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چکیده
،) بهمنظور مقایسۀ خاصیت انبارمانی نژادگان (ژنوتیپ)های پیاز روز کوتاه در انبار کنترل نشده1392-93( این پژوهش به مدت دو سال زراعی
 بذرهای پیاز در اوایل مهرماه در خزانه کشت و نشاءها در مرحلۀ دو تا سه برگی به زمین اصلی.در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا شد
 برای مقایسۀ قابلیت انبارمانی نژادگانها از آزمایش کرتهای خردشده (اسپلیت پالت) در زمان در قالب طرح بلوکهای کامل.منتقل شدند
 تودۀ محلی، تودۀ محلی بهبهان، عامل اصلی شامل هشت جمعیت و رقم (جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان.تصادفی با چهار تکرار استفاده شد
 تودۀ محلی ایرانشهر و رقمهای تجاری تگزاسارلیگرانو و پریماورا) و عامل فرعی زمان، تودۀ محلی برازجان، تودۀ محلی رامهرمز،پادوک
 بیشترین کاهش وزن. درصد ماهیانۀ کاهش وزن سوخ با گذشت زمان کمتر شد. ماه) در انبار بود6  و5 ،4 ،3 ،2 ،1( انبارمانی در شش سطح
 آسیب و زیان بیماری پوسیدگی خاکستری تا ماه سوم انبارمانی افزایش و.) به جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان اختصاص داشت%20/26( سوخ
 بیشترین آسیب و زیان لهیدگی.) به تودۀ محلی رامهرمز مربوط بود%39/47(  بیشترین آسیب و زیان این بیماری.پس از آن کاهش یافت
 جوانهزنی سوخها از ماه سوم.) در رقم پریماورا مشاهده شد و قابلیت انبارمانی این رقم بهطور معنیداری از دیگر نژادگانها کمتر بود%29/65(
 نتایج این آزمایش مشخص کرد که با توجه به.) به تودۀ محلی ایرانشهر تعلق داشت%31/57(  بیشترین جوانهزنی سوخ.انبارمانی آغاز شد
.ضایعات کل قابلیت انبارمانی جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان و رقم تگزاسارلیگرانو بر دیگر نژادگانها برتر است
. لهیدگی، کاهش فیزیولوژیک وزن سوخ، ضایعات، جوانهزنی، پوسیدگی خاکستری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In order to compare the storability of short day onion populations and cultivars in non-controlled storage, this
research was conducted at Behbahan Agriculture Research Station from 2013 to 2014 for two years. Seeds were
sown in nursery in late September. Seedlings were transplanted at 2-3 leaf stages. Evaluation of bulb storability was
performed by using split plot experiment based on RCBD with four replications. Main plot consisted of eight
populations and cultivars (Behbahan, Padook, Ramhormoz, Iranshahr and Brazjan landraces, Primavera and Texas
Early Grano cultivars and improved population of Behbahan onion) and six storage times (1, 2, 3, 4, 5 and 6
months) considered as sub plots. The monthly bulb loss weight percentage decreased with passing time. Improved
population of Behbahan onion had the most sever weigh losses (20.26%). Damage of black mold increased until the
third month of storage and then decreased. Ramhormoz landrace was the most sensitive genotype damaging from
black mold (39.47%). The highest percentage of bulb rotting (29.65%) was recorded for Primavera cultivar and
storability of this cultivar was significantly lower than other genotypes. Bulb sprouting was observed from the third
month of storage. Iranshahr landrace had the highest bulb sprouting (31.57%). Results showed that according to
storability, improved population of Behbahan onion and Texas Early Grano were better than other genotypes.
Keywords: Black mold, bulb rotting, losses, physiological bulb weight loss, sprouting.
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مقدمه
پیاز خوراکی ( )Allium cepa L.یک سبزی پیازی
تکلپه از جنس  Alliumاست .بیشینۀ کشت این گیاه
به  5000سال پیش و یا بیشتر برمیگردد .تصور
میشود که این گیاه برای نخستین بار در مناطق
کوهستانی ازبكستان ،تاجیكستان ،شمال ایران،
افغانستان و پاکستان کشت و کار شده باشد
( .)Brewster, 2008وجود ترکیبهای کانی ،قند،
ویتامین ث و ترکیبهای فرار گوگردی این سبزی را
بهعنوان یک محصول مصرفی دائمی در سبد خانوارها
قرار داده است .افزون بر ارزش غذایی ،بررسیهای
علمی فراوان ،تأثیر دارویی و سالمتی بخش پیاز را،
بهویژه در درمان بیماریهای عروق کرونی قلب و
کاهش کلسترول و قند خون اثبات کردهاند
( .)Brewster, 2008سوخ پیاز یک اندام ذخیرهای بوده
و در نتیجه پیاز برای انبار کردن مناسبتر از دیگر
سبزیها است .بهرغم این موضوع ،میزان ضایعات پیاز
در مناطق گرمسیری باال است (.)Musa et al., 1973
انبارداری پیاز به دلیل لزوم عرضۀ سوخ به بازار در
همۀ سال و دوساله بودن این محصول (برای تولید بذر
باید سوخ را تا فصل رشد بعدی ذخیره کرد) ضروری
است .به دلیل باال بودن هزینۀ نگهداری سوخ در
انبارهای کنترلشده ،بهویژه در تابستان ،امروزه
تحقیقات زیادی در رابطه با بررسی انبارمانی پیاز در
شرایط گرم صورت گرفته است ( ;Msuya et al., 2005
. Abbey et al., 2000; Ko et al., 2002 a, b; Darabi
 .)& Salehi, 2014قابلیت انبارمانی پیاز به عاملهای
چندی ازجمله ساختار و شرایط انبار ،دما ،رطوبت و
تهویه ( ،)Brewster, 2008رقم )(Msuya et al., 2005
شرایط اقلیمی در هنگام رشد و نمو و تیمارهای پیش
و پس از برداشت بستگی دارد (.)Abbey et al., 2000
عاملهای مختلفی سبب از بین رفتن سوخ در انبار
میشوند .یكی از مهمترین این عاملها بیماریهای
پس از برداشت هستند ).(Wright & Grant, 1977
میزان ضایعات پیاز در انبار در اثر این عامل بین
10درصد تا 50درصد ( Rajapakes & Edirimana,
 )2002و حتی تا 80درصد ( & El-Nagerabi
 )Ahmad., 2003نیز گزارش شده است .از عاملهای

