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چكيده
ويژگیهای كمّی و كيفی و قابليت انبارمانی تودة محلی بهبهنان ،پيناز اصنالحشندة بهبهنان و رقنم ‘پريمناورا’ ،در ايسنتگاه تحقيقنات
كشاورزی بهبهان از سال  ١٣88به مدت دو سال ارزيابی شد .آزمايش مزرعه ای در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با چهنار تکنرار
اجرا شد .دانهال ها در اواخر آذرماه به زمين اصلی منتقل شدند .برای مقايسة قابليت انبارمانی جمعيت ها از آزمايش كرت های خرد شده
در زمان در قالب طرح كامالً تصادفی با چهار تکرار استفاده شد .عامل اصلی جمعيت در سه سطح و عامل فرعی زمان بررسی سوخ ها
در سيزده سطح بود .سوخ ها در انبار كنترل نشده نگهداری و هر پانزده روز يک بار ضايعات انباری بر اساس درصد كاهش وزن ،درصد
جوانهزنی ،درصد پوسيدگی و آلودگی به كپک خاكستری ارزيابی شدند .نتايج نشان داد كه بين عملکرد كل (تر) جمعينتهنا اخنتالف
معناداری وجود ندارد ،ولی عملکرد قابل فروش رقم ‘پريماورا’ و پياز اصالح شنده نسنبت بنه تنودة محلنی بهبهنان برتنری دارد .پيناز
اصالح شده حداكثر عملکرد مادة خشک سوخ را توليد می كند و از اين نظر ،اختالف آن با تودة منشا و رقنم ‘پريمناورا’ بنه ترتينب در
سطح  5و  ١درصد معنادار بود .درصد مادة خشک سوخ و درصد خلوص رنگ پياز اصالحشده از تودة منشا بيشتر بود .درصند وزننی
دوقلويی و قطر گردن پياز اصالح شده در مقايسه با تودة منشا كاهش معناداری نشان داد .قابليت انبارمانی پياز اصالح شده و تودة منشنا
از رقم ‘پريماورا’ بيشتر بود.
كلیدواژهها :توده ،ژنوتيپ ،سوخ ،عملکرد ،محلی.
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 .1مقدمه

اصالح تودة محلی بهبهان به روش تولی دكولتيوارهای

پياز يکی از مهمترين سبزیهای بومی ايران است و سابقة

آزاد گردهافشان از سال  ١٣78در ايستگاه تحقيقات

كشت آن به  5000سال پيش يا بيشتر برمیگردد [ .]١5پياز

كشاورزی بهبهان آغاز شد [ .]١٩در سال اول سوخهای

در ايران بهدليل بومی بودن و قدمت زياد كشتوكار و

برتر از مزارع پياز در منطقه جمعآوری شد .سپس ،طی دو

دگرگشنی ،دارای تنوع و ذخاير ژنتيکی بسيار غنی است،

نسل متوالی (چهار سال) خويشآميزی و گزينش روی

اما متأسفانه از نظر برنامههای بهنژادی و استفاده از اين

گياهان حاصل از اين سوخها انجام گرفت .نتايج حاصل

ذخاير ،میتوان آن را گياهی فراموششده دانست.

نشان داد كه در اثر پسروی خويشآميزی ،سرعت رشد

واردكردن بيش از حد ارقام خارجی روزكوتاه ،حکايت از

كاهش يافت ،بهطوری كه درصد جوانهزدن ،درصد

بهرهبرداری بسيار ضعيف از ذخاير ژنتيکی ارزشمند موجود

زندهماندن نشا ،ارتفاع برگ ،قطر و وزن متوسط سوخ در

در كشور دارد .در واقع ،با ترجيح دادن ارقام خارجی و

نسلهای حاصل از خويشآميزی اول و دوم در مقايسه با

عدم استفاده از منابع ملی ،شرايط برای حذف و فرسايش

تودة منشا به ميزان قابلتوجهی كمتر بود .خويشآميزی

ژنتيکی تودههای بومی فراهم شده است [ .]٩البته ،علیرغم

همچنين سبب طوالنیشدن دورة رشدونمو گياهچه در

فرسايش ژنتيکی مورد انتظار به دليل استفادة روزافزون از

خزانه شد ،ولی در اثر گزينش درصد دوقلويی و ناخالصی

ارقام خارجی اصالحشده ،خوشبختانه هنوز تنوع وسيعی

رنگ سوخ به مقدار زيادی كاهش يافت [ .]٣در ادامه نتايج

در اين تودهها گزارش میشود [ ]7و حتی برخی از آنها

حاصل طی دو نسل (چهار سال) به روش آزادگردهافشانی

در مقايسه با ارقام وارداتی برتریهای چشمگيری دارد ،از

ازدياد و در اين مدت گزينش گياهان برتر ادامه يافت.

جمله قابليت انبارمانی طوالنی و مقاومت به آفات [.]6 ،4

بنابراين ،پياز اصالحشده در اين تحقيق حاصل ده سال

بنابراين ،در كشور نياز است با برنامههای اصالحی برای

عمليات اصالحی روی تودة محلی بهبهان است.

