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 بارای برریای. درصد محصولهای کشاورزی به صورت ضایعههایی از چرخهی مصرف خاار مایشاود87  الی82  در حال حاضر حدود:چکیده
 آزمایشی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح پایهی بلاو هاای کامال تصاادفی باا یاه،نقش مصرف بهینهی کود در افزایش اثربخشی پرتو گاما
 در این آزمایش یه عامل شامل نوع کوددهی (مصرف کود برایاس عرف زارعین و مصرف بهیناهی کاود.تکرار در ییبزمینی رقم پیکایو انجام شد
 مااه پاا از6  پرتودهی با پرتو گاما (شاهد و پرتودیده) و زمان اندازهگیری عاملهای مورد نظر (قبل از انبارداری و،) برایاس یافتههای تجزیهی خا
 الای42  درجهی یلسیوس و رطوبات نسابی82  الی47  ماه تحت دمای6  کیلوگری پرتودهی شده و به مدت2/47  نمونهها با دز.انبارداری) ایتفاده شد
 یافتاههاا نشاان داد در حاالیکاه. اندازهگیری شد، قبل و بعد از ذخیرهیازی، درصد مادهی خشک و مقدار نیترات و کادمیم. درصد نگهداری شدند62
 باه47/62  و در نموناههاای پرتاودهی شاده از84/44  به46/26 درصد مادهی خشک در نمونههای عرف زارع پرتودهی نشده در طول مدت انبارمانی از
 درصاد افازایش82/67  باه43/77  و در نمونههای پرتودهی شده از89/42  به82/23  و در شرایط بهینهی مصرف کود نمونههای پرتودهی نشده از43/44
 برتری پرتودهی در شرایط مصارف، نظر به اینکه میزان کاهش وزن غدههای حاصل از تیمار مصرف بهینهی کود در مدت انبارمانی حداقل بود.یافت
 توصایه مایشاود در تماامی، بناابراین. باه اثباات ریاید،بهینهی کود بر افزایش ماندگاری ییبزمینی در مقایسه با مصارف کاود برایااس عارف زارع
 زیرا اثربخشی مصارف بهیناهی کاود (مصارف. مصرف بهینهی کود در تولید آنها رعایت شود، قبل از پرتودهی با پرتو گاما،فرآوردههای کشاورزی
کودها برایاس یافتههای تجزیهی خا در قبل از کاشت) بر ماندگاری ییبزمینی به دلیل بهبود کیفیت تولیدات کشاورزی باه ویا ه افازایش درصاد
. به مراتب بیشتر ایت،مادهی خشک

 مدت انبارمانی، پرتو گاما، مصرف بهینهی کود، سیبزمینی:کلیدواژهها
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Abstract: At present, about 20 to 25 percent of agricultural products are removed as waste from the
consumption cycle. Using gamma radiation is one of the methods to reduce waste in agricultural products,
especially in potato (Solanumtuberosum L.). Under current conditions, gamma radiation is used in the farm
products in which fertilization is based on farmer's conventional fertilizer use (urea and phosphate). The
idea is to observe the effect of gamma radiation on decreasing the agricultural storage waste when
fertilization is done according to the soil analysis results. To study the role of the balanced fertilization in
increasing the effect of gamma radiation, a factorial experiment was conducted in the form of randomized
complete block design with three replications in Pikasocultivar. In this experiment, the three factors used
were: a) fertilizer application, i. e., farmer's conventional fertilization and balanced fertilization methods;
b) irradiation with gamma radiation, i. e., control and irradiate; and c) measuring the storage time factor, i.
e., before and after 6 months of storage. The samples were irradiated with the dose of 0.15 kGy, then all
samples were stored for 6 months at 15 to 20°C at the relative humidity of 40 to 60%. Percentages of dry
matter and the concentrations of nitrate and cadmium were measured before and after the storage. The
results revealed that, while the percentage of the dry matter in the samples of farmer's conventional
fertilization method, that were not irradiated, increased from 16.86%to 21.44%, the irradiated samples
increased from 17.68% to 19.41% during the storage period. These changes in the balanced fertilization
samples in those which were not irradiated, increased from 20.09% to 23.18% and in the irradiated samples
increased from 19.75% to 20.65%. By considering the obtained results, as the rate of weight loss in the
tubers under the balanced fertilization was minimum, the effectiveness of gamma radiation in the condition
of the balanced fertilization on the shelf life of potato tubers was proved. While the superiority of the
balanced fertilization [fertilization on the basis of pre-plant soil analysis results over farmer's conventional
fertilization method (N and P-fertilizers)] has been proven, gamma radiation in the condition of the
balanced fertilization for increasing the potato tubers shelf life shows to act effectively, mainly due to high
tubers dry matter percentage. Therefore, performing further experiments and analyses for other agricultural
products under the crop balanced fertilization is highly recommended.
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 .1مقدمه