مهم دیگر ضایعات پیاز در انبار میتوان به جوانهزدن
سوخ ( )Gautam et al., 2006و کاهش فیزیولوژیک وزن
در نتیجۀ کم شدن آب ،به دلیل تعرق و تنفس ،اشاره
کرد (.)Biswas et al., 2010; Msuya et al., 2005
بررسی و ارزیابی ده رقم پیاز ژاپنی ،هلندی و
آمریكای جنوبی در انبار نشان داد ،در همۀ رقمها
سرعت سبز شدن سوخ در دمای  5و  30درجۀ
سلسیوس در مقایسه با دمای بهینه کمتر بود .دمای
بهینه برای سبز شدن سوخ بسته به رقم بین  10تا
 20درجۀ سلسیوس است (Yoo .)Miedema, 1994
 (1997) et al.نتایج همسانی را برای رقم تگزاس گرانو
 1015Yگزارش کردند .بنابراین برخالف بیشتر
فرآیندهای فیزیولوژیک ،سرعت سبز شدن سوخها در
انبار با افزایش دما زیاد نمیشود .دلیل این موضوع
هنوز مشخص نشده ولی معلوم شده که دمای بهینه
برای برخی از فرآیندها که سبب افزایش عمر انباری
پیاز میشوند  25تا  30درجۀ سلسیوس است
( (2006) Rostam Forudi .)Brewster, 2008خاصیت
انبارمانی تودههای قرمز آذرشهر ،سفید کاشان ،سفید
قم ،طارم زنجان و درچۀ اصفهان را در انبار کنترل
نشده به مدت  4ماه بررسی کرد .کمترین درصد
کاهش وزن ( ،)15/32سبز شدن و پوسیدگی
( )11/73در تودة سفید قم مشاهده شد ،بیشترین
درصد کاهش وزن ( ،)23/06سبز شدن و پوسیدگی
( )55/46به ترتیب به تودههای طارم زنجان و سفید
کاشان تعلق داشت .نتایج یک تحقیق در کرج نشان
داد ،در دورة انبارمانی ،درصد جوانهزنی در دو تودة
قرمز ری و سفید قم بهترتیب  36/49و  64/02درصد
بود ولی اختالف درصد افت وزنی این دو توده
قابلمالحظه نبود (.(Moradizanian et al., 2010
 (2014) Darabi & Salehiگزارش کردند که اختالف
قابلیت انبارمانی دو نژادگان (ژنوتیپ) پیاز اصالحشدة
بهبهان و تودة منشأ (محلی بهبهان) معنیدار نبود ولی
قابلیت انبارمانی این دو نژادگان بهطور قابلمالحظهای
از رقم پریماورا بیشتر بود(1997) Tucker et al. .
امكان نگهداری پیاز در دمای گرم را بررسی کردند.
نتایج این تحقیق نشان داد ،پس از نه ماه انبارمانی،
میزان پوسیدگی و کاهش وزن در دمای  30و 35
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درجۀ سلسیوس در مقایسه با دمای  20و  25درجۀ
سلسیوس کمتر است .نتایج پژوهش Brice et al.
) (1997نشان داد ،در بسیاری از شرایط هنگامیکه
امكان انبار کردن پیاز در دمای پایین وجود ندارد،
نگهداری پیاز در دمای  25تا  30درجۀ سلسیوس
ممكن است عملی باشد (1999) Ramin .خاصیت
انبارمانی رقم تگزاسارلیگرانو و درچۀ اصفهان را در
شرایط انبار گرم (دمای  25و  30درجۀ سلسیوس) و
خنک (دمای  2درجۀ سلسیوس) بررسی کرد .در هر
دو نژادگان سوخها در انبار گرم دیرتر سبز شدند.
خاصیت انبارمانی رقم تگزاسارلیگرانو از درچۀ
اصفهان کمتر بود .مقایسۀ ده رقم پیاز ،ازنظر
مدتزمان الزم برای شكستن خواب سوخ ،در انبار با
دمای  10درجۀ سلسیوس نشان داد ،مدتزمان الزم
برای سبز شدن  50درصد سوخها بین  149تا 310
روز بود ( (2002a) Ko et al. .)Bufler, 2001با
مقایسۀ کمی و کیفی دوازده رقم پیاز روز کوتاه در
انبار کنترل نشده به مدت سه ماه نتیجهگیری کردند
که میزان ضایعات این رقم بین  21تا 99درصد بوده
است .همبستگی منفی بین بیماریها و درصد مادة
خشک سوخ مشاهده شد .رقمهایی که اندازة سوخ
آنها کوچک بود خاصیت انبارمانی بهتری داشتند.
با توجه اینكه انبارمانی یكی از عاملهای بسیار
مهم در ارزیابی نژادگانهای پیاز است این پژوهش
بهمنظور بررسی قابلیت انبارمانی شش جمعیت پیاز
روز کوتاه بومی و دو رقم تجاری پیاز در شرایط کنترل
نشده صورت گرفت.
مواد و روشها
این آزمایش به مدت دو سال زراعی ( )1392-93در
ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان واقع در 6
کیلومتری شرق بهبهان اجرا شد .محل آزمایش با
موقعیت جغرافیایی با َ 30ْ : 36عرض شمالی و َ: 14
ْ 50طول شرقی و با ارتفاع  345متر از سطح دریا و
میانگین بارندگی  349میلیمتر اقلیم گرم و
نیمهخشک دارد .برای اجرای این آزمایش بذرها در
اوایل مهرماه در خزانه کشت و نشاءها در مرحلۀ دو تا
سه برگی و در اواسط آذرماه به زمین اصلی منتقل
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شدند .برداشت سوخ در زمان افتادگی  50تا  80درصد
برگها و آغاز خشک شدن آنها (خردادماه) صورت
گرفت .پس از برداشت قطر گردن با کولیس
(میلیمتر) و شمار فلسهای خشک ثبت شد .برای
تعیین درصد مادة خشک سوخ 10 ،سوخ بهطور
تصادفی از هر واحد آزمایشی انتخاب و پس از تمیز و
خرد کردن در آون در دمای  65درجۀ سلسیوس به
مدت  72ساعت خشک شدند .پس از برداشت
بهمنظور التیامدهی ،سوخها به مدت دو هفته در
مزرعه و در سایه قرارگرفته و آنگاه برای مقایسۀ
قابلیت انبارمانی به انبار کنترل نشده منتقل شدند.
مساحت انبار  14مترمربع بود و تهویۀ آن از طریق
پنجره صورت میگرفت .انبار بدون هرگونه سامانۀ
سرمایشی و گرمایشی بود .برای ارزیابی خاصیت
انبارمانی از آزمایش کرتهای خردشده (اسپلیت
پالت) در زمان شامل  48تیمار با چهار تكرار در قالب
طرح بلوکهای کامل تصادفی استفاده شد .عامل اصلی
شامل هشت جمعیت و رقم (جمعیت بهبودیافتۀ پیاز
بهبهان ،تودة محلی بهبهان ،تودة محلی پادوک ،تودة
محلی رامهرمز ،تودة محلی برازجان ،تودة محلی
ایرانشهر و رقمهای تجاری تگزاسارلیگرانو و پریماورا)
و عامل فرعی زمان انبارمانی در شش سطح (،3 ،2 ،1
 5 ،4و  6ماه) در انبار بود .در این بررسی  10کیلوگرم
سوخ سالم و یكنواخت از هر تیمار بهطور تصادفی
انتخاب و درون جعبۀ مشبک (پالستیكی) قرار داده
شدند .در آغاز آزمایش جعبهها که حاوی سوخهای
سالم بودند توزین و در انبار قرار داده شدند .در نوبت
بررسی بعدی (یک ماه بعد) جعبهها  2بار توزین
شدند .در آغاز جعبهها که حاوی سوخهای سالم و
سوخهای آلوده به پوسیدگی خاکستری ،لهیده و
جوانهزده بودند توزین میشدند .بدین ترتیب میزان
کاهش وزن سوخهای هر تیمار بهصورت دقیق
مشخص میشد .در ادامه بررسی و پس از خارج کردن
سوخهای آلوده به پوسیدگی خاکستری ،لهیده و
جوانهزدة جعبهها دوباره وزن میشدند .این روش تا
انتهای انبارمانی ادامه یافت .در سال اول آزمایش
میانگین دمای روزانۀ انبار بین  15تا  37/5درجۀ
سلسیوس ،میانگین دما در دورة انبارمانی 26/17
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درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی از  32تا 90درصد
متغیر بود .در سال دوم آزمایش محدودة تغییرپذیری
میانگین دمای روزانه بین  16تا 37/5درجۀ سلسیوس،
میانگین دما در دورة انبارمانی  29/53درجۀ سلسیوس
و رطوبت نسبی بین  31تا  88درصد بود .در هر دو
سال این پژوهش به مدت شش ماه ادامه یافت .در
پایان هرسال به کمک نرمافزار  MSTATCبرای صفات
ضایعات انباری شامل درصد کاهش فیزیولوژیک وزن
سوخ ،درصد جوانهزنی سوخ ،درصد سوخهای لهیده و
آلوده به کپک خاکستری و درصد ضایعات کل سوخ
تجزیۀ واریانس ساده صورت گرفت .در پایان سال دوم
تجزیۀ واریانس مرکب انجام و میانگینها با استفاده از
آزمون  LSDمقایسه شدند .افزون بر پایۀ میزان
تجمعی ضایعات کل پس از سه ماه انبارمانی،
نژادگانها در یكی از گروههای زیر قرار گرفتند:
 -1انبارمانی خوب :میزان ضایعات کمتر از
30درصد -2 ،انبارمانی متوسط :میزان ضایعات بین
 31تا 50درصد-3 ،انبارمانی ضعیف :میزان ضایعات
بین  51تا 70درصد -4 ،انبارمانی بسیار ضعیف :میزان
ضایعات بیشتر از 70درصد (.)Ko, 2001
نتایج و بحث
اثر سال ،اثر نژادگان ،اثر متقابل سال و نژادگان ،اثر زمان
انبارمانی ،اثر متقابل سال و زمان انبارمانی ،اثر متقابل
نژادگان و زمان انبارمانی و اثر متقابل سال و نژادگان و
زمان انبارمانی بر درصد کاهش وزن سوخ در سطح
1درصد معنیدار بود .سوخ پیاز یک اندام زنده است و
حاوی میزان قابلتوجهی آب است .کاهش میزان آب
سوخ به دو طریق تنفس و تبخیر صورت میگیرد .در
حالت خواب میزان تنفس یاختههای زنده پایین است .به
دلیل مشكل بودن تفكیک هدررفت آب سوخ از دو طریق
تنفس و تبخیر ،بهطورمعمول میزان کاهش آب سوخ از
این دو طریق بهصورت واحد و تحت عنوان کاهش
فیزیولوژیک وزن در نظر گرفته میشود ( Msuya et al.,
 .)2005در انبار تبخیر و تنفس بهترتیب مسئول کاهش
حدود  80و  20درصد آب سوخ هستند .کاهش
فیزیولوژیک وزن سوخ یكی از مسائل مهم انبارداری پیاز
بهویژه در دماهای باال است .کاهش تجمعی وزن سوخ در