توليد رقمهای جديد در راستای دو هدف اساسی يعنی

بهدليل عدم امکان توليد پياز در طول سال ،عرضة بيش

بهنژادی برای عملکرد و بهنژادی برای ساير جنبههای مهم

از اندازة محصول در فصل توليد ،كششنداشتن بازار برای

اين محصول از جمله خاصيت انبارمانی طوالنی ،مقاومت

جذب محصول و زياد بودن هزينة احداث انبار فنی و

به آفات و بيماریها و يکنواختی در رنگ و شکل سوخ

سردخانه برای نگهداری پياز ،قابليت انبارمانی يکی از

برنامهريزی كرد.

صفات بسيار مهم در اصالح اين محصول است .عواملی كه

اولين كارهای اصالحی در پياز از اوايل قرن بيستم

بر قابليت انبارمانی تأثير میگذارند عبارتاند از رقم،

ميالدی در اياالت متحدة آمريکا آغاز و نخستين ارقام

عمليات زراعی ،زمان برداشت ،خشک كردن و كيورينگ،

اصالحشده در سال  ١٩20ميالدی معرفی شد .سپس ،در

صدمههای حمل و نقل تا انبار ،شرايط انبار (نظير دما،

اروپا اصالح اين محصول آغاز شد [ .]١٩همچنين ،در ايران

تهويه و رطوبت نسبی) و مديريت انبار [ .]4ضايعات

برنامة اصالح پياز از سال  ١٣٣8در كرج آغاز و پيازهايی از

انباری پياز عمدتاً در اثر كاهش وزن ،جوانهزنی سوخ و

نقاط مختلف كشور جمعآوری و بعد از دو بار سلکسيون،

بيماریهاست [ .]22 ،١0دمای انبار تأثير قابلتوجهی بر

يازده ژنوتيپ انتخاب شد [ .]١١سپس ،سلکسيون ساير

مدت خواب سوخ و درنتيجه قابليت انبارمانی پياز دارد.

تودههای كشور را محققان ديگر ادامه دادند [.]8 ،5

مطالعة ده رقم پياز ژاپنی ،هلندی و آمريکای جنوبی در
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انبار نشان داد كه در همة ارقام سرعت جوانهزدن سوخ در

انجام گرفت .در آزمايش مزرعهای سه جمعيت ،پياز

دمای  5و  ٣0درجة سلسيوس در مقايسه با دمای متوسط

اصالحشدة بهبهان ،تودة محلی بهبهان و رقم هيبريد F1

كمتر بود .دمای بهينه برای جوانهزدن سوخ بسته به رقم بين

‘پريماورا’ (كشت وسيع در استان خوزستان) در طرح

 ١0تا  20درجة سلسيوس بود [ .]١7در ديگر تحقيقات

بلوكهای كامل تصادفی با چهار تکرار بهمدت يکسال

نتايج مشابهی برای رقم ‘تگزاس گرانو ’1015Yگزارش شد

زراعی ( )١٣88-8٩مقايسه شد .محل آزمايش دارای اقليم

[ .]24بنابراين ،برخالف بيشتر فرايندهای فيزيولوژيک،

گرم و نيمهخشک با  ٣0 : ٣6عرض شمالی و  50 :١4طول

سرعت جوانهزدن سوخها در انبار با افزايش دما زياد

شرقی و ارتفاع  ٣45متر از سطح درياست .ميزان بارندگی

نمیشود .دليل اين موضوع هنوز مشخص نيست ،ولی طبق

در دورة رشدونمو گياه  2٩٣/65ميلیمتر و ميانگين بيشينه
و كمينة دمای ماهيانه بهترتيب ( 7/8٣دی ماه) و 4٣/44

