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 گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه

  1395 ،چهارم شماره ،سوم و بیست جلد
http://jopp.gau.ac.ir  

  

  ).Allium cepa L( خوراکی پیاز رقم دو صفات و عملکرد بر آن تیمار پیش و بذر ثیرأت
  

  و 3اسالم پاسبان بهمن ،2شیشوان بخش تاج مهدي ،1شیشوان ایزدخواه موسی*
  4جلیلیان جالل

 دانشگاه کشاورزي، دانشکده زراعت، گروه استاد2 ،ارومیه دانشگاه کشاورزي، دانشکده زراعت،گروه  دکتري دانشجوي1
  ،شرقی آذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز دانشیار3 ،ارومیه

  ارومیه دانشگاه کشاورزي، دانشکده زراعت، گروه دانشیار4
 19/9/1394 یرش:پذ تاریخ ؛25/7/1394 دریافت: تاریخ

  

    1چکیده
گیاهی است دو ساله که در سال اول رشد رویشی  (.Allium cepa L)پیاز خوراکی با نام علمی  :هدف و سابقه

ها را در مزارع بهبود  اي که قدرت و استقرار گیاهچه هاي ساده و در سال دوم رشد زایشی دارد. یکی از روش
 ،توده زیست عملکرد بر بذر اندازة و پرایمینگ ثیرأت بررسی منظور هب پژوهش اینبخشد پرایمینگ بذر است.  می

  شد. انجام خوراکی پیاز هاي ژنوتیپ فنولوژي و رویشی صفات
  

 و رویشی صفات و توده زیست عملکرد بر بذر اندازة و پرایمینگ تاثیر ارزیابی منظور به :ها روش و مواد
 قالب در فاکتوریل صورت به 1392 و 1391 زراعی سال دو رد پژوهش این ،خوراکی پیاز هاي ژنوتیپ فنولوژي

 شرقی آذربایجان استان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز در تکرار سه با تصادفی کامل هاي بلوك طرح
 اسموپرایمینگ مقطر آب با پرایمینگ (هیدرو سطح چهار در پرایمینگ شامل آزمایش فاکتورهاي گردید. اجرا

 درشت) و متوسط (ریز، سطح سه در بذر اندازة )شاهد و فوالمین مادة از استفاده با پرایمینگ سیم،پتا نیترات با
 شاخص و سطح ،طول تعداد، ،توده زیست عملکرد هاي یژگیو بود. زرقان) و (قرمزآذرشهر سطح دو در ارقام و

 و فیزیولوژیکی دگیرسی دهی، سوخ تا روز شمار بولتینگ، درصد برگ، نسبت دهی، سوخ نسبت برگ، سطح
  .گرفت قرار بررسی مورد برداشت

                                                             
 ms.izadkhah@gmail.com: مسول مکاتبه*
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 آماري لحاظ از بررسی مورد هاي ویژگی تمام نظر از بذر اندازة و تیمار پیش اثر که داد نشان نتایج :ها یافته 
 گردید فنولوژي و رویشی صفات و توده زیست عملکرد بهبود موجب بذر پرایمینگ داد. نشان دار معنی تفاوت

 ترتیب به دهی سوخ شاخص و برگ سطح شاخص برگ، سطح ،توده زیست عملکرد بیشترین که طوري به
 کمترین و داشت تعلق فوالمین با پرایمینگ به 99/4 و 25/8 مربع، متر سانتی 77/123 هکتار در تن 98/105
 سطح ، توده زیست عملکرد بیشترین که داد نشان ها میانگین مقایسه همچنین آمد. دست به شاهد تیمار از ها آن

 و 96/7 مربع، متر سانتی 38/119 هکتار در تن 33/100 ترتیب به دهی سوخ شاخص و برگ سطح شاخص برگ،
 فنولوژي و رویشی صفات و بیولوژیکی عملکرد بر درشت بذر و پرایمینگ سودمند اثر درشت هايبذر از 98/4
 وسیله به غذایی عناصر و خاك رطوبت نور، از بهتر استفاده نهایت در و ها گیاهچه سریع استقرار و شدن سبز به

 استفاده پیاز کشت جهتبنابراین  شد. داده نسبت شده پرایمینگ بذرهاي و درشت بذرهاي از حاصل گیاهان
     است. توصیه قابل آزمایش مشابه شرایط در فوالمین آمینه اسید با پرایمینگ و درشت بذرهاياز
  

 صفات و توده زیست عملکرد بهبود باعث بذر پرایمینگ پژوهش این زا حاصل نتایج اساس بر :گیري نتیجه
 هاي روش سایر به نسبتدرصد  2 فوالمین آمینه اسید از استفاده با بذر تیمار گردید. فنولوژي و رویشی

 بیشترین .گردید بررسی مورد هاي ویژگی بهبود باعث بذر هاي اندازه سایر به نسبت درشت اندازه و تیمار پیش
 ماده با پرایمینگ و درشت بذرهاياز دهی سوخ شاخص و برگ سطح شاخص و سطح ،توده زیست کردعمل

 براي که طوري به شد، آشکار مطالعه این در بذر بندي درجه و پرایمینگ اهمیت بنابراین آمد. دست به فالمین
 پرایمینگ  و درشت ايبذرهاز است بهتر پیاز در فنولوژي و رویشی صفات بهبود و توده زیست عملکرد تضمین

  .شود استفاده )درصد 2( فوالمین ماده با
  

   فوالمین ،برگ سطح شاخص ،دهی سوخ شاخص بولتینگ، کلیدي:هاي  واژه
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    مقدمه
 دو ستا گیاهی، Alliaceae خانواده از دیپلوئید ).Allium cepa L( علمی نام با پیازخوراکی  
 را خوراکی پیاز رشد مراحل .)2( دارد زایشی رشد دوم الس در و رویشی رشد اول سال در که ساله
 دنمو تقسیم محصول رسیدن و سوخ تشکیل رویشی رشد استقرار، و زنی جوانه ةدور چهار به توان می
 و خاك بستن سله به مرحله ترین حساس استقرار و زنی جوانه مرحله شده،  اشاره مراحل بین از که

 هاي پیازچه نشایی، مزرعه، در بذر مستقیم کشت توسط  دنیا در پیاز .)29( باشد می ها پاتوژن حمله
 گرم) 2-3 وزن و متر میلی 25 از کمتر قطر به کوچک هاي (پیازچه 2ست آنیون و 1هوایی کوچک

   .)16( شود می کاشته
 نظر از آن، زنی جوانه بودن 3خاکی برون و پیاز بذر بودن ریز دلیـل به بذر، قیمتمس کشت روش در  

 و بهبود جهت انکارپیاز رابطه این در ،است مشکالتـی داراي نامطلوب شرایط در ویژه به زنی وانهج
 میزان بردن باال بر عالوه امر این که کنند می استفاده ماسه از رویه بی طور به پیاز بذر زنی جوانه تسریع
 خاك شیمایی و فیزیکی خصوصیات تخریب باعث سطح واحد در تولید هاي هزینه و مصرفی انرژي

