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 محتوای سبزینه و غلظت رنگیزههای نورساختی رقمهای پیاز خوراکی،واکنش عملکرد تک بوتۀ سوخ
) به پیشتیمار و اندازۀ بذرAllium cepa L.(
4

 و جالل جلیلیان3 بهمن پاسبان اسالم،*2 مهدی تاج بخش شیشوان،1موسی ایزدخواه شیشوان
 دانشگاه ارومیه، دانشكدۀ كشاورزي، استاد و دانشیار، دانشجوي دكتري.4  و2 ،1

 ایران، تبریز، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، دانشیار بخش تحقیقات زراعی باغی.3
)1334/12/11 : تاریخ پذیرش-1334/3/22 :(تاریخ دریافت

چکیده
 محتواي سبزینه (كلروفیل) و غلظت رنگیزههاي نورساختی (فتوسنتزي) برگ رقمهاي پیاز،بهمنظور ارزیابی واكنش عملكرد تک بوته
) بهصورت فاكتوریل در قالب طرح بلوكهاي كامل1332  و1331(  این پژوهش در دو سال زراعی،خوراكی به پیشتیمار و اندازۀ بذر
 عاملهاي آزمایش شامل پیشتیمار.تصادفی با سه تكرار در مركز تحقیقات كشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا شد
 پیشتیمار، پیشتیمار اسمزي (اسموپرایمینگ) با نیترات پتاسیم،(پرایمینگ) در چهار سطح پیشتیمار آبی (هیدرو پرایمینگ با آب مقطر
. متوسط و درشت) و رقم در دو سطح (قرمزآذرشهر و زرقان) بود، اندازۀ بذر در سه سطح (ریز، درصد و شاهد2 با مادۀ فوالمین
 كاروتنوئید،b  سبزینۀ،a  سبزینۀ، سبزینۀ كل، میزان سبزینه در مرحلۀ سوخدهی و رسیدگی فیزیولوژیكی،ویژگیهاي عملكرد تک بوته
 نتایج نشان داد كه تأثیر پیشتیمار و اندازۀ بذر از نظر همۀ ویژگیهاي مورد بررسی از لحاظ آماري. بررسی شدa/b و نسبت سبزینۀ
 محتواي سبزینه و غلظت، نتایج نشان داد كه پیشتیمار بذر موجب بهبود ویژگیهاي عملكرد تک بوته.تفاوت معنیدار نشان داد
، گرم138/58  بهترتیبa/b  و نسبت سبزینۀb ،a  سبزینههاي،رنگیزههاي نورساختی برگ شد بهطوريكه بیشترین عملكرد تک بوته
. به پیشتیمار با مادۀ فوالمین تعلق داشت و كمترین آنها از تیمار شاهد بهدست آمد4/3  میلیگرم در گرم وزن تازه و9/93 ،33/45
،21/21 ، گرم151/22  بهترتیبa/b  و نسبت سبزینۀb ،a  سبزینههاي،همچنین مقایسۀ میانگینها نشان داد كه بیشترین عملكرد تک بوته
. از بذرهاي درشت و كمترین آنها از بذر ریز بهدست آمد3/3  میلیگرم در گرم وزن تازه و9/21
. كاروتنوئید،b  سبزینۀ،a  سبزینۀ، افت سبزینه:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to evaluate the response of bulb yield per plant, chlorophyll content and photosynthetic pigments
concentration to priming and seed size of onion genotypes a field experiment was conducted in 2012 and 2013
cropping season at Agriculture and Natural Resources Research Center of East Azarbayjan, Iran. The experimental
treatments included priming (at four levels: hydro priming, osmopriming (in %2 KNO3), priming with Folammin
amino acid (in 2%) and control (without priming), seed size (at three levels: small, medium and large) and cultivars
(at two levels: Red Azarshahr and Zargan). Following characteristics such as bulb yield per plant, chlorophyll content
including: bulbing stage, physiological maturity stage, photosynthetic pigments concentration including: chlorophyll
a, chlorophyll b, carotenoid, total chlorophyll and chlorophyll a/b ratio of onion were studied. Analysis of variance of
data showed that all studied characters were significant in 1% level of probability. Results showed that seed priming
and seed size improved bulb yield per plant, chlorophyll content and photosynthetic pigments concentration
characteristics. The highest bulb yield per plant, chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll a/b ratio were obtained
from plant that primed with Folammin amino acid 195.85 (g), 33.48, 7.79 (mg/g.FW), 4.3, respectively and the
lowest were achieved from control plants. Also mean comparison indicated that the higher values of bulb yield per
plant, chlorophyll a, chlorophyll b, chlorophyll a/b ratio were obtained from large seed size 180.66 (g), 21.60,7.20
(mg/g. FW), 3.9, respectively and the lower of it achieved from small seed size.
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مقدمه
پیاز ) (Allium cepa L.به دلیل داشتن کربوهیدرات،
پروتئین ،کلسیم ،فسفر ،آهن ،روی و ویتامینهای
گوناگون اهمیت به سزایی در تغذیۀ انسان دارد ،افزون
بر ارزش غذایی ،بررسیهای علمی فراوان تأثیر دارویی
شایانمالحظۀ این گیاه را اثبات کردهاند و در درمان
بیماریهای عروق کرونری قلب مؤثر است ( Martinz
 .)et al., 2007پیاز در جهان ممكن است به سه روش:
کشت مستقیم بذر در مزرعه ،کشت نشایی و
پیازچههای کوچك کاشته شود ( Izadkhah et al.,
 .)2010aارزانترین روش استفاده از کشت مستقیم
بذر است و در بیشتر مناطق جهان و در جاهایی که
طول رشد برای تولید محصول موردنظر کافی است و
یا محصول زودرس نیاز ندارند ،از آن استفاده میشود
( .)Izadkhah et al., 2010bپیاز سه مرحلۀ رشد
شامل :جوانهزنی ،رشد برگ و ذخیرهسازی دارد که
مرحلۀ جوانهزنی حساسترین مرحله به سله بستن
خاک و حملۀ بیمارگر (پاتوژن) هاست ( Rabinowitch
 .)& Brewster, 1992نخستین مشكلی که در زمینۀ
تولید محصول پیاز در کشت مستقیم بذر مطرح کرد،
مشكالت مربوط بـه جوانهزنی بذر و استقرار مناسب
گیـاه در مزرعه به دلیل ریز بودن بذر آن است .در
روش کشت مستقیم بذر به دلیل مدیریت نادرست
کشاورزان پیازکار برای بهبود جوانهزنی بذر استفادة
بیرویه از ماسه است ،این امر افزون بر باال بردن میزان
انرژی مصرفی و هزینههای تولید در واحد سطح ،باعث
تخریب ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی خاک ،از بین
رفتن حاصلخیزی خاکهای منطقه در درازمدت و
درنهایت وارد شدن آسیب و زیان هنگفتی به سرمایۀ
ملی خواهد شد ( .)Izadkhah et al., 2010aتالشهای
گستردهای در سه دهۀ اخیر با هدف یافتن راهكارهای
مناسب برای بهبود جوانهزنی و استقرار اولیۀ گیاهچه
در مزرعه در گیاهان زراعی آغاز شده است .از جمله
5
روشها ،استفاده از پیشتیمار (پرایمینگ) بذر

