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1. Early Longkeeper 

 بررسی اثر روش کشت نشایی و سوخچه بر تاریخ تشکیل سوخ 

 های پیاز رشد ژنوتیپهای  شاخص و
 

*عبدالستار دارابی
 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان استادیار،

 (41/5/4939تاریخ تصویب:  - 41/44/4931)تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

های پیاز  های رشد ژنوتیپ های کشت بر تاریخ تشکیل سوخ و شاخص بررسی اثر روشمنظور  به

تکرار در ایستگاه  9های کامل تصادفی با  در قالب طرح بلوک شده های خرد صورت کرت آزمایشی به

و عامل  و سوخچهیی دو روش کاشت: نشا یعامل اصل تحقیقات کشاورزی بهبهان انجام گرفت.

 ماورایو پر گرانو یرقم تگزاس ارل ؛رامهرمز یمحل ۀتود ؛بهبهان شده پیاز اصالح :پیژنوتچهار  فرعی

به روش نسبت تشکیل سوخ و مجموع تجمعی تخمین زده شد. در روش  بود. تاریخ تشکیل سوخ

در روش کشت  متغیر بود.ماه  بهمن 14ماه تا  دی 11کشت سوخچه، تاریخ تشکیل سوخ از تاریخ 

 431/4گیاه ) د. بیشترین سرعت رشد نسبیشتشکیل  ماه اسفند 3تا  ماه بهمن 11 نشایی، سوخ از تاریخ

 14/ 15سرعت رشد محصول ) بیشترین. بهبهان تعلق داشت ۀشد ( به پیاز اصالحگرم در گرم در روز

د. شرقم پریماورا مشاهده  مربع در روز( در گرم در متر 39/15مربع در روز( و سوخ ) گرم در متر

 اساس نتایج این آزمایش گرانو مربوط بود. بر رقم تگزاس ارلی ( به14/5سطح برگ ) شاخص بیشترین

منظور زودرس کردن پیاز در خوزستان کاشت رقم پریماورا به روش کشت سوخچه با میانگین  به

  شود. تن در هکتار توصیه می 49/14عملکرد 

 

 رگ، نسبت تشکیل سوخ.سرعت رشد نسبی، سرعت رشد محصول، شاخص سطح ب :های کلیدیواژه
 

 مقدمه

دمایی(  ۀ)چرخ ترموپریودیک ۀاست که چرخپياز گياهی 

سازی(  دهی به ورناليزاسيون )بهاره و برای گل دارد

ولی توليد محصول آن طی یک فصل رشد  نيازمند است

و غالف  پهنک  قسمت هر برگ شامل دوپذیرد.  انجام می

های  برگ ،دشو دو نوع برگ در این گياه دیده می .است

های  و برگ نددارو غالف  که پهنک بالغ فتوسنتزی

تواند  پهنک نمی ،ها این برگ که در ای داخلی ذخيره

(. Lancaster et al., 1996)د دارغالف و فقط  کندرشد 

. هنگام استاندام رویشی و بخش خوراکی گياه  سوخ

های فتوسنتزی متورم  تشکيل سوخ ابتدا غالف برگ

ای داخلی که رشد  های ذخيره ر برگشود، سپس د می

متورم و  کند و میغالف رشد  است پهنک متوقف شده

 . (Brewster, 2008) گيرد شود و سوخ شکل می ضخيم می

طول روز مورد نياز برای  ۀاز نظر آستان ،کلی طور به 

کوتاه،  های روز به گروه تشکيل سوخ ارقام پياز

تفاوت و  بیبلند،  بلند، خيلی روز متوسط، روز روز

 ,Shanumugasundaramشوند ) دوفتوپریودی تقسيم می

2001; Brewster, 2008.)  مطالعاتLancaster et al. 

حداقل طول روز برای تشکيل سوخ  ندنشان داد (1996)

 pokekohe Longkeeper و 1گ کيپرر ارقام ارلی الند

 .Wickramasingh et al .بود دقيقه 65ساعت و 19

 طول روز مورد نياز برای تشکيل سوخ درحداقل  (2000)

 11را  Red CreoleEarly و Agrifound Dark Redارقام 
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د که داگزارش  Darabi (2009) دند.کرساعت تعيين 

بومی و سه رقم پریماورا، گلما و زرگان  ةسوخ در نه تود

ساعت  11با طول روز  ماهاسفند 13بهبهان از  ۀدر منطق

ساعت و  19با طول روز  ماه اردیبهشت 11دقيقه تا  1و 

ها  ژنوتيپ این کرج در ۀد. در منطقشدقيقه تشکيل  61

 16ساعت و  16خرداد با طول روز  1سوخ از تاریخ 

دقيقه  5ساعت و  16مرداد با طول روز  5دقيقه تا 

 تشکيل شد.

