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چکیده
بهمنظور مقایسه کمی و کیفی رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان پیاز روزکوتاه در شرایط اقلیمی خوزستان این تحقیق به صورت طرح
 رقم هیبربد و پنج رقم آزاد گردهافشان) با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی81 ( رقم82 بلوکهای کامل تصادفی شامل
 بذرها در اواسط مهر ماه در خزانه کشت و نشاها در اواسط آذرماه به زمین اصلی.) اجرا شد8332-32( بهبهان بهمدت دو سال زراعی
 و رقمهای آزاد0103  ولی کاهش عملکرد رقمهای هیبرید صبا و اسوی، حداکثر عملکرد توسط رقم سیروس بهدست آمد.منتقل شدند
 مقایسه گروهی صفات کمی و کیفی. تگزاسارلیوایت و سپیدان نسبت به رقم سیروس معنیدار نبود،گردهافشان تگزاسارلیگرانو
 به استثنای درصد بولتینگ که در رقمهای آزاد گردهافشان، رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان به روش تقسیم اثرات تیمار مشخص نمود
 از نظر سایر صفات تفاوت معنیداری بین رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان مشاهده،بهطور معنیداری از رقمهای هیبرید بیشتر بود
 به خصوص با توجه به افزایش قیمت ارز در سالهای اخیر و، با عنایت به پایینتر بودن قیمت بذر رقمهای آزاد گردهافشان.نگردید
- کاشت رقمهای آزاد گردهافشان تگزاس، برای تولید پیاز در استان خوزستان،امکان تولید بذر رقمهای آزاد گردهافشان توسط زارعین
. تگزاسارلیوایت و سپیدان توصیه میشود،ارلیگرانو
. عملکرد، تقسیم اثرات تیمار، تشکیل سوخ، بولتینگ:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
This research was conducted to compare the qualitative and quantitative characteristics of open-pollinated and hybrid
short day onion cultivars in Khuzestan climatic conditions. The experiment was done in randomized complete block
deign including 15 cultivars (10 hybrid and 5 open-pollinated) with four replications at Behbahan Agriculture
Research Station for two years (2016-18). Seeds were sown in nursery in early October and seedling transplanted in
early November. Bulbs were harvested when 50-80% of foliage top had fallen and collapse. Siroos cultivar (hybrid)
produced the highest yield. The decrease yield of Seba and SV 4043 (hybrid cultivars) as well as Texas Early White,
Texas Early Grano, and Sapidan (open-pollinated cultivars) were not significant as compared with Siroos. Group
comparison of the qualitative and quantitative characteristics in open-pollinated and hybrid cultivars was performed
using partitioning of treatment effects. The bolted plants were significantly higher in open –pollinated than hybrid
cultivars. But the differences of the other characteristic were not significant in open –pollinated and hybrid cultivars.
The price of open –pollinated seed, especially due to increase price of foreign exchange in recent years, is much less
than hybrid seed. In addition, seed of open pollinated cultivars could be produced by growers. Therefore, planting of
open pollinated cultivars namely Texas Early White, Texas Early Grano, and Sapidan are recommended for onion
production in Khuzestan province.
Keywords: Bolted plant, bulbing, partitioning of treatment effects, yield.
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مقدمه
پیاز ) )Allium cepa L.گیاهی تك لپهای از جنس
آلیوم میباشد .سابقه کشت این محصول به 1000
سال پیش و یا بیشتر بر میگردد .تصور میشود که
این گیاه برای اولین بار در مناطق کوهستانی
ازبكستان ،تاجیكستان ،شمال ایران ،افغانستان و پاکستان
کشت و کار شده باشد ( .(Brewster, 2008این محصول
بهدلیل عطر و طعم و همچنین داشتن مقدار قابلتوجهی
ویتامین ،مواد معدنی و عناصر ریز مغذی ،ارزش غذایی
فراوانی دارد ( .)Perez et al., 2018عالوه بر ارزش غذایی،
مطالعات علمی اثر دارویی و سالمتیبخش پیاز ،را
بهخصوص در درمان بیماریهای عروق کرونی قلب و
کاهش کلسترول ( )Shah Murad et al., 2018و
پیشگیری و درمان برخی از سرطانها اثبات نمودهاند
(.)Parkash et al., 2007
در سال  5161نر عقیمی سیتوپالسمی در رقم
 Italian Redپیاز توسط (1936) Jones & Emsweller
کشف گردید و سپس رقمهای هیبرید پیاز تولید شدند
) .(Havey,1993تا قبل از تولید رقمهای هیبرید ،همه
رقمهای پیاز آزاد گردهافشان بودند .این رقمهای به
طریق تصادفی و طبیعی توسط باد و حشرات (مگس
خانگی و زنبور عسل) گردهافشانی شده و در نتیجه
گیاهان تولید شده از تنوع باالیی برخوردارند .رقمهای
آزاد گردهافشان بهآسانی توسط کشاورزان قابل تكثیر
بوده و یا حتی بذر تولیدشده توسط یك شرکت،
ممكن است توسط سایر شرکتهای تولیدکننده بذر و
با نام دیگر فروخته شوند .در نتیجه رقمهای آزاد -
گردهافشان نسبت به رقمهای هیبرید ،سودآوری
پایینتری برای شرکتهای تولیدکننده بذر دارند.
بههمین دلیل حدود  %30از رقمهای ارائه شده در
کاتالوگهای شرکتهای بزرگ تولیدکننده بذر،
هیبرید میباشند ( .)Cramer, 2003aماهیت اینبرد
الینهای شرکتکننده در تولید بذر هیبرید مشخص
نبوده و در انحصار شرکتهای تولیدکننده میباشد.
بههمین دلیل با تولید بذر هیبرید حقوق مادی و
مالكیت معنوی شرکتهای تولیدکننده بذر بهتر حفظ
میشود .از مزایای دیگر رقمهای هیبرید میتوان به
پدیده قدرت دورگه برای بسیاری از صفات مهم در

