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 09ماه  اسفند، الف 2 ی شماره 43تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

تعیین تاریخ تشکیل سوخ و آنالیز رشد برخی از توده های بومی پیاز در شرایط اقلیمی 

 کرج

 2و محسن خدادادی *1عبدالستار دارابی

 
 (darabi6872@yahoo.com)  پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان  استادیار: مسؤول ینویسنده -*1

 نهال و بذر کرجی اصلاح و تهیه  تحقیقات یسسهؤاستادیار پژوهش م -2

 11/12/10 تاریخ پذیرش:  11/11/11 تاریخ دریافت:

 

 یدهکچ
سایید ببهباا ،  پیااز های بومیتوده عملکردمقایسه  آنالیز رشد و تعیین تاریخ تشکیل سوخ، به منظورآزمایشی 

 کامل تصادفی با سه تکارار های سیید قم در قالب طرح بلوك ی خمین، درچه اصیبا  وا، کمرهزنجا  قصهقولی

 و بذر کارج اراراتبیه ی نبال حقیقات اصلاح و ت مؤسسه یتحقیقاتی ی مزرعه  ( در5861 -68سال ) یک مدت به

به زمین اصالی منققال  5868ماه  اواخر اردیهبشت در کشت وی درخزانه 5861ماه  گردید. بذور در اواسط اسیند

 51مارداد باا طاول روز  5تاا  دقیقاه 81ساعت و  51 داد با طول روزخر 15از هاتودهسوخ در این تشکیل  شدند.

 51 رشد سریع بار ی مرحله  هاتودهی  کلیه یدر  آنالیز رشد نقایجمطابق با  .صورت گرفتدقیقه  55ساعت و 

 بعاد از تشاکیل ساوخ، به رز سیید قم هاتوده کلیه یدر  آغاز شد.رشد کند(  ی )دوره بذر زد روز بعد از روانه

حاداکرر همچناین  .رشاد پبناک مقوقاد شاد ،ا  با رشد سوختقریها همزمورشد پبنک برای مدتی ادامه داشت 

ساقیی مرهات و همه. تعلاق داشات ایان تاودهباه  و عملکارد شاخص سطح بار  ، سوخ و سرعت رشد محصول

در ایان  .مشااهده شاد هاادر تاوده بین سرعت رشد نسهی و سرعت آسیمیلاسیو  خالص %5داری در سطح معنی

سایید قام ی بر اساس نقایج ایان تحقیاق تاوده . اخقصاص یافت سیید ببهبا به توده  ین محصولکم تر آزمایش

  باشد.برای کاشت در شرایط اقلیمی کرج می ترین تودهمناسب

 

 ، سرعت رشد محصول ، عملکرد ختشکیل سو پیاز،  آنالیز رشد :هاهژوا کلید 
 

 مقدمه                            

است دو ساله که گیاهی (Allium cepa)پیاز 

به عنوان گیاه یك   (خوراکی سوخ) برای تولید محصول

 باشكدمكی هكاییساله در نظر گرفته می شود و شامل برگ

 که به طكور متنكاوا از یك  سكاحه تحلیكل یافتكه و کوتكاه

 پهنك  ،هر برگ شامل دو حسمت .گیرند)طبق( منشأ می

ی هكادر بكرگ)که ممكن است  کننده فتوسنتزو یا بخش 

)حسككمت  غلككاي یككا نیككا  ( ووجككود نداشككته باشككد انتهككایی

انكدا  رویشكی و بخكش  ،(. سكوخ11) ای( می باشدذخیره

باشد. برای تعیین زمكان شكروت تشككیل خوراکی گیاه می

هككای متفككاوتی م ككل ن مختلككف از شككاخ امحققكك ،سككوخ

خشك   ، نسكبت وزننسبت تشكیل سكوخ، نسكبت بكرگ

اي و سكوخ بكه پهنك  و توحكف  هكور بكرگ جدیكد غل

ارحا  پیاز در رابطه با تشكیل سوخ  .(19) انداستفاده نموده

های متفاوتی در مقابل طول روز دارنكد. گكارنر و واکنش

برای اولین بار گزارش نمودنكد کكه تشككیل   (13) 1آلارد

پیاز در واکنش به طول روز بلنكد رخ مكی دهكد.  در سوخ

هكای در عرض موجوددید که ارحا  پیاز اً مشخ  گربعد

براساس حكداحل طكول روز  توانرا میجغرافیایی مختلف 

بنكدی تقسكی بكه سكه گكروه  مورد نیاز برای تشكیل سكوخ

 نمود:

                                      
1- Garner & Allard 
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 دارابی و خدادادی: تعیین تاریخ تشكیل سوخ و آنالیز رشد برخی از ...

