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 شود.. بخشی از گیاه که برای افزایش استفاده می1

 تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرسی و برخی از صفات  تأثیر بررسی

  های پیاز در استان خوزستانجمعیت
 

 *عبدالستار دارابی

استادیار بخش تحقیقات  اصالح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 زی، اهواز، ایرانخوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاور

 (39/33/3292تاریخ تصویب:  - 32/9/3292)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده 
های پیاز این آزمایش تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرس کردن جمعیت تأثیر منظور بررسی به

( در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در استان خوزستان 3293-92یک سال زراعی ) مدت به

صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در ملک انجام گرفت. این پژوهش بهشهرستان باغ کشتزارهایو 

: نشاء و 3نوع افزونه شاملی عامل اصلهای کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. قالب طرح بلوک

و  ماورایپر های رقم رامهرمز، یمحل ۀ، تودبهبهان شدۀ اصالحپیاز  شامل جمعیت چهار و سوخچه

در  لیفاکتور صورت بهاول آبان  و پانزده مهر اول و انتقال تاریخ سه و رانوگیتگزاس ارل

با تراکم  ماه فروردین یلاوادر  بذرها ،سوخچه دیتول منظور به .شدندگرفته  نظردر  یفرع های کرت

 ند.شددر ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان کشت  مترمربع 3هایی به ابعاد در کرت گرم 33-31

در  ملک باغهای اول و پانزدهم مرداد و اول شهریور در شهرستان در تاریخ بذرها ،نشاء دیتول یبرا

 فروش قابلعملکرد کل و  بیشترینبا هر دو افزونه  افزایشدر  ماورا پریرقم  .شدند خزانه کشت

با نشاء در سطح  افزایشبا سوخچه از  افزایشفروش در . عملکرد کل و قابلکردرا تولید 

زودبالغی ، درصد مهرماهانتقال از اول  افتادن تاریخ تأخیربا به  .بیشتر بود درصد3دار  معنی

بر نتایج این بنا سوخ افزایش یافت.  فروش قابلو دوقلویی سوخ کاهش ولی عملکرد  )بولتینگ(

های رقم پریماورا در تاریخ کاشت سوخچهاستان خوزستان  بررسی برای زودرس کردن پیاز در

 شود.تن در هکتار توصیه می 23/34فروش م مهر با عملکرد قابلانتقال پانزده

 

 .کل ، عملکردفروشعملکرد قابل زودبالغی، دوقلویی، :های کلیدیواژه

 

 مقدمه

کشت مستقیم بذر، نشاکاری و با  (L.) Allium cepaپیاز 

شود. کشت مستقیم بذر، در تولید سوخچه افزایش می

اال بودن دستمزد کارگر صورت محدود بودن نیروی کار، ب

ترین روش چنین طوالنی بودن فصل کاشت ارزانو هم

های کشت مستقیم، لزوم دقت فراوان در  است. از عیب

تهیۀ بستر به دلیل ریز بودن بذر، طوالنی بودن دورة 

ویژه با های هرز بهاشغال زمین، دشوار بودن کنترل علف

ایل فصل توجه به کند بودن سرعت رشد این گیاه در او

رشد، احتمال نرسیدن به تراکم یکنواخت بوته در کشتزار 

مصرف زیاد آب  و درنتیجه نایکنواختی اندازة سوخ و

است. احتمال رسیدن به تراکم مطلوب و یکنواخت بوته 

در کشتزار، کاهش مصرف آب، امکان زودرس کردن 

شده،  های کنترلمحصول با پرورش نشاء در محیط
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ة اشغال زمین در مقایسه با کشت تر بودن دور کوتاه

های هرز در خزانه از مستقیم و آسان بودن کنترل علف

های کشت  آیند. از عیبشمار می های نشاکاری به برتری

نشاء باال بودن هزینۀ انتقال و تأخیر در آغاز رشد دوباره، 

 ,Brewsterتوان نامبرد )به دلیل تنش وارده به نشاء را می

2008; Rubatzky & Yamaguchi, 1997.) های  از برتری

کشت سوخچه این است که به علت بزرگ بودن، سوخچه 

نسبت به بذر حساسیت کمتری به شرایط خاک داشته و 

ها  نیاز به تهیۀ دقیق بستر نیست، بنابراین تولید آن

تجربه که در  آسانی توسط کشاورزان کم تر بوده و به ساده

شود و از اند تولید توکنند نیز میگسترة کم کشت می

تر از کشت نشاء است. از سوی دیگر شرایط کشت آسان

توان  ، میهای تولید پیاز با استفاده از سوخچهمحدودیت

ها به آفات و باال بودن احتمال آلوده شدن سوخچه

 & Brewster, 2008; Mirzaeaرا نام برد ) هابیماری

Khodadadi, 2008 .)  

Asghar zadeh et al. (2005) های افزونه تأثیر

مختلف )بذر، نشاء و سوخچه( را بر عملکرد و کیفیت 

قرمز آذرشهر  ةند. عملکرد تودکرد بررسیپیاز  ةدو تود

بیشتر از کشت  درصد96با سوخچه حدود افزایشدر 

سفید کاشان اختالف  ةمستقیم بذر بود. در تود

 & Mirzaea دار نبود.عملکرد سه افزونه معنی

Khodadadi (2008) جیرفت  ۀدر آزمایشی در منطق

ند. در کرد بررسیسه رقم پیاز روز کوتاه و سه افزونه را 

ترین افزونه، نشاء تعیین شد و رقم این تحقیق مناسب

پریماورا در کشت نشایی برترین تیمار بود. نتایج یک 

دیگر در کرمان نشان داد که کشت سوخچه  تحقیق

از  مؤثرترصول زودرسی و افزایش عملکرد مح برای

 Yamashita et.(Solaimani et al., 2011) استنشاء 

al.  (1986) ترین زمان انتقال سوخچه در ژاپن مناسب

اواسط تا  (اواخر آگوست) اوایل شهریور را کشتزاربه 

 Khokhar et. ندکردگزارش  (اوایل سپتامبرشهریور )

al. (2001 and 2002)  یازدهرقم فولکا و تاریخ انتقال 

 را برای تولید پیاز با استفاده از (اول سپتامبرشهریور )

 Amjad & Naz ند.کردتوصیه  سوخچه در پاکستان

نه جمعیت پیاز در هندوستان  ۀبا مقایس (2004)

ترین جمعیت برای کشت ند که مناسبکردگزارش 

 .Sharma et al .استیلوگرانکس دورگ  ۀسوخچ

اواخر ه را ترین تاریخ انتقال سوخچمناسب (2009)

 ند.کردپیشنهاد  (اواسط آگوستمرداد )

هکتار  7714استان خوزستان با سطح زیر کشت 

 استیکی از مناطق مهم تولید پیاز در کشور 

(Anonymus, 2013)برداشت پیاز در این منطقه در . 

