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.Boiss   A. hertifuliumدهندهتیمارهاي مختلف تراکم، وزن پیاز و حذف ساقه گل در  
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  چکیده

مطالعـه صـفات   . یکی از گیاهان مهم دارویی و صنعتی در ایران بوده که شدت برداشت پیـاز آن از عرصـه هـاي طبیعـی بسـیار باالسـت      موسیر 
صـفات فیزیولوژیـک و   منظور بررسی  به. هاي زراعی از اهمیت خاصی در گسترش کشت این گیاه برخوردار استمورفوفیزیولوژیکی این گیاه در نظام

  تیمارهاي مورد مطالعه شـامل دو گونـه موسـیر    . در شرایط مزرعه انجام شد 1391-92عملکرد و نیاز حرارتی دو گونه موسیر آزمایشی در سال زراعی 
A. altissimum Regel. از خراسان و Boiss.  A. hertifulium  10(، سه تراکم کاشت )گرم 20-30گرم و  10-20(از لرستان، دو گروه وزنی پیاز 

. هاي کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شداین آزمایش در قالب طرح بلوك .دهنده بودبه همراه تیمار حذف کامل ساقه گل) بوته در متر مربع 30و  20، 
 .Regel.  Aنـه کـالت  وتـر از گ بسـیار ضـعیف   Boiss  A. hertifulium. نتایج نشان داد که در کلیه صـفات رشـدي و عملکـرد، گونـه لرسـتان     

altissimum ه  هاي کاشـته شـده در گـون   هاي مختلف غدهها و وزنکه حداکثر ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی در تراکمطوري به. بود
گونـه لرسـتان از   . کالت بـود  نیاز حرارتی گونه لرستان نیز براي تکمیل دوره رشد کمتر از گونه. داري کمتر از گونه کالت بودلرستان با اختالف معنی

نتایج همچنـین نشـان داد کـه افـزایش     . درجه روز رشد نیاز داشتند 2000روز با  252درجه روز رشد و گونه کالت  1664روز با  239کاشت تا برداشت 
بوته در متر مربع سبب کاهش عملکرد و  30هاي برداشتی و عملکرد را افزایش داد، ولی افزایش تراکم تا بوته در متر مربع، وزن غده 20به  10تراکم از 

. بوته در متر مربع نتایج یکسانی نشـان داد  20گونه لرستان نیز تا تراکم . وزن پیازهاي برداشتی شد ولی تعداد پیاز برداشتی در متر مربع افزایش یافت
ها حذف شده، دهنده آنطوریکه در گیاهانی که ساقه گلبه. شتداري بر صفات مربوط به عملکرد هر دو گونه دادهنده نیز اثر معنیتیمار حذف ساقه گل

  .دهنده بودندپیازهاي برداشتی داراي وزن تر و خشک، قطر و حجم بیشتري نسبت گیاهان داراي ساقه گل
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    1 مقدمه
ر عصـر  انسان در طول تاریخ وابسته به گیاهان دارویی بـوده و د 

هاي وسیع و فراگیر علمی و صنعتی تمایل رغم پیشرفتحاضر نیز علی
انسان براي استفاده از این گیاهان نه تنهـا کـاهش نیافتـه بلکـه در     

از دیرباز گیاهان دارویـی از منـابع   . ددهمواردي نیز افزایش نشان می
ها در تمام نقاط جهان بوده و امروزه نیـز جایگـاه   مهم درمان بیماري

 Koocheki et al., 2011; Schippman(مهمی در طب سنتی دارد 

et al., 2006 .( موسیر)Allium sp. (مهم متعلق  ییدارو یاهاناز گ یکی
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ساله با ساقه زیرزمینی از نوع پیاز است که در چند ،Alliaceae یرهبه ت
 1000اکثر نقاط کوهستانی شمال خراسان و لرستان با ارتفاع بیش از 

 Kafi et( کندهاي مختلف رشد و نمو میسطح دریا و در شیب متر از

al., 2011 Kheirkhah et al., 2009;( .     ایـن گیـاه بـومی آسـیاي
طور سنتی به عنوان ادویه، چاشنی غذا و در ه مرکزي و ایران است و ب

پیازهاي این . طب سنتی به عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است
آمیز راي درمان رماتیسم، ترمیم زخم هاي فساداري موارد بیگیاه در بس

 یرموس ).,.Sepahvand et al 2008(شود کار برده می آور بهو التهاب
 یـژه و یطشـرا  یـل به دل یعیاز منابع طب يبرداراز لحاظ بهره یراندر ا

 يبـردار مجـاز از نظـر بهـره    یـر غ یاهـان جزو گ ي،و زادآور یستگاهز
  .شودیمحسوب م
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ـ ) Boiss. A. hertifolium( موسیر ایرانـی   ک گیـاه علفـی و   ی
و دهنده گلاست که داراي ساقه عمودي  سالهچندآروماتیک وحشی و 

هاي سـبز آن خطـی و   برگ. باشدمیمتر سانتی 120تا  80به ارتفاع 
 ,Ghahraman)باشـند متـر مـی  سـانتی  30تـا   20نوك تیز با طول 

1984). 
Boiss. A. hirtifolium، ـ  که باشدمی رانای بومی گونه  صـورت ه ب
 و جنـوب  لرستان، جمله از ایران غرب در زاگرس هايکوه در وحشی
 Rechinger, 1984; Ebrahimi) کندمی رشد ایران مرکزي بخش

et al., 2009)   ر موسـی و گونـه)A. altissimum Regel.(   یکـی از
صـورت خـودرو و طبیعـی در    ه باشد که بمحصوالت فرعی مراتع می

 1000اط کوهستانی به ویژه شمال خراسان با ارتفاع بـیش از  اکثر نق
 Rubatzky) کننـد هاي مختلف رشد میمتر از سطح دریا و در شیب

& Yamaguchi, 1997).     فنولوژي مطالعه پویاي نمو اسـت کـه تـا
شود و از نظر کمـی  ادي به وسیله عوامل محیطی تنظیم میحدود زی

 وصیات ژنتیکی گیاه، مراحل نمو رابسته به خص. گیري استقابل اندازه
دمـا   .عنوان تابعی از دما و فتوپریود در نظر گرفـت ه ب توان صرفاًمی

شـود  گذار رشد در گیاهان محسوب مـی یکی از مهمترین عوامل تأثیر
(Caliskanet al., 2008).       فوتوپریـود در کنـار دمـا عامـل اصـلی

به  گیاهان حساس ، سازگاري و تولید درین فنولوژيمحیطی براي تعی
توانند در تنظـیم نمـو   و دما می بنابراین فوتوپریود. باشدمی فوتوپریود