برای درک بيشتر مبانی فيزیولوژیکی عملکرد گياهان 

گياهی  ۀی رشد جامعها لفهؤی مزراعی نياز به بررسی کمّ

این  یمنظور بررسی کمّ هایی که به . مجموع روشاست

 ازند. ا رشد معروفهای  ند به آناليزشو میها استفاده  لفهؤم

مختلف  پژوهشگرانکه توسط ای  معمولیهای  شاخص

سرعت  ،سرعت رشد نسبی توان می شده استاستفاده 

 شاخص سطح برگ و سرعت جذب خالص ،رشد محصول

 .(Koocheki & Sarmadnia, 1995) بردرا نام 

Tei et al. (1996)  رشدHysum  وزن  دندکررا آناليز .

گرم  ميلی 1/6زدن(  روز بعد از جوانه 1گياه ) ۀخشک اولي

 11/6ب رگ   ۀگرم، سطح اولي   4/91و وزن خشک نهایی 

ب ود.   1/9شاخص سطح برگ  بيشترینمتر مربع و  سانتی

 Nasreenزدن تشکيل شد.  روز بعد از جوانه 49سوخ در 

et al. (2003)  دند که سرعت رشد محصول در کرگزارش

روز بع  د از  15ت  ا  46ابت  دای رش  د پي  از اف  زایش و در 

 165نشاکاری به بيشترین مقدار رسيد و س پس ت ا روز   

 سرعت کاهش یافت.   بعد از نشاکاری به

Asghar zadeh et al. (2005) های مختلف  اثر روش

دند. عملکرد کررا مطالعه  پياز ةد دو تودکشت بر عملکر

 96قرمز آذرشهر در روش کشت سوخچه حدود  ةتود

سفيد کاشان  ةبيشتر از کشت مستقيم بود. در تود درصد

 Mirzaea .دار نبود اعملکرد سه روش کشت معن اختالف

& Khodadadi (2008) پالت در  استریپ در یک آزمایش

اه و سه روش توليد را کوت جيرفت سه رقم پياز روز ۀمنطق

ترین روش توليد،  مناسب پژوهشدند. در این کرمطالعه 

روش نشایی تعيين شد و رقم پریماورا در کشت نشایی 

در کرمان نشان  یدیگرپژوهش برترین تيمار بود. نتایج 

زودرسی و افزایش عملکرد  برایداد که توليد سوخچه 

 (.Solaimani et al., 2011) ستثرتر از نشاؤمحصول م

Khokhar (2001)  فولکارا را برای توليد پياز به روش رقم

 Naz & Amjadدند. کرتوصيه  پاکستان سوخچه در

نه ژنوتيپ پياز در هندوستان گزارش  ۀمقایس با (2004)

ترین ژنوتيپ برای سيستم کشت  دند که مناسبکر

 Brewster (2008) .استسوخچه هيبرید یلوگرانکس 

ای فراوان  ن مواد ذخيرهشتدليل دا د سوخچه بهدا گزارش

موجب افزایش سرعت رشد گياه   در مقایسه با بذر و نشا

  د.کن و محصول بسيار زودرس توليد می شود می

هکتار  6164استان خوزستان با سطح زیر کشت 

 استیکی از مناطق مهم توليد پياز در کشور 

(Anonymus, 2011) .برداشت پياز در این منطقه در 

شود. بعضی  ماه انجام می و خرداد ماه اردیبهشت اواسط

ای پایين  محصول هنگام برداشت به اندازه ها قيمت سال

کنند.  نظر می است که کشاورزان از برداشت آن صرف

که بتوان این محصول را زودرس کرد تا در  صورتی در

های اسفند یا اوایل بهار )طرح استمرار توليد( که بازار  ماه

حصول مواجه است، برداشت کرد ضمن با خأل این م

 رویۀ قيمت پياز در کمک به پيشگيری از افزایش بی

با قيمت مناسب  کننده نيز محصول خود را کشور، توليد

فروش خواهد رساند. با عنایت به اینکه برای به 

و سوخچه توصيه   کردن پياز دو روش کاشت نشا زودرس

ای در  ررسیو تا کنون هيچ ب (Brewster, 2008)شود  می

روش کاشت  دو ۀو مقایس ارتباط با کشت سوخچه

بر زودرسی و عملکرد پياز در خوزستان   سوخچه و نشا

ثير این دو أمنظور ت انجام نگرفته است این بررسی به

های رشد و  کاشت بر تاریخ تشکيل سوخ، شاخص روش

محلی  ةبهبهان، تود ةشد های پياز اصالح ژنوتيپ عملکرد

 د.شگرانو و پریماورا اجرا  قام تگزاس ارلیرامهرمز و ار
 

 ها مواد و روش

در  شده های خرد کرت شیصورت آزما به پژوهش نیا

سه تکرار در  با یکامل تصادف های قالب طرح بلوک

در سال زراعی  بهبهان یکشاورز قاتيتحق ستگاهیا

طول  º56:16´عرض شمالی و  º96:94´با 1931   1931

خشک با  ایش اقليم گرم و نيمهمحل آزم د.ششرقی اجرا 

 ۀبارندگی ساليان متوسط و متر از سطح دریا 916ارتفاع 

دو روش کاشت:  شامل یعامل اصل. استمتر  ميلی 963

 پيژنوت عامل فرعی شامل چهار و (set) و سوخچه یینشا

  رامهرمز، رقم تگزاس یمحل ةتود بهبهان، ةشد پياز اصالح
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بذور  ه،سوخچ ديمنظور تول بهبود.  ماورایو پر گرانو یارل

