علوم باغبانی ایران
دورة  ،64شمارة  ،1بهار ( 1936ص )151-141

بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکیل سوخ
و شاخصهای رشد ژنوتیپهای پیاز
عبدالستار دارابی

*

استادیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان
(تاریخ دریافت - 4931/44/41 :تاریخ تصویب)4939/5/41 :

چکیده
بهمنظور بررسی اثر روشهای کشت بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخصهای رشد ژنوتیپهای پیاز
آزمایشی بهصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با  9تکرار در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام گرفت .عامل اصلی دو روش کاشت :نشایی و سوخچه و عامل
فرعی چهار ژنوتیپ :پیاز اصالحشده بهبهان؛ تودۀ محلی رامهرمز؛ رقم تگزاس ارلیگرانو و پریماورا
بود .تاریخ تشکیل سوخ به روش نسبت تشکیل سوخ و مجموع تجمعی تخمین زده شد .در روش
کشت سوخچه ،تاریخ تشکیل سوخ از تاریخ  11دیماه تا  14بهمنماه متغیر بود .در روش کشت
نشایی ،سوخ از تاریخ  11بهمنماه تا  3اسفندماه تشکیل شد .بیشترین سرعت رشد نسبی گیاه (4/431
گرم در گرم در روز) به پیاز اصالحشدۀ بهبهان تعلق داشت .بیشترین سرعت رشد محصول (14 /15
گرم در مترمربع در روز) و سوخ ( 15/39گرم در مترمربع در روز) در رقم پریماورا مشاهده شد.
بیشترین شاخص سطح برگ ( )5/14به رقم تگزاس ارلیگرانو مربوط بود .براساس نتایج این آزمایش
به منظور زودرس کردن پیاز در خوزستان کاشت رقم پریماورا به روش کشت سوخچه با میانگین
عملکرد  14/49تن در هکتار توصیه میشود.
واژههای کلیدی :سرعت رشد نسبی ،سرعت رشد محصول ،شاخص سطح برگ ،نسبت تشکیل سوخ.
مقدمه
پياز گياهی است که چرخۀ ترموپریودیک (چرخۀ دمایی)
دارد و برای گلدهی به ورناليزاسيون (بهارهسازی)
نيازمند است ولی توليد محصول آن طی یک فصل رشد
انجام میپذیرد .هر برگ شامل دو قسمت پهنک و غالف
است .دو نوع برگ در این گياه دیده میشود ،برگهای
بالغ فتوسنتزی که پهنک و غالف دارند و برگهای
ذخيرهای داخلی که در این برگها ،پهنک نمیتواند
رشد کند و فقط غالف دارد (.)Lancaster et al., 1996
سوخ اندام رویشی و بخش خوراکی گياه است .هنگام
تشکيل سوخ ابتدا غالف برگهای فتوسنتزی متورم
میشود ،سپس در برگهای ذخيرهای داخلی که رشد
* تلفن63144119164 :

