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  1چکیده

توجهی از بذر ارقام  بخش قابلباشد. میان ردر ایها  ترین سبزي ار یکی از مهمتهک 63685پیاز با سطح زیر کشت  سابقه و هدف:
هاي بومی فراهم نموده است. اما شرایط را براي حذف و فرسایش ژنتیکی توده که شود یم نیتام واردات قیاز طریاز روز کوتاه پ

 تیاصخبا عملکرد باال،  هاییها، تودهن تودهیا نیدر بها گزارش شده است. رغم این فرسایش، تنوع وسیعی در این توده علی
 دارايها است، بنابراین مطالعه کمی و کیفی این تودهلعات گوناگون مشاهده شده و مقاوم به آفات در مطا یطوالنی انبارمان

و همبستگی صفات  شناسی ریختدهی، صفات منظور مطالعه تاریخ سوخ باشد. در همین راستا این پژوهش بهاهمیت فراوانی می
    صورت گرفت. پیازهاي بومی جنوب کشور و دو رقم تجاري  جمعیت

  

هاي  هاي کامل تصادفی شامل هشت تیمار (پیاز اصالح شده بهبهان، تودهصورت طرح بلوكبه این پژوهش ها: مواد و روش
گرانو و پریماورا) با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقات ارلیمحلی بهبهان، پادوك، رامهرمز، برازجان، ایرانشهر و ارقام تگزاس

 3تا  2حله ماه در خزانه کشت و نشاها (در مراواسط مهربذور در ) اجرا شد. 1392- 93مدت دو سال زراعی (بهان بهکشاورزي به
 و مجموع تجمعی تاریخ تشکیل سوخ با شاخص نسبت تشکیل سوخ ماه به زمین اصلی منتقل شدند.برگی) و در اواخر آذر
توسط ها برداشت شدند. نتایج  ها و شروع خشک شدن آنبرگدرصد  80تا  50 ها در زمان افتادگی تخمین زده شد. سوخ

  اي دانکن مقایسه شدند.دامنهها با استفاده از آزمون چندنگینتجزیه و تحلیل گردید و میا MSTATCافزار  نرم
  

فروردین با  3قه تا دقی 56ساعت و  11اسفند با طول روز  27هاي مورد مطالعه سوخ از در سال اول آزمایش در جمعیت ها: یافته
  ساعت و  12فروردین با طول روز  12دهی از دقیقه تشکیل شد. در سال دوم آزمایش زمان سوخ 5ساعت و  12طول روز 

ترتیب  بهدر سال اول و دوم آزمایش دقیقه متغیر بود. حداکثر عملکرد کل  5ساعت و  13فروردین با طول روز  30دقیقه تا  32
در ارقام  .فروش به رقم پریماورا مربوط بود ترین عملکرد قابل گرانو تولید شد. بیشارلیو رقم تگزاستوده محلی پادوك  توسط

رقم پریماورا و توده محلی برازجان  به ترتیب گرانو و پریماورا بولتینگ مشاهده نگردید. حداکثر و حداقل دوقلویی به ارلی تگزاس
یاز اصالح شده بهبهان تعلق داشت. مطالعه ضرایب همبستگی مشخص نمود ترین درصد ماده خشک سوخ به پ . بیشمربوط بود
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بین درصد ماده خشک سوخ و درصد کل  داري دارند. معنی و یفگ و دوقلویی همبستگی منینولتبفروش با  و قابل کل عملکردکه 
  داري مشاهده گردید.   مواد جامد محلول سوخ رابطه مثبت و معنی

  

براي کشت پیاز در خوزستان رقم هاي مورد مطالعه روز کوتاه بودند. بر اساس نتایج  همه جمعیتداد که نتایج نشان  گیري: نتیجه
حساسیت پایین به  از نظر ،شده بهبهان پیاز اصالح ،هاي بومی در میان جمعیتهمچنین   باشد. بهترین رقم میگرانو  ارلی تگزاس

   باشد. ترین جمعیت می مناسب ،درصد ماده خشک سوخباال بودن و  دوقلویی
  

  ، عملکردضریب همبستگیبولتینگ، دوقلویی،  هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
لپه از جنس  گیاهی تک )L. Allium cepa( پیاز

سال  5000باشد. سابقه کشت این محصول به  آلیوم می
شود این گیاه براي  گردد. تصور می تر برمی پیش و یا بیش
مناطق کوهستانی ازبکستان، تاجیکستان، اولین بار در 

شده باشد.  کارو شمال ایران، افغانستان و پاکستان کشت
وجود ترکیبات معدنی، قند، ویتامین ث و ترکیبات 

عنوان یک محصول  فرار گوگردي این سبزي را به
مصرفی دایمی در سبد خانوارها قرار داده است. عالوه 

  ن اثر دارویی بر ارزش غذایی، مطالعات علمی فراوا
خصوص در درمان و سالمتی بخش پیاز را به

کاهش کلسترول و  ،هاي عروق کرونی قلب بیماري
  .)7اند ( قندخون اثبات نموده

در  ،هکتار 63685در ایران پیاز با سطح زیر کشت 
ها  ترین سبزيیکی از مهم ،1394-95سال زراعی 

 دلیل بومی بودن و قدمت زیاد کشت به ).2(باشد  می
وکار و دگرگشنی، این محصول در ایران داراي تنوع و 

توجهی  بخش قابل باشد.ذخایر ژنتیکی بسیار غنی می
 نیتام واردات قیاز طراز بذر ارقام روز کوتاه پیاز 

 یتوجه خروج مبالغ قابل عالوه بر موضوع نیا شود، یم
شرایط را براي حذف و فرسایش  ر،ارز از کشو
رغم  راهم نموده است. اما علیهاي بومی فژنتیکی توده

ها گزارش این فرسایش، تنوع وسیعی در این توده
با  هاییها، تودهن تودهیا نیدر ب). 16(شده است 

عملکرد باال و مقاوم به آفات در مطالعات گوناگون 

نتایج مطالعه پنج توده ). 24و  1( استمشاهده شده 
رشهر، بومی پیاز شامل سفید قم، سفید کاشان، قرمز آذ

درچه اصفهان و طارم زنجان در کرج نشان داد که 
ترین عملکرد را  هاي سفید قم و سفید کاشان بیش توده

مقدم  . المعی هروان و نوري)24( اندتولید نموده
عملکرد و خصوصیات زراعی چهار توده  )2005(

زنجان، سفید قم و   قصه بومی قرمز آذرشهر، قولی
حداکثر  سی نمودند.سفید کاشان را در زنجان برر

زنجان   قصه عملکرد و حداقل دوقلویی به توده قولی
 12با مقایسه  )2009(). دارابی 18مربوط بود (