[ .]7یاک کااهش تصااعدی در از دیات دادن وزن یایبزمیناای

ییبزمینی (یوالنوم توبرویوم( ))4بعد از محصولهای راهباردی

شیرین دی .روتانداتا( )8با افزایش دز پرتاودهی از  2/287تاا 2/47

گندم ،ذرت و برنج به عنوان یک مادهی اصالی و مذاذی رتباهی

کیلوگری بعاد از  7مااه ذخیارهیاازی در انباار (دماای  87تاا 97

چهارم را در دنیا به خاود اختصااد داده ایات .در یاال زراعای

درجهی یلسیوس و رطوبت نسبی  72تا  27درصد) گزارش شده

 ،4938-4934یطح برداشت و میزان تولید ییبزمینی کشاور باه

ایت به طوریکه میزان کااهش وزن در نموناههاای شااهد 93/7

ترتیب ،حدود  473هزار هکتار آن و  4/6میلیون تن برآورد شاده

درصد و در نمونههای پرتودهی شده باا دز  2/47کیلاوگری 47/7

ایت [ .]4این محصول به علت داشاتن ارزش غاذایی بااال ،نقاش

درصد بوده ایت [ .]2دز بین  2/27تا  2/8کیلوگری یبب کاهش

بسیار مهمی در تذذیهی کشورهای در حال تویاعهی جهاان دارد

 72درصد در هدر رفت وزن در ناه رقام یایبزمینای شایرین در

[ .]8اما این محصول پرمصرف با دارا بودن ضایعات  82درصدی،

مقایسه با نمونههای شاهد در نیجریه شده ایت [ .]3در پ وهشای،

متأیاافانه یکاای از آیاایبپااذیرترین محصااولهااای کشاااورزی

پرتو گاما تا دز  2/92کیلوگری در کاهش تلفات وزنی و افزایش

محسوب میشود [ .]9طبق برریای هاای انجاام شاده ،از جملاهی

درصد پیازهای قابل عرضه به بازار پاا از انباارداری ماؤثر باوده

عاماالهااای مهماای کااه در کاااهش عماار انباااری محصااولهااای

ایاات [ .]42در پ وهشاای کااه باار روی تااأثیر پرتااو گامااا در مهااار

کشاورزی مؤثرند ،می توان به میزان رطوبات و یاا درصاد ماادهی

جوانهزنی و کیفیت غدهی ییبزمینی رقم آگریاا در تااریخهاای

خشک ،مقدار نیتروژن ،آالینده هاای نیتارات ،کاادمیم و نحاوهی

متفاوت پاا از برداشات باه انجاام ریاید ،مشاخ

شاد کاه در

مدیریت نگهداری محصولهای کشاورزی اشااره نماود .یکای از

غده های پرتودهی شده که بالفاصله پا از برداشت تحت تاابش

روشهای کاهش ضایعههای محصولهاای کشااورزی ،باه ویا ه

پرتو گاما قرار گرفته و در دمای  2درجهی یلسیوس ذخیره شاده

ییبزمینی پرتودهی ایت .در شرایط فعلای ،از پرتاو گاماا بارای

بودند ،جوانهای مشاهده نشد در حالی که غدههای پرتودهی نشده

محصولهایی ایتفاده میشود که برای آنهاا کاوددهی باه روش

بااه طااور گسااتردهای جوانااه زده و باارای هاای ایااتفادهای منایااب

ینتی زارعین (اوره و فسفات) ایت .تصور بر این ایات کاه اگار

نبودند .همچناین از دیات دادن ایاتحکام در غادههاای پرتاودهی

انجاام شاود ،اثار

نشده در طول  7ماه پا از انبارداری آشکار شد [ .]44در آزمایشی

کوددهی با ایتفاده از یافتههای تجزیهی خاا

پرتو گاما ،در کاهش ضایعهها به مراتب بیشتر خواهد بود.

که به منظور افزایش مدت انبارمانی پیاز و ییبزمینی به ویایلهی

یافتههای پ وهشهای  82یال اخیر نشان داده ایت که یکای

پرتو گاما ،انجام شد ،مشخ

شد که چهار ماه پاا از انباارداری

از علتهای زیادی ضاایعههاای کشااورزی ،پاایین باودن درصاد

تحت شرایط محیطی ،میزان فساد در پیازهای پرتودهی شاده تاا 47

مادهی خشک و یا زیادی درصد رطوبت موجود در محصولهای

درصد و در نمونههای شااهد تاا  64درصاد کااهش ماییاباد [.]48

کشاورزی ایت که عمدتاً ناشی از مصرف بایرویاهی کودهاای

پ وهشهایی کاه در ایاران انجاام شاده برایااس رعایات اصاول

نیتروژنه ،فسفاته و عدم رعایت اصاول مصارف بهیناه کاود ایات

مصرف بهینهی کود (کوددهی برایاس یافتههای تجزیهی خا )

[ .]4در حال حاضر یکی از شیوههای کاهش ضایعههاا و افازایش

نبوده ایت .در این مقاله نقش مصرف بهینهی کود در افزایش اثر

ماناادگاری محصااولهااای کشاااورزی ،پرتااودهی بااا پرتااو ایاات.

