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یکــی از روشهــای تولیــد پیــاز خوراکــی اســتفاده از بــذر اســت .از
چکیده دیــدگاه تولیــد محصــول ،تشــکیل گل و بــذر از ارزش باالیــی برخــوردار
اســت .بــه منظــور بررســی اثــر وزن اولیــه ســوخهای پیــاز خوراکــی
(رق��م وای��ت اسپــانیش) روی اجــزای عملکــرد و کیفیــت بــذر ،تحقیقــی در دو ســال
زراعــی  1391-1392و  1392-1393در مزرعــه تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم کشــاورزی و
منابــع طبیعــی گــرگان در قالــب طــرح بلوکهــای کامــل تصادفــی بــا ســه تک ـرار مــورد
بررســی قـرار گرفــت .نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حــارض مشــخص منــود كه بیشــرین
قطــر بوتــه ،ارتفــاع بوتــه در  18و  50روز پــس از کاشــت ،ارتفــاع ســاقه گلدهنــده ،قطــر
ســاقه گلدهنــده ،قطــر گلآذیــن و گلآذیــن بــذری ،تعــداد گلآذیــن بــذری ،چنــد قلویــی
در  50و  70روز پــس از کاشــت و رضیــب رسعــت جوانهزنــی مربــوط بــه پیازهــا بــا وزن
اولیـ�ه سـ�وخ بـ�اال ( 150 -175گ��رم) بــود .ایــن درحالــی اســت کــه پیازهــای بــا انــدازهی
کوچکتــر دارای بیشــرین مقــدار وزن هــزار دانــه ،وزن خشــک گیاهچــه و تعــداد
گیاهچههــای طبیعــی بودنــد .ســوخهای کوچــک ،علیرغــم تولیــد مقــدار بــذر کمــر،
بــذور درشــتتر و بــا کیفیــت باالتــری تولیــد میکننــد .بنابرایــن پیشــنهاد میگــردد
جهــت تولیــد بــذر مرغــوب از پیازهــای کوچــک اســتفاده شــود .همچنیــن بــا توجــه
بــه مدلهــای بــه دســت آمــده بــرای وزن هــزار دانــه و تعــداد گیاهچــه طبیعــی و
انطباــق مناسبــ ایــن مدلهــا ب��ا مقادیـ�ر اندازهگیـ�ری شدــه (بــه ترتیــب  0/80و )0/94
میتــوان مقادیــر ایــن شــاخصها را بــر اســاس مدل-هــای ارائــه شــده پیشبینــی منــود.
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مقدمه
پیــاز خوراكــی ( )Allium cepa L.از خانـ�واده آلیاسـ�ه ( )Alliaceaeو گیاهــی دوســاله اســت كــه
بـ�رای تولیـ�د محصـ�ول بـ�ه عنـ�وان گیـ�اه یكسـ�اله كشـ�ت میگـ�ردد ( .)Peyvast, 2005ســطح زیــر کشــت
پیــاز خوراکــی در ســال  2010در جهــان و ایـران بــه ترتیــب 3713 ،و  56هـزار هکتــار و میـزان تولیــد آن
 74251و  1923ه ـزار تــن بــوده اســت .متوســط عملکــرد در هکتــار تولیــد پیــاز خوراکــی ای ـران 34/5
تــن در هکتــار میباشــد کــه از متوســط عملکــرد جهانــی باالتــر اســت ،ولــی نســبت بــه کشــورهایی
چـ�ون کـ�ره ( ،)63/84امریـ�کا ( ،)54/83اسـ�پانیا ( ،)45/61ژاپـ�ن ( )45/52و هلنـ�د ( )45/05کمــر میباشــد
( .)Hassandokht, 2012ســاقه گلدهنــده پیــاز هامننــد متــام گونههــای جنــس آلیــوم از رشــد قســمت
انتهــای تحتانــی ســاقه مرتاکــم پیــاز بــه وجــود آمــده و بــدون گــره و میانگــره میباشــد .ســوخ از رشــد
صفحــه پایگاهــی بوجــود میآیــد و ســطح فوقانــی آن دارای برگهــای ضخیــم ســفید اســت کــه کلروفیــل
خـ�ود را از دسـ�ت دادهانـ�د(.)Forotan, 1999
)2007( Taiefeh Soltankhaniبیــان داشــت کــه یــک پیــاز مــادری بســته بــه ژنوتیــپ ،انــدازه و
رشایــط محیطــی بیــن 1تــا  30چــر تولیــد میکنــد ،ولــی تولیــد  5تــا  7عــدد چــر در هــر پیــاز معمــول
اســت .بــذر پیــاز ســیاه رنــگ و فاقــد شــکل هندســی منظمــی اســت كــه طــول و عــرض آن بیــن  1تــا