این
است .پیشتیمار بذر روشی است که بهواسطۀ آن
بذرها پیـش از قرار گرفتن در بستر کاشت و رویارویی
1. Seed Priming

با شرایط بومشناختی (اکولوژیكی) محیط ،به لحاظ
فیزیولوژیكی و بیوشیمیایی آمادگی جوانهزنی را پیدا
میکنند ( .)McDonald, 2000پیشتیمار بذر روشی
است که در فرآیند آن اجازة جذب آب بهصورت
کنترلشده به بذر پیش از کشت داده میشود
بهطوریکه فعالیتهای اولیۀ جوانهزنی مانند فعال
شدن هورمونها ،آنزیمها و محلول شدن مواد غذایی
ریشهچه

ذخیرهشده در بذر آغاز شود ،اما از خروج

جلوگیری شده و سپس بذر خشك میشود که تا
هنگام کاشت قابلیت نگهداری را داشته باشند
(.)Chang-Zheng et al., 2002; McDonald, 2000
عمل پیشتیمار در هر گیاهی ممكن است با هدفهای
خاصی صورت گیرد .برای عمل پیشتیمار بذر در پیاز
سودمندیهای چندی از جمله افزایش قوة نامیه،
افزایش سرعت جوانهزنی در شرایط دمای پائین،
افزایش توان جوانهزنی در شرایط شوری و خشكی،
افزایش یكنواختی سطح سبز مزرعه ،افزایش توان
جوانهزنی و استقرار گیاهچه در شرایط آلودگی قارچی،
کاهش نیاز به آب برای سبز شدن ،استقرار بهتر و
مناسب بوته در واحد سطح و درنهایت افزایش عملكرد
سوخ بیان شده است ( Rabinowitch & Brewster,
 .)1992; Wien, 1999پیشتیمار بذر به روشهای
مختلف انجام میشود که روشهایی مانند پیشتیمار
اسمزی ،2پیشتیمار محیطی و مكانی خاص،9
پیشتیمار آبی ،7پیشتیمار نمكی ،1پیشتیمار دمایی،4
دمایی ،4پیشتیمار زیستی ،4درام پرایمینگ 8و
پیشتیمار با هورمونهای رشد گیاهی 3را میتوان نام
برد ( .)Yarnia et al., 2012نتایج تحقیقات Devaraju
 )2011( et al.نشان دادند ،پیشتیمار بذر پیاز با
استفاده از مواد اسموزی باعث افزایش وزن پیاز ،قطر
پیاز ،عملكرد تك بوته و عملكرد کل در مقایسه با
شاهد شد .نتایج بررسیهای )2012( Yarnia et al.
2. Osmopriming
3. Matric priming
4. Hydropriming
5. Halopriming
6. Thermopriming
7. Biopriming
8. Drum priming
9. Hormone priming
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نشان داد که پیشتیمار بذر پیاز با استفاده از مواد
جوانهزنی ،طول

شیمایی هورمونی باعث افزایش درصد
ریشهچه و وزن خشك گیاهچه در

گیاهچه ،طول
مقایسه با شاهد شد .نتایج بررسیهای Dorna et al.
( )2013نشان داد که بین بذرهای پیشتیمارشده و
پیشتیمارنشدة پیاز تفاوت معنیداری از نظر شمار کل
جوانهزده ،انرژی جوانهزنی ،ظرفیت جوانهزنی،

بذرهای
گیاهچههای غیر عادی و

سرعت جوانهزنی ،درصد
یكنواختی جوانهزنی وجود دارد .یكی دیگر از
عاملهای مؤثر بر جوانهزنی ،اندازة بذر است .اندازة بذر
از ویژگیهای کیفی بذر است که تحت تأثیر عاملهای
ژنتیكی ،محیطی (رطوبت ،دما ،میزان دسترسی به
مواد غذایی طول دورة رشد گیاه بهویژه در زمان پر
شدن و رسیدگی دانه) ،موقعیت گیاهان مادری در
مزرعه ،موقعیت بذرها روی گیاه مادر یا روی محور
گلآذین قرار میگیرد ( Tajbakhsh & Ghiyas,
 .)2008تأثیر اندازة بذر بر جوانهزنی و رشد گیاهچه
نتایج متفاوتی را نشان داده است .بررسیهای انجام
شده در ارتباط با ارزیابی توان گیاهچه ،نشان داده که
تأثیر اندازة بذر بر سبز شدن ،استقرار و درنهایت
عملكرد ،شایانتوجه است ( Kulakanavar et al.,
گیاهچهها ارتباط

 .)1989بین اندازة بذر و رشد اولیۀ
مثبتی وجود دارد ( .)Hampton, 1981بذرهای
کوچكتر نسبت به بذرهای بزرگتر نه تنها سریعتر
گیاهچههای آنها نیز سریعتر سبز

جوانه میزنند بلكه
میشوند ( .)Lafond & Bake, 1986در گیاه پیاز بین
اندازة بذر ،درصد جوانهزنی ،شاخص ظهور گیاهچه در
مزرعه ،استقرار اولیۀ گیاهچه و همچنین عملكردهای
کل و اقتصادی همبستگی مثبت وجود دارد ( Gamiel
 .)et al., 1990بهرغم اینكه پیاز بومی ایران است ولی
تاکنون در مورد تأثیر و کارایی روشهای مختلف
پیشتیمار و اندازة بذر پیاز بر ویژگیهای گیاهی
رقمهای پیاز خوراکی در شرایط مزرعه تحقیقی در
کشور صورت نگرفته است .هدف از این تحقیق ارزیابی
تأثیر پیشتیمار بذر پیاز با آب ،محلول اسمزی ،اسید
آمینۀ فوالمین و اندازة بذر بر ویژگیهای عملكرد تك
بوتۀ سوخ ،محتوای سبزینه و غلظت رنگیزههای
نورساختی (فتوسنتزی) برگ رقمهای پیاز خوراکی در
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شرایط مزرعه و انتخاب پیشتیمار و اندازة بذر مناسب
بذر بود.
مواد و روشها
در این بررسی نتایج اعمال چهار روش ،پیشتیمار آبی
با آب مقطر ،پیشتیمار با نیترات پتاسیم 2درصد،
پیشتیمار با مادة فوالمین2درصد و شاهد و سه اندازة
بذر ریز ،متوسط و درشت و دو رقم پیاز قرمزآذرشهر و
زرگان در یك آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای
کامل تصادفی با سه تكرار در دو سال زراعی (-5932
 )5935در مزرعۀ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع
طبیعی آذربایجان شرقی با طول جغرافیایی  74درجه
و  71دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیایی  98درجه و 71
دقیقۀ شمالی ارزیابی شدند .محل آزمایش اقلیم
نیمهخشك (بر پایۀ روش آمبرژه) ،ارتفاع از سطح دریا
 5973/9متر ،بیشینه دما  93درجۀ سلسیوس ،کمینه
دما  -22/1درجۀ سلسیوس و اقلیم با میانگین 925/1
میلیمتر بارشهای آسمانی داشت .بذرهای مورد نیاز
از سوی مؤسسۀ تحقیقات اصالح و تهیۀ نهال بذر
درجهبندی بذرها از الكهای