ها شود. در بعضی سالانجام می خردادماهاردیبهشت و 

ای ندازهاین محصول در هنگام برداشت به ا قیمت

 نظرپایین است که کشاورزان از برداشت آن صرف

این محصول را زودرس  توان به که درصورتیکنند.  می

های اسفند و یا اوایل فروردین )طرح ه و در ماهکرد

است  روبرواین محصول  خألاستمرار تولید( که بازار با 

کمک به پیشگیری از افزایش  ، ضمنکردبرداشت 

نیز محصول  تولیدکنندهدر کشور،  قیمت پیاز ۀروی بی

با  خود را با قیمت مناسب به فروش خواهد رساند.

این  افزونشکه برای زودرس کردن پیاز، به این توجه

محصول با نشاء و سوخچه توصیه شده است 

(Brewster, 2008و تاکنون هیچ آزمایشی در ارتباط ) 

سوخچه و نشاء بر تأثیر  ۀمقایس با کشت سوخچه و

سی و عملکرد پیاز در خوزستان انجام نگرفته زودر

در طرح  گرفته انجام های بررسیاست و همچنین 

 وارداتی های رقمنقاط کشور روی  دیگراستمرار در 

پریماورا( صورت گرفته است، این پژوهش  بیشتر)

های بومی در طرح امکان استفاده از جمعیت باهدف

تاریخ انتقال و استمرار تولید و تعیین مناسترین افزونه، 

جمعیت برای زودرس کردن پیاز در استان خوزستان 

 انجام گرفت.

 

 هامواد و روش

در قالب  لیفاکتور تیاسپل شیآزما صورت به قیتحق نیا

 ستگاهیسه تکرار در ا با یکامل تصادف هایطرح بلوک

و کشتزارهای شهرستان  بهبهان یکشاورز قاتیتحق

ت یک سال زراعی ملک در استان خوزستان به مد باغ

اقلیم گرم  )بهبهان( محل آزمایش اجرا شد. (39-1931)

میانگین  و متر از سطح دریا 916با ارتفاع  خشک نیمهو 

 شامل یعامل اصلمتر دارد. میلی 973بارندگی سالیانه 

جمعیت  چهار و (set onion) : نشاء و سوخچهافزونه نوع

هرمز، رام یمحل ةبهبهان، تود شدة پیاز اصالح شامل

انتقال  تاریخ سه و گرانویتگزاس ارلهای پریماورا و  رقم



 174 ... بررسی تأثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بردارابی:  

در  لیفاکتور صورت اول آبان ماه به ومهر  پانزدهم اول و

 دیتول منظور شدند. بهگرفته  نظردر  یفرع یهاکرت

 لیاوادر  موردبررسی هایجمعیت یسوخچه بذرها

هایی به بذر در کرتگرم  16-11با تراکم  ماه فروردین

مترمربع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان  1د ابعا

ها در اوایل تیرماه برداشت شدند. کشت شدند و سوخچه

با در انبار ها سوخچهتا هنگام انتقال،  پس از برداشت

 یبرا درجۀ سلسیوس نگهداری شدند. 96تا  16دمای 

های اول و پانزدهم مرداد و اول بذرها در تاریخ ،نشاء دیتول

. ملک در خزانه کشت شدند ر شهرستان باغشهریور د

 1مترمربع بود و در هر کرت  1ها در خزانه کرت گسترة

 66سن در )نشاها  صورت خطی کشت شد. بهگرم بذر 

به شده در آزمایش  بینی های پیشروزگی( و بر پایۀ زمان

شدند. خاک محل آزمایش سیلتی قل تمن یاصل نیزم

موس میلی 3/1 لکتریکیو هدایت ا =1/4pHرسی لوم با 

درصد و فسفر و 9/6متر، میزان مواد آلی خاک بر سانتی

گرم در کیلوگرم میلی166و  9جذب به ترتیب  پتاس قابل

کیلوگرم  63خاک بود. میزان مصرف کود عبارت بود از 

P2O5 کیلوگرم  166فسفات تریپل و  از منبع سوپرK2O 

گام تهیۀ از منبع سولفات پتاسیم در هکتار که در هن

طور یکنواخت پخش و با خاک مخلوط شد. کود  زمین به

کیلوگرم نیتروژن خالص از  36نیتروژنۀ الزم نیز به میزان 

 آن پیش از کاشت و سوم یک منبع اوره در سه نوبت،

روز پس از انتقال و اوایل  71دیگر در دو نوبت  دوسوم

 & Bybordi) صورت سرک مصرف شد دهی به سوخ

Malakoti, 1999).  خط چهار  شامل یشیآزما کرتهر

مترمربع بود.  44/1متر و به گسترة  3/7کاشت به طول 

 یرو ها بوته ۀو فاصل متریسانت 96خطوط کاشت  ۀفاصل

در طول دورة رشد و نمو . شدمتر منظور یسانت 4خطوط 

صورت مکانیکی مبارزه و های هرز بهمحصول با علف

تاریخ تشکیل سوخ گرفت. آبیاری برحسب نیاز گیاه انجام 

قطر سوخ  بیشترینبا شاخص نسبت تشکیل سوخ )