پهنک متوقف شده است غالف رشد میکند و متورم و
ضخيم میشود و سوخ شکل میگيرد (.)Brewster, 2008
بهطورکلی ،از نظر آستانۀ طول روز مورد نياز برای
تشکيل سوخ ارقام پياز به گروههای روزکوتاه،
روزمتوسط ،روزبلند ،خيلی روزبلند ،بیتفاوت و
دوفتوپریودی تقسيم میشوند ( Shanumugasundaram,
 .)2001; Brewster, 2008مطالعات Lancaster et al.
) (1996نشان دادند حداقل طول روز برای تشکيل سوخ
1
در ارقام ارلی النگ کيپر و pokekohe Longkeeper
19ساعت و  65دقيقه بودWickramasingh et al. .
( )2000حداقل طول روز مورد نياز برای تشکيل سوخ در
ارقام  Agrifound Dark Redو  Red CreoleEarlyرا 11
E-mail: darabi6872@yahoo.com
1. Early Longkeeper
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ساعت تعيين کردند )2009( Darabi .گزارش داد که
سوخ در نه تودة بومی و سه رقم پریماورا ،گلما و زرگان
در منطقۀ بهبهان از  13اسفندماه با طول روز  11ساعت
و  1دقيقه تا  11اردیبهشتماه با طول روز  19ساعت و
 61دقيقه تشکيل شد .در منطقۀ کرج در این ژنوتيپها
سوخ از تاریخ  1خرداد با طول روز  16ساعت و 16
دقيقه تا  5مرداد با طول روز  16ساعت و  5دقيقه
تشکيل شد.
برای درک بيشتر مبانی فيزیولوژیکی عملکرد گياهان
زراعی نياز به بررسی کمّی مؤلفههای رشد جامعۀ گياهی
است .مجموع روشهایی که بهمنظور بررسی کمّی این
مؤلفهها استفاده میشوند به آناليزهای رشد معروفاند .از
شاخصهای معمولیای که توسط پژوهشگران مختلف
استفاده شده است میتوان سرعت رشد نسبی ،سرعت
رشد محصول ،شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص
را نام برد ).(Koocheki & Sarmadnia, 1995
 (1996) Tei et al.رشد  Hysumرا آناليز کردند .وزن
خشک اوليۀ گياه ( 1روز بعد از جوانهزدن)  6/1ميلیگرم
و وزن خشک نهایی  91/4گرم ،سطح اولي ۀ ب رگ 6/11
سانتیمتر مربع و بيشترین شاخص سطح برگ  9/1ب ود.
سوخ در  49روز بعد از جوانهزدن تشکيل شدNasreen .
 )2003( et al.گزارش کردند که سرعت رشد محصول در
ابت دای رش د پي از اف زایش و در  46ت ا  15روز بع د از
نشاکاری به بيشترین مقدار رسيد و س پس ت ا روز 165
بعد از نشاکاری بهسرعت کاهش یافت.
 )2005( Asghar zadeh et al.اثر روشهای مختلف
کشت بر عملکرد دو تودة پياز را مطالعه کردند .عملکرد
تودة قرمز آذرشهر در روش کشت سوخچه حدود 96
درصد بيشتر از کشت مستقيم بود .در تودة سفيد کاشان
اختالف عملکرد سه روش کشت معنادار نبودMirzaea .
 (2008) & Khodadadiدر یک آزمایش استریپپالت در
منطقۀ جيرفت سه رقم پياز روزکوتاه و سه روش توليد را
مطالعه کردند .در این پژوهش مناسبترین روش توليد،
روش نشایی تعيين شد و رقم پریماورا در کشت نشایی
برترین تيمار بود .نتایج پژوهش دیگری در کرمان نشان
داد که توليد سوخچه برای زودرسی و افزایش عملکرد
محصول مؤثرتر از نشاست (.)Solaimani et al., 2011
 (2001) Khokharرقم فولکارا را برای توليد پياز به روش

سوخچه در پاکستان توصيه کردند.
) (2004با مقایسۀ نه ژنوتيپ پياز در هندوستان گزارش
کردند که مناسبترین ژنوتيپ برای سيستم کشت
سوخچه هيبرید یلوگرانکس است(2008) Brewster .
گزارش داد سوخچه بهدليل داشتن مواد ذخيرهای فراوان
در مقایسه با بذر و نشا موجب افزایش سرعت رشد گياه
میشود و محصول بسيار زودرس توليد میکند.
استان خوزستان با سطح زیر کشت  6164هکتار
یکی از مناطق مهم توليد پياز در کشور است
) .(Anonymus, 2011برداشت پياز در این منطقه در
اواسط اردیبهشتماه و خردادماه انجام میشود .بعضی
سالها قيمت محصول هنگام برداشت به اندازهای پایين
است که کشاورزان از برداشت آن صرفنظر میکنند.
درصورتیکه بتوان این محصول را زودرس کرد تا در
ماههای اسفند یا اوایل بهار (طرح استمرار توليد) که بازار
با خأل این محصول مواجه است ،برداشت کرد ضمن
کمک به پيشگيری از افزایش بیرویۀ قيمت پياز در
کشور ،توليدکننده نيز محصول خود را با قيمت مناسب
به فروش خواهد رساند .با عنایت به اینکه برای
زودرسکردن پياز دو روش کاشت نشا و سوخچه توصيه
میشود ) (Brewster, 2008و تا کنون هيچ بررسیای در
ارتباط با کشت سوخچه و مقایسۀ دو روش کاشت
سوخچه و نشا بر زودرسی و عملکرد پياز در خوزستان
انجام نگرفته است این بررسی بهمنظور تأثير این دو
روش کاشت بر تاریخ تشکيل سوخ ،شاخصهای رشد و
عملکرد ژنوتيپهای پياز اصالحشدة بهبهان ،تودة محلی
رامهرمز و ارقام تگزاس ارلیگرانو و پریماورا اجرا شد.
Naz & Amjad

