat & Rezvani)شییاناژییینقژواآیوییپژمییپووییاب

.ژمقییندیرژت ابییتژوییزژاحژبرداشییتژدتژیییرژویی ژژژژژ(2012

وییا ژدتژحییاقژاوییتژ یی ژنایینحژبیی ژخ یی ژشییاهژژۀانییااح

  یییاتژمایییننپژدتژژ کییی  صیییاتیدتژغایییرژایییی داتدیژ

ب ییاقژشژن کییااتقژتشییاژژییینژ ییپژمراحییمژب یین ژژوییا 

شییاد.ژیننیی ژشژبارشنییپژونکیینژوییان ژمییپژۀشژواویین  ییاژمییپ

ژیییینژتشیییاژ ییینت نایییآژژ(Yang & Lee, 2000)لیییپژ

 یی ژبیی ژانییااح ژ یینوپژخ یی ژن ییا ژژژژژپییینیوییا ژتاژدت

دتژان ییینتژم ییینیا ژژتشحژن کیییااتقژ51ویییزژاحژژیبادنیییا

ژنا.ا  رد

ژ

 و8931و  8939ها  ها  مختلف سخ  پا از برداشی )سالواریانا مرک  ربخبی اندازه ۀنتای  تجزی ۀخفص -8جدول 

 درج  آزاد  منرع تغییرات
 میانگین مجمخع مرباات ربخبی

 سیری  سیری  ۀپخست درونی ۀپخست بیرونی ۀپخست ساق  هابر 

 **92/593 *12/355 **22/523 **858/591 **952/831 **151/585 1 سال

 11/252ns 11/259ns 2/215ns 5/532ns 3/255ns **1/989 5 سال )تکرار(

 **55/221ns 25/813** 92/189ns 92/525** 98/828 **5/559 9 سوخ ۀانداز

 **2/125ns 19/113ns 5/929ns 32/815** 18/829 **15/559 9 سوخ ۀانداز× سال 

888/2 8 خطا  185/19  931/5  282/1  191/3  125/9  

ژداتاخن اژم  پژن اد:ژnsیدتصاژ5ژشژ1دتژوطاحژژقرقابداتژب ژ:ژاخن اژم  پ**,*

 

 های بزرگ، ملوسط و کوچک سوخ پ  از برداشت طی دو سالمرانگرن درصد رطوبت سوخ ۀمقایس -۲جدول 

 بوته سرر هایقسمت

 ملر(قطر سوخ )سانلی

 ۱۳3۴ سال ۱۳3۳ سال

≥ ۵/۵ ۵/۵-۵/۳ ≤ ۵/۳ ≥ ۵/۵ ۵/۵-۵/۳ ≤ ۵/۳ 

ژb11/95ژb94/97ژa13/99ژa43/83ژa98/98ژa89/88ژبر 

ژa13/94ژa39/99ژa19/99ژb77/81ژa17/58ژa81/83ژون  

ژb37/59ژa33/38ژa18/38ژb81/91ژa13/95ژa93/99ژینقژبارشنپواون 

ژa44/93ژa13/94ژa59/99ژb88/93ژa33/81ژa34/81ژینقژدتشنپواون 

ژa98/93ژa35/95ژa34/99ژb33/93ژa15/81ژa41/87ژینواون ژوارو 

ژa59/35ژa11/33ژa34/33ژb17/34ژa74/83ژa14/97ژوارو 

ژدتصاژاوت.ژ5وطمژدتژینژاخن اژبا ژمانن ا ژدی اۀن نهژیرونتژبراقدتژیرژتدی ژشژژغارم نب حرشاژ
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پا  از   هاای متلفاس ساوخ   های کرفی انادازه ویژگی

 سرربرداشت 

ژییینقشیه ییپشاتیییننزژمر ییبژژۀننیینیجژقجآیییژۀخ صیی

مقییااتژ یی ژااییرژویینتژبییرژژدیییاژمییپن یینهژ ا ییپژوییارژ

ژواییرششایژ ییمیژونییی ژشژونآیاییپژدتژوییطمژییی ژدتصییاژژژژژ

ژشژبیییرژمیییاادژجنمیییاژمیلیییاتژدتژويژشژوییی نپژبنویییتژژژژ

ژشلیییپژبیییرژژژتاویییداتژدتژویییطمژوییی جژدتصیییاژم  یییپژ

ویا ژژژۀاایرژانیااحژژژ.تدانیاژداتقژینقژتن ژاایرژم  یپژژشنخت

ژوییا ژناییآژوقیی ژبییرژژژژژۀشژااییرژمنقنبییمژویینتژدتژانییااحژژژ

ژاوییتداتژواییرششایژونییی ژدتژوییطمژییی ژدتصییاژم  ییپژژژ

ژیییینقژ ا یییپژژماییینن ا ژشیه یییپژبیییا ژژ(.3)جیییاشتژ

وییزژاحژژوییارشژ اویی ژژییینقژبییآت یژمناویی ژژوییا 

ژداتقژم یییییینیا اخیییییین اژم  ییییییپژژبرداشییییییت

 (.4)جاشتژژشاداپن

 