مقایسه با اینبرد الینهای شرکتکننده در تولید بذر
اشاره نمود ( & Aghora & Parthak, 1991; Jones
 .)Davis,1994زودرسی ،همزمانی در رسیدن و
یكنواختی اندازه و شكل سوخ از سایر محاسن رقمهای
هیبرید هستند ( .)Vajire et al., 2017اگر والدین
شرکتکننده در تولید بذر هیبرید از نظر صفات بوته و
سوخ یكنواخت باشند ،گیاهان هیبرید خصوصیات
ژنتیكی یكسانی داشته و تنوع مشاهده شده در این
گیاهان متأثر از محیط میباشد .بنابراین ،رقمهای
هیبرید مزایای فراوانی هم برای کشاورزان و هم برای
شرکتهای تولیدکننده بذر دارند ).(Cramer, 2003a
رقمهای هیبرید معایبی نیز دارند .گیاه پیاز به
خودگشنی اجباری حساسیت شدیدی داشته و از
پسروی خویشآمیزی به شدت آسیب دیده ،به طوری
که بعد از دو نسل خودگشنی اجباری ،کاهش
قابلتوجهی در میزان رشد ،اندازه سوخ و تولید بذر
مشاهده میشود ( .(Darabi, 2010زمان مورد نیاز برای
تولید اینبرد الینها که در تولید هیبرید شرکت دارند
نسبت به رقمهای آزاد گردهافشان طوالنیتر میباشد.
عالوه بر این هزینه تولید بذر هیبرید نسبت به رقمهای
آزاد گردهافشان بسیار گرانتر است ،به گونهای که قیمت
بذر رقمهای هیبرید معموالً دو تا سه برابر رقمهای آزاد
گردهافشان میباشد ( Pike, 1986; Van der Meer,
 (2018) Lee et al. .)1994گزارش نمودند پایداری
عملكرد رقمهای آزاد گردهافشان ممكن است از رقمهای
هیبرید بیشتر باشد .عالوه بر این ،نتایج برخی از
آزمایشات نشان دادهاند که رقمهای هیبرید از لحاظ
یكنواختی خصوصیات گیاه و سوخ بر رقمهای آزاد
گردهافشان برتری ندارند .بههمین دلیل در بسیاری از
نقاط دنیا هنوز رقمهای آزاد گردهافشان کشت میشوند
).(Cramer, 2003a
در ایران ،پیاز با سطح زیر کشت  13535هكتار
بعد از گوجهفرنگی ،سیبزمینی و سبزیهای جالیزی،
مهمترین سبزی کشت شده میباشد .حدود  %10از
سطح زیر کشت پیاز در کشور ،به استانهای جنوبی
اختصاص دارد ) .(Anonymus, 2018علیرغم وجود
تودههای بومی متنوع در جنوب کشور ،بهدلیل
پایینبودن عملكرد این تودهها ،عمدتاً از رقمهای روزکوتاه
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وارداتی برای کشت استفاده میشوند .بهعلت گرانشدن
ارز در سالهای اخیر ،قیمت بذر رقمهای هیبرید نسبت
به رقمهای آزاد گردهافشان بهطور قابلمالحظهای افزایش
یافته است .عالوه بر این ،تولید بذر رقمهای آزاد
گردهافشان توسط زارعین امكانپذیر میباشد .با عنایت به
اینکه تاکنون هیچ گزارشی در رابطه با مقایسه گروهی
رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان در کشور منتشر نشده
است .این پژوهش بهمنظور مقایسه خصوصیات کمی و
کیفی  51رقم پیاز ( 50رقم هیبرید و  1رقم
آزادگردهافشان) و هم چنین مقایسه گروهی رقمهای
هیبرید و آزاد گردهافشان اجرا شد.
مواد و روشها
این پژوهش از مهرماه  5311بهمدت دوسال زراعی در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل  51تیمار
(رقم) 50 ،رقم هیبربد (صبا ،ایمپراتریز ،سیروس،
 ،3030اس وی  ،0003ایكس پیرد ،سویت اجنت،
ساوانا سویت ،گلدنآی و پریماورا) و پنج رقم آزاد
گردهافشان (تگزاسارلیوایت ،تگزاسارلیگرانو،
وایتگرانو ،سپیدان و کنتسسا) با چهار تكرار در
ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان با  30 31عرض
شمالی و َ 10 ْ:50طول شرقی اجرا گردید .محل
آزمایش دارای اقلیم گرم و نیمهخشك با ارتفاع 360
متر از سطح دریا میباشد.
برای اجرای این آزمایش بذور در اواسط مهرماه در
خزانه کشت و نشاها در مرحله دو تا سه برگی و در
اواسط آذر ماه به زمین اصلی منتقل شدند .مصرف
کود بر اساس نتایج آزمون خاک (جدول  )5و توصیه
مؤسسه تحقیقات خاک و آب انجام گرفت و مقدار آن
در هر دو سال آزمایش عبارت بود از  11کیلوگرم
 P2O5از منبع سوپر فسفات تریپل و  500کیلوگرم
 K2Oاز منبع سولفات پتاسیم در هكتار که در هنگام
تهیه زمین بهطور یكنواخت پخش و با خاک مخلوط
شدند .کود نیتروژنه الزم نیز به میزان  10کیلوگرم
نیتروژن خالص از منبع اوره در سه نوبت ،یك سوم آن
قبل از کاشت و دو سوم بقیه در دو نوبت  01روز بعد
از نشاکاری و اوایل سوخ دهی بهصورت سرک مصرف
شد ( .)Bybordi & Malakoti, 1999هر کرت
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آزمایشی شامل  0خط کاشت به طول  0/6متر و به
مساحت  6/16متر مربع بود .فاصله خطوط کاشت 30
سانتیمتر و فاصله بوتهها روی خطوط  3سانتیمتر در
نظر گرفته شد .سطح برداشت ،دو خط میانی با حذف
 31سانتیمتر از باال و پایین هرخط و به مساحت6/35
متر مربع بود .تاریخ تشكیل سوخ با شاخص نسبت
تشكیل سوخ (حداکثر قطر سوخ تقسیم بر حداقل قطر
گردن) مشخص گردید .برای این منظور از  51روز بعد
از انتقال نشا تا هنگام برداشت به فواصل  51روز1 ،
گیاه بهطور تصادفی از هرکرت انتخاب و حداکثر قطر
غالف و یا سوخ (بعد از تشكیل سوخ) و حداقل قطر
گردن با استفاده از ریزسنج (کولیس) اندازهگیری
شدند .در مراحل اولیه رشد گیاه ،نسبت تشكیل سوخ
حدود یك میباشد .در هنگام تشكیل سوخ ،قطر سوخ
خیلی سریع افزایش و در نتیجه نسبت فوق نیز زیاد
میشود ،وقتی این نسبت از  6بیشتر گردید به عنوان
زمان شروع تشكیل سوخ در نظر گرفته شد
( .)Brewster, 1990زمان تشكیل سوخ را میتوان به
کمك یك شاخص حساس ،قابل اعتماد و غیر تخریبی
معروف به مجموع تجمعی تخمین زد .در این روش در
هر دوره نمونهبرداری ،اختالف تجمعی بین میانگین
نسبت تشكیل سوخ ( 1گیاه) و نسبت تشكیل سوخ
گیاهانی که سوخ در آنها تشكیل نشده است (معموالً
 5/6در نظر گرفته میشود) محاسبه میگردد .سپس
در یك نمودار در هر نمونه برداری ،مجموع تجمعی
اختالف نسبت تشكیل سوخ با  ،5/6نسبت به محور
زمان رسم میشود ( .)Darabi, 2016aقبل از تشكیل
سوخ ،نوسانات نسبت تشكیل سوخ قابلمالحظه
نمیباشد ولی بعد از تشكیل سوخ ،این نسبت به
سرعت افزایش و در نتیجه مقدار عددی مجموع تجمع
نیز به سرعت زیاد میشود .زمان تشكیل سوخ را
میتوان اولین نقطهای دانست که مقدار مجموع
تجمعی به سرعت افزایش مییابد (شكل  .)5سوخها
در زمان افتادگی  10تا  50درصد برگها و شروع
خشكشدن آنها ،برداشت شدند .از نظر تقویم زمانی
تاریخ برداشت سوخها بسته به رقم در سال اول
آزمایش از  51تا  35اردیبهشتماه و در سال دوم از
 56اردیبهشتماه تا اول خردادماه متغیر بود.
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جدول  .5خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاک محل آزمایش مقایسات کمی و کیفی رقمهای پیاز روزکوتاه
Table 1. Soil physical and chemical properties of expriments sites of the qualitative and quantitative
characteristics of short day onion cultivars
Available K
)(mg kg-1
140
170