مواد و روشها
این پژوهش بهصورت آزمایش کرتهای خردشده در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در
ایستگاه تحقيقات کشاورزی بهبهان در سال زراعی
 1931 1931با´ 96º:94عرض شمالی و ´ 56º:16طول
شرقی اجرا شد .محل آزمایش اقليم گرم و نيمهخشک با
ارتفاع  916متر از سطح دریا و متوسط بارندگی ساليانۀ
 963ميلیمتر است .عامل اصلی شامل دو روش کاشت:
نشایی و سوخچه ( )setو عامل فرعی شامل چهار ژنوتيپ
پياز اصالحشدة بهبهان ،تودة محلی رامهرمز ،رقم تگزاس
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ارلیگرانو و پریماورا بود .بهمنظور توليد سوخچه ،بذور
ژنوتيپهای بررسیشده در اوایل فروردینماه با تراکم
 11 16گرم بذر در کرتهایی به ابعاد یک مترمربع
کشت شدند .سوخچهها اوایل تيرماه برداشت شدند .پس
از برداشت تا هنگام انتقال ،سوخچهها در انبار با دمای
 16تا  96درجۀ سانتیگراد نگهداری شدند .برای توليد
نشا ،بذور در تاریخ  96مرداد در خزانۀ کشت و نشاها در
مرحلۀ  1تا  9برگی به زمين اصلی منتقل شدند .تاریخ
انتقال سوخچه و نشا به زمين اصلی اول آبانماه بود.
خاک محل آزمایش سيلتی رسی لوم با  pH=1/1و
هدایت الکتریکی  1/19دسیزیمنس بر متر ،ميزان کربن
آلی خاک  6/6درصد و فسفر و پتاس قابل جذب
بهترتيب  6و 156ميلیگرم در کيلوگرم خاک بود .ميزان
مصرف کود عبارت بود از  156کيلوگرم سوپرفسفات
تریپل و 166کيلوگرم سولفات پتاسيم در هکتار که
هنگام تهيۀ زمين بهطور یکنواخت پخش و با خاک
مخلوط شدند .کود نيتروژن الزم نيز به ميزان 156
کيلوگرم اوره در هکتار ،در  9نوبت ،یک سوم آن قبل از
کاشت و دو سوم بقيه در دو نوبت  65روز بعد از
نشاکاری و اوایل سوخدهی بهصورت سرک مصرف شد
( .)Bybordi & Malakouti, 1999هر پالت آزمایشی
شامل  1خط کاشت به طول  6/3متر و به مساحت
 11/14مترمربع بود .فاصلۀ خطوط کاشت  96سانتیمتر
و فاصلۀ بوتهها روی خطوط  1سانتیمتر منظور شد.
سطح برداشت  1خط ميانی با حذف  6/95متر از باال و
پایين هر خط و به مساحت  1/51مترمربع بود .تاریخ
تشکيل سوخ با شاخص نسبت تشکيل سوخ (بيشترین
قطر سوخ تقسيم بر حداقل قطر گردن) مشخص شد،
برای این منظور از  15روز بعد از سبزشدن گياهان
حاصل از سوخچه (یا  15روز بعد از انتقال نشا و
سوخچه به زمين اصلی) تا هنگام برداشت به فواصل 15
روز 5 ،گياه بهطور تصادفی از هر کرت انتخاب و
بيشترین قطر غالف ،و یا سوخ (بعد از تشکيل سوخ) و
حداقل قطر گردن با استفاده از ریزسنج اندازهگيری
شدند (شایان ذکر است که غالف بخش ذخيرهای گياه
قبل از تشکيل سوخ است که در قسمت تحتانی پهنک
سبزرنگ واقع شده است ،هنگام تشکيل سوخ غالف
متورم و به سوخ تبدیل میشود ،بنابراین برای تعيين
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نسبت تشکيل سوخ ،قبل از تشکيل سوخ بيشترین قطر
غالف و بعد از تشکيل سوخ که غالف به سوخ تبدیل
شد ،بيشترین قطر سوخ اندازهگيری شد) .در مراحل
اوليۀ رشد گياه ،نسبت تشکيل سوخ حدود یک است.
هنگام تشکيل سوخ ،قطر آن خيلی سریع افزایش و
درنتيجه نسبت فوق نيز زیاد میشود ،وقتی این نسبت از
 1بيشتر شد بهمنزلۀ زمان شروع تشکيل سوخ در نظر
گرفته شد ( .)Brewster, 1990زمان تشکيل سوخ را
میتوان به کمک یک شاخص حساس ،قابل اعتماد و
غيرتخریبی معروف به «مجموع تجمعی» 1تخمين زد.
در این روش در هر دورة نمونهبرداری ،اختالف تجمعی
بين ميانگين نسبت تشکيل سوخ ( 5گياه) و نسبت
تشکيل سوخ گياهانی که سوخ در آنها تشکيل نشده
است (معموالً  1/1در نظر گرفته میشود) محاسبه
میشود .سپس در یک نمودار ،مجموع تجمعی اختالف
نسبت تشکيل سوخ با  1/1در هر نمونهبرداری ،نسبت به
محور زمان رسم میشود (شکل .)1قبل از تشکيل سوخ،
نوسانات نسبت تشکيل سوخ قابل مالحظه نيست ولی
بعد از تشکيل سوخ ،این نسبت بهسرعت افزایش و
درنتيجه مقدار عددی مجموع تجمع نيز بهسرعت زیاد
میشود .زمان تشکيل سوخ را میتوان اولين نقطهای
دانست که مقدار مجموع تجمعی بهسرعت افزایش
مییابد (.)Lancaster et al., 1996
بهمنظور آناليز رشد از  15روز بعد از انتقال سوخچه
و نشا (و یا  15روز بعد از سبزشدن گياهان حاصل از
سوخچه) تا هنگام برداشت ،به فاصلۀ  15روز 16گياه از
هر کرت برداشت و سطح برگ و وزن خشک گياه
یادداشت شد .وزن خشک اندامهای برداشتشده با
قراردادن این اندامها در آون در دمای  45درجۀ
سانتیگراد بهمدت  11ساعت تعيين شد ( Tei et al.,
 .)1996سطح پهنک با فرمول  LA=πlw/2تخمين زده
شد  .عدد  LA ،9/16سطح پهنک l ،طول قسمت سبز
پهنک و  wبزرگترین قطر پهنک است ( Tei et al.,
 .)1996شاخصهای رشدی سرعت رشد نسبی ،سرعت
رشد محصول ،سرعت رشد سوخ و شاخص سطح برگ
در روش کشت سوخچه در  16نوبت و در روش کشت
نشایی در  11نوبت با استفاده از روابط زیر محاسبه شدند:
)1. Cumulative sums (cusums
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)RGR= (lnW2-lnW1) / (T2-T1
)CGR= (1/GA) (W2-W1) / (T2-T1
)BGR= (1/GA) (B2-B1) / (T2-T1
)LAI= [(LA2+LA1) / 2] (1/GA

