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   چكيده
عليرغم اينكه براي اكثر ارقام دنيا آستانه طول روز و دماي . باشدهاي بومي ايران ميپياز يكي از مهمترين سبزي

به . است اما تاكنون هيچ تحقيقي در اين موارد در كشور ما انجام نشده استتجمعي براي تشكيل سوخ كامال تعيين شده 
سازگار با شرايط ) ارقام(منظور تعيين حداقل طول روز و حداقل دماي تجمعي مورد نياز براي تشكيل سوخ و معرفي رقم

در اين پژوهش اثرات . شد و هوايي شهرستان كهگيلويه پژوهشي به شرح زير بر روي چندين توده پياز ايراني انجام آب
درجه حرارت تجمعي و طول روز همچنين قطر سوخ،قطر گردن، نسبت قطر سوخ به قطر گردن، وزن سوخ، عملكرد 

براي اين منظور پنج توده از پيازهاي بومي ايران به نام پياز . ماده خشك، درصد وزني دوقلوها مورد بررسي قرار گرفت
در شرايط  1387اصفهان،پادوك دهدشت، قرمز رامهرمز و رقم گلما، در مهرماه سال سفيد بهبهان، قرمز همدان، درچه 

مزرعه كامال محصور و تحت كنترل به صورت خطي در خزانه با دست بذرپاشي و در اوايل بهمن ماه به زمين اصلي 
 28ساعت و  12رقم از نتايج آزمايش نشان داد كه آستانه طول روز براي تشكيل سوخ در اين توده ها و . منتقل شدند

باشد، همچنين توده پادوك درجه روز رشد متفاوت مي 1768تا  1605دقيقه و دماي تجمعي از  6ساعت و  13دقيقه تا 
. دهدشت و رقم گلما به ترتيب بيشترين و كمترين عملكرد، قطر سوخ، قطر گردن و وزن سوخ را به خود اختصاص دادند

به ترتيب بيشترين و كمترين درصد دوقلويي را و توده بهبهان به ترتيب بيشترين و  توده درچه اصفهان و سفيد بهبهان
بر اساس نتايج اين .كمترين درصد دوقلويي را و توده بهبهان بيشترين و رامهرمز كمترين عملكرد ماده خشك را دارا بودند

اصفهان، پادوك دهدشت، قرمز همدان و تحقيق به علت تشكيل سوخ و سازگاري توده سفيد بهبهان، قرمز رامهرمز، درچه 
    .   توصيه مي شوند) بهمئي(رقم گلما براي كاشت در شهرستان كهگيلويه

  پياز، طول روز، سوخ ، عملكرد: كليديواژگان 
 

  مقدمه
پريماورا را براي دارابي پياز رقم . تاكنون آزمايش هاي زيادي در رابطه با سازگاري ارقام پياز در مناطق مختلف كشور انجام شده است 

فرودي در كرج ارقام سفيد كاشان، سفيد قم، قرمز آذرشهر، طارم زنجان و درچه اصفهان را ). 1381دارابي، (كاشت در خوزستان توصيه نمود
وسيعي ولي در ساير كشورها مطالعات . مطالعه نمود اما تاكنون ارقام بومي جنوب كشور در مركز و شمال در جنوب كشور مطالعه نشده اند

با عنايت به اين كه براي اكثر ارقام كشت شده در دنيا فيزيولوژي تشكيل سوخ بخصوص طول ). 1385فرودي، (در اين موارد صورت گرفت
اما اين فاكتورها در ارقام كشور ما دقيقا مشخص نيست، و با توجه به بومي بودن پياز در ). 2002بوش،(باشدروز و دماي تجمعي مشخص مي
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بهد همين دليل در اين بررسي . ايران،الزم است تحقيق جامعي جهت شناسايي و تعيين دقيق واكنش توده ها به اين فاكتورها انجام گيرد
توده و يك رقم پياز در شرايط  5واكنش فتوپريودي و حداقل درجه حرارت تجمعي الزم براي تشكيل سوخ همچنين مقايسه كمي و كيفي در 

     .تعيين شد) بهمئي(هگيلويهاقليمي شهرستان ك
  
  

  ها مواد و روش
 87- 88آزمايشي در سال )بهمئي(منظور تعيين آستانه طول روز و دماي تجمعي مورد نياز براي تشكيل سوخ در شرايط اقليمي كهگيلويه

اصفهان، قرمز همدان،پادوك دهدشت و يك پنج توده پياز بومي سفيد بهبهان، قرمز رامهرمز،درچه .تكرار در منطقه كهگيلويه به اجرا درآمد 4با 
درجه حرارت حداكثر مطلق . متر بود 3خط كاشت به طول  10كشت به صورت نشائي و هر كرت آزمايش شامل .رقم گلما مقايسه شدند

