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بررسی اثر قطع آبیاری و کاربرد  - 42اپی براسینولید قبل از برداشت بر خصوصیات
ت
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چکیده
ی)،
جل،
به منظور بررسی اثر قطع آبیاری و هورمون  -42اپی براسینولید قبل از برداشت بر خصوصیات پیاز بلوچستان

آزمایشی بهصورت کرتهای خرد شده در قالب بلوكهای کامل تصادفی باا دو فااکتور آزمایشای شاامل قطاع
د
آبیاری بهعنوان کرت اصلی در سه سطح (یك ،دو و سه هفته قبل از برداشت) و محلولپاشی هورمون باهعناوان
04
کرت فرعی در چهار سطح (صفر 0/55 ،0/5 ،و  1میکرو موالر) اجرا شد .نتایج نشان داد که اثر متقابل قطع آبیاری و
شما
کاربرد هورمون بر صفات ارتفاع بوته ،تعداد فلس و قطر پیاز معنیدار بود .بیشترین عملکرد در تیمار قطع آبیااری
ره
یك هفته قبل از برداشت در حدود  93تن در هکتار و همچنین کاربرد  0/55میکرو موالر هورمون در حادود 24
،0
تن در هکتار مشاهده شد و کمترین عملکرد در قطع آبیاری سه هفته قبل از برداشت در حدود  93تن در هکتار و
زم
تیمار بدون هورمون در حدود  99تن در هکتار بهدست آمد .بیشترین طول دوره انبارمانی در تیمار قطع آبیااری
س
دو هفته قبل از برداشت حدود  30روز و در تیمار کاربرد هورمون با غلظت  0/55میکرو موالر هورمون حدود 50
روز مشاهده و کمترین طول دوره انبارمانی در قطع آبیاری یك هفته قبل از برداشت حدود  99روز و تیمار تان
بدون
69
بشاترین
هورمون حدود  29روز به دست آمد .بنابراین کاربرد  0/55میکرو موالر  42-اپی براساینولید باه منظاور
عملکرد و قطع آبیاری دو هفته قبل از برداشت به منظور بیشترین عمر انباری در پیاز پیشنهاد میگردد.
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کلید واژهها :انبارمانی ،عملکرد ،قبل از برداشت ،محلولپاشی ،هورمون

مقدمه
پیاز خوراکی از جنس  Alliumبوده و مرکز تنزو

برداشت و همچنین عزد مصزرك کزود ازتزه در مراحز
آخر رشد باعث افز ای

وزوا انبزارمزانی پیزاز مزیشزود

این جنس ترکیه به سمت شرق کوههای آسیای مرک ی،

( .)Khodadadi and Zolpheghari, 2009پیزاز

شززماا ایززران ،افتانسززتان ،پاکسززتان و آسززیای مرکزز ی،

بلو،ستان یکی از ارقزا محلزی روز کوتزاه اسزت کزه بزه

تاجیکستان ،قرقی سزتان ،شزماا شزرق ،زین ،متولسزتان و

دلیز زودرسززی ،قابلیززت انبززارداری ،پززایین بززودن قیمززت

جنوب سیبری میباشد (.)Brewester, 1994
محصوا پیاز بهعنوان یك سب ی انباری مطرح اسزت

بززذرآن و عملکززرد مطلززوب

بززه وززور گسززترده کشززت

میگردد ( .)Parkasi, 2013در تولیزد محصزوا پیزاز،

و امکان انبار کردن آن به ویژه جهت عرضه در مزاههزای

مدیریت صحیح آب و تتذیه ،تأثیر بزارزی روی مراحز

زمستان وجزود دارد کزه شزرایگ نگهزداری پیزاز در انبزار

رشد آن دارد که این تأثیرات بهوور مستقی و غیرمستقی

بسززتگی بززه زمززان ،رق ز پیززاز و سززایر عوام ز کاشززت تززا

روی عملکرد و انبارداری پیاز نقز

دارد .بزهوزوریکزه

برداشت دارد .برداشزت بزه موقز و قطز آبیزاری قبز از

قط آبیاری قب از برداشت با کاه

درصد رووبت غده
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و کاه

پیاز منجزر بزه مقاومزت آن بزه پوسزیدگی و بیمزاریهزای
قار،ی گردیده و عمزر انبزاری پیزاز را افز ای

ری ش میوه شده اسزت (Heidari et al., 2014؛

 .)Meudt et al., 1983, 1984بنابراین بزا توجزه بزه

مزیدهزد

اهمیززت پیززاز محلززی بلو،سززتان در منطقززه ایرانشززهر ،ایززن

(.)Khorshidi and Diarnia, 2012
براسینواستروئیدها ( )BRsاز جمله تنظی کننزدههزای

تحقیق با هدك بررسی تأثیر هورمزون براسینواسزتروئید و

رشد گیاهی هستند که بسیاری از فعالیتهای بیولزوییکی

قط آب قب از برداشت بزر خصوصزیات کمزی و کیهزی

از جملززه تقسززی سززلولی ،ووی ز شززدن انززدا هززا ،پیززری،

پیاز بلو،ستان اجرا شد.