    ).21( شود می مدت دراز در
 و زنی جوانه بهبود براي مناسب راهکارهاي یافتن هدف با اي گسترده هاي تالش گذشته دهه سه در  

 قدرت که اي ساده هاي روش از یکی. است شده آغاز زراعی گیاهان در مزرعه در گیاهچه اولیه اسقرار
 .)43( باشد می بذر پرایمینگ بخشد، می بهبود مزارع در را گیاه کارایی نتیجه در و ها گیاهچه استقرار و

 فیزیـکی (جذب اول مرحله ها آن که طوري به باشد می بذرهاي جزئی آبدهی پرایمینگ، کلی هدف
 از ولی گذاشته سر پشت را زنی جوانه قندها) هیدرولیـز و یمیاییبیوش فرایندهاي (شروع دوم و آب)
 .)42 و 22( ماند می باز چه) ریشه رشد و جنیـن وسطت قند (مصرف زنی هجوان سوم مرحله به ورود
 مواد از استفاده   با پیاز بذر تیمار پیش که داد نشان )2011( همکاران و دیواراجو اتقتحقی نتایج

 گردید شاهد با مقایسه در کل عملکرد و بوته تک عملکرد پیاز، قطر پیاز، وزن افزایش باعث اسموتیک
 از ،نشده پرایم و شده پرایم پیاز بذرهاي بین داد نشان )2013( همکاران و دورنا تحقیقات یجنتا .)7(

 درصد زنی، جوانه سرعت زنی، جوانه ظرفیت زنی، جوانه انرژي زده، جوانه بذرهاي کل تعداد نظر
  ).8( دارد وجود داري معنی هاي تفاوت زنی جوانه ،یکنواختی و غیرنرمال هاي گیاهچه

                                                             
1- Top Set 
2- Onion Set 
3- Epigial  
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 بذر کیفی خصوصیات از بذر اندازه باشد. می بذر ةانداز زنی، جوانه بر ثرؤم فاکتورهاي از گردی یکی  
 گیاه روي بذرها موقعیت مزرعه، در مادر گیاهان موقعیت محیطی، ژنتیکی، عوامل ثیرأت تحت که است
 نتایج یاهچهگ رشد و زنی جوانه بر بذر ةانداز ثیرأت ).37( گیرد می قرار آذین گل محور روي یا مادر

 رشد و بذر ةانداز بین داد نشان )2005( گاالنت و هاموتو تحقیقات نتایج است. داده نشان را متفاوتی
 آفتاب مورد در )2000( دي و کایا تحقیقات نتایج ).11( دارد وجود مثبتی ارتباط ها گیاهچه ۀاولی

 یوالف و گردان آفتاب تر کوچک بذرهاي که داد نشان یوالف در )2010( همکاران و موت و گردان
 سبز تر سریع نیز ها آن هاي گیاهچه بلکه زنند می جوانه تر سریع تنها نه تر بزرگ بذرهاي به نسبت

 بذر متفاوت هاي هانداز بین داد نشان )2013( همکاران و زارعان مطالعات نتایح ).27 و 18( شوند می
 دارد وجود عملکرد و مزرعه در گیاهچه ظهور صد در ،زنی جوانه سرعت نظر از داري معنی تفاوت

 بذرهاي از حاصل عملکرد عدس و نخود گیاهان در داد نشان )2009( توبابایسر تحقیقات نتایح ).44(
    ).40( است بوده ریز بذرهاي از بیشتر درصد 6 تر تدرش
 درصد بذر، ةانداز بین پیاز گیاه در که داد نشان )1999( همکاران و جامیل تحقیقات نتایج  

 و کل عملکردهاي همچنین و گیاهچه اولیه استقرار مزرعه، در گیاهچه ظهور شاخص زنی، جوانه
 داد، نشان )2002( همکاران و سپور هاي پژوهش نتایج ).9( دارد وجود مثبت همبستگی اقتصادي

 به ).37( دارد وجو پیاز گیاه در کردن سبز یکنواختی و زنی جوانه سرعت و بذر وزن بین مثبتی ارتباط
 و تیمار پیش مختلف هاي روش کارایی و ثیرأت مورد در تاکنون ولی است ایران بومی پیاز که این رغم
 مزرعه شرایط در خوراکی پیاز ارقام فنولوژي و رویشی صفات و توده زیست عملکرد بر پیاز بذر ةانداز

 بر پیاز بذر ةانداز و مینگپرای اثر ارزیابی تحقیق  این از هدف .نشد مشاهده ما کشور در تحقیقی
  .بود خوراکی پیاز ارقام صفات و عملکرد

  
   ها روش و مواد
 2 پتاسیم نیترات با پرایمنگ مقطر، آب با (هیدروپرایمینگ پرایمینگ روش چهار بررسی این در  

 رقم دو و درشت) و متوسط (ریز، بذر ةانداز سه و شاهد) و درصد 2 فوالمین مادة با پرایمینگ ،درصد
 در تکرار 3 با تصادفی کامل هاي بلوك قالب در فاکتوریل آزمایش یک در ن)قازر و آذرشهر (قرمز پیاز
 با شرقی آذربایجان طبیعی منابع و کشاورزي تحقیقات مرکز ۀمزرع در )1391-1392( زراعی سال دو

 مورد شمالی دقیقه 45 و درجه 38 جغرافیایی عرض شرقی، دقیقه 45 و درجه 46 جغرافیایی طول
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 سطح از ارتفاع آمبرژه)، روش (براساس خشک نیمه اقلیم داراي آزمایش محل گرفتند. قرار بررسی
 متوسط با ،گراد سانتی درجه -5/22 دما حداقل گراد، سانتی درجه 39 دما حداکثر متر، 3/1349 دریا

 تهیه کرج بذر نهال موسسه طریق از نیاز مورد بذرهاي بود. آسمانی نزوالت متر میلی 5/321 حدود
 با بیضی سوراخ شکل، مستطیلی آزمایشگاهی استاندارد هاي الک از بذرهاي بندي درجه براي گردید.