پرتو گاما بر کاهش ضایعههای ییبزمینی و افازایش مانادگاری

مطالعهای در مقیاس تجاری شامل  7رقم ییبزمینی تحت شرایط

آن در شرایط محیطی مورد برریی قرار میگیرد.

ذخیرهیازی متفاوت تأیید کرد که پرتودهی مانع از کااهش وزن
ییبزمینی در مقایسه با ییبزمینی پرتاودهی نشاده باه ویا ه در

 .2روش انجام آزمایش

دمای ذخیرهیازی  7درجاهی یلسایوس مایشاود [ .]6 ،7در یاه

این آزمایش به صاورت طارح فاکتوریال در قالاب طارح پایاهی

رقاام یاایبزمیناای ژاپناای کااه بااا دزهااای  2/27و  2/47کیلااوگری

بلو های کامل تصادفی با یه تکرار در رقم پیکایو ییبزمینی

پرتودهی شده بودند ،وزن غدهها در طول ذخیرهیاازی در دماای

انجام شد .در این آزمایش یه عامل شامل نوع کوددهی (مصرف

اتاق کاهش یافت اما در دمای  7درجاهی یلسایوس تذییار نکارد

کااود برایاااس عاارف زارعااین و مصاارف بهینااهی کااود برایاااس
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تجزیهی خا ) ،پرتاودهی باا پرتاو گاماا (شااهد و پرتودیاده) و

 3.2نحوهی تعیین تعداد غده در هر بوته

زمان اندازهگیری عاملهای مورد نظر (قبال از انباارداری و  6مااه

بااارای تعیاااین تعاااداد غاااده در هااار بوتاااه پاااا از حاااذف اثااار

پا از انبارداری) مورد توجه قرار گرفت.

حاشیهای 42 ،بوته به طاور کااتورهای انتخااب ،تعاداد غادههاای
آن ها شمارش و میاانگین تعاداد غاده در هار بوتاه محایابه شاد.

 1.2آمادهسازی زمین و عملیات کشت

ییبزمینی رقم پیکایو (عرف زارع و مصرف بهیناه) از جلگاهی

در اوایل بهار یال  4934به زمین مورد نظار بارای اجارای طارح،

رخ مشهد به میزان  44کیلوگرم تهیه شد .وزن چهار تا پنج غدهی

مقدار  7تن کود دامی به ازای هر هکتار داده ،و شخم عمیق انجام

ییبزمینی حدود یک کیلوگرم بود.

شد .در اوایل خرداد ماه عملیات دیسک انجام ،جاوی و پشاتههاا
برایاااس آرایااش کشاات ایجاااد شااد .در مااورد تاااریخ کشاات

 1.2آمادهسازی و پرتودهی نمونهها

ییبزمینی ،زمان کشت بایاد طاوری تنظایم شاود کاه تشاکیل و

برای هر ترکیب تیماری تعداد  9الی  4عدد نمونه در داخال یاک

تویعهی غدهها با آب و هوای گرم مقارن نباشد .با توجه به آب و

پاکت کاغذی قرار داده شده و بر روی پاکات برچسابی نصاب و

هوای جلگهی رخ ،تاریخ کشت ییبزمینی در این ناحیاه اوایال

زمان و مشخصههای ترکیب تیماری بر روی آن ثبات شاد .بارای

خاارداد تاااا  82خااارداد ایااات و تاااریخ کشااات طااارح حاضااار

پرتودهی نمونهها از چشمهی کبالت( 62-گامایال  )882ایاتفاده

 4934/29/27بود .برای تعیین مکان قارار گارفتن تیمارهاا در هار

 9/47گاری بار ثانیاه و

بلو

شد .دز ایتفاده شده  472گری با آهنا

زمان تابشدهی  42ثانیه بود .در هار پرتاودهای از تعاداد  3تاا 48

از روش تصادفی ایتفاده شد؛ بار ایان ایااس  48تیماار در

یک بلو

غدهی ییبزمینی ایتفاده شد.

به طور تصادفی قارار گرفات .وزن غاددی کاه بارای

کشت در نظر گرفته شد بین  42تا  62گرم بود .این غدهها بعاد از
 1.2ذخیرهسازی نمونهها

جدا کردن غدههای آییب دیده و بعضاً خراب به فاصلهی  82تاا

نمونههای پرتودهی شده به همراه نموناههاای پرتاودهی نشاده باه

 87یانتیمتر از یکدیگر کشت شدند.

مدت  6ماه تحت دمای  47الی  82درجاهی یلسایوس و رطوبات

 2.2نحوهی کوددهی

نساابی  42الاای  62درصااد در آزمایشااگاه پرتااودهی مااواد غااذایی

قبل از کشت ،کود دامی به میزان  7تن برای هر هکتار به عنوان اولاین

پ وهشکدهی علوم و فنون هستهای وابسته به یازمان انرژی اتمای

کود به خا

انبار شدند.

