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   چکیده
باشد. یکی از مشکالت عمده این در ایران می Alliumمهم جنس و خوراکی هاي دارویی یکی از گونه )(.Allium altisimum Regelموسیر 

عملکرد و اجزاي عملکرد زادآوري، بر  ثیر وزن اولیه غده مادري و کود دامیأمنظور مطالعه بررسی چگونگی تبهباشد. گیاه نحوه تکثیر و زادآوري آن می
 -45، 45-55( سطح چهارهاي کامل تصادفی با دو فاکتور شامل وزن اولیه غده بذري در بلوكپایه ریل در قالب طرح صورت فاکتوبهی آزمایشموسیر 

در مزرعه دانشکده کشاورزي مجتمـع آمـوزش عـالی    تن در هکتار) با سه تکرار  60، 40،0سطح ( سهگرم) و کود دامی گاوي در  25-15، 35-25، 35
 بـر  )P≤0.05(داري دامی و وزن اولیه غده مادري اثر معنـی  سطوح مختلف کود. نتایج این بررسی نشان داد که شدانجام  1392-93شیروان در سال 
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  بود. (عدم استفاده از کود)شاهد  گرم ) و 15-25هاي کشت شده در محدوده وزن (کشت غده خشک مربوط بهو کمترین عملکرد مترمربع 
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    1 مقدمه

گیاهان دارویی از منابع مهم درمـان بیمـاري در تمـام     از دیرباز 
یاهان از جایگاه مهمی در نقاط جهان بوده و در حال حاضر نیز این گ

هاي گذشته کاربرد خصوص در طی دههباشند، بهپزشکی برخوردار می
 & Dashاین گیاهان در طب سنتی و مدرن رو بـه افـزایش اسـت (   

Petra,1979 هزار گونه گیاهی شـناخته شـده در    50الی  40). حدود
شـوند  هاي دارویی مدرن و سنتی در سراسر جهان استفاده میسیستم
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صورت اهلی و زراعی کشـت  ههاي اندکی به از این میان تعداد گونهک
به این گیاهان هنوز از طریـق   شوند، با این حال عمده نیاز جهانیمی

ــ آوري از رویشـگاه جمـع   & Langشــود (مین مـی أهــاي طبیعـی ت

Shipma,1997.(  گونـه اسـت کـه     700بـیش از  شامل  آلیومجنس
خشک و معتدل نیمکره ک، نیمهصورت وحشی در مناطق خشبه بیشتر

  . )Esteren, 1980; Hanlet et al.1992 ,( کنندشمالی رشد می
از گیاهـان مهـم    یکـی  )Allium altissimum Regel(. موسـیر 

هـاي  دارویی و صنعتی در ایران بوده که شدت برداشت آن از عرصـه 
گیاهی است چند و  )Sabzavari et al., 2014(طبیعی بسیار باالست

از خانواده آلیاسه داراي غده زیرزمینـی و از محصـوالت فرعـی     ساله
مرتفع با اقلـیم سـرد تـا     هاي طبیعی وباشد که در رویشگاهمراتع می
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نیمه سرد از جمله خراسان و لرستان و دیگر مناطق کشور بـا ارتفـاع   
هاي مختلـف و در حاشـیه   متر از سطح دریا و در شیب 1000 بیش از

نـد  کدرختـان در باغـات رشـد و نمـو مـی      وششیتاج پها و زیر برکه
)Kheirkhah & Dadkhah, 2009 .( این گیاه بومی آسیاي مرکزي

هاي زیادي از این جنس در سراسـر دنیـا شـناخته    گونه و ایران است.
هشـت   روینـد. در خراسـان  شده است که همگی در نواحی معتدل می
-عنوان موسیر شناخته شده گونه از این جنس وجود دارد که همگی به

اند. این گیاه در طب سنتی ایران به عنوان یک گیاه دارویـی مطـرح   
خوراکی است و  آن هايپیاز و برگ .گیردمیبوده و مورد استفاده قرار 

شـود و همچنـین بـه    در صنایع غذایی و لبنی استفاده می آناز پودر 
بنی کاربرد دارد عنوان ترشیجات و تهیه ماست موسیر در کارخانجات ل

)Amin, 2009.( هاي مختلف جنس در خصوص خواص دارویی گونه
موسیر تحقیقات زیادي انجام گرفته و خواص دارویی و درمانی آن به 

هاي سرطانی سلولر طوري که پیاز موسیر مانع از تکثیهاثبات رسیده ب
 هاي سطحی، سنگ کلیـه، در درمان رماتیسم و ترمیم زخم شود ومی

کننده سیستم گوارش ور، تقویتآاسهال، اشتها فشار خون، ضد کاهش
   .)Barile, 2005(د شواستفاده می