گلدهی ،جوانهزنی بزذرها ،تمزای آونزدهزا ،وویز شزدن

مواد و روشها

اندا ها ،توس برگها ،رشد لوله گرده ،بیوسنت ترکیبات

موقعیت محل اجرای طرح
ایززن آزمززای در سززاا زراعززی  1660-1665در م رعززه

(.)Seeta Ram Rao et al., 2002

آزمایشی موجود در مرک تحقیقات و آموزش کشزاورزی و

دیواره سلولی و پاسخ به اسزتر هزا را کنتزرا مزی کننزد

مناب وبیعی ایرانشهر اجرا شد .منطقه ایرانشهر دارای  561متر

کززاربرد ایززن هورمززون بززر روی محصززو ت م تلزز
عملکزرد رابطزه

ارتها از سطح دریا و ووا جترافیایی  25و  22درجه عرض

مستقی با غلظزت ،مرحلزه اسزتهاده ،شزرایگ محیطزی و روش

شمالی و  52درجه و  12دقیقزه شزرقی بزا متوسزگ بارنزدگی

کززاربرد دارد ( .)Enteshari et al., 2006همچنززین

سالیانه  156میلیمتر ،حزداکرر دمزا  54درجزه سزانتیگزراد و

رشزد و عملکزرد در

حداق دما  5درجه سانتیگراد و میانگین دمای سزالیانه 22/9

آزمای

شده و نشان داده شده کزه افز ای

کاربرد این هورمزون منجزر بزه افز ای

،تندرقنززد ( ،)Braun and Wild, 1984گنززد

و رووبت نسبی  05درصد است .نتیجزه خصوصزیات خزا

( ،)Schilling, et al., 1991بزرن ( Anuradha

مح آزمای

در جدوا ( )1آمده است.

 )and Rao, 2001و ن ود ()Nomura et al., 1997
شده است .محلواپاشی برگ سیبزمینی بزا غلظزت  4/42و

طرح و تیمارهای آزمایشی
آزمای بهصزورت کزرتهزای خزرد شزده در قالزب

 4/442میکرومو ر اپی براسزینولید در سزه مرحلزه وزن غزده

های کام تصادفی در سه تکرار بزه اجزرا در آمزد

بلو

داد ( Khripach et al.,

که در آن فاکتور اصلی قط آب در سه سطح (یزك ،دو

 .)2000کاربرد این هورمون بزرروی نهزااهزای هندوانزه

و سززه ههتززه قبزز از برداشززت پیززاز) و فززاکتور فرعززی

در مرحلزززه  2و  0برگزززی در غلظزززت  4/1میلزززی گزززر در

محلواپاشی هورمون  -20اپی براسزینولید (تهیزه شزده از

تشززکی میززوه و عملکززرد شززده اسززت

شرکت کیمیا گستر پوی ) در مرحله غزدهزایزی پیزاز در

سیبزمینی را  05درصد اف ای

لیتززر منجززر بززه اف ز ای

،هار سطح (صهر 4/25 ،4/5 ،و  1میکزرومزو ر) در سزه

(.)Susila et al., 2010
عملکزرد کزاهو ،تربچزه،

تکرار و جمعاً تعزداد12تیمزار و  69پزالت مزورد بررسزی

لوبیززا و فله ز در اثززر کززاربرد هورم زون  -20اپززی براسززینولید

قرار گرفت .محلواپاشی در یك مرحله در ابتدای صزبح

وجززود دارد و کززاربرد  -20اپززی براسززینولید بززا غلظززت 1

در هوای خنك به صورت اسپری بر روی بوتزههزا انجزا

گ ارشهایی مبنی بزر افز ای

میکرومو ر بر روی هلو منجر به اف ای

گرفت.

درصد تشکی میوه

جدول  -1خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش
Table 1. Physical and chemical properties of Soils in experimental site.
هدایت الکتریکی

بافت خاك
Soil texture

لومی -رسی
Lomy- clay

ماده آلی
(میکروموس بر
(درصد)
1
سانتیمتر)
)Organic matter (%
)EC (μmhos.cm-1

0.87

3

اسیدیته
pH

7.6

پتاسیم

فسفر

(میلیگرم بر کیلوگرم) (میلیگرم بر کیلوگرم)
)P (mg kg-1
)K (mg kg-1

132

21.2

نیتروژن (درصد)
)N (%

0.09
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آمادهسازی زمین و کاشت

کرت بهصورت تصادفی برداشت و به وسیله ،اقوی تیز

نشاءها در شهریورماه در منطقه ییالقی دامنهی تهتان در
شهرستان خاش کاشته شد ،می ان بذر مصرفی به مقدار سزه
کیلوگر در هکتار در نظر گرفته شد و نشاءها  14ههته بعد
از کاشت به زمین اصلی منتق شد .مصرك کودهزای آلزی
و شیمیایی بر اسا

آزمون خزا

95

م رعزه بزود .کزودهزای

برش داده شد و فلسها را شمارش و میانگین گرفته شد.
وزن سوخ
به منظور تعیین میانگین وزن سوا ،تعداد پزن سزوا
بهصورت تصادفی وزن و میانگین گرفته شد.
درصد ماده خشك

