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  چكيده 

توان ريسك اين عمل را كاهش داد و ميزان پذير است و تنها با انجام اموركارشناسي مداوم در مزرعه ميتوليد بذر پياز امري ريسك
ا عملكرد بذر پياز رقم خسرو به منظور تعيين مناسب ترين تاريخ كاشت بر روي برخي صفات مرتبط بقابل توجهي بذر توليد نمود. 

اسفند ماه) و در  15كند بجنورد با سه تاريخ كاشت (اول آبان، اول اسفند و در مركز تحقيقات كهنه 1391-92خاني، اين تحقيق طي 
نتهايي متر را به صورت افقي برش زده و يك سوم اسانتي 8- 10رقم خسروخاني با قطر يكسان از يپهاي غدهچهار تكرار اجرا گرديد. 

هاي كاشت فاصله بين رديفمتر مربع و  2×3متر كشت گرديد. ابعاد كرت سانتي 5ها در عمق ها را حذف نموديم و سپس غدهغده
ها نشان داد كه تاريخ كاشت روي همه متر در نظر گرفته شد.. نتايج تجزيه واريانس دادهسانتي 20متر و فاصله روي رديف سانتي 30

 88/782داري بود. با توجه به نتايج بدست آمده، تاريخ كاشت اول اسفند ماه به ميزان هزار دانه داراي اثرات معنيجزء وزن صفات به
كيلوگرم در هكتار  71/570كيلوگرم در هكتار بيشترين عملكرد بذر داشت، و كمترين عملكرد بذر از تاريخ كاشت اول آبان ماه حدود 

  باشد.ايط آب و هوايي منطقه بجنورد تاريخ كاشت مذكور قابل توصيه ميبدست آمد. بنابراين با توجه به شر
 كليد واژه: بذر، پياز، تاريخ كاشت، كشت مستقيم 

 
  مقدمه

جهت پوشش اين  .باشدميتار كهزار ه 48حدود  يرانا در يازشت پكر يسطح ز مردم است. ييمهم در سبد غذا جاتياز سبز يكي ازيپ
كيلوگرم در  4-6متوسط مقدار بذر مصرفي براي ارقام خارجي  .بذر پياز مورد نياز استتن  200-240ود در ايران حدساالنه مساحت 

كيلوگرم در كشت مستقيم است. در ارقام بومي، متوسط ميزان بذر مصرفي در كشت غيرمستقيم  10-20هكتار در كشت غيرمستقيم و 
در اصفهان،  502در آزمايشي روي رقم پاييزه تگزاس ارلي گرانو ) 1( .تكيلوگرم در هكتار اس 70-100و  30-50و مستقيم به ترتيب 

متر، سانتي 30، 20، 10آبان و سه فاصله بوته روي رديف به ترتيب  15مهر، پايان مهر و  15با بررسي چهار زمان كشت اول مهر، 
دست آمد و با تر در دو زمان كاشت اول بهگزارش كردند كه بيشترين عملكرد بذر، تعداد چتر در واحد سطح و تعداد كپسول در چ

) اظهار داشتند كه فاكتور تاريخ 3دليل كاهش بوته در واحد سطح كاهش يافت. (افزايش فاصله بوته عملكرد دانه و تعداد چتر به
ول فروردين را داري دارد و تاريخ كاشت اكاشت بر عملكرد بذر، درصدخوابيدگي ساقه، قطر چتر و عملكرد بذر تك گياه اثر معني

ترين تاريخ كاشت در پژوهشي كه به منظور دستيابي به مناسب ترين تاريخ كاشت در شرايط آب و هوايي منطقه معرفي نمود.مناسب
بر روي برخي صفات مرتبط با عملكرد بذر پياز رقم قلي قصه در زنجان انجام دادند. اظهار داشتند كه تاريخ كاشت بر عملكرد دانه اثر 

). در پژوهشي با بررسي اثرات اندازه پياز مادري، تراكم بوته و تاريخ كاشت بر صفات كمي وكيفي بذر پياز رقم 5( داري داردمعني
  ).4كيلوگرم در هكتار بدست آمد ( 72/1314اسفند ماه حدود  15قرمز ري، گزارش كردند كه بيشترين عملكرد بذر از تاريخ كاشت 

  هدف از اين آزمايش:
  عملكرد بذر و وزن هزار دانه رقم مورد آزمايش شيافزا -1
  باشد. تعيين بهترين تاريخ كاشت جهت باالبردن عملكرد بذر پياز مي -2
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  ها:مواد روش
در منطقه  يخسروخاناز رقم يبذر پ بر روي عملكرد و برخي از اجزاي عملكردكاشت  ر تاريخيتأث يش به منظور بررسياين آزما