Organic
)carbon (%
0.40
0.30

Available P
)(mg kg-1
3
5

EC
)(ds m-1
2.1
2.3

pH
7.3
7.3

Texture

Year

Silty clay loam
Silty clay loam

2016-17
2017-18

)A

8

4

Bulbing ratio

White Grano
7030
Primavera

12

0
160

140

120

80

100

40

60

Days after transplanting
20
)B

12
8

Cumulative sums 1.2

16

4
0
160

140

120

100

80

60

Days after transplanting

شكل  .5تخمین تاریخ تشكیل سوخ پیاز خوراکی در رقمهای وایتگرانو 3030 ،و پریماورا )A .نسبت تشكیل سوخ )B ،مجموع
تجمعی
Figure 1. Estimation bulbing date in White Grano, 7030 and Primavera onion cultivars. A) Bulbing date, B) Cumulative
sums

برای تعیین درصد ماده خشك سوخ ،از هر کرت
آزمایشی  50سوخ بهطور تصادفی انتخاب و پس از تمیز
و خردکردن ،در آون در دمای  11درجه سانتیگراد
بهمدت  36ساعت قرارداده شدند .برای اندازهگیری درصد
کل مواد جامد محلول 50 ،سوخ از هر کرت آزمایشی
بهطور تصادفی انتخاب و با چكاندن چند قطره از عصاره
سوخ روی منشور دستگاه رفراکتومتر مدل ،ABBE
درصد کل مواد جامد محلول اندازهگیری شد .در پایان هر
سال با نرمافزار  MSTATCروی کلیه صفات اندازهگیری
شده تجزیه واریانس ساده و در پایان سال دوم تجزیه
واریانس مرکب انجام شد .برای مقایسه میانگینها از
آزمون چند دامنهای دانكن در سطح احتمال  %1استفاده