اضاافه شاد .کودهاای روی یاولفات ،بوریاک ایاید،

اوره ،یوپر فسفات تریپل و پتاییم یولفات قبل از کشت باه صاورت
دیتی روی پشته ها قرار گرفت و میزان  477کیلاوگرم کاود اوره در

 3.2اندازهگیری درصد مادهی خشک

 4تقسیط  72 ،72 ،72و  87کیلوگرم در هکتار همراه آب آبیااری در

برای اندازهگیری درصد مادهی خشک ،چند عدد غدهی بزرگ،

مرحلههای طول  42یانتیمتر بوتهها تا قبل از خاا دهای باه خاا

متویط و کوچک به ترتیب ،با آب معماولی و آب مقطار شساته
خورده

اضااافه شااد .از زمااان خااا دهاای تااا هااور گاال در یااه مرحلااه

شده و خشک شد .پا از توزین ،غدهها برشهای ناز

محلولپاشی با کودهای کامل ،کاالت آهان و کاالت منگناز انجاام

و به مدت  42یاعت در آون با دمای  77درجهی یلسایوس قارار

شد .در مرحلهی اول محلول پاشی از یولفات ما نیاز ایاتفاده شاد.

گرفتنااد تااا کااامالً خشااک شااوند .یااپا وزن خشااک نمونااههااا

در مرحلهی گلدهی کامل ،یاولوپتاس باه صاورت محلاول در آب

اندازهگیری و درصد مادهی خشک غدهها باه قارار زیار محایابه

آبیاری به زمین اضافه شد بعد از ریزش کامال گالهاا ،در دو مرحلاه

شد []49
( ×422وزن تره غده  /وزن خشک غده) = درصد مادهی خشک غده

محلولپاشی یولوپتاس انجام شد.
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 7.2اندازهگیری مقدار نیترات و کادمیم

جدول  .2مقایساهی میاانگین مقادار نیتارات و کاادمیم در یایبزمینایهاای

مقاادار نیتاارات در غاادههااای یاایبزمیناای بااه روش دی آزو

پرتودهی نشده قبل از ذخیرهیازی برایاس آزمون دانکن

(کالیمتری بعد از کاهش) و مقدار کادمیم باا ایاتفاده از دیاتگاه

نحوهی کوددهی

جذب اتمی بعد از یوزاندن خشک نمونههای گیاهی در کوره باا

کوددهی برایاس عرف زارعین

نیترات

کادمیم

(میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک)

(میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک)

874a

8/7a

کوددهی برایاس یافتههای

کمک هیدروکلریک ایید و نیتریک ایید اندازهگیری شد [.]44

تجزیهی خا

b

482

میانگینهایی که در هر یتون دارای حروف مشتر
دانکن تفاوت معنیدار ندارند.

 4.2تحلیل آماری

b

2/77

هساتند ،برایااس آزماون

تحلیل آماری ( )ANOVAیافتهها با ایتفاده از نرمافزار SPSS

یافتهها نشان داد کاه اثار ناوع کاوددهی بار مقادار نیتارات و

انجام شد .بارای ریام نمودارهاا و جادولهاا از نارمافازار اکسال

کااادمیم غاادههااای یاایبزمیناای در یااطح احتمااال یااک درصااد

( )Excelایتفاده شد؛ برای مقایساهی میاانگینهاا نیاز از آزماون

معنیدار بوده و با مصرف بهینهی کود ،مقادار نیتارات و کاادمیم

چند دامنهی دانکن در یطح احتمال معنایداری ماورد نظار بهاره

غدههای ییبزمینی به طاور چشامگیاری کااهش ماییاباد .حاد

گرفته شد .مقایساهی میاانگین عامالهاای ماورد مطالعاه برایااس

بحرانی مقدار نیترات در غدههای ییبزمینای  832میلایگارم در

آزمون  Fبه انجام ریید.

کیلوگرم وزن خشک و  62میلیگرم در کیلوگرم بار مبناای وزن
تر ایت [ .]47با توجاه باه جادول  8مقادار نیتارات در غادههاای

 .3یافتهها و بحث

متنا ر با عرف زارع و مصرف بهینه پایینتر از حد بحرانی بود اما

 1.3نیترات و کادمیم

در غدههایی که مصرف بهینهی کود در کشت آنها رعایت شده
عاماالهااای

بود مقدار نیترات  494واحد نسبت به غدههایی که برایاس عرف

دادههااای تحلیاال واریااانا اثاار یااطحهااای مختل ا

کوددهی ،پرتو و زمان انادازهگیاری بار میازان نیتارات و کاادمیم

زارعین و بدون رعایت اصول مصرف بهیناهی کاود کشات شاده

یاایبزمیناای و مقایسااهی میااانگین مقاادار نیتاارات و کااادمیم در

بودند کاهش داشت .از آنجا که حد مجاز کادمیم در غادههاای

ییبزمینیهای پرتودهی نشده قبل از ذخیرهیازی در جدولهای

ییبزمینی  2/286تا  2/247میلیگارم بار کیلاوگرم وزن خشاک

 4و  8در شده ایت.