 RGRسرعت رشد نسبی برحسب گرم در گرم در روز،
 W1و  W2وزن خشک گياه در زمان) (T1و زمان )،(T2

 CGRسرعت رشد محصول برحسب گرم در روز در
مترمربع و  GAسطح زمين پوشيدهشده توسط گياهBGR ،
سرعت رشد سوخ برحسب گرم در روز در مترمربع B1 ،و
 B2وزن خشک سوخ در زمان ) (T1و زمان (LAI ،(T2
شاخص سطح برگ و  LA1و  LA2سطح برگ در زمان
) (T1و زمان ) (T2هستند (.)Tekalign & Hammes, 2005

شکل  .1تخمين تاریخ تشکيل سوخ در روش کشت سوخچه در ژنوتيپهای مورد بررسی
الف) نسبت تشکيل سوخ؛ ب) مجموع تجمعی ()1/1
برداشت سوخ در زمان رسيدن فيزیولوژیک ،که در
 56تا  16درصد بوتهها ،گردن (ساقۀ دروغی) نرم و
درنتيجه پهنکها افتاده و ریزش و مرگ آنها آغاز شده
باشد ،انجام گرفت ) .(Brewster, 2008از نظر تقویم
زمانی برداشت سوخ در روش کشت سوخچه و نشایی
بهترتيب در تاریخ  16فروردین و  3اردیبهشت صورت
گرفت .در پایان دادهها با نرمافزار  MSTATCتجزیه و
ميانگينها به کمک آزمون چنددامنهای دانکن مقایسه
شدند .برای رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد.

نتایج و بحث
تاریخ تشکیل سوخ

هدف اصلی و اوليۀ هر توليدکننده ،رسيدن به بيشترین
محصول است .در پياز ميزان سطح برگ قبل از تشکيل
سوخ نقش مهمی در عملکرد دارد (.)Brewster, 2008
بنابراین ،تاریخ تشکيل سوخ یکی از فاکتورهای مهم و
مؤثر در عملکرد پياز است .اگرچه در تشکيل سوخ
عوامل محيطی ازقبيل طول روز ،دما ،شدت و کيفيت
نور ،نيتروژن و آبياری و فاکتورهای گياهی ازقبيل اندازه

دارابی :بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکيل سوخ ...

و سن گياه و تنظيمکنندههای رشد دخالت دارند ،یکی
از عوامل مهم مؤثر در تشکيل سوخ ،طول روز است
( .)Brewster, 1990در این پژوهش با استفاده از
شاخصهای نسبت تشکيل سوخ و مجموع تجمعی که
بهدليل سهولت و تخریبنشدن گياه ،متداولترین روش
در مطالعات تشکيل سوخ است و تا کنون توسط
پژوهشگران زیادی از جمله  (1996) Lancaster et al.و
 (2002) Suh & Ryuاستفاده شده است تاریخ تشکيل
سوخ تخمين زده شد .در روش کشت سوخچه ،سوخ از
تاریخ  11دیماه با طول روز  16ساعت و  5دقيقه تا 11
بهمنماه با طول روز  11ساعت و  14دقيقه تشکيل شد.
تاریخ تشکيل سوخ در روش کشت نشایی از تاریخ 11
بهمن با طول روز  11ساعت و  11دقيقه تا  3اسفند با
طول روز  11ساعت و  61دقيقه متغير بود (جدول.)1
در همۀ ژنوتيپهای بررسیشده در روش کشت سوخچه،
سوخ زودتر تشکيل شد که دليل آن را میتوان به
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کوتاهتربودن دورة نونهالی بهدليل بيشتربودن سرعت
رشد در این روش کاشت در مقایسه با روش کشت
نشایی نسبت داد .هماهنگ با این نتایج Brewster
) (2008نيز گزارش داد که سوخچه بهدليل داشتن مواد
ذخيرهای فراوان در مقایسه با با بذر و نشا موجب افزایش
سرعت رشد محصول میشود .اختالف تاریخ تشکيل
سوخ در این دو روش در کليۀ ژنوتيپها یکسان نبود.
بيشترین و کمترین اختالف تاریخ تشکيل سوخ بهترتيب
به رقم تگزاس ارلیگرانو و تودة محلی رامهرمز مربوط
بود .سوخ در هر دو روش کاشت و در همۀ ژنوتيپهای
بررسیشده در طول روز کمتر از  19ساعت تشکيل شد
که مشخصکنندة روزکوتاه بودن این ژنوتيپها در
ارتباط با تشکيل سوخ است ( Bosch Serra & Currah,
 .)2002این نتایج با گزارش  (2009) Darabiمبنی بر
روزکوتاه بودن تودة محلی بهبهان (تودة منشأ پياز
اصالحشدة بهبهان) و پریماورا هماهنگ است.