 .اد در دي ماه بوددرجه سانتي گر- 1درجه سانتي گراد در خرداد ماه بود و درجه حرارت حداقل مطلق ماهيانه  52/47ماهيانه در طول آزمايش 
از منبع سولفات پتاسيم در هكتاردر هنگام  k2oكيلوگرم  80كيلوگرم دي فسفات آمونيوم، 120ميزان مصرف كود بر اساس آزمون خاك شامل 

ز نشكاري روز بعد ا 60و  50نوبت بعدي به فاصله 2نوبت اول قبل از نشاكاري (نوبت 3كيلوگرم در  140تهيه زمين و كود نيتروژنه به ميزان 
سانتيمتر از  30خط اول و آخر هر كرت حذف و 2در هنگام اندازه گيري حداكثر قطر سوخ و حداقل قطر گردن، .به صورت سرك مصرف شد

اندازه گيري فقط از نمونه هاي وسط كرت صورت گرفت و در محاسبات منظور .باال و پايين تمام خطوط يك كرت مجددا حذف گرديد
گياه در هر تكرار و  10سوخ به كمك شاخص نسبت تشكيل سوخ و مجموع تجمعي با اندازه گيري قطر سوخ و گردن تاريخ تشكيل . گرديد

اين آمايش در قالب طرح كامال تصادفي .مشخص شد)حداكثر قطر سوخ تقسيم بر حداقل قطر گردن( هر نوبت نمونه برداري تخمين زده شد
   .ومقايسه ميانگين ها توسط آزمون چند دامنه اي دانكن صورت گرفت MSTAT_Cفزار تجزيه آماري توسط نرم ا.تكرار انجام شد 4با 

 
  نتايج و بحث

. درچه اصفهان، قرمز همدانو رقـم گلمـا روز متوسـطند   .هاي سفيد بهبهان، قرمز رامهرمز، پادوك دهدشت روزكوتاهندنتايج نشان دادتوده
درجـه روز   1965تـا  ) سـفيد بهبهـان و پـادوك دهدشـت    (1605بسته به رقـم بـين    روز بعد از جوانه زدنتا تشكيل سوخ 90دماي تجمعي از 

نتايج نشان داد ازلحـاظ عملكـرد كـل، اخـتالف     .همسو مي باشد) 1996(اين نتايج با نظرات التكستر و همكاران. متغير بود) قرمز همدان(رشد
، حـداكثرعملكرد  )تن در هكتار5/32(پادوك حداكثر عملكرد توليدتوده .ها و رقم مورد بررسي مشاهده گرديدبين توده% 1داري در سطح معني

را نشـان  )8/156(وباالترين وزن سـوخ )سانتي متر 42/1(وبيشترين قطر گردن)سانتي متر 2/8(،بيشترين قطر سوخ)تن در هكتار 32(قابل فروش
تعلق داشت و ايـن صـفت در سـاير ارقـام كـاهش      هاي دوقلو به سوخ%)52/1(درتوده درچه اصفهان درصد قابل اغماضي از عملكرد كل. داد

همچنين بيشـترين درصـد   .ها برتري معني داري داشتبر كليه توده)تن در هكتار 08/2(توده سفيد بهبهان با حداكثر عملكرد ماده خشك. يافت
   . را به خود اختصاص داد%) TSS)(14(و مواد جامد محلول%) 09/14(ماده خشك 
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  م در رابطه با صفات مورد بررسيمقايسه ميانگين ارقا

 درچه اصفهان قرمز همدان سفيد بهبهان  صفت) رقم(توده
پادوك 
 دهدشت

 قرمز رامهرمز رقم گلما

  عملكرد كل
 )تن در هكتار(

b53/29  b33/29  ab46/30  a26/32  c94/28  b51/29  

  متوسط قطر سوخ
 )سانتي متر(
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  قطر گردنمتوسط 
 )سانتي متر(
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  متوسط وزن سوخ
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  درصد ماده خشك
(%) 
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آزمـون دانكـن اخـتالف    % 1ميانگين هاي موجود در هر رديف كه حداقل داراي يك حرف مشترك هستند در سـطح  

  . معني داري با هم ندارند
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  .آزمون دانكن اختالف معني داري ندارند% 1ستونهاي داراي حروف مشترك در سطح 
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Bulbing as affected by day-length of threshold and accumulative temperature in 
different Iranian onion varieties  
AZIZ TARAN, BITA SADEGHI  

BITA_169@yahoo.com  
 

Abstract  
At temperatures below 16°C, flower development to anthesis depends primarily on the light integral 

rather than on photoperiod. At 16°C and above, for the same light integral, more flowers abort in longer 
days. In controlled environments, photoperiod has been shown to have the major effect. At high 
temperatures (16°C), more buds abort in long photoperiods (LP) than in short (SP). Daughter-bulb dry 
weight is also greater under LP than SP. There is evidence for a similar increase in daughter-bulb weight 
in plants which do not initiate a flower. The sink strength of daughter bulbs is increased by high 
temperatures and LP, decreasing the proportion of successful flowers. 

 
Keywords: photoperiod, flower development, bulb 

  