 متر میلی 3 نمره با و متوسط بذرهاي براي متر میلی 6/2 نمره با ریز، بذرهاي براي متر میلی 2/2 نمره
   شدند. تفکیک شتدر و متوسط زیر، سطح سه به بذرهاي و شد استفاده درشت و بذر براي
 تیمارهاي تحت اتاق دماي در ساعت هشت مدت به ارقام از یک هر بذرهاي اول، مرحله در  

 انجام براي و گرفتند قرار )درصد 2( فوالمین مادة )،درصد 2( پتاسیم نیترات هاي محلول با پرایمینگ
 در روز سه بعد و خیسانده مقطر آب در ساعت چهار مدت به بذرهاي نگیهیدروپرایم تیمار پیش

 جریان در ساعت 24 ها،  مدت این طی از بعد بذرهاي سپس شده نگهداري درصد 100 نسبی رطوبت
 همراه به شده تیمار بذرهاي ادامه در .گردد خشک ها آن سطحی رطوبت تا شدند داده قرار آزاد هواي

 براساس و شده تعیین فواصل با 92 و 91 هاي سال فروردین 5 تاریخ در پرایم) (بدون شاهد بذرهاي
 5/1 حدوداً عمق در ها ردیف در شده ایجاد هاي شیار روي بر بذر مستقیم کشت صورت به طرح نقشه

 در ،بود کشت ردیف 10 داراي و متر) 2×3( مربع متر شش آزمایشی کرت هر شدند. کشت متر سانتی
 فاصله و متر، سانتی 10 ردیف روي بر پیازها فاصله ،مترمربع در بوته 50 ازهایپ کشت تراکم کرت هر
 فیزیولوژیک، رسیدگی زمان در سوخ برداشت .شد گرفته نظر در متر سانتی 20 کشت هاي ردیف بین
 مرگ و ریزش و افتاده  ها پهنک نتیجه در و نرم دروغی) (ساقه گردن ها، بوته درصد 80-70 در که
 پرایمینگ و درشت بذرهايدر سوخ شتبردا زمانی تقویم نظر از گرفت. انجام باشد، شده آغاز ها آن

 .گرفت صورت 92 و 25/8/91 شاهد تیمار و ریز و 92 و 5/8/91 تاریخ در شده

 درامر سهولت و پیازها رطوبت کاهش رشد، شدن متوقف جهت برداشت از قبل روز 20 حدود  
 و تعداد ،برگ نسبت دهی، سوخ شاخص گیري هانداز براي رشد دورة طی در .شد قطع آبیاري برداشت،

 صورت به کننده رقابت پیازهاي از بوته 10 کرت هر از برگ سطح شاخص و سطح ،برگ طول
 گل ساقه (تولید بولتینگ درصد گیاهان نمو و رشد مختلف مراحل از همچنین و ندشد انتخاب تصادفی

  آمد. عمل به برداري داشتیاد اول) سال در دهنده
 براي آید، می دست به گردن قطر حداقل به سوخ رقط حداکثر تقسیم از دهی سوخ نسبت شاخص  

 یک با آزمایشی واحدهاي از تعدادي در پیاز سوخ اطراف خاك بار یک هفته دو هر شاخص این تعیین



  1395) 4)، شماره (23گیاهی ( هاي تولید نشریه پژوهش

80 

 شد، گیري ازهاند متر میلی یک دقت با کولیس وسیله به گردن و سوخ قطر و شد زده کنار استریل وسیله
 (بروستر، شد گرفته نظر در دهی سوخ شروع منزله به یدرس 2 عدد به دهی سوخ شاخص که موقعی
 تعداد و طول .)6( شد استفاده آن غالف طول به برگ پهنک تقسیم از  برگ نسبت تعیین براي ).2008
 قطر و طول برگ، مساحت تعیین براي شدند. گیري اندازه متر میلی یک دقت با کش خط با نیز برگ

 ،14/3 عدد π آن در که شد زده تخمین LA=πlw/2 فرمول از و محاسبه متر سانتی حسب بر پهنک
LA پهنک، سطح l و پهنک سبز قسمت طول w تعیین براي .)39( باشد می پهنک قطر بزرگترین 

   ).41( شد استفاده 1 رابطه از برگ سطح شاخص
    1 رابطه 
  

LA برگ، سطح GA تاج پوشش( گیاه توسط شده پوشیده زمین سطح(  
  

 رسیدگی زمان ،)2 عدد به دهی سوخ شاخص (رسیدن دهی سوخ زمان نمو تلفمخ مراحل طی  
 شدن پالسیده به شروع و شده توخالی گردن ناحیه از ها برگ درصد 80 که (زمانی فیزیولوژیکی

 برداشت از قبل و .گردید ثبت برداشت زمان و )دادند دست از را ها برگ نگهداري تحمل و نمودند
 حساس ترازوي وسیله به ها سوخ تک تک تولیدي توده زیست کل توزین ریقط از توده زیست عملکرد

 به رشد مختلف مراحل در (GDD) تجمعی دماي ).17( آمد دست به گرم 001/0 بادقت دیجیتالی
   گردید. محاسبه  زیر رابطه کمک
  2 رابطه

 
Tmax و Tmin روزانه، دماي کمینه و بیشینه ترتیب به Tb و سلسیوس) درجه 9/5( پایه دماي n 

 ).2007 همکاران، و (مارتیز است سلسیوس درجه 9/5 از بیشتر هوا دماي میانگین که ییروزها تعداد
 از استفاده با آزمایشی خطاهاي واریانس همگنی آزمون مرکب واریانس تجزیه انجام از قبل پایان در

 امید از استفاده با تغییر منابع بودن دار معنی براي F آزمون مرکب، تجزیه در شد. انجام بارتلت آزمون
 صورت سال اثر بودن تصادفی و آزمایشی تیمارهاي راث بودن ثابت فرض با مربعات میانگین ریاضی
 و MSTAT-C و SAS9.1 هايافزار نرم از استفاده با واریانس تجزیه شامل آماري محاسبات .گرفت
  شد. انجام درصد پنج احتمال حسط در دانکن اي دامنه چند آزمون توسط ها میانگین مقایسه

  

TbTTGDD
n

i




 




 
2

min)max(
1

GA
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  بحث و نتایج
 بارتلت آزمون آزمایشی، خطاهاي واریانس همگنی از اطمینان منظور به مرکب، تجزیه انجام از پیش  

 صفر فرض نتیجه در بود کمتر جدول χ² از شده محاسبه χ² آماره مقدار که این به توجه با شد. انجام
 .بودند یکنواخت ها واریانس و نبوده دار معنی ها واریانس ینب اختالف که است این بیانگر و نشد رد

 استقرار زمان که اردیبهشت و فروردین هاي ماه در 91 زراعی سال در هوا دماي که این به باتوجه
 مجموع ).1 (جدول بود 92 زراعی سال از تر نامناسب بسیار بود اصلی زمین در پیاز هاي گیاهچه
 اول سال به نسبت )92( آزمایش دوم سال در آفتابی) ساعات مجموع و بارندگی (دما، محیطی شرایط

 مناسبی رویش پیاز هاي گیاهچه و بود تر مناسب آزمایش، این شرایط در پیاز گیاه رشد براي که )91(
 سطح در آزمایش این در بررسی مورد صفات همه در سال اثر نتیجه در داشتند دهی سوخ از قبل

 در اختالف و شناختی بوم عوامل تغییرات از ناشی تواند می موارد این داربود. معنی درصد یک احتمال
 براي ندارد. وجود ها آن روي بر کنترلی عمل در که باشد آزمایش اجراي هاي سال هوایی و آب شرایط