دامی حدود  2مزاه قبز از برداشزت بزه میز ان پزن تزن در

برای تعیین ماده خشك پیازهای خرد شده را به مزدت

هکتار استهاده شد .کودهای شیمیایی سوپر فسهات به می ان

 02ساعت در دمای  22درجه سانتیگزراد در دسزتگاه آون

 154کیلوگر در هکتار و سزولهات پتاسزی  144کیلزوگر

قرار داده و سپس وزن خشك آنها بزا اسزتهاده از تزرازوی

اضزافه

دیجیتالی با دقت  4/441اندازهگیری شد .برای اندازهگیری

گردید و در مزورد کزود اوره  154کیلزوگر در هکتزار در

درصد ماده خشك ،وزن خشك غزده را بزر وزن تزر اولیزه

هنگا انتقزاا نشزاء 92 ،کیلزوگر در هکتزار در حزدود 05

تقسی کرده و در عدد  144ضرب گردید.

روز بعد از مرحله اوا و سپس در هنگزا غزدهزنزی پیازهزا

عملکرد پیاز و اندازهگیری طول دوره انبارمانی

اسزتهاده

برای اندازهگیری عملکرد ،وزن سواها در یك متزر

شام ،هار خگ کاشت به ووا

مرب محاسبه گردید و در نهایت به صورت تن در هکتزار

در هکتار در هنگزا آمزاده سزازی زمزین بزه خزا

دوباره  05کیلوگر در هکتزار بزهصزورت سزر
گردید .هر کرت آزمای

،هار متر و فواص خطوط از ه به فاصله  25سزانتیمتزر و

گ ارش گردید .وزن پیازها با ترازوی دقیق بزا دقزت بزا

فواص بوتهها روی خطوط کاشت  5سانتیمتر بزود و بزین

اندازگیری شد .برداشت با ور

کردن پن درصد از ک

تیمارها ه یك متر فاصله در نظزر گرفتزه شزد .آبیزاری بزه

بززرگهززای گیززاه انجززا گرفززت .سززپس از هززر تیمززار 14

روش معموا منطقه و مطابق با نیاز گیاه تقریبزاً هزر  14الزی

کیلوگر پیاز سال در داخ سبدهای پالسزتیکی یکسزان

 12روز یکبار در فص زمستان و ههتهای یکبار بعد از گر

قرار داده شد و برای محاسبه انبارمانی به انبار کنترا شده

شدن هوا تقریبا بعد از پان ده اسزهند صزورت گرفزت .در

با دمای  14درجزه سزانتیگزراد و رووبزت  94درصزد در

ووا فص کاشت مراقبتهای زارعی ز از قبی وجزین،

شرایگ فاقد نور منتق شدند و تا سه ماه هر  15روز یکبار

سززلهشززکنی و خززا دهززی پززای بوتززههززا انجززا گرفززت.

غدههایی که بازارپسندی و کیهیت ظزاهری خزود را مرز

خا دهی در یك مرحلزه تقریبزا موقز غزدهزنزی پیزازهزا

تتییززر رنززغ ،تتییززر بافززت (نززر شززدن) ،تتییززر بززو و

کنززار بوتززههززا

پوسیدگیهای پس از برداشت ناشی از عوامز بیمزاریزا

صززورت گرفززت و  14سززانتیمتززر از خززا

برداشته و روی گلوی پیازها قزرار داده شزد تزا غزدههزا در

را نشان دادند ،از سبدها جدا گردید.

برابر نور شدید افتاب حهظ گردند.

محاسبات آماری

صفات مورد بررسی
قطر گلوگاه ،طول و قطر سوخ
برای اندازهگیری قطر گلوگاه ،ووا و قطزر سزوا از

تج یه واریانس و مقایسات میانگینهزا براسزا

توکی در سطح احتماا  1درصد بزا نزر افز ار )SAS (9.1
انجا شد .رس نمودارها با نر اف ار Excelانجا شد.

نتایج و بحث

کولیس استهاده شد و میانگین تعداد پزن پیزاز محاسزبه و
جهت تج یه در نظر گرفته شد.
تعداد فلسهای سوخ
برای شمارش فلس هر سوا به تعداد پن عدد از هزر

آزمزون

پس از انجا کلیه مراح آزمای  ،نتای بهدسزت آمزده
مورد تج یه و تحلیز قزرار گرفزت کزه در ایزن نتزای تزأثیر
تیمارهای م تل

تنك دسزتی و شزیمیایی بزر کلیزه صزهات
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کمی و کیهی مش ص گردید و بر اسزا جزدوا ( )2بزرای

وزن سوخ

هر کدا از صهات بزهصزورت جداگانزه بحزث گردیزد .اثزر

وزن سوا در تیمار قطز آب در یزك ههتزه تهزاوت

متقاب قط آبیاری و هورمزون فقزگ برصزهات ارتهزا بوتزه،

معنیداری با تیمارهای قط آب در دو ههتزه و سزه ههتزه

قطر گلوگاه و تعداد فلس پیاز در سطح پن درصد معنزیدار

قب از برداشت داشته و بیشترین وزن سوا با میانگین 56

شد و بر سایر صهات معنیدار نبود .اثرات ساده تیمار کزاربرد

گر در تیمار قط آبیاری در یك ههتزه قبز از برداشزت

هورمون بر همه صهات و قط آبیاری بر همه صهات بزه جز

بهدست آمد .تیمارهای قط آبیاری در دو و سه ههته قب

ارتها بوته و قطر پیاز در سطح یك درصد معنیدار شد.