جمعیت پیاز در بهبهان و کرج گزارش نمود که در 
بهبهان رقم پریماورا حداکثر محصول را تولید نموده 

ترین محصول به  هاي بومی، بیشاست. در بین توده
هبهان تعلق داشت. در کرج رقم زرگان و توده محلی ب

ید نیشابور حداکثر عملکرد را به خود فتوده س
) 2013موشتک و همکاران ( ).11اختصاص دادند (

آباد پاکستان مطالعه نمودند.  رقم پیاز را در فیصل 19
 90/21) و عملکرد (درصد 67/46حداکثر بولتینگ (
و  ترتیب توسط ارقام رد فیصلتن در هکتار) به

). بوي هون و همکاران 22فولکارا تولید گردید (
بعد از پنج سال بررسی ارقام روز کوتاه  )2014(

گزارش نمودند که عملکرد کل ارقام مورد مطالعه 
تن در هکتار بود. میزان دوقلویی و  72تا  53حدود 

). واله و 5هاي مختلف متفاوت بود (سال بولتینگ در
رقام پیاز در هندوستان ) با مقایسه ا2018همکاران (
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ترین محصول  گزارش نمودند که رقم بمبئی رد بیش
) 2018تلوسسا ( میسی ود .)30( را تولید نموده است

چهار رقم پیاز را در اتیوپی ارزیابی نمودند. نتایج این 
پژوهش مشخص نمود رقم نفیس برترین رقم بوده 

 .)10( است

 یبوم يهاوجود توده رغمیعلکه  نبا عنایت به ای
کشور تاکنون  جنوب متنوع در مناطق مختلف

 جانبه مطالعه همهدر ارتباط با  یکم اریبس هاي شیآزما
منظور  ، این پژوهش بهانجام شده است مزبور هاي هتود

و  شناسی ریختدهی، صفات مطالعه تاریخ سوخ
همبستگی صفات در برخی از جمعیت بومی جنوب 

گرانو  ارلی ریماورا و تگزاسکشور و دو رقم تجاري پ
هاي سازگار براي استان خوزستان  و معرفی جمعیت

  . صورت گرفت
  

  ها مواد و روش
مدت دوسال زراعی  به 1391ماه این بررسی از مهر
هاي کامل تصادفی شامل هشت در قالب طرح بلوك
که به روش تولید  شده بهبهان جمعیت: پیاز اصالح

توده محلی  شده است، افشان اصالح ارقام آزاد گرده
  بهبهان، توده محلی پادوك، توده محلی رامهرمز، 
توده محلی برازجان، توده محلی ایرانشهر و ارقام 

گرانو و پریماورا با چهار تکرار در ایستگاه  ارلی تگزاس
شمالی  عرض 30ْ : 36با  َ تحقیقات کشاورزي بهبهان

 صیاتشرقی اجرا گردید. برخی از خصو طول 50ْ : 14َ  و
شرح زیر  به هاي مورد بررسی در این پژوهش ژنوتیپ

  باشد: می
شکل سوخ شلجمی، رنگ پوست  توده محلی بهبهان:

در شهرستان بهبهان  و گوشت سوخ سفید، طعم تند و
  شود. کشت می

شکل سوخ شلجمی، رنگ  شده بهبهان: پیاز اصالح
  .پوست و گوشت سوخ سفید با طعم تند

وخ شلجمی، رنگ شکل س توده محلی پادوك:
ترتیب قرمز و سفید، طعم  پوست و گوشت سوخ به

  شود. تند و در استان کهگلویه و بویراحمد کشت می
شکل سوخ شلجمی، رنگ  توده محلی رامهرمز:

ترتیب قرمز و سفید، طعم  پوست و گوشت سوخ به
هاي  در شرق استان خوزستان (شهرستان تند و

  شود. رامهرمز و باغملک) کشت می
شکل سوخ شلجمی، رنگ  محلی برازجان: توده

ترتیب قرمز و سفید، طعم  پوست و گوشت سوخ به
  شود. در استان بوشهر کشت می تند و

شکل سوخ شلجمی، رنگ  توده محلی ایرانشهر:
ترتیب قرمز و سفید، طعم  پوست و گوشت سوخ به

  شود. تند ودر استان سیستان و بلوچستان کشت می
شکل سوخ کروي، رنگ  گرانو: ارلی رقم تگزاس

ترتیب زرد و سفید،  پوست و گوشت سوخ به
حدود سه دهه است  در افشان، طعم مالیم و آزادگرده

  شود. هاي جنوبی کشور کشت میکه در استان
شکل سوخ کروي، رنگ پوست و  رقم پریماورا:

د و سفید، هیبرید، طعم ترتیب زر گوشت سوخ به
هاي  ستانا حدود سه دهه است که در در و مالیم

  شود. جنوبی کشور کشت می
خشک با  محل آزمایش داراي اقلیم گرم و نیمه

باشد. بعضی از  می متر از سطح دریا 320ارتفاع 
و نمو  مهم هواشناسی در دوره رشد متغیرهاي

کشت این  .اندارائه شده 2و  1 هاي ولمحصول در جد
در هنگام  .شدانجام ) (سنتی صورت نشاییآزمایش به

گرم  40گرم سوپر فسفات تریپل و  20تهیه بستر 
. با خاك مخلوط گردیدمربع  سولفات پتاسیم در متر

در مربع گرم در متر 20میزان  این، کود اوره به عالوه بر
رور  40و  20و  سه نوبت، بالفاصله بعد از سبزشدن

ماه  اواسط مهربذور در  بعد از سبز شدن مصرف شد.
 1و به عمق  10خطوطی به فاصله  روي خزانه در

گرم در  10متر کشت شدند. میزان مصرف بذر  سانتی
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صورت  هاي هرز در خزانه به کنترل علف مربع بود. متر
برگی)  3تا  2و نشاها (در مرحله  دستی انجام گرفت

) به بذر روز بعد از کاشت 70ماه ( و در اواخر آذر
د بر در مزرعه مصرف کو. زمین اصلی منتقل شدند

سسه ؤ) و توصیه م3اساس نتایج آزمون خاك (جدول 
تحقیقات خاك و آب صورت گرفت و میزان آن در 

 P2O5کیلوگرم  69هر دو سال آزمایش عبارت بود از 
از  K2Oکیلوگرم  100از منبع سوپرفسفات تریپل و 

منبع سولفات پتاسیم در هکتار که در هنگام تهیه زمین 
مخلوط گردید. کود اك طور یکنواخت پخش و با خ به

کیلوگرم نیتروژن  112میزان  الزم نیز به  نیتروژن
 3خالص (در هر دو سال آزمایش) از منبع اوره در 

دو سوم بقیه در  آن قبل از کاشت و یک سوم نوبت،
دهی  انتقال نشا و اوایل سوخ روز بعد از 45دو نوبت 

بندي در مزرعه  بلوك .)8صورت سرك مصرف شد ( به
اس شیب زمین و حاصلخیزي خاك صورت بر اس

خط کاشت به  4هر کرت آزمایشی شامل گرفت. 
متر و سانتی 30فاصله خطوط کاشت  .متر بود 4طول 

متر منظور گردید.  سانتی 7ها روي خطوط فاصله بوته
 24دلیل ریزش تگرگ در  در سال دوم آزمایش به

ها خسارت شدید وارد  ه جمعیتهمماه به برگ  اسفند
تاریخ تشکیل سوخ با شاخص نسبت تشکیل  شد.