شد و رقمهای هیبرید و آزادگردهافشان به کمك آزمون
تقسیم اثرات تیمار مقایسه گروهی شدند ( Yazdi
.)Samadi et al., 2007
نتایج و بحث
تاریخ تشكیل سوخ یكی از فاکتورهای مهم و مؤثر در
عملكرد پیاز میباشد .اگر چه عوامل محیطی از قبیل دما،
شدت و کیفیت نور ،نیتروژن ،آبیاری و فاکتورهای گیاهی
از قبیل اندازه و سن گیاه و تنظیمکنندههای رشد در
تشكیل سوخ دخالت دارند ،ولی یكی از مهمترین عوامل
مؤثر در تشكیل سوخ ،طول روز میباشد ( Darabi,
 .)2015aدر این تحقیق با استفاده از شاخصهای نسبت
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تشكیل سوخ و مجموع تجمعی ،تاریخ تشكیل سوخ
تخمین زده شد .این دو شاخص به دلیل سهولت و
تخریبنشدن گیاه ،متداولترین روش در مطالعات
تشكیل سوخ میباشند .محققین زیادی از جمله
 (1996) Lancaster et al.و (2002) Suh & Ryu
بهکمك دو شاخص مزبور تاریخ تشكیل سوخ را تخمین
زدهاند .در سال اول آزمایش تاریخ تشكیل سوخ از 1
اسفندماه با طول روز  55ساعت و  60دقیقه تا 55
فروردینماه با طول روز  56ساعت و  63دقیقه متغیر بود
(جدول  .)6بازه زمانی تشكیل سوخ در سال دوم آزمایش
از  60بهمنماه با طول روز  50ساعت و  11دقیقه تا 3
فروردینماه با طول روز  53ساعت و  1دقیقه متغیر بود
(جدول  .)6سوخ در کلیه رقمهای مورد مطالعه در طول
روز کمتر از  53ساعت تشكیل شد .بنابراین ،همانگونه
که توسط شرکتهای تولیدکننده این رقمهای گزارش
شده است ،کلیه این رقمهای روزکوتاه میباشند (Bosch-
 .)Serra & Currah, 2002این نتایج با گزارش Darabi
) (2015bمبنی بر روزکوتاه بودن رقمهای تگزاسارلی-
گرانو و پریماورا هماهنگ می باشد .نتایج این بررسی
مشخص نمود که روشهای اصالحی (تولید رقمهای آزاد
گردهافشان و یا هیبرید) تأثیر قابلتوجهی بر تاریخ
تشكیل سوخ ندارد و این صفت بیشتر تحت تأثیر
خصوصیات ژنتیكی گیاهان میباشد .چنانچه در سال اول
کمترین و بیشترین فاصله زمانی از کاشت تا تشكیل
سوخ بهترتیب به یك رقم آزاد گردهافشان (کنتسسا) و
هیبرید (سیروس) مربوط بود .درحالیکه در سال دوم
بالعكس حداقل و حداکثر مدت مزبور بهترتیب در یك
رقم هیبرید (ساوانا سویت) و آزاد گردهافشان (تگزاس-
ارلیگرانو) مشاهده گردید (جدول .)6مقایسه گروهی
میانگین فاصله زمانی از کاشت تا تشكیل سوخ در
رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان نشان داد که از لحاظ
این صفت ،اختالف بسیار جزیی بین این دو گروه وجود
دارد (میانگین روز از کاشت تا تشكیل سوخ در گروه
هیبرید و آزاد گردهافشان بهترتیب  513/1و  516/5روز).
نتایج تجزیه واریانس دادههای درصد زندهماندن
نشا مشخص نمود اثر سال بر این صفت معنیدار نبود
ولی اثر رقم و اثر متقابل سال و رقم بر درصد
زندهماندن نشا در سطح  %5معنیدار بود .بیشترین
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درصد زندهماندن نشا به رقم سیروس (هیبرید) تعلق
داشت .کاهش این صفت در رقمهای هیبرید صبا،
ایمپراتریز ،3030 ،اسوی  ،0003ایكس پیرد ،سویت
اجنت ،ساوانا سویت و رقم آزاد گردهافشان سپیدان
نسبت به سیروس معنیدار نبود (جدول  .)3ارزیابی
اثر متقابل سال و رقم مشخص نمود که در سال اول
حداکثر درصد زندهماندن نشا به رقم پریماورا مربوط
بود .کاهش درصد زندهماندن نشا در این سال در همه
رقمهای مورد مطالعه به استثنای رقمهای وایتگرانو و
کنتسسا در مقایسه با رقم مزبور معنیدار نبود .در سال
دوم حداکثر درصد زندهماندن نشا به رقم تگزاسارلی-
وایت مربوط بود .درصد زندهماندن نشا در رقمهای صبا،
گلدنآی ،تگزاسارلیگرانو و پریماورا نسبت به رقم مزبور
کاهش معنیداری را نشان دادند (جدول  .)0علیرغم
وجود اختالف معنیدار در رقمهای مورد مطالعه از نظر
این صفت ،بایستی توجه نمود که این صفت در کلیه
رقمهای مورد مطالعه برای تولید محصول اقتصادی
مطلوب میباشد (2016b) Darabi .گزارش نمود میانگین
درصد زندهماندن نشا در تاریخ کاشت اواسط مهرماه
 10/01درصد بوده است که با میانگین درصد زندهماندن
نشا در این آزمایش ( )10/00تقریباً مساوی میباشد.
مقایسه گروهی درصد زندهماندن نشا در رقمهای هیبرید
و آزاد گردهافشان مشخص نمود که اختالف معنیداری از
نظر این صفت بین این دو گروه وجود ندارد (جدولهای
 1و  .)1هماهنگ با این نتایج  (2003a) Cramerنیز
گزارش نمود که اختالف درصد زندهماندن نشا بین دو
گروه آزادگردهافشان و هیبرید معنیدار نبوده است.
عملكرد پیاز بستگی به شاخص سطح برگ دارد.
با افزایش شاخص سطح برگ ،جذب نور افزایش یافته،
کربوهیدرات بیشتری تولید و ساکارز زیادتری توسط
سوخ جذب خواهد شد ( .)Brewster, 2008شاخص
سطح برگ بستگی به ارتفاع و تعداد برگ دارد .نتایج
این پژوهش نشان داد که اثر سال بر ارتفاع برگ معنی
دار نشد .اثر رقم بر این صفت در سطح  %5معنیدار
بود .حداکثر ارتفاع برگ به رقم تگزاسارلیوایت (آزاد
گردهافشان) تعلق داشت .کاهش ارتفاع برگ در دو
رقم آزاد گردهافشان وایتگرانو و تگزاسارلیگرانو
نسبت به رقم مزبور معنیدار نبود (جدول  .)3یكسان
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نبودن روند تغییرات ارتفاع برگ در رقمهای مورد
مطالعه در دو سال آزمایش سبب گردید که اثر متقابل
سال و رقم بر صفت مزبور در سطح  %5معنیدار شود،
ولی علیرغم این موضوع بیشترین ارتفاع برگ در هر
دو سال آزمایش به رقمهای آزاد گردهافشان تگزاس-
ارلیگرانو و وایتگرانو تعلق داشت (جدول  .)0بنابراین
مستقل از اثر سال ،این دو رقم بیشترین ارتفاع برگ را
به خود اختصاص دادند .از نظر این صفت اختالف
معنیداری بین این دو رقم و رقمهای هیبرید پریماورا
و سیروس در سال اول و رقم صبا (هیبرید) و دو رقم
آزاد گردهافشان سپیدان و کنتسسا در سال دوم
مشاهده نشد (جدول  .)0مقایسه گروهی رقمهای
هیبرید و آزاد گردهافشان نشان داد که اگر چه ارتفاع
برگ رقمهای آزاد گردهافشان از رقمهای هیبرید

بیشتر است ولی این افزایش معنیدار نمیباشد
(جدولهای  1و .)1
بولتینگ یكی از عوارض مهم فیزیولوژیك در
کشت پاییزه پیاز در جنوب کشور میباشد .سن گیاه و
چند فاکتور محیطی بر این عارضه مؤثرند .میزان
بولتینگ بستگی به رقم و شرایط محیطی فصل رشد
دارد ( .)Diaz-Perez et al., 2003تشكیل ساقه
گلدهنده بعد از تولید تعداد مشخصی برگ (که بسته
به رقم متفاوت میباشد) و پشت سر گذاشتن دوره
نونهالی و سپس قرارگرفتن گیاه در معرض دمای
پایین روی میدهد .بهدلیل متغیربودن دما در دو سال
آزمایش ،میزان بولتینگ در این دو سال متفاوت و این
صفت در سال دوم ( )%0/33نسبت به سال اول
( )%5/01کاهش معنیداری را نشان داد.

جدول  .6تعداد روز از کاشت تا تشكیل سوخ ،تاریخ و طول روز تشكیل سوخ در رقمهای پیاز خوراکی مورد مطالعه
Table 2. Duration from planting to bulbing (days), bulbing date and day length in studied onion cultivars
)Second year (2017-18
Duration from
Day length
planting to bulbing
11: 08
137
11:59
165
12: 15
173
12: 04
160
12: 18
175
12: 15
173
11: 44
163
12: 15
180
11: 41
155
10: 56
130
11: 52
153
11: 58
156
11: 52
153
12: 27
176
11: 17
142

Bulbing date
27 February
16 March
24 March
19 March
26 March
24 March
14 March
22 March
6 March
9 April
12 March
15 March
12 March
27 March
21 February

)First year (2016-17
Duration from
Day length
planting to bulbing
11:52
160
12:11
170
12:11
170
11: 46
157
12: 27
189
12: 09
169
12:11
170
12: 11
170
12:11
170
11:52
160
12:11
170
11:24
145
12:26
178
12:26
178
11:46
157

Bulbing date
12 March
22 March
22 March
9 March
31 March
21 March
22 March
22 March
22 March
12 March
22 March
26Februray
30 March
30 March
9 March

Cultivar
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early grano
Primavara