از برداشت تهاوت معنزیداری از نظزر وزن سزوا بزا هز

ارتفاع بوته
نتای نشان داد که بیشترین ارتها در قط آبیاری سه

نداشتند (شک  .)2همچنین با اف ای

غلظت هورمون تزا

 4/25میکرومو ر ،وزن سوا اف ای

یافت بیشترین وزن

ههتززه قب ز از برداشززت و  4/25میکززرومززو ر هورمززون و

سوا با میزانگین 54/0گزر در تیمزار  4/25میکزرومزو ر

کمترین ارتها در قط آبیاری یك ههته قب از برداشزت

هورمون و کمترین وزن سزوا بزا میزانگین 06/5گزر در

و بدون هورمون بهدست آمد (شک .)1

تیمار بدون هورمون مشاهده شد (شک .)2

جدول  -4نتایج تجزیه واریانس تأثیر تیمارهای قطع آبیاری و کاربرد  -42اپی براسینولیدها بر برخی صفات کمی و کیفی
پیاز بلوچستان
Table 2. Analysis of variance (ANOVA) of the effects of withholding irrigation and 24- epibrassinostroidids treatments on some quantity and quality traits in Baluchestan onion
میانگین مربعات
Mean square

df

درجه ازادی

ارتفاع بوته

Bush height

قطر پیاز
Bulb diameter

وزن پیاز

Bulb weight

طول پیاز
Bulb length

Bulb neck diameter

قطر گلوگاه پیاز

تعداد فلس
Number edible layer

Dry matter

ماده خشك

Yield

قط آبیاری ()a

2

17.8ns

0.55ns

**57.1

**0.46

**2.02** 0.003

عملکرد

Replication

Storage life

تکرار

2

*28.7

0.03ns

1.47ns

0.0002ns 0.03ns

0.11ns

18.86** 1.95ns

عمر انبارداری

منابع تغییرات
Source of variation

1.02ns

**2133.36** 20.1** 14.3

Irrigation withholding
خطای کرت اصلی

4

18.1

0.14

8.62

0.09

0.001

0.11

1.1

5.16

3.81

Whole plot error
هورمون ()b

196.3** 3

**180.3** 2.13

**1.86

**10.4** 0.006

**126.9** 3.67

**87.59

Hormone
اثر متقاب )(a×b

6

*9.7

0.05ns

7.01ns

0.07ns

*0.02

*0.8

0.1ns

1.63ns

11.5ns

)Interaction effect (a×b
خطای کرت فرعی

18

3.38

0.05

4.94

0.07

0.0001

0.33

0.33

1.38

5.03

Sub plot error
ضریب تتییرات (درصد)

7.8

4.74

4.18

6.12

6.75

6.03

5.41

3.83

4.83

)C.V. (%
** * ،و  nsبهترتیب نشاندهنده تأثیر معنیدار در سطح یك و پن درصد و عد تأثیر معنیدار است.
* and ** Represents effects significant at probability levels of 0.05 and 0.01 respectively; ns means non-significant (P>0.05).
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 اپی براسینولید بر ارتفاع بوته پیاز-42  اثر متقابل قطع آبیاری و غلظت هورمون-1 شکل

جل

ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیداری بر اساس آزمون دانکن ندارند

 دFigure 1. Interaction effects of withholding irrigation and 24-epibrassinostroidids treatments on
bush height of Baluchestan onion
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شما
،0
زم
س
تان
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)وزن سوخ (گرم
Weight of bulb (g)

ره

92

)وزن سوخ (گرم
Weight of bulb (g)

قطع آبیاری
Withholding of irrigation

غلظت هورمون
Hormone concentration
 اثر قطع آبیاری و غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر وزن سوخ پیاز-4 شکل
Figure 2. Effects of withholding irrigation and different concentration of brassinostroide
treatments on weight of bulb in Baluchestan onion
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طول سوخ

ههتههای قب از برداشت با ه تهاوت معنیداری داشزت

قط ز آب در یززك ههتززه ،دوههتززه و سززه ههتززه قب ز از

و با اف ای

فاصله قط آبیاری ماده خشك کاه

یافت.