 2میلیمــر میباشــد .از جملــه روشهــای ازدیــاد پیــاز خوراکــی میتــوان بــه ازدیــاد بوســیله بــذر،
نشـ�اکاری ،پیـ�از کوچـ�ک ( )Onion setو پیازهـ�ای بسـ�یار کوچـ�ک ( )Mini-setاشــاره کــرد؛ کــه از بیــن
آنهـ�ا کشـ�ت مسـ�تقیم بـ�ذر مرسـ�ومترین و ارزانتریـ�ن روش کشـ�ت پیـ�از اسـ�ت (.)Hassandokht, 2012
تولیــد بــذر پیــاز در مزرعــه كاری دقیــق اســت و بدســت آوردن مقادیــر قابــل قبــول بــذر تنهــا بــر اســاس
داشــن اطالعــات كافــی دربــاره ایــن گیــاه امكانپذیــر میباشــد .یكــی از عوامــل مهمــی كــه در مدیریــت
تولیــد بــذر پیــاز در مزرعــه نقــش مهمــی ایفــا میكنــد انــدازه مناســب پیــاز مــادری اســت كــه بدیــن
منظـ�ور مـ�ورد كشـ�ت ق�ـرار میگیـ�رد ( .)Aminpoor & mortazavibak, 2004تولیــد بــذر پایــه فقــط بــا
روش "پیــاز تــا بــذر" انجــام میشــود؛ بنابرایــن بــه طــور معمــول كیفیــت و انــدازه پیازهــای مــادری از
اهمیــت زیــادی برخــوردار هســتند .پیازهــای مــادری كــه انــدازه آنهــا از حــد خاصــی كمــر اســت قــادر
بــه گلدهــی منیباشــند .بنابرایــن جهــت تولیــد بــذر ترجیــح داده میشــود كــه پیازهــای مــادری دارای
حــدود  5تــا  6سـ�انتیمرت قطـ�ر باشـ�ند ( .)Naseri & Tehranifar, 1995تاثیــر وزن پیــاز بــر گلدهــی و
تولیــد بــذر منحــر بــه پیــاز خوراكــی نیســت ،بلكــه شــامل گلهایــی از قبیــل گالیــول ،ســنبل ،نرگــس،
اللــه و آماریلیــس نیــز می-گــردد .تولیدكننــدگان ایــن گلهــا ،پیازهــای آنهــا را از نظــر تــوان گلدهیشــان
بـ�ر اسـ�اس وزن و انـ�دازه طبقهبنـ�دی میکننـ�د(.)Ekrami, 1980
 )2009( Morozowska & Hotubowiczبــه مطالعــه اثــر انــدازهی ســوخ اولیــه بــر ویژگیهــای
کمــی و کیفــی بــذر و همچنیــن کیفیــت پیــاز خوراکــی پرداختنــد و بیــان داشــتند کــه ســوخهایی بــا
انـ�دازهی اولیـ�ه بیشـتر تولیـ�د بذرهـ�ای مرغوبـتر و بـ�ا کیفیـ�ت بـ�اال میکننـ�د .ایـ�ن در حالـ�ی اسـ�ت کـ�ه
)Ashagrie et al. (2014چنیــن نتایجــی را بــه دســت نیاوردنــد .ایــن پژوهشــگران نشــان دادنــد کــه بــا
افزایــش وزن اولیــه ســوخ بســیاری از صفــات رشــدی گیــاه افزایــش مییابــد ولــی از لحــاظ کیفیــت بــذر
و قــدرت جوانهزنــی نتایــج متفاوتــی حاصــل شــد .از طــرف دیگــر معمــوالً انــدازه بــذر بــا وزن گیاهــان
تولیــد شــده توســط آنهــا همبســتگی زیــادی دارد .بطــور مثــال در یــك تــوده از بــذور علــف پشــمکی،
بـ�ذور سـ�نگینتر گیاهچههـ�ای قویتـ�ری بوجـ�ود آوردنـ�د ( .)Kochaki & Sarmadnia, 2001بــذور
درش ـتتر وزن هزاردانــه بیشــری دارنــد كــه تعیینكننــده آندوســپرم كافــی و داشــن قــوه نامیــه بــاالی
آنهــا اســت .ایــن ویژگیهــا بــه هم ـراه ســایر عوامــل در قــدرت جوانهزنــی بــذر نقــش تعیینكننــدهای
دارنــد ( .)Daneshvar, 2006جوانـهزدن و ظهــور گیاهچــه احتیــاج زیــادی بــه انــرژی دارد كه به وســیلهی
مـصرف مـ�واد غذایـ�ی ذخیـ�ره شـ�ده در درون بـ�ذور تامیـ�ن میگـ�ردد (.)Kochaki & Sarmadnia, 2001
البتــه بایســتی بیــن می ـزان بــذر تولیــد شــده در واحــد ســطح مزرعــه و درشــتی و ریــزی بــذور در یــك
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اثر وزن اولیه سوخ پياز خوراكي بر اجزای عملكرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل
به روش تجزیه رگرسیون گام به گام