 سككاعت 11-14ارحككا  روز کوتككاه: در طككول روز بككین 

 ساعت( تشكیل سوخ داده و در مناطق 14-11)طول شب 

کك  ) رافیایی پكایینهای جغگرمسیری و معمولاً در عرض

 .شوندمی ( تولید42ْ  از تر

 14-13از  بكیش تكرارحا  روز متوسك:: در طكول روز 

 سوخ ساعت( تشكیل 11-19از  ک  تر)طول شب  ساعت

هككای و معمولككاً در منككاطق معتدلككه کككه در عككرض داده

 رشككد و نمككو ،انككدحككرار گرفتككه 41تككا   42جغرافیككایی بككین  

  کنند.می

بكیش ای تشكیل سوخ به طكول روز ارحا  روز بلند: بر

سكاعت( نیككاز  1از  کك  تككر)طككول شكب  سكاعت 11از  تكر

 تولید 41ی بالاتر از  یی جغرافیاهاداشته و معمولاً در عرض

  .(22و 13 ،11شوند )می

حداحل طول روز برای تشككیل  مطالعات نشان داد که

-لانك کكوهو پكو  1لانك  کیركرهای ارلیر رح سوخ د

یكراماسنیگه (. و11) باشد.می دحیقه 34و ساعت  214کیرر

مكورد نیكاز بكرای تشككیل حكداحل طكول روز  4و همكاران

را  4کریكولردو 3رددار ونكدف آگكری هایرح  سوخ در

مبكانی  بیش تربرای در  . (21) ساعت تعیین نمودند 12

نیكاز بكه بررسكی  ،فیزیولوژیكی عملككرد گیاهكان زراعكی

باشكد. مجمكوت گیاهی میی های رشد جامعه لفهؤی ممّک

هكای رشكد ی مولفكههایی که به منظور بررسكی کمّكروش

هكای رشكد معكروي به آنكالیز گیرندمورد استفاده حرار می

سككطب بككرگ و وزن  صككفتگیككری دو انككدازه .باشككندمككی

لازمكه تجزیكه و تحلیكل  ،مككررزمكانی  خش  در فواصل

محاسكبه بكه  از طریكقهكای لكاز  رشد است. دیگر کمیكت

ی کكه توسك: یهكاتكرین شكاخ رایك  ازآینكد. میدست 

 تكواناند میمختلف مورد استفاده حرار گرفته پژوهشگران

شكاخ   ،سكرعت رشكد محصكول ،سرعت رشد نسكبی به

                                      
1- Early Longkeeper 

2- Puke Kohe Longkeeper 

3- Wikeramasinghe et al.  
4- Agrifond Dark red 
5- Red Ceriol  

 اشكاره نمكود خكال  آسیمیلاسكیون سطب برگ و سرعت

(1). 

بعككد از خككروج گیاهزككه از  هككای پیككازیسككبزیرشككد 

 شود:خا  به سه مرحله تقسی  می

کند اما افزایشی، مرحلكه  ه یاول: ی  دور ی مرحله

های رشد برگدر این دوره در  .برگسریع دو : رشد ی 

یابكد. متوالی)هر برگ نسبت به بكرگ حبلكی( افكزایش می

رشكد در این مرحله . تشكیل و رشد سوخ سو :ی مرحله 

  .(19یابد. )می های متوالی کاهشبرگ

ودنكد. وزن را آنكالیز نم 1سكا  هكایرشد رحك  محققان

میلی  1/3روز بعد از جوانه زدن(  1گیاه ) ی خش  اولیه

گر ، سكطب اولیكه بكرگ  1/41گر  و وزن خش  نهایی 

 2/4مربع و حداک ر شاخ  سطب بكرگ  سانتی متر 11/9

بعكد از تشككیل سكوخ،  بكود.روز بعد از جوانكه زدن(  01)

در  هكا آغكاز وبكرگ خكزانو سكر   رشد نمكودهها برگ

نسكرین و  .(23) سكیدر 0/9سطب برگ به شاخ   نهایت

گزارش نمودند که سرعت رشكد محصكول در  1همكاران

بعككد از روز  14تككا  19ابتككدای رشككد پیككاز افككزایش و در 

و سكر  تكا روز  هرسیدخود ین مقداربیش ترنشاکاری به 

 . (10) یابدمیبعد از نشاکاری به سرعت کاهش  194

همیت احتصادی و ا دلیل بومی بودن پیازه بخوشبختانه 

های زیادی در ارتباط با مسائل بكه ، پژوهشآن در کشور

صككورت گرفتككه  بككومی هككایزراعككی و بككه نككژادی تككوده

که در سایر نقكاط  رغ  اینبا این حال علی ،(0و4،3)است

ای تاریخ تشكیل سوخ و آنالیز رشد به طكور گسكترده دنیا

های (، تاکنون پژوهش23و24،10، 11 مطالعه شده است )

آنكالیز رشكد و تاریخ تشكیل سكوخ محدودی در رابطه با 

ایكن بررسكی لذا (. 1و  4) ارحا  بومی صورت گرفته است

و مقایسكه  آنالیز رشد تاریخ تشكیل سوخ، تعیین به منظور

 حصككهحككولی ،سككفید بهبهككان بككومی یهككاتككوده عملكككردی 

در سكفید حك  ای خمكین، درهكه اصكفهان و کمره، زنجان

 ج صورت گرفت.کر شرای: احلیمی

                                      
6- Hysum.  
7  - Nasreen et al. 
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 09ماه  اسفند، الف 2 ی شماره 43تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