(کرج) تهیه شد .برای
استاندارد آزمایشگاهی استفاده و دامنۀ تغییرپذیری
اندازة بذر تعیین شد .بر پایۀ آزمون جوانهزنی اولیه،
بذرهای ریز دارای درجۀ خلوص 32درصد ،قوة نامیه
41درصد و وزن هزاردانه  7/47گرم ،بذرهای متوسط
درجۀ خلوص 34درصد ،قوة نامیه 82درصد و وزن
هزاردانه  1/42گرم و بذرهای درشت درجۀ خلوص
38درصد ،قوة نامیه 34درصد و وزن هزاردانه 1/48
گرم بودند .مادة فوالمین مورد استفاده در آزمایش
برحسب تجزیۀ کارخانۀ سازنده افزون بر دو عنصر
اصلی ،نیتروژن آلی (52درصد) ،کربن آلی (92درصد)،
نسبت نیتروژن به کربن ( )2/44حاوی اسیدهای آمینۀ
آزاد ،آالنین ( ،)3/5آرژنین ( ،)4/7اسید آسپارتیك
( ،)1/4سیستئین ( ،)4/9گالیسین (،)2/4
اسیدگلوتامیگ ( ،)54/1هیستیدن ( ،)2/4هیدوسی
پرولین ( ،)8/9ایزولوسین ( ،)5/1لوسین ( ،)9/1لیزین
( ،)7/7متیونین ( ،)4/32فنل آالنین ( ،)2/9پرولین
( ،)59/8سرین ( ،)5/44ترئونین ( ،)5تریپتوفان
( ،)4/98تیروسین ( )5/94و والین ( )2/4است
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(برحسب گرم در  544گرم است) .در مرحلۀ نخست،
بذرهای هر یك از رقمها به مدت هشت ساعت در
دمای اتاق تحت تیمارهای پیشتیمار با محلولهای
نیترات پتاسیم (2درصد) ،اسیدآمینه فوالمین
(2درصد) قرار گرفتند و برای انجام پیشتیمار آبی
بذرها به مدت چهار ساعت در آب مقطر خیسانده و
پس از سه روز در رطوبت نسبی544درصد نگهداری
شده سپس بذرها پس از طی این مدت 27 ،ساعت در
جریان هوای آزاد قرار داده شدند تا رطوبت سطحی
آنها خشك شود .در ادامه بذرهای پیشتیمارشده به
همراه بدون پیشتیمار (شاهد) بهصورت دستی و روی
شیارهای ایجادشده در ردیفها در عمق حدود 2
سانتیمتر کشت شدند .هر کرت آزمایشی 4مترمربع
( 2×9متر) و ده ردیف کشت داشت ،در هر کرت تراکم
کشت پیازها پنجاه بوته در مترمربع ،فاصلۀ پیازها روی
ردیف  4/1-54سانتیمتر و فاصلۀ بین ردیفهای
کشت  24سانتیمتر در نظر گرفته شد .میزان کاربرد
کود بر پایۀ آزمون خاک شامل 524کیلوگرم سوپر
فسفات ترپیل 44 ،کیلوگرم سولفات تاسیم در هكتار
که در هنگام تهیۀ زمین بهطور یكنواخت پخش و با
خاک مخلوط شد .کود نیتروژنۀ الزم نیز به میزان
 551کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره در 9نوبت،
یكسوم آن پس از نخستین وجین و دوسوم دیگر نیز
در دو نوبت و پس از پایان دومین و سومین وجین،
بهصورت سرک مصرف شد .بهمنظور مبارزه با تریپس
و دیگر آفات از سموم کنفیدوئید و دیازینون به نسبت
 5/1و  5در هزار استفاده شد .حدود 24روز پیش از
برداشت برای متوقف شدن رشد ،کاهش رطوبت پیازها
و آسانگری در امر برداشت ،آبیاری قطع شد .پیازها به
مدت  4الی  54روز در برابر آفتاب نگهداری شد تا
خشك شوند .در مزرعه ویژگیهای عملكرد تك بوته،
محتوای سبزینه و در آزمایشگاه غلظت رنگیزههای
نورساختی برگ پیاز اندازة گیری شد.
ویژگیهای مورد ارزیابی

شاخص سبزینۀ برگ پیاز در مزرعه

شاخص سبزینۀ برگ پیاز در مزرعه بر پایۀ خواندن
سبزینهسنج ( CCM-200 Plusساخت شرکت

دستگاه
 Opti-Sciencesکشور آمریكا) در زمان تشكیل
فیزیولوژیك سوخ و رسیدگی فیزیولوژیكی اندازهگیری
سبزینهسنج در برگ پیاز نقطۀ

شد .بهمنظور خواندن
وسط پهنگ برگ استفاده شد .این دستگاه بهطور
خودکار با اندازهگیری طیف جذبی در محدودة نور آبی
( 744 -419نانومتر) و در محدودة نور قرمز (419 -395
نانومتر) میزان سبزینه را بهصورت غیر تخریبی تعیین
میکند .بهمنظور کاهش خطا برای هر تكرار سه بار
خواندن انجام شد و از میانگین آنها بهعنوان
اندازهگیری مربوط به هر تكرار استفاده شد
( .)Richardson et al., 2002پیش از آغاز هر
اندازهگیری نسبت به آزمون واسنجی (کالیبراسیون)
دستگاه با استفاده از صفحۀ خواندن استاندارد اقدام
کرده و پس از حصول اطمینان از واسنج بودن
دستگاه ،اندازهگیری آغاز میشد .همچنین میزان
کاهش سبزینه در فرآیند دورة رسیدگی از تفاضل
میزان سبزینه در زمان فیزیولوژیك تشكیل سوخ و
رسیدگی فیزیولوژیكی سوخ بهدست آمد.
تشكیل فیزیولوژیك سوخ

زمان آغاز تشكیل سوخ به روش نسبت تشكیل سوخ
برآورد شد .در این روش نسبت تشكیل سوخ برابر است با
بیشترین قطر سوخ تقسیم بر کمترین قطر گردن،
هنگامی که این نسبت از  2برابر بیشتر شد بهعنوان زمان
آغاز تشكیل سوخ در نظرگرفته شد (.)Brewster, 1990
رسیدگی فیزیولوژیكی سوخ

زمان پالسیده و توخالی شدن گردن بوتهها در نظر
گرفته شد .همچنین ،هنگامیکه  84-44درصد
بوتههای هر کرت این حالت را نشان دادند ،بهعنوان
زمان رسیدگی فیزیولوژیكی کل کرت لحاظ شد
(.)Dehdari et al., 2001

عملكرد تك بوتۀ سوخ

از روش وزن کردن شمار سی عدد سوخ بهطور تصادفی
برحسب گرم محاسبه شد (.)Izadkhah et al., 2009