برداشت تأثیر معنیداری بر ووا سوا داشته و بیشترین ووا

بیشترین ماده خشزك بزا میزانگین  11/2درصزد در تیمزار

سوا مربوط قط آبیاری در یك ههته قبز از برداشزت بزود

قط آبیاری در یك ههته قب از برداشت بهدسزت آمزد و

غلظززت هورمززون تززا 4/25

کمترین درصد مزاده خشزك بزا میزانگین  6/5درصزد در

بیشتر غلظزت

تیمار قط آبیاری سه ههته قبز از برداشزت مشزاهده شزد

وزوا نشزد .بیشزترین وزوا سزوا بزا

غلظزت هورمزون تزا 4/25

(شززک  .)6همچنززین بززا اف ز ای
میکرومو ر ،ووا سوا اف ای
هورمون باعث اف ای

یافته و اف ای

میانگین  5/9سانتیمتر در تیمار  4/25میکرومو ر هورمزون و

(شک  .)0همچنین با افز ای
میکرو مو ر ،ماده خشك اف ای

یافتزه و افز ای

بیشزتر

کمترین ووا سوا با میانگین  0/9سانتیمتزر در تیمزار بزدون

غلظت هورمون باعث اف ای

هورمون مشاهده شد (شک .)6

ماده خشك با میانگین  11/0درصد در تیمار  4/25میکرو

درصد ماده خشك

مو ر هورمون و کمترین مزاده خشزك بزا میزانگین 14/1

درصد ماده خشك نشان در تیمارهای قط آبیاری در

ماده خشك نشد .بیشزترین

درصد در تیمار بدون هورمون مشاهده شد (شک .)0

طول سوخ (سانتیمتر)
)Length of bulb (cm

قطع آبیاری
Withholding of irrigation

طول سوخ (سانتیمتر)
)Length of bulb (cm

غلظت هورمون
Hormone concentration
شکل  -9اثر قطع آبیاری و غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر طول سوخ پیاز
Figure 3. Effects of irrigation withholding and different concentration of brassinostroide treatments
on length of bulb in Baluchestan onion
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Figure 4. Effects of irrigation withholding and different concentration of brassinostroide on dry
matter of bulb of Baluchestan onion

عملکرد

کمترین آن با میانگین  66/1تن در تیمار بزدون هورمزون

عملکززرد در تیمززار قط ز آب در یززك ههتززه قب ز از
برداشززت تهززاوت معنززیداری بززا تیمارهززای قط ز آب در

مشاهده شد (شک .)5
طول انبارمانی

دوههتززه و سززه ههتززه قب ز از برداشززت داشززته و بیشززترین

با اف ای

عملکرد با میانگین  66/42تزن در تیمزار قطز آبیزاری در

انبارمزانی افز ای

یك ههته قب از برداشت بهدست آمزد .تیمزارهزای قطز

برداشت باعث اف ای

آبیزززاری در دو و سزززه ههتزززه قبزز از برداشزززت تهزززاوت

ووا انبارمانی با میانگین  56/2روز در تیمار قط آبیزاری

معنززیداری از نظززر عملکززرد بززا ه ز نداشززتند (شززک .)5

در دو ههته قب از برداشت به دست آمد و کمترین وزوا

همچنین با اف ای
عملکرد اف ای
باعث افز ای

غلظت هورمون تا  4/25میکرو مو ر،
یافتزه و افز ای

فاصله قط آبیاری تزا دوههتزه ،وزوا دوره
یافززت .قطز آبیزاری سززه ههتززه قبز از
ووا دوره انبارمانی نشد .بیشزترین

دوره انبارمززانی بززا میززانگین  66/42روز در تیمززار قطزز

بیشزتر غلظزت هورمزون

آبیاری یك ههته قب از برداشت مشاهده شد (شزک .)9

عملکزرد نشزد .بیشزترین عملکزرد پیزاز بزا

غلظت هورمون تا  4/25میکرومزو ر،

میانگین  02/2تن در تیمار  4/25میکرو مو ر هورمزون و

همچنین با اف ای

ووا دوره انبارمانی اف ای

یافته و اف ای

بیشزتر غلظزت
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ووا دوره انبارمانی نشد .بیشزترین

ههتززه قب ز از برداشززت و  4/25میکززرومززو ر هورمززون و

هورمون باعث اف ای

ووا دوره انبارمانی پیزاز بزا میزانگین  54/0روز در تیمزار

کمترین قطر در قط آبیزاری دو ههتزه قبز از برداشزت و

 4/25میکرو مو ر هورمون و کمترین آن بزا میزانگین 06

بدون هورمون بهدست آمد (شک .)2

روز در تیمار بدون هورمون مشاهده شد (شک .)9

تعداد فلس
همه تیمار قط آبیاری بیشترین تعداد فلس در غلظت

قطر گلوگاه پیاز
بیشترین قطر در غلظت  4/25میکزرو مزو ر هورمزون

 4/25میلیمو ر هورمون ایجزاد کردنزد .بیشزترین تعزداد

بهدست آمد با این تهاوت که در تیمارهزای قطز آبیزاری

فلس در تیمار قط آبیاری یزك ههتزه قبز از برداشزت و

در یززك و دو ههتززه قب ز از برداشززت ،بززین غلظززتهززای

4/25میکززرومززو ر هورمززون و کمتززرین تعززداد در قط ز

هورمون تهاوت معنیدار بود اما در تیمار قط آبیاری سزه

آبیاری سه ههته قب از برداشت و بزدون هورمزون ایجزاد

ههته قب از برداشت هیچ تهاوتی بین غلظتهای هورمون

شد (شک .)2

مشاهده نشد .بیشترین قطر گلوگاه در قطز آبیزاری یزك

)Yield (t.ha

عملکرد (تن در هکتار)