 هامواد و روش

 پیاده کرد  طرح آزمایش و کاشت گیاها 

 حصهحولی سفید بهبهان، بومی هایتوده در این بررسی

در ای خمكین، درهكه اصكفهان و سكفید حك  ، کمرهزنجان

تهیكه ی تحقیقات اصلاح و  مؤسسه یتحقیقاتی ی مزرعه 

-11) به مدت ی  سال زراعكی کرج در واحع ذرو بنهال 

محكل آزمكایش دارای  مورد بررسی حرار گرفتند.(  1414

 44ْ  : 04احلی  سرد و نیمه خشك  بكا عكرض جغرافیكایی   

و ارتفكات آن   شكرحی 41ْ  : 1ْ  شمالی و طول جغرافیایی

ی متر بكود. میكزان بارنكدگی در دوره  1421از سطب دریا 

 ین میككانگینکكك  تككرمتككر، میلی 1/291و نمككو گیككاه  رشككد

) اسكفند  گكرادسكانتیی درجه  11/4ه ماهیان دمایحداحل 

 41/21ماهیانكه دمكای حكداک ر  انگینین میكبیش تر ماه( و

 13بذور در تكاریخ بود.   )مرداد ماه( گرادسانتیی درجه 

هكا نشا و کشت شدنددر گلخانه در خزانه 1414اسفندماه  

 1411 برگی و در اواخر اردیبهشكت مكاه 4تا  2در مرحله 

. میكزان مصكري کكود بكر گردیدنكدبه زمین اصلی منتقكل 

مؤسسه  ی و توصیه (1 جدول) آزمون خا نتای   اساس

 5O2Pکیلكوگر   09شامل  (1)تحقیقات خا  و آای 

از منبكع  O2K کیلوگر  124 ،از منبع سوپر فسفات تریرل

در هكتار بود که در هنگا  تهیه زمكین بكه پتاسی  سولفات 

کكود مخلكوط گردیكد.  طور یكنواخت پخش و با خكا 

خال  از  نیتروژن کیلوگر  114نیز به میزان  نیتروژنه لاز 

نوبت، ی  سو  آن حبكل از نشكا کكاری و  4منبع اوره در 

روز بعكد از  14 و 34دوسو  بقیه در دو نوبت بكه فواصكل 

 آمكاری سكر  مصكري شكد. طكرحنشاکاری به صورت 

تككرار بكود.  4های کامل تصادفی بكا مورد استفاده بلو 

متر  4کاشت به طول  ردیف 12شامل  مایشیآز هر کرت

بكود.  متكر مربكع 11مسكاحت  به متر وسانتی 49ی فاصله اب

در نظكر گرفتكه متكر سانتی 19 هاردیف ها رویفاصله بوته

وسك: هكر  ردیكف. در هنگكا  برداشكت محصكول دو شد

بككه  ردیككفکكرت بككا حككذي نككی  متككر از بالككا و پككایین هككر 

محاسككبات منظككور  متككر مربككع برداشككت و در 3/2مسككاحت

 گردید. 

 ها و ارزیابی صیاتگیریاندازه

تاریخ تشكیل سوخ با شكاخ  نسكبت تشككیل سكوخ 

)حداک ر حطر سوخ تقسی  بر حداحل حطر گردن( مشخ  

روز بعكد از جوانكه زدن تكا  14 برای این منظور از ،گردید

ه بكه گیا 19،باری   روز 14 فواصل هرهنگا  برداشت به 

حداک ر حطر غلكاي )  و کرت انتخااطور تصادفی از هر

بعد از تشكیل سوخ ( و حداحل حطكر گكردن بكا  ویا سوخ،

ی در مراحكل اولیكه  گیری شكداستفاده از ریزسن  انكدازه

در . باشكدنسبت تشكیل سوخ حدود یك  مكی ،رشد گیاه

آن خیلكی سكریع افكزایش و در  هنگا  تشكیل سكوخ حطكر

 2ایكن نسكبت از وحتكی. گرددنتیجه این نسبت نیز زیاد می

گردید به عنوان زمان شروت تشكیل سوخ در نظر  بیش تر

 به کمك  توانتشكیل سوخ را می زمان (.19گرفته شد )

معكروي حابل اعتماد و غیر تخریبی  ،ی  شاخ  حساس

در ایكن روش  تخمكین زد.( کاسموس) مجموت تجمعی به

اختلاي تجمعی بكین  ،برداریی مختلف نمونهآن هازم در

شكككیل سككوخ و یكك  نسككبت تشكككیل سككوخ در نسككبت ت

)معمولكاً حكدود  شكدهنتشكیل  آن هاگیاهانی که سوخ در

سكر  در یك  نمكودار مجمكوت  .گكردد( محاسبه می2/1

 .شكودتجمعی )کاسموس( نسبت به محور زمان رسك  مكی

 نوسانات نسبت تشكیل سوخ حابل ،حبل از تشكیل سوخ

ن نسكبت بكه ای ،باشد ولی بعد از تشكیل سوخلاحظه نمیم

سرعت افزایش و در نتیجه کاسموس نیز به سكرعت زیكاد 

ای تكوان اولكین نقطكهزمان تشككیل سكوخ را مكی .شودمی

 یابكددانست که نمودار کاسموس به سرعت افكزایش مكی

(11.)  