تــوده بــذری تفــاوت قائــل شــد .بطــور مثــال بــه رغــم اینكــه عملكــرد بوتــه كاهــش مییابــد ،بــا
افزایــش تراكــم گیاهــان امــكان افزایــش عملكــرد بــذر در واحــد ســطح نیــز وجــود دارد (& Aminpoor
 .)mortazavibak, 2004از طــرف دیگــر ،ایــن عمــل منجــر بــه تولیــد بــذور ریزتــری میگــردد كــه بــا
توجـ�ه بـ�ه کوتـ�اه بـ�ودن عمـ�ر بـ�ذر پیـ�از باعـ�ث کاهـ�ش عمـ�ر انبـ�ارداری آن میگـ�ردد (& Morozowska
 .)Hotubowicz, 2009بایــد اظهــار داشــت تولیــد بــذر مطلــوب پیــاز از نظــر افزایــش می ـزان عملکــرد
ســوخ در مزرعــه اهمیــت زیــادی دارد؛ از ایــن رو بــذر ایــن گیــاه از لحــاظ قیمــت هزینــه عمــدهای را
در طــی تولیــد ایــن ســبزی شــامل میگــردد .بنابرایــن هــر گونــه بررســی كــه جهــت بــاال بــردن کیفیــت
بــذور آن انجــام شــود و نتایــج آن در اختیــار کشــاورز قـرار گیــرد ،از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
هــدف از انجــام تحقیــق حــارض تعییــن بهرتیــن و مناس ـبترین انــدازه پیــاز خوراکــی مــادری ب ـرای
تولیــد بــذور بــا كیفیــت مناســب و معرفــی مدلهایــی بــه روش تجزیــه رگرســیون گام بــه گام جهــت
پیشبینــی مقادیــر وزن ه ـزار دانــه و تعــداد گیاهچــه طبیعــی میباشــد.
مواد و روشها
آزمایــش در ســالهای زراعــی  1391-1392و  1392-1393در مزرعــه آموزشــی تحقیقاتــی دانشــگاه
علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی گــرگان انجــام شــد .آزمایــش در قالــب طــرح بلوکهــای کامــل تصادفــی
در ســه تکـرار اجـرا شــد .ایــن تحقیــق براســاس وزن پیــاز انجــام گردیــد ،بــه ایــن صــورت کــه پیازهــا در
ش��ش گـ�روه وزن��ی (کمــر از  125-150 ،100-125 ،75-100 ،50-75 ،50و  150 -175گ��رم) دســتهبندی
شــدند .قطعــه زمیــن محــل انجــام آزمایــش در پاییــز ســال  1391شــخمزده شــد و عملیــات بعــدی
تهیـهی زمیــن شــامل دیســک و تســطیح بــدون اعــال کوددهــی انجــام گردیــد .کاشــت پیازهــای مــادری
در هفتـ�هی دوم اسـ�فندماه انجـ�ام شـ�د .پیازهـ�ای مـ�ادری از رقـ�م وایـ�ت اسـ�پانیش ()White Spanish
انتخــاب شــدند .هــر تیــار شــامل  4خــط کاشــت بــه فاصلــه  30ســانتیمرت از یکدیگــر و هــر خــط
کاشــت بــه طــول  2/5مــر در نظــر گرفتــه شــد .فاصلــه بیــن بوتههــا  10تــا  12ســانتیمرت بــود .در طــول
دورهی داشــت در مواقــع مــورد لــزوم عملیــات مبــارزه بــا علفهــای هــرز بــه صــورت دســتی و مبــارزه
بــا آفــات بــه صــورت شــیمیایی انجــام شــد .همچنیــن بنــا بــه ویژگیهــای آب و هوایــی گــرگان ایــن
بررســی فقــط بــه صــورت دیــم انجــام شــد و آب مــورد نیــاز پیازهــا بوســیله بارندگــی تامیــن گردیــد .در
طــی انجــام ایــن تحقیــق در زمانهــای مناســب نســبت بــه اندازهگیــری و یادداشــت بــرداری از صفــات
مــورد مطالعــه اقــدام شــد .جهــت مشــخص منــودن صفاتــی از قبیــل ارتفــاع و قطــر بوتــه ،ارتفــاع و قطــر
ســاقه گلدهنــده و قطــر چــر در طــی کشــت در زمانهــای مختلــف تعــداد  10عــدد پیــاز از تکرارهــای
هــر تیــار بــه طــور تصادفــی انتخــاب و اندازهگیریهــا روی آنهــا انجــام شــد .از تاریــخ چهــارم مــرداد
مــاه ســال نــود و دو عملیــات برداشــت بــذور همزمــان بــا خشــک شــدن گلآذینهــا ،از تکرارهــای هــر
تیـمار بـ�ه طوــر جداگان��ه و ب��ه مدــت ســه هفت��ه ب�رـای کل طــرح (خشــک شــدن گل-آذینهــا همزمــان
نبــود) ص��ورت گرف��ت .در سـ�ال دوم آزمایــش (ســال زراعــی  ،)1392-1393بذرهــای برداشــت شــده در
ســال اول کشــت شــدند و از نظــر شــاخصهایی چــون ،وزن هـزار دانــه ،قطــر و تعــداد گلآذیــن بــذری،
وزن خشــک گیاهچــه ،درصــد و رضیــب رسعــت جوانهزنــی و تعــداد گیاهچــه طبیعــی مــورد بررســی
ق ـرار گرفتنــد .ب ـرای تعییــن کیفیــت بــذور مربــوط بــه هــر تیــار مولفههــای درصــد و رضیــب رسعــت
جوانهزن�یـ ،میانگی��ن تعــداد دانهالهاــی طبیعــی (دانهالهــای ســامل کــه گیاهچــه آنهــا ریخــت طبیعــی
دارد) و وزن خشــک گیاهچههــا اندازهگیــری شــدند .بــرای ایــن منظــور ابتــدا بــذور تکرارهــای هــر
تیــار مخلــوط گشــته و ســپس از هــر كــدام چهــار تکـرار  50تایــی تهیــه و توســط روش حولــه پیچیــده
مرطــوب مــورد ارزیابــی قـرار گرفتنــد.
تجزیــه رگرســیون گام بــه گام و محاســبات آمــاری مربوطــه بــا اســتفاده از نرمافـزار  SAS 9.0انجــام
گردیــد و مقایســه میانگیــن تیامرهــا نیــز توســط آزمــون چنــد دامن ـهای دانکــن در ســطح احتــال پنــج