افزون بـه گیاهـان دارویـی و صـنعتی قابـل      ز با توجه به نیاز رو
هـا در  رسد تولید این گونهنظر میهاي طبیعی، به برداشت از زیستگاه

مین بازار أر تزراعی بتواند به عنوان یک استراتژي مهم د هايسیستم
). پراکنش این گیـاه  Gupta, 1998رو به گسترش جهانی عمل کند (

ن توسـط عوامـل مختلـف    آ در طبیعت از طریق بذر و جابجایی غـده 
گیـرد کـه در   گیرد. تکثیر در طبیعت از طریق بذر انجام میانجام می

ند کاي و یک غده بسیار کوچک تولید میسال اول تنها یک برگ لوله
یـرد. در  گها) تکثیر صورت میها (غدهن از طریق همین پیازو همچنی

دلیل قرارگیري گیاه در سایه سایر گیاهان و درختان شرایط طبیعی به
ن از طریـق بـذر   آجایی که تکثیر نآند. از کیک غده تولید می عمدتاً

، روددر سال آخر که به گلدهی می سال) است وپنج  طوالنی (بیش از
کند بنابراین تکثیر از طریق خواهري بیش تر تولید نمی یک پیاز عمدتاً
عالوه بر تولید بذر در  ممکن است.هاي رویشی نیز تا حدودي غیراندام

رو باید شـرایطی را  از این د،کنیک پیاز تولید می شرایط طبیعی عمدتاً
براي گیاه فراهم کرد که گیاه وادار به زادآوري بیش از یک غده شود 

 برداري کرد.ا در نظر گرفتن حفظ گیاه در طبیعت از آن بهرهتا بتوان ب
رسد تعیین وزن اولیه غده بذري براي تولید یک گیاه قوي به نظر می

دهنده و ذخیره آن در بذور که بتواند مواد غذایی جهت تولید ساقه گل

هم آغده در هرگیاه) را فـر دو  هاي زادآوري شده (حداقلو غده یا غده
باید از وزن مناسبی برخوردار  هاغده ،باشد. بنابراینمهم میسازد بسیار 

از جملـه کـود    عالوه در اختیار قرار دادن مواد غذایی بیشـتر هباشند. ب
دهد. با این هاي تولیدي را افزایش میدامی احتمال افزایش وزن غده

ثیر وزن اولیـه  أسازي گیاه و مطالعه تاین طرح به منظور اهلی ،اهداف
ــده و  ــر زا غ ــی ب ــود دام ــیر  دک ــده موس  Allium(آوري و وزن غ

altissimum Regel. (تا  شدمیاجرا در شیروان  ايدر شرایط مزرعه
سـازي آن برداشـته شـود و فشـار     ین طریق گامی در جهت اهلـی ا از

  ها و رویشگاهاي طبیعی کاهش یابد.موجود بر عرصه
  

  هامواد و روش
کده کشاورزي شیروان واقع این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانش 

درجه  ٣٧با عرض جغرافیاي  بجنورد  -محور شیروان 12 در کیلومتر
 1067و ارتفـاع  دقیقه  47درجه و  57و طول جقرافیایی  دقیقه  26و 

خشک سرد با متوسط بارندگی که داراي اقلیم نیمهمتري از سطح دریا 
در  گـراد درجـه سـانتی   7/12متر و متوسط دماي میلی 2/244ساالنه 

از  وزن راهـاي مـادري هـم   ابتدا غده اجرا شد. 1392-93ی سال زراع
کیلومتري جنوب شـیروان)   30طبیعت (روستاي مشهد ترقی واقع در 

-بلوكپایه صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایش به. آوري شدجمع
 چهارهاي کامل تصادفی با دو فاکتور شامل وزن اولیه غده بذري در 

گرم) و کود دامی گـاوي   15-25 و 25-35، 35-45، 45-55( سطح
  تن در هکتار) با سه تکرار انجام شد. 60 و 40 ،0سطح ( سهدر 

در  دیسـک و تسـطیح)  ، (شخم سازي زمین شاملعملیات آماده 
پس از تعیین خصوصیات  اوایل تابستان صورت گرفت و کود دامی را

به خاك اضافه  سطوح در نظر گرفته شدهفیزیکی و شیمیایی آن طبق 
- غده در متر 30با تراکم  1392مرداد  30ها در تاریخ شد و سپس غده

متـر و فاصـله روي   سانتی 50ها فاصله بین ردیف مربع کشت شدند.
 3( مربعمتر نهمتر در نظر گرفته شد. اندازه هر کرت سانتی 10ردیف 