تكا  جوانكه زدنروز بعد از  14 به منظور آنالیز رشد از

از گیكاه 19 باری   روز 14 هر اصلو، به فهنگا  برداشت

بكرگ، وزن خشك  پهنك ، سكطب  هر کرت برداشت و

حج  سوخ به اندازه  )ازهنگامی که وزن و غلاي و سوخ

ای رسید که امكان تفكی  سوخ از غلاي وجود داشت( 

های برداشت شده با حرار خش  اندا وزن  یادداشت شد.

درجه سانتی گكراد  14ها در آون در دمای اندا دادن این 

 (.11گردیكككككد ) نسكككككاعت تعیكككككی 12بكككككه مكككككدت 
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 دارابی و خدادادی: تعیین تاریخ تشكیل سوخ و آنالیز رشد برخی از ...

 بعضی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك محل آزمایش  -5ردول

 پقاسیم    

 )قسمت در میلیو (

 هدایت الکقریکی

 ) میلی موس بر سانقی مقر(

 

pH 

 فسیر

 )قسمت در میلیو (

 کربن آلی

 )درصد(

129  2/2 0/1 3/1 31/9 

 
تخمككین زده    LA=πlw/2بككا فرمككول پهنكك سككطب 

طكول حسكمت  l ، سطب پهن    LA، 13/4عدد شد.

(. 23) باشكدبزرگتكرین حطكر پهنك  مكیw و سبز پهنك 

سكرعت ، شاخ  سطب بكرگ های رشد همزونشاخ 

سرعت رشد پهن ، سرعت رشكد سكوخ،  ،رشد محصول

 14از میلاسكیون خكال  یسآ سرعت سرعت رشد نسبی و

 14 واصل هربه فروز بعد از جوانه زدن تا هنگا  برداشت 

 گیكاه 49مرکكب از  ییابا استفاده از نمونه هك باری   روز

ای کمكرهحصكه زنجكان، حولی، سفید بهبهانهای توده برای

سفید ح   توده برای و ،یازده نوبت خمین و درهه اصفهان

 :با استفاده از رواب: زیر محاسبه شدند نوبت سیزده

)/2](1/GA) 1+LA2LAI=[(LA 

LAI 1رگ، شككاخ  سككطب بككLA  2وLA سككطب 

سكطب زمكین  GAو  T)2(و زمكان  (1T(برگ در زمكان 

 پوشیده شده توس: گیاه
)1T-2)/(T1W-2CGR=(1/GA) (W  

 CGR سرعت رشد محصول بر حسب گر  در روز

 وزن خش  گیاه درزمان 2W و 1W در متر مربع،

)1(T و زمان)2T)  
)1T-2)/(T1BL-2BLCGR=(1/GA) (BL 

 BLCGR  بر حسب گر  در سرعت رشد پهن

وزن خش  پهن  در  2BLو   1BLروز در متر مربع ،

  (2T(و زمان  T)1(زمان 

)1T-2)/(T1BU-2BUCGR=(1/GA) (BU 

  BUCGRبككر حسككب گككر  در  سككرعت رشدسككوخ

وزن خشكك  سككوخ  2BUو  1BUروز در متككر مربككع،

 (2T(و زمان    T)1(درزمان 
  RGR= (lnW2-lnW1)/(T2-T1)  

RGR یكاه بكر حسكب گكر  در سرعت رشد نسكبی گ

 گر  در روز

-2[(lnLA ×)] 1T-2)/(T1W-2NAR=[(W

)]1LA-2)/(LA1lnLA 

 NARآسیمیلاسیون خال  بر حسكب گكر   سرعت

 (.24) برگ مربع سطب در روز در متر

گیكری انكدازه آوری شكده ازهكای جمكعداده در پایان

ه كزیكككتج MSTATC اریكآمكك زاركر  افكككصككفات بككا نكك

ها به روش دانكن مقایسه شكدند. گینمیان واریان  شده و

 EXCELزار كافكر كها از نرس  شكلبرای آنالیز رشد و 

 استفاده گردید.

 

 نقایج و بحث

تااریخ و زمااا  فیزیولوژیااک تشااکیل سااوخ در 

 های مورد آزمایشتوده

نسككبت هككای در ایككن بررسككی بككا اسككتفاده از شككاخ 

( کكه تكاکنون 1 مجمكوت تجمعكی )شككل تشكیل سوخ و

ن زیككادی از جملككه اسككتیر و لانكسككتر و امحققكك توسكك:

شكروت تشككیل سكوخ  ،( 11و24اسكتفاده شكده) همكاران

 13بكا طكول روز  1411خكرداد  21سفید بهبهان  رح برای 

شد. دارابی و همكاران در  تخمین زدهدحیقه  14ساعت و 

بهبهككان مشككخ  نمودنككد کككه ی یكك  تحقیككق در منطقككه 

 ک  تر در این توده طول روز برای تشكیل سوخی آستانه 

 (.2باشكد )کوتكاه می ساعت بوده و ایكن تكوده روز 14از 

درکرج بلافاصله بعد از نشاکاری، گیاهان در معرض طول 

سككاعت( حككرار گرفتككه و در نتیجككه  13)حككدود  روز بلنككد

مزبور سوخ تشكیل شد. این نتای  با گزارش بر  توده یدر

رض کككه وحتككی ارحككا  روز کوتككاه در بهككار و عكك وسككتر

کشت شوند در اثكر مواجكه شكدن بكا طكول ی بالایجغرافیا
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روز بعد از جوانه زدن

