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   ژنوتیپ سوخ هایویژگی برخی و اقتصادی عملکرد زنی،جوانه هایمولفۀ بر بذر اندازۀ و پرایمینگ تاثیر

 (.Allium cepa L) خوراکی پیاز زرگان رقم و قرمزآذرشهر

 2مهدی تاج بخش شیشوان ،*1شیشوان ایزدخواه موسی

 اروميه دانشگاه كشاورزي، دانشكده زراعت، دكتري سابق دانشجوي. 1

 اروميه دانشگاه كشاورزي، دانشكده ، زراعت گروه استاد. 2

 (22/11/1931 پذیرش: تاریخ؛ 22/70/1931 دریافت: تاریخ)

 چکیده

 ایو   ،خووراكی  پيواز  زرگوا   رقو    و  قرمزآذرشورر  ژنوتيو   سوو   هايویژگی برخی و اقتصادي عملكرد زنی،جوانه هايمولفۀ بر بذر اندازۀ و تيمارپيش تاثير ارزیابی منظور به

 تحقيقوات  مركوز  تحقيقواتی  مزرعوه  و آزمایشوگاه  در تكورار  سوه  بوا  تصوادفی  كامول  يهوا بلوك طرح قالب در فاكتوریل صورت به (1932 و 1931) زراعی سال دو در پژوهش

 سواعت،  2 مودت  بوه  مقحور  آب بوا  پرایمينو   )هيودرو  سوح   چروار  در پرایمينو   شوامل  آزموایش  فاكتورهواي  گردیود.  اجورا  شرقی آذربایجا  استا  طبيعی منابع و كشاورزي

 و  درشوت(  و متوسو   )ریوز،  سوح   سوه  در بوذر  اندازۀ شاهد( و ساعت 2 مدت به درصد 2  فوالمي  مادۀ با پرایمين  ،ساعت 2 مدت به درصد2 پتاسي  نيترات با پرایمين هالو

 هواي ویژگوی  گياهچوه،  و چوه ساقه چه،ریشه طول ،گياهچهویگور شاخص زنی،جوانه درصد : شامل  زنیجوانه هايمولفۀ بود. ا گزر و قرمزآذرشرر بررسی مورد رق  و ژنوتي 

 نتوای   گرفوت.  قرار بررسی مورد مركزه چند هايسو  درصد و اسپورات تعداد ، فوزاریوم به آلوده دوقلو، ميخی، سه، دو، یک، درجه پيازهاي اقتصادي، عملكرد شامل:  سو 

 هواي مولفۀ بربود موجب بذر پرایمين  كه داد نشا  نتای  داد. نشا  دارمعنی تفاوت آماري لحاظ از بررسی مورد هايویژگی تمام نظر از بذر اندازه و پرایمين  اثر كه داد نشا 

 در تو   20/29 و 29/730 درصود،  01/30برابور  ترتيوب  به اقتصادي عملكرد و گياهچه بنيه شاخص زنی،جوانه ددرص بيشتری  كه طوري به گردید اقتصادي عملكرد و زنیجوانه

 زنوی، جوانوه  ددرص بيشتری  كه داد نشا  بذر اندازه يهاميانگي  مقایسه همچني  .آمد دست به شاهد تيمار از آنرا كمتری  و داشت تعلق فوالمي  آمينه اسيد با پرایمين  به هكتار

 شد. حاصل ریز بذور از آنرا كمتری  و درشت بذور از هكتار در ت  22/22 و 39/723 درصد، 27/32برابر ترتيب به اقتصادي عملكرد و گياهچه بنيه شاخص

  یفوزار و فوالمي  ویگور، شاخص اسموپرایمين ، :کلیدی کلمات
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Abstract  

In order to evaluate the effect of priming and seed size on germination components, marketable yield, and some 

characteristics of onion genotypes a factorial field experiment based on a randomized complete block design with three 

replications was conducted in 2012 and 2013 cropping season in laboratory and research field at Agriculture and Natural 

Resources Research Center of East Azarbayjan, Iran. The experimental treatments included priming (at four levels: 

hydropriming with distilled water for  4 hrs, halopriming with %2 KNO3 for  8 hrs, priming with falommin amino acid 

with 2% for  8 hrs and control (without priming), seed size (at three levels: small, medium, large) and cultivar (at two 

levels: Red Azarshahr and Zargan). Germination components such as shoot lengt,  root lengt , seedling length , seedling 

vigor index, marketable yield and some onion characteristics such as percentage of class I, class II and class III, thick-

neck, percentage double bulbs, fusarium infected bulbs percent, sprout number and percentage of bulbs containing 

multiple centers (PMC) were studied. Results showed that seed priming and seed size improved germination components 

and marketable yield. The highest germination percentage, seedling vigor index marketable yield were obtained from 

plant that primed with folammin amino acid 97.75 percent, 697.83 and 43.87 ton/ha respectively, and the lowest were 

achieved from control (unprimed). Also mean comparison indicated the highest germination percentage, seedling vigor 

index marketable yield were obtained from large seed size 98.20 percent, 689.93, 95 percent and 42.48 ton/ha 

respectively, and the lowest were achieved from small seed size.  
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 مقدمه

 تيوره  از اسوت  گياهی (.Allium cepa L) پيازخوراكی

 خانوارهواي  غوذایی  سوبد  در مختلو   طور   به  كه 1آلياسه

 دنيوا  در پياز كلی طوربه گيرد.می قرار استفاده مورد ایرانی

 و نشوایی  كشت مزرعه، در بذر مستقي  كشت طریق، سه به

  شوووووودموووووی كاشوووووته كوچوووووک يهووووواپيازچوووووه

(Izadkhah et al., 2010.)  از اسووتفاده روش ،ارزانتووری 

 در و دنيووا منوواطق بيشووتر در و اسووت بووذر مسووتقي  تشووك

 و است طوالنی كافی اندازه به رشد فصل طول كه جاهایی

 دشومی استفاده آ  از نيست نياز مورد رس زود محصول یا

(Izadkhah et al., 2010.) كشووت مشووك ت از یكووی 

 در كووه بوووده پيوواز بووذر نووامنظ  زنوویجوانووه بووذر مسووتقي 

  گيوووردموووی انجوووام توووريطووووالنی زموووانی هوووايهدور

(Brewster, 2008.)  اسوتقرار  توا  كاشوت  بوي   زموا   مودت 

 گياها  ايمزرعه عملكرد بر ايم حظه قابل تأثير گياهچه،

 و زنوی جوانه درصد و سرعت رابحه همي  در دارد. زراعی

 هسوتند،  برخووردار  ايویوژه  اهميت از هاگياهچه شد  سبز

 اسوتقرار  نياز پيش زنی،جوانه فرآیندهاي همزمانی و تسریع

 و منوابع  از كارآمود  اسوتفاده  و خووب  گيواهی  پوشش یک

 زنوی جوانوه  (.Harris et al., 1999) است عملكرد افزایش

 حساسوويت اسووت، اپيجيول  صووورت بوه  كووه پيواز  گيوواه بوذر 

 و سوله  خواك،  فشوردگی  مثول  مختلفوی  عوامول  به بيشتري

 رابحوه  ایو   در .(Brewster, 2008) دارنود  هوا پاتوژ  حمله

 بوی  طور به پياز بذر زنیجوانه بربود جرت پيازكار زارعا 

 برد  باال بر ع وه امر ای  كه كنندمی استفاده ماسه از رویه

 سوح   واحود  در توليود  هواي هزینوه  و مصرفی انرژي ميزا 

 خوواك شوويمایی و فيزیكووی خصوصوويات تخریووب باعوو 

 گذشووته دهووه سووه در .(Masshia et al., 2001) شووودمووی

 بوراي  مناسوب  اهكارهواي ر یافت  هدف با ايگسترده هايت ش

 گياهوا   در مزرعوه  در گياهچوه  اوليوه  قرارتاس و زنیجوانه بربود

 قودرت  كه ايساده هايتكنيک از یكی است. شده آغاز زراعی

 منوابع  از اسوتفاده  در گياه كارایی نتيجه در و هاگياهچه استقرار و

  باشوودمووی بووذر پرایمينوو  بخشوودمووی بربووود مووزار  در را

(2012 ,al. et Yarnia.) 1انووا   كموک  به توا می را بذر بنيه 

 و سوورعت افووزایش باعوو  كووه 2بووذر پرایمينوو  يهوواروش

 شده تيمار بذرهاي بخشيد. بربود شوند،می زنیجوانه یكنواختی

 آغواز  را خوود  متابوليسو   و كورده  جوذب  آب سوریعا   تواننود می

 منجور  موضو  ای  .(Asgedom & Becker, 2001) نمایند

 فيزیولووژیكی  غيریكنوواختی  كواهش  و بيشتر زنیجوانه به

 بربوود  باعو   و (Rowse, 1995) زنوی هجوان ذاتی و طبيعی

 افوزایش  و خشكی تحمل افزایش و گياهی پوشش استقرار

 ;Rubatzky & Yamaguchi 1999) شوود موی  عملكورد 

Harris et al., 2008.) زابيمواري  مختلو   عوامول  بوي   در 

 هواي گونوه  گردنود، موی  پياز به اقتصادي خسارت سبب كه

 آلودگيروواي .برخوردارنوود بسووزایی اهميووت از فوووزاری 

 مراحوول تووا و شووده شوورو  مزرعووه از معموووال فوزاریووومی

 در ايم حظه قابل كاهش باع  و  یابدمی ادامه انبارداري

 و شوندمی آ  بازارپسندي و پياز محصول كيفيت و كميت

 بوه  مقاوموت  لحواظ  از زیوادي  ژنتيكوی  تنو  ،پياز ارقام بي 

(. Galvan et al., 2008) دارد وجود فوزاریوم مر  بيماري

 ویوژه  به ،مختل  تيمارهايپيش نقش از مختل  تحقيقات

 گياهوا   رهوایی  مكانسوي   بر گذاريتاثير در بيوپرایمين ،

 نتوای   اند.داده خبر بيماریزا عامل ازدیاد كنترل یا و زراعی

  ميكروارگانيسووو  از اسوووتفاده كوووه داد نشوووا  تحقيقوووات

Pseudomonas aureofacens روش با تركيبی صورت به 

  قووووووار  بيولوووووووژیكی كنتوووووورل در اسووووووموپرایمين 

Pythium ultimum نقوش  فرنگوی  گوجوه  هواي گياهچه در 

 (.Warren & Bennet, 2000) است داشته چشمگيري بسيار

 (Devaraju et al., 2011) همكارا  و دیواراجو اتقتحقي نتای 

 مووواد از اسووتفاده بووا پيوواز بووذر تيمووارپوويش كووه داد نشووا 

 توک  عملكرد پياز، قحر پياز، وز  افزایش باع  اسموتيک

 نتووای  گردیوود. شوواهد بووا مقایسووه در كوول عملكوورد و بوتووه

 نشوا   (Yarnia et al., 2012) همكوارا   و یارنيا تحقيقات

 شوويمایی موواد  از اسوتفاده  بووا پيواز  بوذر  تيمووارپويش  كوه  داد

                                                           
1 Alliaceae 

2 Seed priming  
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 گياهچوه،  طوول  زنی،جوانه صددر افزایش باع  هورمونی