سال دوم ( )%17/12نسبت به سال اول آزمایش
( )%14/75بهطور معنیداری بیشتر بود .افزایش قطر
گردن (در سال اول و دوم بهترتیب  9/92و 15/31
میلیمتر) و کاهش درصد مادة خشک سوخ (در سال اول
و دوم بهترتیب  12/50و  10/78میلیمتر) در سال دوم
سبب شد که میزان از دست رفتن آب سوخ و در نتیجه
میزان کاهش تجمعی فیزیولوژیک وزن در سال دوم
افزایش معنیداری را در مقایسه با سال اول نشان دهد.
وجود ارتباط معكوس بین قطر گردن و درصد مادة
خشک سوخ و کاهش فیزیولوژیک وزن توسط Rostam
 (2006) Forudiو  (2014) Darabi & Salehiنیز گزارش
شده است.
همانگونه که نتایج آزمایش (1999) Ramin
مشخص کرد در این پژوهش نیز میزان کاهش
فیزیولوژیک وزن نژادگانهای مورد بررسی یكسان
نبود .بیشترین میانگین کاهش تجمعی وزن به
جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان مربوط بود و از لحاظ
این صفت اختالف این جمعیت با دیگر نژادگانها
معنیدار بود (جدول .)1اختالف در کاهش وزن سوخ
در رقمهای مختلف ممكن است به دلیل -1 :اختالف
در شمار و قابلیت نفوذپذیری پوست  -2اختالف در
قطر و زمان بسته شدن گردن  -3اختالف در تندی و
درصد مادة خشک سوخ و  -4اختالف در ضخامت
پوست باشد ( .)Brewster, 2008پایین بودن شمار
پوست از دالیل مهم باال بودن کاهش فیزیولوژیک وزن
در جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان بود (جدول  .)2با
توجه به باال بودن درصد مادة خشک سوخ و پایین
بودن قطر گردن این نژادگان میتوان چنین
نتیجهگیری کرد که نقش شمار پوست در کاهش وزن
سوخ مهمتر از درصد مادة خشک سوخ و قطر گردن
است .این نتایج با گزارش  (1999) Raminمبنی بر
نقش مهم و تعیینکنندة شمار پوست در کاهش
فیزیولوژیک وزن همخوانی دارد .کمترین میانگین
تجمعی کاهش وزن سوخ در میان نژادگانهایی که
عمر انبارمانی آنها شش ماه ادامه داشت به رقم
تگزاسارلیگرانو مربوط بود (جدول  .)1اگرچه میزان
کاهش آب سوخ در تودة محلی ایرانشهر از رقم
تگزاسارلی گرانو کمتر بود ولی بایستی توجه کرد در
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نژادگانهای با عمر انبارمانی کمتر از شش ماه (عمر
انبارمانی تودة محلی ایرانشهر چهار ماه بود) به دلیل
فرصت زمانی کمتر برای از دست دادن آب ،میزان
کاهش نهایی وزن سوخ آنها از نژادگانهای با عمر
انباری شش ماه بهطورمعمول بایستی کمتر باشد (تا
پایان ماه چهارم انبارمانی درصد تجمعی کاهش وزن
سوخ رقم تگزاسارلی گرانو و تودة محلی ایرانشهر
بهترتیب  13/48و  )%15/70بود (جدول  .)4پایین
بودن کاهش فیزیولوژیک وزن در رقم تگزاسارلیگرانو
را میتوان به باال بودن نسبی شمار پوست و بهاحتمال
پایین بودن نفوذپذیری پوست این رقم نسبت داد
(جدول  .)1میانگین کاهش تجمعی وزن سوخ در
شش نژادگان روز کوتاه بومی مورد بررسی 23/44
درصد بود که در مقایسه با گزارش Biswas et al.
) (2010و  (2005) Msuya et al.کمتر است که
نشاندهندة پایین بودن سرعت تنفس و میزان تبخیر
نژادگانهای روز کوتاه بومی در دورة انبارمانی است.
در این پژوهش میزان کاهش فیزیولوژیک وزن سوخ
در ماههای مختلف انبارمانی یكسان نبود .اگرچه با
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گذشت زمان درصد کاهش تجمعی وزن سوخ افزایش
یافت (جدول  )3ولی روند تغییرات ماهیانه کاهش وزن
سوخ با گذشت زمان کاهشی بود .میزان کاهش ماهیانۀ
وزن سوخ از ماه اول تا ششم انبارمانی بهترتیب ،6/82
 3/17 ،3/40 ،3/86 ،4/70و  0/9درصد بود .دلیل کمتر
شدن کاهش فیزیولوژیک وزن با گذشت زمان را میتوان
به کاهش دمای انبار ،کمتر شدن آب سوخ و بسته شدن
گردن نسبت داد (Abbey et al. .)Brewster, 2008
) (2000نیز گزارش کردند ،بیشترین کاهش وزن سوخ در
اوایل دورة انبارداری مشاهده شده است .به دلیل یكسان
نبودن روند تغییرات درصد تجمعی کاهش وزن سوخ در
دورة انبارمانی در نژادگانهای مورد بررسی ،اثر متقابل
نژادگان و زمان انبارمانی ازنظر این صفت معنیدار شد،
ولی بهرغم این موضوع کمترین کاهش وزن سوخ در همۀ
زمانهای انبارمانی (بهاستثنای ماه اول) در میان
نژادگانهایی که عمر انبارمانی آنها شش ماه ادامه
داشت به رقم تگزاسارلیگرانو مربوط بود .بیشترین
درصد کاهش وزن سوخ (بهغیراز ماه اول انبارمانی) به
جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان اختصاص یافت (جدول .)4