ت مین تاریخ تشکیل سوخ درتوده های مورد بررسی  -5شکل 

کاسموس یا مجمو  تجمعی -نسهت تشکیل سوخ            -الد 

رشد و نمو، سوخ در گیاهكان ی روز بلند در مراحل اولیه 

(. تشككیل 11) گردد هماهن  اسكتکوه  تشكیل می

سكاعت در  13 از بیش تكردر طول روز  تودهسوخ در این 

طكور کكه  سكاعت در بهبهكان، همكان 14از  ک  تر کرج و

 استاین مطلب  ی هتوس: بروستر ا هار شده، نشان دهند

)در ارتبكاط بكا تشككیل  روز کوتكاهی در پیكازی  هکه واژ

باشكد کكه ارحكا  روز کوتكاه فقك: سوخ( به این معنی نمی

شكد  کك  تكرهنگامی که طول روز از یك  حكد بحرانكی 

ایكن ارحكا  افكزایش طكول  دهند بلككه درمی تشكیلسوخ 

 (.19) تسریع در تشكیل سكوخ خواهكد شكدروز نیز سبب 

ای حصه زنجكان، کمكرههای درهه اصفهان ، حولیدر توده

، 11، 14هكای خمین و سفید ح  سوخ به ترتیكب در تاریخ

دحیقه،  49ساعت و 13با طول روز  1411مرداد 1تیر و  11

ساعت  13و دحیقه  21ساعت و  13دحیقه،  21ساعت و 13

هكا در گكروه دحیقه تشكیل شد، بنكا بكراین ایكن توده 11و 

ایكن علكت  .(14و 11) گیرندهای روز متوس: حرار میپیاز

 41) ترین روز سكالروز متوس: در طویل هایتودهدر که

خردادماه( سوخ تشكیل نشد، عد  دریافت حداحل دمكای 

زمان با تشكیل سوخ( تا این )در ارتباط  تجمعی مورد نیاز

بكود. ایكن  هكاایكن تودهبه دلیل ک  بودن تعكداد بكرگ در 

در کكه گیاهكان لكاز  اسكت  پژوهشگراننتای  با ا هارات 

دارای ی  حكداحل  ییهنگا  مواجه شدن با طول روز القا

مطابقكت  ،تعداد برگ بوده تا بتوانند سوخ تشككیل دهنكد

 (.12) دارد
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 خشک ه یروند تجمع ماد
حصه زنجان، د بهبهان، حولیسفی هایتودهوزن خش  

اولككین ای خمككین، درهككه اصككفهان و سككفید حكك  درکمككره

روز بعد از جوانه زدن( به ترتیب  14)حدود  بردارینمونه

در هككر پككن   گككر  بككودمیلككی 3/3و  2/19، 0/4، 0/1، 2/2

روز بعكد از جوانكه زدن  14رشكد کنكد تكا  ی مرحلهتوده 

بررسكی  د.افت و سر  رشد سریع بكرگ آغكاز شكادامه ی

هككای داریبككرونككهحسككوخ در نمن خشكك  پهنكك  و زو

 ی تكودهبه جز هاتوده ی کلیه یدر  مختلف نشان داد که

 ردیدكگكپهنك  کندرشكد  ،د از تشكیل سوخكسفید ح  بع

  كسكفید حكی  ودهكتكولكی در  یافت،رای مدتی ادامه كاما ب

 .گردید پهن  متوحف ،قریبا همزمان با رشد سوخ رشدكت

ی  ودهكتكدو درهای خود در بررسی نیز كارانمسیحا و هم

آغاز رشد سوخ  همزمان با رمز آذرشهر و هوراند تقریباًكح

داک ر ك. حك(1) دكمواجه شدنك متوحف شدن رشد پهن با 

صه كحكیكولككسكفید بهبهكان، ح هكایودهكتكوزن خش  در 

سكفید حك  بكه خمكین، درهكه اصكفهان و  ایزنجان، کمره

 تكوده گكر  بكود. 1/23و  11/13 ،3/14، 21/14، 1ترتیب 

توان بالكاتری در تجمكع مكادش خشك  نسكبت بكه  ح فید س

نتیجه شیب افزایش منحنی در ایكن ودر داشت هاتودهسایر

بكیش مقكدار  تكودهبالاتر بود و به همین علت در این  توده

 ؛(2)شكل خش  در کل بوته تجمع یافته ی ی از مادتر

كوسكی بكین تكاریخ کلی در این تحقیق ارتبكاط مع طور به

مشاهده  هاتوده نتشكیل سوخ و تجمع ماده خش  در ای

حداحل و حداک ر وزن خش  بوتكه  که طوری گردید. به

(، 2سفید بهبهان و سكفیدح  )شككل  هایتوده ترتیب بهبه 

کكه سكوخ را تشككیل داده  ایتكودهیعنی اولین و آخكرین 

بودند، مربوط بود. با تشكیل سوخ، مواد فتوسنتزی ذخیره 

حكوی )سكوخ( انتقكال منبكع شده در پهن  به طكري یك  

تشكیل سوخ عامل رسد به نظر می همین دلیل یابند، بهمی

سكفید  تودهرد در نتیجهو  همحدود کننده رشد پهن  بود

از نشكاکاری  زمانی کوتكاهی بعكدی بهبهان که در فاصله 

بسكیار مكاده ی خشك  میزان تجمع  ،سوخ تشكیل گردید

 پایین بود. 