سوخ (حداکثر قطر سوخ تقسیم بر حداقل قطر گردن) 
روز بعد  15براي این منظور از )، 6( مشخص گردید

 5روز،  15انتقال نشا تا هنگام برداشت به فواصل  از
کرت انتخاب و حداکثر  طور تصادفی از هر گیاه به

و حداقل  قطر غالف و یا سوخ (بعد از تشکیل سوخ)
گیري  قطر گردن با استفاده از ریزسنج (کولیس) اندازه

نسبت تشکیل سوخ  ،در مراحل اولیه رشد گیاهشدند. 
 قطر ،در هنگام تشکیل سوخ. )6( باشد حدود یک می

نیز  فوق خیلی سریع افزایش و در نتیجه نسبت سوخ
تر گردید  بیش 2 شود، وقتی این نسبت از زیاد می

وع تشکیل سوخ در نظر گرفته شد عنوان زمان شر به

یک شاخص  با توان تشکیل سوخ را می ). زمان6(
مجموع  معروف بهتخریبی  غیر ، حساس وقابل اعتماد

 هر دوره در این روش در ).19تخمین زد ( تجمعی
نسبت میانگین  اختالف تجمعی بین ،برداري نمونه

گیاهانی  و نسبت تشکیل سوخ گیاه) 5( تشکیل سوخ
در  2/1 است (معموالً شدهنتشکیل ها  نآ رکه سوخ د

سپس در یک  .گردد محاسبه میشود)  نظر گرفته می
اختالف مجموع تجمعی  برداري، در هر نمونه نمودار

نسبت به محور زمان رسم ، 2/1نسبت تشکیل سوخ با 
نوسانات نسبت  ،سوخ تشکیل قبل از). 19شد (

 باشد ولی بعد از الحظه نمیم تشکیل سوخ قابل
این نسبت به سرعت افزایش و در  ،تشکیل سوخ

نیز به سرعت زیاد  مقدار عددي مجموع تجمعنتیجه 
اي  توان اولین نقطه زمان تشکیل سوخ را می .شود می

به سرعت افزایش مجموع تجمعی مقدار دانست که 
). روش آبیاري در این آزمایش 1(شکل  یابد می

گیاه و در  فارویی (نشتی) بود. آبیاري بر اساس نیاز
سال اول آزمایش از کاشت بذر در خزانه تا برداشت 

آفات  آبیاري انجام گرفت. 23و  29ترتیب  سوخ به
مگس پیاز و تریپس بود  مشاهده شده در این پژوهش

کلوپراید با این ترتیب با سموم دیازینون و ایمیدیا که به
آفات مبارزه شد. در طول اجراي آزمایش در هر دو 

ها  خسارت بیماري مشاهده نگردید. سوخ سال عالمت
ها و شروع درصد برگ 80تا  50در زمان افتادگی 

ویم قت از نظر ).7ها برداشت شدند ( خشک شدن آن
سال آزمایش براي  ها در هر دوزمانی برداشت سوخ

گرانو در اوایل خرداد  ارلی ارقام پریماورا و تگزاس
سایر  بعد از انتقال نشا) صورت گرفت. روز 162(

 185(سال اول آزمایش در اواخر خرداد  ها در جمعیت
در  روز بعد از انتقال نشا) و در سال دوم آزمایش

روز بعد از انتقال نشا) برداشت  175ماه (اواسط خرداد
براي تعیین درصد ماده خشک سوخ، از هر شدند. 

هاي  همه الیهطور تصادفی انتخاب و  پالت ده سوخ به
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 100ه مرکب سپس یک نمونها خرد و  این سوخ
 درجه 65شده در آون در دماي هاي خردگرمی از الیه

منظور  ساعت قرار داده شد. به 72مدت  گراد به سانتی
گیري درصد کل مواد جامد محلول ده سوخ  اندازه

طور تصادفی از هر پالت انتخاب و با چکاندن چند  به
قطره عصاره سوخ بر روي منشور دستگاه رفراکتومتر 

درصد  گیري شد.این صفت اندازه  ABBEدلم
بولتینگ و درصد وزنی دوقلویی با ستفاده از روابط 

  زیر محاسبه شدند:
  

 هاي به تعداد بوته÷  هاي کرت (تعداد کل بوته×  100
  درصد بولتینگ کرت)= گل رفته در هر 

  

 هاي وزن سوخ÷  هاي کرت (وزن کل سوخ×  100
  قلوییدرصد وزنی دو کرت)= دوقلو در هر

  

، پنج بوته در گیري تعداد و ارتفاع برگ براي اندازه
طور تصادفی انتخاب و در اواسط هر کرت به

ماه تعداد برگ در هر بوته شمارش و ارتفاع  اردیبهشت
برگ از محل طوقه در سطح زمین تا انتهاي 

گیري گردید. کش اندازهترین برگ با خط طویل
رسون ش پیضرایب همبستگی بین صفات به رو

افزار  هر سال به کمک نرم محاسبه گردید. در پایان
MSTATC فروش که  بر روي عملکرد کل و قابل

هاي هر کرت منهاي وزن حاصل وزن کل سوخ
هاي حاصل  )، گندیده و سوخ2هاي دوقلو (شکل  سوخ

باشد و سایر صفات  هاي به گل رفته میاز بوته
گرفت. در  شده تجزیه واریانس ساده انجام گیري اندازه

ها  میانگین پایان سال دوم تجزیه واریانس مرکب انجام و
  اي دانکن مقایسه شدند.دامنه به کمک آزمون چند

  .1391-92پارامترهاي هواشناسی ماهیانه در طول رشد پیاز در سال زراعی  برخی از -1 جدول
Table 1. Some of monthly meteorological parameters during  growth season of onion (2012-13). 

  خرداد
May-
Jun. 

  اردیبهشت
Apr.-
May 

  فروردین
Mar.-
Apr. 

  اسفند
Feb.-
Mar. 

  بهمن
Jan.-
Feb.  

  دي
Dec.-
Jan. 

  آذر
Nov.- 
Dec.  

  آبان
Oct.-
Nov. 

  مهر
Sep.-
Oct. 