ماه با تراکم  نیفرورد لیاوادر  شده یبررس های پيژنوت

مربع  هایی به ابعاد یک متر بذر در کرت گرم 11  16

پس ماه برداشت شدند.  ها اوایل تير سوخچه دند.شکشت 

با دمای در انبار ها  سوخچهتا هنگام انتقال،   از برداشت

 ديتول یبرادند. شاری نگهد گراد سانتی ۀدرج 96تا  16

ها در  نشا کشت و ۀمرداد در خزان 96بذور در تاریخ  ، نشا

شدند. تاریخ قل تمن یاصل نيبه زم برگی 9تا  1 ۀمرحل

ماه بود.  به زمين اصلی اول آبان  و نشاانتقال سوخچه 

و  =1/1pHخاک محل آزمایش سيلتی رسی لوم با 

يزان کربن زیمنس بر متر، م  دسی 19/1هدایت الکتریکی 

فسفر و پتاس قابل جذب  و درصد 6/6آلی خاک 

گرم در کيلوگرم خاک بود. ميزان  ميلی156و  6ترتيب  به

کيلوگرم سوپرفسفات  156مصرف کود عبارت بود از 

که  در هکتار کيلوگرم سولفات پتاسيم166تریپل و 

طور یکنواخت پخش و با خاک  زمين به ۀهنگام تهي

 156ن الزم نيز به ميزان مخلوط شدند. کود نيتروژ

آن قبل از  یک سوم نوبت، 9کيلوگرم اوره در هکتار، در 

روز بعد از  65بقيه در دو نوبت  دو سوم کاشت و

 صورت سرک مصرف شد دهی به سوخنشاکاری و اوایل 

(Bybordi & Malakouti, 1999)یشی. هر پالت آزما 

و به مساحت  متر 3/6کاشت به طول  خط 1شامل 

 متر یسانت 96خطوط کاشت  ۀمربع بود. فاصل ترم 14/11

. دشمتر منظور  یسانت 1خطوط  یها رو بوته ۀو فاصل

 و متر از باال 95/6با حذف  ميانیخط  1سطح برداشت 

. تاریخ بودمربع  متر 51/1 پایين هر خط و به مساحت

 بيشترینتشکيل سوخ با شاخص نسبت تشکيل سوخ )

، دشدن( مشخص قطر سوخ تقسيم بر حداقل قطر گر

شدن گياهان  روز بعد از سبز 15برای این منظور از 

و   روز بعد از انتقال نشا 15حاصل از سوخچه )یا 

 15سوخچه به زمين اصلی( تا هنگام برداشت به فواصل 

کرت انتخاب و  طور تصادفی از هر گياه به 5روز، 

قطر غالف، و یا سوخ )بعد از تشکيل سوخ( و  بيشترین

گيری  گردن با استفاده از ریزسنج اندازه حداقل قطر

ای گياه  ذکر است که غالف بخش ذخيره شایانشدند )

که در قسمت تحتانی پهنک  استقبل از تشکيل سوخ 

 غالف رنگ واقع شده است، هنگام تشکيل سوخ سبز

شود، بنابراین برای تعيين  متورم و به سوخ تبدیل می

قطر  شترینبينسبت تشکيل سوخ، قبل از تشکيل سوخ 

غالف و بعد از تشکيل سوخ که غالف به سوخ تبدیل 

در مراحل د(. شگيری  قطر سوخ اندازه بيشترینشد، 

 .استنسبت تشکيل سوخ حدود یک  ،رشد گياه ۀاولي

آن خيلی سریع افزایش و  قطر ،هنگام تشکيل سوخ

 شود، وقتی این نسبت از نيز زیاد می فوق نتيجه نسبت در

شروع تشکيل سوخ در نظر زمان  زلۀمن د بهشبيشتر  1

 تشکيل سوخ را زمان .(Brewster, 1990) گرفته شد

قابل اعتماد و  ،شاخص حساس یکبه کمک  توان می

«مجموع تجمعی» معروف بهغيرتخریبی 
 تخمين زد. 1

اختالف تجمعی  ،برداری نمونه ةهر دور در این روش در

و نسبت  گياه( 5) نسبت تشکيل سوخميانگين  بين

 شدهنها تشکيل  نآ گياهانی که سوخ در شکيل سوخت

محاسبه شود(  در نظر گرفته می 1/1 است )معموالً

اختالف مجموع تجمعی  ،سپس در یک نمودار .دشو می

نسبت به برداری،  در هر نمونه 1/1نسبت تشکيل سوخ با 

 ،قبل از تشکيل سوخ(. 1)شکل شود محور زمان رسم می

ولی  نيستالحظه م بلنوسانات نسبت تشکيل سوخ قا

سرعت افزایش و  این نسبت به ،بعد از تشکيل سوخ

سرعت زیاد  نيز به مقدار عددی مجموع تجمعنتيجه  در

ای  توان اولين نقطه زمان تشکيل سوخ را می .شود می

سرعت افزایش  بهمقدار مجموع تجمعی دانست که 

 (.Lancaster et al., 1996) یابد می

روز بعد از انتقال سوخچه  15ز منظور آناليز رشد ا به

شدن گياهان حاصل از  روز بعد از سبز 15)و یا  و نشا

گياه از  16روز 15 ۀتا هنگام برداشت، به فاصلسوخچه( 

 گياهوزن خشک  و سطح برگ هر کرت برداشت و

شده با  های برداشت وزن خشک اندام یادداشت شد.