ایت [ ،]46برایاس دادههای جدول  8مالحظه میشود که مقدار
کاادمیم در غاادههاایی کااه مصارف بهینااه کاود در کشاات آنهااا

جدول  .1تحلیل واریانا اثر یطحهای مختل

عاملهای کوددهی ،پرتاو و

رعایت شده ایت ،با وجود پایین بودن نسابت باه غادههاایی کاه

زمان بر مقدار نیترات و کادمیم ییبزمینی
نیترات
منبع تذییر

مصرف بهینهی کود در کشت آنهاا رعایات نشاده ایات ،هناوز

کادمیم

بسیار باالتر از حد مجاز ایت و به احتماال زیااد دلیال آن آلاوده

درجهی

میانگین

درجهی

میانگین

آزادی

مربعها

آزادی

مربعها

8

242/667n.s

8

4/728n.s

کوددهی

4

**444742/467

4

**82/837

گذشته بوده ایت .افزایش مقدار نیتارات و کاادمیم در غادههاای

پرتو

4

432/467n.s

4

2/264n.s

ییب زمینی در صورت عدم رعایت اصول مصارف بهیناهی کاود

n.s

4

بلو

424/467

زمان

4

کوددهی -پرتو

4

n.s

48/667

کوددهی -زمان

4

n.s

42/667

پرتو -زمان

4

n.s

74/222

کوددهی -پرتو -زمان

4

n.s

97/722

4

خطا

44

744/768

44

4
4
4

n.s

2/494

n.s

2/694

n.s

2/222

n.s

2/227

n.s

2/874

بودن خا

مزرعه در نتیجهی ایتفادهی بیش از حد از کودهاای

فسفاته و عدم رعایت اصول مصرف بهینهی کاود طای یاالهاای

تویط پ وهشگران مختل

گزارش شاده ایات [ .]42 ،47پرتاو

گاما و زمان اندازهگیری ،تأثیر معنیداری بر روی مقدار نیترات و
کادمیم غدهها نداشت.
 2.3درصد مادهی خشک و میزان کاهش رطوبت

4/476

یافتههای تحلیل واریانا اثرات اصلی و اثرات متقابل مرباو باه

** :معنیدار در یاطح  4درصاد :* ،معنایدار در یاطح  7درصاد :n.s ،عادم

درصااد مااادهی خشااک و میااانگین درصااد مااادهی خشااک در

معنیداری.

ییبزمینیهای متنا ر با عارف زارع و مصارف بهیناهی کاود در
جدولهای  9و  4در شده ایت.
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جدول  .3تحلیل واریانا یطحهاای مختلا

عامالهاای کاوددهی ،پرتاو و

باارای مقایسااهی میاازان از دیاات دادن آب در ترکیاابهااای

زمان بر درصد مادهی خشک ییبزمینی
درجهی آزادی

میانگین مربعها

منبع تذییر

8

2/742n.s

کوددهی

4

**87/623

بلو

تیماری نظیر عرف زارع پرتاودهی نشاده ،عارف زارع پرتاودهی
شده ،مصرف بهینهی کود پرتودهی نشده و مصرف بهینهی کاود
پرتودهی شده ،اعاداد مرباو باه درصاد ماادهی خشاک قبال از

پرتو

4

6/898

انبااارداری از اعااداد مربااو بااه درصااد مااادهی خشااک بعااد از

زمان

4

**93/772

انبارداری کم شد و برای هر چهار ترکیب تیماری ذکر شاده یاه

کوددهی -پرتو

4

n.s

کوددهی -زمان

4

8/249n.s

تکرار که حاصل اختالف درصد مادهی خشک در قبال و بعاد از

پرتو -زمان

4

**

کوددهی -پرتو -زمان

4

n.s

خطا

44

*

4/284

انبارداری بود به دیت آمد؛ این اعداد با نارمافازار  SPSSماورد

3/792

تجزیه و تحلیل قارار گرفتاه و بارای مقایساهی میاانگین آنهاا از

2/467

آزمون دانکن ایتفاده و دادههای حاصل در جادول  7ثبات و در

2/224

شکل  4نشان داده شد.

** :معنیدار در یاطح  4درصاد :* ،معنایدار در یاطح  7درصاد :n.s ،عادم
معنیداری.

جدول  .1تحلیل واریانا یطحهای مختل
میزان از دیت دادن آب ییبزمینی

جدول  .1میانگین درصد مادهی خشک در ییبزمینیهای متناا ر باا عارف

منبع تذییر

زارع و مصرف بهینهی کود
عرف زارع

عاملهای کاوددهی و پرتاو بار

درجه آزادی

میانگین مربعات

8

2/298n.s

4

**4/287

بلو

مصرف بهینهی کود

پرتودهی نشده

پرتودهی شده

پرتودهی نشده

پرتودهی شده

کوددهی

قبل از انبارداری

46/26

47/62

82/23

43/77

بعد از انبارداری

84/44

43/44

89/42

82/67

درصد ماادهی خشاک در نموناههاای متناا ر باا عارف زارع

**

پرتو

4

43/276

کوددهی -پرتو

4

*2/992

خطا

6

2/292

** :معنیدار در یاطح  4درصاد :* ،معنایدار در یاطح  7درصاد :n.s ،عادم
معنیداری.

پرتودهی نشده در طول مادت انبارماانی از  46/26باه  84/44و در
نمونههای پرتودهی شده از  47/62به  43/44درصد افزایش یافت.