 (۱۳3۳و  ۱۳3۴های متلفس سوخ )های کرفی پ  از برداشت اندازهواریان  مرکب ویژگی ۀنلایج تجزی ۀخالص -۳جدول 

 منبع تغرررات
درجه 

 آزادی

 مرانگرن مجموع مربعات

مواد جامد  پررووات

 محفول
 سفلی بافت

 رنگ سررچه

 L a b آنزیمی پایه

 34/133ns 719/811ns 333/333ns *1519/189 *71/175 **738/349 **1/179ژ1 ونت

 11/179ns 1/531ns 197/914ns 91/737ns 199/393ns 119/385ns **1/194ژ4ژونتژ)قورات(

 11/813ns 3/845ns 19/593ns 13/311ns 133/444ns 149/859ns **1/359ژ7ژانااح ژوا 

 39/875ns 1/715ns 87/337ns 418/331ns 183/334ns 183/173ns **1/134ژ7ژانااح ژوا ×ژونتژ

113/1ژ8ژخطن  439/19  717/7  599/139  831/83  889/195  413/158  

ژداتاخن اژم  پژن اد:ژ nsیدتصاژ5ژشژ1دتژوطاحژژقرقابداتژب ژ:ژاخن اژم  پ** ,*

 

 های بزرگ، ملوسط و کوچک پ  از برداشت طی دو سالهای کرفی سوخمرانگرن ویژگی ۀمقایس -۴جدول 

 قطر سوخ

 ملر()سانلی

سفلی بافت )نروتن بر  بر گرم( مرکرو مول) پررووات

 ملر مربع(سانلی

مواد جامد 

 محفول در آب

 هارنگ سررچه

 L a b آنزیمی غررآنزیمی

ژ-a93/1ژ-a37/1ژa19/49ژa3/33ژa11/181ژa19/1 a48/45ژ5/5≤

ژa31/3ژ-a51/9ژa54/49ژa3/33ژa55/198ژa79/43ژa53/1ژ5/5-5/3

ژa35/9ژ-a49/9ژa99/43ژa5/35ژa39/193ژa39/43ژa93/1ژ5/3≥

ژدتصاژاوت.ژ5ینژدتژوطمژاخن اژبا ژمانن ا ن ادژژدی اۀن نهژدر هر سلون حرشاژم نب 

 

هااای هااای کرفاای اناادازهویژگاایرطوباات و  دارمقاا

 خشک شدنمتلفس سوخ پ  از 

دتژیییرژدشژتشعژژخ یی ژشییاهژوییارژوییزژاحژونییینهژ

اقیژت ابییتژبییر یژویین  ژمآتعیی تشعژشژخیینت ژاحژمآتعیی ژ

یینقژژدتصیایژواوین ژژژ71قینژژژ14یینقژبارشنیپژبی ژژژژشژواون 

ژ33قیینژژ37ییینژبیی ژدتصییاژشژوییارو ژ31قیینژژ71دتشنییپژبیی ژ

ننینیجژژبینژژتویااژ ی ژژژیینقژمخنلی ژویا ژژژژدتژانیااح ژدتصاژ

 & Bayat)باینیژشژنصیرقپژژژیینقژژاحژبرتویپژژومیا ژدوتب 

Nosrati, 2009)ژ یییااهژشژیاوییینتاهژژیاخیییاانپژداتدژ.

(Kwon et al., 1985)ییینژناییآژت ابییتژوییارو یژواویین ژ

تشحژخ یی ژشییاهژوییارژدتژژژ45وییزژاحژوییارژتاژژۀشژویین 

دتصییاژژ3/15شژژ9/14یژ34بیی ژقرقاییبژژشییرای ژ  ا ییپژژ

ژبییینژننییینیجژایییی ژ یییآاتعژژژژنیییاژ ییی ژژا  یییآاتعژداد

ژ.اوتیانی  ژ
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احژتشحژوییزژژ35دتژژشییا خ یی ییینقژرداشییتژوییا ب