یکـی از  . (Oliver & Annandale, 1984)گیاه نقش داشته باشـند  
تولید مـواد  (عوامل محدودیت عملکرد در گیاهان محدودیت در منبع 

 ,Dordas)باشـد  می) ذخیره مواد فتوسنتزي(ا مخزن و ی) فتوسنتزي

زیـادي   طور نسبتاًه قین بیان نمودند که فتوسنتز گیاه بمحق. (2012
 ,.Gandin et al). گیـرد تأثیر تعادل منبع و مخزن قـرار مـی  تحت 

هاي تولیدي گیـاه مـواد فتوسـنتزي    بخش، در طول دوره رشد 2011
ن دانه، پیاز و یا اي همچوخیرههاي ذها و اندامشده را به بافت ساخته

د کـردن مـواد آسـمیله    راانایی مخزن براي ودهند و تومیغده انتقال 
ثیر اندازه و ت تأثیر قدرت مخزن است و قدرت مخزن نیز تحتأتحت 

ون موسـیر کـه   اي همچـ خیـره در گیاهـان ذ  .باشدمی فعالیت مخزن
کنـد و  دهنده نیز ادامه پیدا میها، رشد ساقه گلهمزمان با رشد برگ

طور کامل مصـرف شـده و   ه ل قبل بدر طی این زمان ذخیره پیاز سا
گیـري  تشکیل و پر شدن دانه در حال شـکل یک پیاز جدید همراه با 

کننـده بـراي مـواد    تـرین مخـازن رقابـت   رسد عمدهنظر میه است، ب
) اندام زیر زمینی(پیاز  فتوسنتزي جاري در طول دوره رشد زایشی گیاه،

 ,Crontal et al., 2000; Kamentsky)آذین گیاه موسیر باشدو گل

تراکم کاشت مناسب در تولید محصوالت کشاورزي اهمیت  . (1996
باالیی دارد، تراکم کشت نه تنها تعیین کننده رقابت جهت دستیابی به 

و مواد غذایی است بلکه تقسـیم و تخصـیص مـاده خشـک بـین      نور 
ها بررسی ).Anis et al, 2001(کند  هاي گیاهی را نیز کنترل می  اندام
کرد باالي قابل توجهی ، عملباالهاي کاشت که تراکم ن داده استنشا

تـر کشـت   هاي پـایین اي با کیفیت مناسب نسبت به تراکمهپیازرا از 
  . ;Pakyurek et al., 1994 (Rizkm, 1997( کندتولید می

مختلـف   يهااثر تراکم و وزن یبررس یشآزما ینهدف از انجام ا
حـذف و عـدم    یمارهايدر ت یرن موسو لرستا تدو گونه کال ینب یازپ

 گونـه دو  ینصفات مربوط به عملکرد ا يدهنده بر روحذف ساقه گل
از نظر تعـداد روز و درجـه روز رشـد     یردو گونه موس ینبودند و همچن

قـرار   یسـه مورد مقا ياز مراحل رشد یک هر به یدنرس يبرا یتجمع
  .گرفتند
  

  هامواد و روش
ـ    این مطالعه ل در قالـب طـرح بلـوك کامـل     به صـورت فاکتوری

در مزرعه دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسـی  تصادفی با سه تکرار 
فاکتورهـاي مـورد   . اجـرا شـد   1391-92مشهد در طی سال زراعـی  

ــامل دو   ــایش ش ــن آزم ــه در ای ــه  مطالع ــیرگون  .Regel. A موس

altissimum از منطقه کالت واقع در استان خراسان رضوي و گونه 

A. hertifullium Boiss.      از منطقه بروجـرد واقـع در شـرق اسـتان
و وزن پیاز ) مربعبوته در متر 30و  20، 10(تراکم کاشت سه  لرستان،

 50که پـس از ظهـور    بود) گرم 20-30و  10-20(در دو گروه وزنی 
هاي آزمایشی به دو قسـمت تقسـیم   دهنده کرتهاي گلدرصد ساقه

دهنـده  مار حذف سـاقه گـل  شده که در نیمی از گیاهان یک کرت، تی
دهنده به رشد خود تا پایان انجام شد و نیمی دیگر با داشتن ساقه گل

  . ها ادامه دادندبندي و رسیدگی دانهدانه
 اقلیم مشهد سرد و خشک بوده و متوسـط بارنـدگی سـاالنه آن    
 8/27و  43متر، حداقل و حداکثر دماي ساالنه آن به ترتیب میلی 256

). سـازمان هواشناسـی خراسـان رضـوي    (باشـد  اد مـی گردرجه سانتی
متوسط دماي حداقل، حداکثر و میزان بارندگی در طی فصل رشد گیاه 

کـالت بـا موقعیـت    . نشان داده شده است 1در سال زراعی در شکل 
 3059درجه شرقی و با  60/ 2725درجه شمالی و  242/36جغرافیایی 
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سـان رضـوي قـرار دارد و    متر ارتفاع از سطح دریا در شرق استان خرا
 یشرق 50/48و  یدرجه شمال 80/33بروجرد نیز با موقعیت جغرافیایی 

متر ارتفاع از سطح دریا در شرق استان لرستان واقع شـده   1640 باو 
  . است
خـط   چهـار متر بـا   3×2صورت ه بدر این آزمایش ها  ابعاد کرت 

نیم ها نیز  متر و فاصله بین کرتسانتی 50ها کشت، فاصله بین ردیف
مراحل تهیه زمین شامل شخم عمیـق و سـپس دو دیسـک    . متر بود

. عمود بر هم و استفاده از ماله جهت تسطیح زمین قبل از کاشت بـود 
همچنین پس از شخم اولیه کود دامی کامالً پوسیده شـده بـه زمـین    

شده از دو اسـتان لرسـتان و    يآورمورد نظر جمع يهایازپ .اضافه شد
 10-8مـورد نظـر در عمـق     يهابا تراکم 22/7/91 یختارخراسان در 

 ه هفـت دور(صورت نشـتی  ه ب گیاهانآبیاري . کشت شدند متریسانت
هـاي  جهت اعمال تیمارهاي مورد نظر و رسیدن به تـراکم . بود) روزه

اي و با کاشت پیازها اشاره شده، روش کاشت به صورت جوي و پشته
   .شددر محل داغاب اجرا  تقریباً
-ها دراواخر بهمن و اوایل اسفند ماه سبز شدند که تـاریخ یاهچهگ

بندي و رسیدگی دانه در دو گونه موسیر هاي سبز شدن، گلدهی، دانه
جا که استفاده از تقویم زمانی رویش هر گیاه تابع از آن. یادداشت شدند