 ۀدرج 45ها در آون در دمای  دادن این اندام قرار

 ,.Tei et al) دش ساعت تعيين 11مدت  گراد به سانتی

تخمين زده  LA=πlw/2 با فرمول پهنکسطح  .(1996

طول قسمت سبز  l سطح پهنک، LA، 16/9عدد شد.

 ,.Tei et al)است ترین قطر پهنک  بزرگ wو  پهنک

 ، سرعتنسبی سرعت رشد یهای رشد شاخص (.1996

 و شاخص سطح برگ ت رشد سوخ، سرعرشد محصول

نوبت و در روش کشت  16در روش کشت سوخچه در 

  :نوبت با استفاده از روابط زیر محاسبه شدند 11نشایی در 

                                                                                  
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) 

 

RGR حسب گرم در گرم در روز ی برسرعت رشد نسب ،

W1   وW2 وزن خشک گياه در زمان(T1)   زمان و  (T2)، 

 

CGR حسب گرم در روز در  سرعت رشد محصول بر

 BGR، شده توسط گياه سطح زمين پوشيده GAو  مربع متر

و  B1مربع،  حسب گرم در روز در متر سرعت رشد سوخ بر

B2  وزن خشک سوخ در زمان(T1)  و زمان((T2، LAI 

برگ در زمان  سطح LA2و  LA1 و شاخص سطح برگ

(T1) و زمان (T2) ( هستندTekalign & Hammes, 2005). 

 

 
 

 
 های مورد بررسی. تخمين تاریخ تشکيل سوخ در روش کشت سوخچه در ژنوتيپ1شکل 

 (1/1الف( نسبت تشکيل سوخ؛ ب( مجموع تجمعی )

 

که در برداشت سوخ در زمان رسيدن فيزیولوژیک، 

دروغی( نرم و  ۀها، گردن )ساق بوته درصد 16تا  56

ها آغاز شده  ها افتاده و ریزش و مرگ آن نتيجه پهنک در

 . از نظر تقویم(Brewster, 2008)باشد، انجام گرفت 

زمانی برداشت سوخ در روش کشت سوخچه و نشایی 

اردیبهشت صورت  3فروردین و  16ترتيب در تاریخ  به

 تجزیه و MSTATC افزار با نرم ها داده در پایان گرفت.

 دانکن مقایسه ای دامنه کمک آزمون چندها به  ميانگين

 د.شاستفاده  Excel افزار شدند. برای رسم نمودارها از نرم

 نتایج و بحث
 تاریخ تشکیل سوخ

 بيشترینکننده، رسيدن به  هر توليد ۀهدف اصلی و اولي

از تشکيل  . در پياز ميزان سطح برگ قبلاستمحصول 

 .(Brewster, 2008)سوخ نقش مهمی در عملکرد دارد 

تاریخ تشکيل سوخ یکی از فاکتورهای مهم و  ،بنابراین

چه در تشکيل سوخ  در عملکرد پياز است. اگر ثرؤم

قبيل طول روز، دما، شدت و کيفيت  عوامل محيطی از

قبيل اندازه  و فاکتورهای گياهی از نور، نيتروژن و آبياری
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های رشد دخالت دارند، یکی  کننده گياه و تنظيمسن  و

 استثر در تشکيل سوخ، طول روز ؤم مهم از عوامل

(Brewster, 1990)در این پژوهش با استفاده از . 

  های نسبت تشکيل سوخ و مجموع تجمعی که شاخص

ترین روش  لاونشدن گياه، متد دليل سهولت و تخریب به

ون توسط کن و تا استدر مطالعات تشکيل سوخ 

و  Lancaster et al. (1996) جمله  پژوهشگران زیادی از

Suh & Ryu (2002) تشکيل  استفاده شده است تاریخ

در روش کشت سوخچه، سوخ از  سوخ تخمين زده شد.

 11دقيقه تا  5ساعت و  16 ماه با طول روز دی 11تاریخ 

 دقيقه تشکيل شد. 14ساعت و  11ماه با طول روز  بهمن

 11 از تاریخ يل سوخ در روش کشت نشاییتاریخ تشک

اسفند با  3دقيقه تا  11ساعت و  11بهمن با طول روز 

(. 1 دقيقه متغير بود )جدول 61ساعت و  11طول روز 

در روش کشت سوخچه،  شده های بررسی پيژنوت ۀدر هم

توان به  را می د که دليل آنشسوخ زودتر تشکيل 

بودن سرعت  بيشتر دليل نونهالی به ةبودن دور تر کوتاه

رشد در این روش کاشت در مقایسه با روش کشت 

 Brewster نشایی نسبت داد. هماهنگ با این نتایج

ن مواد شتدا دليل نيز گزارش داد که سوخچه به (2008)