تولیاد  ی گیاهچه در خزاناه سرعت رشد نسهی

 نشا
گیاهزككه در اولككین دوره نمككو نسككبی  سككرعت رشككد

روز بعكد از جوانكه زدن( در  14 -49)  برداری در خزانهنه

ای خمین، حصه زنجان، کمرهسفید بهبهان، حولی هایتوده

، 134/9، 122/9درهككه اصككفهان و سككفید حكك  بككه ترتیككب 

ایكن شكاخ   9بود در روز گر  902/9و  110/9، 911/9

 حصكهحكولی هكایتودهبرداری در نمونهی  دوره دومین در

گكر   910/9و  193/9ترتیب  ) به درهه اصفهان و زنجان

سكككفید  هكككایتككوده کكككاهش ولكككی در در گككر  در روز(

 ،141/9)بككه ترتیككب  د حكك سككفی ای خمككین و،کمرهبهبهككان

 افككزایش یافككت. گككر  در گككر  در روز( 111/9و 113/9

 تكوده در خزانكه  بكه گیاهزكه حداک ر سرعت رشد نسكبی

  .سفید بهبهان تعلق داشت

 نسهی گیاه سرعت رشد
سكرعت رشكد نسكبی  ،به زمین اصلی از انتقال نشاپ  

 حكداک ر،ابتدا روند صعودی داشت و پ  از رسكیدن بكه 

سكفید حك  در  ی توده)به است نای  کاهش یافت آن مقدار

هنكین رونكدی در مكورد  بكرداری(.ههار  نمونكه ی دوره

نیكز  پژوهشكگراننسبی گیاه توسك: تغییرات سرعت رشد 

منحنكی تغییكرات سكرعت رشكد  .(29) مشاهده شده است

 اوج ی سكفید حك  دارای سكه نقطكه ی تودهنسبی گیاه در 

نمونكه  ی دوره بكوط بكهاوج مری )پی ( بود. اولین نقطه 

ی  دوره اوج دو  دری نقطكككككه  9بكككككرداری دو  بكككككود

سكوخ مشكاهده  برداری ههار  و همزمان بكا تشككیلنمونه

شش  و  بردارینمونه ی دوره به اوج سو  ی گردید. نقطه

سكرعت  ینبكیش تكرمصادي با حداک ر رشد سكوخ بكود. 

 تكوده بكهگكر  در گكر  درروز(  ./121) رشد نسكبی گیكاه

دلیل کكاهش  رسدنظر میبه  مربوط بود.زنجان  صهححولی

افككزایش سككن بككه  ،ایككن شككاخ  بككا افككزایش سككن گیككاه

در  و های خكارجی کكه نقشكی در فتوسكنتز نداشكتهپهن 

(. در اواخكر 1) شكودمكیمربكوط  آن هكاسایه حرار گرفتن 

ی  کلیككه ی ریككزش شككدید پهنكك  در ،رشككد گیككاه ه دور

ی شكدن سكرعت سكبب منفك به جز درهه اصكفهان هاتوده



1 

 09ماه  اسفند، الف 2 ی شماره 43تولیدات گیاهی )مجله علمی کشاورزی(، جلد 

رشد نسبی گردید. منفی شكدن سكرعت رشكد نسكبی پیكاز 

)  (4) شكده اسكت گزارشنیز  خدادادیتوس: رستگار و 

 (.4شكل 

 پبنکسرعت رشد 

هكای مكورد بررسكی در این شاخ  در کلیكه ی توده

ابتككدا افككزایش و پكك  از رسككیدن بككه حككداک ر، مقككدار آن 

داری بر(. در اولین دوره ی نمونكه3کاهش یافت ) شكل 

های سفید بهبهان، در مزرعه، سرعت رشد پهن  در توده

ای خمین، درهه اصفهان و سفید حصه زنجان، کمرهحولی

 101/9و  101/9، 213/9، 133/9، 291/9حكك  بككه ترتیككب 

هكای گر  در مترمربع در روز بكود. ایكن شكاخ  درتوده

حصكككه زنجكككان در دوره ی دو ، سكككفید بهبهكككان و حولی

اصككككفهان ای خمككككین و درهككككهکمككككره هككككایدرتوده
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ههكا   ی سكفید حك  در دوره تكوده سو  و در ی دورهدر 