غلظت رنگیزههای نورساختی برگ پیاز در آزمایشگاه

برای اندازهگیری میزان رنگیزههای نورساختی (سبزینه
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و کاروتنوییده) از روش
استفاده شد .بر پایۀ این روش  4/2گرم بافت تازة
برگی (از قسمت وسط برگهای میانی گیاه در مرحلۀ
تشكیل سوخ) با ترازوی آزمایشگاهی با دقت
4/445گرم وزن و در هاون چینی حاوی 51میلیلیتر
استن 84درصد ساییده شد .محتوای هاون چینی روی
کاغذ صافی واتمن شمارة  5که در قیف شیشهای قرار
داشت ریخته و صاف شد .سپس محلول با افزودن
استن 84درصد به  51میلیلیتر رسانده شد9 .
میلیلیتر از این محلول که حاوی سبزینۀ  a ،bو
کاروتنها و گزانتوفیلها) بود در

کاروتنویئدها (شامل
کووت ریخته شد و شدت جذب آن در طولموجهای
( 492/24سبزینۀ ( 474/4 ،)aسبزینۀ ) bو 744
(کاروتنوئیده) نانومتر با استفاده از دستگاه طیفسنج
نوری (اسپكتروفتومتر) UV Visible -مدل Cary50
ساخت آلمان خوانده شد و برای صفر کردن دستگاه از
استون 84درصد استفاده شد و آنگاه غلظت رنگیزههای
نورساختی با استفاده از رابطههای زیر محاسبه شد
(.)Lichtenthaler, 1987
)Chl a (mg/g.fw)= (12.5×A663.2)-(2.79×A646.8
)Chl b (mg/g.fw)= (21.51×A646.8)-(5.1×A663.2
(1989) Lichtenthaler

× chla)-(85.

Chl T (mg/g.fw) = Chl.a + Chl.b
Car (mg/g.fw) = (1000 × A470)-(1. 8
02 × chlb)/198

در این رابطهها  Chl T ،Chl b ،Chl aو  :Carبه
ترتیب غلظت سبزینۀ  ،aسبزینۀ  ،bسبزینه کل و
کاروتنوییدها شامل (کاروتن و گزانتوفیلها) و
نشاندهندة

 A646.8 ،A663.2و  A470بهترتیب
شدت جذب در طولموجهای ( 449/2سبزینۀ ،)a
( 474/8سبزینۀ  )bو ( 744کاروتنوئیدها) نانومتر
دستآمده از اندازة گیری
به 
هستند ،خوانده شد .نتایج 
میزان رنگیزههای نورساختی برحسب میلیگرم بر گرم
وزن تر ( )mg/g.Fwمحاسبه و ارائه شد .درنهایت برای
تجزیهوتحلیل آماری دادهها از نرمافزارهای  SASو
 MSTAT-Cاستفاده شد .پیش از انجام تجزیۀ
واریانس مرکب آزمون همگنی واریانس خطاهای
آزمایشی با استفاده از آزمون بارتلت انجام شد .در
تجزیۀ مرکب ،آزمون  Fبرای معنیدار بودن منابع
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تغییر با استفاده از امید ریاضی میانگین مربعات با
فرض ثابت بودن اثر تیمارها و تصادفی بودن اثر سال
انجام شد و برای مقایسۀ میانگین از آزمون چند
دامنهای دانكن استفاده شد.
نتایج و بحث
پیش از انجام تجزیۀ واریانس مرکب ،بهمنظور اطمینان
از همگنی واریانس خطاهای آزمایشی ،آزمون بارتلت
انجام شد .با توجه به اینكه میزان آمارة

χ²

محاسبهشده از  χ²جدول کمتر بود در نتیجه فرض
صفر رد نشد و بیانگر این است که اختالف بین
واریانسها معنیدار نبوده و واریانسها یكنواخت بودند.
با توجه به اینكه دمای هوا در سال زراعی  35در
ماههای فروردین و اردیبهشت که زمان استقرار
گیاهچههای پیاز در زمین اصلی بود بسیار نامناسبتر

از سال زراعی  32بود .مجموع شرایط محیطی (دما،
ساعتهای آفتابی) در سال دوم

بارندگی و مجمع
آزمایش ( )32نسبت به سال اول ( )35که برای رشد
گیاه پیاز در شرایط این آزمایش ،مناسبتر بود و
سوخدهی

گیاهچههای پیاز رویش مناسبی پیش از
داشتند در نتیجه تأثیر سال در همۀ ویژگیهای مورد
بررسی در این آزمایش در سطح احتمال  5درصد
معنیدار بود .این موارد میتواند ناشی از تغییر
عاملهای بومشناختی (اکولوژیكی) و اختالف در
شرایط آب و هوایی سالهای اجرای آزمایش باشد که
در عمل کنترلی روی آنها وجود ندارد .برای
جلوگیری از تكرار ،این موضوع در ارائۀ نتایج مربوط به
ویژگیهای مورد بررسی قید نخواهد شد.
عملكرد تك بوتۀ سوخ

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب دادهها نشان داد تأثیر
عاملهای اندازة بذر ،پیشتیمار بذر و رقمهای پیاز
مورد بررسی روی عملكرد تك بوتۀ سوخ در سطح
احتمال  5درصد معنیدار بود بااینحال هیچکدام از
اثر متقابل (برهمكنش) در رابطه با این ویژگی
معنیدار نشد (جدول  .)5مقایسۀ میانگین نتایج
دوسالۀ تیمارها نشان داد بیشترین عملكرد تك بوته از
بذر درشت به میزان  584/44گرم در بوته و کمترین
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آن از بذر ریز  524/51گرم در بوته بهدست آمد .در
بذرهای درشت به علت استقرار سریعتر گیاهان به
دنبال جوانهزنی زودتر ،نورساخت افزایش یافت و در
نتیجه تولید و تجمع مادة خشك در واحد سطح از
بذرهای ریز و متوسط بیشتر بود (جدول  .)9نتایج
مقایسۀ میانگین دوسالۀ دادهها نشان داد پیشتیمار با
فوالمین با  531/81گرم در بوته بیشترین عملكرد تك
بوته را به خود اختصاص داد که در مقایسه با تیمار
شاهد  54درصد افزایش عملكرد داشت (جدول .)9
این نتایج با یافتههای  )2005( Kaur et al.برای گیاه
نخود همخوانی دارند .بر پایۀ نتایج این محققان
پیشتیمار بذرهای نخود با آب مقطر و مانیتول،
عملكرد دانه را به ترتیب  75و  44درصد نسبت به
شاهد افزایش داد .به نظر میرسد ناشی از تأثیر
افزایشی تیمارهای پیشتیماری بذر در جذب تشعشع
خورشیدی همزمان با افزایش سطح برگ (پوشش
سبز) و در نتیجه افزایش سرعت تجمع مادة خشك
بوده است .عملكرد پیاز وابستگی زیادی به گسترش
سطح برگ پیش از تشكیل سوخ دارد .بذر درشت و
پیشتیمار با فوالمین به علت داشتن شمار برگ زیاد و
تولید مادة غذایی بیشتر ،در مدتزمان بیشتری از
فصل رشد قادر به تجمع میزان بیشتری از مواد
ذخیرهای در قسمت زیرزمینی خود بودند ولی بذرهای
ریز و تیمار شاهد (بودن پیشتیمار) به دلیل اینكه در
بخشی از فرآیند افزایش مواد ذخیرهای تولیدشده را
برای رشد رویشی به مصرف رسانده در نتیجه تجمع
مواد ذخیره در قسمت زیرین (سوخ) کمتر صورت
گرفته ،لذا عملكرد آنها پایینتر بود .همچنین نتایج
مقایسۀ میانگین دوسالۀ دادهها نشان داد عملكرد تك
بوته در رقم قرمز آذرشهر  585/43و در رقم زرقان
 517/27گرم در بوته بهدست آمد (جدول  .)9علت
اختالف عملكرد در رقمهای پیاز را میتوان به
تفاوتهای فیزیولوژیكی رقمهای پیاز در این بررسی و
همچنین به شرایط آب و هوایی منطقه نسبت داد
(.)Dehdari et al., 2001; Moosavezadh, 2006
میزان سبزینه در مرحلۀ فیزیولوژیك تشكیل سوخ