  شد. نخواهد قید بررسی مورد صفات به مربوط نتایج ارائه در موضوع این تکرار، از جلوگیري
 

  )1392و  1391العات هواشناسی محل اجراي آزمایش در طول دورة رشد پیاز (سال زراعی اط -1جدول 
Figure 1. Meteorological information at expremental site in two growing season 2012- 2013. 
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2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  
252.9 205.9 81 71 31 25 38.1 35.1 18.5 16.5 9  4.1 Mar فروردین  
265.3 251.9 74 73 30 24 34.9 10.1 23.6 19.9 11 6.1 Apr اردیبهشت  
327.7 319.1 67 59 21 20 23.9 14.7 28.3 28.7 14.7 15.6 May خرداد  
379.7 332.1 54 63 18 22 4.7 14.3 32.7 31.7 19.3 19 Jun تیر 

356.5 328.7 56 44 20 15 0 5.6 35.3 32.7 19.1 22.5 Agu  مرداد  
340.2 332.5 58 61 15 21 0 2.1 31.4 30.7 17.2 16 Sep شهریور  
279.7 276.5 59 59 21 22 5.7 5.2 25.7 22.7 11.8 8.8 Oct مهر  
182.5 174.6 80 79 42 43 33.6 15.3 16.8 14.8 6.5 4.5 Nov آبان 

2980.6 277.66 68 65 24 25 - - 26.64 24.71 13.58 12.0
7 Mean  میانگین 

2384.5 2221.3 - -  - 155 92.8 - - - - Total مجموع 
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 و تیمار پیش سال، عوامل داد نشان آزمایش ساله دو مرکب واریانس تجزیه نتایج: توده زیست عملکرد
 توده زیست عملکرد بر ردا معنی تأثیر درصد پنج سطح در بذر اندازه و ددرص یک احتمال سطح در ارقام

 (جدول نگردید دار معنی صفت این با رابطه در کنش) (برهم متقابل اثرات از هیچکدام حال این با داشتند
 میزان به درشت بذر از بیولوژیک عملکرد ترین بیش داد نشان تیمارها ساله دو نتایج میانگین مقایسه ).2

 نتایج ).3 (جدول آمد دست به هکتار در تن 09/55 ریز بذر از آن ترین کم و درهکتار تن 33/100
 نشاء از تر بیش بزرگتر نشاهاي در بیولوژیکی عملکرد داد نشان )d2010( همکاران و ایزدخواه تحقیقات
 همسویی تحقیق این نتایج با که یافت افزایش بیولوژیکی عملکرد نشاء اندازه افزایش با و بود کوچکتر

 میزان به توده زیست عملکرد ترین بیش داد نشان ها داده ساله دو میانگین ایسهمق نتایج همچنین .)16( دارد
 تیمار از هکتار در تن 75/54 میزان به آن ترین کم و فوالمین با پرایمینگ تیمار از درهکتار تن 98/105

 ینشای کشت در داد نشان )a2009( همکاران و ایزدخواه تحقیقات نتایج ).3 (جدول آمد دست به شاهد
 مطابقت  یافته این  نتایج با که بود بیشتر بذر) مستقیم (کشت شاهد به نسبت توده زیست عملکرد پیاز،

 باعث نشایی کشت همانند شیمایی هاي محلول با بذر پرایمینگ پژوهش این نتایج اساس بر .)13( دارند
 روش و بذر اندازه از اصلح نتایج بررسی این در گردید. شاهد با مقایسه در توده زیست عملکرد افزایش

 دو یانگینم مقایسه نتایج همچنین است. گرفته قرار مقایسه مورد نشایی کشت و نشاء اندازه با تیمار پیش
 و هکتار در تن 40/100 برابر آذرشهرقرمز رقم از توده زیست عملکرد بیشترین داد نشان ها داده ساله

   ).3 (جدول شد لحاص هکتار در تن 59/85 زرقان رقم از آن کمترین
 و تیمار پیش بذر، ةانداز سال، عوامل که داد نشان هاداده مرکب واریانس تجزیه نتایج: برگ طول و تعداد

 هیچکدام حال این با داشتند. برگ طول و برگ تعداد بر درصد یک احتمالی سطح در دار معنی تأثیري رقم
 ).2 (جدول نگردید دارمعنی صفات این با رابطه در تغییر منابع در موجود کنش) (برهم متقابل اثرات از

 68/51 و 51/11 برابر ترتیب به برگ طول و تعداد ترین بیش داد نشان تیمارها ساله دو نتایج میانگین مقایسه
 .آمد دست به ریز بذرهاي از 73/38 و 21/9 برابر ترتیب به ها آن کمترین و درشت بذرهاي از متر سانتی

 76/52 و 36/12 برابر ترتیب به برگ طول و تعداد ترین بیش داد نشان ساده اثرات نگینمیا مقایسه همچنین
 تیمار از متر سانتی 38/39 و 3/8 برابر ترتیب به ها آن کمترین و فوالمین ماده با پرایمینگ تیمار از متر سانتی
 دست به سوخ قطر افزایش راه از بیشتر عملکرد با برگ طول همبستگی ).3 (جدول آمد دست به شاهد

 .شود می عملکرد افزایش موجب و شده فتوسنتزي سطح افزایش باعث برگ طول افزایش بنابراین آید. می
 یا عرض به نسبت بیشتري طول داراي که هایی سوخ( سوخ شدن شکل میخی فیزیولوژیکی عارضه اگر

 برگ طول میانگین با ها رقم نپیوندد، وقوع به )هستند باالتري گردن ضخامت داراي همچنین و قطردارند
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 سوخ قطر افزایش طریق از نتیجه در و دهند می انتقال سوخ به و تولید زیادتري فتوسنتزي مواد بیشتر،
 دو میانگین مقایسه نتایج همچنین .شد خواهد عملکرد افزایش باعث نهایت در و سوخ وزن افزایش موجب

 و آذرشهر قرمز رقم از متر سانتی 72/50 و 96/11 ترتیب به برگ طول و تعداد بیشترین داد نشان ها داده ساله
 بین اختالف علت ).3 (جدول شد حاصل زرقان رقم از متر سانتی 13/47 و 76/9 ترتیب به ها آن کمترین

 زیرا دانست، آذرشهر قرمز رقم نسبت زرقان رقم بودن زودرس به توان می را برگ طول و تعداد نظر از ارقام
 در زودرس ارقام است. شده گیري اندازه کاشت از پس ماه پنج یعنی زمانی، مقطع یک در صفت دو این

 از زودتر را دهی سوخ حرارتی و نوري شرایط خاطر به دارند، کوتاهی بوته ارتفاع یا کم برگ که شرایطی
 در است، گبر شامل تنها پیاز در هوایی اندام کنند. می آغاز دارند درازي برگ که آذرشهر قرمز دیررس رقم
 اي ذخیره اندام به آن انتقال و تر زیاد فتوسنتزي مواد تولید باعث دراز برگ طول با و دیررس ارقام واقع