ای فراوان در مقایسه با با بذر و نشا موجب افزایش  ذخيره

شود. اختالف تاریخ تشکيل  می سرعت رشد محصول

ها یکسان نبود.  ژنوتيپ ۀین دو روش در کليسوخ در ا

ترتيب  تاریخ تشکيل سوخ به اختالف و کمترین بيشترین

محلی رامهرمز مربوط  ةگرانو و تود رقم تگزاس ارلی به

های  ژنوتيپ ۀو در هم هر دو روش کاشت دربود. سوخ 

ساعت تشکيل شد  19شده در طول روز کمتر از  بررسی

ها در  بودن این ژنوتيپکوتاه  کنندة روز که مشخص

 ,Bosch Serra & Currah) ارتباط با تشکيل سوخ است 

مبنی بر  Darabi (2009). این نتایج با گزارش (2002

کوتاه بودن تودة محلی بهبهان )تودة منشأ پياز  روز

 شدة بهبهان( و پریماورا هماهنگ است. اصالح

 
 شده ت بررسی. تاریخ و طول روز تشکيل سوخ در دو روش کاش1 جدول

 ژنوتيپ
 نشا سوخچه

 طول روز تاریخ تشکيل سوخ طول روز تاریخ تشکيل سوخ

 11:19 بهمن 15 11:16 بهمن 11 شدة بهبهان اصالح

 11:11 بهمن 11 11:14 بهمن 11 محلی رامهرمز

 11:19 بهمن 15 11:11 بهمن 11 پریماورا

 11:61 اسفند 3 16:65 دی ماه 11 گرانو تگزاس ارلی

 

 آنالیز رشد

 خشک ۀروند تجمع ماد

خشک گياه در ارقام  ةبرداری ميزان ماد در اولين نمونه

و  بهبهان ةشد پياز اصالح گرانو، یتگزاس ارلو  ماورایپر

ترتيب  به روش کشت نشایی در رامهرمز یمحل ةتود

گرم بود. در این  166/6و  161/6، 411/6، 111/6

و یا  از نشاکاری عدروز ب 46رشد کند تا  ةدور ها ژنوتيپ

بعد از این  روز بعد از کاشت بذر ادامه یافت و 116

 بيشترینسرعت افزایش یافت.  رشد گياهان به ۀمرحل

 گرانو و یتگزاس ارلو  ماورایپروزن خشک گياه در ارقام 

و  1/16، 94/16ترتيب به  به بهبهانة شد پياز اصالح

ین ها در آخر گرم رسيد. وزن خشک این ژنوتيپ 1/16

(. 1 علت ریزش پهنک کاهش یافت )شکل برداری به نمونه

 تغييرات وزن خشک گياه توسط چنين روندی در مورد

Tei et al. (1996) محلی  ةنيز گزارش شده است. در تود

علت ریزش ناچيز پهنک، تا هنگام برداشت،  رامهرمز به

 بيشترینروند تغييرات وزن خشک گياه صعودی بود و 

برداری آخر  گرم( در نمونه 5/11وزن خشک گياه )

 ةد. ژنوتيپ مزبور توان باالتری در تجمع مادشمشاهده 

نتيجه شيب  ها داشت و در خشک نسبت به سایر ژنوتيپ

محلی رامهرمز نسبت به سایر  ةافزایش منحنی در تود

ها بيشتر بود به همين دليل در این توده مقدار  ژنوتيپ

چه  یافت. اگر خشک بيشتری در کل بوته تجمع ةماد

 ةودتوزن خشک گياه در این روش کاشت به  بيشترین

بودن نسبت  دليل باال تعلق داشت ولی به زمحلی رامهرم

 بيشترینکل گياه هنگام برداشت،  وزن خشک پهنک به

عملکرد به ژنوتيپ مزبور تعلق نداشت )نسبت وزن 

تگزاس و  ماورایپردر ارقام  خشک پهنک به کل گياه
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 یمحل ةتودو  بهبهان ازيپة شد پياز اصالح گرانو، یارل