  دمـا و طـول روز محـیط در طـی دوره رشـد     عوامل محیطـی ماننـد   
ت مراحل فنولوژي بـر اسـاس روز بـا اسـتفاده از     باشد، پس از ثبمی 

  .روزهاي رشد مربوط به هر مرحله تعیین شد، درجه)1(معادله 
  GDD= ∑{(Tmax+Tmin)/2}-Tb                                  )  1(معادله 

بـه ترتیـب   : Tminو  Tmaxروز رشـد،  درجه :GDD ،در این معادله
تـر از  دمایی که پایین(دماي پایه  :Tbحداکثر و حداقل دماي روزانه و

این مطالعه دماي پایه،  در. باشدموسیر می) گیردآن رشد صورت نمی
درجه حرارت الزم براي شروع رشد اندام هوایی از پیاز مادري در نظر 

هـاي  گرفته شد که بر اساس مشاهدات صورت گرفته و درجه حرارت
. گراد تعیـین شـد  انتیحداکثر در تاریخ مذکور، چهار درجه س حداقل و

محققین در آزمایش در بررسی پاسخ سبز شدن موسیر بـه دمـا بیـان    
قابل تغییر اسـت   9/5تا حداکثر  3/3کردند که دماي پایه موسیر بین 

(Eyshi Rezaie, 2012) .هایی برداريدر طی دوره رشد گیاه، نمونه
ام صورت هفتگی جهت مطالعه روند رشدي در دو گونه موسیر انجبه 

هـا حـداکثر میـزان صـفات رشـدي      برداريشد و بر اساس این نمونه
همچون ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی، پیاز و وزن کل 

روز رشد مورد نیـاز بـین دو   گیري شد و با توجه به میزان درجه اندازه
همچنین در اوایل اردیبهشـت مـاه بـا    . گونه مورد مقایسه قرار گرفت

دهنده در مزرعه تیمار اعمال حذف کامـل سـاقه   گلساقه % 50ظهور 
گیاه با  10که در هر کرت تعداد مساوي به طوري. دهنده انجام شدگل

گیـري  آذیـن جهـت انـدازه   گیاه بدون حذف گل 10آذین و حذف گل
  . صفات مورد نظر در پایان دوره رشد، نگهداري شدند

 

Mounth

September October November December January February March April May June

Te
m

pr
ea

tu
re

 (c
o )

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

P
re

ci
pi
ta

tio
n 

(m
m

)

0

5

10

15

20

25

30

35

40
Max Tempreature
Min Tempreature
precipitation

  
  1391-92میزان بارندگی و درجه حرارت روزانه در طول فصل رشد گیاه موسیر در سال زراعی  - 1شکل 

Fig. 1- Daily Precipitation and temperature during the growing season of Shallot in 2012-2013 
  
    



  839  ...   نیاز حرارتی، صفات رشدي و عملکرد دو گونه موسیرایرانی مطالعه

برداشت پیازها در دو تاریخ مختلف با توجه بـه زمـان رسـیدگی    
و  7/3/92هاي به ترتیب تاریخت و لرستان در متفاوت در دو گونه کال

گیري صفات مورد هاي برداشتی جهت اندازهو پیاز انجام شد 22/3/92
صفات مـورد نظـر شـامل وزن تـر و     . نظر به آزمایشگاه منتقل شدند
در . سـطح بودنـد   ها و عملکرد در واحـد خشک پیاز، قطر و حجم پیاز

 Minitab Ver.15.0افـزار  دست آمده توسـط نـرم  هاي به پایان داده
ها توسـط آزمـون   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقایسه میانگین

  . اي دانکن در سطح احتمال یک درصد انجام شدچند دامنه
  

  نتایج و بحث
  مقایسه مراحل فنولوژي و نیاز حرارتـی دو گونـه موسـیر   

 ).A. altissimum Regel و .Boiss A. hirtifolium(  
فنولوژي و تعداد روزهاي الزم تا رسیدن به هر یک از ثبت مراحل 

رشد  محاسبه درجه روزمراحل فنولوژي در دو گونه لرستان و کالت و 
یک از این مراحل نشان داد در اولین  تجمعی الزم براي رسیدن به هر

روز  10، گونه لرسـتان  )سبز شدن و ظهور اندام هوایی(مرحله رشدي 
مورد نیـاز   که درجه روزبه سبز شدن کرد زودتر از گونه کالت شروع 

کـه  درحـالی  ،بـود ) روز 128( 6/586براي سبز شدن در گونه لرستان 
جهت سبز شدن نیـاز  ) روز 138( درجه روز رشد 05/621گونه کالت 

 & Kheirkhah) (خیرخـواه و دادخـواه    آزمایشی کـه توسـط   .داشت

Dadkhah, 2009 ص گردید مشخ، بر روي فنولوژي موسیر انجام شد
 ،زنی پیاز موسیر را با کاهش دما در پاییز گزارش کردشروع جوانهکه 

آغاز گرم شدن هـوا   ولی ظهور اندام هوایی پس از گذراندن زمستان و
نتایج سایر مطالعات همچنین نشان داد که پیاز موسیر . شودشروع می

 در پایان مرحله زندگی وارد خواب شده و سپس در پاییز با کاهش دما
-ا بودن سایر شرایط قادر به جوانهخواب شکسته شده و در صورت مهی

مرحله رشد و توسـعه   اواسط در .(Kamentsky, 1996) باشدزنی می
 36با گذشت تقریبـی  . دهنده نیز مشاهده شدظهور ساقه گل ها،برگ

طور کامل تخلیه ه پیازهاي اولیه ب روز پس از سبز شدن گونه کالت،
هاي جدید آغاز شد ر شدن مجدد پیازمواد براي پ شده و شروع ذخیره

دهنـده  روز پس از ظهور ساقه گـل  10کالت  که این مرحله در گونه
-ان همزمان با ظهور سـاقه گـل  که در گونه لرستحالی اتفاق افتاد در

ـ . دهنده، نمو پیازهاي جدید نیز آغاز شـد  کـه شـروع نمـو    طـوري ه ب
ردین که مصادف بـا ظهـور   فرو 19در  پیازهاي جدید در گونه کالت

که شـروع نمـو   بود در حالی درجه روز 334دهنده و دریافت ساقه گل

-هور سـاقه گـل  ظ(پیازهاي جدید در گونه لرستان در ششم فروردین 
 ,Zemah et al( و همکاران زمه. درجه روز بود 255و دریافت ) دهنده

 -یرانهاي پیازي اتمایز گل در گونه گزارش کردند که آغازش )2001
شـود  مـی یند درون پیازي است که در طول تابستان انجـام  توران فرآ