گزارشها ،دمای بهينه برای برخی فرايندهای افزايشدهندة

درجة سلسيوس (خرداد) بود .كشت اين آزمايش بهصورت

عمر انباری پياز 25 ،تا  ٣0درجة سلسيوس است [.]١5

نشايی انجام گرفت .بذور در تاريخ  ١5مهر در خزانة كشت

خاصيت انبارمانی تودههای قرمز آذرشهر ،سفيد كاشان،

و نشاها در مرحلة دو تا سهبرگی و در اواخر آذر به زمين

سفيد قم ،طارم زنجان و درچة اصفهان در انبار كنترلنشده

اصلی منتقل شد .خاك محل آزمايش سيلتی رس لوم با

بهمدت چهار ماه بررسی شد .كمترين درصد كاهش وزن

هدايت الکتريکی  ٣/2ميلیموس بر سانتیمتر،pH=7/2 ،

( )١5/٣2و جوانهزنی و پوسيدگی ( )١١/7٣در تودة سفيد

ميزان فسفر خاك  ١2/٣ميلیگرم در كيلوگرم ،پتاسيم 270

قم مشاهده شد .حداكثر درصد كاهش وزن ( )2٣/06و

ميلیگرم در كيلوگرم و كربن آلی  0/7٩درصد بود .ميزان

جوانهزنی و پوسيدگی ( )55/46بهترتيب به تودههای طارم

مصرف كود براساس آزمون خاك و توصية مؤسسة

زنجان و سفيد كاشان تعلق داشت [ .]4در مقايسة دوازده

تحقيقات خاك و آب شامل  ٣2/5كيلوگرم  P2O5از منبع

رقم پياز روزكوتاه خارجی در انبار كنترلنشده بهمدت سه

سوپرفسفات تريپل و  85كيلوگرم  K2Oاز منبع سولفات

ماه نتيجهگيری شد كه ميزان ضايعات اين ارقام بين  2١تا ٩٩

پتاسيم در هکتار بود كه هنگام تهية زمين به طور يکنواخت

درصد بوده است .همبستگی منفی بين بيماریها و درصد

پخش و با خاك مخلوط شد .كود نيتروژنة الزم نيز به

مادة خشک سوخ مشاهده شد .ارقامی كه اندازة سوخ آنها

ميزان  ٩0كيلوگرم نيتروژن خالص از منبع اوره در سه

كوچک بود ،خاصيت انبارمانی بهتری داشتند [.]2١

نوبت ،يکسوم آن قبل از كاشت و دوسوم بقيه در دو

باتوجه به اينکه آخرين مرحله در اصالح گياهان،

نوبت به فواصل  45و  65روز بعد از نشاكاری به صورت

مقايسة نتاج اصالحی با تودة منشا است ،هدف از انجام

سرك مصرف شد [.]١

پژوهش حاضر ،مقايسة خصوصيات كمّی و كيفی و قابليت

هر كرت آزمايشی به مساحت  8مترمربع شامل چهار

انبارمانی پياز اصالحشدة بهبهان با تودة منشا (تودة محلی

خط كاشت به طول  5متر و به فاصله  40سانتیمتر بود.

بهبهان) و رقم ‘پريماورا’ است.

فاصلة بوتهها روی خطوط كاشت  7/5سانتیمتر منظور
شد .هنگام برداشت محصول دو خط وسط هر كرت با

 .2مواد و روشها
اين پژوهش ،شامل دو آزمايش ،در ايستگاه تحقيقات

مترمربع برداشت و در محاسبات منظور شد .پس از

كشاورزی بهبهان از سال  ١٣88بهمدت دو سال زراعی

برداشت به منظور ترميم ،سوخها بهمدت هفت روز در

حذف  0/5متر از باال و پايين هر خط به مساحت ١/6
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مزرعه قرار داده شدند .سپس ،برای مقايسة قابليت انبارمانی

 .3نتایج و بحث

به انبار كنترلنشده منتقل شدند .آزمايش مورد استفاده

 .1. 3مقایسة خصوصيات کمّی و کيفی
نتايج تجزية واريانس نشان داد بين عملکرد كل

چهار تکرار بود .عامل اصلی جمعيت در سه سطح (از

جمعيتهای مورد بررسی اختالف معناداری وجود ندارد.

جمعيتهای برداشتشده در شرايط مزرعهای) و عامل

رقم ‘پريماورا’ بيشترين عملکرد كل را توليد كرد

فرعی زمان بررسی سوخها در انبار در سيزده سطح بود.

(جدولهای  ١و  .)2دوقلويی صفتی نامطلوب در پياز و

محدودة ميانگين دمای روزانة انبار در دورة انبارمانی  ١٣تا

تحت تأثير ژنتيک و تنشهای محيطی از جمله مصرف كود

 40درجة سلسيوس و رطوبت نسبی بين  ٣١تا  80درصد

بيش از حد ،آبياری نامنظم ،نوسانهای دمايی و خشکی

بود .برای اجرای اين آزمايش  ١0كيلوگرم سوخ سالم از

خاك است [ .]20بيشترين درصد وزنی دوقلويی در تودة

هر تيمار بهطور تصادفی انتخاب و درون جعبة مشبک قرار

محلی بهبهان مشاهده شد ،بهطوری كه  26/44درصد از

داده شد .هر پانزده روز يکبار ،به منظور تعيين كاهش وزن

عملکرد كل ( ٩/88تن در هکتار) به سوخهای دوقلو

سوخها ،جعبهها توزين شد .عالوهبر اين ،سوخهای درون

مربوط بود و از اين لحاظ ،با دو جمعيت ديگر در سطح ١

هر جعبه بررسی و سوخهای جوانهزده ،آلوده به كپک

درصد اختالف داشت (جدول  .)2در ديگر تحقيقات ،باال

خاكستری و گنديده از جعبه خارج و وزن شد.