 شواهد  بوا  مقایسوه  در گياهچه خشک وز  و چههریش طول

 13 حواوي  نيتوروز   عنصور  بر ع وه 1فوالمي  ماده .گردید

 نقوش  آ  در موجود نيتروژ  كه باشد،می آزاد آمينه اسيد

 از یكوی  و دارد گيواه  فيزیولووژي  و نموو  و رشود  در مرمی

 و هوواپووروتني  ،آمينووه اسوويدهاي دهنووده تشووكيل اجووزاي

  ATP و كلروفيول  سواختار  در كه است نوكلنيک اسيدهاي

 مصورف  گيواه  تغذیوه  در عناصور  سوایر  از بيش و رفته بكار

 آزاد آمينووه اسوويدهاي (.Jonesa et al., 2005) شووودمووی

 عناصور  جذب قابليت افزایش بر تأثير با فوالمي  در موجود

 هووايتوونش بووه مقاومووت هووا،ميتوكنوودري فعاليووت غووذایی،

 بور  فتوسونتز  بور  توأثير  نتيجوه  در و كلروفيل غلظت محيحی،

  شووووندموووی واقوووع مووووثر گياهوووا  عملكووورد و رشووود

(Taylor et al., 2004.) در موجووود گلوتاميووک اسوويد 

 در سيتوپ سو   اسوموتيک  عامل عنوا  به تواندمی فوالمي 

 توأثير  هوا روزنه شد  یسته و باز بر روزنه محافظ هايسلول

 تحقيقوووات نتوووای  (.Wallsgrove, 1995) باشووود گوووذار

 داد نشوا   (Izadkhah et al., 2016) همكارا  و ایزدخواه

 پيواز  گيواه  در پرایمينو   عنووا  بوه  فوالمي  مادۀ از استفاده

 افوزایش  و رشود  فيزیولووژیكی  هواي شواخص  بربوود  باع 

 از دیگوور یكووی گردیوود. سووو  خشووک و توور عملكردهواي 

 انودازه  باشود. می بذر اندازه زنی، جوانه بر موثر فاكتورهاي

 عوامول  تواثير  تحت كه است بذر كيفی خصوصيات از بذر

 موقعيت مزرعه، در مادر گياها  موقعيت محيحی، ژنتيكی،

 قوورار آذیوو  گوول محووور روي یووا مووادر گيوواه روي بووذرها

 انودازه  تواثير  (.Tajbakhsh and Ghiyas, 2008) گيورد می

 نشوا   را متفواوتی  نتوای   گياهچوه  رشد و زنی جوانه بر بذر

 ارتبوا   هوا گياهچوه  اوليه رشد و بذر اندازه بي  است. داده

 (.Haromoto and Gallandt, 2005) دارد وجوود  مثبتوی 

 تریع سریع تنرا نه تربزرگ بذور به نسبت تر كوچک بذور

 سوبز  تور سوریع  نيوز  آنرا هايگياهچه بلكه دزننمی جوانه تر

 همكارا  و خومبا (.Lafond and Baker, 1986) شوندمی

                                                           
1 Folammin  

(Komba et al., 2007) هواي انودازه  بوي   كردنود  گزارش 

 ،زنوی جوانوه  سورعت  نظر از يدارمعنی تفاوت بذر متفاوت

 و موازور  تحقيقات نتای  ندارد. وجود عملكرد و شد  سبز

 گيواهی  داد نشوا   (Mazur and Ferance , 1994) فرانس

 تجمع كرده، رشد ترسریع آیدمی بوجود بزرگتر بذر زا كه

 عملكوورد و بووده  بيشووتر هووایی  هواي قسوومت خشوک  مواده 

 كننود. موی  توليود  كوچوک  بوذرهاي  بوا  مقایسوه  در بيشتري

 شواخص  زنوی، جوانوه  درصود  بوذر،  انودازه  بي  پياز درگياه

 همچنوي   و گياهچه اوليه استقرار مزرعه، در گياهچه ظرور

 دارد وجوود  مثبوت  همبستگی اقتصادي و كل عملكردهاي

(Gamiel et al., 1990.)  همكارا  و اسپور تحقيقات نتای 

(Spurr et al., 2002)  انودازه  بوي   مثبتوی  ارتبا  داد، نشا 

 گيواه  در كورد   سوبز  یكنوواختی  و زنی جوانه سرعت بذر،

 دارد. دوجو پياز

 كووارایی و تووأثير تعيووي  تحقيووق ایوو  اجووراي از هوودف

 از اسوتفاده  بوا  خوراكی پياز ارقام بذر پرایمين  يهاروش

 نيتوورات بووا هالوپرایمينو   مقحوور، آب بووا دروپرایمين يو ه

 و درصود  2 فووالمي   مواده  بوا  پرایمين  و درصد 2 پتاسي 

 عملكورد  زنوی، جوانوه  هايمولفۀ بر بذر مختل  هايۀانداز

 پيواز  هواي ژنوتيو   سوو   هواي ویژگوی  برخوی  و اقتصادي

 .بود بذر ۀانداز و پرایمين  روش مناسب تعيي  و خوراكی

 هاروش و مواد

 بوور بووذر انوودازۀ و تيمووارپوويش توواثير ارزیووابی منظووور بووه

 هايویژگی برخی و اقتصادي عملكرد زنی،جوانه هايمولفۀ

 ،خووراكی  پيواز  زرگوا   رقو   و قزمزآذرشورر  ژنوتيو   سو 

 كامول  هواي بلووك  قالوب  در فاكتوریول  صورتبه آزمایشی

 (1931-1932) زراعوی  سال دو طی در تكرار سه با تصادفی

 و كشوواورزي تحقيقووات مركووز فيزیولوووژي، آزمایشووگاه در

 مزرعه در و )خسروشرر( شرقیآذربایجا  استا  طبيعی منابع

 چرار شامل آزمایشی تيمارهاي شد. اجرا مركز ای  پژوهشی

 2 مودت  بوه  مقحور  آب با هيدروپرایمين ) پرایمين  روش

 2 مودت  بوه  درصد 2 پتاسي  نيترات با هالوپرایمين  ساعت،
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 بوه  درصود  2  فووالمي   موادۀ  از اسوتفاده  با پرایمين  ساعت،