 بود(. درصد 11و  6/11، 13، 16ترتيب به رامهرمز،

برداری وزن  در روش کشت سوخچه در اولين نمونه 

پياز  گرانو، یتگزاس ارلو  ماورایپرخشک گياه در ارقام 

، 151/6، 194/6ترتيب  به رامهرمز، یمحل ةتودشده و  اصالح

. دورة رشد کند در این روش گرم بود 11/6و  116/6

روز کاهش، به  5کاشت در مقایسه با روش کشت نشایی با 

روز رسيد. دليل کاهش دورة رشد کند در این روش  55

ها از  توان تغذیۀ گياهچه کاشت نسبت به کشت نشایی را می

ای سوخچه در اوایل دورة رشد و نمو نسبت داد  مواد ذخيره

(Brewster, 2008).  وزن خشک گياه در ارقام بيشترین

 ةتودو  بهبهانشدة  پياز اصالح گرانو، یتگزاس ارلو  ماورایپر

 14/11و  41/11، 5/11، 13/13ترتيب به  به رامهرمز یمحل

روز رسيد که )به استثنای تودة محلی رامهرمز( به آخرین 

خالف  (. در این بررسی بر9 برداری تعلق داشت )شکل نمونه

در هر دو روش کاشت تشکيل  Brewster (1990)گزارش 

شدن رشد پهنک نشد. در روش کشت  سوخ سبب متوقف

تا  16نشایی رشد توأم پهنک و سوخ بسته به ژنوتيپ بين 

 زمان روز ادامه یافت. در روش کشت سوخچه رشد هم 41

و تودة  بهبهان شدة ، پياز اصالحماورایپراین دو اندام در رقم 

روز و در رقم تگزاس  16و 11، 95ترتيب  محلی رامهرمز به

روز( ادامه یافت. رشد  15گرانو تا هنگام برداشت )  ارلی

نيز گزارش  Darabi (2009) زمان پهنک و سوخ توسط هم

 شده است. 

 

 
 های مورد بررسی در روش کشت نشایی. روند تجمع ماده خشک در گياه ژنوتيپ1شکل 

 
 

 
 های مورد بررسی در روش کشت سوخچه. روند تجمع ماده خشک در گياه ژنوتيپ9شکل 
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 سرعت رشد نسبی

سوم  ةدر هر دو روش کاشت سرعت رشد نسبی تا دور

برداری افزایش و سپس کاهش یافت. چنين روندی   نمونه

 در مورد تغييرات سرعت رشد نسبی پياز توسط

Rahman et al. (1999) نيز گزارش شده است. دليل 

ایش سن گياه، افزایش کاهش سرعت رشد نسبی با افز

های خارجی که نقشی در فتوسنتز نداشته و  سن پهنک

(. Koocheki et al., 1995) ستگرفتن آنها در سایه قرار

منحنی تغييرات این شاخص در هر دو روش کاشت دو 

سوم  ةدوراوج اول در  ۀ. نقطداشتاوج  ۀنقط

زمان با  اوج دوم هم ۀمشاهده شد و نقط برداری نمونه

سرعت رشد سوخ بود. افزایش سرعت نسبی ن بيشتری

 Darabi  توسط  سوخ زمان با رشد  رشد گياه در پياز هم

 

 نيز گزارش شده است. بيشترین سرعت رشد (2009)

اوج اول در هر دو روش کاشت به  ۀنقط نسبی گياه در

بهبهان )در روش کشت نشایی و سوخچه  ةشد پياز اصالح

گرم در روز( تعلق  گرم در 636/6و  613/6ترتيب  به

اوج دوم در روش  ۀاین شاخص در نقط بيشترینداشت. 

/گرم در 611و  613/6ترتيب  )به کشت نشایی و سوخچه

و  6های  گرم در روز( به رقم پریماورا مربوط بود )شکل

 Rastegar & Khodadadi (2009)که  (. همچنان5

برداری در روش  نمونه ةدر آخرین دوراند  کردهگزارش 

ارقام پریماورا و  دليل ریزش پهنک در نشایی به کشت

و در روش  بهبهان ةشد گرانو و پياز اصالح تگزاس ارلی

محلی رامهرمز سرعت رشد  ةکشت سوخچه در تود

  نسبی منفی شد.

 
 های مورد بررسی در روش کشت نشایی. روند تغييرات سرعت رشد نسبی ژنوتيپ6شکل 

 

 
 های مورد بررسی در روش کشت سوخچهد نسبی ژنوتيپ. روند تغييرات سرعت رش5شکل 
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 سرعت رشد محصول

و  شده های بررسی ژنوتيپ ۀسرعت رشد محصول در کلي

دليل  هرشد، ب ۀدر هر دو روش کاشت در مراحل اولي

بودن شاخص سطح  نبودن پوشش گياهی و پایين کامل

نتيجه جذب کمتر نور توسط گياه پایين بود  برگ و در

(Koocheki et al., 1995.) سطح برگ  ۀنمو و توسع

د. همانند سرعت شسبب افزایش سرعت رشد محصول 

اوج  ۀرشد نسبی، سرعت رشد محصول نيز دو نقط

 ةشد اوج در رقم پریماورا، پياز اصالح ۀ. اولين نقطداشت

سوم  برداری نمونه ةمحلی رامهرمز در دور ةبهبهان و تود

برداری چهارم  نمونه ةدر دور گرانو ارلی  و در رقم تگزاس

اوج مزبور در  ۀاین شاخص در نقط بيشتریند. شمشاهده 

محلی  ةروش کشت نشایی و سوخچه به تود هر دو

گرم در مترمربع در  54/15و  3/16ترتيب  رامهرمز )به

روز( تعلق داشت. بعد از این مرحله تا هنگام تشکيل 

 روند تغييرات سرعت رشد محصول نزولی بود سوخ

(. از هنگام تشکيل سوخ به بعد روند 1و  4های  )شکل

تغييرات سرعت رشد محصول دوباره صعودی شد. در 

اوج بيشترین سرعت رشد محصول در روش  ۀدومين نقط

گرم در روز در  65/11در رقم پریماورا ) کاشت نشایی

. اگرچه در روش کشت سوخچه شدمشاهده  مربع( متر

 محلی رامهرمز ةودسرعت رشد محصول به ت بيشترین

 ولی داشت   اختصاص  مربع( گرم در روز در متر 66/11)