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب داده نشان داد که تأثیر

عاملهای سال ،اندازة بذر ،تیمار بذر و رقمها بر
شاخص سبزینه در مرحلۀ فیزیولوژیك تشكیل سوخ
در سطح احتمالی  5درصد و همچنین اثر متقابل
اندازة بذر × پیشتیمار بذر در سطح احتمال  5درصد
و اثر متقابل پیشتیمار بذر× رقم در سطح احتمال 1
درصد معنیدار بود (جدول  .)5مقایسۀ اثر متقابل
اندازة بذر× پیشتیمار بذر نشان داد روشهای مختلف
پیشتیمار بذر در هر سه اندازة بذر در مقایسه با تیمار
شاهد تأثیری معنیدار بر شاخص سبزینه در مرحلۀ
فیزیولوژیك تشكیل سوخ داشتند .بهطوریکه
بیشترین شاخص سبزینه در مرحلۀ فیزیولوژیك
تشكیل سوخ در بذرهای درشت و پیشتیمار با مادة
فوالمین به میزان  98/14و کمترین آن از بذرهای ریز
و تیمار شاهد به میزان  24/39بهدست آمد (جدول.)7
همچنین مقایسۀ اثر متقابل پیشتیمار × رقم نشان
داد روشهای مختلف پیشتیمار در رقمهای مورد
آزمایش تأثیر معنیدار از نظر شاخص غلظت سبزینه
در مرحلۀ فیزیولوژیك تشكیل سوخ داشتند.
بهطوریکه بیشترین آن در رقم آذرشهر و تیمار با
فوالمین به میزان  93/34و کمترین آن از رقم زرقان و
تیمار شاهد به میزان  23/42بهدست آمد (جدول .)1
نتایج بررسیهای Tsialtas ،)2003( Jozefvova et al.
 )2008( & Maslarisو Van Eerd & Zandstra
( )2007نشان میدهد که میزان سبزینه و در پی آن
سبزینهسنج دستی روش مناسب برای ارزیابی

اعداد
وضعیت نیتروژن کل در گیاه بود که این دو عامل
تحت تأثیر میزان نیتروژن مصرفی ،مرحلۀ رشدی
موقعیت ،سن و ضخامت برگ قرار گرفت.
میزان سبزینه در مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیكی

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب دادهها نشان داد ،تأثیر
عاملهای سال ،اندازة بذر ،تیمار بذر و رقمهای بر
میزان سبزینه در مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیكی سوخ
در سطح احتمالی  5درصد و همچنین اثر متقابل
اندازة بذر × پیشتیمار در سطح احتمال  5درصد و اثر
متقابل پیشتیمار × رقم در سطح احتمال  1درصد
معنیدار بود (جدول  .)5مقایسۀ اثر متقابل اندازة بذر×
پیشتیمار نشان داد روشهای مختلف پیشتیمار در
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هر سه اندازة بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری
معنیدار بر میزان سبزینه در مرحلۀ رسیدگی
فیزیولوژیكی داشتند .بهطوریکه بیشترین شاخص
سبزینه در مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیكی در بذرهای
درشت و پیشتیمار با مادة فوالمین به میزان  91/42و
کمترین آن از بذرهای ریز و تیمار شاهد به میزان
 58/81بهدست آمد (جدول  .)7همچنین مقایسۀ اثر
متقابل پیشتیمار × رقم نشان داد روشهای مختلف
پیشتیمار در رقمهای مورد آزمایش تأثیر معنیداری
از نظر شاخص غلظت سبزینه در مرحلۀ فیزیولوژیك
تشكیل سوخ داشتند .بهطوریکه بیشترین آن در رقم
آذرشهر و تیمار با فوالمین به میزان  99/94و کمترین
آن از رقم زرقان و تیمار شاهد به میزان 25/45
بهدست آمد (جدول  .)1نتایج همسانی مرتبط با
متفاوت بودن واکنش رقمهای مختلف نسبت به
سبزینهسنج توسط ( )Hoel, 1998در گندم،

خواندن
( )Minotti et al., 1994در سیبزمینیBlackmer ( ،
 )& Schepers, 1995در ذرت و ( )Ma et al., 1995در
سویا گزارش شده است.
افت سبزینه در فرآیند دورۀ رسیدگی

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب دادهها نشان داد که تأثیر
عاملهای سال ،اندازة بذر ،تیمار بذر و رقمهای بر
افت سبزینه در فرآیند دورة رسیدگی در سطح
احتمالی  5درصد و همچنین اثر متقابل اندازة بذر ×
پیشتیمار بذر در سطح احتمال  5درصد و اثر متقابل
پیشتیمار × رقم در سطح احتمال  1درصد معنیدار
بود (جدول  .)5مقایسۀ اثر متقابل اندازة بذر×
پیشتیمار بذر نشان داد روشهای مختلف پیشتیمار
در هر سه اندازة بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری
معنیدار بر افت سبزینه در فرآیند دورة رسیدگی
داشتند .بهطوریکه کمترین افت سبزینه در طی دورة
رسیدگی در بذرهای درشت و پیشتیمار با مادة
فوالمین به میزان  2/87و بیشترین آن از بذرهای ریز
و تیمار شاهد به میزان  8/5بهدست آمد (جدول .)7
همچنین مقایسۀ اثر متقابل پیشتیمار × رقم نشان
داد روشهای مختلف پیشتیمار در رقمهای مورد
آزمایش تأثیر معنیدار از نظر افت سبزینه در طی
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دورة رسیدگی داشتند .بهطوریکه بیشترین آن در
رقم زرقان و تیمار شاهد به میزان  8/58و کمترین آن
از رقم آذرشهر و تیمار با فوالمین به میزان 4/44
بهدست آمد (جدول  .)1مرحلۀ رسیدگی یا آخرین
مرحلۀ رشد و نمو گیاه و یا پیری برگ است که
بهصورت ژنتیكی و با دقت بسیار زیاد تنظیم میشود.
این مرحلۀ نمو گیاهان شامل تغییرهای سوختوسازی
(متابولیكی) و فیزیولوژیكی منظمی است که درنهایت
به مرگ برگ و یا گیاه منجر میشود ( Munne-Bosch
.& Alegre, 2004; Munne-Bosch & Penuelas,
بهطورمعمول با تغییر رنگی آشكار همراه
 .)2003پیری 
است ،برگهای گیاهان پیش از جدا شدن از گیاه از
سبز به زرد ،نارنجی و قرمز تغییر رنگ میدهند
( .)Alberet & Thornber, 1977پیری برگ به دلیل
اینكه طول دورة ساخت مواد غذایی را در گیاهان
تعیینکنندة عملكرد