بودن ميزان دوقلويی در اين توده نيز گزارش شده است

اسپليت پالت در زمان در قالب طرح كامالً تصادفی با

در آزمايش مزرعهای از صفات عملکرد كل ،عملکرد

[ .]2عمليات اصالحی تأثير قابلمالحظهای بر كاهش اين

قابلفروش (عملکرد كل منهای وزن سوخهای دوقلو،

صفت داشت ،بهطوری كه در پياز اصالحشده ١2/06

سوخهای گنديده و سوخهايی با گردن ضخيم) ،متوسط

درصد از عملکرد كل ( 4/44تن در هکتار) به سوخهای

وزن سوخ ،متوسط قطر و ارتفاع سوخ ،متوسط قطر گردن؛

دوقلو تعلق داشت .بنابراين ،مالحظه میشود كه درصد

در تودة محلی و پياز اصالحشدة بهبهان درصد خلوص

وزنی دوقلويی در پياز اصالحشده در مقايسه با تودة منشا

رنگ سوخ (درصد وزنی سوخهای سفيد رنگ كه رنگ

در حدود  54درصد كاهش يافته است (جدول .)2
با عنايت به وجود اختالف معنادار بين درصد وزنی

غالب در اين دو جمعيت بود) ،درصد مادة خشک سوخ،

دوقلويی جمعيتها ،عملکرد قابلفروش تجزيهوتحليلشدة

عملکرد مادة خشک سوخ ،درصد كل مواد جامد محلول

عدهای از محققان بررسی شد [ .]١٣نتايج حاصل نشان داد

در سوخ؛ و در انبار از كاهش وزن سوخ ،سوخهای آلوده

كه از اين لحاظ بين جمعيتهای مورد بررسی اختالف

به كپک خاكستری و گنديده و سوخهای جوانهزده

معناداری در سطح  ١درصد وجود دارد (جدول  .)١رقم

يادداشتبرداری به عمل آمد .در پايان ،برای تمامی صفات

‘پريماورا’ حداكثر عملکرد قابلفروش ( ٣7/5٣تن در

اندازهگيریشده در هر دو آزمايش با استفاده از نرمافزار

هکتار) را توليد كرد ،ولی اختالف عملکرد قابلفروش اين

آماری  MSTATCتجزية واريانس ساده انجام گرفت .برای

رقم با پياز اصالحشده معناداری نبود ،اما از نظر اين صفت

مقايسة ميانگينها در آزمايش مزرعهای از آزمون

بر تودة محلی بهبهان در سطح  ١درصد برتری داشت.

چنددامنهای دانکن و برای آزمايش انباری از آزمون LSD

عملکرد قابلفروش پياز اصالحشدة بهبهان ( ٣2/٣٩تن در

(شاهد :اصالح شده بهبهان) استفاده شد.

هکتار) در مقايسه با تودة محلی بهبهان  ٣٣درصد افزايش
داشت كه اين افزايش در سطح  5درصد معنادار بود.
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پينناز خلننوصرنننگ وراثننتپننذيری پيچينندهای دارد و

درصند منادة خشنک تنودة محلنی بهبهنان نسنبت بنه رقننم

مشکالت زيادی را در بهنژادی و توليد بذر تجناری ايجناد

‘پريماورا’ در آزمايش های قبلی نيز گزارش شده است [ .]2با

كرده است [ .]١٩اين صفت در پياز اصالحشده نسنبت بنه

توجه به وجود اختالف بسيار معنادار بين درصد مادة خشک

تودة منشا  8/٣درصد افزايش يافنت كنه اينن اخنتالف در

جمعيت ها ،عملکرد مادة خشک سوخ اينن جمعينت هنا نينز

سطح  5درصد معنادار بنود .در رقنم ‘پريمناورا’ ناخالصنی

مقايسه شد .پياز اصالح شدة بهبهان بيشنترين عملکنرد منادة

رنگ مشاهده نشد (جدول .)2

خشک سوخ ( 5/58تن در هکتار) را توليد كرد و از اين نظر
بر تودة منشا در سطح  5درصد و بر رقم ‘پريماورا’ در سطح

اختالف بين متوسط وزن و قطر سوخ در سه جمعينت

 ١درصد برتری داشت (جدولهای  ١و .)2

مورد مطالعه معنادار نبود (جندول  ،)١امنا متوسنط ارتفناع

در اين پژوهش ،نيز همبسنتگی مثبنت و معنناداری بنين

سوخ رقم ‘پريمناورا’ در مقايسنه بنا دو ژنوتينپ ديگنر در

درصد مادة خشک و درصد كل مواد جامد محلول سنوخ در

سطح  ١درصد بيشتر بود (جدول .)2
در برنامه های به نژادی پياز ،كوچک بودن قطر گنردن از