ت ابییتژ یی ژدیییاژمییپن یینهژژ طیی ژوبایینتقژمآتعیی ژژ

منییرژنایینحژبیی ژژپویینننژ5/3ییینقژبیینژ طییرژبا یینرژاحژژوییا 

؛ژداتنییاتشحژخ یی ژشییاهژقواالییپژژ11قیینژژ9دوییتژ ییرژ

تشعژویییاریژژۀاحژحمییینهژ طییی ژوبایینتقژمآتعیییژژیی اب یینبرژ

خ یی ژتشعژژشتشحژژ45قیینژژ47اقژخ یی ژشییاهژمآتعیی ژ

 ییاتژ  ییاا.ژژتشحژژ33قیینژژ79خیینت ژاحژمآتعیی ژژشییاهژ

خینت ژاحژمآتعی ژژژخ ی ژشیاهژژژژحمینهژمیایژقرژبادهژ اقن 

ژۀیوییپژاحژمآاییینقژاییی ژتشعژاوییتژحیییراژامویینهژعرمییژژژژژ

ژ  ا.قرژمیصاتژتاژب ژبنحاتژورایرژمپوری 

داتقژییینقژمخنلیی ژوییا ژااییرژم  ییپانییااح ژاحونجن یی 

نااشییتژشژوییزژاحژخ یی ژوییارژییینقژ ا ییپژبییرژشیه ییپ

بی ژحیاژاینبنپژژژژیینژژانیااح ژژۀیایژاهژنایآژمقیااتژت ابیتژژژژش

یینقژمخنلی ژخ ی ژژژژتشعژبرتویپژاایرژژژم ظیاتژبی ژژیتواا

ژۀدتژمقنی یییژییییینقژ ا یییپژویییارژبیییرژشیه یییپاهژشییی

دتژتشعژژویا ژژۀشژاایرژمنقنبیمژانیااحژژژاایرژانیااح ژژژینژمانن ا 

ژدتژنظرژ رون ژن ا.خ  ژشاهژ

ژ اییرقژشییا ژدتژعاامییمژانییااح ژژمایینن ا ژۀمقنی یی

بیینژخیینت ژاحژمآتعیی ژژییینقژمخنلیی ژخ یی ژشییاهژژژتشع

اقژن ییینهژتشعژشییینیاژی  یییپژخ ییی ژشیییاهژمآتعییی 

ییینقژوییا  یی ژمقییااتژواییرششایژ ییمژشژونآیاییپژدیییاژمییپ

ژن ی تژبی ژژداتقژم  یپژژصیاتیژبی ژدتژمآتعی ژژژشیا ژخ  

 ی ژخیادژن ینن رژقخرییبژشژژژژژژاویتژژبا ینرژقاانتینقژدی رژ

دتژویارژژژدی یا ژ  یرژیینقژعطیرژشژژژبا ینرژقر ایبژژژۀقجآی

یینقژژبرتویپژبینژننینیجژژژژ ی ژژاویتژاقژخ  ژشیاهژمآتعی ژژ

یایینی  پژژ(Bayat & Nosrati, 2009)بایینیژشژنصییرقپژ

 یییمژشژونآیایییپژژشلیییپژبیییا ژمقیییندیرژوایییرششایژژژداتدژ

اخیین اژژخیینت ژاحژمآتعیی ژژدتژشییا خ یی قاانتییینقژ

وایرششایژژمقیااتژژژماینن ا ژژ.شیادژنایپژداتقژم ینیا ژژم  پ

یینقژژویا ژژ ی ژبینژژیدتژمقنبینژبیر ژژژژشیا ژخ  ژینقوا 

غارونآیاییپژمقییااتژواییرششایژژشاوییتژقییرژبییاتبییر ژبییپ

بییر ژ)ویین  ژویینیا (ژشژشیینیاژژژوییارژدتژقاانتییینقژبییپژژ

مقیییااتژوایییرششایژژداتقژبیییاتژاحژم  یییپژصیییاتیبییی 

ژ(.5)جاشتژژوتونیرژقاانتینغارونآیاپژوارژدتژ

ماییینن ا ژدتصیییاژمیییاادژجنمیییاژمیلیییاتژدتژويژژژژ

داتقژم  ییپژصییاتیبیی اقژییینژدتژتشعژمآتعیی ژوییارو 

یینقژژقاانتیینقژدی یرژشلیپژبیا ژتشعژژژژژنرژاویتژقینژدتژژبا 

دتژایی ژخصیا ژژژژخینت ژاحژمآتعی ژژاهژشیژمخنل ژخ ی ژژ

ژ(.5)جاشتژشادژناپداتقژم نیا ژاخن اژم  پ