قطع آبیاری
Withholding of irrigation

)Yield (t.ha
شکل  -5اثر قطع آبیاری و غلظتهای مختلف هورمون براسینواستروئید بر عملکرد پیاز بلوچستان
Figure 5. Effects of irrigation withholding and different concentration of brassinostroide
treatments on yield of Baluchestan onion

عملکرد (تن در هکتار)

غلظت هورمون
Hormone concentration
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Figure 6. Effects of irrigation withholding and different concentration of brassinostroide on postharvest life of Baluchestan onion

همبستگی بین صفات

می باشد .در ایزن آزمزای

69

21

قطز آبیزاری یزك ههتزه قبز

نتای ضرایب همبستگی پیرسزون نشزان داد کزه همزه

از برداشزت مشزاهده شزد کزه علزت حزداکرر عملکزرد

صهات اندازهگیری شده با عملکرد پیاز همبستگی مربزت

ریشه در تیمار قط آبیاری آخر به مساعد بودن شزرایگ

و کامالً معنیداری داشتند .تعزداد فلزس ،قطزر گلوگزاه و

رووبتی مناسب در وی اواخزر فصز رشزد و در نتیجزه

ارتها بوته ،بهترتیب بیشترین همبستگی با عملکرد دانه را

جزذب کزافی آب در ایزن تیمزار مربزوط مزیشزود و

نشان دادند ( R=4/92 ،R=4/25و .)R=4/94هزیچ کزدا

بزرعکس در تیمزار اولزین قطز آبیزاری بزه علزت عزد

از صززهات بززه ج ز ارتهززا بوتززه بززا وززوا دوره انبارمززانی

دسترسی به آب مزورد نیزاز جهزت رشزد در ههتزههزای

همبستگی معنیداری نشان ندادند .صهات قطزر گلوگزاه،

آخزر و رسزیدن پتانسزی ماتریزك خزا

تزا ن دیزك

درصد ماده خشك ،تعداد فلس و عملکرد بزا وزوا دوره

نقطه پژمردگی کمترین عملکرد ریشزه مشزاهده شزد .از

انبارمانی همبستگی منهی نشان دادند اما معنیدار نبود.

ورك دیگر زمان ز برای کام شزدن رشزد و افز ای

عمززر پززس از

ذخیره مواد فتوسنت ی در شرایگ رووبت مناسب میتواند

یکززی از فززاکتورهززای مهز در افز ای

برداشززت پیززاز ،قط ز آبیززاری ،نززد روز قب ز از برداشززت

مززاده خشززك و انززدازه پیازهززا شززود

منجززر بززه اف ز ای
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( .)Khorshidi and Diarnia, 2012نتززای ایززن
آزمززای

نی ز اف ز ای

برداشت مشاهده شد که نسبت به تیمزار قطز آبیزاری دو
ههتززه قبز از برداشززت عمززر پززس از برداشززت بززه نصز

معنززیدار مززاده خشززك ،انززدازه و

یافت .قط آبیاری قب از برداشت در محصو ت

وزن پیازها را در تیمار قطز آبیزاری دیرتزر (یزك ههتزه)

کاه

در مقایسه با دو تیمار دیگزر (دو و سزه ههتزه) نشزان داده

ریشهای با کاه

است .اما نکتهای که بسیار قاب توجه است در تیمار قطز

مقاومت آن به پوسیدگی و بیمزاریهزای قزار،ی گزردد.

آبیاری یك ههته قب از برداشت ،کمتزرین عمزر پزس از

(.)Peyvast, 2006

درصد رووبت غده میتوانزد منجزر بزه

a
b

b

b

b

b

b

b

b

ab

b

c

قطر گلوگاه (سانتیمتر)
)nek diameter (cm

قطع آبیاری
Withholding of irrigation

تعداد فلس
Edible layer

قطع آبیاری
Withholding of irrigation
شکل  -5اثر متقابل قطع آبیاری و غلظت هورمون  -42اپی براسینولید بر قطر گلوگاه و تعداد فلس در پیاز بلوچستان
ستونهای دارای حروف مشابه تفاوت معنیداری بر اساس آزمون دانکن ندارند

Figure 7. Interaction effects of withholding of irrigation and 24- epibrassino-stroidids treatments
on diameter of neck and number of edible layer in Baluchestan onion

تولیدات گیاهی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  04شماره  ،0زمستان 69

26
تول
یدا

جدول  -9بررسی همبستگی بین صفات مورد بررسی در پیاز بلوچستان.
Table 3. Evaluation of coefficient for experimental characters in Baluchestan onion
ردیف
No