 

رشد و نمو سوخ،  ةدليل اینکه در قسمت اعظم دور هب

رقم پریماورا  سرعت رشد محصول و سرعت رشد سوخ

 ة( از تودمربع  روز در متر گرم در 31/15 با حداکثر )

 بيشترین( 1و  1های  محلی رامهرمز بيشتر بود )شکل

پریماورا تعلق روش کشت به رقم  عملکرد در هر دو

که ارقام  Rao (1988)داشت. این نتایج با گزارش 

دارد. توليد سرعت رشد بيشتری دارند مطابقت  پر

اند  دهدا نيز گزارش Nasreen et al. (2003)طور که  همان

دليل کم و یا  نهایت سرعت رشد محصول بهدر

زش پهنک سير و ریشدن رشد رویشی، پيری  متوقف

روش  ( و درKoocheki et al., 1995نزولی داشت )

گرانو و پياز  ارقام پریماورا و تگزاس ارلی درنشایی  کشت

 ةدر روش کشت سوخچه در تود بهبهان و ةشد اصالح

شدن سرعت رشد  منفی محلی رامهرمز منفی شد.

جمله گندم نيز گزارش  دیگر از عیمحصول در گياهان زرا

 . مقایسۀ سرعت رشد(Karimi, 1983) شده است

محصول در دو روش کشت نشایی و سوخچه نشان داد 

رشد و نمو محصول، این  ةدور که در قسمت اعظم

 به استثنایشده  های بررسی ژنوتيپ ۀدر کلي شاخص

محلی رامهرمز در روش کشت سوخچه از روش  ةتود

 ۀو به همين دليل عملکرد کلي استکشت نشایی بيشتر 

در  محلی رامهرمز( ةجز تود به ) شده ی مطالعهها ژنوتيپ

  کشت نشایی بيشتر بود. روش روش کشت سوخچه از

 

 
 های مورد بررسی در روش کشت نشایی. روند تغييرات سرعت رشد محصول ژنوتيپ4شکل 
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 های مورد بررسی در روش کشت سوخچه. روند تغييرات سرعت رشد محصول ژنوتيپ1شکل 

 

 

 

 
 های مورد بررسی در روش کشت سوخچهد تغييرات سرعت رشد سوخ ژنوتيپ. رون1شکل 

 

 شاخص سطح برگ 

در Rastegar & Khodadadi  (2009) مطابق گزارش

کندی  رشد و نمو شاخص سطح برگ به ةابتدای دور

برداری شاخص سطح  نمونه ةدور افزایش یافت. در اولين

ياز پ گرانو، یتگزاس ارلو  ماورایپربرگ در ارقام 

در روش کشت  رامهرمز یمحل ةتودو بهبهان  شده اصالح

بود.  659/6و  614/6، 661/6، 661/6ترتيب  نشایی به

در این روش کاشت بيشترین شاخص سطح برگ در 

 بهبهان ةشد پياز اصالح گرانو، یتگزاس ارلو  ماورایپرارقام 

و  54/1، 69/6، 35/1ترتيب به  بهرامهرمز،  یمحل ةتودو 

رقم پریماورا و پياز  این شاخص در بيشترینيد. رس 69/6

دهم و نهم  ةدر دور ترتيب بهبهبهان  ةشد اصالح

علت پيری و ریزش  و سپس بهشد برداری مشاهده  نمونه

 ةگرانو و تود پهنک کاهش یافت. در رقم تگزاس ارلی

محلی رامهرمز تا هنگام برداشت روند تغييرات شاخص 

 (.3 سطح برگ صعودی بود )شکل

برداری  نمونه ةدور در روش کشت سوخچه در اولين

 گرانو، یتگزاس ارلو  ماورایپردر ارقام  شاخص سطح برگ

ترتيب  به رامهرمز، یمحل ةتودو  بهبهانة شد پياز اصالح

بود. بيشترین شاخص  13/6و  15/6، 655/6، 64/6

و  ماورایپرارقام  روش کشت در سطح برگ در این

 یمحل ةتودو  بهبهان ةشد اصالح پياز گرانو، یتگزاس ارل

رسيد.  11/6و  15/1، 11/5، 64/5ترتيب به  بهرامهرمز، 

ة شد در رقم پریماورا، پياز اصالح این شاخص بيشترین

نهم،  ةترتيب در دور محلی رامهرمز به ةبهبهان و تود

(. در 16 د )شکلشبرداری مشاهده  هشتم و نهم نمونه

برداشت شاخص سطح گرانو تا هنگام  رقم تگزاس ارلی

 در افزایش یافت. ميزان کاهش شاخص سطح برگ برگ

برداری  محلی رامهرمز نيز طی دو دوره نمونه ةتود

با عنایت به اینکه  بود. درصد 6ناچيز و فقط  بسيار

در زمان رسيدن  برداشت سوخ در پياز بایستی

 و ها برگ درصد 16تا 56زمان افتادگیفيزیولوژیک، در 
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، صورت گيرد و در این هنگام ها آنشدن  خشکشروع 