جدول .1مقایسۀ میانگینهای تجمعی درصد کاهش وزن سوخ ،درصد پوسیدگی خاکستری ،درصد لهیدگی ،درصد جوانهزنی و
ضایعات کل در رقمها و جمعیتهای پیاز مورد بررسی
Table 2. Cumulative means comparison of percentage of weight loss, percentage of black mold, rotting percentage,
percentage of sprouting and percentage of total weight losses in studied cultivars and populations
Total losses
)(%
54.58c
54.84c
63.56b
66.35b
63.69b
62.27b
53.88c
80.55a

Sprouting
)(%
10.88cd
16.43b
10.02de
8.74de
12.47cd
31.87a
5.85f
1.23g

Bulb rot
)(%
5.61b
1.33c
5.51b
3.26c
3.49bc
1.68c
2.47c
29.65a

Black mold
)(%
17.83c
20.47c
31.12b
39.47a
30.27b
16.77c
32.45b
33.49b

Bulb weight loss
)(%
20.26a
16.61bc
16.91bc
14.88cd
17.64b
11.95e
13.11de
16.18bc

میانگینها با حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح احتمال 1درصد

Cultivars and populations
Behbahan Improved Population
Behbahan landrace
Padook landrace
Ramhormoz landrace
Borazjan landrace
Iranshahr landrace
Texas early grano
Perimavera

ندارند.

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1%probablity level.

جدول  .2مقایسۀ میانگینهای قطر گردن ،شمار پوست و درصد مادة خشک سوخ رقمها و جمعیتهای پیاز مورد بررسی
Table 1. Means comparison of neck diameter, skin number and bulb dry matter percentage of studied genotypes
)Bulb dry matter (%
14.06a
12.38bc
12.38bc
12c
12.13c
13.19ab
8.81d
8.19d

Skin layer number
3.85c
3.94bc
4.40ab
4.38ab
4.84a
4.39ab
4.15bc
4.34b

)Neck diameter (mm
11.55b
12.14ab
12.36ab
13.14ab
13.43a
12.28ab
13.04ab
12.96ab

میانگینها با حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح احتمال 1درصد

Cultivars and populations
Behbahan Improved Population
Behbahan landrace
Padooklandracr
Ramhormoz landrace
Borazjan landrace
Iranshahr landrace
Texas early grano
Perimavera

ندارند.

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1%probablity level.