دوفصلنامه علوم سبزی ها
سال دوم  ::شماره سوم  ::بهـار و تابسـتان  ::1395دانشگاه ایالم
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درصــد انجــام شــد.
نتایج و بحث
قطر و ارتفاع بوته و ساقه گلدهنده ،قطر گلآذین و گلآذین بذری و تعداد گلآذین بذری
نتایــج حاصــل از تجزیــه واریانــس نشــان داد کــه اثــر وزن اولیــه ســوخ بــر قطــر بوتــه ،ارتفــاع بوتــه
در  18و  50روز پــس از کاشــت ،ارتفــاع و قطــر ســاقه گلدهنــده ،قطــر گلآذیــن و گلآذیــن بــذری و
تع��داد گلآذی��ن بذــری معنیــدار بـ�ود (جــدول .)1

جدول 1

تجزیه واریانس صفات ارتفاع بوته
و ساقه گلدهنده ،قطر گلآذین و
گلآدین بذری و تعداد گلآذین
بذری

میانگین مربعات
ارتفاع ساقه گلدهنده

قطر ساقه گدهنده

قطر گآلذین

قطر گآلذین بذری

2

0/04 ns

0/04 ns

0/02 ns

1/19 ns

0/62 ns

0/0003 ns

1/23 ns

0/01 ns

5

** 16/11

** 5/42

** 20/39 ** 26/85 ** 93/17

** 25/81

** 125/29

** 7/08

10
-

0/07
1/42

0/15
5/77

0/07
1/27

0/65
1/62

0/07
8/03

منابع
تغییر

درجه
آزادی

قطر بوته

بلوک
وزن اولیه
سوخ
خطا
CV

 18روز پس از کاشت

 50روز
پس از
کاشت

تعداد گآلذین بذری

ارتفاع بوته

0/37
3/55

0/49
1/22

0/50
4/56

**  * ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتامل یک درصد ،پنج درصد و عدم وجود تفاوت معنیدار.

بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه بیشــرین قطــر بوتــه ،ارتفــاع بوتــه در 18
و  50روز پــس از کاشــت ،ارتفــاع و قطــر ســاقه گلدهنــده ،قطــر گلآذیــن و گلآذیــن بــذری و تعــداد
گلآذیــن بــذری در پیازهــای بــا وزن  150-175گــرم حاصــل شــد و ســوخهای بــا وزن کمــر ،از نظــر
ای��ن ش��اخصها مقادی�رـ ضعیفتــر بودن��د (جــدول  .)2احتــال م ـیرود ایــن نتایــج بــه قــدرت بیشــر
ســوخهای بــا وزن اولیــه باالتــر مربــوط باشــد ،چ ـرا کــه ایــن ســوخها دارای اندوختــه غذایــی بیشــری
هسـ�تند ( .)Ali et al., 2015همچنیــن ســوخهای بــا وزن اولیــه بیشــر دارای صفحــه پایگاهــی بزرگــری
بــوده و تولیــد انــدام رویشــی بزرگــری میکننــد و پــس از کاشــت میــل کمتــری بــه تولیــد ســوخهای
جدیــد دارنــد و بیشــر جهــت تولیــد گل و بــذر کشــت میشــوند).(Hussaini & Amans, 2000
همچنیــن بــه نظــر میرســد ســوخهای بــا وزن بیشــر و یــا داشــن ســن فیزیولوژیــک بــاال ،بـرای تولیــد
گلآذیـ�ن ،بـ�ذر بـ�ا کیفیـ�ت و تعـ�داد گل-آذیـ�ن بیشـتر مناسـ�بتر هسـ�تند (Ali et al., 2015; Hussain
 .)et al., 2001ایــن موضــوع از آنجــا مشــخص می-گــردد کــه ایــن ســوخها ســاقه گلدهنــده و گلآذیــن
قطورتـ�ری نس��بت ب��ه س�وـخهای ب��ا وزن کمتــر تولیــد کردن��د (جــدول  .)2همچنیــن بــذور حاصــل
از ســوخهای بزرگتــر ،پــس از آنکــه جمــع آوری و کشــت شــدند و تولیــد ســاقه گلدهنــده کردنــد،
دارای گلآذیــن بزرگــر و نیــز تعــداد گلآذیــن بیشــری نســبت بــه بــذور ســوخهای کوچکتــر بودنــد.
ســوخهای بــزرگ حاصــل از بوتههــای بــا ســطح بــرگ بیشــر و در نتیجــه جــذب نــور باالتــر هســتند و بــا
افزایــش ســطح بــرگ و جــذب نــور ،تولیــد آســیمیالتها در گیــاه افزایــش یافتــه و اندامهــای ذخیــرهای
توسـ�عه مییابنـ�د ( )Samach & Smith, 2013از طــرف دیگــر پیازهــای بــا ســطح بــرگ بیشــر و انــدازه
بوتـ�ه بزرگتـ�ر ،تولیـ�د سـ�اقه گلدهنـ�ده بزرگتـ�ر و بـ�ا ارتفـ�اع بیشـتر می-کننـ�د (.)Shekari et al., 2010
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اثر وزن اولیه سوخ پياز خوراكي بر اجزای عملكرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل
به روش تجزیه رگرسیون گام به گام