دهنـده و  ن خانواده براي طویل شدن سـاقه گـل  همچنین پیازهاي ای
  . سرما نیاز دارند شش تا دوازده هفتهگلدهی به 

نتایج همچنین نشان داد، نمـو میـوه و دانـه پـس از گلـدهی در      
دانـه موسـیر    هفته پوسـته  8-9اردیبهشت ماه آغاز شد و پس از طی 

رها ها از مرحله شیري وارد مرحله خمیري و بـذ سیاه رنگ شده و دانه
کـه ایـن مرحلـه      (Rezvan, 2012)شـوند وارد مرحله رسیدگی می

همزمان با برداشت پیازهاي موسیر در اواسط تا اواخر خرداد ماه بسته 
رداشـت در  دوره سبز شدن تـا ب ). 1 جدول(به گونه موسیر اتفاق افتاد 

بـود در   1077روز و نیاز درجه روز رشد  109لرستان کوتاهتر با گونه 
درجـه   1379روز از سبز شدن تا برداشت و  114که گونه کالت حالی

  . نیاز داشت روز رشد
نتایج نشان داد که گونه لرستان نیاز دمایی کمتري براي تکمیل 

خـاطر  ه آن نیز بدوره رشد خود در مقایسه با گونه کالت دارد و علت 
-تر میدمایی پایین سازگاري این گونه با مناطق سردسیرتر و میانگین

میانگین دمایی در طـی دوره رشـد در زیسـتگاه     طور که همان. باشد
از  ،طـورکلی ه ب باشد،ن میتر از منطقه خراساایینموسیر در لرستان پ

نیـاز  رشـد   درجه روز 2000روز و  252کاشت تا برداشت گونه کالت 
رشد از  درجه روز 1663روز و  237که گونه لرستان حالی در ،باشدمی

رشـد   درجه روزطور کلی ه گونه بکه این کاشت تا برداشت نیاز داشت
  .کمتري تا برداشت نیاز دارد

  
 مقایسه صفات رشدي دو گونه لرستان و کالت موسیر 

 و گونهوزن غده، تراکم  اثر تیمارهاي مختلفنتایج نشان داد که 
  پیـاز سـطح بـرگ، وزن خشـک انـدام هـوایی و      بر صفاتی همچون 

  ).2جدول (دار بود معنی 
  

  سطح برگحداکثر 
و وزن غـده   20حداکثر سطح برگ در تـراکم  ، 2 بر اساس شکل

بوته در متر مربع سبب  20افزایش تراکم تا . دست آمد هگرم ب 30-20
هش سطح برگ بوته سبب کا 30افزایش سطح برگ شده ولی تراکم 

اکم بـه علـت همپوشـانی    رسد افزایش بیشتر از حد تـر نظر میه شد ب
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هاي گیاهی با یکدیگر امکان استفاده کامل از منـابع محیطـی را   اندام
، گیاهـان فراهمـی گسـترش    علت محدودیت فضـا  هکاهش داده و ب

-نتایج نشان داد که افزایش وزن غده .هاي هوایی خود را ندارنداندام
شته شده سبب کاهش نیـاز حرارتـی الزم بـراي رسـیدن بـه      هاي کا

گـروه  که با افـزایش  طوريه ب. در هر دو گونه شد حداکثر سطح برگ
گرم نیاز حرارتی  20-30گرم به  10-20 هاي کاشته شده ازوزنی غده

 50الزم براي رسیدن به حداکثر سطح برگ در گونه خراسان کاهش 
ـ ). ، الـف 2شکل (درصدي نشان داد  کـه  ایج همچنـین نشـان داد   نت

هر افزایش تراکم سبب افزایش نیاز حرارتی الزم در هر دو گونه و در 
  ).،ب2شکل (هاي کشت شده شد دو گروه وزنی غده

بوته در متر مربـع در گونـه کـالت خراسـان      20همچنین تراکم 
م به خود اختصـاص  گر 20-30بیشترین سطح برگ را در گروه وزنی 

نده بهترین تراکم و وزن غده کاشته در این گونه دهداد که این نشان
موسیر براي رسیدن به حداکثر سطح برگ کشت شده و در نتیجه آن 

جه عملکرد بـاالتر در ایـن گونـه    تولید باالتر مواد فتوسنتزي و در نتی
  .باشدمی

  
  فنولوژیکی دو گونه خراسان و لرستان در موسیر مراحل - 1جدول 

Table 1- Phonological stages of the two species in Khorasan and Loresan Shallot  
  مرحله رشدي

Developmental stages  
  )گرم 30-20(وزن غده 

Bulb weight (20-30 g)  
  گونه  

Species 
 تاریخ
Date  

 تعداد روز
Number Of Day  

 درجه روزهاي رشد
Growth Degree Day  

 سبز شدن  -کاشت 
Planting- emergence  

Kalat 
  621.05  138  18.02.2013-30.10.2012  کالت

Lorestan 
  586.6  128  8.02.2013-30.10.2012  لرستان

 رشد و توسعه برگ  -سبز شدن
Emergence-leaf development  

Kalat 
  434.1  57  16.04.2013-18.02.2013  کالت

Lorestan 
  369.7  59  8.04.2013-8.02.2013  لرستان

 دهندهظهور ساقه گل -سبز شدن
Emergence-flowering shoot appearance  

Kalat 
  334.1  49  8.04.2013-18.02.2013  کالت

Lorestan 
  255.85  48  26.03.2013-8.02.2013  لرستان

 شروع گلدهی  -سبز شدن
Emergence- beginning of flowering  

Kalat 
  434.1  57  16.04.2013-18.02.2013  کالت

 Lorestan 
  369.7  61  8.04.2013-8.02.2013  لرستان

 گلدهی کامل  -سبز شدن
Emergence- flowering  

Kalat 
  523.65  65  24.04.2013-18.02.2013  کالت

Lorestan 
  469.7  69  6.04.2013-8.02.2013  لرستان

 نمو میوه و دانه  –سبز شدن 
Emergence-seed development  

Kalat 
  639.05  75  4.05.2013-18.02.2013  کالت

Lorestan 
  559.25  77  2.04.2013-8.02.2013  لرستان

 برداشت  -سبز شدن
Emergence-harvesting  

Kalat 
  1379.2  114  12.06.2013-18.02.2013  کالت

Lorestan 
  1077.15  109  17.06.2013-8.02.2013  لرستان

 برداشت  –کاشت 
Planting-harvesting  

Kalat 
  2000.25  252  12.06.2013-30.10.2012  کالت

Lorestan 
  1663.75  237  12.06.2013-30.10.2012  لرستان
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  و کالت لرستان صفات رشدي در گونه موسیر) میانگین مربعات(تجزیه واریانس  - 2جدول 
Table 2- Analysis of variance (mean square) growth characteristics in Kalat and Lorestan Species 