دارابی :ارزیابی قابلیت انبارمانی چند جمعیت و رقم از پیاز ...
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جدول  .3مقایسۀ میانگینهای تجمعی درصد کاهش وزن سوخ ،درصد پوسیدگی خاکستری ،درصد لهیدگی ،درصد جوانهزنی و
ضایعات کل پیاز در زمانهای مختلف انبارمانی
Table 2. Cumulative means comparison of percentage of weight loss, black mold, rotting, sprouting and total weight
losses in storage time
Total losses
)(%
16.32f
34.98e
53.45d
77.24c
97.03b
100a

Sprouting
)(%
0d
0d
0.71d
14.34c
30.17ab
32.19a

Bulb rot
)(%
4.44c
6.33b
7.20a
7.26a
7.26a
7.26a

Black mold
)(%
5.06d
17.46c
30.50b
37.19a
37.98a
38.03a

میانگینها با حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح احتمال 1درصد

Bulb weight loss
)(%
6.82e
11.19d
15.05c
18.45b
21.62a
22.52a

Storage time
)(Month
One
Two
Three
Four
Five
Six

ندارند.

Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1%probablity level.

بیماری پوسیدگی خاکستری ()Asperigillus niger
یكی از بیماریهای زیانبار پیاز در دورة انبارمانی در
مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری است ،بهطوریکه در
ژاپن و سودان میزان زیان این بیماری بهترتیب  60و
80درصد گزارش شده است ( ;Musa et al., 1973
 .)Tanaka, 1991مناسبترین دما برای رشد
آسپیروژیلوس  28تا  34درجۀ سلسیوس بوده و در
دمای کمتر از  17درجۀ سلسیوس و بیشتر از  47درجۀ
سلسیوس رشد این قارچ متوقف میشود .بنابراین
هنگامیکه در انبار دما به بیشتر از  30درجۀ سلسیوس
برسد و رطوبت نسبی از  80درصد بیشتر شود این
بیماری بهشدت شایع میشود (.)Musa et al., 1973
همسان با نتایج  (2002a) Ko et al.در این پژوهش نیز
میزان آسیب و زیان پوسیدگی خاکستری در هر دو سال
آزمایش متفاوت بود که دلیلی بر تأثیر شرایط اقلیمی در
هنگام برداشت و شرایط انبار برشدت این بیماری است.
میزان میانگین تجمعی آسیب و زیان بیماری یادشده در
سال دوم ( )%24/80در مقایسه با سال اول آزمایش
( )%30/66به میزان قابلمالحظه و در سطح 1درصد
کاهش نشان داد .نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد ،اثر
نژادگان ،اثر متقابل سال و نژادگان ،اثر زمان انبارمانی،
اثر متقابل سال و زمان انبارمانی ،اثر متقابل نژادگان و
زمان انبارمانی و اثر متقابل سال و نژادگان و زمان
انبارمانی بر درصد آسیب و زیان پوسیدگی خاکستری در
سطح 1درصد معنیدار شد .هماهنگ با گزارش Ko et
 (2002b) al.در همۀ نژادگانهای مورد بررسی بیماری
پوسیدگی خاکستری مشاهده شد و هیچ نژادگانی نسبت
به این بیماری مصونیت نداشت .احتمال دارد به دلیل

باال بودن درصد مادة خشک سوخ کمترین آسیب و زیان
تجمعی بیماری یادشده به جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان و
تودة محلی ایرانشهر مربوط باشد (جدول Marine et .)1
 (1998) al.گزارش کردند که جوانهزدن قارچهای
آسپروژیلوس در رطوبت باالتر از 90درصد بسیار سریع
بوده و بهطور خطی با گذشت زمان افزایش مییابد.
بهاحتمال بافتهای سوخ رقمهایی با مادة خشک باال
میزان آب کمتری داشته که در نتیجه برای جوانهزدن
اسپورها و شیوع بیماری مناسب نیستند .بیشترین
میانگین آسیب و زیان تجمعی این بیماری به تودة
محلی رامهرمز مربوط بود (جدول  .)1افزایش معنیدار
درصد آسیب و زیان پوسیدگی خاکستری در این
نژادگان در مقایسه با دو رقم تگزاسارلیگرانو و پریماورا
(بهرغم افزایش معنیدار درصد مادة خشک تودة محلی
رامهرمز نسبت به دو رقم یادشده) نشاندهندة این
مطلب است که افزون بر درصد مادة خشک سوخ،
عاملهای دیگری ازجمله ویژگیهای ژنتیكی نیز در
مقاومت به بیماری پوسیدگی خاکستری مؤثرندKo et al. .
) (2002bنیز در بررسیهای خود با چنین موضوعی
روبهرو شدند و نتیجهگیری کردند که ارتباط بین این
بیماری و درصد مادة خشک سوخ قوی نیست .میزان
آسیب و زیان این بیماری در رقم پریماورا نیز
قابلمالحظه بود (جدول  .)1در این تحقیق رنگ
نژادگانهای مورد بررسی سفید (جمعیت بهبودیافتۀ پیاز
بهبهان و محلی بهبهان) قرمز (تودههای محلی رامهرمز،
پادوک ،ایرانشهر و برازجان) و زرد (رقمهای پریماورا و
تگزاسارلیگرانو) بود و هماهنگ با نتایج Ko et al.
) (2002bارتباطی بین رنگ سوخ و آسیب و زیان این
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( که مناسبترین دما برای شیوع بیماری1973)
، درجۀ سلسیوس است34  تا28 پوسیدگی خاکستری
 کاهش درصد آسیب و زیان این بیماری.همخوانی دارد
( نیز گزارش شده2012) Boskeng با کاهش دما توسط
 ارزیابی درصد تجمعی آسیب و زیان بیماری.است
،پوسیدگی خاکستری در دورة انبارمانی نشان داد
بیشترین آسیب و زیان این بیماری در سرتاسر دورة
انبارمانی (بهاستثنای ماه ششم) به تودة محلی رامهرمز
 بهطوریکه تا پایان ماه چهارم انبارمانی،مربوط بود
درصد سوخهای این نژادگان در نتیجۀ شیوع این52/3
.)4 بیماری از بین رفتند (جدول

 برخالف این نتایج.بیماری مشاهده نشد
( ارتباط بین رنگ پوست و1995) Sumner ( و1992)
 بررسی.آسیب و زیان این بیماری را گزارش کردهاند
روند تغییرات آسیب و زیان ماهیانۀ این بیماری در دورة
 تا سه ماه پس از آغاز انبارمانی،انبارمانی نشان داد
درصد آسیب این بیماری افزایش یافت و سپس از شدت
آن کاسته شد (میزان آسیب و زیان ماهیانۀ پوسیدگی
،5/06 خاکستری از ماه اول تا ششم انبارمانی بهترتیب
 دلیل.) درصد بود0/23  و0/79 ،6/63 ،13/10 ،12/4
این موضوع را میتوان به کاهش دمای انبار از ماه چهارم
Musa et al.  این نتایج با گزارش.انبارداری نسبت داد
Rao & Rajasab