 براي کافی مجال نگردند، شدن) شکل (میخی فیزیولوژیک عورض دچار که یصورت در شود، می سوخ) (
   ).26 و 4( داشت خواهند مناسبی عملکرد نهایت در و کنند، می پیدا را سوخ در اي ذخیره مواد ذخیره
 سال، عوامل داد، نشان ها داده ساله دو مرکب تجزیه از حاصل نتایج: برگ سطح شاخص و برگ سطح
 سطح بر درصد پنج احتمال سطح در ارقام عامل و درصد یک احتمال سطح در بذر اندازه و تیمار پیش
 یک احتمال سطح در پرایمینگ ×بذر ندازها متقابل اثر همچنین .بود دار معنی برگ سطح شاخص و برگ

 اتاثر میانگین مقایسه ).2 (جدول نشد دار معنی متقابل اثرات بقیه دبو دار معنی اتصف این نظر از درصد
 با مقایسه در بذر اندازه سه هر در پرایمینگ مختلف هاي روش داد نشان پرایمینگ ×بذر اندازه متقابل
 مقدار ترین بیش که طوري به داشتند. برگ سطح شاخص و برگ سطح بر دار معنی تأثیري شاهد تیمار
 با تیمار و درشت بذرهاي  به 21/8 و مربع متر سانتی 20/153 ترتیب به برگ سطح شاخص و سطح

 تیمار و ریز بذرهاي از حاصل گیاهان به 94/3 و مربع متر سانتی 75/89 ترتیب به ها آن ترین کم و فوالمین
 اندازة افزایش با داد نشان اصلی و ساده اثرات ساله دو هاي میانگین مقایسه ).4 دول(ج داشت تعلق شاهد

 برگ سطح شاخص و سطح ترین بیش که طوري به یافت افزایش برگ سطح شاخص و سطح بذر
 متر سانتی 78/96 ترتیب به ها آن ترین کم و درشت بذرهاي در 96/7 و مربع متر سانتی 38/119 ترتیب  به

 برگ سطح شاخص و سطح ترین بیش همچنین ).3 (جدول آمد دست به ریز بذرهاياز 65/4 و مربع
 99/91 ترتیب به ها آن ترین کم و فوالمین با پرایمینگ تیمار از 25/8 و مربع متر سانتی 77/123 ترتیب به

 از پتاسیم راتنیت با پرایمینگ و پرایمینگ هیدرو تیمارهاي و آمد دست به شاهد تیمار از 13/4 و متر ساتتی
 گرفنتند قرار آماري گروه یک در و نداشته اختالف باهم برگ سطح شاخص برگ مقدارسطح نظر

 برگ سطح شاخص و سطح افزایش به منجر بذر کاشت از پیش مختلف تیمارهاي اعمال ).3 (جدول
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 رقم در برگ سطح شاخص و سطح که داد نشان ها داده ساله دو میانگین مقایسه نتایج همچنین شدند.
 91/6 و مربع متر سانتی 66/103 ترتیب به زرقان رقم در و 40/7 متر سانتی 97/110 ترتیب به آذرشهر قرمز
   ).3 (جدول گرفتند قرار تلفخم هاي گروه در آماري نظر از بود

 براي سوخ تشکیل شروع دهی سوخ شاخص از استفاده با بررسی این در: برگ نسبت و دهی سوخ شاخص
 و شد زده تخمین مرداد 28 و تیرماه 27 و 15 ترتیب، به آذرشهر قرمز رقم ریز و متوسط ،شتدر بذرهاي
 روز درجه 3354 و 2390 ،1880 ترتیب به مختلف بذرهاي سوخ تشکیل براي تجمعی حرارت درجه حداقل

 شاهد و گهیدرپرایمین پتاسیم، نیترات فوالمین، با تیمار پیش براي سوخ تشکیل شروع و گردید تعیین رشد
 سوخ تشکیل براي تجمعی حرارت درجه حداقل و شد زده تخمین ماه مرداد 11 و 2 تیرماه، 22 ،10 ترتیب به
 رشد روز درجه رشد روز درجه 3162 و 2930 ،2690 ،2390 ترتیب به شاهد و بذر مختلف هايتیمار پیش در

 زرگان رقم ریز و متوسط شت،در بذرهاي براي سوخ تشکیل شروع همچنین .)2 و 1 (شکل گردید تعیین
 سوخ تشکیل براي تجمعی حرارت درجه حداقل و شد زده تخمین ماه مرداد 13 و تیر 10 خرداد، 25 ترتیب به

 براي سوخ تشکیل شروع و گردید تعیین رشد روز درجه 3012 و 1880 ،1558 ترتیب به مختلف بذرهاي
 زده تخمین ماه تیر 17 و 6 ،خرداد 31 ،20 ترتیب به شاهد و هیدرپرایمینگ پتاسیم، نیترات فوالمین، با تیمار پیش
 ترتیب به شاهد و بذر مختلف تیمارهاي پیش در سوخ تشکیل براي تجمعی حرارت درجه حداقل و شد

 بررسی این در .)4 و 3 (شکل گردید تعیین رشد روز درجه رشد روز درجه 2932 و 2690 ،2390 ،1880
 در مزرعه در گیاه دیرتر استقرار دلیل به بررسی مورد ارقام در شاهد تیمار و ریز هاي بذر از حاصل گیاهان
 را امر این دلیل داد. ادامه برگ تولید به فقط رشد دوره طول در گیاه شد تشکیل سوخ رشد فصل اواخر

 )2008( بروستر تحقیقات با نتایج این داد. نسبت سوخ تشکیل براي موردنیاز روز طول کمترین نبود به توان می
 براي موردنیاز روز طول کمترین برابر در گیاه اگر نمودند گزارش که دارد مطابقت )2001( شانوموگاسوندرام و

   .شود نمی تشکیل آن در سوخ و داده ادامه برگ تولید به فقط نگیرد قرار سوخ تشکیل

  
  ختلف بذر.هاي م دهی پیاز رقم قرمز آذرشهر در اندازه روند تغییرات نسبت سوخ -1شکل 

Figure 1. Trend of ratio changes of onion red Azarshahr cultivar in diffrent seed. 
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  هاي مختلف بذر. در اندازه زرگاندهی پیاز رقم  روند تغییرات نسبت سوخ -2شکل 

Figure 1. Trend of ratio changes of onion Zargon cultivar in diffrent seed size. 
  

 
  مختلف بذر. هاي پیش تیماردهی پیاز رقم قرمز آذرشهر در  روند تغییرات نسبت سوخ -3شکل 

Figure 1. Trend of ratio changes of onion Red Azarshahr cultivar in diffrent seed teratment. 
 