 وزن خشک پیاز
Bulb dry weight 

 وزن خشک اندام هوایی
Shoot dry weight 

 سطح برگ
Leaf area 

 درجه آزادي
df 

 منابع تغییر
S.O.V 

  گونه  1 **2403211 ***2121.49 **13630.2
Species 

  وزن غده 1 *109637  *323.74 *197.1
Bulb weight 

 تراکم 1 *5297 *1.35 *50.9
Density 

 تکرار 2 35302 76.52 185.6
Replication 

1763.2ns 626.78ns 747698** 4 اثر متقابل 
Interaction 

 خطا 14 45234  64.50  209.7
Error  

 کل 23   
Total  

  يدار معنیعدم : nsدرصد و  یکداري در سطح احتمال معنی: **درصد،  پنج ي در سطح احتمالدار معنی: *
*: Significant at p=0.05, **: Significant at p=0.01& ns=non-significant  

  

   
  )ب(ها آن) درجه رشد رشد تجمعی(حرارتی  نیاز و )الف(بر بیشینه سطح برگ دو گونه موسیر  پیاز هاي مختلفاثر تراکم و وزن - 2 شکل

Fig. 2- Effect of density and bulb weight on maximum Leaf area on two species of Shallot A) and thermal requirement 
(Growth degree day) B) 

  )گونه لرستان= L) خراسان(گونه کالت = K . (برداري انجام نشده استدر مواردي که در شکل داده وجود ندارد به دلیل عدم تأمین پیاز کافی با وزن مورد نظر نمونه
 If there are not any shapes, it is because of loss of bulb weight in Lorestan Species. K= Kalat L= Lorestan. 

  

بیان کرد با افزایش وزن پیاز کاشته شـده   ,Evan) (1978 ایوان
به دلیل داشتن ذخایر غذایی بیشتر در ابتداي فصـل رشـد و اسـتفاده    

یابـد و  ی شاخص سطح بـرگ نیـز افـزایش مـی    بهتر از عوامل محیط
یده یـه  سـ سبب افزایش جذب تشعشـع ر  افزایش شاخص سطح برگ

  .یابدر نتیجه تجمع ماده خشک افزایش میانوپی شده و دسطح ک
  

  حداکثر وزن خشک اندام هوایی
هـاي  ، بین دو گروه وزنی غدهدر حداکثر وزن خشک اندام هوایی

ـ . شددیده داري معنیکاشته شده اختالف  طـورکلی افـزایش وزن   ه ب
گـرم سـبب    20-30بـه   10-20هاي کاشته شده از گروه وزنـی  غده

درصدي در وزن خشک اندام هوایی موسیر گونه خراسـان   50افزایش 
داري در در گونه لرستان افزایش وزن غده تأثیر معنیه کحالی شد در

ارتـی نشـان   نمودار نیاز حر). ، الف3شکل (افزایش این صفت نداشت 
ثیر زیادي بر نیاز حرارتـی  ها در این صفت تأداد که افزایش وزن غده

ـ    30و  10هـاي  مها نداشت ولی در تـراک آن ع نیـاز  بوتـه در متـر مرب
  . تهاي کاشته شده کاهش یافحرارتی با افزایش وزن غده
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، )ب(ها آن) درجه رشد رشد تجمعی(نیاز حرارتی ). الف(هاي مختلف بر بیشینه وزن خشک اندام هوایی دو گونه موسیر اثر تراکم و وزن - 3 شکل

  براي رسیدن به بیشینه سطح برگ
Fig. 3- Effect of density and bulb weight on maximum Shoot dry weight on two species of Shallot A) Thermal requirement 

(Growth degree day) B) 
  گونه لرستان= L) خراسان(ت گونه کال= K .برداري انجام نشده استدر مواردي که در شکل داده وجود ندارد به دلیل عدم تأمین پیاز کافی با وزن مورد نظر نمونه

 If there are not any shapes, it is because of loss of bulb weight in Lorestan Species. K= Kalat L= Lorestan   
  

افزایش تراکم نیز مشابه صفات قبل سبب افزایش نیـاز حرارتـی   
 ,.et alلینکوئیست و همکاران  ).،ب3شکل (روز رشد گیاه شد  درجه

2005) Lindquist (   بیان کردند که عامل تفاوت تولید ماده خشـک
اندازه تـک بـرگ و میـزان     در گیاهان تفاوت در سطح برگ از لحاظ

  .هاي جدید استظهور برگ
  

اثر تیمارهاي مختلف بر صفات مربوط به پیاز و عملکرد دو 
  گونه موسیر

نتایج نشان داد که در گونه منطقـه کـالت اسـتان خراسـان اثـر      
آذین بر بوته در متر مربع و تیمار حذف گلمارهاي وزن پیاز، تراکم تی

% 5ها از لحاظ آماري در سطح گیري شده مربوط به پیازصفات اندازه
ها از گروه وزنی که افزایش وزنی پیازطوريه ب). 2جدول (دار بود معنی

در  داريگرم سبب افزایش معنـی  20-30گرم به گروه وزنی  20-10
وزن . شـد گیري شـده  ها و حجم پیازهاي اندازهو خشک پیاز وزن تر

 گـرم بـه   10-20گرم در گیاه در گـروه وزنـی    5/23ها از خشک پیاز
ها نیز حجم پیاز. گرم رسید 20-30گرم در گیاه در گروه وزنی  7/28

هر  متر مکعب درسانتی 8/68هاي کشت شده از پیاز با افزایش وزنی
الزم به ذکر است که . مکعب در هر گیاه رسیدمتر سانتی 5/80گیاه به 

داري وجـود  ز لحاظ صفت قطر پیاز تفاوت معنـی بین دو گروه وزنی ا
 . )2جدول (نداشت 

بوته در  30به  20نتایج همچنین نشان داد که با افزایش تراکم از 
. گیري شده دیده شدداري در کلیه صفات اندازهبع کاهش معنیمتر مر

گیـري  تر و خشک پیاز، قطر و حجم پیازهاي اندازهن که وزطوري هب
و در . گر بـود بوته در متر مربع کمتر از دو تراکم دی 30شده در تراکم 

-بوته در متر مربع تفاوت معنـی  20و  10هاي این صفات بین تراکم
داري بر افزایش صفات آذین اثر معنیار حذف گلتیم. داري دیده نشد

کـه وزن تـر و   طوريبه . هاي برداشتی داشتدر پیازگیري شده اندازه
 30/4و  8/103گرم در گیاه به  8/21و  9/64خشک پیاز به ترتیب از 