 بوذر  انودازه  سه و پرایمين (( )بدو  شاهد و ساعت 2 مدت

 9 قحور  بوا  درشوت  و 2/2 قحور  بوا  متوسو   ،7/2 قحور  بوا  )ریز

 قرموز  پيواز  شوامل  بررسوی  موورد  رقو   و ژنوتيو   ،متور( ميلی

 هووايسووو  زیوواد، بسوويار عملكوورد بووا )دیوورس، آذرشوورر

 قرموز،  پوسوت  رنو   مناسب، سو  خشک وز  یكنواخت،

 تيوره،  سبز برگ رن  قرمز، هايرگه با سفيد گوشت رن 

 كيفيوت  بوا  و تنود  طعو   گ بی، سو  شكل بلند، بوته ارتفا 

 زیواد،  عملكرد با زودرس، )تقریبا  ا گزر رق  و  باال( انباري

 رنوو  مناسوب،  سووو  خشوک  وز  یكنواخووت، هواي سوو  

 روشو ،  سوبز  برگ رن  سفيد، گوشت رن  مسی، پوست

 بوا  و تنود  بسويار  طعو   پرو ،  سو  شكل متوس ، بوته ارتفا 

 آزموایش  در استفاده مورد بذور .بود متوس ( انباري كيفيت

 دو هر كه بودند زرگا  رق  و قرمزآذرشرر بومی توده شامل

 تريوه  كور   بوذر  و نروال  تريوه  و اص ح تحقيقات موسسه از

 ژ  بانوک  واحود  توسو   قرمزآذرشرر بومی )توده گردیدند

 آوري جموع 1937 سال طی آذرشرر شررستا  از موسسه آ 

 اسوتاندارد  هواي الوک  از بوذور  سوازي  جودا  بوراي  بود(. شده

 2/2 نموره  بوا  بيضوی  سوورا   شوكل،  مسوتحيلی  آزمایشگاهی

 بوذور  بوراي  متور ميلوی  7/2 نموره  بوا  ریوز،  بذور براي مترميلی

 و شود  استفاده درشت بذرو براي مترميلی 9 نمره با و متوس 

 شدند. تفكيک درشت و متوس  ریز، سح  سه به بذور

 غلظوت  سوازي  برينوه  منظوور  بوه  آزمایشگاهی: مرحله

 هواي آزموایش  تيمارهوا، پويش  اعموال  زموا   مدت و عناصر

 بوي   انجم  استاندارد، زنیجوانه آزمو  قالب در مقدماتی

 بووا نرایووت در و شوود انجووام (ISTA) 1بووذر آزمووو  المللووی

 غلظت زنی،جوانه سرعت و درصد حداكثر داشت  ملحوظ

 نيتورات  بوراي  (%9 و %2 ،%1 هواي غلظوت  بي  )از درصد 2

 )از درصود  2 غلظوت  و (Izadkhah et al., 2016) پتاسوي  

 فووووالمي  مووواده بوووراي (%9 و %2 ،%1 هوووايغلظوووت بوووي 

(Izadkhah et al., 2016) ساعت 2 زما  مدت همچني  و 

 ساخت %3/33 خلوص )با  پتاسي  نيترات با پرایمين  براي

 %21/33 خلووص  )با فوالمي  ماده و آلما ( مرك كارخانه

                                                           
1 International Seed Testing Association  

 22 و 17 ،2 هايدوره بي  از آلما ( مرك كارخانه ساخت

 بي  از ساعت 2 زما  مدت هيدروپرایمين  براي و ساعت

 Ramezani and Rezaei) سوواعت 2 و 2 ،2 هووايدوره

Sokht-Abandani, 2012) پيوواز بووذور پرایمينوو  بووراي 

 02 مودت  به مقحر آب با شده پرایمين  بذور و شد تعيي 

 سپس .شدند نگرداري درصد 177نسبی رطوبت در ساعت

 هوواي  جریوا   در ساعت 22 ها،مدت ای  طی از بعد بذور

 .گردد خشک آنرا سححی رطوبت تا شدند داده قرار آزاد

 17 پتوري  هور  در زنوی جوانوه  آزموایش  براي بعد مرحله در

 با محابق سپس شد. كشت صافی كاغذ دو بي  در بذر عدد

 (،آزمووو ISTA) بووذر آزمووو  المللووی بووي  انجموو  قووواني 

 درجوه  27 دماي با رانكوباتو درو  در استاندارد زنیجوانه

 بوه  تاریكی شرای  و درصد 77 نسبی رطوبت و گرادسانتی

  گرفوووووت انجووووام  شوووودند  داده قوووورار  روز 12 موووودت 

(ISTA, 2010). در فاكتوریول  اسوتفاده  مورد آماري طرح 

 اداموه،  در بود. تكرار سه با تصادفی كامل هايبلوك قالب

 چوه( ریشوه  متوري ميلی دو )خرو  زدهجوانه بذور شمارش

 روز پایووا  تووا و گرفووت صووورت روزانووه مرتووب طوووربووه

 روز در زنی جوانه .یافت ادامه آزمایش شرو  از دوازده 

 پایوا   نشود  مشواهده  زنوی جوانوه  هيچ كه زمانی و دوازده 

 زدهجوانوه  بذور تعداد آزمایش پایا  در .گردید تلقی یافته

 درصود  شوامل  زنوی جوانوه  هواي شاخص و گردید شمارش

 شواخص  و (Panwar and Bhardwaj, 2005) زنوی جوانوه 

 بوا  (Abdul-Baki and Anderson. 1973) گياهچوه  بنيوه 

 گردید. محاسبه زیر ریاضی رواب  از استفاده

= درصد جوانهزنی    تعدادكل بذرهاي جوانهزده

× بذرهاي تعداد شده كاشته)/ 100) 

 

=  شاخص بنيه گياهچه × درصد جوانهزنی  طول گياهچه

ریشهچه طول)                                    +  (ساقهچه طول 

 17 گياهچوه  و چهساقه چه،ریشه طول گيري اندازه براي

 بحووور بررسووی مووورد تيموواري تركيووب از عووادي گياهچووه
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 بوا  گياهچوه  و چوه ریشوه  و چوه سواقه  طول و انتخاب تصادفی

 شد. گيري اندازه متر(سانتی حسب )بر كش خ  از استفاده

 ابتدا اي،مزرعه آزمایش اجراي براي ای:مزرعه مرحله

 بذرها روي آزمایشگاهی مرحله در برتر پرایمين  تيمارهاي

 و پرایمينو   تيمارهواي  اثرات ارزیابی منظوربه شدند. اعمال

 سوو   هواي ویژگوی  برخی و اقتصادي عملكرد بر بذر اندازه

 تحقيقوات  مركز در پژوهش ای  مزرعه، در پياز هايژنوتي 

 جغرافيایی طول با شرقیآذربایجا  طبيعی منابع و كشاورزي

 و درجوه  92 جغرافيوایی  عور   شرقی، دقيقه 21 و درجه 27

 هواي بلووك  قالب در فاكتوریل صورت به شمالی، دقيقه 21

 اجوورا بووه 1932 و 1931 زراعوی  سووال دو در تصووادفی كامول 

 خشووک نيمووه اقلووي  داراي آزمووایش محوول شوود. گذاشووته

 متور،  9/1923 دریوا  سح  از ارتفا  آمبرژه(، روش )براساس

 درجوه  -1/22 دما حداقل گراد،سانتی درجه 93 دما حداكثر

 متور  ميلوی  1/921حودود  متوسو   با اقلي  داراي و گرادسانتی

 اط عووات از برخووی 1 جوودول در بووود. آسوومانی نووزوالت

 است. شده آورده آزمایش اجراي محل هواشناسی

 

 (1932 و 1931 زراعی )سال پياز رشد دورۀ طول در آزمایش اجراي محل هواشناسی اط عات .1 جدول

Table 1. Meteorological information at expremental site in two growing season 2012- 2013 
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 ماه

Month 

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

252.9 205.9 81 71 31 25 38.1 35.1 18.5 16.5 9 4.1 
 فروردی 

Mar. 

265.3 251.9 74 73 30 24 34.9 10.1 23.6 19.9 11 6.1 
 اردیبرشت

Apr. 

327.7 319.1 67 59 21 20 23.9 14.7 28.3 28.7 14.7 15.6 
 خرداد

May. 

379.7 332.1 54 63 18 22 4.7 14.3 32.7 31.7 19.3 19 
 تير

Jun. 

356.5 328.7 56 44 20 15 0 5.6 35.3 32.7 19.1 22.5 
 مرداد

Agu. 

340.2 332.5 58 61 15 21 0 2.1 31.4 30.7 17.2 16 
 شرریور

Sep. 

279.7 276.5 59 59 21 22 5.7 5.2 25.7 22.7 11.8 8.8 
 مرر

Oct. 

182.5 174.6 80 79 42 43 33.6 15.3 16.8 14.8 6.5 4.5 
 آبا 

Nov. 

2980.6 277.66 68 65 24 25 - - 26.64 24.71 13.58 12.07 
 ميانگي 

Mean 

2384.5 2221.3 - -  - 155 92.8 - - - - 
 مجمو 

Total 

 

 بوودو  تيمووار همووراه بووه شووده پوورای  بووذور ادامووه در

 ایجاد يهاشيار روي و دستی صورت به )شاهد( پرایمين 

 كشووت متور  سوانتی  2 حودودا   عموق  در هوا ردیو   در شوده 

 داراي و متور(  2×9) مربوع  متور  7آزمایشی كرت هر شدند.
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 17 پيازها كشت تراك  كرت هر در بود، كشت ردی  17

 سوانتيمتر، 17 ردیو   روي بر پيازها فاصله مترمربع، در بوته

 گرفتوه  نظور  در سانتيمتر 27 كشت يهاردی  بي  فاصله و

 127 شوامل  خاك آزمو  براساس كود مصرف ميزا  شد.