تعیین میکند ،یكی از عاملهای
گیاهان است .اگرچه در بیشتر گونهها پیری ناشی از
افزایش سن است ،اما عاملهای درونی گیاه مانند
تنظیمکنندههای رشد گیاهی و عاملهای بیرونی

میتوانند بر آغاز پیری و پیشرفت آن تأثیر داشته باشد
( .)He et al., 2005فرآیند پیری در سطح مولكولی،
یاختهای ،بیوشیمیایی و فیزیولوژیكی بسیار هماهنگ
عمل میکند و با تغییرپذیریهای ویژه در ساختمان
یاخته ،افزایش تشكیل رادیكالهای فعال اکسیژن،5
افزایش پراکسیداسیون لیپیدی ،از بین رفتن سبزینه و
کاهش میزان نورساخت شناسایی میشود.
سبزینۀ  aو b

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب دادهها نشان داد ،تأثیر
عاملهای سال ،تیمار بذر و رقمهای بر سبزینۀ  aو
bدر سطح احتمال  5درصد و عامل اندازة بذر در سطح
احتمال  1درصد معنیدار بود و همچنین اثر متقابل
اندازة بذر × پیشتیمار بذر و پیشتیمار بذر × رقم در
سطح احتمال  5درصد بر این ویژگی معنیدار بود
(جدول  .)2نتایج مقایسۀ میانگین بر همكنش اندازة
بذر × پیشتیمار بذر نشان داد ،بیشترین میزان
سبزینۀ  aو  bدر بذرهای درشت و تیمار پیشتیمار
1. Reactive Oygen Species
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بذر با فوالمین بهترتیب برابر با  24/53و 8/49
میلیگرم بر گرم وزن تر و کمترین آنها از بذرهای
ریز و تیمار شاهد به ترتیب برابر  58/14و 4/22
میلیگرم بر گرم بهدست آمد (جدول  .)7همچنین
مقایسۀ اثر متقابل پیشتیمار بذر × رقم نشان داد
روشهای مختلف پیشتیمار بذر رقمهای مورد

آزمایش تأثیر معنیدار از نظر سبزینۀ  aو  bداشتند.
بهطوریکه بیشترین میزان سبزینۀ  aو  bدر رقم
آذرشهر و تیمار با فوالمین بهترتیب برابر  22/94و
 4/71میلیگرم بر گرم وزن تر و کمترین آنها از رقم
زرقان و تیمار شاهد بهترتیب برابر  51/87و 1/28
میلیگرم بر گرم وزن تر بهدست آمد (جدول .)1

جدول  .5تجزیۀ واریانس مرکب عملكرد تك بوتۀ سوخ و محتوای سبزینه در تیمارهای آزمایشی
Table1. Combined analysis of variance bulb yield per plant and chlorophyll content of onion in experiment treatments
Chlorophyll deficit
in during maturity
period
**90.93
22.56
**8.53
3.33nd
**73.34
1.96ns
**9.89
1.31ns
**9.91
1.45ns
*9.91
1.92ns
1.09ns
2.73
19.37

Chlorophyll content in
physiological maturity
stage
**818.91
199.53
**76.71
30.11ns
**294.98
80.83ns
**89.01
22.51ns
**89.18
13.06ns
*89.28
7.35ns
9.82ns
24.61
12.57

Chlorophyll content
in bulbing stage

Bulb yield per
plant

**1455.86
354.898
**136.44
53.83ns
**524.33
143.62ns
**1174.26
244.62ns
**158.11
23.24ns
*158.53
30.87ns
17.47ns
43.73
14.3

**11132.76
3202.27
**6357.64
58.43ns
**15710.90
847.07ns
**1708.58
1006.42ns
147.84ns
1041.76ns
110.78ns
470.95ns
985.24ns
1464.17
22.67

df
1
4
2
2
3
3
1
1
6
2
3
6
6
92

S.O.V
)Year (Y
R/Year
)Seed size (SS
Seed size × Year
)Priming (P
Priming × Year
)Cultivar (C
Cultivar × Year
Seed size × Priming
Seed size × Cultivar
Priming × Cultivar
Cultivar × P × SS
Year × SS × P × C
Error
)CV (%

 :nsغیر معنیدار * ،و ** :معنیدار در سطوح احتمال  1و  5درصد.
Non- Significant, * and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.

کاروتنوئید

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب دادههای آزمایش نشان
داد که تأثیر عاملهای سال ،تیمار بذر و رقم بر غلظت
کاروتنوئید در سطح احتمال  5درصد و عامل اندازة
بذر در سطح احتمال  1درصد معنیدار بود و همچنین
اثر متقابل اندازة بذر × پیشتیمار در سطح احتمال 5
درصد و پیشتیمار × رقم در سطح احتمال  1درصد بر
این صفت معنیدار بود (جدول  .)2مقایسۀ اثر متقابل
اندازة بذر × پیشتیمار نشان داد روشهای مختلف
پیشتیمار در هر سه اندازة بذر در مقایسه با تیمار
شاهد تأثیری معنیدار بر غلظت کاروتنوئید داشتند.
بهطوریکه بیشترین غلظت کاروتنوئید در بذرهای
درشت و تیمار پیشتیمار با فوالمین به میزان 52/22
میلیگرم بر گرم وزن تر و کمترین آن از بذرهای ریز و
تیمار شاهد به میزان  4/43میلیگرم بر گرم وزن تر
بهدست آمد (جدول  .)7همچنین مقایسۀ اثر متقابل
پیشتیمار×رقم نشان داد روشهای مختلف پیشتیمار
در رقمهای مورد آزمایش از نظر غلظت کاروتنوئید

تفاوت معنیدار داشتند ،بهطوریکه بیشترین غلظت
کاروتنوئید در رقم آذرشهر و تیمار پیشتیمار با
نیترات پتاسیم به میزان  52/48میلیگرم بر گرم وزن
تر و کمترین آن رقم زرقان و تیمار شاهد به میزان
 4/93میلیگرم بر گرم وزن تر بهدست آمد (جدول .)1
سبزینۀ کل

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب دادههای آزمایش نشان داد،
تأثیر عاملهای سال ،تیمار بذر و رقم بر سبزینۀ کل در
سطح احتمال  5درصد و عامل اندازة بذر در سطح
احتمال  1درصد معنیدار بود و همچنین اثر متقابل و
اندازة بذر× پیشتیمار در سطح احتمال  5درصد و
پیشتیمار × رقم در سطح احتمال  1درصد بر این صفت
معنیدار بود (جدول  .)2مقایسۀ اثر متقابل اندازة بذر ×
پیشتیمار نشان داد روشهای مختلف پیشتیمار در هر
سه اندازة بذر در مقایسه با تیمار شاهد تأثیری معنیدار
بر سبزینۀ کل داشتند .بهطوریکه بیشترین سبزینۀ کل
در بذرهای درشت و تیمار پیشتیمار با اسید آمینۀ

ایزدخواه شیشوان و همكاران :واکنش عملكرد تك بوتۀ سوخ ،محتوای سبزینه و غلظت ...