جدول  .1تاریخ و طول روز تشکيل سوخ در دو روش کاشت بررسیشده
ژنوتيپ

نشا

سوخچه
تاریخ تشکيل سوخ

طول روز

تاریخ تشکيل سوخ

طول روز

اصالحشدة بهبهان

 11بهمن

11:16

 15بهمن

11:19

محلی رامهرمز

 11بهمن

11:14

 11بهمن

11:11

پریماورا

 11بهمن

11:11

 15بهمن

11:19

تگزاس ارلیگرانو

 11دی ماه

16:65

 3اسفند

11:61

آنالیز رشد
روند تجمع مادۀ خشک

در اولين نمونهبرداری ميزان مادة خشک گياه در ارقام
پریماورا و تگزاس ارلیگرانو ،پياز اصالحشدة بهبهان و
تودة محلی رامهرمز در روش کشت نشایی بهترتيب
 6/161 ،6/411 ،6/111و  6/166گرم بود .در این
ژنوتيپها دورة رشد کند تا  46روز بعد از نشاکاری و یا
 116روز بعد از کاشت بذر ادامه یافت و بعد از این
مرحلۀ رشد گياهان بهسرعت افزایش یافت .بيشترین
وزن خشک گياه در ارقام پریماورا و تگزاس ارلیگرانو و
پياز اصالحشدة بهبهان بهترتيب به  16/1 ،16/94و
 16/1گرم رسيد .وزن خشک این ژنوتيپها در آخرین
نمونهبرداری بهعلت ریزش پهنک کاهش یافت (شکل.)1
چنين روندی در مورد تغييرات وزن خشک گياه توسط

 (1996) Tei et al.نيز گزارش شده است .در تودة محلی
رامهرمز بهعلت ریزش ناچيز پهنک ،تا هنگام برداشت،
روند تغييرات وزن خشک گياه صعودی بود و بيشترین
وزن خشک گياه ( 11/5گرم) در نمونهبرداری آخر
مشاهده شد .ژنوتيپ مزبور توان باالتری در تجمع مادة
خشک نسبت به سایر ژنوتيپها داشت و درنتيجه شيب
افزایش منحنی در تودة محلی رامهرمز نسبت به سایر
ژنوتيپها بيشتر بود به همين دليل در این توده مقدار
مادة خشک بيشتری در کل بوته تجمع یافت .اگرچه
بيشترین وزن خشک گياه در این روش کاشت به تودة
محلی رامهرمز تعلق داشت ولی بهدليل باالبودن نسبت
وزن خشک پهنک به کل گياه هنگام برداشت ،بيشترین
عملکرد به ژنوتيپ مزبور تعلق نداشت (نسبت وزن
خشک پهنک به کل گياه در ارقام پریماورا و تگزاس
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ارلیگرانو ،پياز اصالحشدة پياز بهبهان و تودة محلی
رامهرمز ،بهترتيب 11/6 ،13 ،16و  11درصد بود).
در روش کشت سوخچه در اولين نمونهبرداری وزن
خشک گياه در ارقام پریماورا و تگزاس ارلیگرانو ،پياز
اصالحشده و تودة محلی رامهرمز ،بهترتيب ،6/151 ،6/194
 6/116و  6/11گرم بود .دورة رشد کند در این روش
کاشت در مقایسه با روش کشت نشایی با  5روز کاهش ،به
 55روز رسيد .دليل کاهش دورة رشد کند در این روش
کاشت نسبت به کشت نشایی را میتوان تغذیۀ گياهچهها از
مواد ذخيرهای سوخچه در اوایل دورة رشد و نمو نسبت داد
) .(Brewster, 2008بيشترین وزن خشک گياه در ارقام
پریماورا و تگزاس ارلیگرانو ،پياز اصالحشدة بهبهان و تودة