 هواشناسی متغیرهاي 
Meteorological parameters 

 )C◦( میانگین دما 28  20.4  12.9  13.5  12 14.6  20.3  32.9  34.4
Mean temperature (◦C) 

 )C◦( دماي حداکثر میانگین 37.2 26.9 20.2  19.5 17.9 21.2 28.6 37.7 42.5
Mean maximum temperature (◦C)  

 )C◦( میانگین دماي حداقل  18.8  13.9  5.6  6.8 6.3  7.9  13.8  22  26.3
Mean minimum temperature (◦C)  

 )C◦(حداقل مطلق دما   8.4  4.2  2.2  2  3.2-  2.2 4.6  15.2  23
Absolute minimum temperature (◦C)  

 )C◦(حداکثر مطلق دما  42.8 33.4 25.4 23.6 24.4 31 33.8 42.2 45.6
Absolute maximum temperature (◦C)  

 متر) (میلی بارندگی  0  98  18.8  28.6  62.8  25.9  22.5  0  0
Precipitation (mm) 
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  .1392-93پارامترهاي هواشناسی ماهیانه در طول رشد پیاز در سال زراعی  برخی از -2 لجدو
Table 2. Some of monthly meteorological parameters during growth season of onion (2013-14). 

  خرداد
May-
Jun. 

  اردیبهشت
Apr.-
May 

  فروردین
Mar.-
Apr. 

  اسفند
Feb.-
Mar. 

  بهمن
Jan.-
Feb.  

  دي
Dec.-
Jan. 

  آذر
Nov.- 
Dec.  

  آبان
Oct.-
Nov. 

  مهر
Sep.-
Oct. 

 هواشناسیمتغیرهاي 
Meteorological parameters  

 )C◦( میانگین دما 26.3  15.8 14.45  11.7  12.7 17.4  21.45  29.15  34
Mean temperature (◦C) 

 )C◦( دماي حداکثر میانگین 35.6 27.5 19.9  19 17.9 24.4 29.2 37 42.5
Mean maximum temperature (◦C)  

 )C◦( میانگین دماي حداقل  17  14.3  9  7.4 6.3  10.4  13.7  21.3  25.4
Mean minimum temperature (◦C)  

 )C◦(حداقل مطلق دما   10.4  10.6  2  0  3.2-  5.6 6.4  16.8  21.8
Absolute minimum temperature (◦C)  

 )C◦(حداکثر مطلق دما  41 33.4 28.4 20.6 24.4 24.2 38.2 40.6  47.2
Absolute maximum temperature (◦C)  

 متر) (میلی بارندگی  0  67.7  139.9  134.3  62.8  51.4  24.9  0  0
Precipitation (mm) 

  
  .آزمایش محلخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك  -3جدول 

Table 3. Soil physical and chemical properties on the site of experimental field. 

 سال
Year 

 بافت
Texture 

 هدایت الکتریکی
EC 

(dS m-1) 

 واکنش خاك
pH 

 فسفر
P 

(mg kg-1) 

 پتاسیم
K 

(mg kg-1) 

 کربن آلی
Organic carbon  

(%) 

1391-92 -  

2012-13 

 سلیتی کلی لوم

Silty clay loam 
1.83 7.4 4 150 0.40 

1392-93  

2013-14 

 سلیتی کلی لوم

Silty clay loam 
1.90 7.2 3 165 0.35 
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نسبت  -شده بهبهان، توده محلی بهبهان و رقم پریماورا در سال اول آزمایش الف تخمین تاریخ تشکیل سوخ در پیاز اصالح -1شکل 
   مجموع تجمعی. -تشکیل سوخ ب

Fig. 1. Estimation of bulbing date in Behbahan bred onion, Ramhormoz landrace and Perimavara cultivar  
in first year. 

  

  
  .سوخ دوقلو -2شکل 

Fig. 2. Doubling bulb.  
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  نتایج و بحث
با استفاده از  در این پژوهش: دهی تاریخ سوخ

سبت تشکیل سوخ و مجموع تجمعی هاي ن شاخص
ترین  نشدن گیاه، متدوالدلیل سهولت و تخریببهکه 

باشد و تاکنون تشکیل سوخ میروش در مطالعات 
و  ترالنکس جمله زیادي از پژوهشگرانتوسط 
مورد استفاده  )2002(سوه و ریو و  )1996( همکاران

و  25( قرار گرفته تاریخ تشکیل سوخ تخمین زده شد
 27در سال اول آزمایش تاریخ تشکیل سوخ از  .)19

 3دقیقه تا  56ساعت و  11اسفند با طول روز 
دقیقه متغیر پنج  ساعت و 12طول روز فروردین با 
ه هم). در سال دوم آزمایش سوخ در 4بود (جدول 

تر از سال اول تشکیل گردید. در این  ها دیر جمعیت
فروردین با طول  12سال بازه زمانی تشکیل سوخ از 

فروردین با طول  30دقیقه تا  32ساعت و  12 روز

علت ). 4دقیقه متغیر بود (جدول  5ساعت و  13روز 
به تاخیر افتادن تشکیل سوخ در سال دوم آزمایش را 

ماه (هم زمان  توان به ریزش تگرگ در اواخر اسفند می
با مواجه شدن گیاه با طول روز القایی) و آسیب شدید 

که اگر سوخ در یک  با توجه به اینبه برگ نسبت داد. 
ساعت تشکیل شود  13تر از  جمعیت در طول روز کم

توان  ) می4( رددگ وتاه محسوب میآن جمعیت روز ک
روز  هاي مورد مطالعه ه جمعیتهمگیري نمود  نتیجه

 2009( دارابی هاي این نتایج با گزارش باشند کوتاه می
هاي محلی  ) مبنی بر روز کوتاه بودن توده2014 و

شده بهبهان و  و رامهرمز، پیاز اصالحبهبهان، ایرانشهر 
باشد  گرانو و پریماورا هماهنگ می ارلی ارقام تگزاس

  ).12و  11(

  
  .مورد بررسیهاي  تشکیل سوخ در جمعیت تاریخ و طول روز -4 جدول

Table 4. Bulbing date and day length of bulbing in studied populations. 
93-1392  

2012-2013 
92-1391  

 جمعیت 2011-2012
Population طول روز  

Day length  
  تاریخ تشکیل سوخ

Bulbing date 
  طول روز

Day length  
  اریخ تشکیل سوخت

Bulbing date 
شده بهبهان پیاز اصالح March 22  فروردین April 05 :12  12: 05 3 15  فروردین 27 59 :12  12: 59  

Behbahan bred onion 

 March 20  فروردین March 31 01 :12  12: 01  1  فروردین 12  32 :12  12: 32
 توده محلی بهبهان