شد، برای این قطر گردن( مشخص  کمترینتقسیم بر 

کرت انتخاب و از  طور تصادفی از هرمنظور پنج گیاه به

روز پس از سبز شدن گیاهان حاصل از سوخچه )یا  11

روز پس از انتقال نشاء و سوخچه به زمین اصلی( تا  11

روز، بیشترین قطر غالف و  11گام برداشت و به فاصلۀ هن

یا سوخ )پس از تشکیل سوخ( و کمترین قطر گردن با 

 ۀدر مراحل اولیگیری شدند.  استفاده از ریزسنج اندازه

در هنگام است.  1نسبت تشکیل سوخ حدود  ،رشد گیاه

 درنتیجهخیلی سریع افزایش و  سوخ قطر ،تشکیل سوخ

 1شود، هنگامی این نسبت از اد مینیز زی یادشده نسبت

عنوان هنگام آغاز تشکیل سوخ در نظر  بیشتر شد به

هنگام تشکیل سوخ را  .(Brewster, 1990)گرفته شد 

و  اعتماد قابل ،یک شاخص حساسبه کمک  توان می

"مجموع تجمعی" معروف بهغیرتخریبی 
در  برآورد کرد. 1

 تجمعی بیناختالف  ،برداری نمونه هر دورة این روش در

و نسبت تشکیل  گیاه( 1) نسبت تشکیل سوخمیانگین 

است  شدهنتشکیل  ها آن درگیاهانی که سوخ  سوخ

محاسبه شود( در نظر گرفته می 1/1طورمعمول  )به

اختالف مجموع تجمعی  ،سپس در یک نمودار شود. می

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

 ،از تشکیل سوخ . پیشودش محور زمان رسم می

ولی  نیست قابل مالحظهنسبت تشکیل سوخ  های نوسان

افزایش و  سرعت بهاین نسبت  ،پس از تشکیل سوخ

زیاد  سرعت بهنیز  مقدار عددی مجموع تجمع درنتیجه

ای  نقطه نخستینتوان  زمان تشکیل سوخ را می .شود می

افزایش  سرعت مقدار مجموع تجمعی بهدانست که 

 (.Lancaster et al., 1996) یابد می

ها در تاریخ انتقال اول و پانزدهم مهرماه برداشت سوخ

ماه و در تاریخ انتقال اول آبان در تاریخ  در اوایل فروردین

برای تعیین وزن خشک  اردیبهشت صورت گرفت. 7

طور تصادفی انتخاب و پس سوخ به 16سوخ، از هر کرت 

درجۀ  61ر دمای ها، درآون د از پاک و خرد کردن آن

منظور  داده شدند. به ساعت قرار 41سلسیوس به مدت 

سوخ  16گیری درصد کل مواد جامد محلول سوخ، اندازه

طور تصادفی انتخاب و با چکاندن چند از هر کرت به

سنج  روی منشور دستگاه شکست قطره از عصارة سوخ

درصد کل  ، ساخت کشور ژاپن،OSK مدل)رفراکتومتر( 

روی عملکرد  گیری شد. در پایان محلول اندازه مواد جامد

های هر کرت فروش )وزن کل سوخ کل، عملکرد قابل

کلفت و  های دوقلو، گندیده، گردن منهای وزن سوخ

و دیگر صفات رفته(  های به گلهای حاصل از بوتهسوخ

تجزیۀ  MSTAT-Cافزار  شده به کمک نرم گیری اندازه

                                                                               
1. Cumulative sums (cusums) 
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ها به کمک آزمون انگینواریانس ساده صورت گرفت و می

 ای دانکن مقایسه شدند.چنددامنه

 

 نتایج و بحث

دهنده )زودبالغی یا بولتینگ و یا گلدهی  تشکیل ساقۀ گل

های مهم تولید پیاز در  نابهنگام( که یکی از دشواری

های  ویژه کشتکشت پاییزه در جنوب کشور و به

زودهنگام است، صفتی نامطلوب بوده که سبب سخت 

 شودسوخ و کاهش کیفیت آن می مرکزشدن 

(Rabinowitch, 1990) نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد .

که تأثیر تاریخ انتقال، تأثیر جمعیت و اثر متقابل این دو 

دار بود. تأثیر معنی درصد1عامل بر این صفت در سطح 

دار نبود. بیشنۀ نوع افزونه بر درصد زودبالغی معنی

تقال اول مهرماه مشاهده شد و زودبالغی در تاریخ ان

 Cramerگونه که توسط محققان مختلف ازجمله همان

مشاهده شده است در این  Madis (1994) و (2003)

آزمایش نیز با به تعویق افتادن تاریخ انتقال، میزان 

(. دلیل 1درصد کاهش یافت )جدول1زودبالغی در سطح 

ه تأخیر توان چنین توجیه کرد که با باین موضوع را می

افتادن تاریخ انتقال، درصد کمتری از گیاهان در هنگام 

رخداد دمای مناسب برای گلدهی، دورة نونهالی را پشت 

اند در واکنش به دمای پایین ساقۀ سر گذاشته و توانسته

. کمترین میزان (Brewster, 2008)دهنده تولید کنند  گل

زودبالغی به رقم پریماورا مربوط بود. در دیگر 

های موردبررسی میزان زودبالغی در مقایسه با  معیتج

درصد نشان 1داری را در سطح رقم یادشده افزایش معنی

شدة بهبهان  داد. بیشترین میزان زودبالغی به پیاز اصالح

(. کاهش میزان زودبالغی در تودة 1تعلق داشت )جدول 

دار شدة بهبهان معنی محلی رامهرمز نسبت به پیاز اصالح

ازوکار مقاومت به زودبالغی تاکنون شناخته نشده نبود. س

در  های مقاوم به زودبالغی ممکن است است. ولی رقم

اندازة بزرگتری نیاز داشته  های حساس به  مقایسه با رقم

های مقاوم  تا به دمای پایین واکنش نشان دهند و یا رقم

به زودبالغی ممکن است به شمار ساعت سرمای بیشتری 

های حساس برای القای گلدهی نیاز  رقم در مقایسه با

توان براین می، بنا(Cramer, 2003)داشته باشند 

گیری کرد دلیل باال بودن میزان زودبالغی در دو  نتیجه

رامهرمز  شدة بهبهان و تودة محلی جمعیت پیاز اصالح

پایین بودن اندازة بحرانی و یا پایین بودن نیاز سرمایی 

آذین در مقایسه با زش گلها برای آغااین جمعیت

 ,Brewster)گرانو است ارلیهای پریماورا و تگزاس رقم

. نتایج مقایسۀ میانگین درصد زودبالغی در اثر (2008

انتقال نشان داد که اختالف  و تاریخمتقابل جمعیت 

های بومی در دو تاریخ انتقال اول جمعیت درصد زودبالغی

های پریماورا  ، ولی در رقمدار نبودو پانزدهم مهرماه معنی

درصد تأثیر 1گرانو زمان انتقال در سطح ارلیو تگزاس

داری روی رخداد زودبالغی داشت. افزون بر این معنی

های بومی در تاریخ میزان کاهش درصد زودبالغی جمعیت

مهرماه  11انتقال اول آبان در مقایسه با تاریخ انتقال 

د. در هر سه تاریخ های وارداتی کمتر بو نسبت به رقم

د انتقال کمترین درصد زودبالغی به رقم پریماورا مربوط بو

های موردبررسی، رقم (. بنابراین از بین جمعیت1)شکل 

عنوان برترین رقم ازنظر مقاومت به  توان بهپریماورا را می

 زودبالغی معرفی کرد.