بیینژبییر ژژبییا ژمایینن ا ژویی نپژبنوییتژقاانتییینقژژژژ

دتژدشژحنلیتژوین  ژبینشژشژوین  ژوینیا ژژژژژژژبیر ژبپ)اوقپ(ژشژ

قاانتییینقژشلییپژژشییادناییپداتقژم یینیا ژاخیین اژم  ییپ

وی نپژبنویتژژژمقیااتژژشنیاژشژبنژبیر ژ)ای ینند (ژ انیری ژژژژ

دتژییینژییینقژتنیی ژوییارو شیینخت(.ژ5)جییاشتژژداتنییاتاژ

اقژبیینژشیینختژتششیی نیپژژژتشعژخ یی ژشییاهژمآتعیی ژژ

(19/38L=(یژشییییینختژحتدقژ)38/8b=ژشژ)قغاایییییرایژ

داتقژبییاتژاحژم  ییپژصییاتیبیی ژE=5/73تنیی ژ لییپژژ

قاانتییینقژبیینژبییر ژ)اوقییپ(ژشژژژژییینژدتژیاییا ژشیینختژ

.ژاوییتژویینیا ژدتژدشژحنلییتژویین  ژبیینشژشژویین  ژژبییر بییپ

ژییینقبییر عاییادقژبیینژژژدتژحنلییتتشعژخ یی ژشییاهژژ

 ژمقیااتژتاژبی ژخیادژژژژبا ینریژژ9/73ای نند ژبنژقغاایرژتنی ژژژ

ژ(.5)جاشتژژ ژاوتاخنصن ژداد

ییینقژولییاد پژننشییپژاحژووییتژ ییر ژوییارژدتژوییا ژژژ

یییینقژویییا ژبیییرخ اژخییینت ژاحژمآتعییی ژشیییا خ ییی 

 ,Malmir)مینلاارژژاقژم ینیا ژن یا.ژژژمآتعی ژژشیا ژخ  

قینژقینتیخژژژژبینژبرداشیتژویارژژژژ ژاوتژ ی ژ آاتعژدادژ(1999

ژبیی ژژبیی ژووییتژ ییر ژوییارژژقارمیین یژمقییااتژولییاد پژژژژ71

ژ.ژینبییییییامییییییپدتصییییییاژ یییییینیتژژ7 انییییییرژاحژ

 & Babolhavaeji)الیییییااوجپژشژخننجییییننپژبییییني

Khanjani, 2008)ویییارژ ییی ژنیییاژا نایییآژ یییآاتعژدادژ

دتژاشاخییرژخییردادژون ییاژولییاد پژبیی ژ ییر ژژژشییا برداشییت

ژحمینهژبرداشیتژمیصیاتژژژژژقیبخارژدتژشلیپژژژ ژاویتژوارژبیادژ

ژییینژ ییذاتقژووییتژتشقژباقیی ژژقخییرژشییادماجییبژمییپژ

ژد.ابا نرژش
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 کردنخش روش 

 پیرووات

مخاد کل  بر سرم وزن ترو میکرو مخل)

 جامد محلخل

 )درصدو

سدتی باقی 

)نیختن بر 

 مترسانتی

 مربعو

 هاها  رنو سیری شاخ 

 کل
غیر 

 آنزیمی
 L a b E آنزیمی

 13/13b 1/23b 11/92b 35/88ab 188/51b 35/81c -8/22a 8/88a 91/85a با برگ )ایستاده(

 13/52b 1/15c 11/85b 35/53ab 929/85a 51/55bc -8/88a 5/82a 12/25a با برگ )افقی(

 19/82b 1/88bc 12/29b 35/89ab 121/81ab 52/88a -12/32a 5/82a 18/33a باال(ساقه ) برگبی

 19/25b 9/52a 52/51b 35/15b 129/55ab 55/12ab -8/55a 5/89a 11/59a پایین(ساقه ) برگبی

 82/96a 1/22a 18/98a 35/18a 122/35b 38/22bc -8/82a 8/18a 93/51a مزرعه(روش شاهد )

 درصد است. 5سطح در ها میانگیناختالف بین  ۀدهندنشان در هر ستون غیرمشابهحروف 

 