انــدازه ســوخ بزرگتــر توانایــی تولیــد گیــاه بزرگتــر را خواهــد داشــت ،بــه طــوری کــه در مطالع ـهای
روی گیــاه زعفــران مشــخص شــد کــه پیازهــای بزرگــر ،گیاهــان درشــتتر بــا تعــداد و انــدازه بــرگ
بیشتـ�ر و بـ�ا ارتفـ�اع بلندتـ�ر تولیـ�د کردنـ�د (Asaduzzaman et al. (2012) .)Shekari et al., 2010
نیــز در پژوهــش خــود عوامــل دخیــل در افزایــش قطــر بوتــه ،ارتفــاع بوتــه و ارتفــاع ســاقه گلدهنــده
را مربــوط بــه داشــن اندوختــه غذایــی بیشــر ،تولیــد ســطح بــرگ بیشــر و توانایــی غذاســازی باالتــر
ســوخهای بزرگتــر دانســتند Morozowska & Hotubowicz (2009) .نیــز در یــک کار تحقیقاتــی
روی ســوخ و بــذر پیــاز بــه نتایــج مشــابهی بـرای صفــات مذکــور رســیدند و عامــل اصلــی بـرای حصــول
ایــن نتایــج را ســن فیزیولوژیــک ســوخهای بزرگتــر و واکنــش آنهــا نســبت بــه عوامــل محیطــی و
نیــز اندوختــه غذایــی بیشــر ب ـرای تولیــد اندامهــای قویتــر و بــا کیفیتتــر دانســتند .همچنیــن ،در
تاییــد ایــن نتیجــه میتــوان گفــت بــا افزایــش ســن فیزیولوژیكــی گیــاه ،القــای رسمایــی بـرای گلانگیــزی
در گیـ�اه افزایـ�ش مییابـ�د ( .)Samach & Smith, 2013از آنجــا كــه تعــداد بــرگ شــاخص مناســبی
ب ـرای تعییــن ســن فیزیولوژیــك گیــاه اســت ،بــه نظــر میرســد در پیازهــای مــادری بزرگتــر نســبت
بــه پیازهــای كوچكتــر بــه علــت ســن فیزیولوژیــك گلانگیــزی افزایــش یافتــه و ســبب افزایــش تعــداد
سـ�اقه گلدهنـ�ده شـ�ده اسـ�ت ( .)Aminpoor & mortazavibak, 2004نتایــج آزمایشهــا روی زعفـران
نشــان داد كــه افزایــش وزن پیــاز تاثیــر زیــادی بــر تعــداد گلهــا دارد و همچنیــن بــا افزایــش وزن بــر
تعــداد گلهــا افــزوده میشــود .وزنهــای كمــر از لحــاظ فیزیولوژیكــی قــدرت تولیــد گل و یــا بلــوغ
مشــابه زعفرانهای��ی كهــ از بذــر تولی��د میش�وـند (نیازمنــد بــه  3-4س��ال زم��ان ب��رای گلده��ی هس��تند)
را ندارنـ�د (.)Mashayekhi & Latifi, 1996
قطر بوته (میلیمرت)

 18روز پس از کاشت

 50روز پس از کاشت

ارتفاع ساقه گلدهنده (سانتی
مرت)

قطر ساقه گدهنده (میلیمرت)

قطر گآلذین (میلیمرت)

قطر گآلذین بذری (میلیمرت)

>50
50-75
وزن اولیه
75-100
سوخ
100-125
(گرم)
125-150
150-175

14/65e
18/57d
19/47c
20/004b
20/18b
21/27a

ارتفاع بوته (سانتیمرت)

تعداد گآلذین بذری

تیامر

جدول 2

مقایسه میانگین اثر وز ن اولیه سوخ
بر روی ارتفاع بوته و ساقه گلدهنده،
قطر گلآذین و گلآدین بذری و
تعداد گلآذین بذری

4/99d
5/69cd
6/25c
7/12b
7/52b
8/71a

10/87e
13/25d
14/12d
17/67c
22/42b
25/12a

53/58d
54/66d
57/37c
58/56bc
59/60b
61/47a

12/42e
13/80d
14/70cd
15/53bc
16/63b
19/93a

16/63f
18/68e
19/51d
20/29c
22/69b
24/86a

40/45e
42/53c
51/34c
53/63b
54/49ab
55/26a

1/58e
2/12d
2/87e
3/17c
4/33b
5/79a

اعداد دارای حرف مشرتک تفاوت معنیداری در سطح احتامل پنج درصد ندارند.

تعــداد ســوخهای چنــد قلــو ،وزن هــزار دانــه ،وزن خشــک گیاهچــه ،تعــداد گیاهچــه طبیعــی،
درصــد و رضیــب رسعــت جوانهزنــی
تجزیــه واریانــس دادههــا نشــان داد کــه اثــر وزنهــای مختلــف ســوخ اولیــه بــر تعــداد ســوخهای
چنــد قلــو در  50و  70روز پــس از کاشــت ،وزن هــزار دانــه ،وزن خشــک گیاهچــه ،تعــداد گیاهچــه
طبیعــی ،درصــد و رضی��ب رسع��ت جوانهزنـ�ی معنیــدار بـ�ود (جــدول .)3
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میانگین مربعات