 

 
 انتقال و جمعیت . مقایسۀ میانگین درصد زودبالغی در اثر متقابل تاریخ1شکل

Fig 1. Mean comparison of bolting percentage in interaction of transplanting date and population 
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شاخص مهم  عنوان بهعملکرد سوخ در واحد سطح 

افزونه،  تأثیر. استاقتصادی و هدف اصلی تولید پیاز 

متقابل  جمعیت، اثر متقابل افزونه و جمعیت، اثر تأثیر

تاریخ انتقال و جمعیت، اثر متقابل افزونه و تاریخ 

 درصد1انتقال و جمعیت بر عملکرد کل سوخ در سطح 

. اثر متقابل افزونه و تاریخ انتقال بر این شددار معنی

دار بود. عملکرد کل در معنی درصد1صفت در سطح 

با نشاء افزایش  افزایشبا سوخچه نسبت به  افزایش

(. 1نشان داد )جدول درصد 1در سطح  داری رامعنی

Solaimani et al. (2010)  ند که کردنیز گزارش

با نشاء  افزایشبا سوخچه از  افزایشعملکرد کل در 

با  افزایشدر  بیشتر است. دلیل افزایش عملکرد

و ارتفاع  شماردار توان به افزایش معنیسوخچه را می

 ،برگ که منجر به افزایش شاخص برگ شده است

(. با افزایش شاخص سطح برگ، 1نسبت داد )جدول

نور افزایش یافته، کربوهیدرات بیشتری تولید و  جذب

عملکرد  درنتیجهساکارز زیادتری توسط سوخ جذب و 

و  شمارافزایش خواهد یافت. وجود ارتباط مثبت بین 

 .Rahman et al ارتفاع برگ و عملکرد پیاز توسط

ف این نتایج، گزارش شده است. برخال نیز (1999)

Khodadadi &Mirzaea  (2008)  ند که کردگزارش

با سوخچه بیشتر  افزایشبا نشاء از  افزایشعملکرد در 

توان به نتایج را می بوده است. دلیل متفاوت بودن این

های اجرای آزمایش و اختالف در شرایط اقلیمی محل

میانگین  ۀنسبت داد. مقایس موردبررسیهای جمعیت

 موردبررسیل دو افزونه در سه تاریخ انتقال ک عملکرد

با نشاء در  افزایشاختالف عملکرد کل  نشان داد که

 افزایش دردار نیست. های مختلف انتقال معنیتاریخ

با سوخچه بیشترین عملکرد کل به تاریخ انتقال اول 

افتادن تاریخ کاشت  تأخیربا به  مربوط بود و مهرماه

ند که کاهش عملکرد عملکرد کل کاهش یافت، هرچ

نسبت به  مهرماه 11کل این افزونه در تاریخ انتقال 

(. رقم پریماورا 1دار نبود )شکل معنی مهرماهاول 

 دیگراین نظر بر  و از کردعملکرد کل را تولید  بیشینه

برتری  درصد1در سطح  موردبررسیهای جمعیت

(. باال بودن عملکرد و سازگاری رقم 1داشت )جدول 

مناطق روز کوتاه جنوب کشور توسط  ا باپریماور

  Khodadadi &Mirzaeaازجمله مختلف  محققان

(2008) ،Solaimani et al. (2010)  وDarabi (2001 

and 2009 )نیز گزارش شده است. بررسی اثر متقابل 

عملکرد کل  اگرچهکه  کردافزونه و جمعیت مشخص 

 با نشاء در افزایشدر  موردبررسیهای جمعیتۀ هم

کاهش یافته است  کشت سوخچه با افزایشبا  مقایسه

های بومی کاهش این صفت در جمعیت ولی میزان

محلی رامهرمز به  ةبهبهان و تود شدة اصالح)پیاز 

وارداتی  های رقمدرصد( نسبت به  13و  96ترتیب 

 14و  11ترتیب  بهگرانو  )رقم پریماورا و تگزاس ارلی

ونه عملکرد کل رقم . در هر دو افزاستبیشتر  درصد(

افزایش  موردبررسیهای جمعیت دیگرپریماورا بر 

(. 9نشان داد )شکل  درصد1داری را در سطح معنی

 کل عملکرد پذیرییکسان نبودن روند تغییر

های مختلف انتقال در تاریخموردبررسی های  جمعیت

عملکرد  ازنظرکه اثر متقابل این دو عامل  شدسبب 

ها میانگین ۀیج آزمون مقایسدار شود. نتاکل معنی

سه  که عملکرد کل رقم پریماورا در هر کردمشخص 

ها در سطح جمعیت دیگر تاریخ انتقال در مقایسه با

(. بررسی اثر 7برتری دارد )شکل  درصد1دار معنی

 داد که متقابل افزونه و تاریخ انتقال و جمعیت نشان

نتقال با سوخچه و در تاریخ ا افزایشرقم پریماورا در 

ه ولی کردتولید  بیشترین عملکرد کل را مهرماهاول 

رقم  کل عملکرداختالف عملکرد کل این تیمار با 

 11با سوخچه )در دو تاریخ انتقال  افزایشپریماورا در 

با نشاء )در تاریخ انتقال اول  افزایشو اول آبان( و  مهر

 (.9 دار نبود )جدول( معنیآبان

پیاز بوده که تحت تأثیر نامطلوب در  تیی صفیوقلود

کود  کاربرد ازجملههای محیطی ژنتیک و تنش

و خشکی  دمایی های ، آبیاری نامنظم، نوسانازحد بیش

سوخ پیاز شامل  (.Rai & Yadave, 2005)است خاک 

های گوشتی و جوانۀ یک ساقۀ کوتاه زیرزمینی با فلس

انتهایی است. جوانۀ جانبی در ضمن رشد رویشی خفته 

انده و یا ممکن است نمو کرده و سبب تولید م باقی

های چندمرکزی شود که در بعضی موارد منجر به  سوخ

 ,.Khokhar et alدوقلویی و یا چند قلویی خواهند شد )

استثنای تأثیر  های موردبررسی )به (. تأثیر همۀ عامل2002

جمعیت و تکرار( بر درصد وزنی دوقلویی در سطح 

یر جمعیت بر این صفت در دار بود. تأثدرصد معنی1
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(. بیشترین 1دار شد )جدول درصد معنی1سطح 

شدة بهبهان تولید شد  های دوقلو توسط پیاز اصالح سوخ

ولی کاهش میزان دوقلویی در تودة محلی رامهرمز نسبت 

(. 1دار نبود )جدول شدة بهبهان معنی به پیاز اصالح

د. کمترین میزان دوقلویی در رقم پریماورا مشاهده ش

های پیاز وجود تفاوت ازنظر میزان دوقلویی بین جمعیت

 Darabi (2009)و  Rabinowitch (1979)توسط رابینویچ 

نیز گزارش شده است. باال بودن میزان دوقلویی در تودة 

شدة بهبهان افزون بر  محلی رامهرمز و پیاز اصالح

دهندة پایین بودن  های ژنتیکی این دو رقم نشان ویژگی

های محیطی حمل این دو جمعیت در برابر تنشمیزان ت

ازجمله سرما است. بیشترین میزان درصد وزنی دوقلویی 

در افزایش با نشاء مشاهده شد. دلیل این موضوع زودتر 

ویژه پیاز  های بومی بهتشکیل شدن سوخ در جمعیت

شدة بهبهان در افزایش با نشاء بود )تاریخ تشکیل  اصالح

ة بهبهان در سه تاریخ انتقال اول و شد سوخ در پیاز اصالح

پانزدهم مهر و اول آبان ماه در افزایش با نشاء به ترتیب 

، 11افزایش با سوخچه به ترتیب  اسفند و در 11و  1، 6

که در این  اسفندماه بود(. این موضوع سبب شد 16و  11

جمعیت، گیاهان حاصل از کشت نشاء در مرحلۀ نمو 

در معرض سرما قرار گرفته و تری سوخ به میزان طوالنی

ها افزایش یابد. افزایش  درنتیجه میزان دوقلویی در آن

های انتقالی که گیاهان در مرحلۀ  میزان دوقلویی در تاریخ

اند تری در معرض سرما بودهنمو سوخ، به میزان طوالنی

نیز گزارش شده است.  Khokhar et al (2002)توسط .