 زماان مادت در خشاک  زنای سارر   افت وزنی و جوانه

 نگهداری در انبار

ن کییااتقژدتژژۀدشتدتژوییارژحنییپژجاانیی ژاوییتژشحنییپژش

اییی ژقییری ژعاامییمژاوییتژ اییپژشژ ا ییپژژژژان یینتژاحژمکییرژ

بییراقژاوییتژییینقژب ییانتژخییابپژژژشیینختژشمیصییاتژ

برتوپژو یان پژوروی یاژخ ی ژشیاهژویزژاحژبرداشیتژژژژژژژ

ژۀمقنی یی.ژ(Abd-elRahman & Ebeaid, 2009)وییارژ

بیینژژشییا خ یی ییینقژمخنلیی ژوییا ژاوییتژشحنییپژانییااح 

خ یی ژشییاهژ یی ژدیییاژمییپییینقژمخنلیی ژن یینهژتشع

ییینژتاژخینت ژاحژمآتعی یژویرعتژاویتژشحنیپژویا ژژژژژژدتژویارژژ

اویتژژژ ی ژ یاتقژبی ژژدییاژمیپژداتقژ ینیتژژم  پژصاتیب 

خینت ژاحژمآتعی ژویزژاحژژژژژۀشیاژخ ی ژیینقژژشحنپژدتژویا ژ

دتصییاژ انییرژاحژژژ11ژ-ژ5/11میین ژن کییااتقژدتژان یینتژژژژ4

.ژاوییتدتژمآتعیی ژژشییا خ یی ییینقژوییا اوییتژشحنییپژدتژ

خیینت ژاحژمآتعیی ژاهژشییییینقژمخنلیی ژخ یی ژبییا ژتشع

م یینیا ژژقداتاخیین اژم  ییپیژدتژیییرژویی ژانییااح ژوییا ژ

-Abd)(.ژع یییاالرحانهژشژع ایییاژ3)جیییاشتژژداشیییایییپن

elRahman & Ebeaid, 2009)نایییآژاویییتژشحنیییپژژژژ

ژ4دتژخیینت ژاحژمآتعیی ژتاژوییزژاحژژژشییا خ یی وانحییینقژ

دتصیییاژ ییینیتژژ4/17-9/17مییین ژن کیییااتقژدتژان ییینتژژ

ناییآژ ییآاتعژدادژژ(Bahnasawy, 2000)دادنییا.ژب نویینشقژ

اقژوییی بژاویییتژشحنیییپژشژ ییی ژخ ییی ژشیییاهژمآتعییی 

ن کییااتقژدتژان یینتژژۀدشتییینژدتژحنییپژوآای ییا ژوییا جاانیی 

 ییآاتعژدادژ یی ژژژ(Dixie, 2005)ژ.ژدیو ییپشییادمییپ

یینژبیراقژاویآایتژعایرژان ینتقژژژژژژم نویبژویا ژژژالنان ژدیپ

ژشژ نیتژمنی نیژوانحینژمرشتقژاوت.

دتصییاژو ییندژبییا ژاوییتژشحنییپژشژت روییاانپژژۀتابطیی

ژاشتژشژدش ژییینقویینتدتژجاا ننیی ژژصییاتیبیی ییینژوییا 

بارشنیپژژژحنیپژجاانی ژیی ژدتصیاژژژن نهژدادژ ی ژبینژاویآایتژژژژ

دتژژن کییااتقژدتژان یینتژژۀدشتدتژژونکیینیژاوییتژشحنییپژژوییا 

ژدتصیییاژ45/1ژدتصیییاژشژدتژوییینتژدش ژ39/1ژاشتژوییینت

وییریا ژشژشنکیین ژژژ.(5ژ)شییومدیییاژمییپن یینهژاوییآایتژ

(Freeman & Whenham, 1976)ییآاتعژدادنییاژناییآژژ 

حنیییپژاحژم ییینقنیژویییارژدتژحمییینهژجاانییی ژویییا  ییی ژ

عطییرژیینقژژقر ایبژژۀوما ااویااژننشیپژاحژقخرییبژشژقجآیییژژژ

  یاژژاوین ند ژمیپژژنانیرشژهژژم  ی ژژژع یااهژب ژدی ا   رشژ

ژپیینقژمنینبالاوژژوی بژاویآایتژاویتژشحنیپژشژو نلایتژژژژژژ  

-Vazquez)شاوییواحژبیینتیا ژشژیاویینتاهژژشییاد.ژمییپوهژ

Barrios, et al., 2006)بیینژ یی ژناییآژ ییآاتعژدادنییاژژژژ

حنییپژن کییااتقژوییارژدتژدمنییینقژمخنلیی ژبییا ژجاانیی ژژژ

ژم یینقارژشجییادژداتدژۀداخلییپژشژاوییتژشحنییپژونکیینژتابطییژژ

داخلییپژدتژقایین ژژحنییپژجاانیی بییرشحژبیینژژ یی  ییاتقبیی 

دتصیاژاویتژشحنیپژژژژژ11قینژژژ9ژدوینتژژویارژژویا ژژیینوارو 

 .شادمپ



 