Behbahan landrace 

 توده محلی پادوك march 19  اسفند April 59 :11  11: 59  29 18  فروردین 30  05 :13  13:  05
Padook landrace 

 March 18  اسفند April 57 :11  11: 57  28 15  فروردین 27  59 :12  12: 59
 توده محلی رامهرمز

Ramhormoz landrace 

 توده محلی برازجان  March 20  فروردین April  01 :12  12: 01  1 18  فروردین 30  05 :13  13: 05
Borazjan landrace 

 توده محلی ایرانشهر  March 21  فروردین April  03 :12  12: 03  2 15  فروردین 27  59 :12  12: 59
Iranshahr landrce 

 تگزاس ارلی گرانو  march 19  اسفند April  59 :11  11: 59  29 15  فروردین 27  59 :12  12: 59
Texas early grano 

 پریماورا  march 17  اسفند April  56 :11  11: 56  27 17  فروردین 29  03 :13  13: 03
Perimavera 
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در ارزیابی تعداد برگ : شناسی  ریختصفات 
مشخص شد که اثر جمعیت و اثر متقابل سال و 

دار معنی درصد 1جمعیت بر این صفت در سطح 
دار نشد (جدول گردید. اثر سال بر تعداد برگ معنی

). یکسان نبودن روند تغییرات تعداد برگ در 5
مورد مطالعه سبب گردید که اثر متقابل  هاي جمعیت

 در .دار گردد صفت معنیسال و جمعیت از نظر این 
ترتیب  سال اول و دوم آزمایش حداکثر تعداد برگ به

به توده محلی پادوك و بهبهان مربوط بود. از نظر این 
لی بهبهان، پادوك و هاي مح صفت اختالف بین توده

 دار نبود (جدولبرازجان در هر دو سال آزمایش معنی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سال، اثر ). 6

ارتفاع برگ در و جمعیت بر  جمعیت و اثر متقابل سال
ارتفاع برگ  .)5(جدول  دار بود معنی درصد 1 سطح

در سال دوم در مقایسه با سال اول آزمایش 
متر) افزایش  سانتی 36/49و  11/62بترتی (به

 نشان داد که علت آن درصد 1داري را در سطح  معنی
توان به دیرتر تشکیل شدن سوخ در سال دوم و  را می

 به تاخیر افتادن رقابت بین سوخ و برگ براي جذب
تر براي رشد و  ایی و در نتیجه فرصت بیشذمواد غ

این در تایید  ).7(نسبت داد نمو برگ در این سال 
نیز گزارش نمود که در صورت ) 2014( دارابی ،نتایج

سوخ، ارتفاع برگ تاخیر افتادن تاریخ تشکیل   به
ترین ارتفاع برگ در  ). بیش12افزایش خواهد یافت (

سال اول آزمایش به توده محلی بهبهان اختصاص 
هاي یافت. کاهش تعداد برگ در این سال در توده

دار ازجان نسبت به توده مزبور معنیمحلی پادوك و بر
به رقم  ترین ارتفاع برگ سال دوم بیش نبود. در
رغم  ). علی6گرانو مربوط بود (جدول  ارلی تگزاس

دار شدن اثر متقابل سال و جمعیت از نظر ارتفاع  معنی
، حداقل این صفت در هر دو سال آزمایش به برگ

چنین ) که 6(جدول  توده محلی ایرانشهر تعلق داشت
پایین این  رسد دلیل این موضوع سازگاري نظر می به

که منجر به  توده با شرایط اقلیمی محل آزمایش،
  باشد.  کاهش رشد سرعت برگ شده است، می

  
  .هاي مورد مطالعه در جمعیتدرصد دوقلویی  و بولتینگ، عملکرد کل تعداد و ارتفاع برگ، درصد نتایج تجزیه واریانس -5جدول 

Table 5. Results of variance analysis of leaf number and height, bolting percentage, total yield and doubling 
bulb percentage in studied populations. 

  میانگین مربعات 
MS 

  درجه 
  آزادي

df 

  منبع تغییرات
Source of variations دوقلویی  

Doubling bulb (%)  
  عملکرد کل
Total yield  

  بولتینگ 
Bolting (%)  

  ارتفاع برگ
Leaf height  

  تعداد برگ
Leaf number  

2285.677** 2794.444** 756.938**  2600.362**  5.034ns 1  سال  
Year (Y) 

  خطاي سال 6 1.569 30.523 0.245 34.368 145.912
Error 

5271.842** 918.736** 477.077** 242.335** 3.187** 7 
  ژنوتیپ

Genotype (G) 

  اثر متقابل سال و ژنوتیپ 7 **3.165 **79.243 **79.243 **318.706 **519.341
Y×G  

  خطا 42 1.008 17.710 17.710 36.556 29.856
Error 

  ضریب تغییرات   8.32 7.55 7.55 10.42 13.85
Coefficient of variation (%) 

ns  درصد.  1دار در سطح احتمال  دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و  
ns and ** Not significant and significant at 1% probability levels. 
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پیاز در مهم  یفیزیولوژیک عوارضبولتینگ یکی از 
گیاه و  سن .باشددر جنوب کشور می پیازکشت پاییزه 

گ میزان بولتین .ثرندؤمحیطی بر بولتینگ م عاملچند 
 ).14( بستگی به رقم و شرایط محیطی فصل رشد دارد

دهنده بعد از تولید تعداد مشخصی تشکیل ساقه گل
باشد) و پشت سر برگ (که بسته به رقم متفاوت می

گیاه در  نگذاشتن دوره نونهالی و سپس قرار گرفت
تغیر بودن دلیل م دهد. بهمعرض دماي پایین روي می

سال دوم ن بولتینگ در میزا در دو سال آزمایش، دما
) نسبت به سال اول آزمایش درصد 37/8آزمایش (

 درصد 1داري را در سطح  ) افزایش معنیدرصد 49/1(
متغیر  مبنی بر )2014( نشان داد که با گزارش دارابی

 بولتینگ در طی دو سال مطابقت دارد بودن میزان
و اثر  هاي مورد مطالعهجمعیتاختالف بین  .)12(

 1 حسطاز نظر این صفت در ل و جمعیت متقابل سا
در سال اول و دوم  .)5(جدول  دار بودمعنی درصد

 محلی هاي توده ترتیب بهبولتینگ به ترین بیش آزمایش
هاي  جمعیتسایر  درمربوط بود. برازجان ایرانشهر و 
 بهبهان، پادوك و رامهرمز و هاي محلیبومی (توده
بولتینگ  اول آزمایش در سال شده بهبهان) پیاز اصالح

مشاهده نگردید و در سال دوم آزمایش نیز میزان 
در دو رقم  .توجه نبود ها قابل بولتینگ در این جمعیت