 درصد جوانهزنی و، درصد لهیدگی، درصد پوسیدگی خاکستری، مقایسۀ میانگینهای تجمعی درصد کاهش وزن سوخ.4 جدول
ضایعات کل پیاز در اثر متقابل نژادگان و زمان انبارمانی
Table 4. Cumulative means comparison of percentage weight loss, black mold, rotting, sprouting and total losses in
interaction of genotype and storage time
Genotype

Behbahan Improved
Population onion

Behbahan landrace

Padook landrace

Ramhormoz landrace

Borazjan landrace

Iranshahr landrace

Texas early grano

Storage time
(Month)
One
Two
Three
Four
Five
Six
One
Two
Three
Four
Five
Six
One
Two
Three
Four
Five
Six
One
Two
Three
Four
Five
Six
One
Two
Three
Four
Five
Six
One
Two
Three
Four
Five
Six
One
Two
Three
Four
Five
Six

Bulb weight
loss (%)
6.98tuv
13.57lmnop
18.24fghij
22.70bcde
28.52a
31.54a
6.23uv
11.61opq
15.24jklmn
18.99fgh
23.24bcd
24.38b
6.88tuv
12.14nopq
15.27jklmn
18.84fghi
24.17b
24.17b
5.99uv
10.77pqrs
14.27klmno
17.38ghijk
20.44defgh
20.44defgh
7.61stu
13.03lmnop
16.60hijkl
20.75cdef
23.963bc
23.963bc
4.28u
8.09rstu
12.33nopq
15.70ijklm
15.70ijklm
15.70ijklm
4.50uv
7.96rstu
11.05pqr
13.48lmnop
16.61hijk
19.67efgh

Black mold
(%)
3.02qrs
11.69no
16.11lm
25.38hi
25.38hi
25.38hi
5.84pq
13.79mn
22.69ijk
26.78gh
26.78gh
26.78gh
8.35op
23.13hijk
36.29de
39.29cd
39.89cd
39.89cd
10.11no
27.72hij
14.27 klmn
45.89b
52.03a
52.03a
5.19pqr
19.20kl
33.76ef
41.15c
41.15c
41.15c
5.64pq
13.85mn
20.28k
20.28k
20.28k
20.28k
1.24rs
12.52mn
30.23fg
45.94b
51.45a
53.29a

Bulb rot
(%)
1.39ijk
5.10e
6.69d
6.82d
6.82d
6.82d
0.14m
0.89kl
1.74hij
1.74hij
1.74hij
1.74hij
4.19f
5.77e
5.77e
5.77e
5.77e
5.77e
1.94hi
3.21g
3.33g
3.69fg
3.69fg
3.69fg
2.19h
3.52fg
3.81fg
3.81fg
3.81fg
3.81fg
1.05jk
1.42ijk
1.91hi
1.91hi
1.91hi
1.91hi
0. 24lm
1.20ijk
3. 31g
3. 31g
3. 34g
3. 34g

Sprouting
(%)
0h
0h
0.92h
3.85gh
24.34de
36.16c
0h
0h
0h
5.32gh
46.95b
47.01b
0h
0h
0h
1.43h
30.17cd
30.17cd
0h
0h
0h
4.78h
23.84de
23.84de
0h
0h
0h
12.77fg
31.08cd
31.08cd
0h
0h
4.76gh
62.11a
62.11a
62.11a
0h
0h
0h
0h
11.52fg
23.60de

Total losses
(%)
11.46p
30.36kl
41.96ij
58.75f
85.06c
100a
12.21p
26.29lm
39.67ij
52.83g
98.71ab
100a
19.42no
41.04j
57.33f
65.33e
100a
100a
18.05o
41.70ij
63.49e
77.88de
100a
100a
14.99mn
35.75ij
54.17ef
78.47cd
100a
100a
10.94pq
23.36mn
39.28j
100a
100a
100a
5.76q
21.68no
44.59fg
62.73e
82.91d
100a
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ادامه جدول  .4مقایسۀ میانگینهای تجمعی درصد کاهش وزن سوخ ،درصد پوسیدگی خاکستری ،درصد لهیدگی ،درصد
جوانهزنی و ضایعات کل پیاز در اثر متقابل نژادگان و زمان انبارمانی

Continued table 4. Cumulative means comparison of percentage weight loss, black mold, rotting, sprouting and total
losses in interaction of genotype and storage time
Total losses
)(%
32.14k
62.55ef
87.28c
100a
100a
100a

Sprouting
)(%
0h
0h
0h
2.47h
2.47h
2.47h

Rotting
)(%
24.39c
29.50b
31a
31a
31a
31a

Black mold
)(%
1.05s
20.76jk
38.77cd
46.78b
46.78b
46.78b

Weight loss
)(%
6.70tu
12.29nopq
17.51ghij
19.75efgh
19.75efgh
19.75efgh

Evaluation time
)(Months from start of storage
One
Two
Three
Four
Five
Six

Genotype

Perimavera

میانگینها با حرفهای مشترک در هر ستون اختالف معنیداری در سطح احتمال 1درصد ندارند.
Means followed by similar letters in each column are not significantly different at 1%probablity level.

گندیدگی و یا لهیدگی سوخ یكی از عاملهای
محدودکنندة انبارمانی پیاز در دمای باال است .میزان
آسیب و زیان این بیماری تحت تأثیر تاریخ برداشت و
میزان رطوبت گردن پیازها در هنگام برداشت متغیر است
) .(Schroder & Du Toit, 2001درصد آسیب و زیان این
بیماری در دو سال آزمایش به دلیل متغیر بودن شرایط
آب و هوایی در دوران رشد و نمو گیاه ،التیامدهی و
انبارمانی متفاوت بود و در سال دوم آزمایش ()%9/18
نسبت به سال اول ( )%4/08در سطح معنیدار 1درصد
افزایش نشان داد .اثر نژادگان ،اثر متقابل سال و نژادگان،
اثر زمان انبارمانی ،اثر متقابل سال و زمان انبارمانی ،اثر
متقابل نژادگان و زمان انبارمانی و اثر متقابل سال و
نژادگان و زمان انبارمانی بر درصد تجمعی آسیب و زیان
لهیدگی سوخ در سطح 1درصد معنیدار بود .رقم
پریماورا حساسترین نژادگان نسبت به لهیدگی بود،
بهطوریکه در سهماهۀ اول انبارمانی 31درصد سوخهای
رقم یادشده در اثر این عارضه از بین رفتند (جدول .)4
میزان آسیب و زیان لهیدگی در دیگر نژادگانها در
مقایسه با رقم پریماورا به میزان قابلمالحظهای کمتر
بود ،بهگونهای که درصد آسیب و زیان این بیماری در
جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان ،که پس از رقم پریماورا
حساسترین نژادگان نسبت به این بیماری بود ،تنها
6/82درصد بود .کمترین آسیب و زیان لهیدگی در تودة
محلی بهبهان مشاهده شد ،افزایش درصد آسیب و زیان
این بیماری در تودههای محلی ایرانشهر ،رامهرمز و
پادوک و رقم تگزاسارلی گرانو در مقایسه با این توده
معنیدار نبود (جدول (1990) Fenwick & Hanleya.)1