89 

    ریس یایو بریده امیکردن )التروش مناس  خش 

 ماه نگهدار  در انرار بی دو سال 1پا از  شدهخش ها  ها  مختلف سخ میانگین اقی وزنی اندازه ۀمقایس -7جدول 

 خش  شدنروش 
 مترویسانتقطر سخ  )

 میانگین
≥5/5 5/5-5/9 ≤5/9 

 8/15c 8/82c 8/83c c22/8 با برگ )ایستاده(

 2/98c 8/22c 2/18c b31/2 با برگ )افقی(

 8/82c 8/15c 8/25c c11/8 باال(بدون برگ )ساقه 

 8/22c 8/85c 2/18c bc15/8 بدون برگ )ساقه پایین(

 11/18b 18/11b 93/59 a a19/12 ای(شاهد )برداشت مزرعه

  2/88b 12/28 b 11/85 a میانگین

 درصد است. 5ها در سطح اختالف بین میانگین دهندهنشان در هر ردیف غیرمشابهحروف 

ژ

ژژ
 (۱۳3۴) سال دوم (۱۳3۳) سال اول

در  نگهدار ماه  5پا از ا  و مزرع خارج مزرع  ها  با روش شدهخش سیر  بین اقی وزنی و درصد قسادرسرسیخنی  ۀرابط -5شکل 

 سال دوم ماه نگهدار  در 7پا از سال اول و 

 

دن پا  از برداشات   شا خشاک   تعررن ترمار مناسب

 سرر

 اییرقژصیی نیژانییااح ژژۀاقژ لاییب ییاقژخاشیی ژ ییرش 

دیییاژمییپن یینهژژخ یی ژشییاهشییا ژدتژشییرای ژمخنلیی ژ

 ییرش ژژ4وییارژدتژژخ یی ژشییاهمخنلیی ژییینقژ یی ژتشع

شاتیییننزژژۀننیینیجژقجآیییژ.ژ(3)شییومژداتنییاژمجییآاژ ییراتژژ

 ی ژژدییاژژمیپژیینژن ینهژژژیینقژ ا یپژشژ ایپژ یرش ژژژژشیه پ

بییا ژمقییندیرژواییرششاییژمییاادژجنمییاژمیلییاتژدتژويژشژژژژژژ

اوییتژشحنییپژدتصییاژشژبییا ژژ5یژدتژوییطمژLشیینختژتنیی ژ

داتژشجییادژدتژوییطمژییی ژدتصییاژاخیین اژم  ییپژو ییندشژ

ت ابییتژشژویی نپژبنوییتژژمقییااتژشلییپژاخیین اژبییا ژداتدژ

ژۀ(.ژمقنی یژ9)جیاشتژژنا یتژژداتژیینقژمخنلی ژم  یپژژژ رش 

یینقژمخنلی ژژژیینقژ ایپژشژ ا یپژ یرش ژژژژمانن ا ژشیه یپژ

ییینقژبیینژ ییرش ژاشتژمن لیی ژبیی ژوییا  یی ژدیییاژمییپن یینهژ

ژخ یی ژشییاهییینقژمنییریژتشعپویینننژ5/5 طییرژبییاتژاحژ

یینقژژ)باقی ژژبینژبیر ژژبر ژ)ون  ژبینشژشژوین  ژوینیا (ژشژژژژبپ

 یی ژ انییری ژاوییتژشحنییپژشژژژژاوییتژعاییادقژشژاوقییپ(ژژ

حنییپژشژبا یینری ژتششیی نیپژشژ انییری ژحتدقژتنیی ژجاانیی 

ییینقژبیینژ طییرژوییا ژی ییرش ژدش دتژ.ژداتنییاییینژتاژوییارو 

بییر ژبییپژخ یی ژشییاهییینقژتشعژشژمناویی ژشژ اویی 

یینقژعایادقژژژ)ون  ژبنشژشژوین  ژوینیا (ژشژبینژبیر ژ)باقی ژژژژژ

واییرششایژننشییپژاحژقخریییبژژژ یی ژژتنییاشژاوقییپ(ژ ییراتژداژ

Y=1/3913 X + 11/553

R² = 1/8793

F=713/395 ***

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ 3۰

درصد فساد

ی
وزن
ت 
 اف
صد
در

Y= 1/4438X 5/8479

R² = 1/5938

F=33/353***

۰

۵

۱۰

۱۵

۲۰

۲۵

۳۰

۳۵

۴۰

۰ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰

درصد فساد

ی
وزن
ت 
 اف
صد
در
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ژصییاتیبیی ونکیینژژدی ییاۀ  ییرییینقژعطییرژشژژقر اییب