جدول  .3مقایسه میانگین اثر رقم بر درصد زندهمانی نشا ،تعداد و ارتفاع برگ ،درصدبولتینگ ،زودرسی و عملكرد پیاز خوراکی
Table 3. Means comparison effect of cultivar on seedlings stand percentage, leaf number and height, bolted plants
percentage, earliness (days from seed sowing to maturity) and yield of onion
Yield
)(t ha-1
92.08 a
81.18 cd
89.74 abc
83.35 bcd
95.49 a
76.24 de
93.58 ab
70.00 e
83.82 bcd
76.48 de
85.10 a-d
77.24 de
84.69 bcd
92.07 ab
83.14 bcd

Earliness
)(days
220.9 ef
222.8 cde
220.3 efg
226.5 hi
219.1 fgh
225.9 ab
221.5 def
225.5 abc
225.3 abc
215.5 i
223.6 bcd
224.1 bcd
217.8 ghi
227.6 a
215.6 i

Bolted plants
)(%
0.11 efg
1.87 a
0.31 c
0.05 fg
0.21 de
1.06 b
0.00g
0.060 fg
0.11 ef
0.08 fg
1.11 b
0.26 cd
0.10 fg
0.00g
0.00g

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون تفاوت

Leaf height
)(cm
71.40 cd
73.24 abc
75.42 a
68.88 cde
71.63 cd
66.89 ef
67.08 ef
66.82 ef
67.84 def
65.04 f
71.57 bcd
68.10 def
68.30 def
75.13ab
68.99 de

Leaf
number
9.53 bc
10.17 a
9.28 b-f
8.94 df
9.65 abc
9.73 ab
9.48 bcd
9.10 c-f
9.40 b-e
8.84 ef
9.61 abc
9.67 abc
8.75 f
9.75 ab
9.54 bc

Seedlings
)stand (%
93.88 a-d
91.71 cd
96.31 abc
96.96 ab
97.25 a
94.90 a-d
97.15 a
95.56 abc
95.29 a-d
94.79 a-d
95.52 abc
92.06 cd
91.75 cd
92.23 bcd
90.60 d

Cultivar
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early Grano
Primavara

معنیداری در سطح احتمال  %1ندارند.
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 5%probablity level.
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 ارتفاع برگ و زودرسی پیاز خوراکی، مقایسه میانگین اثر متقابل سال و رقم بر درصد زندهمانی نشا.0 جدول
Table 4. Means comparison interaction effect of year and cultivar on seedlings stand percentage, leaf number and
height, bolted plants percentage and earliness (days from sowing seed to maturity) of onion
Year

First

Seconed

Cultivar
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early Grano
Primavara
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early Grano
Primavara

Seedling stands (%)
98.75ab
87.92 fg
93.13 a-f
96.67 ab
96.25 ab
92.29 a-f
96.04 abc
93.13 a-f
94.58 a-f
95.32 a-d
92.29 a-f
88.13efg
95.00a-e
92.71 a-f
96.46 ab
89.00c-g
95.50a-d
99.50 a
97.25 ab
98.25 ab
97.20 ab
98.25 ab
98.00ab
96.00 abc
94.25 a-f
98.75 ab
96.00abc
88.50 d-g
91.75d-f
84.75g
.ندارند

Leaf height (cm)
70.20b-e
73.45 abc
75.90 ab
67.20 d-g
73.25abc
69.58 b-f
70.15a-b
66.15efg
69.98b-e
72.60a-d
65.53 efg
68.88 c-g
57.00ab
75.13ab
71.13 a-ede
70.60a-d
73.03 abc
75.93 ab
75.57a-d
70.00b-e
64.00fg
64.00fg
63.67g
69.52b-f
63.83g
70.53a-e
70.67a-e
67.73 c-g
75.27ab
66.58efg

Earliness (days)
222.00 f-i
224.50 b-f
223.00 d-h
218.00 i-l
222.00 f-i
224.50 b-f
223.50 c-h
224.00 b-g
222.50 e-h
217.50 j-m
227.50 abc
228.00 ab
222.00 f-i
229.00 a
218.00 i-l
219.80 g-k
221.00 f-j
217.50 j-m
215.00 lmn
216.30 k-n
227.30 abc
219.50 h-k
227.00 a-d
228.00 ab
213.50 n
219.8 h-k
220.30 f-k
213.50 mn
226.30 a-d
213.30 n

 درصد1 میانگینها با حروف مشترک در هر ستون تفاوت معنیداری در سطح احتمال

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 5%probablity level.

 نتایج تجزیه واریانس مقایسه های گروهی رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان پیاز خوراکی.1 جدول
Table 5. Results of analysis variance for group comparison of hybrid and open- pollinated of onion cultivars
Comparison
Seedlings stand percentage
Leaf height
Leaf number
Bolted plants percentage
Earliness
Yield
Mean bulb weight
Bulb dry matter
Bulb total soluble Solid

df
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SS
4.19
0.75
30.87
0.47
18.29
11.68
12.24
0.19
0.38

MS
4.19
0.75
30.87
0.47
18.29
11.68
12.24
0.19
0.38

F
0.24ns
2.77ns
2.82ns
52.46**
2.84 ns
0.27 ns
0.045 ns
0.445 ns
0.625 ns

. درصد5  به ترتیب نبود تفاوت معنیدار و معنیدار در سطح احتمال:*  وns
ns, **: Not significant and significant at 1% of probability level, respectively.

 تعداد و ارتفاع، مقایسه میانگینهای گروهی رقمهای آزاد گردهافشان و هیبرید پیاز خوراکی برای درصد زندهمانی نشا.1 جدول
 زودرسی و عملكرد،بولتینگ، درصد،برگ
Table 6. Means group comparison of seedlings stand percentage, number and leaf height, bolted plants percentage,
earliness and yield in open-pollinated and hybrid of onion cultivars
Source
Open-pollinated
Hybrid