انتقال مواد به اندام  آذین به سبب افزایشحذف گل. گرم در گیاه رسید
قطر پیازهاي . هاي برداشتی شدوزن پیازسبب افزایش ) پیاز(اي ذخیره

 3/93به  9/55ها از متر و حجم آنتیه شش سانبپنج برداشتی نیز از 
 . )2جدول (متر مکعب افزایش نشان داد سانتی

هاي کاشته شده فقـط در  لرستان بین دو گروه وزنی پیاز در گونه
داري از لحاظ آماري وجود وزن خشک پیاز در گیاه تفاوت معنیصفت 
گـرم بـه    10-20که افزایش وزن پیاز از گروه وزنـی  طوري هداشت ب

گرم  1/17هاي برداشتی از گرم سبب افزایش وزن خشک پیاز 30-20
اي مختلـف  هـ بـین تـراکم  . )2جـدول  (گرم در هر گیاه شد  3/22به 

از لحـاظ آمـاري    گیري شده در این گونـه کاشت هم در صفات اندازه
فـزایش  داري دیده نشد ولی افزایش تراکم کاشت سبب اتفاوت معنی

   .ها شدعددي در وزن تر و حجم پیاز
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  آذین بر صفات مربوط به پیاز ، تراکم و حذف گلدر تیمارهاي وزن پیاز هاي کالت و لرستان موسیرساده گونهاثرات  - 2جدول 

Table 2- Simple effects of Kalat and Lorestan species in treatment of bulb weight, density and flowering stem removing on 
bulb characteristics  

  گونه
Species  

 تیمار
Treatment  

  

  وزن تر پیاز
 )گرم در گیاه(

Fresh dry 
weight (g.plant-

1)  

  وزن خشک پیاز
 )گرم در گیاه(

Bulb dry 
weight 

(g.plant-1)  

  قطر پیاز
 )مترسانتی(

Bulb diameter 
(cm)  

  حجم پیاز
 )متر مکعبسانتی(

Bulb volume 
(cm3)  

 )گرم(وزن پیاز 
Bulb weight (g)  

10-20  77.4 b 23.5 b  5.3a  68.8 b  
  

 کالت
Kalat  

20-30  91.3a  28.7 a  5.7 a  80.5 a  

  )بوته در متر مربع(تراکم 
Density (plant.m-2) 

10  99.1 a  30.6 a  5.9 a  88.3a  
  20  98.8a  30.4 a  5.8 a  87.2 a  
  30  55.2b  17.4 b  4.8 b  48.3 b  

  حذف ساقه
 دهندهگل

Stem flowering 
removing  

None   64.9b  21.8 b  5.0 b  55.9b  

  Remove   103.8 a 30.4a  6.0 a  93.3 a  

  
  

 لرستان
Lorestan  

  وزن پیاز
 )گرم(

Bulb weight (g)  

10-20  54.7 a 17.1 b  4.62a  49.65a  
20-30   55.7a  22.3 a  4.37a  56.2 a  

  تراکم
 )بوته در متر مربع(

Density (plant.m-2)  

10  53.9 a 17.2a  4.6 a  50.6a  
20  55.6 a  17.1a  4.7 a  48.8 a  

 دهندهحذف ساقه گل
Stem flowering 

removing  

None   42.9b  16.0b  4.2b  39.0 b  
Remove   66.5 a 18.3a  5.1 a  60.3a  

  .دار ندارندتفاوت معنی پنج درصدشترك در سطح احتمال هاي داراي حداقل یک حرف مدر هر ستون، میانگین
       . The differences between mean values indicated by different letters are significant (p≤0.05)  

  

-نیز به تیمار حذف گل نتایج همچنین بیانگر آن بود که این گونه
گیري شده بـا قطـع   بت نشان داده و کلیه صفات اندازهآذین پاسخ مث

داري آذین افـزایش معنـی  ذف گلن در مقایسه با تیمار عدم حآذیگل
توان به وزن خشک پیـاز در گیـاه   ها مینآمهمترین  زنشان داد که ا

جدول (گرم در گیاه افزایش داشت  3/18گرم به  16اشاره کرد که از 
فتوسنتز جاري گیـاه بـه    دهنده مواد بیشتري ازبا حذف ساقه گل. )2

افزایش ملکرد پیاز هاي زیرزمینی منتقل شده و در نتیجه عسمت اندام
موسـیر  ن دارد که کاهش مخزن گیـاه  بر آ این نتایج داللت. یابدمی

 et 2011(ماتسـودا و همکـاران   . گرددسبب افزایش عملکرد پیاز می

al., Matsuda (مین فرنگی، تأکردند که در برخی از ارقام گوجه بیان
بوده و  مواد فتوسنتزي در مقایسه با تقاضا براي مواد فتوسنتزي کمتر

راین، بنـاب . گیـرد تحت تأثیر محدودیت منبع قـرار مـی  رشد محصول 
  .شودها میهرس سبب افزایش اندازه میوه

لف گونه، وزن پیـاز و  نتایج آنالیز در بررسی اثرات تیمارهاي مخت
یگر نشان داد بین دو گونه دصورت جدا از یکه دهنده بحذف ساقه گل

ن صفات وز همچون گیري شدهزهصفات اندالرستان و کالت در کلیه 
تفاوت  هاي برداشتی از لحاظ آماريتر و خشک پیاز، حجم و قطر پیاز

که وزن تر و خشک پیاز، طوري هب). 3جدول (داري وجود داشت معنی
ها در گونه کالت با اختالف قابـل تـوجهی از گونـه    قطر و حجم پیاز

از و تیمار حذف افزایش وزن پی )3جدول (بر اساس . لرستان بیشتر بود
 گیري شده شدندداري در صفات اندازهآذین نیز سبب افزایش معنیگل
دهنده و وزن پیاز کاشته شده حذف ساقه گل طور کلی تیمارهايه و ب

داري در کلیـه  به گونه کشت شده سـبب افـزایش معنـی   بدون توجه 
ــدازه ــفات ان ــت ص ــده داش ــري ش ــاران  .گی ــائی و همک ــی رض   عیش

)(Eyshi Rezaie et al., 2013 هاي در یک آزمایش دو ساله اثر وزن
مختلف نیتروژن را بر صفات رشدي و عملکـرد   مختلف پیاز و سطوح

موسیر بررسی کردند و دریافتند که افزایش وزن پیـاز کاشـته سـبب    
هاي برداشت شده از طریق افزایش اندازه و وزن غدهافزایش عملکرد 

  . شد
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 بر صفات مربوط به پیاز دهنده موسیروزن پیاز و حذف ساقه گل ده گونه،اثرات سا  - 3جدول 