4.5

نشده از  82/23به  89/42و در نمونههای پرتودهی شاده از 43/77

4

به  82/67درصد افزایش یافت .باین ترکیاب تیمااری نظیار عارف

3.5

b

زارع پرتودهی نشده قبل از ذخیرهیازی و نظیار مصارف بهیناهی

3

کود پرتودهی نشده قبل از ذخیارهیاازی در یاطح احتماال یاک

2.5

c

درصد اختالف معنیدار وجود داشت .درصد ماادهی خشاک در

2
1.5

ییبزمینی متنا ر با مصرف بهینهی کود  9/89درصد بایشتار از

d

1

ییبزمینی متنا ر با عرف زارع بوده ایت .افزایش درصد مادهی

0.5

خشک ییبزمینی با مصرف بهینهی کود تویط دادخواه ()4934

0

مصرف بهینهی کود -پرتودیده

و ملکوتی و همکاران ( )8227نیز گزارش شده ایت [.]43 ،47

مصرف بهینهی کود -شاهد

عرف زارع -پرتودیده

عرف زارع -شاهد

ترکیب تیماری

شکل  .1مقایسهی میانگین کااهش وزن یایبزمینای بعاد از ذخیارهیاازی در
تیمارهای مختل

73

برایاس آزمون دانکن.

اختالف درصد مادهی خشک قبل و بعد از انبارداری

این تذییرات در نمونههای متنا ر با مصرف بهینهی کود پرتودهی

a

5

اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری ییبزمینی در شرایط . . .

بین ترکیبهاای تیمااری نظیار عارف زارع -شااهد و عارف

ییبزمینی نظیر عرف زارع -شاهد و نیز مانادگاری یایبزمینای

زارع -پرتودیده اختالف معنیدار در یطح احتماال یاک درصاد

متنا ر با مصرف بهینهی کود -پرتودیده بیشتار از حالات عارف

وجود دارد و مقدار اختالف در درصد مادهی خشک قبال و بعاد

زارع -پرتودیده ایت .در نتیجه در مورد ییبزمینی رقم پیکایو،

از ذخیرهیازی در ترکیب تیماری نظیر عارف زارع -شااهد 8/27

مصرف بهینهی کود (مصرف کود برایااس تجزیاهی خاا ) باا

درصد بیشتار از ترکیاب تیمااری نظیار عارف زارع -پرتودیاده

کاهش غلظات آالینادههاا (نیتارات و کاادمیم) ،افازایش درصاد

ایت .همچنین بین ترکیب تیماری نظیار مصارف بهیناهی کاود-

مادهی خشک و کاهش هدررفت آب در مدت زمان ذخیارهیاازی

شاهد و مصرف بهینهی کود -پرتودیده تفاوت معنیدار در یطح

باعث افزایش مدت ماندگاری شده ایت .در مجموع میتوان گفات

احتمال یک درصد وجود دارد و اختالف درصد ماادهی خشاک

در این آزمایش بیشترین میاانگین اخاتالف درصاد ماادهی خشاک

قبل و بعد از ذخیرهیازی در حالت مصرف بهینهی کاود -شااهد

قبل و بعد از انبارداری  4/72درصد بود که مربو به ترکیب تیمااری

 8/43درصد بیشتر از مصرف بهینهی کود -پرتودیده ایت .الزم

نظیر عرف زارع -شاهد ایت ،بنابراین ،این ترکیب تیماری کامتارین

به ذکر ایت که هر قدر اختالف درصد مادهی خشک قبل و بعد

ماندگاری را دارد .همچنین کمترین میازان اخاتالف درصاد ماادهی

از ذخیرهیازی بیشتر باشد به معنای از دیت دادن آب بیشتر و

خشک قبل و بعد از انبارداری  2/3درصد بود که مربو به تیمار نظیر

به عبارتی ماندگاری کمتر ایت .بناابراین ترکیاب تیمااری نظیار

مصرف بهینهی کود -پرتودیده ایت و بنابراین ،این ترکیاب تیمااری

عرف زارع -پرتودیده ماندگاری بیشتری نسبت به حالت عارف

بیشترین ماندگاری را دارا ایت.