صفات
Characteristics

1

ارتها بوته

2

Bush height
قطر سوا پیاز

3

Bulb diameter
وزن سوا

1

3

2

4
5

Bulb length
قطر گلوگاه

6

Bulb neck diameter
ماده خشك

4

6

9

8

گیا
هی

**0.71

**0.72

**0.71

**0.53

0.61** 0.09ns

**0.60

**0.98

**0.97

**0.47

0.68** -0.01ns

**0.56

*

**0.96

**0.45

0.66** -0.03ns

**0.53

**0.49

0.66** -0.004ns

**0.56

0.23ns

0.63

**0.62

-0.26nsرز

*0.33

*0.39

(0.32مج
له

0.25ns

علم

Bulb weight
ووا سوا

5

7

ت

**0.46

Dry matter

 0.27nsی
ک

شاو

ی)،

-0.29ns

جل

7

تعداد فلس

8

Number edible layer
عملکرد

04

Yield

شما

9

**0.75

 -0.12nsد
-0.04ns

ووا انبارمانی

ره

Storage life

،0

** * ،و  nsبهترتیب نشاندهنده تأثیر معنیدار در سطح یك و پن درصد و عد تأثیر معنیدار است.

and ** Represents effects significant at probability levels of 0.05 and 0.01 respectively; ns means non-significant (P>0.05).زم*

س

اثززر متقابز تیمارهززای قطز آبیززاری و هورمززون براسززینو
استروئید فقگ بر روی صزهات قطزر گلوگزاه ،تعزداد فلزس و
ارتها بوتزه در مقایسزه بزا شزاهد معنزیدار بزوده اسزت .قطزر

افزز ای

زت
قطزززر گلوگززاه پیزززاز را گزز ارش شزززده اسززتان

((Rostam frudi, 2006
اف ای
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تقسی سلولی و ووی شدن سلولی در ان 26
تهای

گردن از صهات مه در بزازارپسزندی محصزوا مزیباشزد و

ساقه هزای جزوان یکزی از اثزرات مهز هورمزون براسزینو

مصركکنندگان معمو ً پیازهای با گردن باریزك و بسزته را

استروئید میباشد .افز ای

رشزد ریشزه در ،تندرقنزد بزا

میپسندند .همچنین بسته بودن گزردن پیزاز مزیتوانزد باعزث

کاربرد  -20اپی براسینولیدها گ ارش شده است ( Seeta

جلوگیری از ورود عوام بیماریزا به بافت پیاز و جلوگیری

.)Ram Rao et al., 2002

از تلهات آب از مح گردن پیاز و در کز موجزب کزاه
تلهات انبارداری میگردد (.)Brice et al., 1990

اف ای

صهات رشدی ماننزد افز ای

ارتهزا در اثزر

کاربرد این هورمون بر روی پیاز توسگ محقق دیگزر نیز

بیشترین قطزر گلوگزاه در تیمارهزای

تأیید شزده اسزت ( )Mauerova, 2014و ایزن محقزق

یك ههته قط آبیاری قبز از برداشزت و هورمزون 4/25

نشان داد کزه بزا کزاربرد  14 -2مزوا در لیتزر از هورمزون

در این آزمای

میکرومو ر مشاهده شد ،که یکی دیگر از د ی کاه

براسینوئید ،صهات رشدی م تل

مر ارتها بوته ،تعداد

عمر انبارداری در تیمار قط آبیاری دیر هنگا مزیتوانزد

برگ و اندازه غده را اف ای

این دلی ذکر شده باشد .کزه جزدوا ( )6نیز همبسزتگی

قاب توجه است که اف ای

منهی بین این دو صهت را نشان دادهاند که کزه موافزق بزا

اپززی براسززینولید (بیشززتر از  4/25میکرومززو ر) صززورت

ووا انبزارداری بزا

ارتها در تیمزار یزك میکزرومزو ر در

تتای تحقیق دیگر میباشد که کاه

نگرفت و کاه

یافته است .البتزه ایزن نکتزه
ارتها با اف ای

غلظت -20
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مقایسه با  4/25میکرومو ر مشزاهده شزد .بنزابراین تعیزین

نکته دیگر که قاب توجه است تزأثیر براسزینو اسزتروئیدها در

رشزد در هزر محصزولی

اثرات مربوط به استر های زنده و غیرزنده میباشد

غلظت بحرانی به منظور افز ای

کاه

( .)Seeta Ram Rao et al., 2002در آزمززای هززای

بسیار مه و ضروری میباشد.
بیشترین درصد مزاده خشزك ،وزن و وزوا سزوا در

مر گوجه ،برن و ،تندرقند

متعدد گیاهان تحت استر

تیمار قط آبیاری یك ههته قب از برداشت مشاهده شد و

با کاربرد این هورمون بهوور قاب توجهی افز ای

بززین دو تیمززار دیگززر قطز آبیززاری ،اخززتالك معنززیداری

نشززان دادهانززد (Kamuro and Takatsuto, 1991؛

مشاهده نشد .همانوور که در قبز هز اشزاره شزد دلیز

Schilling et al., 1991؛ .)Wang and Zhang, 1993

اف ای

وزن و اندازه سوا در اثر دریافزت آب کزافی تزا

بنابراین کاربرد براسینو استروئید در این آزمای

رشزد

میتواند

مرحله ن دیك برداشت میباشد که سایر فراینزدهزا ماننزد

با کاه

فتوسنت و آسیمیالسیون تحزت تزأثیر قزرار داده و درصزد

عملکرد را منجر شود .که جدوا همبسزتگی صزهات نیز

ماده خشك و در نتیجه وزن سزوا را افز ای
البته اف ای
افز ای

مزیدهزد.