فوالمین به میزان  97/39میلیگرم بر گرم وزن تر و
کمترین آن از بذرهای ریز و تیمار شاهد به میزان 25/34
میلیگرم بر گرم وزن تر بهدست آمد (جدول .)7
همچنین نتایج مقایسۀ میانگین بر همكنش پیشتیمار
بذر × رقم نشان داد که تاثیر روشهای مختلف
پیشتیمار بذر بر رقمهای مورد آزمایش از نظر سبزینۀ
کل معنیدار بود .بهطوریکه بیشترین سبزینۀ کل در
رقم آذرشهر و تیمار پیشتیمار با نیترات پتاسیم به میزان
 92/13میلیگرم بر گرم وزن تر و کمترین آن در رقم
زرقان و تیمار شاهد به میزان  25/52میلیگرم بر گرم
وزن تر بهدست آمد (جدول  .)1ازآنجاکه بیشتر سبزینۀ
کل از سبزینۀ  aتشكیلشده الگوی رفتاری سبزینۀ کل
در تیمارهای آزمایشی تا حدود زیادی همسان با سبزینۀ
 aبوده و موارد اختالف جزئیاند.
نسبت سبزینۀ a/b

نتایج تجزیۀ واریانس مرکب داده نشان داد ،تأثیر
عاملهای سال ،اندازة بذر ،تیمار بذر و رقم بر نسبت
سبزینۀ  a/bدر سطح احتمال  5درصد معنیدار بود و
درحالیکه هیچکدام از اثرات متقابل (برهمكنش)
موجود در منابع تغییرپذیری در رابطه با این صفت در
سطح احتمال  1درصد معنیدار نبود (جدول .)2
مقایسۀ میانگین اثر اصلی اندازة بذر نشان داد،
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بیشترین میزان نسبت سبزینۀ  a/bاز بذرهای درشت
برابر  9/3و کمترین آن برابر  2/3از بذرهای ریز
بهدست آمد (جدول  .)9همچنین مقایسۀ میانگین اثر
اصلی روشهای پیشتیمار نشان داد ،بیشترین میزان
نسبت سبزینۀ  a/bبرابر  7/9از پیشتیمار با مادة
فوالمین و کمترین آن برابر  2/3از تیمار شاهد بهدست
آمد و همچنین مقایسۀ میانگین اثر اصلی رقمها نشان
داد ،بیشترین میزان نسبت سبزینۀ  a/bبرابر  9/8از
رقم آذرشهر و کمترین آن برابر  2/1از رقم زرقان
بهدست آمد (جدول  .)9توجیه نسبت سبزینۀ a/b
میبایست از روی سبزینههای  aو

b

صورت گیرد.

بررسی وضعیت سبزینههای  aو  bدر روشهای مختلف
پیشتیمار و اندازة بذر نشان داد ،میزان هر دو سبزینه
افزایش نشان دادند درحالیکه میزان آنها در بذرهای
ریز و تیمار شاهد کاهش نشان داد ،این کاهش در
سبزینۀ  aبیشتر از سبزینۀ  bبود ،در نتیجه نسبت
سبزینۀ  a/bدر آنها ثابت و بیتغییر مانده است.
بررسی میزان سبزینهها نشان داد که میزان سبزینۀ a
تأثیر بیشتری در میزان این کسر دارد ،اعمال تیمار
بذر موجب افزایش این نسبت شد ،بهطوریکه تیمار
بذر با استفاده از مادة فوالمین 2درصد و بذر درشت در
مقایسه با تیمار شاهد و بذرهای ریز سبب افزایش
نسبت مذبور شده است (جدول .)9

جدول  .2تجزیۀ واریانس مرکب غلظت رنگیزههای نورساختی برگ پیاز در تیمارهای آزمایش
Table 2. Combined analysis of variance of leaf photosynthetic pigments concentration of onion in experiment treatments
Chlorophyll a/b ratio
**132.41
321.79
**123.75
28.57ns
**175.65
13.31ns
**94.66
21.94ns
13.49ns
21.07ns
12.84ns
27.99ns
19.57ns
39.68
12.56

Total chlorophyll
**1320.42
321.79
**123.75
48.57ns
**475.64
*130.31
**164.66
*221.93
**143.49
21.07ns
*143.84
27.99ns
19.57ns
39.68
17.56

Carotenoid
**161.75
39.42
*15.16
5.95ns
**58.27
*15.96
**130.42
*27.19
**17.58
2.58ns
*17.63
3.43ns
2.39ns
4.86
15.06

Chlorophyll b
**82.53
20.11
**7.73
3.03ns
**29.73
*8.14
**66.54
*13.87
**8.69
1.32ns
*8.99
1.75ns
1.22ns
2.48
22.57

Chlorophyll a
**787.04
182.36
**77.15
26.91ns
**282.50
*78.03
**560.31
*143.38
**77.87
17.76ns
*69.03
13.84ns
11.13ns
24.39
8.72

df
1
4
2
2
3
3
1
1
6
2
3
6
6
92

S.O.V
)Year (Y
R/Year
)Seed size (SS
Seed size × Year
)Priming (P
Priming × Year
)Cultivar (C
Cultivar × Year
Seed size × Priming
Seed size × Cultivar
Priming × Cultivar
Cultivar × P × SS
Year × SS × P × C
Error
)CV (%

 :nsغیر معنیدار * ،و ** :معنیدار در سطوح احتمال  1و  5درصد.
Non- Significant, * and **: Significant at 5% and 1% of probability levels, respectively.
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32  و35 پیشتیمار و رقم در دو سال زراعی، مقایسۀ میانگین ویژگیهای گیاهی مورد بررسی در اندازة بذر.9 جدول
Table 3. Mean comparison of different plant characteristics of seed size, pre-treatment and cultivar in 2012 and 2013
cropping seasons
Treatment

Cropping season
2011-2012
2012-2013
Seed size
Small
Medium
Large
Priming
Control
Hydropriming
KNO3
Falommin
Cultivars
Red Azarshahr
Zargan

Bulb
yield per
plant
(g)

Chlorophyll
content in
bulbing stage
(mg g-1fw)

Chlorophyll
content in
physiological
maturity stage
(mg g-1fw)

Chlorophyll
deficit in
during
maturity
period

Chlorophyll a
(mg g-1fw)

Chlorophyll b
(mg g-1fw)

Carotenoids
(mg g-1fw)

Total
chlorophyll
(mg g-1fw)