زارع -شاهد و همچناین ترکیاب تیمااری نظیار مصارف بهیناهی
کود -پرتودیده ماندگاری بایشتاری نسابت باه مصارف بهیناهی

 .1نتیجهگیری

کود -شاهد دارد و میتاوان نتیجاه گرفات در یایبزمینای رقام

برایاس یافتهها ،مصرف بهینهی کود باعاث کااهش معنایدار در

پیکایو پرتو گاما باعث افزایش مدت ماندگاری شاده ایات کاه

غلظت آالیندههای نیترات و کادمیم و افزایش در درصاد ماادهی

دلیل آن ممانعت از جوانهزنی و در نتیجه کاهش هدررفت آب و

خشک غدههای ییبزمینی میشود (مقادار نیتارات و کاادمیم و

جلوگیری از انقباض غدهها ایت .به نظار مایریاد پرتاودهی ،باا

همچنین درصد مادهی خشک در غدههایی که برایااس مصارف

ممانعت از تشکیل نوکلئیک اییدها و نوکلئوتیدها و با بارهمزدن

بهینااهی کااودی کشاات شااده بودنااد بااه ترتیااب 443/67 ،و 2/77

یااازوکار یاانتز هورمااونهااای گیاااهی و ایجاااد ناهنجاااریهااای

میلیگرم بر کیلوگرم وزن خشک و  82/23درصد و در غدههایی

کروموزومی در یلولهای بافت مریستم و تخریب آنهاا ،اثارات

که برایاس عرف زارعین و بدون رعایت اصول مصارف بهیناهی

مثبت مذکور را بر جای میگذارد [ .]82بین ترکیب تیماری نظیار

کود کشت شاده بودناد باه ترتیاب 874/99 ،و  8/7میلایگارم بار

عرف زارع -شاهد با ترکیب تیماری نظیر مصرف بهیناهی کاود-

کیلوگرم وزن خشاک و  46/26درصاد باود) و ایان عامالهاا بار

شاهد تفاوت معنیدار در یطح احتمال یک درصد وجاود دارد و

افاازایش ماناادگاری غاادههااای یاایبزمیناای در طااول  6ماااه

اختالف درصد مادهی خشک قبل و بعد از ذخیرهیازی در حالت

ذخیرهیازی تأثیر معنیدار داشات .پرتاو گاماا نیاز باا ممانعات از

عرف زارع -شاهد نسبت به مورد مصارف بهیناهی کاود -شااهد

جوانهزنی و کاهش انقباض و هدررفت آب در غدهها بر افازایش

 4/43درصد بایشتار ایات .هامچناین مقایساه باین ترکیابهاای

ماندگاری آن ها تأثیر معنیدار داشات .بهتارین ترکیاب تیمااری،

تیماااری نظیاار عاارف زارع -پرتودیااده و مصاارف بهینااهی کااود-

متعلق به مصرف بهینهی کود -پرتودیده بود که کمترین اختالف

پرتودیده نیز نشان داد که در یطح احتمال یک درصاد اخاتالف

در درصااد مااادهی خشااک در قباال و بعااد از ذخیاارهیااازی (2/3

معنیدار دارناد و اخاتالف درصاد ماادهی خشاک قبال و بعاد از

درصد) و بیشترین ماندگاری را داشت .در حالیکه تیماار نظیار

ذخیرهیازی در حالت عرف زارع -پرتودیده  2/29درصد بیشتر

عرف زارع -شاهد بیشترین اختالف در درصاد ماادهی خشاک

از حالت مصرف بهینهی کود -پرتودیده ایت .بنابراین ماندگاری

در قبل و بعد از ذخیرهیازی ( 4/72درصد) و کمترین مانادگاری

ییبزمینای متناا ر باا مصارف بهیناهی کاود -شااهد بایشتار از

را داشت .با توجه به یافتهها و نظر به ایانکاه میازان کااهش وزن
22

4934 ،74 ،مجلهی علوم و فنون هستهای

مرجعها

غدههای حاصل از تیماار نظیار مصارف بهیناهی کاود در دورهی

[1] Office of the Information and Communication
Technology Center, 2014, Agricultural
statistics. Volume 1: Agricultural and
horticultural crops, crop year 2013-2014,
Department of Planning and Economy
Department
of
Agriculture,
E-mail:
info@maj.ir, Website: www.maj.ir, Tehran,
Iran.

 از اینرو برتری پرتاودهی باا پرتاو گاماا در،انبارداری کمینه بود

[2] A. Imani, M. Rasooli, Effects of Seed Tuber
Size on Growth and Yield of Potato Cultivar
Moron, Journal of agricultural Sciences
Islamic Azad University, 12 (1) (2006) 165173.

 مهندس مهدی فرجی و:بدینوییله از همکاری صمیمانهی آقایان

شرایط مصرف بهینهی کود برای افزایش ماندگاری یایبزمینای
 بنابراین توصیه میشود این برریی در ماورد یاایر.به اثبات ریید
.محصولهای کشاورزی نیز انجام شود
تشکر و قدردانی
،حجت دادخواه از دانشکدهی کشاورزی دانشگاه تربیت مادرس
دکتر احمدبای بوردی از مرکز تحقیقاات کشااورزی آذربایجاان
 مهندس محمد تکایی و یرکار خانم مهندس لیال قرباانلو،شرقی

[3] A. Toutiaei, A. Soleimani, Reduce waste
agricultural products, Infrastructure studies
office of the Iranian parliament preceding
studies., Serial Number: 9981 (2010) 27.