ین مقكدار خكود رسكید. حكداک ر بیش ترنمونه برداری به 

 بكه گر  در متر مربكع در روز( 11/1) سرعت رشد پهن 

حصكه زنجكان حكولی تودهر سفید ح  مربوط بود. دی  توده

ای خمكین، های کمكرهتودهو در همزمان با تشكیل سوخ 

از  ،همزمان با شروت رشد سوخدرهه اصفهان و سفید ح  

سكفید بهبهكان ی  تودهدر  کاسته شد.سرعت رشد پهن  

رشككد پهنكك   سككرعت رشككد سككوخ، ی در مراحككل اولیككه

 تكودهافزایش یافت. رشد ونمو همزمان سوخ و پهن  در

بهبهان را می توان هنین توجیه نمكود کكه بكه دلیكل  سفید

رشكد ایكن  ی تشكیل زود هنگا  سوخ، در مراحكل اولیكه

 ی عكد  توسكعه اندا ، به علت جوان بكودن پهنك  هكا و

ه بالككا بككودن حككدرت سككاختمانی و در نتیجكك هككایبافت

میزان جذا مواد غكذایی توسك: سكوخ  آن هافتوسنتزی 

کكاهش سكرعت رشكد  ای نبوده است کكه سكبببه اندازه

در اواخر  .(1) شود ، در مراحل ابتدایی رشد سوخپهن 

ی  کلیككه یایكن شككاخ  در  ،شكد و نمككو گیككاهری دوره 

هنك  در منفی شدن سرعت رشكد پ منفی گردید. هاتوده

 . (14) نیز مشاهده شده است محققانپیاز توس: 

 سرعت رشد سوخ

بكه  هكاودهتك کلیه یین سرعت رشد سوخ در بیش تر

 .سفید ح  بكه دوره پكنج  نمونكه بكرداری مربكوط بكودجز 

در متكر مربكع گكر  در  1/29حداک ر سرعت رشد سكوخ )

حداک ر سكرعت  زسفید ح  تعلق داشت که ا تودهروز( به 

)  بكود بیش تكررشد سوخ سایر ارحا  به طور حابل توجهی 

با حداک ر سرعت رشد سكوخ، سكرعت  همزمان (.4شكل 

کكه ایكن امكر ها منفكی بوددهتوی  کلیه یرشد پهن  در 

بیانگر رحابكت شكدید پهنك  و سكوخ بكرای جكذا مكواد 

این مكواد مكی  جذا تر بودن سوخ برایفتوسنتزی و حوی

 .(19) باشد
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 رعت رشد محصولس

احكل در مر هكاتوده ه یکلیكسرعت رشد محصول در

دلیل کامل نبودن پوشش گیاهی و پایین ه رشد، ب اولیه ی

نكور  کك  تكربودن شاخ  سطب برگ و در نتیجه جذا 

بكرگ  ی (. نمكو و توسكعه1) گیاه پكایین بكودی وسیله ه ب

سبب افزایش شكدید در سكرعت رشكد محصكول گردیكد. 

گر  در متكر مربكع  01/11) حداک ر سرعت رشد محصول

بكیش . این عامكل و تعلق داشت ح  سفید توده در روز( به

بودن سرعت رشكد سكوخ سكبب گردیكد کكه عملككرد  تر

شكود.  بیش تكرها از سایر توده %1سوخ این توده در سطب

این نتای  با گزارش رائو که ارحا  پر تولید سكرعت رشكد 

 همككان(. 21ی دارنككد، مطابقككت دارد )بككیش تككرمحصككول 

و یكا  ک  نهایتاً به علت گزارش نموده اند محققان طورکه

متوحف شدن رشد رویشی، پیری و ریزش پهن ، سرعت 

 هككای.در توده (10) رشككد محصككول سككیر نزولككی داشككت

منفكی سفید ح  در نهایت این شكاخ  و زنجان حصهحولی

  .( 1)شكل شد

 نشا تولید در خزانه میلاسیو  خالصیسآسرعت 

در ایكن  ،(11) 1ماتسكوی و همككاران مطابق بكا نتكای 

 %1 معنكی داری در سكطب و بسكتگی م بكتهم نیكز تحقیق

(41/9=r بین سرعت رشد نسبی و سرعت )میلاسكیون یسآ

بنكابراین رونكد تغییكرات سكرعت خال  مشاهده گردیكد. 

مشابه بكا رونكد  تودهسیمیلاسیون خال  در خزانه در هر آ

ین سككرعت بككیش تككرتغییككرات سككرعت رشككد نسككبی بككود. 

مربككع تككرم درگككر   4/4آسیمیلاسككیون خككال  در خزانككه )

 سككفید حكك  مربككوط بككود تككوده( بككه در روز سككطب بككرگ

 (.1)شكل

  در مزرعه میلاسیو  خالصیسآسرعت 
پ  از نشاکاری در ابتدای دوره رشد و نمو گیاهكان، 

 آن هكاسرعت آسیمیلاسیون خال  افزایش و با پیر شدن 

 (29) پژوهشكگران نیكز. این نتای  با گزارش کاهش یافت

سرعت آسیمیلاسیون خكال  در ین بیش تر .طابقت داردم

سفید بهبهكان( همزمكان بكا ی ها )به جز توده توده کلیه ی

آسیمیلاسكیون حداک ر سكرعت  تشكیل سوخ مشاهده شد.