سطح  ١درصد ( )r= /٩7مشاهده شد كه در ديگر تحقيقنات

اهداف مهم اصالحی بنه شنمار منی رود [ .]١٩بسنته بنودن

به آن اشاره شده است [ ]١8مشنابه بنا درصند منادة خشنک

گردن سبب جلوگيری از ورود عوامنل بيمناری زا بنه درون

سوخ ،حداكثر درصد كل مواد جامد محلول سنوخ ()١٣/١8

سوخ و جلوگيری از خروج آب از محل گردن و در نتيجنه

به پياز اصالح شدة بهبهان مربنوط بنود .از نظنر اينن صنفت

افزايش خاصيت انبارمانی سوخ میشود [ .]4كمتنرين قطنر

اختالف پياز اصالح شدة بهبهان و تودة منشا معنادار نبود ،امنا

گردن ( ١٩/62ميلی متر) در رقنم ‘پريمناورا’ مشناهده شند

اين دو جمعيت بر رقم ‘پريماورا’ در سطح  ١درصد برتنری

(جدول  .)2قطر گردن اين رقم نسبت به تودة محلی بهبهان

داشتند (جدول های  ١و  .)2بننابراين ،پيناز اصنالح شنده در

در سطح  ١درصد كمتنر بنود ،ولنی از لحناظ اينن صنفت

مقايسه با تودة محلی بهبهنان از نظنر عملکنرد قابنلفنروش،

اختالفی بين رقم ‘پريماورا’ و پيناز اصنالح شنده مشناهده

درصد مادة خشنک سنوخ و عملکنرد منادة خشنک سنوخ،

نشد .قطر گردن پياز اصالح شده در مقايسه بنا تنودة منشنا

دوقلويی ،خلوص رنگ و قطر گردن برتری دارد.

كاهش قابل مالحظه ای ( 27درصند) در سنطح معنناداری ١
درصد نشان داد (جدول .)2

 .2. 3قابليت انبارمانی
کاهش وزن سوخ

از نظر درصد منادة خشنک سنوخ كنه از عوامنل مهنم
كيفيت پياز است و نقش به سزايی در توليند فنرآورده هنا و

نتايج تجزية واريانس نشان داد كه اثر جمعيت بنر مينانگين

افننزايش خاصننيت انبارمننانی ايننن محصننول دارد ،بننين

كاهش وزن سوخ در سطح  5درصد و اثر زمنان بررسنی و

جمعيت ها اختالف معناداری در سنطح  ١درصند مشناهده

اثر متقابل اين دو عامنل بنر درصند كناهش وزن سنوخ در

شد (جدول  .)١پياز اصالح شدة بهبهان حداكثر درصد مادة

سطح  ١درصد معنادار است (جندول  .)٣بنا افنزايش دورة

خشک ( )١5/2را توليد كرد (جندول  )2و اخنتالف آن بنا

انبارداری ،درصد كاهش وزن تجمعی سوخها افزايش يافت

تودة منشا در سنطح  5درصند معننادار بنود .درصند منادة

(جدول  .)4برخالف افزايش تجمعی كاهش وزن سوخ بنا
گذشت زمان ،درصد نسبی كناهش وزن سنوخ در هنر دورة

خشک سوخ رقم ‘پريماورا’ در مقايسه با دو جمعيت ديگر

بررسی نسبت به دورة قبلی كمتر بود ،بهطوری كنه مينانگين

كاهش معناداری در سطح  ١درصد نشان داد .بيشنتر بنودن
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كاهش وزن سوخ سه جمعيت در شصت روز اول انبنارداری

وزن سوخ با گذشت زمان را میتوان به كاهش دمنا و كمتنر

 ١0/٣2درصد بود و در شصنت روز دوم و سنوم انبنارداری

شدن آب سوخ نسبت داد .چننين رونندی در منورد كناهش

بهترتيب به  8/١7و  5/١٩درصند رسنيد .كمترشندن كناهش

وزن سوخ در دورة انبارمانی مشاهده شده است [.]١4

جدول  .3خالصة نتایج تجزیه واریانس درصد كاهش وزن سوخ و درصد خسارت بیماریها در
دورة انبارداری در شرایط كنترل نشده
ميانگين مربعات
منابع تغييرات

درجة آزادی

درصد
كاهش وزن سوخ

درصد
خسارت بيماریها

جمعيت

2

*١٩4/٣٣4

*٣5/٩08

خطا

٩

٣٣/26١

5/4١٣

زمان بررسی

١١

**57٣/286

**١٩/٩٩٩

اثر متقابل جمعيت و زمان بررسی

22

**٣/٩74

**٣/477

خطا

٩٩

١/١٩٩

/١44

7/5٩

٩/8١

ضريب تغييرات ()%
**و* بهترتيب معنادار در سطح احتمال  ١و  5درصد.

جدول  .4مقایسة میانگین درصد كاهش وزن سوخ جمعیتها در زمانهای بررسی به روش  LSDدر دورة
انبارداری در شرایط كنترلنشده
ژنوتيپ

زمان بررسی
(روز بعد از شروع انبارداری)

محلی بهبهان

اصالحشدة بهبهان

پريماورا

١5

٣/54a

١/٣c

2/64c

٣0

a

c

b

6/١١

2/٩

45

١0/56a

6/78c

60

a

c

١2/4١

4/٩6

8/05c
c

٩/١6

٩/4

75

١4/ ٣6a

١0/١5c

١2/06b

٩0

a

c

b

١6/65

١2/5١

١4/26

١05

١7/65a

١٣/5١c

١7/22a

١20

a

١٩/64

c

١5/25

a

١٩/6١

١٣5

a

20/4١

c

١6/24

a

2١/١2

١50

a

22/62

c

١8/١٣

a

2٣/58

١65

a

2٣/62

c

١٩/٣5

a

24/٣١

c

20/6٣

a

24/85

١80

a

24
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معنادارشدن اثر متقابل جمعيت و زمان بررسی بيانگر

اصالحشده در هفت نوبت در سطح  ١درصد معنادار بود.