از مرکز تحقیقات کشاورزی زنجان و جنااب آقاای دکتار حمیاد
دهقانی ایتاد آمار و یرکار خانم رفیعی از دانشکدهی کشاورزی
. یپایگزاری و قدردانی میشود،دانشگاه تربیت مدرس

[4] M.J. Malakouti, The proper use of fertilizer for
crops in Iran: Determine the amount, type and
timing of fertilizer to the relative selfsufficiency, social food security and increase
farmers' income, Khaneye Keshavarz. 101:
330, Moballaghane Publisher, Tehran, Iran
(2014).

پینوشتها
1. Solanumtuberosum L.
2. D. rotundata

[5] A. Matsuyama, K. Umeda, Sprout inhibition in
tubers and bulbs, in: Preservation of Food by
Ionizing Radiation (Josepson, E.S; Peterson, M.
S., Eds.) Vol. in CRC Press, Boca Raton,
Florida (1983).
[6] K. Umeda, The first potato irradiator in Japanthe success and setbacks encountered during
three years commercial operation. Food
Irradiat. Inform., 8 (1978) 24-37.
[7] K. Umeda, K. Kawashima, H. Takano, T. Sato,
Sprout inhibition of potatoes by ionizing
radiation. Part 2. Radiation treatment of NorinI-go and the effect of irradiation on the crisps
made of irradiated potato. Nippon Shokuhin
Kogyo Gakkaishi, 16 (1969) 65–73.
[8] S.A. Adesuyi, J.A. Mackenzie, The inhibition
of
sprouting
in
stored
yams,
DioscorearotundataPoir, by gamma irradiation
and chemicals, in: Radiation Preservation of
Food, International Atomic Energy Agency,
Vienna, 127 (1973).

24

. . . اثر پرتو گاما بر افزایش طول عمر انباری ییبزمینی در شرایط

[9] S.A. Adesuyi, The use of radiation for control of
sprouting and improving the food qualities of
yams, Dioscoreaspp. Part of a coordinated
programme on the shelf-life extension of
irradiated fruits and vegetables, Final Report,
International Atomic Energy Agency, (IAEAR1506-F), Vienna, 38 (1976).

[16] M.A. Radwan, A.K. Salama, Market basket
survey for some heavy metals in Egyiptian
fruits and vegetables, J. Food and Chemical
Toxicology, 44 (2006) 1273-1278.
[17] M.J. Malakouti, A. Bybordi, R. Ranjbar, A.
A. Nouri, The Role of Zinc (Zn) and Potassium
(K) on the Reduction of Nitrate (NO3) and
Cadmium (Cd) Contaminants in Potato and
Onion, Retrieved from: http://zinc-crops.
ionainteractive.com/ZnCrops2007/PDF/2007.
pdf. (2007).

[10] O.A. Curzio, C.A. Croci, Extending onion
storage life by gamma irradiation. J. Food
Process. Preserv., 7 (1983) 19–23.
[11] M. Rezaee, M. Almassi, A. Majdabadi
Farahani, S. Minaei, M. Khodadadi, Potato
Inhibition and Tuber Quality after Post Harvest
Treatment with Gamma Irradiation on Different
Dates. J. Agr. Sci. Tech., 13 (2011) 829-842.

[18] M.J. Malakouti, A. Bybordi, S.J. Tabatabaei,
Balanced fertilization of vegetable crops,
Anapproachtoenhance yield and quality of
vegetables, reduce contaminants and improve
humanhealth. Agronomy Department. Ministry
of Jihad-e-Agriculture. Iran (2004) 338.

[12] J. Nouri, F. Toofanian, Extension of Storage
of Onions and Potatoes by Gamma Irradiation,
Pakistan Journal of Biological Sciences, 4
(2001) 1275-1278.

[19] H. Dadkhah, The effect of different levels of
zinc and boron on yield and dry matter in
potato, MSc. Thesis, Soil Science Department,
Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
(2013).

[13] H.R. Khazaie, M.J. Arshadi, Effect of
nitrogen topdress fertilizer application by using
chlorophyll meter on yield and quality of potato
(Agria cv.) in climate conditions of Mashhad.
Journal of Horticulture Science (Agricultural
Sciences and Technology), 22(2) (2009) 49-63.

[20] Effect of Electron irradiation doses on storage
of Iranian onions. Journal of Nuclear Science
and Technology, 49 (2010) 66-72.

[14] Y.P. Kalra, Handbook of Reference Methods
for Plant Analysis. CRC Press, Florida (1998).
[15] The amount of nitrate accumulation in potato
and tomato. Journal of Environmental (UOE),
50 (2012) 62-71.

28