درصد آب در این تیمار یکی دیگر از د ی

اثزرات ناشزی از اسزتر هزای محیطزی افز ای

بین عملکرد و سایر صهات مر ارتها بوته ،درصزد مزاده
خشك ،اندازه سوا همبستگی مربت و معنزیدار را نشزان

انززدازه سززوا مزیباشززد .بیشززترین انززدازه ،وزن و

داده که میتواند اف ای

درصد ماده خشك در اثر کاربرد این هورمون بزا غلظزت

هورمون را تأیید کند.

 4/25میکرو مو ر مشاهده شد که دلی اصلی این عوام
را می توان مربوط به اف ای

رشزد گیزاه در اثزر کزاربرد ایزن

نتیجهگیری

رشد در نتیجه اف ای

وزوا

ساقه و سطح برگ دانسزت کزه منجزر بزه افز ای

سزطح

اپی براسینولید با غلظت  4/25میکرو مو ر بزر بوتزههزای

عملکززرد دانسززت .اثززر تیمززار اپززی

پیاز در مرحله غدهزایی توانسته است که عملکرد را  6تن

غلظت ایزن هورمزون بزه

دهد و از ورك دیگر قط آبیاری یك

فتوسززنت ی و اف ز ای

براسینولید بر عملکرد تا اف ای

نتای این آزمای

در هکتار اف ای

نشان داد که کاربرد هورمون - 20

 4/25میکرومو ر معنی دار بود .تأثیر براسینو اسزتروئیدها

ههته قب از برداشت بیشترین عملکرد در مقایسه بزا سزایر

رشزد بزه اسزیدهای

تیمارهای قط آبیاری ایجاد کرد .اما با توجزه بزه ایزنکزه

بر اف ای

رشد ثابت شده و افز ای

آمینه و پروتئین نیاز دارد که هورمون  -20اپی براسینولید

عمر انبارداری پیازها در تیمار قط آبیاری یك ههته قبز

بر روی بیزان ینهزا و سزاخت پزروتئین تزأثیر مربزت دارد

از برداشت بزه شزدت کزاه

( .)Clouse and Sasse, 1998همچنززین اف ز ای

عملکرد توسگ این تیمار را مزدنظر داشزت و بهتزر اسزت

عملکرد در اثر این هورمزون مزیتوانزد بزه دلیز افز ای

قط آبیاری دو ههته قب از برداشت انجزا شزود کزه هز

جززذب دیاکسززیدکززربن و اف ز ای
(.)Gomes et al., 2011

بززازده فتوسززنت باشززد

اف ز ای

یافزت ،نمزیتزوان افز ای

عملکززرد قاب ز قبززوا باشززد و ه ز عمززر پززس از

برداشت پیازها اف ای

یابد.
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Abstract
Background and Objectives
The storage life of onion is an essential factor to marketing this product in the winter season. The
storage life of onion depends on different factors of which withholding of irrigation before
harvest is the most important. On the other hand, Brassinosteroids (BRs) are widely distributed in
the plant kingdom, with pleiotropic effects, as they influence varied developmental processes like
growth, germination of seeds, rhizogenesis, flowering, stem elongation, pollen tube growth, leaf
epinasty, ethylene biosynthesis, proton pump activation, gene expression and photosynthesis.
Therefore, studying the effects of withholding irrigation and Brassinosteroied on quantitative and
qualitative characteristics of onion seems to be necessary.

Materials and Methods
In order to evaluate the effect of withholding irrigation and Brassinosteroied hormone before
harvesting on yield and postharvest life of Baluchistan onion, a split plot experiment in a
randomized complete block design with three replications was conducted in Iranshahr’s Institute
of Agricultural Research and Education in 2015-2016. This experiment was performed to
evaluate three factors, water withholding at three levels (one, two and three weeks before harvest
time) and spraying Brassinosteroied in four levels (0, 0.5, 0.75 and 1 μM). Different traits such as
Bush height, diameter, length, weight, edible layer of bulb and neck diameter, post-harvest life,
dry matter percentage and yield were measured.

Results
Agronomic traits and post-harvest life of onion increased by increasing the hormone
concentration to 0.75 μM. The highest yield observed in 0.75 μM of Brassinosteroied treatment
was about 42 t/ha and in the treatment with one week of withholding irrigation before harvesting
was about 39 t/ha. The lowest yield observed in without hormone treatment was about 33 t/ha
and in the treatment with three weeks of withholding irrigation before harvesting it was about 36
t/ha. The maximum post-harvests observed in two weeks of withholding irrigation before
harvesting and 0.75 μM of hormone treatments were about 60 and 50 days, respectively. The
lowest post-harvest lives observed in one week of withholding irrigation before harvesting and
without hormone treatments were about 33 and 43 days, respectively.

Discussion
Withholding irrigation can decrease the amount of water in bulbs and increase post-harvest life
because of reducing post-harvest diseases. On the other hand, Brassinostroides can induce growth
and photosynthesis rate and alleviate the adverse effects of abiotic stress in plants. These are
important reasons to increase quantitative and qualitative traits in this product.
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