گزارش کردند علت متفاوت بودن حساسیت نژادگانهای
پیاز به لهیدگی اختالف در میزان مواد فنولی و
فالونوئیدهای موجود در پوست سوخها است و به دلیل
اینكه پوست رقمهای قرمزرنگ حاوی میزان بیشتری از
این مواد هستند نسبت به این بیماری مقاومترندAbbey .
 (2000) et al.نیز در آزمایش خود با چنین مسئلهای
روبهرو شدند و رقمهای قرمزرنگ حساسیت کمتری
نسبت به این بیماری داشتند ولی برخالف این گزارشها
در این پژوهش کمترین میزان آسیب و زیان لهیدگی به
تودة محلی بهبهان (با رنگ سفید) مربوط بود .بهرغم
معنیدار شدن اثر متقابل نژادگان و زمان انبارمانی ازنظر
لهیدگی ،در سرتاسر دورة انبارمانی بیشترین و کمترین
میزان آسیب و زیان این بیماری بهترتیب در رقم پریماورا
و تودة محلی بهبهان مشاهده شد (جدول.)4
اگر سوخها در دمای  10تا  20درجۀ سلسیوس
نگهداری شوند ،جوانهزدن یكی از علل مهم ضایعات
آنها در انبار خواهد بود .افزون بر دما ،رقم ،تاریخ
برداشت و کاربرد نیتروژن در اواخر رشد گیاه نیز بر
این پدیده مؤثرند ( .)Miedema, 1994در این بررسی
اثر سال بر جوانهزدن سوخ معنیدار نبود .ولی اثر
نژادگان ،اثر متقابل سال و نژادگان ،اثر زمان انبارمانی،
اثر متقابل سال و زمان انبارمانی ،اثر متقابل نژادگان و
زمان انبارمانی و اثر متقابل سال و نژادگان و زمان
انبارمانی بر درصد جوانهزنی سوخ در سطح 1درصد
معنیدار شد .کمترین درصد تجمعی جوانهزنی به رقم
پریماورا مربوط بود (جدول  .)1اگرچه درصد جوانهزنی
سوخ در رقم پریماورا بسیار پایین بود ولی بایستی
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توجه کرد که دلیل این موضوع طوالنی بودن دورة
خواب این رقم نیست بلكه علت آن باال بودن میزان
ضایعات ،پیش از شكسته شدن خواب بود .چنانچه تا
پایان ماه سوم انبارمانی (پیش از شكسته شدن خواب
رقم یادشده) میزان ضایعات این رقم به  87/28درصد
رسیده بود (جدول  .)4تودة محلی ایرانشهر بیشترین
میانگین تجمعی سوخهای جوانهزده ( )%31/87را به
خود اختصاص داد و از لحاظ این صفت اختالف این
نژادگان با دیگر نژادگانها در سطح 1درصد معنیدار
بود (جدول  .)1جوانهزدن عامل مهم از بین رفتن
سوخها در اوایل دورة انبارمانی نبود بهطوریکه در سه
ماه اول انبارمانی تنها 0/71درصد سوخها جوانه زدند
(جدول  .)3آغاز جوانهزنی در نژادگانهای مورد بررسی
همزمان نبود ،در جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان و تودة
محلی ایرانشهر از ماه سوم انبارمانی ،در رقم
تگزاسارلیگرانو از ماه پنجم انبارمانی و در دیگر
نژادگانهای مورد بررسی از ماه چهارم انبارمانی
جوانهزنی سوخها آغاز شد .بنابراین میتوان
نتیجهگیری کرد در هر دو سال پژوهش تا دو ماه پس
از آغاز انبارداری سوخها جوانه نزدهاند .جوانه نزدن
سوخ در اوایل دورة انبارمانی در مناطق گرمسیری
توسط  (2005) Msuya et al.نیز گزارش شده است.
یكی از علل جوانه نزدن سوخ بیدرنگ پس از برداشت
در مناطق گرمسیری باال بودن دما و روبهرو نشدن
سوخ با دمای مناسب جوانهزنی ( 10-20درجۀ
سلسیوس) است ((1999) Ramin .)Miedema, 1994
نیز گزارش کرد که در دمای  30درجۀ سلسیوس
سوخها تا  9ماه پس از آغاز انبارمانی جوانه نزدهاند.
افزون بر این محققان زیادی ازجمله Tucker et al.
) (1977و  (1985) Miedema & Kammingaجوانه
نزدن سوخ در دمای باال را گزارش کردهاند .دمای باال
ممكن است سبب نوعی غیرفعال شدن و یا القاء گرما
خفتگی در سوخ شودMiedema & Kamming .
) (1985گزارش کردند که پایین بودن میزان
سیتوکینین سوخ در دمای  30درجۀ سلسیوس یكی از
علل جوانه نزدن سوخ در این دما استTanaka et al. .
) (1985با اندازهگیری مداوم سرعت تنفس ،ارتباط بین
خواب سوخ و سرعت تنفس را در دمای باال بررسی
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کردند .سرعت تنفس در دمای  25درجۀ سلسیوس در
مقایسه با دمای  15درجۀ سلسیوس کاهش یافت .این
محققان نتیجهگیری کردند که کاهش سرعت تنفس
در دمای  25درجۀ سلسیوس ناشی از خواب القاء شده
توسط گرما است .پس از شكسته شدن خواب و با
گذشت زمان به علت کاهش دما و مساعد شدن دما
برای جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی سوخ افزایش و در
ماه ششم درصد تجمعی جوانهزنی به بیشترین خود
رسید (جدول  .)3پس از شكستن خواب ،سرعت
جوانهزنی سوخ در نژادگانهای مورد بررسی یكسان
نبود .در تودة محلی ایرانشهر به دلیل کوتاه بودن دورة
خواب ،همۀ سوخها در ماه چهارم انبارمانی جوانه زدند.
جوانهزنی سوخها در تودههای محلی پادوک ،رامهرمز
تا ماه پنجم و در جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان ،تودة
محلی بهبهان و رقم تگزاسارلیگرانو تا ماه ششم
(پایان انبارمانی) ادامه یافت (جدول .)4
اثر نژادگان اثر متقابل سال و نژادگان ،اثر زمان
انبارمانی ،اثر متقابل سال و زمان انبارمانی ،اثر متقابل
نژادگان و زمان انبارمانی و اثر متقابل سال و نژادگان و
زمان انبارمانی بر درصد تجمعی ضایعات کل در سطح
1درصد معنیدار بود .اثر سال بر این صفت معنیدار نشد.
کمترین میانگین درصد تجمعی ضایعات کل به رقم
تگزاسارلیگرانو مربوط بود ولی اختالف ضایعات کل این
رقم با تودة محلی بهبهان و جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان
معنیدار نبود .بیشترین ضایعات تجمعی به رقم پریماورا
مربوط بود (جدول  .)1یكی از علل باال بودن ضایعات
انباری این رقم را میتوان به پایین بودن درصد مادة
خشک سوخهای رقم یادشده نسبت داد ( Pal et al.,
 .)1988پایین بودن قابلیت انبارمانی رقم پریماورا توسط
 (2014) Darabi & Salehiنیز گزارش شده است .ارزیابی
ضایعات تجمعی در دورة انبارمانی مشخص کرد که میزان
ضایعات تجمعی در هر ماه نسبت به ماه پیش بهطور
معنیداری افزایشیافته است (جدول .)3
بررسی درصد ماهیانۀ ضایعات کل در دورة انبارمانی
مشخص کرد که افزایش ضایعات انباری در ماههای دوم و
سوم در مقایسه با ماه اول معنیدار بود .علت از بین رفتن
سوخها در سه ماه اول انبارمانی کاهش فیزیولوژیک وزن
و آسیب بیماریها بود .به دلیل افزایش دما در ماه دوم و
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سوم انبارمانی که منجر به افزایش آسیب بیماریها شد،
ضایعات ماهیانه در ماه دوم و سوم نسبت به ماه اول
انبارمانی افزایش معنیداری را نشان داد .اگرچه در ماه
چهارم انبارمانی به علت کاهش دما ،درصد کاهش
فیزیولوژیک وزن سوخها و آسیب و زیان بیماریها
کاهش یافت ولی آغاز جوانهزنی در این ماه سبب شد که
میزان ضایعات ماهیانۀ سوخ در ماه چهارم در مقایسه با
ماه دوم و سوم در سطح معنیدار 1درصد افزایش نشان
دهد .به دلیل جوانهزدن قسمت اعظم سوخها در ماه
پنجم انبارمانی بیشترین ضایعات ماهیانه به این ماه
مربوط بود (شكل .)1در ماه ششم نیز همۀ سوخهای
باقیمانده از بین رفتند (جدول.)3
روند تغییرات ضایعات تجمعی در دورة انبارمانی
در نژادگانهای مورد بررسی یكسان نبود ،به همین
دلیل اثر متقابل نژادگان و زمان انبارمانی بر ضایعات
تجمعی در سطح 1درصد معنیدار شد .علت این
موضوع متفاوت بودن درصد آسیب ناشی از کاهش
وزن ،پوسیدگی خاکستری ،لهیدگی و جوانهزنی سوخ
در نژادگانهای مورد بررسی بود (جدول  .)4در
تودههای محلی پادوک ،رامهرمز ،برازجان و رقمهای
پریماورا و تگزاسارلیگرانو مهمترین عامل آسیب و
زیانزا ،بیماریها (پوسیدگی خاکستری و لهیدگی)
بودند .با توجه به اینكه بیشترین آسیب و زیان
بیماریها در سه ماهۀ اول انبارمانی مشاهده شد
درصد ضایعات تجمعی در سه ماه اول انبارمانی در این
نژادگانها باال و بر پایۀ روش (2001a) Ko et al.
بهاستثنای رقم تگزاس ارلیگرانو که از نظر قابلیت
انبارمانی در گروه متوسط قرار گرفت تودههای محلی