محلی رامهرمز بهترتيب به  11/41 ،11/5 ،13/13و 11/14
روز رسيد که (به استثنای تودة محلی رامهرمز) به آخرین
نمونهبرداری تعلق داشت (شکل .)9در این بررسی برخالف
گزارش  (1990) Brewsterدر هر دو روش کاشت تشکيل
سوخ سبب متوقفشدن رشد پهنک نشد .در روش کشت
نشایی رشد توأم پهنک و سوخ بسته به ژنوتيپ بين  16تا
 41روز ادامه یافت .در روش کشت سوخچه رشد همزمان
این دو اندام در رقم پریماورا ،پياز اصالحشدة بهبهان و تودة
محلی رامهرمز بهترتيب  11 ،95و 16روز و در رقم تگزاس
ارلیگرانو تا هنگام برداشت ( 15روز) ادامه یافت .رشد
همزمان پهنک و سوخ توسط  (2009) Darabiنيز گزارش
شده است.

شکل  .1روند تجمع ماده خشک در گياه ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت نشایی

شکل  .9روند تجمع ماده خشک در گياه ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت سوخچه

دارابی :بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکيل سوخ ...

سرعت رشد نسبی

در هر دو روش کاشت سرعت رشد نسبی تا دورة سوم
نمونهبرداری افزایش و سپس کاهش یافت .چنين روندی
در مورد تغييرات سرعت رشد نسبی پياز توسط
 (1999) Rahman et al.نيز گزارش شده است .دليل
کاهش سرعت رشد نسبی با افزایش سن گياه ،افزایش
سن پهنکهای خارجی که نقشی در فتوسنتز نداشته و
در سایه قرارگرفتن آنهاست (.)Koocheki et al., 1995
منحنی تغييرات این شاخص در هر دو روش کاشت دو
نقطۀ اوج داشت .نقطۀ اوج اول در دورة سوم
نمونهبرداری مشاهده شد و نقطۀ اوج دوم همزمان با
بيشترین سرعت رشد سوخ بود .افزایش سرعت نسبی
رشد گياه در پياز همزمان با رشد سوخ توسط Darabi
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) (2009نيز گزارش شده است .بيشترین سرعت رشد
نسبی گياه در نقطۀ اوج اول در هر دو روش کاشت به
پياز اصالحشدة بهبهان (در روش کشت نشایی و سوخچه
بهترتيب  6/613و  6/636گرم در گرم در روز) تعلق
داشت .بيشترین این شاخص در نقطۀ اوج دوم در روش
کشت نشایی و سوخچه (بهترتيب  6/613و /611گرم در
گرم در روز) به رقم پریماورا مربوط بود (شکلهای  6و
 .)5همچنانکه (2009) Rastegar & Khodadadi
گزارش کردهاند در آخرین دورة نمونهبرداری در روش
کشت نشایی بهدليل ریزش پهنک در ارقام پریماورا و
تگزاس ارلیگرانو و پياز اصالحشدة بهبهان و در روش
کشت سوخچه در تودة محلی رامهرمز سرعت رشد
نسبی منفی شد.

شکل  .6روند تغييرات سرعت رشد نسبی ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت نشایی

شکل  .5روند تغييرات سرعت رشد نسبی ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت سوخچه
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سرعت رشد محصول

سرعت رشد محصول در کليۀ ژنوتيپهای بررسیشده و
در هر دو روش کاشت در مراحل اوليۀ رشد ،بهدليل
کاملنبودن پوشش گياهی و پایينبودن شاخص سطح
برگ و درنتيجه جذب کمتر نور توسط گياه پایين بود
( .)Koocheki et al., 1995نمو و توسعۀ سطح برگ
سبب افزایش سرعت رشد محصول شد .همانند سرعت
رشد نسبی ،سرعت رشد محصول نيز دو نقطۀ اوج
داشت .اولين نقطۀ اوج در رقم پریماورا ،پياز اصالحشدة
بهبهان و تودة محلی رامهرمز در دورة نمونهبرداری سوم
و در رقم تگزاس ارلیگرانو در دورة نمونهبرداری چهارم
مشاهده شد .بيشترین این شاخص در نقطۀ اوج مزبور در
هر دو روش کشت نشایی و سوخچه به تودة محلی
رامهرمز (بهترتيب  16/3و  15/54گرم در مترمربع در
روز) تعلق داشت .بعد از این مرحله تا هنگام تشکيل
سوخ روند تغييرات سرعت رشد محصول نزولی بود
(شکلهای  4و  .)1از هنگام تشکيل سوخ به بعد روند
تغييرات سرعت رشد محصول دوباره صعودی شد .در
دومين نقطۀ اوج بيشترین سرعت رشد محصول در روش
کاشت نشایی در رقم پریماورا ( 11/65گرم در روز در
مترمربع) مشاهده شد .اگرچه در روش کشت سوخچه
بيشترین سرعت رشد محصول به تودة محلی رامهرمز
( 11/66گرم در روز در مترمربع) اختصاص داشت ولی