 سووولفات كيلوووگرم 77 ترپيوول، فسووفات سوووپر كيلوووگرم

 یكنواخوت  طور به زمي  تريه هنگام در هكتاركه در پتاسي 

 بوه  نيز الزم نيتروژنه كود گردید. مخلو  خاك با و پخش

 9در اوره منبووع از خووالص نيتووروژ  گوورم كيلووو 111 ميووزا 

 نيوز  بقيه سوم دو و وجي  اولي  از بعد آ  سوم یک نوبت،

 بوه  وجوي ،  سوومي   و دوموي   اتموام  از پوس  و نوبت دو در

 و توریپس  بوا  مبوارزه  منظوور  به شد. مصرف سرك صورت

 و 1/1 نسبت به دیازینو  و كنفيدوئيد سموم از آفات دیگر

 برداشووت از قبوول روز 27حوودود شوود. اسووتفاده هووزار در 1

 سرولت و پيازها رطوبت كاهش رشد، شد  متوق  جرت

 17 الوی  0 مودت  به پيازها شد. قحع آبياري برداشت، درامر

 صفات شوند. خشک تا شد نگرداري آفتاب مقابل در روز

 درجوه  پيازهواي   اقتصوادي  عملكورد  شوامل،  ارزیابی مورد

 پيازهواي  قلوو،  چنود  دویوا  هواي سو  ميخی، سه، دو، یک،

 هواي سوو   درصود  و اسوپورات  تعوداد  ، فوزاریوم به آلوده

 شووده شناسووایی فوزاریوووم قووار  گونووه بووود. مركووزه چنوود

Fusarium oxysporum بووه آلوووده هووايسووو  و بووود 

 پوسويده  موجوود  هواي ریشه یا و بود ریشه فاقد یا فوزاریوم

 .بود هشد ظاهر آنرا روي بر رن  سفيد كپكی توده و هشد

 بوه  بيمواري  توسعه با و داده رن  ريتغي سو  طبق همچني 

 آبكوی  نيموه  و پوسويدگی  موجوب  سوو ،  هايفلس داخل

 اندازه اقتصادي عملكرد برآورد براي .بود شده سو  شد 

 ردیو   دو اسوتثناي  بوه  را كورت  هور  هواي سوو   كول  قحر

 متور ميلوی  صودم  یوک  دقوت  با كوليس از استفاده با كناري

 معادلوه  وسويله  به اقتصادي عملكرد سپس شد، گيرياندازه

 (.al. et Izadkhah, 2010) شد محاسبه زیر

اقتصادي عملكرد = + درجه پيازیک) (پياز درجه دو ×  عملكرد كل

 هور  يهوا سوو   كول  قحر اندازه سو ، بندي درجه براي

 بوا  كوليس از استفاده با كناري ردی  دو استثناي به را كرت

 آزموایش  ایو   در شود  گيوري  اندازه ميليمتر صدم یک دقت

 زیرانجوام  صوورت  بوه  USDA اسواس  بور  پيازها بندي درجه

 پيواز  (.USDA.1997; Izadkhah et al., 2010) گرفوت 

 قحر دو: درجه پياز متر،سانتی 0 از بيشتر پياز قحر یک: درجه

 كوچكتر پياز قحر سه: درجه پياز و مترسانتی 0 الی 1 بي  پياز

 پيازهواي  درصود  تعيي  براي شد. گرفته نظر در مترسانتی 1از

 يهوا سو  و قلو چند یا دو ، ميخی پيازهاي و 9 ،2 ،1 درجه

 شد. اسفاده زیر يهافرمول از فوزاریوم به آلوده

 1 درجه پيازهاي درصد

= درصد پيازهاي درجه یک
 تعداد پيازهاي درجه یک 

   تعداد كل پيازهاي كرت  آزمایشی
× 177 

 2 درجه پيازهاي درصد

= درصد پيازهاي درجه دو
 تعداد پيازهاي درجه دو 

   تعداد كل پيازهاي كرت  آزمایشی
× 177 

 9 درجه پيازهاي درصد

= درصد پيازهاي درجه سه
    تعداد پيازهاي درجه سه 

   تعداد كل پيازهاي كرت  آزمایشی
× 177 

 شكل ميخی پيازهاي درصد

= درصدپيازهاي ميخی شكل
     تعداد پيازهاي ميخی شكل

   تعداد كل پيازهاي كرت  آزمایشی
× 177 

 دوقلو پيازهاي درصد

= درصدپيازهاي دوقلو
     تعداد پيازهاي دوقلو

   تعداد كل پيازهاي كرت  آزمایشی
× 177 

 فوزاریوم به آلوده هايسو  درصد

=   درصد سو هاي آلوده فوزاریوم
هايسو  آلوده به فوزاریوم       تعداد 

   تعداد كل پيازهاي كرت  آزمایشی
× 177 

 به سو  عدد 17 تكرار هر از صفات گيرياندازه براي

 تعداد صفات آزمایشگاه در و شد انتخاب تصادفی صورت

 قرار بررسی مورد مركزه چند هايسو  درصد و اسپورات

 گرفت.

 درصوود محاسووبه و هووااسووپورات تعووداد شوومارش بووراي

 سوو   17 تعوداد  عرضوی  بورش  از  مركوزه  چنود  هايسو 
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 آمواري  تحليول  و تجزیوه  بوراي  نرایوت  در گردیود.  اسفاده

 رسو   بوراي  و MSTAT-C و SAS افزارهاي نرم از هاداده

 تجزیووه انجووام از قبوول شوود. اسووتفاده Excel  از نمودارهووا

 خحاهوواي واریووانس همگنووی آزمووو  مركووب واریووانس

 تجزیوه  در شد. انجام بارتلت آزمو  از استفاده با آزمایشی

 استفاده با تغيير منابع بود  دار معنی براي F آزمو  مركب،

 اثور  بوود   ثابوت  فور   بوا  مربعات ميانگي  ریاضی اميد از

 مقایسوه  حرت و شد انجام سال اثر بود  تصادفی و تيمارها

 شد. استفاده دانك  ايدامنه چند آزمو  از ميانگي 

 وبحث نتایج

 اطمينوا   منظور به مركب، واریانس تجزیه انجام از پيش

 انجام بارتلت آزمو  آزمایشی، خحاهاي واریانس همگنی از

 جدول از حاصل χ²  از شده محاسبه χ² اینكه به توجه با شد.

 بوي   اخوت ف  و شوده  پذیرفتوه  0H فورص  نتيجه در بود كمتر

 بوا  بودنود.  یكنواخت هاواریانس و نبوده دارمعنی هاواریانس

 هواي مواه  در 31 زراعوی  لسوا  در هووا  دمواي  كهای  به توجه

 در پيواز  هواي استقرارگياهچه زما  كه اردیبرشت و فروردی 

 بوود  32 زراعوی  سوال  از تور نامناسوب  بسويار  بوود  اصلی زمي 

 مجموع  و بارندگی )دما، محيحی شرای  مجمو  .(1 )جدول

 سوال  بوه  نسوبت  (32) آزموایش  دوم سال در آفتابی( ساعات

 آزموایش،  ایو   شورای   در پياز گياه رشد براي كه (31) اول

 از قبول  مناسوبی  رویوش  پيواز  هواي گياهچوه  و بوود  تر مناسب

 موورد  صوفات  هموه  در سوال  اثر نتيجه در داشتند دهی سو 

 درصوود یووک احتمووال سووح  در آزمووایش ایوو  در بررسووی

 عوامول  تغييورات  از ناشوی  توانود موی  مووارد  ای  داربود.معنی

 هواي سوال  هووایی  و آب شورای   در اخوت ف  و اكولوژیكی

 وجوود  آنروا  بور  كنترلوی  عمول  در كوه  باشد آزمایش اجراي

 نتوای   ارائوه  در موضو  ای  تكرار، از جلوگيري براي ندارد.

 شد. نخواهد قيد بررسی مورد صفات به مربو 

 آزمایشگاه در زنیجوانه هایشاخص

 گیاهچه و چهساقه چه،ریشه طول

 كوه  داد نشوا   آزمایشوی  هواي داده واریانس تجزیه نتای 

 از آزموایش  موورد  پيواز  ژنوتي  و بذر اندازه و پرایمين  اثر

 اخت ف گياهچه طول و چهساقه چه،ریشه طول  صفات نظر

 دارد. وجووود درصوود یووک احتمووال سووح  در داريمعنووی

 پرایمينو ،  × بذر اندازه )برهمكنش( متقابل اثرات همچني 

 از ژنوتيو   × پرایمين  × بذر اندازه و ژنوتي  × پرایمين 

 درصود  یوک  احتموال  سوح   در زنوی جوانه هايشاخص نظر

 اندازه متقابل اثرات ميانگي  مقایسه (.2 )جدول بود دارمعنی

 طووول بيشووتری  كووه داد نشووا  ژنوتيوو  × پرایمينوو  × بووذر

 و 27/2 ،21/2 ترتيوب  بوه  گياهچوه  طول و چهساقه چه،ریشه

 نوتيو  ژ از فووالمي   بوا  تيموار  درشوت  بذور از مترسانتی 1/0

 ،01/7 برابور  ترتيوب  بوه  آنروا  درصد كمتری  و آذرشرر قرمز

 رقو   و پورای   بودو   و ریوز  بوذور  از متور سانتی 29/1 و 72/1

  همكووارا   و یارنيووا (.9 )جوودول  آموود دسووت بووه زرگووا 

(Yarnia et al., 2012)  بوذر  پرایمينو   نمودنود،  گوزارش 

 آكسوي   جيبورلي ،  اسيد مختل  هايغلظت از استفاده با پياز

 كلوی  طوول  و چوه سواقه  چه،ریشه طول بربود باع  كنيتي  و

 بوا  كوه  دیگرد نشده( پرای  )بذور شاهد با مقایسه در گياهچه

 و خوداداي  تحقيقات نتای  دارد. همسویی پژوهش ای  نتای 

 پرایمينو   كه نشا  (Khodadadi et al., 2003) همكارا 

 باعو   گليكو  اتيل  پلی و مقحر آب از استفاده با پياز بذر

 بوه  نسوبت  گياهچوه  طول و چهساقه چه،ریشه طول افزایش

 دارد. محابقووت تحقيووق ایوو  نتووای  بووا كووه شووودمووی شوواهد

  ابنوووووووودانی سوووووووووخت رضووووووووایی و رمضووووووووانی

(Ramezani and Rezaei Sokht-Abandani, 2011)  نيز 

 از استفاده با فرنگی گوجه بذر پرایمين  نمودند، گزارش

 باعو   خوالص  آب و پتاسوي   كلریود  گليكوول،  اتويل   پلی

 بوا  مقایسه در گياهچه طول و چهساقه چه،ریشه طول بربود

 پوژوهش  ایو   نتوای   با كه دیگرد نشده( پرای  )بذور شاهد

 .دارد همسویی

 گیاهچه بنیه شاخص و زنیجوانه درصد

 كوه  داد نشوا   آزمایشی هايداده واریانس تجزیه نتای 

 از آزمایش مورد پياز ژنوتي  و بذر اندازه و پرایمين  اثر

 گياهچووه بنيووه شوواخص و زنوویجوانووه درصوود صووفات نظوور

 وجوود  درصود  یوک  احتموال  سح  در داريمعنی اخت ف
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 × بووذر انوودازه )بوورهمكنش( متقابوول اثوورات همچنووي  دارد.