منابع تغییر

درجه آزادی

 50روز پس از کاشت

 70روز پس از
کاشت

وزن هزار دانه

وزن خشک گیاهچه

تعداد گیاهچه طبیعی

درصد جوانهزنی

رضیب رسعت جوانهزنی

چند قلویی پیاز

بلوک

2

0/08ns

0/008ns

0/13ns

** 0/0002

0/158ns

0/07ns

** 0/0001

وزن اولیه سوخ

5

3/95

** 3/88

*0/28

** 0/00002

** 58/73

** 148/12

** 0/0000005

خطا

10

0/04

0/02

0/06

0/0000002

0/39

0/58

0

CV

-

6/64

4/66

15/41

2/36

2/89

1/35

3/27×10-7

**  * ،و  nsبه ترتیب تفاوت معنیدار در سطح احتامل یک درصد ،پنج درصد و عدم وجود تفاوت معنیدار.

بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده تعــداد ســوخهای چنــد قلــو در  50و  70روز پــس از کاشــت و
رضیــب رسعــت جوانهزنــی در ســوخهای بــا وزن  150-175گــرم اختــاف معنـیداری بــا دیگــر وزنهــای
مــورد آزمایــش داشــت .ایــن در حالــی بــود کــه کمتریــن تعــداد چنــد قلویــی در ســوخهای بــا وزن
کمتــر از پنجــاه گــرم مشــاهده شــد .بیشــرین می ـزان وزن ه ـزار دانــه ،وزن خشــک گیاهچــه و تعــداد
گیاهچــه طبیعــی در ســوخهای بــا وزن کمــر از پنجــاه گــرم بــه دســت آمــد و باالتریــن می ـزان درصــد
جوانهزنــی در ســوخهای  75-100گــرم حاص��ل ش��د (جــدول .)4
تصــور مـیرود ســوخهای بزرگتــر دارای نقــاط رشــدی بیشــریباشــند و چــون دارای ذخیــره غذایــی
باالتـ�ری هسـ�تند توانایـ�ی آن را دارنـ�د کـ�ه از ایـ�ن نقـ�اط رشـ�د جهـ�ت توسـ�عه تغذیـ�ه کننـ�د (Gamiely et
 .)al., 1990از طــرف دیگــر ســوخهای بزرگتــر و یــا دارای ســن بیشــر نســبت بــه رشایــط محیطــی در
قیــاس بــا ســوخهای کوچکتــر واکنــش بیشــری از خــود نشــان میدهنــد و از نقــاط رشــدی بیشــری
کـ�ه تحریـ�ک بـ�ه رشـ�د شـ�دهاند میتواننـ�د تغذیـ�ه کننـ�د (.)Ali et al., 2015; Hussain et al., 2001
ســوخهای بزرگتــر ،تولیــد ســاقه گلدهنــده و گلآذیــن بیشــر و در نتیجــه تعــداد بــذر بیشــری کردنــد
کــه ایــن بذرهــا پــس از کاشــت ،تولیــد بذرهایــی بــا وزن هـزار دانــه کمــر نســبت بــه بذرهــای حاصــل از
بــذور ســوخهای کوچکتــر منودنــد .ایــن مطلــب شــاید بــه نوعــی میــل بذرهــای پیازهــای بزرگــر را بــه
تولیــد ســوخ نشــان دهــد .انتظــار م ـیرود چنیــن بذرهایــی در منــو بعــدی بــذر و جوانهزنــی در حولــه
مرطــوب نیــز تولیــد گیاهچههایــی بــا وزن خشــک کمــری کننــد ،کــه نتایــج آزمایــش حــارض نیــز چنیــن
مس��ئلهای را نش�اـن میده��د (جــدول  .)4از طــرف دیگــر ،ایــن بــذور توانایــی جــذب آب بیشــری دارنــد
و بــر اســاس دیگــر پژوهشهــا ،بــذور پیــازی کــه آب بیشــری جــذب میکننــد دارای رضیــب رسعــت
جوانهزنـ�ی بیشـتری خواهنـ�د بـ�ود (.)Rahmani & Ghorbani, 2014
) Mahmud Khokhar (2014در مطالعــات خــود بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــت کــه ســن و یــا قطــر
ســوخها در کنــار عوامــل ژنتیکــی و محیطــی ،مهمتریــن عامــل جهــت تحریــک و توســعه نقــاط رشــدی
در ســوخ اســت .نتایــج آزمایــش) Khosravi (1997نشــان داد كــه بــا افزایــش قطــر پیــاز ،وزن خالــص
بــذر كمــر میشــود .جوانهزنــی بــذور ســبكتر ،كمــر از بــذور ســنگینتر اســت و بــه نظــر میآیــد
كــه از  24درصــد در پیــاز خوراكــی تــا  25درصـ�د در هویـ�ج متفـ�اوت اسـ�ت (.)Hampton, 1988
) Ashagrie et al. (2014در مطالعــات خــود روی وزن اولیــه ســوخ مــادری و اثــر آن روی برخــی
ویژگیهــای پیــاز و بــذر بــه نتایــج مشــابهی رســیدند .آنهــا گـزارش منودنــد کــه ســوخهای بــا وزن اولیــه
بیشــر ،وزن ه ـزار دانــه کمــر ،رضیــب رسعــت جوانهزنــی بیشــر ،درصــد جوانهزنــی ،تعــداد گیاهچــه

30

اثر وزن اولیه سوخ پياز خوراكي بر اجزای عملكرد و کیفیت بذر پیاز و پیشنهاد دو مدل
به روش تجزیه رگرسیون گام به گام

جدول 3

تجزیه واریانس صفات چند قلویی
پیاز ،وزن خشک گیاهچه ،تعداد
گیاهچه طبیعی ،درصد و رضیب
رسعت جوانهزنی

طبیعــی و وزن خشــک گیاهچــه کمــر داشــتند .ایــن محققــان دلیــل چنیــن نتایجــی را مربــوط بــه بنیــه
گیــاه بـرای تغذیــه گل و میــوه و همچنیــن میـزان جــذب نــور و فتوســنتز دانســتند؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
گیاهــان بــا وزن ســوخ بیشــر تولیــد بوتههــای بزرگتــر میکننــد و بــر روی هــم ســایهاندازی میکننــد
کــه در نتیجــه آن جــذب نــور کاهــش مییابــد و بــه دنبــال آن می ـزان فتوســنتز در گیــاه تقلیــل پیــدا
میکنـ�د (.)Hussaini & Amans, 2000; Ashagrie et al., 2014

 50روز پس از
کاشت

 70روز پس از
کاشت

وزن هزار دانه (گرم)

وزن خشک گیاهچه (گرم)

تعداد گیاهچه طبیعی

درصد جوانهزنی

رضیب رسعت جوانهزنی

1/33 f
1/87 e
2/62 d
3/12 e
3/79 b
4/37 a

1/29 f
1/83 e
2/37 d
2/79 c
3/92 b
4/17 a

4/30 a
3/30 ab
3/76 bc
2/10 bc
1/90 c
1/73 c

0/021 a
0/019 c
0/020 b
0/015 e
0/016 d
0/016 d

27/5 a
25/5 b
22/5 c
20/25 d
18/28 e
15/75 f

59 c
60/5 b
65 a
45 f
56 d
52 e

0/0118 f
0/0120 e
0/0121d
0/0122c
0/0125 b
0/0130 a

چند قلویی پیاز
تیامر

وزن
اولیه
سوخ
(گرم)

>50
50-75
75-100
100-125
125-150
150-175

جدول 4

مقایسه میانگین اثر وز ن اولیه سوخ
بر روی چند قلویی پیاز ،وزن خشک
گیاهچه،تعدادگیاهچهطبیعی،
درصد و رضیب رسعت جوانهزنی

اعداد دارای حرف مشرتک تفاوت معنیداری در سطح احتامل پنج درصد ندارند.