بهدليل اینکه در قسمت اعظم دورة رشد و نمو سوخ،
سرعت رشد محصول و سرعت رشد سوخ رقم پریماورا
(با حداکثر  15/31گرم در روز در متر مربع) از تودة
محلی رامهرمز بيشتر بود (شکلهای  1و  )1بيشترین
عملکرد در هر دو روش کشت به رقم پریماورا تعلق
داشت .این نتایج با گزارش  )1988( Raoکه ارقام
پرتوليد سرعت رشد بيشتری دارند مطابقت دارد.
همانطور که  )2003( Nasreen et al.نيز گزارش دادهاند
درنهایت سرعت رشد محصول بهدليل کم و یا
متوقفشدن رشد رویشی ،پيری و ریزش پهنک سير
نزولی داشت ( )Koocheki et al., 1995و در روش
کشت نشایی در ارقام پریماورا و تگزاس ارلیگرانو و پياز
اصالحشدة بهبهان و در روش کشت سوخچه در تودة
محلی رامهرمز منفی شد .منفیشدن سرعت رشد
محصول در گياهان زراعی دیگر ازجمله گندم نيز گزارش
شده است ( .)Karimi, 1983مقایسۀ سرعت رشد
محصول در دو روش کشت نشایی و سوخچه نشان داد
که در قسمت اعظم دورة رشد و نمو محصول ،این
شاخص در کليۀ ژنوتيپهای بررسیشده به استثنای
تودة محلی رامهرمز در روش کشت سوخچه از روش
کشت نشایی بيشتر است و به همين دليل عملکرد کليۀ
ژنوتيپهای مطالعهشده (بهجز تودة محلی رامهرمز) در
روش کشت سوخچه از روش کشت نشایی بيشتر بود.

شکل  .4روند تغييرات سرعت رشد محصول ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت نشایی

دارابی :بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکيل سوخ ...

145

شکل  .1روند تغييرات سرعت رشد محصول ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت سوخچه

شکل  .1روند تغييرات سرعت رشد سوخ ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت سوخچه
شاخص سطح برگ

مطابق گزارش  (2009) Rastegar & Khodadadiدر
ابتدای دورة رشد و نمو شاخص سطح برگ بهکندی
افزایش یافت .در اولين دورة نمونهبرداری شاخص سطح
برگ در ارقام پریماورا و تگزاس ارلیگرانو ،پياز
اصالحشده بهبهان و تودة محلی رامهرمز در روش کشت
نشایی بهترتيب  6/614 ،6/661 ،6/661و  6/659بود.
در این روش کاشت بيشترین شاخص سطح برگ در
ارقام پریماورا و تگزاس ارلیگرانو ،پياز اصالحشدة بهبهان
و تودة محلی رامهرمز ،بهترتيب به  1/54 ،6/69 ،1/35و
 6/69رسيد .بيشترین این شاخص در رقم پریماورا و پياز
اصالحشدة بهبهان بهترتيب در دورة دهم و نهم
نمونهبرداری مشاهده شد و سپس بهعلت پيری و ریزش
پهنک کاهش یافت .در رقم تگزاس ارلیگرانو و تودة
محلی رامهرمز تا هنگام برداشت روند تغييرات شاخص
سطح برگ صعودی بود (شکل.)3

در روش کشت سوخچه در اولين دورة نمونهبرداری
شاخص سطح برگ در ارقام پریماورا و تگزاس ارلیگرانو،
پياز اصالحشدة بهبهان و تودة محلی رامهرمز ،بهترتيب
 6/15 ،6/655 ،6/64و  6/13بود .بيشترین شاخص
سطح برگ در این روش کشت در ارقام پریماورا و
تگزاس ارلیگرانو ،پياز اصالحشدة بهبهان و تودة محلی
رامهرمز ،بهترتيب به  1/15 ،5/11 ،5/64و  6/11رسيد.
بيشترین این شاخص در رقم پریماورا ،پياز اصالحشدة
بهبهان و تودة محلی رامهرمز بهترتيب در دورة نهم،
هشتم و نهم نمونهبرداری مشاهده شد (شکل .)16در
رقم تگزاس ارلیگرانو تا هنگام برداشت شاخص سطح
برگ افزایش یافت .ميزان کاهش شاخص سطح برگ در
تودة محلی رامهرمز نيز طی دو دوره نمونهبرداری
بسيارناچيز و فقط  6درصد بود .با عنایت به اینکه
برداشت سوخ در پياز بایستی در زمان رسيدن
فيزیولوژیک ،در زمان افتادگی 56تا 16درصد برگها و
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شروع خشک شدن آنها ،صورت گيرد و در این هنگام
بهعلت پيری و خشکشدن پهنک ،شاخص سطح برگ
کاهش قابل مالحظهای را نشان میدهد ( Brewster,
 ،)2008باالبودن شاخص سطح برگ رقم تگزاس
ارلیگرانو و تودة محلی رامهرمز در هر دو روش کاشت
نشانۀ نرسيدن فيزیولوژیک سوخ این ژنوتيپها هنگام
برداشت این دو روش کاشت (مصادف با رسيدن
فيزیولوژیک رقم پریماورا و پياز اصالحشدة بهبهان)