متفاوتبودن درصد كاهش وزن سوخ جمعيتهای مورد

دليل اين موضوع را میتوان چنين توجيه كرد كه پوسيدگی

مطالعه در دورة انبارداری است .در همة نوبتهای بررسی

سوخ مهمترين بيماری خسارتزا به تودة محلی و پياز

درصد كاهش وزن سوخ پياز اصالحشده در مقايسه با تودة

اصالحشدة بهبهان ولی كپک خاكستری مهمترين بيماری

محلی بهبهان در سطح  ١درصد كمتر بود .دليل اين تفاوت

رقم ‘پريماورا’ است .از روز شصتم انبارداری به بعد به

را میتوان به كمتر بودن قطر گردن و بيشتر بودن درصد

دليل كاهش دما ،خسارت پوسيدگی سوخ كاهش ولی

مادة خشک پياز اصالحشده نسبت داد .وجود ارتباط بين

خسارت كپک خاكستری افزايش يافت .به همين دليل ،از

قطر گردن و كاهش وزن سوخ نيز گزارش شده است [.]4

اين هنگام به بعد خسارت بيماریها در پياز اصالحشده و

درصد كاهش وزن پياز اصالحشده در مقايسه با رقم

تودة محلی سير نزولی ولی در رقم ‘پريماورا’ سير صعودی

‘پريماورا’ در سه نوبت بررسی در سطح  5درصد و در

داشت .در تودة محلی و پياز اصالحشدة بهبهان از روز

شش نوبت در سطح  ١درصد معنادار بود (جدول  .)4اين

 ١50انبارمانی خسارت بيماریها افزايش نيافت ولی در

اختالف ممکن است ناشی از بيشتر بودن درصد مادة

رقم ‘پريماورا’ اين افزايش تا انتهای انبارداری ادامه يافت

خشک سوخ پياز اصالحشده در مقايسه با رقم ‘پريماورا’

(جدول  .)5دليل خسارت شديد كپک خاكستری به رقم

باشد.

‘پريماورا’ را میتوان به پايينبودن درصد مادة خشک و
درصد كل مواد جامد محلول سوخ اين رقم نسبت داد

 .3. 3بيماریها

[ .]2١وجود ارتباط بين درصد مادة خشک ،درصد كل مواد

در اين تحقيق ،خسارت دو بيماری گنديدگی سوخ و كپک

جامد محلول سوخ و حساسيت به بيماری كپک خاكستری

خاكستری قابلمالحظه بود كه اين امر را ديگر محققان نيز

نيز گزارش شده است [.]١2

گزارش كردهاند [ .]22 ،2١اثر جمعيت بر درصد وزنی
خسارت بيماریها در سطح  5درصد و اثر زمان بررسی و

 .4. 3جوانهزنی سوخ

اثر متقابل اين دو عامل ،بر اين صفت ،در سطح  ١درصد

جوانهزنی پياز اصالحشده و تودة محلی بهبهان  ١٣5روز

معنادار بود (جدول  .)٣معنادار شدن اثر متقابل جمعيت و

بعد از انباركردن و در رقم ‘پريماورا’  ١50روز بعد از

زمان بررسی بر درصد خسارت بيماریها بيانگر

شروع انبارداری مشاهده شد (جدول  .)7دورة خواب اين

متفاوتبودن ميزان خسارت بيماریها در طول دورة

سه جمعيت در مقايسه با برخی تودههای بومی نظير سفيد

انبارداری در جمعيتهای مورد بررسی است.

كاشان و قرمز آذرشهر ،همچنين بعضی ارقام تجاری

درصد خسارت بيماریها در تمامی نوبتهای بررسی

روزكوتاه ،طوالنی است [ .]١4 ،١2 ،4به غير از

در پياز اصالحشده نسبت به تودة منشا بيشتر بود .تا 45

خصوصيات ژنتيکی ،يکی از داليل مهم طوالنیبودن دورة

روز بعد از شروع انبارداری كمترين ميزان خسارت

خواب اين جمعيتها ،مواجهنشدن سوخها با دمای مناسب

بيماریها به رقم ‘پريماورا’ مربوط بود ،ولی از اين هنگام

جوانهزنی ( ١0-20درجة سلسيوس) در اوايل و اواسط

به بعد خسارت بيماریها در اين رقم به ميزان قابلتوجهی

انبارداری است [ .]١5ديگر محققان دربارة تأثير دمای انبار

افزايش يافت ،بهطوری كه اين افزايش در مقايسه با پياز

بر جوانهزنی سوخ به نتايج مشابهی دست يافتند [.]24 ،١7
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اثر جمعيت ،زمان بررسی ،همچنين اثر متقابل اين دو عامل