 گرانو در هر دو سال ارلی تجاري پریماورا و تگزاس
مقاوم  .)6جدول ( بولتینگ مشاهده نگردید آزمایش

 )2014( بودن رقم پریماورا به بولتینگ توسط دارابی
مقاومت به  سازوکار. )13( گزارش شده است زنی

بولتینگ تاکنون شناخته نشده است ولی ارقام مقاوم به 
بولتینگ ممکن است در مقایسه با ارقام حساس به 

تا به دماي پایین واکنش  تري نیاز داشته اندازه بزرگ
به نشان دهند و یا ارقام مقاوم به بولتینگ ممکن است 

  در مقایسه با ارقام حساس براي تري  بیش يسرما
 توان می بنابراین. )9القاء گلدهی نیاز داشته باشند (

 در بولتینگ میزان بودن باال دلیل که نمود گیري نتیجه
 اندازه بودن توده محلی برازجان و ایرانشهر پایین دو

 ها ژنوتیپ این سرمایی نیاز بودن پایین یا و بحرانی

هاي مورد  سایر جمعیت  با همقایس در دهیگل ءالقا براي
در هر  تعداد برگبررسی  در این .)7( باشد می مطالعه

 )،6(جدول  پایین بود ورارقم پریمادو سال آزمایش در 
 بنابراین یکی از دالیل مهم عدم وقوع بولتینگ در رقم

 پایین بودن سرعت رشد گیاهتوان به میمزبور را 
عدم واکنش گیاه  منجر به کهدلیل پایین تولید برگ)  (به

 ،در هنگام مواجه شدن با دماي مناسب براي گلدهی
در نسبت داد.  ،در مرحله نونهالی گرفتندلیل قرار  به

ارتفاع و تعداد برگ آن نیز  که گرانو ارلی رقم تگزاس
در هر دو سال آزمایش بولتینگ مشاهده  ،باال بود نسبتاً

م عد دلیل رسد نظر می چنین به .)6(جدول  نگردید
 رقم وقوع بولتینگ در این رقم باال بودن نیاز سرمایی

  .)9( باشد می براي القاء گلدهی مزبور
عنوان شاخص  عملکرد سوخ در واحد سطح به

مهم اقتصادي و در واقع هدف اصلی تولید پیاز 
تن  64/64سال اول (سوخ در عملکرد کل  .باشد می

تن  42/51(در مقابسه با سال دوم آزمایش در هکتار) 
 درصد 1داري را در سطح  معنی افزایشدر هکتار) 

ریزش توان  دالیل این موضوع را می یکی از. نشان داد
و در  که منجر به خسارت شدید به سطح برگ تگرگ
تاخیر در تشکیل سوخ و کاهش دوره رشد و نتیجه 

 .نسبت داده، گردید آزمایش در سال دوم نمو سوخ
 ر سال دوم آزمایشبولتینگ د افزایش ،عالوه بر این

آذین براي  رقابت بین سوخ و گل فزایشا که منجر به
از دالیل دیگر کاهش عملکرد  شد جذب مواد غذایی

در سال اول آزمایش  .)7( سال بود این سوخ در
ترین عملکرد کل توسط توده محلی پادوك تولید  بیش

، رامهرمز هاي محلی بهبهانگردید. کاهش عملکرد تود
دار  مقایسه با توده محلی مزبور معنی برازجان در و

گرانو  ارلی نبود. در سال دوم آزمایش رقم تگزاس
حداکثر عملکرد کل را به خود اختصاص داد ولی از 
لحاط این صفت اختالف این رقم با رقم پریماورا و 

علت  .)6(جدول  دار نبود توده محلی رامهرمز معنی
در سال نو گراارلیرقم تگزاسباال بودن عملکرد کل 

توان به باال بودن تعداد و ارتفاع  می دوم آزمایش را
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 است، شده برگ شاخص افزایش به منجر که برگ
 برگ، سطح شاخص افزایش با). 6 جدول( داد نسبت
 تولید تري بیش کربوهیدرات یافته، افزایش نور جذب

 نتیجه در و جذب سوخ توسط زیادتري ساکارز و
در سال دوم آزمایش  .یافت خواهد افزایش عملکرد

رغم پایین بودن تعداد و ارتفاع برگ در رقم  یلع
نسبت به  داريکاهش معنی پریماورا، عملکرد این رقم

توان  را می دلیل آن که نشان ندادگرانو ارلیرقم تگزاس
به عدم وقوع بولتینگ و باال بودن کارایی فتوسنتزي 

شهر حساس بودن توده محلی ایراناین رقم نسبت داد. 
نسبت به بولتینگ و پایین بودن تعداد و ارتفاع برگ 

در هر دو سال  ترین عملکرد کل سبب گردید که کم
اگر  .)6(جدول  توسط این توده تولید شودآزمایش 

چه میانگین عملکرد کل در سال دوم آزمایش در 
 دمقایسه با سال اول آزمایش کاهش پیدا کرد ولی بای

گرانو میزان ارلیتگزاس در رقم اوالً توجه نمود که
 ،کاهش نیافتعملکرد در سال دوم نسبت به سال اول 

هاي مورد جمعیت میزان کاهش عملکرد در سایر ثانیاً
به همین دلیل اثر متقابل سال و  نبودیکسان  مطالعه

دار  معنی درصد 1جمعیت بر عملکرد کل در سطح 
در توده محلی ایرانشهر و رقم  .)5جدول ( شد

سال  به نسبت در سال دومکاهش عملکرد  اپریماور
 ها عملکردجمعیتدار نبود ولی در سایر معنی بهاول 
طور  در سال دوم در مقایسه با سال اول به کل

کاهش درصد  حداکثر .کاهش یافت يدار معنی
   عملکرد کل به توده محلی بهبهان مربوط بود

). علت اختالف در میزان کاهش عملکرد 6 جدول(
اي مورد مطالعه در سال دوم نسبت به سال ه جمعیت

این  برگدر سرعت ترمیم  تفاوتتوان به  اول را می
  نسبت داد. بعد از ریزش تگرگ ها  جمعیت

که صفتی نامطلوب در پیاز است  ییوقلود
هاي محیطی از جمله تنش لیو بوده تأثیر ژنتیک تحت

مصرف کود بیش از حد، آبیاري نامنظم، نوسانات 
 کنند این عارضه را تشدید میشکی خاك دمائی و خ

. میزان دو قلویی در سال دوم نسبت به سال اول )25(

 درصد 1دار  درصد و در سطح معنی 48/10آزمایش 
هاي  افزایش یافت که با توجه به ثابت بودن جمعیت

ها  توان به افزایش تنشرا می مورد مطالعه علت آن
این  محیطی در سال دوم از جمله ریزش تگرگ در