 پرایمينو   × بذر اندازه و ژنوتي  × پرایمين  پرایمين ،

 احتموال  سوح   در زنیجوانه هايشاخص نظر از ژنوتي  ×

 اثرات ميانگي  مقایسه (.2 )جدول بود دارمعنی درصد یک

 كوه  داد نشوا   ژنوتيو   × پرایمينو   × بوذر  انودازه  متقابل

 ترتيب به گياهچه بنيه شاخص و زنیجوانه درصد بيشتری 

 از فوالمي  با تيمار درشت بذور از  92/723 و درصد 1/31

 برابر ترتيب به آنرا درصد كمتری  و آذرشرر قرمز ژنوتي 

 رقو   و پورای   بودو   و ریز بذور از 11/197 و درصد 1/09

  همكووارا  و یارنيووا (.9 )جوودول آموود دسووتبووه زرگووا 

(Yarnia et al., 2012) بوذر  پرایمينو   نمودنود،  گزارش 

 آكسي  جيبرلي ، اسيد مختل  هايغلظت از استفاده با پياز

 شواهد  با مقایسه در زنیجوانه درصد بربود باع  كنيتي  و

 پوژوهش  ایو   نتوای   بوا  كوه  گوردد موی  نشوده(  پرای  )بذور

 همكووارا  و لوخوانوودي تحقيقووات نتووای  .دارد همسووویی

(Lokhande et al., 2014)  بوا  پيواز  بذر پرایمين  كه نشا 

 افووزایش باعوو  گيوواهی رشود  هووايكننووده تنظووي  از اسوتفاده 

 شواهد  به نسبت پياز گياهچه بنيه شاخص و زنیجوانه درصد

 تحقيقات نتای  دارد. محابقت تحقيق ای  نتای  با كه شودمی

 كوه  نشا  (Khodadadi et al., 2003) همكارا  و خداداي

 اتويل   پلوی  و مقحور  آب از اسوتفاده  بوا  پيواز  بذر پرایمين 

 بوه  نسبت پياز بذر زنیجوانه درصد افزایش باع  گليكو 

 رمضانی دارد. محابقت تحقيق ای  نتای  با كه گردید شاهد

 Ramezani and Rezaei) ابنوودانی سوووخت رضووایی و

Sokht-Abandani, 2011)  پرایمين  نمودند، گزارشنيز 

 كلریود  گليكوول،  اتيل  پلی از استفاده با فرنگی گوجه بذر

 و زنوویجوانووه درصوود بربووود باعوو  خووالص آب و پتاسووي 

 نشده( پرای  )بذور شاهد با مقایسه در گياهچه بنيه شاخص

  .دارد همسویی پژوهش ای  نتای  با كه گردید

 

 آزمایشی تيمارهاي در زنیجوانه هايویژگی واریانس تجزیه .2 جدول

Table 2. Analysis of variance germination characteristics of onion in experiment treatments 

 Mean squaresمربعات ميانگي   

تغييرات منابع  

 درجه

 آزادي
df 

 زنی جوانه درصد
Germination 

percent 

 چهریشه طول

Root length 

 چهساقه طول

Shoot length 

 چههگيا طول

Seedling 

length 

 گياهچه بنيه شاخص

Seedling vigor 

index 

 تكرار
Replication 

2 287.012ns 181.012ns 82.362** 75.433** 102.362ns 

بذر اندازه  
Seed size (SS) 

2 97.137** 79.197** 107.864** 127.814** 118.024** 

 پرایمين 
Priming (P) 

3 107.157** 97.137** 128.864** 118.304** 129.056** 

 ژنوتي 
Genotype (G) 

1 105.107** 85.107** 143.864** 130.324** 145.767** 

 پرایمين  ×بذر اندازه

SS×  P 
6 211.127** 124.177** 118.864** 218.864** 153.664** 

ژنوتي  ×بذر اندازه  

SS × G 
2 36.207ns 39.107ns 17.864ns 20.024ns 69.369ns 

ژنوتي  × پرایمين   

P ×  G 
3 288.111** 188.117** 101.864** 119.174** 156.664** 

  ژنوتي ×پرایمين ×بذر اندازه

SS × P ×   G 
6 371.117** 297.137** 185.864** 159.264** 598.803** 

آزمایشی خحاي  
Error 

46 78.520 58.300 91.1915 88.300 100.3169 

)درصد( تغييرات ضریب  
CV (%) 

 7.25 10.89 8.56 11.89 5.78 

ns: درصد یک و پن  احتمال سحوح در دارمعنی **: و * ، دارمعنی غير 
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Non- Significant, * and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 

 

 پياز زنیجوانه خصوصيات برخی بر ژنوتي  ×پرایمين  ×بذر اندازه متقابل اثر مركب ميانگي  مقایسه 9-جدول

Table 3. Mean comparison interaction effect of seed size× priming× genotype on some germination 

characteristics of onion 

بذر اندازه  

Seed size 

 پرایمين 
Priming 

 ژنوتي 
Genotype 

 زنی جوانه درصد
Germination 

perecent 

(%) 

 چهریشه طول

Root 

length 

(cm) 

 چهساقه طول

Shoot 

length 

(cm) 

 چههگيا طول

Seedling 

length 

(cm) 

 گياهچه بنيه شاخص

Seedling vigor 
index 

 

 ریز
Small 

 شاهد
Control 

 آذرشرر
Azarshahr 

75.5d-f 0.99e-h 1.10e-g 2.09 hi 158.75ij 

 زرگا 
Zargan 

73.5d-f 0.75ed 1.08e-g 1.83i 136.51i 

 هيدروپرایمين 
Hydro priming 

 آذرشرر
Azarshahr 

79.5c-e 1.25d-h 1.20hi 3.45c-e 276.28hi 

 زرگا 
Zargan 

76.5d-f 1.01d-h 1.12e-g 2.13c-g 164.95i 

پتاسي  نيترات  
KNO3 

 آذرشرر
Azarshahr 

83.5b-d 1.37cd 1.45d-h 2.82g-i 237.47hi 

 زرگا 
Zargan 

80.5b-e 1.1d-e 1.25d-h 2.35e-g 190.18ij 

 فوالمي 
Falomin 

 آذرشرر
Azarshahr 

85.5b-d 1.55d-e 1.80b-f 3.35c-e 288.43b-i 

 زرگا 
Zargan 

84.5b-d 1.17e-h 1.35c-g 2.52e-g 214.94h-i 

 متوس 
Medium 

 شاهد
Control 

 آذرشرر
Azarshahr 

77.5d-f 1.12e-h 2.20c-d 3.32c-e 257.3f-i 

 زرگا 
Zargan 

76.5d-f 1.02e-h 2.02c-d 3.04c-e 234.56f-i 

 هيدروپرایمين 
Hydro priming 

 آذرشرر
Azarshahr 

85.5b-d 1.35cd 2.45c-d 3.8cd 326.9d-h 

 زرگا 
Zargan 

83.5b-e 1.25d-h 2.25c-d 3.5c-e 294.25e-i 

پتاسي  نيترات  
KNO3 

 آذرشرر
Azarshahr 

86.5b-d 1.37cd 2.85c-d 4.22b-d 367.03d-h 

 زرگا 
Zargan 

84.72b-e 1.33cd 2.45c-d 3.78b-d 322.24d-h 

 فوالمي 
Falomin 

 آذرشرر
Azarshahr 

88.5b-d 1.95 c 3.10bc 5.05b 448.93b-e 

 زرگا 
Zargan 

84.5b-e 1.75 c 2.95 c-d 4.7b 399.15c-f 

 

 

 

 درشت
Large 

 شاهد
Control 

 آذرشرر
Azarshahr 

77.5d-f 1.40 cd 2.25c-f 3.65c-e 284.88e-h 

 زرگا 
Zargan 

75.5d-f 1.35cd 2.15c-f 3.5bc 266.25e-h 

 هيدروپرایمين 
Hydropriming 

 آذرشرر
Azarshahr 

76.5d-f 1.85b-e 3.45b-d 5.3bc 407.45bc 

 زرگا 
Zargan 

74.5 d-f 1.75 c-e 3.25b-e 5bc 374.5c-f 

پتاسي  نيترات  
KNO3 

 

 آذرشرر
Azarshahr 

88.5b-d 2.2b-d 3.75b-d 5.95b 528.58bc 

 زرگا 
Zargan 

85.5b-e 1.99 c-e 3.50b-e 5.49b-c 471.4b-e 

 فوالمي 
Falomin 

 آذرشرر
Azarshahr 

97.5a 2.85a 4.20a 7.05a 689.38a 

 زرگا 
Zargan 

90.5b-c 2.12b-c 3.95b-d 6.07 a 551.34b 
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 باشد. نمی يدارمعنی آماري تفاوت داراي درصد پن  احتمال سح  در دانك  ايدامنه چند آزمو  اساس بر مشترك حروف داراي تيمار و ستو  هر هاي،ميانگي 

Mean in each column and treatment  with the same letter are not Significantly different at 5%  of probability level-using Duncan ́s 

Multiple Range Test 
 

افزایش شاخص بنيه گياهچه ناشوی از افوزایش اجوزاي    

باشد. با توجه زنی و طول گياهچه میآ  یعنی درصد جوانه

به نتای  ای  تحقيق، افزایش شاخص بنيه گياهچوه ناشوی از   

افوووزایش هووور دو جوووزا  آ  در اثووور تيمارهووواي مختلووو  

باشد. نتوای  حاصول از پرایمينو  هورموونی     میپرایمين  

بذرهاي هوی  با جيبرلي  و اسيد ساليسيليک نشا  داد كوه  

ای  دو هورمو  بر طول ریشه، سواقه و بنيوه گياهچوه تواثير     

خواه و حسينی .(Eisvand et al., 2011مثبت داشته است )

( گوزارش نمودنود   Hosinikhah et al., 2013همكوارا  ) 