Table 3- Simple effect of species, bulb weight and stem flower removing of Shallot on bulb characteristics  

 تیمار
Treatment  

  
  وزن تر پیاز

 )گرم در گیاه(
Fresh bulb weight 

(g.plant-1)  

  وزن خشک پیاز 
 )م در گیاهگر(

Dry bulb weight 
(g.plant-1)  

  قطر پیاز
 )مترسانتی(

Bulb 
diameter 

(cm)  

  حجم پیاز
 )متر مکعبسانتی(

Bulb volume 
(cm3)  

 گونه
Species  

 کالت
Kalat   91.94 a 30.83 a  5.75 a  82.74 a  
 لرستان

Lorestan   55.03 b  19.77 b  4.67 b  52.92 b  

 دهندهحذف ساقه گل
Stem flowering 

removing  

 حذف
Remove   80.33 a 25.73 a  5.53 a  80.59 a  
 عدم حذف
Without 
remove   

57.12b 24.87 a  4.90 b  54.81 b  

 وزن پیاز
Bulb weight  

10-20   77.73a 22.52b  5.29 a  62.24b  
20-30  68.79a  28.09a  5.14 a  73.15 a  

  .دار ندارندتفاوت معنی% 5ترك در سطح احتمال شهاي داراي حداقل یک حرف مدر هر ستون، میانگین
        . The differences between mean values indicated by different letters are significant (p≤0.05)  

  
نتایج مطالعات عملکرد همچنین نشان داد که در گونه کالت وزن 

وزن تـک پیـاز   پیاز بیشتر منجر به عملکرد بیشتر پیاز در متر مربع و 
گرم  10-20بین دو گروه وزنی بیشتر شد ولی تعداد پیاز برداشت شده

داري نداشــت گــرم پیازهــاي کشــت شــده، تفــاوت معنــی 20-30و 
)05/0p≤( ،) 3/1363بـه   6/1333که عملکـرد از  طوريه ب). 4جدول 

هاي مختلـف کشـت نیـز    بین تراکم. مربع افزایش داشت گرم در متر
متر مربع بیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد  بوته در 20تراکم 

بوتـه در   20و با افـزایش تـراکم کاشـت از    ) گرم درمتر مربع 1695(
 20(داري را نشـان داد  لکـرد کـاهش معنـی   بوتـه عم  30مترمربع به 

افـزایش تـراکم کاشـت،     تعداد پیاز برداشتی در متر مربـع بـا   .)درصد
که بـا افـزایش تـراکم    طوري ه، ب)4جدول ( داشتداري افزایش معنی

هـاي  بوته در متر مربع تعـداد پیاز  30 و سپس به 20به  10کاشت از 
عدد در متر  46/44و سپس به  62/21به  36/9برداشتی به ترتیب از 

دهد افزایش تراکم طور که نتایج نشان می همان. مربع افزایش یافت
-فزایش معنـی ته در متر مربع سبب ابو 30به  20کاشت در موسیر از 

داري در تعداد پیازهـاي تولیـدي از طریـق افـزایش تعـداد پیازهـاي       
علت آن به دهد که ولی عملکرد کلی گیاه را کاهش می خواهري شده

باشد یعنی با افزایش تراکم، خاطر کاهش در وزن پیازهاي تولیدي می
 .و وزن کمتر تولید خواهنـد شـد   زهاي با تعداد بیشتر پیاز خواهريپیا
کم کاشت مناسب در تولید محصوالت کشاورزي اهمیـت بـاالیی   ترا

دارد، تراکم کشت نه تنها تعیین کننده رقابت جهت دستیابی به نور و 
هـاي    مواد غذایی است بلکه تقسیم و تخصیص ماده خشک بین اندام

برخـی تحقیقـات   ). Anis et al., 2001(کند  گیاهی را نیز کنترل می
)1994;Rizkm, 1997  (Pakyurek et al.,  کـه   داده اسـت  نشـان

اي بـا  هکرد باالي قابل توجهی را از بالب، عملهاي کاشت باالتراکم
. کنـد تـر کشـت تولیـد مـی    هاي پایینکیفیت مناسب نسبت به تراکم

اي بـاالي  هـ گیاهان در تـراکم  نشان داد با افزایش رقابتآزمایشات 
  افــت ی داريهــاي پیازکــاهش معنــیکاشــت، تعــداد بــرگ گیاهچــه

)1994 Weerasinghe et al.,.(    کوئلـو و همکـاران)et al., 1996 
Coelo ( هاي ترین عملکرد تجاري پیاز در تراکمگزارش کرد که باال

بزرگ و هاي که باالترین سهم پیازحالی دست آمد در هباالتر کاشت ب
 (2005 ,محمـدعلی  .هاي پایین دیده شـد تراکموزن پیاز متوسط در 

(Mohammedali  هـاي مختلـف کاشـت بـر     ، در بررسی اثـر تـراکم
هاي مختلف پیاز در عملکرد عملکرد و کیفیت پیاز دریافت بین واریته

در فاصله کشت روي ردیف . وجود داشت داريها تفاوت معنیغدهکل 
ها به سبب افـزایش تـراکم در واحـد    متر عملکرد کل بالبسانتی پنج

در مقایسـه بـا فواصـل    % 19د سطح باالتر بود که افزایشـی در حـدو  
 .متر داشتسانتی 10تر در حدود کاشت عریض

 با توجه به محدودیت میـزان پیـاز موجـود جهـت کاشـت گونـه      
متر  بوته در 20، مطالعه اثر تراکم کاشت در این گونه تا تراکم لرستان
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و بر این اسـاس نتـایج نشـان داد کـه     مربع مورد بررسی قرار گرفت 
بوته در متر مربع سبب افزایش در عملکرد  20به  10از  افزایش تراکم

وزن تـک پیـاز تفـاوت    . گرم در متر مربع شد 62/390به  11/242از 
عدد  55/10به  95/4داري نداشت ولی تعداد پیاز در متر مربع از معنی

هـاي  افزایش وزن پیاز. فزایش نشان داد، ابا افزایش در تراکم کاشت
عملکرد و وزن تک پیاز در متر مربع  کاشته شده نیز سبب افزایش در

داري در افزایش وزن بیشتر پیاز کشت شده اثر معنیکه حالی داشت در
شات همچنین آزمای). 4جدول (تعداد پیاز تولیدي در این گونه نداشت 

تـر  هاي پایین کشت به سبب فواصل عـریض دهد که تراکمنشان می
 ,Brewster(باشد ر میصلی براي عملکرد پایین در سییکی از دالیل ا