هان و  سال نسبت داد. هماهنگ با گزارش بوي
در این پژوهش نیز اختالف ) 2014( همکاران

ها از نظر دوقلویی مشاهده داري بین جمعیت معنی
در هر دو سال  ترین میزان دوقلویی . کم)5( گردید

دلیل خصوصیات ژنتیکی  (به به رقم پریماورا آزمایش
محیطی) هاي  و حساسیت پایین این رقم به تنش

). پایین بودن میزان دوقلویی در 6بود (جدول مربوط 
نیز گزارش شده  )2009( رقم پریماورا توسط دارابی

در این پژوهش در هر دو سال آزمایش  .)11( است
استثناي  هاي بومی (به جمعیته هم میزان دوقلویی در

 نتایج ) باال بود. هماهنگ با اینشده بهبهان پیاز اصالح
نیز باالبودن دوقلویی در بعضی از  )2009( دارابی

. )11( ه استهاي بومی را گزارش نمود جمعیت
از  دار شدن اثر متقابل سال و جمعیترغم معنی علی

ترین و  نظر این صفت، در هر دو سال آزمایش بیش
ترتیب به توده محلی  ترین درصد دوقلویی به کم

). 6جدول برازجان و رقم پریماورا تعلق داشت (
هاي مورد  راین مستقل از اثر سال در بین جمعیتبناب

توان  مطالعه توده محلی برازجان و رقم پریماورا را می
ترین جمعیت  ترین و مقاوم عنوان حساس ترتیب به به

   نسبت به دوقلویی معرفی نمود.
 دارايار یفروش نیز بس قابل عملکردز در پیا
به توجهی از محصول  باشد زیرا درصد قابل اهمیت می

علل مختلف از جمله بولتینگ و دوقلویی ممکن است 
همین دلیل  به قابلیت عرضه به بازار را نداشته باشد.

در این بررسی عالوه بر عملکرد کل، عملکرد 
 از اي از پژوهشگرانتوسط عده فروش نیز که قابل

مطالعه شده است  )2013(سی و همکاران  کاه جمله
. همانند )15( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

فروش نیز در سال اول  عملکرد کل، عملکرد قابل
 63/28( تن در هکتار) در مقایسه با سال دوم 54/41(
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 .تر بود بیش درصد 1 دارمعنی در سطحتن در هکتار) 
عملکرد کل سوخ در سال دوم در مقایسه با  اگرچه

دلیل  به یول کاهش نشان داد درصد 20سال اول 
قلویی و بولتینگ در سال دوم  دار دوافزایش معنی

فروش  نسبت به سال اول، میزان کاهش عملکرد قابل
در  .رسید درصد 40در سال دوم نسبت به سال اول به

این پژوهش اثر جمعیت و اثر متقابل سال و جمعیت 
 دار شد معنی درصد 1فروش در سطح  بر عملکرد قابل

ا عملکرد کل رقم پریماور که رغم این علی .)7(جدول 
هاي مورد مطالعه  ه جمعیتهمدر سال اول آزمایش از 

شده بهبهان و توده محلی ایرانشهر  اصالح پیاز جز به
مالحظه دوقلویی  بودن قابل دلیل پایین تر بود ولی به کم

فروش در این سال به  در این رقم، حداکثر عملکرد قابل
اختصاص یافت هر چند افزایش عملکرد  رقم مزبور

گرانو  ارلی  تگزاس ن رقم نسبت به رقمفروش ای قابل
سال دوم آزمایش نیز کاهش  دار نبود. در معنی

گرانو  ارلی دوقلویی در این رقم نسبت به رقم تگزاس
ترین  سبب گردید که بر خالف عملکرد کل، بیش

فروش توسط رقم پریماورا تولید شود  عملکرد قابل

پیاز مالحظه دوقلویی در  ). پایین بودن قابل6(جدول 
هاي  شده بهبهان در مقایسه با سایر جمعیت اصالح

خصوص در سال دوم آزمایش) سبب گردید  بومی (به
خالف عملکرد کل این جمعیت، که از همه  که بر

جز توده  هاي بومی در هر دو سال آزمایش به جمعیت
فروش آن در  تر بود، عملکرد قابل محلی ایرانشهر کم

هاي محلی پادوك و  هسال اول آزمایش فقط نسبت تود
داري را نشان دهد و در سال دوم رامهرمز کاهش معنی

فروش را به خود اختصاص  ترین عملکرد قابل نیز بیش
هاي بهبهان،  دهد. این افزایش در مقایسه با توده

هاي  دار و نسبت به توده برازجان و ایرانشهر معنی
). همانند 6داري نبود (جدول رامهرمز و پادوك معنی

ترین عملکرد  ملکرد کل، در سال اول آزمایش کمع
فروش به توده محلی ایرانشهر تعلق داشت. در سال  قابل

ترین عملکرد کل به این  چه کم دوم آزمایش نیز اگر
مالحظه و  دلیل افزایش قابل توده مربوط بود ولی به

قلویی در توده محلی برازجان نسبت به توده دار دو معنی
فروش به توده محلی  لکرد قابلترین عم مزبور، کم

  ). 6برازجان تعلق داشت (جدول 
  

در درصد ماده خشک سوخ محلول و  درصد کل مواد جامدفروش، متوسط وزن سوخ،  عملکرد قابل نتایج تجزیه واریانس -7جدول 
  .هاي مورد مطالعه جمعیت

Table 7. Results of variance analysis of marketable yield, Mean bulb weight, total soluble solid and bulb dry 
matter percentage in studied populations. 

  میانگین مربعات 
MS 

  درجه
  آزادي

df 

  منبع تغییرات
Source of variations درصد ماده خشک سوخ  

Bulb dry matter (%)  
  درصدکل مواد جامد محلول
Total soluble solid (%)  

  متوسط وزن سوخ
Mean bulb weight 

  عملکرد قابل فروش
Marketable Yield 

  سال 1 **2665.677  35357.630 **44.991 **47.266
Year (Y) 

  خطاي سال 6 15.211 207.940 2.058 1.630
Error 

  ژنوتیپ 7 **2687.566 **7404.438 **26.012 **33.855
Genotype (G) 

3.819** 4.915** 2930.563** 313.255** 7 
  متقابل سال و ژنوتیپ اثر

Y×G  
0.452 0.532 292.120 30.313 42 

  خطا
Error 

  ضریب تغییرات   15.69 10.82 7.19 5.77
Coefficient of variation (%) 

ns  درصد.  1دار در سطح احتمال  دار و معنی معنی ترتیب غیر به **و  
ns and ** Not significant and significant at 1% probability levels. 
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از حاصل ضرب  پیازعملکرد  از نظر تئوریک،
آید و در  دست می تراکم در متوسط وزن سوخ به