صفت در رقم ‘پريماورا’ نسبت به پياز اصالحشده در همنة

بر درصد جوانهزنی سوخ در سطح  ١درصند معننادار بنود

نوبتهای بررسی ،كاهش معناداری را در سنطح  ١درصند

(جدول  .)6درصد جوانهزنی پياز اصالحشده در مقايسه بنا

نشان داد (جدول .)7

تودة منشا در يک نوبت ،در سطح  ١درصد كمتر بنود .اينن
جدول  .5مقایسة میانگین درصد خسارت بیماری به جمعیتها در زمانهای بررسی به روش  LSDدر
دورة انبارداری در شرایط كنترلنشده
ژنوتيپ

زمان بررسی
(روز بعد از شروع انبارداری)

محلی بهبهان

اصالحشدة بهبهان

پريماورا

١5

2/5١c

٣/78c

0/56e

٣0

d

c

e

٣/0١

5/٩4

١/٩7

45

6/06d

٩/5٣c

5/78e

60

6/66d

١١/٩c

8/88d

75

7/8١e

١4/28c

١6/٣٩c

٩0

e

c

a

8/87

١6/6٩

25/77

١05

١0/28e

١6/٩٩c

٣2/١١a

١20

١2/46e

١7/5٣c

٣8/٩5a

١٣5

d

١٣/76

c

١8/6٣

a

47/7٩

١50

d

١٣/77

c

١8/8١

a

5٣/58

١65

١٣/77d

١8/8١c

54/7٣a

١80

١٣/77d

20/6٣c

55/6٩a

حروف متفاوت در يک رديف بيانگر اختالف معنادار در سطح  5درصد است.

جدول  .6خالصة نتایج تجزیة واریانس درصد جوانهزنی سوخها در دورة انبارداری در شرایط كنترلنشده
منابع تغييرات

درجة آزادی

ميانگين مربعات

جمعيت

2

**8١/240

خطا

٩

0/١١2

زمان بررسی

4

**٣٩/880

اثر متقابل جمعيت زمان بررسی

8

**0/62٣

خطا

٣6

0/080

ضريب تغييرات ()%
**

5/58

معنادار در سطح احتمال  ١درصد
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جدول  .7مقایسة میانگین درصد جوانهزنی سوخ جمعیتها در زمانهای بررسی به روش LSD

در دورة انبارداری در شرایط كنترلنشده
ژنوتيپ

زمان بررسی
(روز بعد از شروع انبارداری)

محلی بهبهان

اصالحشدة بهبهان

پريماورا

١٣5

١0/76c

١١/85c

0e

١50

٣١/٩4a

2٣/76c

0/٣١e

١65

52/١4c

47/04c

١2/7٩e

١80

60/24c

55/04c

١6/48d

١٩5

62/2٣c

60/56c

١٩/5c

حروف متفاوت در يک رديف بيانگر اختالف معنادار در سطح  5درصد است.

شود .اختالف ضايعات كل انباری پياز اصالحشدة بهبهان و

وجود اختالف بين درصد جوانهزنی سوخ ارقام پياز را
ديگر محققان نيز گزارش كرده اند [ .]2٣ ،١6اگرچه درصند

تودة منشا در هيچ كدام از نوبتهای بررسنی (بنه اسنتثنای

جوانهزنی رقم ‘پريماورا’ در مقايسه بنا دو جمعينت ديگنر

روز  )١50معنادار نبود (جدول .)٩

كمتر بود ،اما اين امر ناشی از طوالنیتر بودن دورة خنواب

ضايعات انباری پياز اصالحشدة بهبهان و تودة منشا تنا

اين رقم نيست ،بلکه علت آن باال بنودن درصند ضنايعات

 ١20روز بعد از شروع انبارداری با آهنگ ماليمی افنزايش

انباری رقم ‘پريماورا’ قبل از خاتمة دورة خواب بوده است

يافت ،بهطوری كه متوسط ضايعات انباری روزاننه اينن دو

(درصد ضايعات انباری قبنل از شکسنتن خنواب در رقنم

جمعيت از شروع انبارداری تا اين هنگام ،به طنور متوسنط

‘پريماورا’ ،پياز اصالحشده و تودة محلی بهبهان ،بهترتينب

حدود  27درصد بود .ولی از روز  ١20تا انتهای انبارداری،

 ٣2/68 ،68/٩١و  ٣2/١بود).

شکستن خواب سوخ سبب شد كه درصد ضايعات كنل دو
جمعيت مزبور به طور قابنلمالحظنهای افنزايش يابند ،بنه

 .5. 3ضایعات کل

گونهای كه متوسط درصد روزانة ضايعات انبناری اينن دو

اثر جمعيت ،زمان بررسی و اثنر متقابنل اينن دو عامنل بنر

جمعيت در اين دوره نسبت به  ١20روز اول انبنارداری بنه

درصد ضايعات كل در سطح  ١درصد معنادار بود (جندول

ميزان  ٣٣٣/٣٣درصد افزايش يافت و به  0/٩درصد رسنيد.