رین میزان دوقلویی را به تاریخ انتقال اول مهرماه بیشت

خود اختصاص داد و با به تأخیر افتادن تاریخ انتقال این 

 (. 1درصد کاهش یافت )جدول1دار صفت در سطح معنی

 
فروش، میانگین  . مقایسۀ میانگین درصد زودبالغی، شمار و ارتفاع برگ، عملکرد کل، درصد وزنی دوقلویی، عملکرد قابل1جدول 

 های موردبررسیهای انتقال و جمعیتوع افزونه، تاریخوزن و قطر سوخ در ن
Table 1. Mean comparison of bolting percentage, leaf number and height, total yield, doubling bulb percentage, 

marketable yield, mean bulb weight and diameter in studied propagule types and transplanting dates and populations 
Mean bulb 

diameter  

(cm) 

Mean bulb 

weight 

(gr) 

Marketable 

yield  

(t ha-1) 

Doubling 

bulb 

percentage 

Total 

yield 

(t ha-1) 

Leaf 

height 

(cm) 

Leaf 
number 

Bolting 
percentage 

Treatment 

        Propagule 

62.09a 98.05a 24.72a 40.30b 40.72a 87.62a 12.48a 70.32a Onion set 
57.71a 83.84b 21.29b 43.50a 34.07b 77.25b 11.75b 67.51a Transplant 

        Transplanting date 

60.17a 91.35a 15.04c 64.70a 38.18a 84.60a 11.85a 83.22a 23th September 
60.04a 89.84a 21.79b 43.80b 37.75a 81.78a 12.35a 73.64b 7th October 

59.49a 91.65a 32.18a 17.20c 36.79a 80.92a 12.15a 49.64c 23th October 
        Population 

64.47a 118.16a 45.57a 8.90c 48.52a 84.13a 11.92ab 42.58c Primavera 

58.32b 84.20c 21.34b 35.70b 32.34c 88.38a 11.55b 51.80b Texas early grano 

54.80b 68.55d 10.24d 63.03a 30.43d 74.23b 12.10ab 91a Behbahan bred onion 

59.01b 92.89b 14.87c 59.60a 38.33b 83a 12.90b 90.02a Ramhormoz land race 

 درصد ندارند.1داری در سطح احتمال ها با حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیمیانگین

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1% probability level. 

 

 
 ل. مقایسۀ اثر متقابل افزونه و تاریخ انتقال بر میانگین عملکرد ک1شکل 

Fig 2. Mean comparison of total yield in interaction of propagule and transplanting date  
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 . مقایسۀ میانگین عملکرد کل در اثر متقابل افزونه و جمعیت9شکل 

Fig 3. Mean comparison of total yield in interaction of propagule and population 

 

 
 گین عملکرد کل در اثر متقابل تاریخ انتقال و جمعیت. مقایسۀ میان7شکل

Fig 4. Mean comparison of total yield in interaction of transplanting date and population 

 

فروش نیز  در پیاز افزون بر عملکرد کل، عملکرد قابل

های توجهی از سوخ اهمیت دارد، زیرا درصد شایان

ختلف ازجمله دوقلویی، زودبالغی شده به دالیل م برداشت

و ضخیمی گردن ممکن است قابلیت عرضه به بازار را 

نداشته باشند، به همین دلیل در این بررسی افزون بر 

ای از فروش، که توسط عده عملکرد کل، عملکرد قابل

 Kahsay et al. (2013)و Russo (2008) محققان ازجمله 

ایج تجزیۀ وتحلیل شد. نت بررسی شده است، تجزیه

واریانس نشان داد که تأثیر تاریخ انتقال، تأثیر جمعیت، 

اثر متقابل تاریخ انتقال و جمعیت بر این صفت در سطح 

دار است. تأثیر افزونه، اثر متقابل افزونه و درصد معنی1

فروش در سطح  تاریخ انتقال و جمعیت بر عملکرد قابل

رد دار شد. همانند عملکرد کل، عملکدرصد معنی1

دار فروش در افزایش با سوخچه در سطح معنی قابل

افزایش با نشاء بیشتر بود. اگرچه اختالف  درصد از1

دار نبود ولی کاهش های انتقال معنیعملکرد کل تاریخ

درصد عملکرد غیرقابل فروش، به دلیل کاهش میزان 

زودبالغی و دوقلویی، با به تأخیر افتادن تاریخ انتقال سبب 

های انتقال فروش تاریخ الف عملکرد قابلشد که اخت

دار شود و کمترین درصد معنی1موردبررسی در سطح 

فروش در تاریخ انتقال اول مهرماه تولید شود  عملکرد قابل

و با به تأخیر افتادن تاریخ انتقال این صفت در سطح 

(. بیشترین عملکرد 1درصد افزایش یافت )جدول 1

علق داشت و ازنظر این صفت فروش به رقم پریماورا ت قابل

های موردبررسی در سطح رقم یادشده بر دیگر جمعیت

(. پایین بودن درصد وزنی 1درصد برتری داشت )جدول 1

( سبب شد 1دوقلویی و زودبالغی در رقم پریماورا )جدول

فروش رقم پریماورا در  که میزان افزایش عملکرد قابل

گرانو،  ارلیمقایسه با سه جمعیت دیگر )با رقم تگزاس 

شدة بهبهان و تودة محلی رامهرمز به ترتیب  پیاز اصالح

طور زیادی بیشتر از میزان  درصد( به166و  971، 111

گرانو،  مقایسه با رقم تگزاس ارلی افزایش عملکرد کل )در

شدة بهبهان و تودة محلی رامهرمز به ترتیب  پیاز اصالح

رد کل درصد( این رقم باشد. اگرچه عملک14و  13، 16

درصد از رقم تگزاس 1تودة محلی رامهرمز در سطح 

گرانو بیشتر بود ولی حساس بودن این جمعیت به  ارلی
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زودبالغی و دوقلویی سبب شد که برخالف عملکرد کل، 