  
  مختلف بذر. پیش تیمارهايدر  زرگاندهی پیاز رقم  روند تغییرات نسبت سوخ -4شکل 

Figure 1. Trend of ratio changes of onion Zargon cultivar in diffrent seed teratment. 
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 پنج احتمال سطح در رقم و بذر اندازه سال، عامل ثیرأت داد نشان دوساله مرکب واریانس تجزیه نتایج
 و بود  دار معنی برگ نسبت و دهی سوخ شاخص بر درصد یک احتمال سطح در تیمار پیش و درصد
 میانگین مقایسه .)2 (جدول شد دار معنی شده یاد صفات نظر از پرایمینگ × اندازة متقابل اثرات نینهمچ
 مقایسه در بذر اندازه سه هر در پرایمینگ مختلف هاي روش داد نشان پرایمینگ ×بذر اندازه متقابل اثرات

 شاخص ترین بیش که طوري به داشتند برگ نسبت و دهی  سوخ شاخص بر دار معنی تأثیري شاهد تیمار با
 ها آن ترین کم و فوالمین با تیمار و درشت بذرهاي به 29/13 و 99/4 ترتیب به برگ نسبت و دهی سوخ

 ساده اثر بررسی ).4 (جدول داشت تعلق شاهد تیمار و ریز از حاصل گیاهان به 27/10 و 53/2 ترتیب به
 بذرهاي از حاصل گیاهان در برگ نسبت و دهی سوخ شاخص ترین بیش داد نشان آزمایش ساله دو تجزیه
 بذرهاياز حاصل گیاهان از 58/11 و 02/2 ترتیب به ها آن   ترین کم و 50/13 و 98/4 برابر ترتیب به درشت

 پیدا افزایش دهی پیاز نسبت آزمایش، این در بذر اندازه افزایش با کلی طور به ).3 (جدول آمد دست به ریز
 نتایج با یافته این که بود اهگگلو قطر و سوخ قطر یعنی پیاز دیگر ابعاد زمان هم عۀتوس علت به امر این و کرد

 شاخص ترین بیش همچنین .)31( دارد مطابقت )1999( اسپلتستوسر و رامتوهول توسط آمده دست به
 ها آن ترین کم و فوالمین با پرایمینگ تیمار از 53/13 و 99/4 برابر ترتیب به دهی برگ نسبت و دهی سوخ

 نیترات با پرایمینگ و پرایمینگ هیدرو تیمارهاي و آمد دست به شاهد تیمار از 77/11 و 05/3 ترتیب به
 قرار آماري گروه یک در و نداشته اختالف باهم دهی برگ نسبت و دهی سوخ شاخص رظن از پتاسیم

 دارد مطابقت )c2010( همکاران و ایزدخواه تحقیقات نتایج با تحقیق این نتایج ).3 (جدول گرفنتند
 کشت از بیشتر نشایی کشت روش در پیازدهی نسبت شاخص که دادند نشان خود بررسی با بردگان نام

 نشایی کشت همانند شیمایی هاي محلول با بذر پرایمینگ پژوهش این نتایج اساس بر .)15( بود بذر مستقیم
 نشان ها داده ساله دو میانگین مقایسه تایجن همچنین گردید. شاهد با مقایسه در پیازدهی نسبت افزایش باعث

 کمترین و آذرشهر قرمز رقم 73/12 و 47/4 ترتیب به برگ نسبت و دهی سوخ شاخص ترین بیش که داد
  شد. حاصل زرقان رقم از 92/11 و 84/3 ترتیب به ها آن

 و تیمار پیش و بذر اندازه سال، عامل ثیرأت داد نشان دوساله مرکب واریانس تجزیه نتایج: بولتینگ درصد
 × بذر اندازه متقابل اثر همچنین و بود  دار معنی بولتینگ درصد بر درصد یک احتمال سطح در ارقام

 اثر مقایسه ).2 (جدول شد دار معنی صفت این نظر از درصد یک احتمال سطح در رقم × پرایمینگ
 دار معنی تأثیري بذر اندازه و مینگپرای مختلف هاي روش داد نشان رقم × پرایمینگ × بذر اندازه متقابل

 و ریز بذرهاي از بولتینگ درصد ترین بیش که طوري به داشتند. بولتینگ درصد نظر از موردمطالعه ارقام بر
 از استفاده با بذر رتیما و درشت بذرهاي از آن کمترین و زرقان رقم از درصد 67/11 برابر شاهد تیمار
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 ساله دو هاي میانگین مقایسه ).5 (جدول آمد دست به آذرشهر قرمز قمر از 33/3 مقدار به فوالمین ماده
 بولتینگ ترین کم که طوري به یافت کاهش بولتینگ درصد بذر اندازة افزایش با داد نشان اصلی اثرات

 آمد دست به ریز بذرهاي از )درصد 11 (معادل آن ترین بیش و درشت بذرهاي در )درصد 4 (معادل
 13 آن بیشترین و فوالمین با پرایمینگ تیمار از درصد 2 برابر بولتینگ میزان کمترین همچنین ).3 (جدول
 به منجر بذر کاشت از پیش مختلف تیمارهاي اعمال ).3 (جدول آمد دست به شاهد تیمار از درصد
 همسویی )2008( خدادادي و میرزایی تحقیقات نتایج با تحقیق این نتایج شدند. بولتینگ درصد کاهش

 با مستقیم کشت روش از بولتینگ درصد میانگین بیشترین دادند نشان خود بررسی با نامبردگان که ددار
 بر .)24( دارد مطابقت آمد دست به 3/10 میزان به نشایی کشت روش از کمترین و درصد 5/20 میانگین
 درصد کاهش باعث نشایی کشت همانند ایییشیم هاي محلول با بذر پرایمینگ پژوهش این نتایج اساس

 گیاه، سن رشد، دورة طول جمله از متعددي عوامل که این به توجه با .گردید شاهد با مقایسه در بولتینگ
 گیاهان رشد می نظر به )2( دارند ثیرأت بولتینگ پدیده ظهور بر رقم و فتوپریود) و دما ( محیطی شرایط
 پایین دماي با شدن مواجه و رشد ةدور طول بودن طوالنی دلیل به شاهد تیمار و ریز بذرهاي از حاصل
 ذکر شایان بودند. برخوردار باالتري بولتینگ میزان از شده پرایم و درشت بذرهاي با مقایسه در پاییزه
 کیفیت کاهش باعث و بوده نامطلوب سوخ تولید براي رویشی رشد اول سال در بولتینگ پدیده است
 ها داده ساله دو میانگین مقایسه نتایج همچنین شود. می سوخ پسندي بازار و اقتصادي عملکرد  ،سوخ
 رقم از درصد 4 برابر آن کمترین و زرقان رقم ار درصد 11 معادل بولتینگ میزان ترین بیش که داد نشان
 پیاز رقم 12 روي دخو گزارش در )2012( همکاران و پور امین ).3 (جدول آمد دست   به آذرشهر قرمز