Seedlings stand
(%)
93.57a
94.81a

Leaf
number
9.78a
9.30a
.ندارند

Leaf height
(cm)
72.09a
68.39a

Bolted plants
percentage
0.71a
0.18b

Earliness
(days)
223.68
220.35

Yield
(t ha-1)
84.91a
83.96a

 درصد1 میانگینها با حروف مشترک در هر ستون تفاوت معنیداری در سطح احتمال

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 5% of probablity level.
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ارتفاع برگ در رقمهای اس وی  0003و پریماورا پایین
بود (جدول  ،)3بنابراین ،یكی از دالیل مهم عدم وقوع
بولتینگ در این رقمهای ،پایینبودن سرعت رشد گیاه
میباشد .به نظر میرسد در رقم تگزاسارلیگرانو که هم
تعداد برگ زیادی تولید نمود و هم ارتفاع برگ آن نسبتاً
باال بود (جدول  )3دلیل عدم وقوع بولتینگ ،باالبودن نیاز
سرمایی این رقم برای القاء گلدهی میباشد .یكسان
نبودن روند تغییرات بولتینگ در رقمهای مورد بررسی در
دو سال آزمایش سبب گردید که اثر متقابل سال و رقم از
نظر این صفت در سطح  %5معنیدار شود (شكل .)6
عدم مشاهده بولتینگ دررقمهای اس وی ،0003
پریماورا و تگزاسارلیگرانو در هر دو سال آزمایش (شكل
 )6علیرغم معنیدار شدن اثر متقابل سال و رقم،
نشاندهنده مقاومت رقمهای مزبور نسبت به این عارضه
فیزیولوژیك میباشد .باالبودن تعداد و ارتفاع برگ در
رقمهای آزاد گردهافشان سبب گردید که بولتینگ در این
رقمهای نسبت به رقمهای هیبرید بهطور معنیداری
افزایش یابد (جدولهای  1و  .)1بر خالف این نتایج،
) Cramer (2003aبا مقایسه گروهی  55رقم هیبرید و
 63رقم آزاد گردهافشان در نیومكزیكو گزارش نمود که
میانگین درصد گیاهان به گل رفته در رقمهای هیبرید
( )%35/1نسبت به رقمهای آزادگردهافشان ( )%1/5در
سطح  %5بیشتر بوده است .دلیل متفاوت بودن این نتایج
را می توان به اختالف در شرایط اقلیمی مكانهای
آزمایش و متفاوت بودن رقمهای مورد بررسی نسبت داد.