شدن پهنک، شاخص سطح برگ  علت پيری و خشک به

 ,Brewster) دهد ای را نشان می کاهش قابل مالحظه

 بودن شاخص سطح برگ رقم تگزاس باال ،(2008

 محلی رامهرمز در هر دو روش کاشت ةگرانو و تود ارلی

ها هنگام  این ژنوتيپ رسيدن فيزیولوژیک سوخن ۀنشان

رسيدن  برداشت این دو روش کاشت )مصادف با

 (بهبهان ةشد فيزیولوژیک رقم پریماورا و پياز اصالح

. با توجه به اینکه هدف از اجرای آزمایش است

در  محصول ۀمنظور عرض کردن پياز به زودرس

ماه به بازار بود و در  و یا اوایل اردیبهشت ماه فروردین

ژنوتيپ تگزاس  ، دوشده کدام از دو روش مطالعه هيچ

 ۀاین هنگام به مرحل تا محلی رامهرمز ةگرانو و تود ارلی

د کرگيری  توان نتيجه رسيدن فيزیولوژیک نرسيدند، می

 در شرایط اقليمی خوزستان برای که این دو ژنوتيپ

 زودرسی و طرح استمرار توليد مناسب نيستند.

 

 
 بررسی در روش کشت نشاییهای مورد . روند تغييرات شاخص سطح برگ ژنوتيپ3شکل 

 

 

 
 های مورد بررسی در روش کشت سوخچه. روند تغييرات شاخص سطح برگ ژنوتيپ16شکل 

 

 عملکرد ۀمقایس

واریانس عملکرد نشان داد که اثر روش  ۀنتایج تجزی

و اثر ژنوتيپ و  درصد 5کاشت بر عملکرد سوخ در سطح 

ر سطح فاکتور د این ژنوتيپ بر اثر متقابل روش کاشت و

 دار بود. ميانگين عملکرد روش کاشت معنا درصد 1

 ۀدليل افزایش کلي به تن در هکتار( 61/61سوخچه )

در این روش، بر روش  شده های رشد مطالعه شاخص

 درصد 5تن در هکتار( در سطح  69کشت نشایی )

 .Solaimani et al برتری داشت. مشابه با این نتایج

 وخچه در جهت افزایشگزارش دادند که س نيز (2011)
 عملکرد و زودرسی مؤثرتر از نشاست. در بين

 تن در 59/16شده بيشترین عملکرد ) های بررسی ژنوتيپ

 هکتار( به رقم پریماورا مربوط بود و عملکرد این رقم بر

برتری  درصد 1در سطح  شده های بررسی سایر ژنوتيپ
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داشت. برتری عملکرد رقم پریماورا در خوزستان در 

(. Darabi, 2009)های قبلی نيز گزارش شده است  ایشآزم

نظر  شدن اثر متقابل روش کاشت و ژنوتيپ از معنادار

نبودن روند تغييرات عملکرد  عملکرد بيانگر یکسان

. استدر این دو روش کاشت  شده های بررسی ژنوتيپ

های پياز در  ژنوتيپ تغييرات عملکرد نبودن روند یکسان

 .Asghar zadeh et alتوسط های مختلف کاشت  روش

 که عملکرد دو حالی  نيز گزارش شده است. در (2005)

گرانو در روش کشت سوخچه  رقم پریماورا و تگزاس ارلی

افزایش نشان  درصد 1نسبت به کشت نشایی در سطح 

بهبهان در روش  ةشد داد، افزایش عملکرد پياز اصالح

کشت سوخچه نسبت به کشت نشایی در این سطح 

محلی رامهرمز در  ةدار نبود. عملکرد تود امال معناحت

نسبت به کشت نشایی کاهش  روش کشت سوخچه

 .(11)شکل  نشان داد درصد 1داری را در سطح  امعن غير

 گیری نتیجه

شده در روش کشت سوخچه،  های بررسی در همۀ ژنوتيپ 

های رشد  سوخ زودتر تشکيل شد. بررسی شاخص

رشد نسبی گياه مشخص کرد که بيشترین سرعت 

شدة بهبهان  ( به پياز اصالحگرم در گرم در روز 636/6)

 11/ 65. بيشترین سرعت رشد محصول )تعلق داشت

گرم در  31/15مربع در روز( و سوخ ) گرم در متر

مربع در روز( در رقم پریماورا مشاهده شد. بيشترین  متر

گرانو  ( به رقم تگزاس ارلی11/5شاخص سطح برگ )

. با توجه به نتایج این آزمایش برای مربوط بود

کردن محصول پياز در استان خوزستان کاشت  زودرس

رقم پریماورا به روش کشت سوخچه با ميانگين عملکرد 

تن در هکتار( که برداشت آن نيز )نيمۀ دوم  11/16)

ماه( هنگام خأل بازار و نقطۀ اوج قيمت صورت  فروردین

 شود.  گيرد توصيه می می
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