 تحقیق این نتایج با که دارد وجود زیادي هاي تفاوت بولتینگ نظر از پیاز رقاما بین در که نمودند گزارش
 ماه (یک سوخ رشد دورة اواخر در روي ساقه پژوهش این در که این  این به توجه با .)1( دارد همسویی

 اشتبرد بذر تولید و دهی گل از قبل رفته ساقه به هاي بوته و بود افتاده اتفاق سوخ) برداشت از قبل
 بذر و ساقه تولید مصرف به کامل طور به سوخ اي هذخیر مواد زمان این در که رود می احتمال شدند،
 که است کرده کسب را خود وزن عمده و شده کامل سوخ رشد زمان این در دیگر طرف از باشد. نرسیده

 به مقاومت .)32( دارد مطابقت قندچغندر گیاه در )1990( همکاران و رونالد تحقیقات نتایج با این
 مقدار دهنده گل ساقه تشکیل صورت در زیرا است پیاز نژادي به در مهم بسیار صفات از یکی بولتینگ
 شکل و اندازه نیز تولیدي هاي سوخ نتیجه در شده، سرازیر اندام این سوي به غذایی مواد از زیادي

  بود. نخواهند برخوردار نیز مطلوبی انباري کیفیت از و نبوده پسند بازار نداشته، مناسبی
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اندازه  عاملي حاصل از تجزیه مرکب دو سال آزمایش نشان داد تأثیر ها دادهنتایج دهی:  تعداد روز تا سوخ
دهی داشتند.  داري بر تعداد روز تا سوخ معنی تأثیر دبذر، پیش تیمار و ارقام در سطح احتمالی پنج درص

داري بر روي این صفت نداشتند  معنی تأثیرغییر این پژوهش همچنین اثرات متقابل موجود در منابع ت
دهی در بذرهاي   ترین تعداد روز تا سوخ ). بررسی اثر ساده تجزیه دو ساله آزمایش نشان داد بیش2(جدول 

رشد  - با درجه روز 105ترین آن از بذرهاي درشت برابر  و کم 3258رشد  - با درجه روز 130ریز برابر 
از تیمار شاهد و  123دهی به میزان  ترین تعداد روز تا سوخ ). همچنین بیش3(جدول  دست آمد به 1719

و تیمارهاي هیدرو پرایمینگ و پرایمینگ با  آمددست  به 103ترین آن از تیمار پرایمینگ با فوالمین برابر  کم
اري قرار گرفنتند دهی آماري باهم اختالف نداشته و در گروه آم نیترات پتاسیم از نظر شمار روز تا سوخ

). درجه حرارت تجمعی براي تشکیل سوخ گیاهان حاصل از بذرهاي شاهد و بذرهاي تیمار شده 3(جدول 
تحقیقات ایزدخواه  نتایج با این تحقیق روز رشد بود، نتایج - درجه 2135و  3047ترتیب  وسیله فوالمین به به

روش  دهی در تعداد روز تا سوخ دادند نشان خود بررسی با که نامبردگان دارد ) مطابقتb 2009و همکاران (
روز) در کشت مستقیم  84دهی ( ترین تعداد روز تا سوخ گزارش نمودند بیش آنان است.کمتر  کشت نشایی

). بر اساس نتایج این پژوهش پرایمینگ بذر با 14دست آمد ( روز) از کشت نشایی به 64ترین آن ( بذر و کم
دهی در مقایسه با شاهد گردید.  شت نشایی باعث کاهش تعداد روز تا سوخهاي شیمایی همانند ک محلول

مهم و مؤثر در عملکرد پیاز است. اگر چه در تشکیل سوخ عوامل بنابراین، تاریخ تشکیل سوخ یکی از 
گیاهی از قبیل اندازه عوامل عوامل محیطی از قبیل طول روز، دما، شدت و کیفت نور، نیتروزن و آبیاري و 

). همچنین نتایج دوساله این تحقیق نشان داد زمان 2هاي رشد دخالت دارد ( گیاه و تنظیم کنندهو سن 
روز و درجه حرارت  83/99و  30/121 ترتیب به و رزقان رقم قرمز آذرشهر فیزیولوژیک تشکیل سوخ در

). 3ول تعیین گردید (جد روز رشد - درجه 6/1739 و 5/1760ترتیب  تجمعی الزم براي تشکیل سوخ به
) نشان داد تنوع باالیی از نظر تعداد روز از کاشت تا تشکیل سوخ 1996نتایج تحقیقات روامبا و همکاران (

  ). 33هاي بومی پیاز وجود دارد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد ( در بین تودة
 مرکب نسواریا تجزیه از حاصل نتایج اساس بر: برداشت و فیزیولوژیکی رسیدگی تا روز تعداد

 و بذر اندازه و درصد یک احتمالی سطح در رقم و سال عوامل تأثیر مطالعه این از حاصل يها داده
 فیزیولوژیکی رسیدگی و شناسی ریخت رسیدگی زمان مدت بر درصد پنج احتمالی سطح در پرایمینگ

 احتمال سطح در رقم × پرایمینگ × بذر اندازه متقابل اثر این بر عالوه بود دار معنی روز مبناي بر سوخ
 داد نشان رقم × پرایمینگ × بذر اندازه متقابل اثر میانگین مقایسه ).2 (جدول بود دار معنی درصد یک

 تأثیري شاهد تیمار با مقایسه در مطالعه مورد ارقام بذر اندازه سه هر در پرایمینگ مختلف هاي روش
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 رسیدگی زمان ترین کم که طوري به داشتند تبرداش و فیزیولوژیکی رسیدگی تا روز شمار بر دار معنی
 پرایمینگ تیمار و درشت بذرهاي در روز 75/155 و 57/159 ترتیب به برداشت و سوخ فیزیولوژیکی

 شاهد تیمار و ریز بذرهاي از 98/195 و 57/175 ترتیب  به ها آن ترین بیش و زرقان رقم در فوالمین با
 پرایم بذرهاي و ریز بذر از حاصل گیاهان بررسی این رد ).5 (جدول آمد دست به آذرشهر رقم در

 هاي سوخ و بوده صعودي صورت به سوخ رشد افزایش آهنگ رشد، فصل اواخر در (شاهد) نشده
 و کم بسیار آن گردن قطر به پیاز قطر نسبت و شکل) (میخی ضخیم گردن داراي گیاهان این از حاصل

 رسیدگی نتیجه در و کردند تولید پهنک داراي هاي برگ مانند فلس هاي برگ جاي به گیاهان این
 شکل و اندازه نیز شده تولید هاي سوخ آن بر عالوه و نگرفته صورت خوبی به سوخ فیزیولوژیکی

  نبودند. برخوردار مطلوبی انباري کیفیت از و نبوده پسند بازار نداشته، مناسبی
  

  .و پرایمینگ بر برخی خصوصیات پیاز در تیمارهاي آزمایشیاندازه بذر اثر متقابل مرکب مقایسه میانگین  -4جدول 
Table 4. Mean comparison interaction effect of seed size× priming on some characteristics of onion in 
experiment treatments. 