این نتایج با گزارش  (2014) Darabiمبنی بر
متغیربودن میزان بولتینگ در طی دو سال مطابقت
دارد .حداکثر بولتینگ به رقم آزاد گردهافشان
وایتگرانو اختصاص یافت .کاهش بولتینگ در سایر
رقمهای مورد مطالعه نسبت به رقم مزبور معنیدار
بود .در رقمهای هیبرید اس وی  ،0003پریماورا و و
رقم آزاد گردهافشان تگزاسارلیگرانو بولتینگ مشاهده
نگردید (جدول  .)3مقاوم بودن رقم پریماورا به
بولتینگ توسط  (2014) Darabiنیر گزارش شده است.
مكانیسم مقاومت به بولتینگ تاکنون شناخته نشده
است ولی گیاهان در رقمهای مقاوم به بولتینگ در
مقایسه با رقمهای حساس ممكن است به اندازه
بزرگتر گیاه نیاز داشته تا به دمای پایین واکنش
نشان دهند و یا ممكن است این رقمهای در مقایسه با
رقمهای حساس به سرمای بیشتری برای القای
گلدهی نیاز داشته باشند (.)Cramer, 2003b
با عنایت به اینکه در این بررسی بیشترین تعداد
برگ توسط رقم وایتگرانو تولید گردید و ارتفاع برگ
این رقم نیز قابل مالحظه بود ،بنابراین میتوان نتیجه
گیری نمود دلیل باالبودن میزان بولتینگ دراین رقم را
میتوان به باالبودن سرعت رشد که سبب گردیده در
هنگام وقوع دمای مناسب برای گلدهی ،گیاهان دوره
نونهالی را پشت سر گذاشته و به دمای پایین برای
تولید ساقه گلدهنده واکنش نشان دهند ،نسبت داد
( . )Brewster, 2008در این پژوهش هم تعداد و هم
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Figure 2. Means comparison interaction effect of year and cultivar on bolting percentage of onion
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برداشت زودهنگام پیاز در جنوب کشور تأثیر قابل
مالحظهای بر قیمت این محصول و در نتیجه درآمد
زارعین دارد .به همین دلیل زودرسی یك فاکتور مهم در
ارزیابی رقمهای در این مناطق محسوب میشود .نتایج
تجزیه واریانس مشخص نمود اثر سال بر طول دوره رشد
و نمو در سطح  %1معنیدار بود .اثر رقم و اثر متقابل سال
و رقم بر این صفت در سطح  %5معنیدار شد .کمترین
مدت رشد و نمو به رقم ساوانا سویت (هیبرید) تعلق
داشت .افزایش این دوره در رقمهای هیبرید پریماورا و
ایمپراتریز نسبت به رقم مزبور معنیدار نبود .طوالنیترین
دوره رشد و نمو به رقم آزاد گردهافشان تگزاسارلیگرانو
اختصاص یافت .کاهش دوره رشد و نمو در رقمهای
هیبرید  ،3030ایكسپیرد و سویتاجنت نسبت به این
رقم معنیدار نشد (جدول  .)3اگرچه مدت زمان دوره
رشد و نمو در سال دوم درمقایسه با سال اول کاهش
یافت ،ولی یكسان نبودن روند تغییرات این کاهش در
رقمهای مورد مطالعه سبب گردید اثر متقابل سال و رقم
از نظر این صفت در سطح  %5معنیدار شود .به طور کلی
کمترین دوره رشد و نمو در سال اول و دوم آزمایش به-
ترتیب به رقمهای هیبرید ساوانا سویت و پریماورا و
طوالنیترین دوره رشد و نمو در این دو سال بهترتیب به
رقمهای آزاد گردهافشان تگزاسارلیگرانو و رقم هیبرید
سویت اجنت تعلق داشت (جدول  .)0مقایسه گروهی
دوره رشد و نمو رقمهای هیبرید و آزاد گردهافشان
مشخص نمود که اگرچه میانگین دوره رشد و نمو در
رقمهای هیبرید  3/36روز از رقمهای آزاد گردهافشان
کمتر است ،ولی این تفاوت معنیدار نمیباشد
(جدولهای  1و  .)1بهطورکلی ،میانگین دوره رشد و نمو
در رقمهای مورد بررسی در این پژوهش از  651/1تا
 663/1روز متغیر بود (2016) Darabi .مدت دوره رشد و
نمو برای پیاز اصالحشده بهبهان را  616روز گزارش نمود
که نسبت به طول دوره رشد و نمو رقمهای موردمطالعه
دراین پژوهش طوالنیتر میباشد .علت این موضوع را
میتوان به دیررس بودن پیاز اصالحشده بهبهان نسبت
داد .برخالف این نتایج  (2003a) Cramerمیانگین مدت
زمان دوره رشد و نمو را برای رقمهای هیبرید و آزاد
گردهافشان بهترتیب  500و  515روز گزارش نمود که
نسبت بهمدت زمان دوره رشد و نمو در این پژوهش
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بسیار کوتاهتر است .علت این اختالف عالوه بر متفاوت
بودن رقمهای مورد بررسی ،طوالنی بودن دوره رشد کند
پیاز در شرایط اقلیمی خوزستان به دلیل پایینبودن دما
در مراحل اولیه رشد میباشد ( .)Brewster, 1990الزم به
ذکر است که دوره رشد و نمو پیاز را میتوان بهترتیب به
سه مرحله رشد کند ،رشد سریع برگ و رشد سوخ
تقسیمبندی نمود (.)Brewster, 1990
عملكرد سوخ در واحد سطح به عنوان شاخص مهم
اقتصادی و در واقع هدف اصلی تولید پیاز میباشد.
میانگین عملكرد سوخ درسال دوم آزمایش ( 10/16تن
در هكتار) در مقایسه با سال اول ( 33/10تن در هكتار)
به دلیل افزایش تعداد برگ افزایش معنیداری را نشان
داد .اثر رقم بر عملكرد در سطح  %5معنیدار بود .رقم
سیروس (هیبرید) حداکثر عملكرد را تولید نمود .افزایش
عملكرد این رقم در مقایسه با رقمهای هیبرید صبا،
اسوی  0003و رقمهای آزاد گردهافشان تگزاسارلی-
وایت ،سپیدان و تگزاسارلیگرانو معنیدار نبود (جدول
 .)3باالبودن درصد زندهماندن نشا ،سبب گردید تا
حداکثر محصول توسط رقم سیروس تولید شود .کمترین
عملكرد به رقم ( 3030هیبرید) مربوط بود .کاهش
عملكرد این رقم در مقایسه با رقمهای هیبرید ایكسپی-
رد ،ساوانا سویت و رقم آزاد گردهافشان کنتسسا معنیدار
نبود (جدول  .)3ارزیابی عملكرد در اثر متقابل سال و رقم
مشخص نمود که اگر چه عملكرد همه رقمهای مورد
مطالعه در سال دوم نسبت به سال اول افزایش یافته
است ولی میزان این افزایش در همه رقمهای یكسان
نبوده است (از  %5در رقم صبا تا  %06در رقم سپیدان).
در سال اول آزمایش کاهش عملكرد رقم سیروس نسبت
به رقم صبا (که بیشترین محصول را تولید نمود) بسیار
جزیی ( )%0/3و غیر معنیدار بود .در سال دوم آزمایش
بیشترین عملكرد توسط رقم سیروس تولید شد (شكل
 .)3بنابراین میتوان نتیجهگیری نمود ،رقم مزبور در میان
رقمهای پر محصول (سیروس ،صبا ،اس وی  ،0003و
رقمهای آزاد گردهافشان تگزاسارلیوایت ،سپیدان و
تگزاسارلی گرانو) از برتری نسبی برخوردار بوده است.
اگرچه میزان بولتینگ در رقمهای آزاد گردهافشان نسبت
به رقمهای هیبرید افزایش معنیداری را نشان داد و
بولتینگ بهدلیل افزایش رقابت بین سوخ و گلآذین،
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متوسط وزن سوخ بهدست میآید و در صورت ثابت بودن
تراکم در اثر عملیات داشت ،عملكرد پیاز تحت تأثیر وزن
سوخ قرار میگیرد .چنین رابطهای دراین پژوهش نیز
مشاهده گردید .بهطوری که رقم سیروس که بیشترین
عملكرد را تولید نمود ،حداکثر وزن سوخ را به خود
اختصاص داد (جدول  ،)3مقایسه گروهی متوسط وزن
سوخ در رقمهای آزاد گردهافشان و هیبرید مشخص نمود
همانند عملكرد ،متوسط وزن سوخ رقمهای آزاد
گردهافشان از رقمهای هیبرید بیشتر بود ،ولی این
افزایش معنیدار نبود (جدولهای 1و .)5
درصد ماده خشك سوخ از عوامل مهم کیفیت پیاز
بوده و نقش بهسزایی در تولید فرآوردهها و خاصیت
انبارمانی این محصول دارد .اگرچه درصد ماده خشك
یك صفت ژنتیكی است ،ولی هماهنگ با نتایج
 ،(2016c) Darabiدر این پژوهش نیز تغییرات
آبوهوایی دو سال در حدی بود که توانست درصد
ماده خشك سوخ را در سطح  %5تحت تأثیر قرار دهد.
تأثیر رقم و اثر متقابل سال و رقم بر درصد ماده
خشك سوخ بهترتیب در سطح  %5و  %1معنیدار بود.
رقم هیبرید  3030بیشترین درصد ماده خشك سوخ
را تولید نمود و از نظر این صفت بر کلیه رقمهای مورد
بررسی بهاستثنای رقم آزاد گردهافشان وایت گرانو
برتری داشت .کمترین درصد ماده خشك سوخ به رقم
هیبرید سویت اجنت تعلق داشت .افزایش درصد ماده
خشك سوخ رقمهای ساوانا سویت و پریماورا نسبت به
رقم سویت اجنت معنیدار نبود (جدول  .)3یكسان
نبودن روند تغییرات درصد ماده خشك رقمهای مورد
بررسی سبب گردید تا اثر متقابل سال و رقم از نظر
این صفت در سطح  %5معنیدار شود (جدول .)1

سبب کاهش عملكرد میشود ولی علیرغم این موضوع،
مقایسه گروهی عملكرد رقمهای هیبرید و آزاد
گردهافشان مشخص نمود که عملكرد رقمهای آزاد
گردهافشان ،نه تنها در مقایسه با رقمهای هیبرید کاهش
نیافته است ،بلكه بهطور غیر معنیداری نیز افزایش یافته
است (جدولهای  1و  .)1ولی بایستی توجه نمود که اوالً
میزان بولتینگ در رقمهای آزاد گردهافشان بسیار پایین
( )%0/35و در حدی نبود که تأثیر قابلتوجهی بر عملكرد
داشته باشد ( )Brewster, 2008و ثانیاً شاخص سطح
برگ به دلیل افزایش ارتفاع و تعداد برگ در گروه آزاد
گردهافشان از گروه هیبرید بیشتر بود (جدول .)1
هماهنگ با این نتایج  (2013) Ashok et al.نیز گزارش
نمودند در اثر افزایش ارتفاع و تعداد برگ ،مقدار محصول
پیاز بیشتر شده است .عدم برتری عملكرد رقمهای
هیبرید نسبت به رقمهای آزاد گردهافشان توسط محققان
زیادی از جمله  (1983) Dowker & Gordonنیز گزارش
شده است .عالوه بر این (2003a) Cramer ،با افزایش
معنیدار عملكرد رقمهای آزاد گردهافشان نسبت به
رقمهای هیبرید مواجه گردید .دلیل عدم کاهش و یا
حتی افزایش عملكرد رقمهای آزاد گردهافشان نسبت به
رقمهای هیبرید ،علیرغم وجود پدیده هتروزیس در
رقمهای هیبرید ،را میتوان چنین توجیه نمود که اوالً در
رقمهای آزاد گردهافشان خسارت پدیده پس روی
خویشآمیزی که سبب کاهش عملكرد و قدرت رشد
گیاهان میگردد دیده نمیشود و ثانیاً رقمهای آزاد
گردهافشان (به دلیل ماهیت ژنتیكی پیچیده) نسبت به
رقمهای هیبرید سازگاری بیشتری در مقابل تنشهای
محیطی دارند (.)Pike, 1986
از نظر تئوریك ،عملكرد پیاز از حاصل ضرب تراکم در
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Figure 3. Means comparison interaction effect of year and cultivar on yield of onion
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 درصد ماده خشك و مقدار مواد جامد محلول کل سوخ پیاز خوراکی، مقایسه میانگین اثر رقم بر متوسط وزن سوخ.3 جدول
Table 7. Means comparison effect of cultivar on bulb dry matter percentage, bulb total soluble solids content of onion
Cultivar
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early Grano
Primavara