بــه طــور معمــول ،پیــاز خوراکــی از بــذر حاصــل میگــردد و بنابرایــن ،گلدهــی و ایجــاد دانــه و
داشــن وزن ه ـزار دانــه مناســب از دیــدگاه تولیــد محصــول ارزش باالیــی دارد .همچنیــن جهــت تولیــد
محصــول بــا کیفیــت و داشــن یــک مزرعــه یکدســت و مطابــق بــا اصــول فنــی کشــت ،نیــاز بــه اســتفاده
از بــذور بــا کیفیــت خــوب میباشــد ،بــه طــوری کــه تعــداد گیاهچههــای طبیعــی باالتــری حاصــل گــردد
( .)Ashagrie et al., 2014; Ali et al., 2015لــذا رضورت معرفــی مدلــی جهــت پیشبینــی وزن هــزار
دانــه و تعــداد گیاهچــه طبیعــی احســاس میگــردد.
وزن هزار دانه
در مطالعــه حــارض شــاخص وزن ه ـزار دانــه بــه عنــوان متغیــر وابســته و شــاخصهای وزن اولیــه
ســوخ ،قطــر بوتــه ،ارتفــاع بوتــه در  18و  50روز پــس از کاشــت ،ارتفــاع و قطــر ســاقه گلدهنــده ،قطــر
گلآذیــن ،چنــد قلویــی در  50و  70روز پــس از کاشــت ،قطــر و تعــداد گلآذیــن بــذری بــه عنــوان متغیــر
مســتقل در نظــر گرفتــه شــدند .نتایــج حاصــل از تجزیــه رگرســیون گام بــه گام نشــان داد کــه در مرحلــه
اول ،ارتفــاع ســاقه گلدهنــده بــا رضیــب تبییــن  0/68اولیــن عامــل اثــر گــذار بــر وزن هـزار دانــه بــود .در
مرحلــه دوم شــاخص تعــداد گلآذیــن بــذری وارد معادلــه شــد و رضیــب تبییــن بــه  0/73افزایــش یافــت.
نهایتــا در مرحلــه ســوم بــا وارد شــدن صفــت قطــر گلآذیــن بــه معادلــه ،تغییـرات وزن هـزار دانــه را بــه
میـزان  0/79توجیــه منودن��د (جــدول  .)5بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از تجزیــه رگرســیون گام بــه گام بـرای
وزن ه ـزار دانــه ،می-تــوان معادلــه  Y= 35.103 -0.440X1 +1.316X2 -0.560X3را جهــت پیشبینــی
وزن هــزار دانــه بــا رضیــب تبییــن  0/79پیشــنهاد منــود .در ایــن معادلــه  Yنشــاندهنده وزن هــزار
دانــه ،X1 ،ارتفــاع ســاقه گلدهنــده ،X2 ،تعــداد گلآذیــن بــذری و  ،X3قطــر گلآذیــن اســت .مقایســه
مقادیــر پیشبینــی شــده وزن هـزار دانــه بوســیله معادلــه معرفــی شــده بــا مقادیــر بــه دســت آمــده از
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دادهبرداریهــای مزرع ـهای در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس رضیــب تبییــن بــه دســت
آمـ�ده ( )0/80میتــوان بیــان داشــت کــه دادههــای حاصــل از اندازهگیــری مزرعـهای و دادههــای حاصــل
از مــدل پیشــنهادی ب ـرای وزن ه ـزار دانــه بســیار بــه یکدیگــر نزدیــک بودنــدAshagrie et al. (2014).
نیــز در مطالعــه خــود نشــان دادنــد کــه پیازهــای کوچکتــر دارای وزن ه ـزار دانــه بیشــری هســتند.
همچنیــن ایــن پژوهشــگران بیــان داشــتند کــه بــا افزایــش ارتفــاع ســاقه گلدهنــده و قطــر گلآذیــن،
از میــزان وزن هــزار دانــه کاســته میگــردد کــه چنیــن رویــدادی را میتــوان در ســوخهای بزرگتــر
مشــاهده کــردMahmud Khokhar (2014) .نیــز در پژوهشــی بــه ارتبــاط بیــن تعــداد گلآذیــن بــذری
بــا وزن ه ـزار دانــه اشــاره کــرد؛ وی بیــان داشــت کــه بــا افزایــش تعــداد گلآذیــن از می ـزان وزن ه ـزار
دانــه کاســته میشــود.