ی ین اژژژیی ژژ یرش ژژاوتژقینژونکینژ ی ژدتژژژداتقژ انرژم  پ

تنیی ژژشژشیینختژحنییپشحنییپژشژجاانیی ژشلییپژبییا ژاوییتژژ

م ییینیا ژداتقژاخییین اژم  یییپژشژدشژیییی ژیییینق یییرش 

 اوی ژژشژژیینقژمناوی ژژویا ژژی یرش ژویا ژژدتژژ.شیادژناپ

ییینقژبییآت ژخ یی ژشییاهژژژژشژدتژ ییرش ژوکیینت ژوییا ژژ

با یینری ژاوییتژشحنییپژشژژبیینژ یی ژداتنییاژ ییراتژاقژمآتعیی 

ن کییااتقژدتژان یینتژشژبا یینری ژاوییتژژژۀدشتحنییپژدتژجاانیی 

یژبا یینری ژشیینختژژدی ییا   ییرییینقژعطییرژشژژقر اییب

وی نپژبنویتژاحژژژمقیااتژژیینژشژ انیری ژژژحتدقژتن ژویارو ژ

.ژننیینیجژ لییپژ(8)جییاشتژژی یین اقییری ژقاانتییینژننم نوییب

بییراقژجلییا ارقژاحژاوییتژق ییاقژشژژ یی ژژدیییامییپن یینهژ

ژ9یینژژنتقژویاریژویا ژژ یژیینژشژاویآایتژعایرژانژژژتن ژوارو 

شژدتژخیینت ژاحژژبرداشییتوییزژاحژ طیی ژوبایینتقژتشحژژ11قیینژ

ژا.نشاژخ  بنژقکای ژ نوپژژدتژموننپژونی مآتع ژ

ناییآژخیینت ژاحژمآتعیی ژاهژشییییینقژخ یی ژتشعبییا ژ

شژبا ینرژژخ  ژشاهژبینژبیر ژ)ای ینند (ژقغاایرایژتنی ژژژژژژ

قژبینژبیر ژ)اوقیپ(ژاویتژشحنیپژبا ینرژژژژژژخ  ژشاهژتشعژ

خیینت ژاحژییینقژدی ییرژخ یی ژشییاهژژژژن یی تژبیی ژتشعژ

خیینت ژاحژمآتعیی ژخ یی ژشییاهژژیب یینبرای ؛ژداتنییامآتعیی ژ

ژ شییاداد قییرژق ییخاتژییینژم نوییببیینژجییااژ ییردهژبییر 

یینژبی ژویاتژبینشژیینژژژژژژشلپژجکتژ یراتژ یرون ژویا ژژژژاوت

ییینقژ اییپژشژ ا ییپژژداتقژبییرژشیه ییپااییرژم  ییپژویینیا 

 .نااتدوارژ

ژ

 
 خش  شدنها  مختلف سیر  شده برا  روشا  صدات اندازهخخش  بند سروه -7شکل 

S, M,L ، قطرها  بزر ، متخسط و کخی :V عمخد ،  صخرتب ها : بختH اققی، صخرتب ها : بخت 

D ،ساق  سخ  پایین :U ساق  سخ  با  و :Cتیمار شاهد : 

 

 ا بند  خخش در سروه شدهارزیابیها  کیدی واریانا ویژسی ۀنتای  تجزی ۀخفص -6جدول 

منرع 

 تغییرات

 ۀدرج

 آزاد 

پیرووات 

 آنزیمی

خاد کل م

 جامد

 محلخل

ربخبی 

 سیری 

سدتی 

 باقی

 هاها  رنو سیری شاخ 
 قساد اقی وزنی

L a b 

 ns28/5 ns89/12 *35/58 ns53/1 ns88/31 **28/953 **39/1352 81/1* 29/135* 3 گروه

 58/13 82/11 85/12 12/1 12/2 52/33 31/1 98/2 32/98 8 خطا

 دار: عدم وجود اختالف معنی ns،درصد 5 و 1در سطوح  ترتیبدار به : اختالف معنی** ,*
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 در هر سروه شدهارزیابیها  کمی و کیدی میانگین ویژسی ۀایسمق – 1جدول 

 هاسروه

 پیرووات آنزیمی

بر  میکرو مخل)