رامهرمز ،پادوک و برازجان در گروه ضعیف و رقم
پریماورا در گروه بسیار ضعیف قرار گرفت (درمجموع
77/87درصد سوخهای رقم پریماورا در نتیجۀ بیماری
پوسیدگی خاکستری و لهیدگی از بین رفتند).
در جمعیت بهبودیافتۀ بهبهان ،تودة محلی بهبهان
و تودة محلی ایرانشهر مهمترین عامل آسیبزا،
جوانهزنی سوخها بود .میزان ضایعات کل در سه ماه
اول انبارمانی در این نژادگانها کمتر از 50درصد بود و
از نظر قابلیت انبارمانی جمعیتهای یادشده در گروه
متوسط قرار گرفتند .اگرچه دو تودة محلی بهبهان و
محلی ایرانشهر در گروه متوسط قرار گرفتند ولی به
دلیل جوانهزدن همۀ سوخهای تودة محلی ایرانشهر در
ماه چهارم و اکثریت قریب بهاتفاق سوخهای تودة
محلی بهبهان در ماه پنجم قابلیت انبارمانی این دو
نژادگان نیز مطلوب نبود (جدول .)4
نتیجهگیری کلی

در میان نژادگانهای مورد بررسی بیشترین کاهش
وزن سوخ به جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان اختصاص
داشت .تودة محلی رامهرمز حساسترین نژادگان
نسبت به پوسیدگی خاکستری بود .بیشترین میزان
آسیب لهیدگی در رقم پریماورا مشاهده شد و قابلیت
انبارمانی این رقم بهطور معنیداری از دیگر نژادگانها
کمتر بود .بیشترین درصد جوانهزنی سوخ به تودة
محلی ایرانشهر تعلق داشت .نتایج این آزمایش
مشخص کرد که با توجه به ضایعات کل ،قابلیت
انبارمانی جمعیت بهبودیافتۀ پیاز بهبهان و رقم
تگزاسارلیگرانو از دیگر نژادگانها برتر است.

شكل  .1مقایسه میانگین ماهیانه ضایعات کل در زمانهای بررسی
Figure 1. Mean comparison of monthly total losses in evaluation times
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