بذرهاي دو رق  كنجد با اسيد آسوكوربيک  كه پيش تيمار 

و آلفا توكوفرول شاخص طولی بنيه گياهچوه را در هور دو   

 داري نشا  داد.رق  نسبت به تيمار شاهد افزایش معنی

 اقتصادی عملکرد

 بووي  داد نشووا  هوا داده مركووب واریوانس  تجزیووه نتوای  

 نظور  از  ژنوتيو   و تيمارپيش بذر، اندازه سال، فاكتورهاي

 اخووت ف درصوود 1 احتمووال سووح  در اقتصووادي عملكوورد

 × بوذر  انودازه  متقابول  اثرات همچني  .دارد وجود دارمعنی

 سوح   در ژنوتيو   × پرایمينو   ×بوذر  انودازه  و پرایمين 

 اثوور مقایسووه (.2 )جوودول بووود دارمعنووی درصوود 1 احتمووال

 داد نشوووا  ژنوتيووو  × پرایمينوو   ×بوووذر انووودازه متقابوول 

 بووذر انوودازه سووه هوور در پرایمينوو  مختلوو  يهوواروش

 توأثيري  شواهد  تيمار با مقایسه در محالعه مورد هايژنوتي 

 طوریكوه  بوه  داشوتند.  اقتصوادي  عملكرد بربود در دارمعنی

 اسويد  با پرای  و درشت بذور از اقتصادي عملكرد شتری يب

 آ  كمتری  و 01/12ميزا  به ا گزر رق  در فوالمي  آمينه

 در هكتار در ت  12/12 مقدار به شاهد تيمار و ریز بذور از

 عملكورد  (.7 )جودول  آمود  دسوت  به قرمزآذرشرر ژنوتي 

 آمينوه  اسويد  هواي محلوول  بوا  بوذر  تيمار به مربو  ادياقتص

 ترتيب به شاهد و هيدروپرایمين  ،پتاسي  نيترات فوالمي ،

 از كوه  بوود  هكتار در ت  71/22 و 71/22 ، 09/92 ،20/29

 .(1 )جدول گرفتند قرار مستقل گروه یک در آماري نظر

  داشوت  و یكنواخوت  بازارپسوند،  پيازهواي  توليود  براي

 شود   ازگورم  قبول  پياز هايبوته باید باال اقتصادي عملكرد

 توسوعه  و رشود  براي كافی فرصت روز طول وافزایش هوا

 باشد داشته را خود هايبرگ یعنی كننده فتوسنتز هاياندام

 آمينوه  اسويد  با تيمارپيش و درشت بذور در شرای  ای  كه

 دو ميوانگي   مقایسوه  نتوای   همچنوي   .اسوت  فراه  فوالمي 

 زرگوا   رقو   در اقتصوادي  عملكورد  داد نشوا   هاداده ساله

 هكتوار  در تو   29/23 آذرشورر  قرموز  ژنوتي  در و 11/91

 از حاكی ژنوتي  اثر شد  دارمعنی (.1 )جدول شد حاصل

 عملكورد  بوروز  در هوا ژنوتيو   ژنتيكوی  توا  بود  متفاوت

 نيز (Dehdari at al., 2001) همكارا  و دهداري باشد.می

 پيواز  بوومی  هايتوده بي  دارمعنی اخت ف كردند گزارش

 پيازهواي  هايپ س  ژرم و دارد وجود پياز عملكرد نظر از

 برخوردار زیادي تنو  از محالعه مورد صفات نظر از ایرانی

 دارد. محابقت پژوهش ای  نتای  با كه هستند

 درجهه  یك، )درجه سوخ قطر اندازه بندیدرجه

 سه( درجه و دو

 نشوا   آزموایش  هايداده مركب واریانس تجزیه نتای 

 بوراي  بذر تيمارپيش و اندازه ،سال فاكتورهاي تاثير كه داد

 بوراي  رقو   و سوه  درجوه  و دو درجوه  یوک،  درجه پيازهاي

 اثر همچني  و درصد 1 احتمال سح  در دو درجه پيازهاي

 احتموال  سح  در ژنوتي  × پرایمين  × بذر اندازه متقابل

 بوود  دارمعنی سه و دو درجه پيازهاي با ارتبا  در درصد 1

 × پرایمينو   × بوذر  انودازه  متقابول  اثر مقایسه (.2 )جدول

 سوه  هور  در پرایمين  مختل  يهاروش داد نشا  ژنوتي 

 شواهد  تيموار  بوا  مقایسوه  در محالعوه  موورد  ارقوام  بذر اندازه

 داشوتند.  سه درجه و دو درجه پيازهاي در دارمعنی تأثيري

 و درشوت  بوذور  از دو درجوه  پيازهواي  بيشتری  طوریكه به

 12/22 ميوزا   به زرگا  رق  در فوالمي  آمينه اسيد با پرای 

 مقودار  بوه  شواهد  تيمار و ریز بذور از آ  كمتری  و درصد

 و آمود  دسوت  بوه  قرمزآذرشورر  ژنوتيو   در درصد 09/23
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 گياهووا  از سووه درجووه پيازهوواي ميووزا  بيشووتری  همچنووي 

 رقو   از پورای (  )بودو   شواهد  تيموار  و ریوز  بذور از حاصل

 حاصل گياها  از آ  كمتری  و درصد 11/21 برابر ا گزر

  برابور  فووالمي   آمينوه  اسويد  بوا  پرایمين  و درشت بذور از

 )جدول شد حاصل قرمزآذرشرر ژنوتي  از  درصد 22/11

 بوه  مربوو   دوسواالنه  هواي ميوانگي   ساده اثرات مقایسه (.7

 یوک  درجوه  پيازهاي بيشتری  كه داد نشا  پياز بنديدرجه

 و فوووالمي  آمينووه اسوويد بووا پرایمينوو  بووه درصوود 77/23

 داشوت  تعلوق  شواهد  تيموار  بوه  درصد 331/10 آ  كمتری 

 12/20 یوک  درجوه  پيازهواي  بيشتری  همچني  (.1 )جدول

 نظور  از ارقوام  ایو   كه شد حاصل تردرشت بذور از درصد

 یوک  در یوک  هور  و بووده  دارمعنی اخت ف داراي آماري

 حاصل سو  كمتر قحر گرفتند. قرار جداگانه آماري گروه

 بوي   موقع به تواز  عدم از ناشی شاهد تيمار و ریز بذور از

 بازار پيازهاي توليد براي باشد.می پياز رشد و رویشی رشد

 بایود  بواال  اقتصوادي  عملكورد  داشوت   و یكنواخوت  و پسند

 روز طوول  افوزایش  و هووا  شود   گورم  از قبل پياز يهابوته

 یعنووی هوووایی انوودام توسووعه و رشوود بووراي كووافی فرصووت

 بوذور  در شورای   ایو   كوه  باشود  داشوته  را خوود  يهابرگ

 فووالمي   آمينوه  اسويد  محلوول  بوا  پرایمين  تيمار و درشت

 تایيود  را موورد  ایو   آموده  دسوت  بوه  نتوای   و اسوت  فراه 

 شوود موی  بندي درجه قحر اساس بر پياز محصول نماید.می

 قحوور بووا پيازهووا ،آ  یووابی بووازار و پيوواز محصووول توليوود در

 بواالتري  قيموت  و اقتصوادي  ارزش داراي بزرگ و متوس 

 همكوارا   و رومبا .هستند تر پایي  قحر با پيازهایی به نسبت

(Rouamba et al., 1996) افزایش كه نمودند گزارش نيز 

 نتوای   بوا  كوه  است پياز قحر افزایش تابع اقتصادي عملكرد

 پياز صفات ازنظر پياز ارقام بي  دارد. محابقت پژوهش ای 

 درصود  یوک  احتمال درسح  ي،دارمعنی تفاوت دو درجه

 و 29/27 زرگوا   رقو   در دو درجه پيازهاي داشت. وجود

 شود  بورآورد  ترتيب به درصد 72/90 آذرشرر قرمز رق  در

 نظور  از و نداشته اخت ف ه  با سه و یک درجه هايپياز و

 (.1 )جدول گرفتند قرار گروه یک در آماري

 چندقلو یهاسوخ

 نشوا   آزموایش  هايداده مركب واریانس تجزیه نتای 

 بوور بووذر تيمووار و بووذر انوودازه ،سووال فاكتورهوواي توواثير داد

 بوود.  دارمعنی درصد 1 احتمال سح  در چندقلو يهاسو 

 احتمال سح  در پرایمين  ×بذر اندازه متقابل اثر همچني 

 اثور  مقایسه (.2 )جدول بود دارمعنی صفت ای  بر درصد 1

 مختلو   يهاروش داد نشا  پرایمين  ×بذر اندازه متقابل

 شواهد  تيموار  بوا  مقایسوه  در بذر اندازه سه هر در پرایمين 

 طوریكوه  بوه  داشتند. چندقلو يهاسو  در دارمعنی تأثيري

 شواهد  تيموار  و ریوز  بوذور  در چنودقلو  يهوا سوو   بيشتری 

 بوذور  از آ  كمتوری   و درصد 32/2ميزا  به پرای ( )بدو 

 مقودار  بوه  فووالمي   آمينه اسيد با پرایمين  تيمار و درشت

 سواده  اثرات بررسی (.1 شكل)  آمد دست به درصد 22/7

 بيشووتری   كووه داد نشووا  آزمووایش دوسوواالنه تجزیووه در

 پرای ( )بدو  شاهد تيمار از درصد 22/9 چندقلو يهاسو 

 بوا  پرایمين  تيمار از درصد 99/1 ترتيب به آ  كمتری  و

 همچنوي   (.1 )جودول  آمود  دسوت  بوه  فووالمي   آمينه اسيد

 درصوود بيشووتری  داد نشووا  سوواده اثوورات ميووانگي  مقایسووه

 برابور  آ  كمتوری   و ریوز  بوذور  از 93/9 چندقلو يهاسو 

 بوي   (.1 )جدول آمد دست به درشت بذور از درصد 12/1

 درسوح   داري،معنی تفاوت چندقلو صفت ازنظر پياز ارقام

 رقو   در چنودقلو  پيازهواي  .شود  مشواهده  درصود  1 احتمال

 درصوود 19/2 آذرشوورر قرمووز ژنوتيوو  در و 29/2 زرگووا 

 و ریوز  بوذور  از حاصول  پيازهواي  (.1 )جودول  شود  برآورد

 چنوودقلو يهوواسووو  از بيشووتري تعووداد داراي شوواهد تيمووار

 اسوت،  ژنتيكوی  و ارثوی  اینكه بر ع وه بود  قلو دو بودند.