Mean bulb weight (gr)
220.9 ef
222.8 cde
220.3 efg
216.5 hi
219.1 fgh
225.9 ab
221.5 edf
225.5 abc
225.3 abc
215.5 i
223.6 bcd
224.1 bcd
217.8 ghi
227.6 a
215.6 i

Bulb dry matter (%)
7.59 def
8.81ab
7.29 e-f
7.59 def
7.78 de
9.36 a
7.46 def
8.64 bc
6.42 g
6.87 fg
7.63 de
7.88 de
7.63 de
8.06 cd
6.60 g

. درصد ندارند1 تفاوت معنیداری در سطح احتمال
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 5% of probablity level.

Bulb total soluble solid (%)
6.80 cde
7.19 cd
7.16 cd
6.67 de
7.41 bcd
8. 59 a
6.93 cd
8.09 ab
5.99 ef
5.63 f
7.16 cd
7.66 bc
6.98 cd
7.52bcd
5.51f

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون

 درصد ماده خشك و مقدار مواد جامد، مقایسه میانگین اثر رقمهای آزاد گردهافشان و هیبرید بر میانگین وزن سوخ.5 جدول
محلول کل سوخ پیاز خوراکی
Table 8. Means comparison effect of open-pollinated and hybrid cultivars on mean bulb weight, bulb dry matter
percentage and bulb total soluble solids content of onion
Source
Open-pollinated
Hybrid

Mean bulb weight (gr)
188.86a
185.95a
.ندارند

Bulb dry matter (%)
7.93a
7.59a

Bulb total soluble solid (%)
7.34a
6.86a

 درصد1 میانگینها با حروف مشترک در هر ستون تفاوت معنیداری در سطح احتمال

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 5% of probablity level.

 مقدار مواد جامد محلول کل سوخ و درصد ماده خشك سوخ پیاز، مقایسه میانگین اثر متقابل سال و رقم بر متوسط وزن سوخ.1 جدول
خوراکی
Table 9. Means comparison in interaction effect of year and cultivar on mean bulb weight, total soluble solids content and
bulb dry matter percentage of onion
Year

First

Seconed

Cultivar
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early Grano
Primavara
Seba
White Grano
Texas Early White
Imprateriz
Siroos
7030
S. V. 4043
X. P. Red
Sweet Ajent
Savana Sweet
Sapidan
Contessa
Golden I
Texas Early Grano
Primavara

Mean bulb weight (gr)
196.91 a-e
179.7657 c-j
174.58 d-k
165.32 f-k
196.92 a-k
161.160 h-k
189.02 b-h
149.130 k
173.27 e-k
156.63 ijk
162.88 ijk
154.02 jk
168.51 k
177.84 c-j
175.04 d-k.
207.57 ab
190.36 b-g
222.19 a
203.06 abc
220.87 a
182.57 b-i
223.63 a
164.37 f-k
201.96 a-d
183.52 b-i
218.87 a
184.43 b-i
205.10 abc
223.67 a
191.47 b-f

Total soluble solids (%)
6.15 fg
6.23 fg
6.93 b-g
6.52 c-g
7.64 a-d
8.66 a
6.74 c-g
8. 58 a
5.63gh
4.85 h
7.20 b-f
7.48 a-f
6.78 c-g
7.45 a-f
4.78 h
7.45 a-f
8.15 ab
7.40 a-f
6. 83 bcg
7.18 a
8.53 a
7.13 b-f
7. 60 a
6.35 d-g
6.40 d-g
7.12 b-f
7.84 abc
7.18 b-f
7.60 a-e
6.25 efg

. درصد ندارند1 تفاوت معنیداری در سطح احتمال
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 5% of probablity level.

Bulb dry matter (%)
7.29 g-k
9.02 ab
7.08 h-k
7.03 h-k
7.79 c-i
8.86 bc
7.00 ijk
8.78 bcd
6. 26 kl
5.75 l
7.41 f-j
7.70 d-i
7.24 g-k
7.85 c-i
5.74 l
7.90 c-i
8. 60 b-e
7.50 e-j
8.15 b-h
7.78 c-i
9.87 a
7.91 c-i
8.50 b-f
6.59 jkl
7.99 b-i
7.84 c-i
8.06 b-i
8.02 b-i
8.27 b-g
7.46 f-j

میانگینها با حروف مشترک در هر ستون

...  مقایسه کمی و کیفی ارقام هیبرید و آزاد گردهافشان پیاز روزکوتاه:دارابی

نتیجهگیری کلی

،بر اساس نتایج این پژوهش رقمهای هیبرید سیروس
- و رقمهای آزاد گردهافشان تگزاس0003  اسوی،صبا
 تگزاسارلیوایت و سپیدان برای کشت پیاز در،ارلیگرانو
 ولی با توجه به عدم،استان خوزستان مناسب میباشند
برتری خصوصیات کمی و کیفی رقمهای هیبرید بر
 پایین بودن هزینه تولید،رقمهای آزاد گردهافشان
رقمهای آزاد گردهافشان به خصوص با توجه به افزایش
قیمت ارز در سالهای اخیر و امكان تولید بذر رقمهای
 برای تولید پیاز در استان،آزاد گردهافشان توسط زارعین
-خوزستان کاشت رقمهای آزادگردهافشان تگزاسارلی
. تگزاسارلیوایت و سپیدان توصیه میشود،گرانو
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