فروش این توده در مقایسه با رقم تگزاس  عملکرد قابل

درصد نشان 1داری را در سطح گرانو کاهش معنی ارلی

فروش در  ایسۀ میانگین عملکرد قابل(. مق1دهد )جدول

نشان داد، اگرچه با به  اثر متقابل تاریخ انتقال و جمعیت

فروش همۀ  تأخیر افتادن تاریخ انتقال عملکرد قابل

های موردبررسی افزایش یافته است ولی میزان جمعیت

فروش رقم پریماورا کمتر از سه  افزایش عملکرد قابل

توان با جمعیت دیگر است. دلیل این موضوع را می

حساسیت پایین رقم یادشده به دوقلویی و زودبالغی 

دهندة عملکرد غیرقابل  ترین اجزاء تشکیلعنوان مهم )به

فروش( و همچنین کاهش این دو صفت با به تأخیر 

(، میزان کاهش دو صفت 1دول افتادن تاریخ انتقال )ج

شود( فروش مییادشده )که منجر به افزایش عملکرد قابل

در رقم پریماورا از سه جمعیت دیگر کمتر باشد، توجیه 

فروش  کرد. به همین دلیل میزان افزایش عملکرد قابل

رقم پریماورا با تأخیر افتادن تاریخ انتقال از سه جمعیت 

دار شدن اثر متقابل تاریخ رغم معنیدیگر کمتر بود. به

فروش رقم پریماورا در هر  انتقال و جمعیت، عملکرد قابل

درصد از سه 1سه تاریخ انتقال موردبررسی در سطح 

(. بنابراین مستقل از 1جمعیت دیگر بیشتر بود )شکل 

های موردبررسی  تاریخ کاشت، رقم پریماورا از بین رقم

پیاز در منطقه عنوان بهترین رقم برای زودرس کردن  به

 قابل توصیه است.

 

 
 فروش در اثر متقابل تاریخ انتقال و جمعیت . مقایسۀ میانگین عملکرد قابل1شکل

Fig 5. Mean comparison of marketable yield in interaction of transplanting date and population 

 

فروش در اثر  های عملکرد قابلنتایج مقایسۀ میانگین

ابل افزونه و تاریخ انتقال و جمعیت نشان داد که متق

فروش توسط رقم پریماورا در  بیشترین عملکرد قابل

افزایش با سوخچه و تاریخ انتقال اول آبان تولید شده 

فروش این تیمار با عملکرد  است ولی عملکرد قابل

فروش رقم پریماورا در افزایش با سوخچه در دو  قابل

مچنین رقم یادشده در افزایش با تاریخ انتقال دیگر و ه

. اگرچه دار نبودنشاء و در تاریخ انتقال اول آبان ماه معنی

فروش در افزایش با هر دو افزونه  بیشترین عملکرد قابل

توسط رقم پریماورا در تاریخ انتقال اول آبان ماه تولید شد 

تنهایی  ( ولی بایستی توجه کرد که عملکرد به9)جدول 

رآمد کشاورزان نبوده و قیمت فروش نیز کننده د تعیین

توجهی در میزان درآمد دارد. با عنایت به  نقش شایان

که در این تحقیق اختالف تاریخ برداشت دو تاریخ  این

انتقال اول و پانزدهم مهرماه نسبت به تاریخ انتقال اول 

بیشترین  طورمعمول روز بود و به 96آبان ماه حدود 

ماه )مصادف با  ند و اوایل فروردینقیمت پیاز در اواخر اسف

تاریخ برداشت دو تاریخ انتقال اول و پانزدهم مهر( بوده و 

متناسب با افزایش فاصلۀ زمانی از اوایل فروردین، شیب 

-شود، بنابراین بهکاهش قیمت این محصول شدیدتر می

فروش رقم پریماورا در  درصدی عملکرد قابل3رغم کاهش 

پانزدهم مهرماه نسبت به تاریخ  دو تاریخ انتقال اول و

رسد انتقال اول آبان ماه، در افزایش با سوخچه، به نظر می

درآمد کشاورزان در دو تاریخ انتقال اول و پانزدهم مهرماه 

بیشتر از تاریخ انتقال اول آبان ماه باشد. با توجه به 

فروش رقم پریماورا  دار نبودن اختالف عملکرد قابل معنی



 119 ... بررسی تأثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بردارابی:  

انتقال اول و پانزدهم مهرماه در افزایش با در دو تاریخ 

مهرماه به دلیل  11(، تاریخ انتقال 9سوخچه )جدول 

-کوتاهتر بودن دورة رشد و نمو محصول، که سبب صرفه

جویی در مصرف آب و نیروی کار خواهد شد، بر تاریخ 

شود. بنابراین برای انتقال اول مهرماه ترجیح داده می

کاشت رقم  ن خوزستانزودرس کردن پیاز در استا

پریماورا در افزایش با سوخچه و در تاریخ انتقال پانزدهم 

که به علل مختلف  شود. درصورتیمهرماه توصیه می

ازجمله نیاز به انبار مجهز به سامانۀ سرمایش، برای 

ها پس از برداشت، تولید پیاز با سوخچه  نگهداری سوخچه

اء رقم پریماورا کاشت نش پذیر نباشد، برای کشاورز امکان

شود. یادآوری این مهرماه توصیه می 11در تاریخ انتقال 

نکته ضروری است که در افزایش با نشاء، اگرچه عملکرد 

مهرماه در  11فروش رقم پریماورا در تاریخ انتقال  قابل

درصد و در  16مقایسه با تاریخ انتقال اول آبان ماه حدود 

( ولی به 9ل درصد کمتر بود )جدو1دار سطح معنی

همان دالیلی که در مورد افزایش با سوخچه بیان شد، به 

علت احتمال باالتر بودن درآمد کشاورزان در تاریخ انتقال 

مهرماه، این تاریخ انتقال برترین تیمار است.  11

های بومی موردبررسی در این تحقیق )پیاز  جمعیت

ین شدة بهبهان و تودة محلی رامهرمز( به دلیل پای اصالح

های محیطی که سبب بودن عملکرد و حساسیت به تنش

ها و افزایش میزان دوقلویی و زودبالغی در این جمعیت

فروش شد، برای  درنتیجه کاهش درصد عملکرد قابل

 زودرس کردن پیاز مناسب نیستند.