 باشود،  مزرعه در آبياري بود  نامنظ  از ناشی است ممك 

 هسوتند  سوححی  پيواز  هواي ریشوه  چوو   كوه  توضوي   ای  با

 آبيواري  اگور  گيرد قرار ریشه دراختيار باید هميشه رطوبت

 پوسوت  شوود،  قحوع  رشود  فصول  اوایل در خصوص به پياز

 بوه  شرو  داخل هايگبر دوباره آبياري با رسدمی بيرونی

 بيرونووی پوسووت تركيوود  بوور عوو وه زیوورا ،كننوودمووی رشوود

 همچنوي   و كننود می عادي غير رشد ه  داخلی يهاجوانه

 اسوت  ممكو    نيوز  بوذر  كاشت از قبل ازت فراوا  مصرف
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 زیواد  مصورف  نتيجوه  در زیورا  شود، پياز شد  قلو دو باع 

 از قبل هاپياز نتيجه در و شده زیاد برگ و شا  رشد ازت،

 توليود  قلوو  چنود  یا دو يهاسو   و خورده شكاف رسيد 

 .(Rubatzky and Yamaguchi, 1999) نمود خواهند

 های آلوده به فوزاریومسوخ

هوا نشووا  داد بووي   نتوای  تجزیووه واریوانس مركووب داده  

هواي  تيمار بذر از نظر سوو  فاكتورهاي سال، اندازه و پيش

دار در سح  احتمال یوک  آلوده به فوزاریوم اخت ف معنی

ها در سح  احتمال پن  درصد وجود درصد و بي  ژنوتي 

داشت. با ای  حال هيچكدام از اثرات متقابول در رابحوه بوا    

 (. 2دار نگردید )جدول ای  صفت معنی

 تجزیه واریانس مركب صفات گياهی مورد محالعه در تيمارهاي آزمایش  -2جدول 
       Table 4. Combined analysis of variance plant characteristics in experiment treatments 
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P
M

C
 

 سال
Year (Y) 

1 2212.736** 89.737** 
پياز درجه دو 

ClassII 
275.175** 152.501** 80.955** 110.232** 

تعداد اسپورات 
sprout 

number 
172.501** 

 تكرار )سال(
R/Year 

4 417.747 193.828 474.767** 82.385 2.1010 6.502 3.2880 7.6540** 2.1010 

 اندازه بذر
Seed size (SS) 

2 4665.433** 524.656** 148.002 3.994** 99.325** 83.595** 55.6159** 0.08644 89.325** 

اندازه بذر× سال  

SS× Y 
2 1.73883ns 24.357ns 877.277** 3.994ns 2.045ns 18.492** 0.15995ns 5.1825* 2.345ns 

 پرایمين 
Priming (P) 

3 2989.298** 901.013** 34.398ns 136.967** 98.6516** 26.944** 53.0927** 4.0186ns 78.6516** 

پرایمين ×سال  

P×Y 
3 62.2447ns 24.3483ns 398.798** 37.300ns 1.662ns 5.754ns 0.1599ns 3.1570** 2.162ns 

 رق 
Cultivar(C) 

1 1004.419** 20.0432ns 36.351ns 49.690ns 1.4863ns 3.315* 6.08128* 0.1895ns 7.4863** 

رق × سال  

C × Y 
1 27.982ns 1910.322ns 406.348** 19.932ns 0.0603ns 0.806ns 0.08025ns 6.0828* 0.0603ns 

پرایمين × اندازه بذر  

SS×  P 
6 169.861* 24.187ns 19.809ns 39.883ns 1.0664ns 0.0227* 6.78164ns 0.0803ns 3.0664ns 

رق ×اندازه بذر  

SS ×  C 
2 40.1304ns 22.8074ns 48.775ns 52.541ns 0.14377ns 0.027ns 0.21717ns 0.0748ns 0.14377ns 

رق × پرایمين    

P ×  C 
3 10.3418ns 26.661ns 32.937ns 43.460ns 0.7583ns 0.119ns 0.4306ns 0.1562ns 0.75830ns 

 ×پرایمين ×اندازه بذر

 رق 

SS × P ×  C 

6 179.585* 22.934ns 18.990ns 88.362* 3.18218* 0.81ns 0.80065ns 0.196ns 1.18218ns 

 ×پرایمين ×اندازه بذر

سال× رق   

SS × P×  C× Y 

6 54.334ns 24.4842ns 100.717* 67.1954ns 1.31187ns 0.4922ns 0.60307ns 0.1298ns 1.3118ns 

 خحاي آزمایشی
Error 

92 64.9871 25.3747 47.0406ns 68.300 2.5769 70.7942 2.73177 0.3803ns 2.5796.300 

 ضریب تغييرات
CV 

 24.82 21.22 16.56 26.89 23.72 27.43 16.89 10.59 23.72 

nsدار در سحوح احتمال پن  و یک درصد دار ، * و **: معنی: غير معنی 
Non- Significant, * and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively 
PMC: percentage of bulbs containing multiple centers 
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 32و  31تيمار و رق  در دو سال زراعیمقایسه ميانگي  صفات گياهی مورد محالعه در اندازه بذر، پيش -1جدول 

Table 5. Mean comparison of different plant characteristics of seed size, pre- treatment and cultivar in 2012 

and 2013 cropping seasons 
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%
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 فصل زراعی

cropping season 
         

2011-2012 28.44b 24.95a 40.57a 26.35b 5.61a 3.13a 5.47b 1.48b 32.61a 

2012-2013 36.39a 22.95b 36.94b 35.10a 3.55b 1.63b 7.02a 2.87a 47.55b 

 اندازه بذر

seed size 
         

 ریز

Small 
22.76c 20.52c 33.94c 36.75a 6.07a 3.39a 7.34a 1.02b 21.07b 

 متوس 

Medium 
32.16b 23.57b 40.21b 29.05b 4.46b 2.24b 5.81b 1.89b 28.46b 

 درشت

Large 
42.48a 27.5.a 42.11a 26.37c 3.20c 1.51c 5.24c 1.72a 52.20a 

 پرایمين 

Priming 
         

 شاهد

Control 
22.65d 17.91d 35.39c 37.20a 4.46a 3.42a 10.45a 1.02a 26.46c 

 هيدروپرایمين 

Hydropriming 
28.61c 21.62c 37.68b 32.86b 5.07b 2.55b 6.57b 1.88b 35.07b 

 نيترات پتاسي 

KNO3 
34.73b 25.44b 38.64b 30.1c 4.28c 2.22b 6.02b 1.56b 44.28b 

 فوالمي 

Folammin 
43.87a 29.66a 43.63a 22.75d 2.5d 1.33c 1.54c 2.89c 54.5a 

 ارقام

cultivars 
         

 قرمزآذرشرر

Red Azarshahr 
29.83b 26.2b 37.08b 31.81a 4.49a 2.53a 3.92b 1.20b 22.49b 

 زرگا 

Zargan 
35.11a 23.36a 40.43a 29.64b 4.68a 2.23b 8.36a 2.56a 48.68a 

 باشد.داري نمیاي دانك  در سح  احتمال پن  درصد داراي تفاوت آماري معنیمشترك بر اساس آزمو  چند دامنههاي، هر ستو  و تيمار داراي حروف ميانگي 

Mean in each column and treatment  with the same letter are not Significantly different at 5%  of probability level-using 

Duncan ́s Multiple Range Test. 

PMC: percentage of bulbs containing multiple centers 
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 بندي سو مقایسه ميانگي  مركب اثر متقابل اندازه بذر، پرایمين  و رق  بر عملكرد اقتصادي و درجه .7 جدول

Table 6. Mean comparison interaction effect of seed size× Priming× cultivar on  

Marketable yield and grading of bulb 

 

هاي ميخی شكلسو   
Thick-neck 

(%) 

 پياز درجه سه
ClassIII 
BD>5cm 

(%) 

 پياز درجه دو
ClassII 

7Cm >BD>5cm 
(%) 

 عملكرد اقتصادي
Marketable yield 

(ton.ha-1) 

 رق 
cultivar 

 پرایمين 
priming 

 اندازه بذر
Seed size 

8.14bc 42.68a-c 29.73g 12.58i 
 آذرشرر

Azarshahr شاهد 
Control 

 ریز
Small 

12.53a 45.15d-f 31.14gf 15.11hi 
 زرگا 

Zargan 

5.94e-i 41.63a 32.56fg 17.08hi 
 آذرشرر

Azarshahr  هيدروپرایمين 
Hydro priming 6.42e-i 32.44a-c 37.40cd-g 30.31c-g  زرگا 

Zargan 

5.83e-i 37.2c-f 33.70e-g 20.26g-i آذرشرر 
Azarshr  نيترات پتاسي 

KNO3 5.32c-f 37.99ab 30.95fg 25.62d-h  زرگا 
Zargan 

3.97c-g 28.41a-c 36.55b-g 29.26c-g آذرشرر 
Azarshahr  فوالمي 

Folammin 3.61c-g 28.62ab 39.52a-f 31.92b-f  زرگا 
Zargan 

9.37g-i 36.7c-f 35.69d-g 22.03f-i آذرشرر 
Azarshahr شاهد 

Cont 

 متوس 
Medium 

6.01i 37.58d-f 34.88e-g 23.74e-h  زرگا 
Zargan 

6.00e-i 31.82ef 36.32d-g 23.51e-h آذرشرر 
Azarshahr  هيدروپرایمين 

Hydro priming 5.14c-f 31.5cdef 40.81a-f 30.44c-g  زرگا 
Zargan 

5.45b-d 28.04bc-f 38.92bcdefg 34.32b-e آذرشرر 
Azarshahr  نيترات پتاسي 

KNO3 3.61c-g 25.51a-c 47.37ab 38.44bc 
 زرگا 

Zargan 

4.35c-e 19.32a-c 40.89a-f 42.35b 
 آذرشرر

Azarshahr  فوالمي 
Folammin 2.44b-d 22.26bc-f 47.62ab 42.43b 

 زرگا 
Zargan 

4.77e-i 34.32f 35.71defg 24.45e-h آذرشرر 
Azarshahr شاهد 

Cont 

 درشت
Large 

4.77e-i 26.67cdef 45.18a-d 37.97bc 
 زرگا 

Zargan 

3.45e-h 28.21c-f 42.10a-de 37.73bc 
 آذرشرر

Azarshahr  هيدروپرایمين 
Hydro priming 4.15c-f 31.98a-c 36.91d-g 32.60b-f  زرگا 

Zargan 

3.54de-h 31.71bc-f 36.87d-g 35.80b-d آذرشرر 
Azarshahr  پتاسي نيترات  

KNO3 
3.07ab 20.29b-d 44.85a-d 53.96a 

 زرگا 
Zargan 

1.20e-i 15.28b-e 46.70a-c 58.55a 
 آذرشرر

Azarshahr  فوالمي 
Folammin 2.50e-i 18.57a 48.58a 58.75a 

 زرگا 
Zargan 

 داري نمی باشد.در سح  احتمال پن  درصد داراي تفاوت آماري معنیاي دانك  هاي، هر ستو  و تيمار داراي حروف مشترك بر اساس آزمو  چند دامنهميانگي 
Mean in each column and treatment  with the same letter are not Significantly different at 5%  of probability level-using Duncan ś 
Multiple Range Test. 
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 دوقلو درصد بر پرایمين  و بذر اندازه متقابل اثر ميانگي  مقایسه. 1شكل