1

ارتفاع ساقه گلدهنده

X1

- 0/325

-

-

21/370

2

تعداد گآلذین بذری

X2

- 0/525

0/430

-

31/470

0/27

3

قطر گلآذین

X3

- 0/440

1/316

- 0/560

35/103

0/28

مرحله

ارتفاع ساقه
گلدهنده

تعداد گآلذین
بذری

قطر گآلذین

X1

X2

X3

صفت وارد شده به معادله

عامل
تخمین

خطای
استاندارد

رضیب
تبیین
()R2

مجموع
مربعات
()SS

0/05

0/68

14/93

0/73

0/98

0/79

1/33

تعداد گیاهچه طبیعی
تعــداد گیاهچــه طبیعــی بــه عنــوان متغیــر وابســته و شــاخصهای وزن هــزار دانــه ،وزن اولیــه
ســوخ ،قطــر بوتــه ،ارتفــاع بوتــه در  18و  50روز پــس از کاشــت ،ارتفــاع و قطــر ســاقه گلدهنــده ،قطــر
گلآذیــن ،چنــد قلویــی در  50و  70روز پــس از کاشــت ،قطــر و تعــداد گلآذیــن بــذری ،وزن خشــک
گیاهچــه ،درصــد و رضیــب رسعــت جوانهزنــی بــه عنــوان متغیــر مســتقل در نظــر گرفتــه شــدند .تجزیــه
رگرســیون گام بــه گام نشــان داد کــه در مرحلــه اول ،وزن اولیــه ســوخ بــا رضیــب تبییــن  0/98اولیــن
عام��ل اث��ر گـ�ذار ب��ر تع��داد گیاهچــه طبیع��ی بـ�ود (جــدول .)6
بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از تجزیــه رگرســیون گام بــه گام بـرای تعــداد گیاهچــه طبیعــی ،میتــوان
معادلــه  Y= 45.60 -0.373X1 -86.50X2 -0.301X3را جهــت پیشبینــی تعــداد گیاهچــه طبیعــی بــا
رضیــب تبییــن  0/99پیشــنهاد منــود ،کــه در ایــن معادلــه  Yنشــاندهنده تعــداد گیاهچــه طبیعــی،X1 ،
وزن اولیــه ســوخ ،X2 ،رضیــب رسعــت جوانهزنــی و  ،X3ارتفــاع ســاقه گلدهنــده اســت .مقایســه مقادیــر
پیشبینــی شــده تعــداد گیاهچــه طبیعــی بوســیله معادلــه معرفــی شــده بــا مقادیــر بــه دســت آمــده از
دادهبرداریهــای مزرع ـهای در شــکل  1نشــان داده شــده اســت .بــر اســاس رضیــب تبییــن بــه دســت
آمـ�ده ( )0/94میتــوان بیــان داشــت کــه دادههــای حاصــل از اندازهگیــری مزرعـهای و دادههــای حاصــل
از مــدل پیشــنهادی بـرای تعــداد گیاهچــه طبیعــی بســیار بــر یکدیگــر منطبــق بودنــد و بــه عنــوان یــک
معادلــه تجربــی بــا رضیــب اطمینــان بــاال قابــل بررســی اســت.
در پژوهشهــای دیگــر نیــز بــه ارتبــاط بیــن وزن و انــدازه ســوخ اولیــه ،رضیــب رسعــت جوانهزنــی
و ارتفـ�اع سـ�اقه گلدهنـ�ده بـ�ر کیفیـ�ت گیاهچههـ�ای تولیـ�دی اشـ�اره شـ�ده اسـ�ت (& Morozowska
)Hotubowicz, 2009؛ در پژوهــش ) Morozowska & Hotubowicz (2009آمــده اســت کــه افزایــش
رضیــب رسعــت جوانهزنــی ،کاهــش وزن ســوخ اولیــه و افزایــش ارتفــاع ســاقه گلدهنــده موجــب کاهــش
تعــداد گیاهچههــای طبیعــی میگــردد.
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جدول 5

تجزیه رگرسیون گام به گام وزن
هزار دانه پیاز (متغیر وابسته) با
سایر صفات مورد مطالعه از زمان
کاشت سوخ اولیه تا انتهای مرحله
تولید بذر بوسیله بذور حاصل از
سوخهای اولیه

X1

X2

X3

خطای استاندارد

1

وزن اولیه سوخ

X1

- 0/470

-

-

28/688

0/31

2

رضیب رسعت جوانهزنی

X2

- 0/469

- 78/771

-

29/630

32/53

3

ارتفاع ساقه گلدهنده

X3

- 0/373

-86/500

- 0/301

45/600

0/18

مرحله

وزن اولیه سوخ

رضیب رسعت
جوانهزنی

ارتفاع ساقه
گلدهنده

عامل
تخمین

صفت وارد شده به معادله

ضریب
تبیین
()R2

مجموع
مربعات
()SS

0/98

3632/03

0/98

1/87

0/99

0/79

جدول 6

تجزیه رگرسیون گام به گام تعداد
گیاهچه طبیعی (متغیر وابسته) با
سایر صفات مورد مطالعه از زمان
کاشت سوخ اولیه تا انتهای مرحله
بررسی خصوصیات بذرور حاصل از
کاشت بذرهای تولید شده بوسیله
سوخهای اولیه

شکل 1

مقادیر پیشبینی شده و مشاهده
شده وزن هزاردانه (الف) و تعداد
گیاهچهطبیعی.

نتیجهگیری کلی
بــر اســاس نتایــج حاصــل از پژوهــش حــارض ســوخهای بــا وزن اولیــه بــاال ،بوتههــای بزرگتــر و
تعــداد بیشــری ســاقه گلدهنــده و گلآذیــن تولیــد کردنــد کــه در نتیجــه آن بــذر بیشــری هــم تولیــد
شــد .از طــرف دیگــر ،ایــن بــذور نســبت بــه بــذور تولیــد شــده بوســیله ســوخهای بــا وزن اولیــه کمــر
از کیفیــت کمــری برخــوردار بــود؛ چــرا کــه دارای وزن خشــک گیاهچــه و تعــداد گیاهچــه طبیعــی
کمــری بودنــد .از آنجایــی کــه بــذر بــا کیفیــت در کشــت و کار پیــاز خوراکــی از اهمیــت بســیار زیــادی
برخــوردار اســت ،بــا توجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده پیشــنهاد میشــود جهــت تولیــد بــذر پیــاز از
ســوخهای بــا وزن  50-75گــرم اســتفاده شــود .همچنیــن بــا توجــه بــه انطبــاق خــوب مقادیــر وزن هـزار
دانــه و تعــداد گیاهچــه طبیعــی پیشبینــی شــده بــا مقادیــر اندازهگیــری شــده میتــوان از مدلهــای
پیشــنهادی جهــت بررســی شــاخصهای مذکــور بهــره بــرد.
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