جمعیت، اثر متقابل تاریخ انتقال  تأثیر، افزونه تأثیر

قال و جمعیت، اثر کاشت، اثر متقابل تاریخ انت نظام و

وزن  میانگینمتقابل افزونه و تاریخ انتقال و جمعیت بر 

دار بود. اثر متقابل افزونه معنی درصد1سوخ در سطح 

. شد دار معنی درصد1صفت در سطح  و جمعیت بر این

با سوخچه تعلق  افزایشوزن سوخ به  میانگین بیشینه

وزن سوخ در رقم پریماورا  میانگینداشت. بیشترین 

 دیگراین رقم بر  ،این صفت از نظرو  شدمشاهده 

برتری  درصد1در سطح  موردبررسیهای جمعیت

عملکرد  ،(تئوری) از دید نظری. (1داشت )جدول

وزن سوخ به  میانگینتراکم در  ضرب حاصلاز  ها رقم

آید و در صورت ثابت بودن تراکم در اثر دست می

 نگینمیاتحت تأثیر  ها رقمعملیات داشت، عملکرد 

ای در این تحقیق چنین رابطه. گیردقرار میوزن سوخ 

با  افزایشدر  پریماورا رقم که طوری به ،نیز مشاهده شد

پیاز و مهرماه سوخچه و در تاریخ انتقال اول 

و در تاریخ انتقال  با نشاء افزایشبهبهان در  ةشد اصالح

بیشترین و کمترین عملکرد سوخ را ماه که  اول آبان

وزن  میانگین بیشینه و کمینۀ ترتیب به، نددکرتولید 

 (. 9)جدول  نداشتد را سوخ

کنندة موفقیت  تنهایی تضمین در پیاز عملکرد باال به

های سوخ ازجمله قطر  در تولید نبوده، بلکه باید ویژگی

سوخ و قطر گردن و شکل سوخ برابر باسلیقۀ 

جمعیت بر میانگین قطر سوخ  کنندگان باشد. تأثیر مصرف

های  دار بود. تأثیر دیگر عاملدرصد معنی1ر سطح د

دار نشد. بیشترین قطر  موردبررسی بر این صفت معنی

(. به 1میانگین سوخ به رقم پریماورا تعلق داشت )جدول 

هایی که به دلیل شاخص سطح برگ  رسد رقم نظر می

کنند، این مواد را باال، مواد نورساختی زیادتری تولید می

ای فرستاده که درنهایت با افزایش قطر هبه اندام ذخیر

شوند موجب افزایش وزن سوخ و عملکرد می

(Mosevizadeh, 2006.)  

هایی است که در تعیین  ارتفاع سوخ یکی از عامل

افزونه و  کننده است. تأثیر شکل سوخ بسیار مهم و تعیین

درصد 1جمعیت بر میانگین ارتفاع سوخ در سطح 

ریخ انتقال بر این صفت در سطح دار بود. تأثیر تا معنی

دار شد. بیشترین ارتفاع سوخ به افزایش با درصد معنی1

سوخچه مربوط بود. رقم پریماورا بیشترین ارتفاع سوخ را 

به خود اختصاص داد ولی ازنظر این صفت اختالف رقم 

 (. 1دار نبود )جدول گرانو معنییادشده و تگزاس ارلی

کوچک بودن قطر گردن  ،زنژادی پیاهای بهدر برنامه

آید. قطر گردن از صفات شمار می های مهم به از هدف

کنندگان پیازهایی  مهم در بازارپسندی پیاز بوده و مصرف

دهند. همچنین بسته بودن با گردن بسته را ترجیح می

زا به درون های بیماری گردن با جلوگیری از نفوذ عامل

 Petersشود )ز میسوخ باعث افزایش ویژگی انبارمانی پیا

et al., 1994.) تاریخ و  تأثیر افزونه تحت این ویژگی

انتقال قرار نگرفت. در این پژوهش کمینه قطر گردن به 

رقم پریماورا مربوط بود، ویژگی یادشده در دیگر 

های موردبررسی در مقایسه با این رقم در سطح جمعیت

 (.1درصد افزایش یافت )جدول 1دار معنی
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. مقایسۀ میانگین ارتفاع سوخ، قطر گردن، شمار پوست و الیۀ خوراکی، قطر الیۀ خوراکی، شمار مرکز، درصد کل مواد 1جدول 

 های موردبررسیهای انتقال و جمعیتمحلول سوخ و درصد مادة خشک سوخ در نوع افزونه، تاریخ جامد
Table 3. Mean comparison of bulb height, neck diameter, skin and false number, false diameter, center number, bulb 

total soluble solids and bulb dry matter percentages in studied propagule types, transplanting dates and populations 

Bulb dry 
matter 

percentages 

Bulb total 
soluble 

solids 

Center 

number 

False 
diameter 

(mm) 

False 

number 
Skin 

number 

Neck 
diameter 

(mm) 

Bulb 
height 
(mm) 

 
Treatment 

 
        Propagule 

9.98a 8.85a 1.21a 3.76a 9.68a 4.90a 19.22a 50.63a Onion set 
9.91a 8.68a 1.09a 3.46a 9.35a 5.19a 19.46a 46.61b Transplant 

        Transplanting date 
10.04a 8.89a 1.13a 3.62a 9.50a 5.09a 23.32a 50.23a 23th September 
9.99a 8.82a 1.81a 3.52a 9.56a 5.17a 22.73a 48.36a 7th October 
9.80a 8.56a 1.14a 3.68a 9.49a 4.89a 11.98a 47.46a 23th October 

        Population 
7.74d 6.83a 1.22a 4.23a 8.92b 5.40a 17.24b 59.16a Primavera 
8.86c 7.15c 1.18a 3.65b 9.60ab 5.45a 20.45a 51.79ab Texas early grano 

12.31a 11.42a 1.18a 2.97c 9.54ab 4.10b 19.53a 40.09b Behbahan bred onion 
10.88b 9.56b 1.22a 3.61b 10.02a 5.24a 20.15a 43.41b Ramhormoz land race 

 درصد ندارند.1داری در سطح احتمال رک در هر ستون اختالف معنیها با حروف مشتمیانگین
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1% probability level. 

 