 .)8تا  75روز بعد از شروع انبنارداری ،اخنتالف ضنايعات

بنابراين ،میتنوان نتيجنهگينری كنرد كنه حنداكثر قابلينت

كل بين جمعيتها قابلمالحظه نبود ولی از اين هنگنام تنا

انبارمانی پياز اصالحشدة بهبهان و تودة محلی حندود ١20

انتهای انبارداری ،افزايش قابلمالحظة ضايعات انباری رقنم

روز بعد از برداشت و رقم ‘پريماورا’ حدود  75روز بعد از

‘پريماورا’ ،در ابتدا به دليل بيماری كپک خاكستری ،سنپس

برداشت است.

جوانهزدن سوخ ،سبب شد ضايعات اين رقم در مقايسه بنا
پياز اصالحشدة بهبهان در سنطح معننادار  ١درصند بيشنتر
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جدول  .8خالصة نتایج تجزیة واریانس ضایعات كل سوخها در دورة انبارداری در شرایط كنترلنشده
منابع تغییرات

درجة آزادی

میانگین مربعات

جمعيت

2

**٩47/827

خطا

٩

٩8/١6١

زمان بررسی

١2

**١٣٣68/١4٣

اثر متقابل جمعيت و زمان

24

**١60/764

بررسی
خطا

١5/505

١08

8/6٩

ضريب تغييرات ()%
** معنادار در سطح احتمال  ١درصد

جدول  .9مقایسة میانگین درصد ضایعات كل ژنوتیپها در زمانهای بررسی به روش LSD

در دورة انبارداری در شرایط كنترلنشده
ژنوتيپ

زمان بررسی
(روز بعد از شروع انبارداری)

محلی بهبهان

اصالحشدة بهبهان

پريماورا

١5

6/02c

5/08c

٣/27c

٣0

c

c

b

٩/١2

8/87

6/٩٣

45

١6/62c

١6/٣١c

١٣/84c

60

١٩/07c

2١/06c

١8/28c

75

22/٣5c

24/4٣c

28/45c

٩0

c

c

25/52

2٩/7

a

40/04

١05

27/٩٣c

٣0/4٣c

50/0١a

١20

٣2/١c

٣2/78c

58/56a

c

46/١5

a

68/٩١

c

60/68

a

77/47

٩١/٩8a
٩6/٩8a

١٣5

c

44/٩4

١50

a

68/٣2

١65

8٩/5٣c

85/2c

١80

٩8/0١c

٩4/54c

١٩5

c

c

١00

١00

حروف متفاوت در يک رديف بيانگر اختالف معنادار در سطح  5درصد است.
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 .4نتيجهگيری

به تريپس در ژنوتينپ اصنالحشندة سنفيد خمنين در

عمليننات اصننالحی ،بننه دليننل كنناهش درصنند دوقلننويی و

مقايسه با ارقام پياز راينج در كشنور .چکيندة مقناالت

ناخالصی رنگ سوخ سبب افزايش عملکرد قابلفروش پياز

سومين كنگره علوم باغبانی ايران .ص.2٩2-2٩١ .

اصالحشده در مقايسه با تودة منشنا شند .از طنرف ديگنر،

 .7كريمزاده ق ،پاكنينا ر و خندادادی م ( )١٣84مطالعنة

افزايش درصد مادة خشک سوخ و كاهش قطر گنردن پيناز
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اصالحشده در افزايش عمر انباری اين جمعيت مؤثر است.

تودههای بومی پياز خنوراكی اينران .خالصنة مقناالت
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 .8المعی هروان ج ( )١٣86ارزيابی صفات كمّی و كيفنی

 . .١بایبوردی ا وملکوتی م ج ( )١٣78ضرورت مصرف

نتاج حاصل از نسلهای گزينش تودههنای پيناز قنولی

بهينة كود برای افزايش كمّی و كيفی و كاهش غلظنت

قصه با تودههای محلی مورد كشت در اسنتان زنجنان.
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خالصة مقاالت پنجمين كنگنره علنوم باغبنانی اينران.

 ١6ص.

ص.٣8-٣7 .

 .2دارابی ع ،باباالر م ،كاشی ع و خدادادی م ( )١٣87اثنر

 .٩مبلی م ،دهداری ا و رضايی ع ( )١٣80بررسنی تننوع

دو اقلننيم متفنناوت بهبهننان و كننرج بننر سننوخدهننی و

ژنتيکی و روابط بين صفات فيزيولوژيکی و زراعی در

ويژگیهای كمّی و كيفنی شنش تنودة پيناز ( Allium
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 .١١مفيدی ع ( )١٣50بررسی و اصالح پيازهای خنوراكی
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