است .با توجه به اینکه هدف از اجرای آزمایش
زودرسکردن پياز بهمنظور عرضۀ محصول در
فروردینماه و یا اوایل اردیبهشتماه به بازار بود و در
هيچکدام از دو روش مطالعهشده ،دو ژنوتيپ تگزاس
ارلیگرانو و تودة محلی رامهرمز تا این هنگام به مرحلۀ
رسيدن فيزیولوژیک نرسيدند ،میتوان نتيجهگيری کرد
که این دو ژنوتيپ در شرایط اقليمی خوزستان برای
زودرسی و طرح استمرار توليد مناسب نيستند.

شکل  .3روند تغييرات شاخص سطح برگ ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت نشایی

شکل  .16روند تغييرات شاخص سطح برگ ژنوتيپهای مورد بررسی در روش کشت سوخچه
مقایسۀ عملکرد

نتایج تجزیۀ واریانس عملکرد نشان داد که اثر روش
کاشت بر عملکرد سوخ در سطح  5درصد و اثر ژنوتيپ و
اثر متقابل روش کاشت و ژنوتيپ بر این فاکتور در سطح
 1درصد معنادار بود .ميانگين عملکرد روش کاشت
سوخچه ( 61/61تن در هکتار) بهدليل افزایش کليۀ
شاخصهای رشد مطالعهشده در این روش ،بر روش

کشت نشایی ( 69تن در هکتار) در سطح  5درصد
برتری داشت .مشابه با این نتایج Solaimani et al.
) (2011نيز گزارش دادند که سوخچه در جهت افزایش
عملکرد و زودرسی مؤثرتر از نشاست .در بين
ژنوتيپهای بررسیشده بيشترین عملکرد ( 16/59تن در
هکتار) به رقم پریماورا مربوط بود و عملکرد این رقم بر
سایر ژنوتيپهای بررسیشده در سطح  1درصد برتری

دارابی :بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکيل سوخ ...

داشت .برتری عملکرد رقم پریماورا در خوزستان در
آزمایشهای قبلی نيز گزارش شده است (.)Darabi, 2009
معنادارشدن اثر متقابل روش کاشت و ژنوتيپ از نظر
عملکرد بيانگر یکساننبودن روند تغييرات عملکرد
ژنوتيپهای بررسیشده در این دو روش کاشت است.
یکساننبودن روند تغييرات عملکرد ژنوتيپهای پياز در
روشهای مختلف کاشت توسط Asghar zadeh et al.
( )2005نيز گزارش شده است .در حالیکه عملکرد دو
رقم پریماورا و تگزاس ارلیگرانو در روش کشت سوخچه
نسبت به کشت نشایی در سطح  1درصد افزایش نشان
داد ،افزایش عملکرد پياز اصالحشدة بهبهان در روش
کشت سوخچه نسبت به کشت نشایی در این سطح
احتمال معنادار نبود .عملکرد تودة محلی رامهرمز در
روش کشت سوخچه نسبت به کشت نشایی کاهش
غيرمعناداری را در سطح  1درصد نشان داد (شکل .)11
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در همۀ ژنوتيپهای بررسیشده در روش کشت سوخچه،
سوخ زودتر تشکيل شد .بررسی شاخصهای رشد
مشخص کرد که بيشترین سرعت رشد نسبی گياه
( 6/636گرم در گرم در روز) به پياز اصالحشدة بهبهان
تعلق داشت .بيشترین سرعت رشد محصول (11 /65
گرم در مترمربع در روز) و سوخ ( 15/31گرم در
مترمربع در روز) در رقم پریماورا مشاهده شد .بيشترین
شاخص سطح برگ ( )5/11به رقم تگزاس ارلیگرانو
مربوط بود .با توجه به نتایج این آزمایش برای
زودرسکردن محصول پياز در استان خوزستان کاشت
رقم پریماورا به روش کشت سوخچه با ميانگين عملکرد
( 16/11تن در هکتار) که برداشت آن نيز (نيمۀ دوم
فروردینماه) هنگام خأل بازار و نقطۀ اوج قيمت صورت
میگيرد توصيه میشود.

شکل  .11مقایسه عملکرد در اثر متقابل روش کشت و ژنوتيپ
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