گر  در متر مربكع سكطب بكرگ در روز( بكه 0/14خال  )

(. علكت کكاهش 1توده درهه اصفهان مربوط بود )شككل 

 ینظكر مكه رشكد و نمكو، بك ی در اواخر دورهاین شاخ  

                                      
1-  Matsui et al. 
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آن کاهش راندمان فتوسكنتزی  ها ورسد مسن شدن برگ

 (.1باشد ) ها

 نشا سطح بر  در خزانه تولید

برداری در خزانكككه، سكككطب بكككرگ در اولكككین نمونكككه

ای خمین، حصه زنجان، کمرههای سفید بهبهان، حولیتوده

، 1 24،  42/1،  11/1درهه اصفهان و سفید ح  به ترتیكب 

ع بكود. حكداک ر سكطب بكرگ سانتی متر مرب 11/1و  31/1

،  4/41،  94/31هككا در خزانككه بككه ترتیككب بككهایككن توده

سانتی متر مربع رسید. به طكور کلكی  90/11و  41،/11/24

ها در خزانكه کنكد بكود. تودهی گسترش سطب برگ همه 

دارد گسكترش بین این نتای  و گزارش بروسترکه بیان می

د مكی رشكد و نمكو کنكی سطب برگ پیاز در اوایل دوره 

 (.19باشد، هماهنگی وجود دارد )
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 مزرعه شاخص سطح بر  در
شكاخ   ،بكرداری در مزرعكهنمونكهی در اولین دوره 

ید بهبهكان، حكولی حصكه زنجكان، سكف هایتودهسطب برگ 

ین، درهكه اصكفهان و سكفید حك  بكه ترتیكب ای خمكکمره

متككر مربككع  سككانتی 941/9و  91/9، 94/9،  914/9، 934/9

 بككود. در هنگككا  تشكككیل سككوخ، شككاخ  مزبككور در ایككن

 42/1و  11/9، 31/9، 44/9، 934/9بكه ترتیكب بكه  هاتوده

سكفید هكای تكوده رسید. حداک ر شاخ  سطب بكرگ در

ین، درهه اصكفهان ای خمحصه زنجان، کمرهبهبهان، حولی

 02/1و 22/1، 41/1، 14/9، 910/9و سكفید حكك  بكه ترتیككب

گكزارش نمودنكد  نیكز( 23) 1تی و همكاران. (0)شكل بود

سكوخ شكاخ  سكطب بكرگ در پیكاز ا  که بعد از تشككیل

حكداحل و حكداک ر وهش ژفزایش یافتكه اسكت. در ایكن پك

 ؛سكفید بهبهكان و سكفیدهای تودهبه  سطب برگ به ترتیب

که سوخ را تشككیل داده  ایتودهاولین و آخرین  ح  یعنی

تكوان هنكین با توجه به ایكن نتكای  مكی مربوط بود. ،بودند

نتیجه گیری نمود که بین تاریخ تشكیل سوخ و گسكترش 

معكوسی وجكود دارد کكه دلیكل آن  ه یسطب برگ رابط

 بكه یك  مخكزن حكوی هكاانتقال مكواد فتوسكنتزی از بكرگ

                                      
1- Tei et al.  

سفید بهبهكان کكه ی توده راین در(. بناب1) باشدمی )سوخ(

 هتشكیل شكد هازودتراز سایر توده سوخ ه،روز کوتاه بود

در نتیجه گسترش سطب و این انتقال زودتر آغاز گردید و 

ه )بكك روز متوسكك: یهككاتككوده نسككبت بككه ایككن تككوده بككرگ

 هكا در آن سكوخوص سفید ح  که دیرتر از همه تودهخص

رشد بكه علكت  ی هبود. در اواخر دور ک  تر شد(تشكیل 

 هكاتكوده ی پیری و ریزش پهنك  ایكن شكاخ  در کلیكه

 (. 0 )شكل کاهش یافت

 کلمقایسه عملکرد 

تكن در  31/41ین عملككرد )بیش ترسفید ح  ی  توده

برتكری  %1در سكطب  هكاتكوده ( را تولید و بكر سكایرهكتار

 تكودهتن در هكتار( بكه  92/11) عملكرد ینک  ترداشت. 

. دلیكل پكایین بكودن (19)شكل ط بودسفید بهبهان مربو ی

 تكودهتكوان بكه روز کوتكاه بكودن را می تودهعملكرد این 

ای با عكرض جغرافیكایی در منطقه توده نمزبورو کشت ای

زارشككات بروسككتر و گ . ایككن نتككای  بككا(2) بالككا نسككبت داد

داشتند وحتی ارحا  روز کوتكاه عنوان  که 2شانماگاساندرا 

بالا کشكت شكوند، در مراحكل در بهار و عرض جغرافیایی 

اولیه ی رشد و نمو گیاه با طول روز بلنكد مواجكه شكده و 

                                      
2- Shanumugasundram  
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 (.22و11نتیجه عملكرد پایین می باشد، مطابقت دارد )هانی باسكطب بكرگ کك  تشككیل شكده و در سوخ در گیا
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