Chlorophyll
a/b ratio

115.21b
170.82a

26.13b
32.49a

19.59b
24.37a

6.53b
8.12a

18.66b
31.34a

6.22a
7.74b

8.71b
10.83a

24.89b
30.94a

3b
4.1a

120.15c
140.24b
180.66a

27.37c
30.25b
38.35a

20.52c
23.69b
32.85a

6.84a
6.56a
5.53b

19.54b
21.58a
21.60a

6.51b
7.22a
7.20a

9.12b
10.10a
10.08a

26.06b
28.87a
28.06a

2.9b
3b
3.9a

101.40c
133.94bc
149.67b
195.85a

25.56d
26.48c
33.44b
42.79a

17.17dc
19.86c
27.25b
37.59a

8.4a
6.6b
6.2b
5.2c

18.26dc
19.92c
24.43b
33.48a

6.09bc
6.51b
7.73a
7.79a

8.52c
8.82bc
10.81ab
10.91a

3.99dc
4.92b
4.98ab
5.53a

2.9c
3.1b
3.2b
4.3a

181.79a
154.24b

39.27a
32.44b

32.12a
22.84b

7.19b
9.96a

28.97a
22.03b

7.66b
8.82a

1072a
8.82b

30.63a
25.20b

3.8a
2.5b

 درصد دارای تفاوت آماری معنیداری1  هر ستون و تیمار دارای حرفهای مشترک بر پایۀ آزمون کمترین اختالف معنیدار در سطح احتمال،میانگینهای
.نیست
Mean in each column and treatment with the same letter are not significantly different at 5% of least significant different test.

 مقایسۀ میانگین مرکب اثر متقابل اندازة بذر و پیشتیمار بذر بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیك پیاز در تیمارهای آزمایشی.7 جدول
Table 4. Mean comparison interaction effect of seed size× priming on some physiologycal characteristics of onion in
experimented treatments
Priming

Chlorophyll
in bulbing
stage
(mg g-1Fw)

Chlorophyll in
physiological
maturity stage
(mg g-1Fw)

Control
Hydropriming
KNO3
Falommin
Control
Hydropriming
KNO3
Falommin
Control
Hydropriming
KNO3
Falommin

26.93d
29.91c
34.7b
36.47a
27.91d
38.36bc
34.36ab
35.51a
31.96dc
32.42c
35.41b
38.56a

18.85dc
22.19c
28.42b
32.55a
21.93dc
22.28c
29.91b
31.64a
26.01dc
26.36c
30.89b
35.72a

Seed size

Small

Medium

Large

Chlorophyll
deficit in
during
maturity
period
8.1a
7.73b
5.65ab
3.92c
6.08a
6.19ab
4.85c
3.87d
5.96a
6.08ab
4.52bc
2.84d

Chlorophyll
a
(mg g-1Fw)

Chlorophyll
b
(mg g-1Fw)

Carotenoid
(mg g-1Fw)

Total
chlorophyll
(mg g-1Fw)

16.47dc
19.64dc
21.64abc
18.26dc
19.66bcd
18.41dc
23.60ab
25.74a
18.65d
18.70dc
25.07a
26.19a

5.49dc
6.55dc
7.21c
6.08dc
6.55dc
6.14dc
7.60abc
8.58ab
6.22dc
6.23dc
8.36ab
8.73a

8.70dc
9.17dc
10.10c
8.52dc
9.17dc
8.59dc
10.64abc
12.01ab
7.69d
8.73dc
11.70ab
12.22a

21.96dc
26.19dc
28.85c
24.35dc
26.21dc
24.55dc
30.40dc
34.33ab
24.86dc
24.93dc
33.43ab
34.93a

. درصد است1 میانگینهای در هرستون با حرفهای همسان به مفهوم نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال
Mean in each column with the same letter are not significantly different at 5% of probability level-using

Multiple Range Test.

 مقایسۀ میانگین مرکب اثر متقابل پیشتیمار بذر و رقم بر محتوای سبزینه و رنگیزههای نورساختی پیاز در تیمارهای آزمایشی.1 جدول
Table 5. Mean comparison interaction effect of priming × cultivar on chlorophyll content and photosynthetic
pigments of onion in experimented treatments
Priming

Control
Hydropriming
KNO3
Falommin

Cultivar
Red Azarshahr
Zargan
Red Azarshahr
Zargan
Red Azarshahr
Zargan
Red Azarshahr
Zargan

Chlorophyll in
bulbing stage
(mg g-1Fw)
32.37cd
29.02e
32.98bc
29.57d
35.81bc
32.45c
39.97a
36.61b

Chlorophyll in
physiological
maturity stage
(mg g-1Fw)
25.65cd
21.01e
25.99d
21.35cd
28.25c
23.56bc
33.36a
28.72b

Chlorophyll
deficit
in during
maturity period
6.77e
8.18cd
6.89cde
8.29b
7.63ab
9.01a
6.66dce
8.07c

Total
chlorophyll
(mg g-1Fw)

Chlorophyll
a
(mg g-1Fw)

Chlorophyll b
(mg g-1Fw)

Carotenoid
(mg g-1Fw)

27.57cd
21.12e
26.16cd
24.28e
36.21a
25.57cde
32.59ab
29.81bc

20.68cd
15.84e
19.62cd
18.21de
27.16a
19.71cd
24.44ab
23.26bc

6.90cd
5.28e
6.54cd
6.07de
9.06a
6.39cde
8.15ab
70.45bc

9.65cd
7.39e
9.16cd
8.50de
12.68a
8.95cde
11.41ab
10.43bc

. درصد است1 میانگینهای در هرستون با حرفهای همسان به مفهوم نبود اختالف معنیدار در سطح احتمال
Mean in each column with t

-
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...  محتوای سبزینه و غلظت، واکنش عملكرد تك بوتۀ سوخ:ایزدخواه شیشوان و همكاران

 عنصرهای غذایی و تجمع بیشتر مادة خشك در،خاک
اندامهای هوایی یا برگ و انتقال آنها به اندامهای
زیرزمینی یا سوخ بهوسیلۀ گیاهان حاصل از بذرهای
 و،تیمارشده نسبت داده شد
 درشت و بذرهای پیش
 محتوای،درنهایت باعث افزایش عملكرد تك بوته
 با توجه به.سبزینه و غلظت رنگیزههای نورساختی شد
 برگهای مرحلۀ،آرایش برگ (فیلوتاکسی) پیاز
توسعهیافته

سوخدهی بهعنوان برگ جوان و بهطورکلی
در مقایسه با برگهای مرحلۀ رسیدگی فیزیولوژیكی
.برای خواندن سبزینهمتر مناسب تشخیص داده شد

نتیجهگیری

 پیشتیمار،نتایج بهدستآمده از این پژوهش نشان داد
درصد نسبت2 بذر با استفاده از اسید آمینۀ فوالمین
به دیگر روشهای پیشتیمار و اندازة درشت نسبت به
دیگر اندازههای بذر باعث بهبود عملكرد تك بوتۀ سوخ
و ویژگیهای محتوای سبزینه و غلظت رنگیزههای
 تأثیر سودمند پیشتیمار و بذرهای.نورساختی شد
درشت بر عملكرد تك بوتۀ سوخ و ویژگیهای محتوای
سبزینه و غلظت رنگیزههای نورساختی به سبز شدن و
 رطوبت، استفادة بهتر از نور،استقرار سریع گیاهچهها
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