در سه سطح (اول آبان، اول اسفند و  تكرار اجرا شد. تاريخ كاشت 3در  يكامل تصادف يهاش در قالب بلوكيآزمابجنورد اجرا گرديد. 
سولفات فسفر،  ين ابتدا كودهايدر زم يكشت اصل ين گرديد. برايه زميابتدا در اواخر شهريور در بجنورد اقدام به ته .اسفند) بود 15
براي تهيه ماده ن، يشدن زمپس از آماده ن گرديد.يزم يسازف شد. سپس اقدام به شخم و آمادهه مصريم و كود اوره به صورت پايپتاس

سانت براي كاشت جدا  10تا  8اوليه جهت انجام طرح، پيازها از بازار خريداري شد و به مزرعه منتقل گرديد. سپس پيازهاي با قطر 
ها حذف را به صورت افقي برش زده شد و يك سوم انتهايي غدهاز يپهاي غده كرده و پيازهاي بسيار كوچك كنار گذاشته شدند،

متر كاشته شد و بعد سانتي 5متر بر روي خطوطي مستقيم و به عمق سانتي 20×30ها، پيازها به فاصله سازي كرتبعد از آماده گرديد.
ها صورت اسفند) آبياري كرت15خ كاشت سوم (از اتمام عمليات تاريخ كاشت اول (اول آبان)، تاريخ كاشت دوم (يكم اسفند) و تاري

توان به آبياري به فاصله هر هفته گرفت. و در هر كرت يك رديف به حاشيه اختصاص داده شد. از كارهاي عمده مرحله داشت، مي
دهنده، قطر چتر به زده، ارتفاع ساقه گلهاي جوانههاي هرز در چندين نوبت اشاره كرد. صفاتي مانند درصد سوخيكبار مبارزه با علف

و  SASافزارهاي محاسبات آماري با استفاده از نرمگيري شد. وسيله كوليس مدتي قبل از رسيدن، وزن هزار دانه و عملكرد بذر اندازه
Excel درصد استفاده گرديد 5ها از آزمون دانكن در سطح احتمال ي ميانگينانجام شد. جهت مقايسه. 

  
  نتايج و بحث
  زدهجوانه هايدرصد سوخ

). بيشترين 1دار گرديد (جدول معني زدههاي جوانهسوخنشان داد كه ثأثير تاريخ كاشت بر درصد ها جدول تجزيه واريانس دادهنتايج 
هاي درصد سوخدرصد و كمترين درصد  83/88مربوط به تاريخ كاشت اول اسفند ماه معادل زده هاي جوانهدرصد سوخدرصد 
هاي مادري در اسفند ماه با پيشگيري ). كاشت سوخ2درصد بود (جدول  66/25تاريخ كاشت اول آبان ماه معادل  مربوط بهزده جوانه

هاي آذر، دي و بهمن موجب برتري كشت اسفند ماه شده ها در كشت اول آبان ماه در اثر يخنبدان و سرماي ماهاز آسيب نديدن سوخ
باشد، مربوط به تاريخ كاشت اسفند ماه ميزده هاي جوانهدرصد سوخند بيشترين درصد ) كه اظهار داشت5است. اين نتيجه با نتايج (

 مطابقت داشت.

  
  تجزيه واريانس عملكرد و اجزاي عملكرد1جدول

عملكرد در 
  هكتار

 وزن هزاردانه
طول ساقه 

 دهندهگل

هايدرصد سوخ
 زدهجوانه

 منابع تغيير درجه آزادي

40/814  087/0  44/3  55/310  تكرار 2 

169240/14* 0/11ns 78/147* 19047/63** 2 تاريخ كاشت 

323/4384  083/0  968/17  72/65  خطا 40 

84/30  53/7  37/6  14/12  ضريب تغييرات  

nsدرصد 1و  5داري در سطح احتمال داري و معني، * و ** به ترتيب عدم معني  
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  دهندهطول ساقه گل
). بيشترين ارتفاع 1دار گرديد (جدول دهنده معنينشان داد كه ثأثير تاريخ كاشت بر طول ساقه گلا هجدول تجزيه واريانس دادهنتايج 

 87/64دهنده به ميزان گل متر و كمترين ارتفاع ساقهسانتي 08/69دهنده مربوط به تاريخ كاشت اول آبان ماه به مقدار ساقه گل
تواند از طريق تغيير شرايط محيطي از ). تاريخ كاشت مي2اسفند ماه بود (جدول  15متر مربوط به تاريخ كاشت اول اسفند ماه و سانتي