صورت ثابت بودن تراکم در اثر عملیات داشت، 
   .گیرد قرار میتأثیر وزن سوخ  تحت پیاز عملکرد

 .این پژوهش نیز مشاهده گردید اي در چنین رابطه
گرانو  ارلی گزاستوده محلی پادوك و رقم ت که طوري به

ترین  ترتیب درسال اول و دوم آزمایش بیش که به
را به  حداکثر وزن سوخ عملکرد کل را تولید نمودند

ترین متوسط وزن سوخ نیز  کم، خود اختصاص دادند
در هر دو سال آزمایش به توده محلی ایرانشهر، که 

ترین عملکرد کل را تولید نمود، مربوط بود  کم
  .)6(جدول 

اده خشک سوخ از عوامل مهم کیفیت پیاز درصد م
ت ها و خاصیسزایی در تولید فرآورده هبوده و نقش ب

چه درصد ماده خشک انبارمانی این محصول دارد. اگر
یک صفت ژنتیکی است ولی تغییرات آب و هوایی دو 

توانست درصد ماده  در حدي بود که آزمایش سال
ثیر قرار أت تحت درصد 1در سطح را خشک سوخ 

. اثر جمعیت و اثر متقابل سال و جمعیت بر دهد
 دار بود معنی درصد 1در سطح درصد ماده خشک 

دار شدن اثر متقابل رغم معنی ولی علی )7(جدول 
درصد ماده  ترین و کم ترین بیش ،سال و جمعیت

ترتیب به توده محلی خشک در هر دو سال آزمایش به
اال بودن ب .)6(جدول  بهبهان و پریماورا مربوط بود

شده بهبهان توسط  درصد ماده خشک سوخ پیاز اصالح
  ). 13) نیزگزارش شده است (2014دارابی و صالحی (

همانند درصد ماده خشک اثر سال بر درصد کل 
 دار بود معنی درصد 1مواد جامد محلول در سطح 

حداکثر درصد کل . در سال اول آزمایش )7(جدول 
اختصاص  یرانشهرتوده محلی ابه مواد جامد محلول

هاي بومی ه جمعیتهمکاهش این صفت در  داشت.
استثناي توده محلی برازجان نسبت به توده مزبور  به

ترین درصد  بود. در سال دوم آزمایش بیشندار  معنی
شده بهبهان  کل مواد جامد محلول به پیاز اصالح

ومی، فقط در توده هاي ب. در میان جمعیتمربوط بود
کاهش این صفت نسبت به پیاز محلی ایرانشهر 

شده بهبهان مربوط بود. حداقل درصد کل مواد  اصالح
جامد محلول در هر دو سال آزمایش به رقم پریماورا 

  .)6(جدول  تعلق داشت
مطالعه ضرایب همبستگی بین : صفات همبستگی

  صفات مشخص نمود که رابطه تعداد و ارتفاع 
باشد  دار می معنی درصد 1برگ مثبت و در سطح 

). وجود همبستگی مثبت بین این دو صفت 8(جدول 
   نیز گزارش شده است )2011(توسط رام و همکاران 

)26( .  
)، در 2018ل و همکاران (مطابق با گزارش ساهو

داري بین نیز همبستگی منفی و معنی این پژوهش
فروش مشاهده عملکرد قابل لتینگ با عملکرد کل وبو

توان چنین توجیه وع را می). دلیل این موض27گردید (
دلیل رقابت  آذین به نمود که در صورت تشکیل گل

شدید بین سوخ و این اندام براي جذب مواد غدایی، 
توانند به حداکثر اندازه و زن خواهد  ها نمی سوخ

برسند به همین دلیل بروز بولتینگ سبب کاهش 
دلیل  چنین بولتینگ بههم .)7عملکرد کل خواهد شد (

فروش را  سفت شدن سوخ، عملکرد قابلسخت و 
  ).23(کاهش خواهد داد 
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با تعداد و  کل همیستگی عملکرد این پژوهش در
دار  ارتفاع برگ مثبت بود ولی این همبستگی معنی

و  هماهنگ با این نتایج اشوك ).8 (جدول نبود
وجود  )2011( و همکاران و رام )2013(همکاران 

دار بین عملکرد کل با  عنیم همبستگی مثبت ولی غیر
   .)26و  3( نداهرا گزارش نمودارتفاع و تعداد برگ 
و  )2011( مرسی و همکاران بر خالف این نتایج

همبستگی مثبت و ) 2017واستاو و همکاران ( سري
دار بین عملکرد و تعداد و ارتفاع برگ را گزارش  معنی
 . علت اختالف در این نتایج را)20و  28( اند نموده

هاي  توان به متفاوت بودن شرایط اقلیمی مکان می
  هاي مورد مطالعه نسبت داد.جمعیتآزمایش و 

فروش  همبستگی دوقلویی با عملکرد کل و قابل
 درصد 1و  درصد 5ترتیب در سطح  منفی و به

  بین متوسط وزن سوخ و عملکرد کل دار بود.  معنی
  داري در سطح  فروش رابطه مثبت و معنی و قابل

وجود رابطه . )8 (جدول مشاهده گردید درصد 1
 عملکرد کل متوسط وزن سوخ و بیندار  مثبت و معنی

واستاو و همکاران ) و سري2015الکشمی ( توسط
  .  )28 و 17( شده است گزارشنیز ) 2017(

اد در این آزمایش روند تغییرات درصد کل مو
مشابه با روند تغییرات  کامالًجامد محلول سوخ 

همین علت همبستگی  اده خشک سوخ بود بهدرصد م
 درصد 1داري در سطح مثبت بسیار قوي و معنی

)93/0r= مشاهده گردید (جدول صفت ) بین این دو 
دار بین درصد کل  همبستگی مثبت و معنی . وجود)7

مواد جامد محلول و درصد ماده خشک سوخ توسط 
  ).21( گزارش شده است نیز) 2006(زاده  موسوي

  
  گیري نتیجه

هاي مورد  ه جمعیتهمبر اساس نتایج این بررسی 
چه اختالف عملکرد  باشند. اگر مطالعه روز کوتاه می

گرانو  ارلی فروش ارقام پریماورا و تگزاس کل و قابل
تر بودن قیمت بذر  به پایین توجهولی با  دار نبود معنی

ودن) افشان ب دلیل آزادگرده گرانو (به ارلی رقم تگزاس
این رقم نسبت به پریماورا (رقم هیبرید) که منجر به 

این رقم براي  خواهد شد بذر هاي تولید کاهش هزینه
ترین رقم   مناسب کشت پیاز در منطقه خوزستان

هاي بومی پیاز اصالح شده  . در بین جمعیتباشد می
حساسیت پایین به دوقلویی و باال بودن دلیل  بهبهان به

   باشد ترین جمعیت می مناسب خدرصد ماده خشک سو
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