 ووزن تر سرم

مخاد جامد 

 محلخل در آب

 )درصدو

ربخبی 

سیری  

 )درصدو

سدتی باقی 

)نیختن بر 

 مترسانتی

 مربعو

 هاها  رنو سیری شاخ 
 اقی وزنی

 )درصدو

 قساد

 )درصدو
L a b 

 18/29a 33/52b 15/31ab 125/81a 55/13a -8/83a 5/33b 8/18c 11/12b 1گروه 

 58/92b 35/28a 13/12b 129/28a 59/13a -2/29a 1/12b 8/55c 11/89b 9گروه 

 15/81ab 35/35a 13/22ab 182/21a 35/25a -8/88a 1/51b 92/52b 51/22a 3گروه 

 83/53a 35/85a 15/18a 121/19a 55/31a -8/55a 19/29a 11/18a 58/23a 5گروه 

 درصد است. 5ها در سطح اختالف بین میانگین دهندهنشان در هر ستون غیرمشابهحروف 

 

 گیرینتیجه

اقژشژخیینت ژاحژمآتعیی ژ ییردهخ یی ژییینقبییا ژتشع

تشحژوییزژاحژژ11قیینژژ9ییینژوییا ژبرداشییتمآتعیی یژتشعژ

خیینت ژاحژمآتعیی ژژونکیینژژ ییردهخ یی  طیی ژوبایینتقژشژژ

اقژمآتعیی ژ ییردهخ یی مآیییتژقییرژاوییت.ژق کیینژم نوییب

قیااهژژمیپژژوهاحژم نییبژژتشعژاویتژشلیپژژژایی ژژاتحاهژبادهژ

ژیژقغااییرژخ یی ژشییاهژژحمیینهمییای ییاشنپژبییادهژژبیی ژ

ژیییینقژعطیییرژشژژاویییتژقر ایییبژژییییینتنییی ژویییارو ژ

ژاشیینت ژ ییردیشژ یینیتژعاییرژان یینتقژوییارژژژدی ییا   ییر

ژوییییارژدتژمآتعیییی یژشییییاهژخ یییی ژژای ویییی مییییا ژ

اوییآایتژژناییآژییینژتاژژشییااآژوویینیژشژباایینتقژژاحنایینتژ

خیینت ژاحژمآتعیی ژبیینژوکیینتژتشعژژ ییردهخ یی یییا.ژدمییپ

دقژشژاوقیپژژاعایژژ رات ایرقژتایجژی  پژبنژبیر ژ)بینژحنلیتژژژژ

ن ینهژدادژژ)وین  ژویارژبینشژشژوینیا (ژژژژژژبیر ژبیپژیین(ژشژژباق 

خ یی ژشییاهژتشعژژبیی ن یی تژژییینتشعاییی ژژۀ لاییژ یی 

ژقییینبییر ژ ییردهشلییپژجییااژژداتدژاقژبرقییرقژمآتعیی 

ژقغاایییرایژتنییی ژویییزژاحژبرداشیییتژبییی ژدلایییمژژژویییا 

ژقییییرژبییییادهژ ییییاشنپییییینژشژ انییییرژدتژوییییارو ژ

ژیبیینژبییر ن یی تژبیی ژتشعژخ یی ژشییاهژژژیعاییرژان یینتق

ژ.اوتقرژم نوب

ژ
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Abstract 

Curing is one of the critical stages in postharvest wastage of garlic. To find out the suitable method of 

curing, a two-year examination has been followed. Garlic bulbs were harvested 7 days after cutting 

off irrigation and, from the point of diameter, were devided into three groups:  less than 3.5 cm. 

between 3.5 to 5.5cm. and longer than 5.5 cm. Plants cured with leaves of various shapes (standing 

and horizontal) and without leaves (upward and downward stem) to be dried up in the shade and were 

compared with the field curing: harvesting 35 days after the last irrigation. Results showed that after 

harvesting, the moisture content of various parts of bulbs with diameter longer than 5.5 cm. was more 

than what could be found in other two groups and the difference between pungency and firmness of 

bulbs was not significant. Among treatments, moisture loss in bulbs dried with leaves was higher than 

that in bulbs without leaves, and little difference was noticed in moisture losses among the bulbs of 

different sizes. Spoilage and bulb weight loss after four months, as well as color changes and 

pungency losses in field curing were significantly higher than that when curung occurred out of the 

field. Curing with the leaves faced with more color changes and weight loss than what could be 

niticed in curing without the leaves. We came to this conclusion that curing without the leaves was 

the best way of curing, but there was no significant difference between the quality properties and 

shelf life of bulbs with upward or downward stems. 

 

Keywords: Curing, Field curing, Postharvest wastage, Skin moisture content, Sprouting, Weight 

losses 

 