1994 Abubakar, 2001;.( کیلگوري و همکـاران Kilgori et al., 

) مترسانتی 20و  15، 10، 5(فاصله کشت  چهاربررسی اثر  در) (2007
هاي مختلف کشت بر دو گونه سیر دریافتنـد کـه در فاصـله    و تاریخ
نهاد شیها پآن. متر بیشترین عملکرد پیاز به دست آمدسانتی 10کاشت 

متر و کشت زودتر در سانتی 10کردند که در رقم بومی فاصله کشت 
ابتداي فصل رشد، جهت به دست آوردن بـاالترین عملکـرد مطلـوب    

  .است
آنالیز اثر متقابل تراکم کاشت و گونه بر صفات مربوط به عملکرد 
نشان داد که بیشترین عملکرد در متر مربع مربوط به گونه کـالت و  

طور کلی گونه لرستان ه ب). 5جدول (ه در متر مربع بود بوت 20تراکم 
تک پیاز و تعداد پیاز کمتـري   ندر مقایسه با گونه کالت عملکرد، وز

بیشترین تعداد پیاز در متر مربع نیز مربوط به . در متر مربع تولید کرد
بوته در متر مربع بود کـه گونـه لرسـتان در     30گونه کالت و تراکم 

وته در متر مربـع بیشـترین تعـداد پیـاز تولیـدي را      ب 20تراکم کاشت 
توده کمتر علت داشتن زیست ه رسد گونه لرستان بر میظنه ب. داشت

تري از گونه خراسـان  پایینو درنتیجه ذخایر فتوسنتزي کمتر عملکرد 
ختلف پیاز نتایج نشان م ارقامتراکم کشت در  سهدر بررسی اثر . داشت

داري در تعداد برگ در سبب افزایش معنی ي پایین کشتهاداد تراکم
 يداري بر وزن پیازهاتراکم متوسط اثر معنی. ن پیاز شدهر گیاه و وز
هـا، وزن پیازهـاي   الترین تراکم کاشت، طـول بـرگ  با. دو قلو داشت

کوچک، متوسط و وزن پیازهاي منفرد و عملکرد کل پیازها را افزایش 
ه اثر متقابل بین تراکم کاشت نتایج آزمایش همچنین نشان داد ک. داد
دار بود و بیشـینه عملکـرد از تـراکم    فقط در عملکرد پیاز معنی رقمو 

خیرخـواه و   .) ,.Dawar et al (2007به دسـت آمـد    باالترین تراکم
کردند که تولید پیازهـاي   بیان Kheirkhah et al (2009) همکاران

میـت  ر از اهدختري و تقسیم پیازها در تکثیر غیرجنسـی گیـاه موسـی   
 توان برخی پیازها را براي تکثیر و مابقیباالیی برخوردار است، زیرا می

  .برداري قرار دادرا براي مصارف دارویی مورد بهره
  

 اثر تیمارهاي تراکم و وزن پیاز بر صفات مربوط بر عملکرد پیاز دو گونه کالت و لرستان موسیر به تفکیک  - 4جدول 
Table 4- Effect of density and bulb weight on bulb yield of two species Kalat and Lorestan of Shallot separately   

 گونه
Species  

 تیمار
Treatment    

  عملکرد پیاز
 )مربعگرم در متر(

Bulb yield (g.m-2)  

  وزن تک پیاز
 )گرم(

Bulb weight (g)  

  تعداد پیاز
 )عدد(

Bulb number (number)   
  وزن پیاز  

 )رمگ(
Bulb weight (g)  

10-20  1333.60 ab  68.79 ab  25.81a  
 کالت
Kalat  

20-30  1363.34 a  71.64 a  24.66 ab  
  تراکم

 )مربعبوته در متر(
Density (plant.m-2)  

10  952.24 c  98.38 a  9.36 c  
  20  1695.39 a  81.22 ab  21.62 b  
  30  1392.80 b  31.04 c  44.46 a  
 )گرم(وزن پیاز   

Bulb weight (g)  
10-20  277.02 ab  35.81 b 7.97 a  

 لرستان
Lorestan  

20-30  355.71 a  54.17 a  7.35 a  
 )مربعه در متربوت(تراکم 

Density (plant.m-2)  
10  242.11 ab  48.31 a  4.59 b  

  20  390.62 a  41.67 a  10.55 a  
  30  -----  -----  -----  

  .دار ندارندتفاوت معنی پنج درصدشترك در سطح احتمال قل یک حرف مهاي داراي حدادر هر ستون، میانگین
        . The differences between mean values indicated by different letters are significant (p≤0.05)  
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  بر عملکرد دو گونه لرستان و کالت موسیر گونه و تراکم اثر متقابل مقایسه میانگین - 5جدول 
Table 5- analyze of interaction of species and density on yield of two species Kalat and Lorestan Shallot  

 گونه
Species  

  تراکم
 )مربعبوته در متر(

Density (plant.m-2)  

  عملکرد
 )مربعگرم در متر(

Yield (g.m-2)  

  وزن تک پیاز
 )گرم(

Bulb weight (g)  

  تعداد پیاز
 )مربعدر مترعدد (

Bulb number (No.m-2)  
 کالت
Kalat  

10  952.24 b  98.38 a 9.63 b 
20  1695.39 a  81.22 a  21.62 a 

 لرستان
Lorestan  

10  242.11 c  48.32 b  4.50 c  
20  390.63 c  41.67 b  10.56b  

  .ارنددار ندتفاوت معنی پنج درصد هاي داراي حداقل یک حرف مشترك در سطح احتمالدر هر ستون، میانگین
        . The differences between mean values indicated by different letters are significant (p≤0.05)  

  
دلیـل  ه مایش نشان داد که گونه خراسان بنتایج آز ،کلی طور هب

سازگاري باالتر با شـرایط آب و هـوایی ایـن منطقـه قابلیـت تولیـد       
در مقایسه با گونه  لکرد پیاز باالتريگیاهانی با سطح سبز باالتر و عم

توان شرایط دمایی و بارندگی لرستان میبا توجه به . باشدمیلرستان 
در خراسان از لحاظ زراعی لرستان گفت که کشت گونه موسیر منطقه 

. و توجیـه علمـی و اقتصـادي نـدارد     مقرون به صـرفه نخواهـد بـود   

بوته در متر  20 تاراکم همچنین باید اشاره کرد که موسیر به افزایش ت
مربع پاسخ مثبت نشان داده که پس از آن عملکرد کاهش یافته ولی 

-حذف ساقه گل. و گونه افزایش یافتتعداد پیازهاي خواهري در هر د
داري در افزایش اندازه پیازها و در نهایت افـزایش  دهنده نیز اثر معنی
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