جمله دما، طول روز و رطوبت قابل دسترس در خاك در طول فصل رشد، بر ميزان رشد و ارتفاع بوته تأثيرگذار باشد. در تاريخ 
ش رشد رويشي و نهايتاً باعث افزايش ارتفاع گياه كاشت زود هنگام افزايش طول دوره نمو رويشي و تأخير در گلدهي باعث افزاي

 ).2شود (مي

 
 گيري شده دربذر پياز رقم خسروخانيمقايسه ميانگين اثر تاريخ كاشت بر روي برخي صفات اندازه 2جدول 

عملكرد در هكتار طول ساقه  وزن هزاردانه
 دهندهگل

هاي درصدسوخ
 زدهجوانه

  تاريخ كاشت

570/71b 3/84a 69/08a 25/66b اول آبان 

782/88a 3/92a 64/87b 88/83a اول اسفند 

667/58ab 3/75a 65/44b 85/83b 15 اسفند 

 دار در سطح پنج و يك درصدحروف مشترك در هر ستون: عدم وجود اختالف معني

  
  وزن هزار دانه

) كاهش تأثيرپذيري وزن هزار دانه نسبت 1جدولدار نگرديد (مطابق نتايج جدول تجزيه واريانس تاريخ كاشت بر وزن هزار دانه معني
دهنده و چترهاي اين گياهان نسبت داد. گل توان به مناسب بودن نسبي شرايط محيط براي رشد و توسعه ساقهبه تاريخ كاشت را مي

وليد كردند. علت توليد تري را تهاي درشتوزن هزار دانه تا حدودي تحت تأثير تاريخ كاشت قرار گرفته و گياهان تيمار شده، دانه
) كه 5توان به توليد چترهاي بزرگتر مرتبط دانست. اين نتيجه با نتايج (تر توسط گياهان تيمارشده با تاريخ كاشت را ميبذرهاي درشت

  دار نگرديد هماهنگي دارد. اظهار داشتند تأثير تاريخ كاشت بر وزن هزار دانه معني
  عملكرد بذري

). تاريخ كاشت اول اسفند ماه بيشترين عملكرد بذري در هكتار به ميزان 1دار گرديد (جدولعملكرد بذر معنيتاًثير تاريخ كاشت بر 
كيلوگرم از تاريخ كاشت اول آبان بدست آمد  71/570كيلوگرم دارا بود، وكمترين عملكرد بذري در هكتار به ميزان  88/782

انگيزي دارد و العمل گياه به سرما براي گلدوره رشد تأثير زيادي بر عكستر شدن طول ). كشت زود هنگام به علت طوالني2(جدول
اظهار داشتند كه تاريخ كاشت اسفندماه به دليل ) 4شود. (شود، در نتيجه عملكرد بذري بيشتر ميانگيزي ميباعث افزايش درصد گل

شت محسوب شده و باعث افزايش عملكرد بذري در ترين تاريخ كاها در اثر سرماي زمستان مناسبپيشگيري از آسيب نديدن سوخ
 )3داري دارد. (جدول شود. عملكرد بذر با وزن هزار دانه همبستگي مثبت و معنيپياز مي
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همبستگي بين برخي صفات اندازه گيري شده بذر پياز رقم خسروخاني 3جدول   

)4عملكرد در هكتار ( )3وزن هزار دانه (  )2دهنده (طول ساقه گل )1زده (هاي جوانهدرصد سوخ   

0/36* -0/0016ns 0/40** 1 1 

0/094ns 0/086ns 1  2 

0/35* 1   3 

1    4 
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Effect of planting date on yield and some yield components of onion seeds cv Khsrvkhany in  
Bojnurd 

 
Zeynab Imani, Hooshang Farajee 

 
Abstract 
Risk-taking is an onion seed production only consistent with Amvrkarshnasy farm operation can reduce the 
risk of a significant amount of seed produced. In order to determine the most suitable sowing date on some 
traits of onion seeds cv Khosrow Khani a survey research center Khnhknd 1391-92 Bojnurd three planting 
dates (October February and 15 March) and four replications Khsrvkhany varieties of onion bulbs of the 
same diameter 8-10 cm horizontally cut and a third terminal have removed tubers and tubers were planted at 
a depth of 5 cm. Dimensions Crete 2*3 m spacing between rows and 30 cm row distance of 20 cm was 
considered. Analysis of variance showed that planting date on all Bhjz’ traits, seed weight and flowering 
coefficients were significant effects According to the results, the first planting date of March amounted 
to782.88 kg ha seed yield and seed yield lowest first planting date of November, about 570.71 kg per 
hectare, respectively. So according to the climatic conditions of the planting date is recommended Bojnurd. 
Keywords: seeds, bulbs, planting date, direct seeding, 
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