های پوست خشک بیرونی و چسبندگی شمار الیه

های مؤثر در کاهش ضایعات پیاز  آن به گوشت از عامل

های درونی را ست. پوست  خشک بیرونی سوخ، فلسا

ها حفظ و از خشک شدن از آسیب دیدن و بیماری

(. تأثیر همۀ Brewster, 2008کند )ها جلوگیری می آن

استثنای جمعیت بر این  های موردبررسی به عامل

شدة  دار نبود. شمار پوست در پیاز اصالحویژگی معنی

دیگر کاهش های بهبهان در مقایسه با جمعیت

 (.1درصد نشان داد )جدول 1داری را در سطح  معنی

های خوراکی سوخ طورمعمول افزایش شمار الیه به

ها گشته و از سبب کمتر شدن ضخامت این الیه

کند. تأثیر جمعیت بر شمار خوراکی سوخ کم می خوش

دار و تأثیر دیگر درصد معنی1الیۀ خوراکی در سطح 

دار نشد. ین ویژگی معنیهای موردبررسی بر ا عامل

ترتیب در تودة  بیشترین و کمترین شمار الیۀ خوراکی به

 (.1محلی رامهرمز و رقم پریماورا مشاهده شد )جدول

درصد 1تأثیر جمعیت بر قطر الیۀ خوراکی در سطح 

های موردبررسی تأثیر  دار شد. دیگر عاملمعنی

 داری بر این ویژگی نداشتند. بیشترین قطر الیۀ معنی

خوراکی به رقم پریماورا اختصاص داشت. این ویژگی در 

ها در مقایسه با رقم پریماورا کاهش دیگر جمعیت

 (.9درصد نشان داد )جدول1داری را در سطح  معنی

شمار مرکز ازجمله صفاتی است که تأثیر مهمی در 

های پیاز دارد. در صورت تک مرکز بودن تهیۀ فرآورده

های خشک، یۀ فرآوردهسوخ در هنگام برش برای ته

های ایجادشده کامل و بزرگ خواهند بود. اگر پیاز حلقه

عنوان پیاز مادری برای تولید بذر انتخاب  تک مرکز به

تری داشته و دهنده چتر گل بزرگ و قوی شود ساقۀ گل

 Rostam)کند درنتیجه بذر باکیفیت بهتری تولید می

Forudi, 2006)رسی تأثیر های موردبر یک از عامل . هیچ

 (. 1داری بر شمار مرکز نداشتند )جدولمعنی

تأثیر جمعیت بر درصد کل مواد جامد محلول 

های  دار بود. دیگر عاملدرصد معنی1سوخ در سطح 

داری بر این ویژگی نداشتند. مورد بررسی تأثیر معنی

شدة بهبهان بیشترین درصد کل مواد جامد  پیاز اصالح

 (. 1جدولمحلول سوخ را تولید کرد )

های مهم کیفیت  درصد مادة خشک سوخ از عامل

ها و سزایی در تولید فرآورده پیاز بوده و نقش به

از  (.Pike, 1986)ویژگی انبارمانی این محصول دارد 

های موردبررسی در این آزمایش تنها  میان عامل

داری بر درصد مادة خشک سوخ جمعیت، تأثیر معنی

دار ت. نبود تأثیر معنیدرصد( داش1)در سطح احتمال 

دهندة این  تاریخ انتقال و افزونه بر این ویژگی نشان

مطلب است که درصد مادة خشک سوخ ویژگی 

های  ژنتیکی است و این ویژگی کمتر تحت تأثیر عامل

گیرد. همانند درصد کل مواد جامد محیطی قرار می

محلول بیشترین درصد مادة خشک سوخ به پیاز 

 (.1ن مربوط بود )جدول شدة بهبها اصالح
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 فروش، میانگین وزن و قطر سوخ در اثر متقابل افزونه  . مقایسۀ میانگین درصد دوقلویی، عملکرد کل و قابل9جدول 

 و تاریخ انتقال و جمعیت
Table 3. Mean comparison of doubling bulb percent, total and marketable yield, mean bulb weight in interaction of 

propagule and transplanting date and population 
Mean bulb 

weight (gr) 

Marketable 

yield (t ha-1) 
Total yield 

(t ha-1) 
Bolting 

percentage Population Transplanting date Propagule 

135.30a 46.59ab 53.27a 65cde Primavera   

80. 83g 9. 95jk 30.29ghijk 83.15ab Texas early grano   

90.34efg 6.77jkl 41.28cde 99.33a Behbahan bred onion 23th September  

102.60cdef 3.74kl 46.31bcd 98.67a Ramhormoz land race   

113.50bc 46.34ab 47.62abc 49.75efg Primavera   

85.46g 19.86hi 32.64gh 48.19fg Texas early grano  Onion set 

91.09defg 9.78jk 41.36cdef 100a Behbahan bred onion 7th October  

89.91efg 14.02ij 20.64def 100a Ramhormoz land race   

127.30ab 50.97a 51.09ab 22.76i Primavera   

96.81defg3 35.63cde 39.86def 30.36hi Texas early grano 23th October  

57.88h 21.65gh 25.03jk 73bc Behbahan bred onion   

105.60cde 31.32def 39.53def 73.67bc Ramhormoz land race   

107.10cd 38.36cde 44.83bcd 53.34def Primavera   

65.01h 10.49jk 27.60hijk 66.22cd Texas early grano   

59.10h 1.20l 25.09jk 100a Behbahan bred onion 23th September  

90.56efg 3.35kl 36.75efg 100a Ramhormoz land race   

103cdef 41.57bcd 43.70cde 43.66fgh Primavera   
89.79efg 23.17gh 32.13ghi 47.50fg Texas early grano  Transplant 

59.25h 10.28jk 25.55ijk 100a Behbahan bred onion 7th October  

86.67fg 9.32jk 34.93fgh 100a Ramhormoz land race   

122.70ab 49.71ab 50.61ab 22.59i Primavera   

87.27fg 28.91efg 31.51ghij 35.35ghi Texas early grano   

53.56h 11.18j 24.3k 73.67bc Behbahan bred onion 23th October  

82g 27.46fg 32.39ghi 67.80bcd Ramhormoz land race   

 درصد ندارند.1داری در سطح احتمال هایی با حروف مشترک در هر ستون اختالف معنیمیانگین
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1% probability level. 

  

 گیری کلی نتیجه

 کاشت برای زودرس کردن پیاز در استان خوزستان

تاریخ انتقال پانزدهم  در های رقم پریماوراهسوخچ

 های تبه عل که درصورتیشود. مهرماه توصیه می

 

سرمایش،  سامانۀ انبار مجهز به نبود ازجملهمختلف 

با سوخچه برای کشاورز به روش افزایش تولید پیاز 

رقم پریماورا در تاریخ  نباشد،کاشت نشاهای پذیر امکان

 . استیمار بهترین ت مهرماه 11انتقال 
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ABSTRACT  
This experiment was conducted to study the effect of transplanting date of onion set and transplant on 

earliness of onion populations in Khuzestan province at Behbahan Agriculture Research Station in 

Khuzestan province and farm of Baghe-e- malek region within one year (2013-14). Experiment was 

performed in split factorial based on RCBD with three replications. Main plot consisted of propagule 

types: transplant and onion set. Sub plot consisted of combination of three transplanting dates (23th 

September, 7th and 23th October) and four population (Behbahan bred onion, Ramhormoz landrace, 

Primavra and Texas early grano cultivars). In order to produce sets, 10-12 grams seeds (of each 

population) were sown per square meter at Behbahan Agriculture Research Station in late February. For 

transplants production, seeds were sown in nursery in Baghe-e- melek region on 23th July, 6th and 23th 

August. Primavera cultivar produced the highest total and marketable yield by both propagules. The total 

and marketable yield of onion set propagule was higher than transplant propagule at 1% probability level. 

By postponing transplanting date, from 23th September, bolted plants and double bulbs decreased, but 

marketable yield increased. According to results, for early production of onion in Khuzestan province 

planting, Primavera onion set in transplanting date of October 7, with marketable yield of 46.34 t ha
-1

, is 

recommended.  

 

Keywords: Bolting, double bulb, marketable yield, total yield.  
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