بذر اندازه  
seed size 

  پرایمینگ
Priming 

برگ سطح  
Leaf area 

برگ سطح شاخص  
Leaf area index 

برگ نسبت  
Leaf ratio 

 دهی سوخ شاخص
Bulbing ratio 

برداشت تا روز تعداد  
N. of day  to harvest 

 ریز
Small 

 شاهد
Control 89.75d 3.94d 12.83abcd 2.53bcde 188.87a 

 هیدروپرایمینگ
Hydropriming 105.52bc 5.03bc 12.27d 2.82bcd 184.49abcd 

پتاسیم نیترات  
KNO3 107.26bc 5.15bc 12.87abcd 2.97bcd 183.99abcd 
 فوالمین

Falomin 109.25bc 5.28bc 12.32cd 3.52cd 183.32bcde 

 متوسط
Medium 

 شاهد
Control 89.68d 3.18d 12.51cd 3.45cd 184.83abc 

 هیدروپرایمینگ
Hydropriming 100.36bcd 4.65bcd 13.52cd 3.74cd 186.85a 

پتاسیم نیترات  
KNO3 100.21bcd 4.68bcd 12.32cd 3.55cd 181.97bcde 
 فوالمین

Falomin 108.86bc 5.26bc 13.05abcd 4.42abcd 176.75f 

 درشت
Large 

 شاهد
Control 97.20d 4.48d 12.98abcd 4.02abcd 179.44def 

 هیدروپرایمینگ
Hydropriming 112.63bc 5.51bc 13.14abcd 4.40abcd 178.43ef 

پتاسیم نیترات  
KNO3 114.48b 5.63b 12.81abcd 4.41abcd 179.95cdef 
 فوالمین

Falomin 153.20a 8.21a 31.29a 4.99a 177.43abcd 
  .باشد دار در سطح احتمال پنج درصد می هاي در هرستون با حروف مشابه به مفهوم عدم وجود اختالف معنی میانگین

Mean in each column with the same letter are not significantly different at 5% of probability level. 
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 اندازه بذر، پرایمینگ و رقم بر برخی خصوصیات پیاز. اثر متقابلمرکب مقایسه میانگین  -5 جدول
Table 5. Mean comparison interaction effect of seed size× priming× cultivar on some characteristics  of onion. 

بذر اندازه  
Seed size 

 پرایمینگ
Priming 

 ارقام
Cultivars 

فیزیولوژیکی رسیدگی تا روز تعداد  
N. of day to physiological 

maturity 

بولتینگ درصد  
Bolting 
percent 

برداشت تا روز تعداد  
N. of day to 

harvest 

 ریز
Small 

 شاهد
Control 

 آذرشهر
Azarshahr 175.57ab 9.33c 195.98a 

 زرقان
Zarghan 173.57a 11.67a 186.94b 

 هیدروپرایمینگ
Hydro priming 

 آذرشهر
Azarshahr 168.83bc 8.33d 184.97bcde 

 زرقان
Zarghan 173.22a 10.67b 184.74bcde 

پتاسیم نیترات  
KNO3 

 آذرشهر
Azarshahr 166.46c 6.67e 184.87bcde 

 زرقان
Zarghan 173.57a 9c 178.52cdef 

 فوالمین
Falomin 

 

 آذرشهر
Azarshahr 170.86ab 5.37f 180.38defh 

 زرقان
Zarghan 170.52ab 8d 174.80cdef 

 متوسط
Medium 

 شاهد
Control 

 آذرشهر
Azarshahr 171.54ab 8.32c 193.61ab 

 زرقان
Zarghan 171.20ab 10.67a 188.44defhi 

 هیدروپرایمینگ
Hydro priming 

 آذرشهر
Azarshahr 168.49bc 7.33d 184.61abcde 

 زرقان
Zarghan 173.57a 9.67b 180.73cdefh 

پتاسیم نیترات  
KNO3 

 آذرشهر
Azarshahr 168.83bc 5.67f 183.80abcde 

 زرقان
Zarghan 165.44c 8c 180.22cdefh 

 فوالمین
Falomin 

 

 آذرشهر
Azarshahr 166.46c 4.67fh 177.47f 

 زرقان
Zarghan 173.57a 7d 170.77cdef 

 درشت
Large 

 شاهد
Control 

 آذرشهر
Azarshahr 166.12c 7d 183.31abcde 

 زرقان
Zarghan 171.20ab 9.33a 180.64cdefh 

 هیدروپرایمینگ
Hydro priming 

 آذرشهر
Azarshahr 168.83bc 6.67dc 178.94f 

 زرقان
Zarghan 169.17c 8.33ab 170.95cdef 

پتاسیم راتنیت  
KNO3 

 آذرشهر
Azarshahr 166.46ab 4.33e 178.94f 

 زرقان
Zarghan 171.20ab 6.67dc 170.95cdef 

 فوالمین
Falomin 

 آذرشهر
Azarshahr 166.12c 3.33h 165.24cdef 

 زرقان
Zarghan 159.57bcde 5.67f 155.75j 

  باشد. دار در سطح احتمال پنج درصد می د اختالف معنیستون با حروف مشابه به مفهوم عدم وجو هاي در هر میانگین
Mean in each column with the same letter are not significantly different at 5% of probability level. 
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  گیري نتیجه
 سایر به نسبت درصد 2 فوالمین از استفاده با بذر پرایمینگ که داد نشان سال دو نتایج مجموع  

 ،توده زیست هاي ویژگی بهبود باعث بذر هاي اندازه سایر به نسبت درشت اندازه و تیمار پیش هاي روش
 و شدن سبز به ،درشت بذرهاي و پرایمینگ يسودمند اثر گردید. پیاز فنولوژي و رویشی صفات
 خشک ماده بیشتر تجمع و غذایی عناصر خاك، رطوبت نور، از بهتر استفاده ،ها گیاهچه سریع استقرار

 به )2فیزیولوژیکی مقصد( سوخ یا زیرزمینی اندام به ها آن انتقال و )1(منبع برگ یا هوایی هاي اندام در
 باعث نهایت در و شد داده نسبت شده پرایمینگ بذرهاي و درشت بذرهاي از حاصل گیاهان وسیله

 خوراکی زپیا ارقام فنولوژیکی و رویشی صفات بهبود وتوده  زیست عملکرد هاي ویژگی افزایش
 و دهد می نشان نطقهم با خوبی سازگاري قرمزآذرشهر رقم داد نشان بررسی این نتایج همچنین گردید.
 همچنین و باشد اشتهد زرقان رقم به نسبت محیطی هاي پتانسیل از تري مناسب برداري بهره توانسته

  .بود ربیشت برگ سطح شاخص و سطح ،طول ،توده زیست عملکرد آن بودن دیررس دلیل به
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