 هستند دارمعنی اخت ف فاقد درصد پن  احتمال سح  در نظرآماري از باشندمی مشترك حرف یک حداقل داراي كه هاییستو 
Figure 1. Means comparison of interaction effect of seed size× priming on double bulbs percent 

Mean in each column with the same letter are not significantly different at 5% of probability level-using 

Duncan ́s Multiple Range Test 

 

مقایسه ميانگي  نتای  دو ساله حكایت از آ  داشت كه 

هوواي آلوووده بووه فوزاریوووم در بووذور ریووز، متوسوو  و سووو 

درصد بوود كوه در    20/1و  21/1، 92/17يب درشت به ترت

داري با دو انودازه بوذر   بذر ریز از نظر آماري تفاوتی معنی

( بوه ایو  ترتيوب كوه بوا افوزایش       1دیگر نشا  داد )جدول 

هاي آلوده به فوزاریوم كاهش یافت اندازه بذر ميزا  سو 

هوا در رابحوه بوا فواكتور     همچني  نتای  مقایسه ميانگي  داده

هواي  ذر نيز نشا  داد كه تيمار شاهد با ميوزا  سوو   تيمار ب

تری  ميزا  آلودگی درصد بيش 27/17آلوده به فوزاریوم  

به فوزاریوم را نشا  داد در حاليكه تيمارهاي بذر با استفاده 

از اسيد آمينه فوالمي  كمتری  ميزا  آلودگی به فوزاریووم  

استفاده از  را به خود اختصاص داد. با ای  حال تيمار بذر با

نيتوورات پتاسووي  و هيوودروپرایمين  از نظوور آموواري هوويچ   

 تحقيقوات  نتوای   (.1تفاوتی بوا یكودیگر نداشوتند )جودول     

 كه داد نشا  (Warren and Bennet, 2000) بننت و واری 

 قوار   كنتورل  باعو   فرنگوی  گوجوه  بوذور  پرایمين اسمو

Pythium ultimum شودمی فرنگی گوجه هايگياهچه در 

 رسوودنظرمووی بووه دارد. محابقووت تحقيووق ایوو  نتووای  بووا كووه

 اسويدآمينه  با پرایمين  و درشت بذور از حاصل هايسو 

 وز  بوود   بواال  شوتر، يب ریشه تعداد داشت  دليل به فوالمي 

 نمووود  زودرس و طبووق قحوور بووود  كمتوور ،ریشووه خشووک

  فعاليوت  بوراي  مناسوب  خواك  دمواي  اینكه از قبل محصول

 تيموار  با مقایسه در هاپاتوز  حمله مقابل در شود هاپاتوژ 

 و لوووي نموود.  دخواهنوو ایجواد  مقامووت ریوز  بووذور و شواهد 

 كوه  نمودنود  بيوا   (Levy and Garnik, 1991) گارنيو  

 بيمواري  برابور  در تمو مقاو افزایش باع  محصول زودرسی

 بوي   .دارد محابقت پژوهش ای  نتای  با كه شودمی فوزاریوم

 داري،معنوی  تفواوت  فوزاریووم  بوه  آلوودگی  نظر از پياز ارقام

 هواي سوو   ميوزا   داشت. وجود درصد پن  احتمال درسح 

 قرموز  ژنوتيو   در و 97/2 زرگوا   رق  در فوزاریوم به آلوده

 آلودگی در اخت ف علت شد برآورد درصد 32/9 آذرشرر

 دهنوده  نشوا   كوه  بووده  رقو   به مربو  ارقام بي  فوزاریوم به
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  باشوودمووی بيموواري بووه نسووبت زرد ارقووام حساسوويت وجووود

 و توررنتوو   تحقيقوات  نتوای   با تحقيق ای  نتای  .(1 )جدول

 دارد محابقووت (Thorenton and Mohan, 1998) مرووا 

 با درمقایسه زرداسپانيایی ارقام كه نمودند اظرار نامبردگا 

 .دنباشمی حساستر فوزاریوم بيماري به  مربو  هيبریدهاي

 ههای سهوخ  و (جانبی هایجوانه) اسپورات تعداد

 مرکزه چند

 نظور  از داد نشوا   هوا داده سواله  دو مركب تجزیه نتای 

 فاكتورهواي  بوي   مركوزه  چنود  هايسو  و اسپورات تعداد

 موورد  پيواز  هواي ژنوتيو   و تيموار پويش  بوذر،  انودازه  سال،

 درصود  یک احتمال سح  در داريمعنی اخت ف آزمایش

 تغييورات  منابع در موجود متقابل اثرات بي  در .دارد وجود

 اخوت ف  مركوزه  چنود  هواي سو  و اسپورات تعداد نظر از

 نگردیوود مشوواهده درصوود پوون  احتمووال سووح  داريمعنووی

 نشوا   بوذر  تيموار پيش ساله دو ميانگي  مقایسه (.2 )جدول

 مركوزه  چنود  هايسو  و اسپورات تعداد تری بيش كه داد

 از اسوتفاده  بوا  بوذر  تيمار در درصد 1/12 و 23/2 ترتيب به

 بذر تيمارهاي حاليكه در آمد. دست به فوالمي  آمينه اسيد

 نظور  از هيدروپرایمين  تيمار و پتاسي  نيترات از استفاده با

 (.1 )جدول نداشتند یكدیگر با تفاوتی هيچ آماري

  كه داشت آ  از حكایت ساله دو نتای  ميانگي  مقایسه

 ترتيب به  مركزه چند هايسو  و اسپورات تعداد بيشتری 

 بوذر  و آمود  دستبه درشت بذور از درصد 27/12 و 02/2

 یكوودیگر بووا تفوواوتی هوويچ آموواري نظوور از متوسوو  و ریووز

 بوذر  اندازه افزایش با كه ترتيب ای  به (.1 )جدول نداشتند

 یافوت  افوزایش   مركوزه  چنود  هواي سوو   و اسپورات تعداد

 اسوپورات  تعداد داد نشا  ساله دو ميانگي  مقایسه همچني 

 زرگوا   رقو   در (72/22) مركوزه  چند هايسو  و (17/2)

 از حاصل هايسو  رسدمی نظر به (.1 )جدول شد حاصل

 دليل هب زرگا  رق  و  فوالمي  با پرایمين  و درشت بذور

 و مركوزه  چنود  هواي سوو   اسوپورات،  بيشوتر  تعوداد  داشت 

 برداشوت  از پس عمر طول از گرد  بيشتر ضخامت هچني 

 صوفات  كوه  اسوت  ذكور  شوایا   باشوند.  برخووردار  كمتري

 محلوبی صفت انبار در پياز نگرداري قابليت نظر از مذكور

 بوه  محلووب  صفتی پياز در مركزي تک شود.نمی محسوب

 رشد دوره طول در هااسپورات كه هنگامی آید.می حساب

 دنو خواه مركوز  چند هاسو  ،شوند تشكيل سو  داخل در

 بوته، تراك  رشد، دوره رق ، تاثير تحت مركزي ندچ .بود

 دارد قورار  اسوتفاده،  موورد  كوش  علو   نوو   حتی و تغذیه

(Rubatzky and Yamaguchi, 1999.) 

 نتیجه گیری

مجمو  نتای  دو سال آزمایش نشا  داد كه پرایمين  

نسوبت بوه سوایر     %2بذر با استفاده از اسويد آمينوه فووالمي     

اندازه درشت بوذر نسوبت بوه سوایر     تيمار و ي پيشهاروش

زنوی، عملكورد   هاي جوانههاي بذر باع  بربود مولفۀاندازه

هواي  هواي سوو  ژنوتيوب   اقتصادي، درجه بندي و ویژگی

پياز خوراكی قرمزآذرشورر و زرگوا  گردیود. متناسوب بوا      

تيمار اسيد آمينوه فووالمي    افزایش اندازه بذر و اعمال پيش

چوه،  زنوی، طوول ریشوه   نوه ، موجب افوزایش درصود جوا  2%

هواي  چه،گياهچه، شاخص بنيه گياهچوه، تعوداد سوو    ساقه

هواي درجوه   درجه یک و دو و باع  كاهش تعوداد سوو   

هواي  سه، ميخی شكل، دو یا چند قلو، كاهش تعداد سوو  

توانود بوراي   هوا موی  آلوده به فوزاری  گردید، ایو  ویژگوی  

بسويار   افزایش ارزش اقتصادي و بوازار پسوندي ارقوام پيواز    

حووائز اهميووت باشوود و در نرایووت باعوو  افووزایش عملكوورد 

اقتصادي و بربود خصوصيات سوو  ارقوام پيواز خووراكی     

گردیوود. در ایوو  تحقيووق برتووری  محلووول پرایمينوو  بووا     

 2تيمار كرد  توسو  اسويدآمينه فووالمي  در غلظوت     پيش

درصد، برتری  اندازه بوذر،  بوذرهاي بوزرگ تركوه داراي     

بيشتري بوده و ای  امر احتماال  در كوارایی   ايمواد اندوخته

تر تاثير گذار بووده  زنی بذرهاي بزرگباالتر صفات جوانه

 گردد.است و برتری  رق ، رق  زرگا  پيشنراد می
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