هـاي  کنترل علـف  ردیف بود. شش) در نظر گرفته شد که شامل 3×
آبیاري  صورت دستی صورت گرفت.رشد به مزرعه در طول دوره هرز

 روز شروع شد و بـا شـروع بارنـدگی در   هفت  بعد از کاشت به فاصله
زمستان خاتمه یافت و بالفاصله با شروع فصل بهـار آبیـاري مجـدد    

  ها زرد شدند ادامه داشت.شروع و تا زمانی که برگ
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 ود گاوي ک شیمیایی فیزیکو خصوصیات -1 جدول

Table 1- Physical and chemical properties of cow manure  

 (%)نیتروژن 
N (%)  

  فسفر
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
)1-P (mg.kg  

  پتاسیم
گرم بر (میلی

 کیلوگرم)
)1-K (mg.kg  

  هدایت الکتریکی
 زیمنس بر متر)(دسی

)1-EC (dS.m  
pH  

0.15  61  38  11.7  7.8  
  
ایش در هنگام برداشت محصـول صـفاتی   در طی انجام این آزم 

تعـداد   ،وزن کل گیـاه  ها،برگ غده، وزن تروزن تر ،غدههمچون قطر
تعـداد پیـاز   ، آذیـن ارتفـاع گـل  ، ارتفاع بوته ،آذینوزن تر گل، هابرگ

گیـري شـد و   قطر غده خـواهري انـدازه  ، وزن غده خواهري، خواهري
درجه  70عت در دمايسا 48مدت ها و اندام هوایی گیاه بهسپس غده

آون قرار داده شـد و وزن خشـک غـده مـادري و وزن      راد درگسانتی
و کـل مـاده خشـک گیـاه      هاگوزن خشک بر خشک غده خواهري،

و آنـالیز  شـده،  گیـري  هاي اندازهآوري دادهتعیین گردید. پس از جمع
و رسم نمودارهـا   MSTAT-C افزارتوسط نرمها دادهمیانگین  مقایسه
  انجام شد. EXCELهاي برنامه و توسط
  

  نتایج و بحث
) سطوح مختلـف  2 (جدول براساس نتایج جدول تجزیه واریانس 

) بر صفات قطر P≤ 0.05( داريثیر معنیأت و کود دامی وزن اولیه غده
). مقایسه میانگین اثرات ساده 2غده خواهري و مادري داشت (جدول 

و مـادري مربـوط بـه    بیانگر آن است که کمترین قطر غده خواهري 
گرم) و سطح اول کود دامـی   15-25هاي کشت شده (سطح اول غده

باشد، همچنین بیشترین قطر غده خواهري مربوط به سطح (شاهد) می
گرم) و سطح سـوم کـود دامـی     45-55چهارم وزن غده کشت شده (

تن در هکتار) و بیشترین قطر پیاز مادري مربوط به سطح چهارم  60(
تن در  40گرم) و سطح دوم کود دامی ( 45-55شده ( وزن غده کشت

  ).3باشد (جدولهکتار) می
سـطوح مختلـف    نشان داد که )2 (جدول تجزیه واریانسنتایج  

بر وزن غـده   )P≤ 0.05( داريتاثیر معنی و کود دامی وزن اولیه غده
خواهري و مادري داشت. مانند آنچـه در صـفت قطـر پیـاز مالحظـه      

ن پیاز خواهري مربوط به سطح چهـارم وزن غـده   گردید بیشترین وز
تن در هکتار) و  60گرم) و سطح سوم کود دامی ( 45-55کشت شده (

کمترین وزن پیاز خواهري مربوط به سطح اول وزن غده کشت شـده  

)، 3باشـد (جـدول   گرم) و سطح اول کود دامی (شـاهد) مـی   25-15(
ارم وزن غـده  همچنین بیشترین وزن پیاز مادري مربوط به سطح چه

تن در هکتـار) مـی   40) و سطح دوم کود دامی (45-55کشت شده (
 و بـذري  غـده  اولیـه  وزن افـزایش  رسـد می نظر ). به3باشد (جدول 

 ترقوي گیاهچه رشد براي مادري غده در موجود غذایی منابع افزایش
سبب افزایش سطح برگ و تولید مواد فتوسنتزي بیشـتر و در نتیجـه   

 ريخـواه  پیـاز  وزن افـزایش  هاي تولیدي مادري ودهافزایش وزن غ
 Rezvan 2010بیــدختی (رضــوان  نتــایج تحقیقــات . شــده اســت

Bidokhti,باشد. وي در ) روي موسیر مطابق با نتایج این تحقیق می
هاي بـذري  تحقیقات خود به این نتیجه رسید که با افزایش وزن پیاز

یش یافت. عیشی رضـایی  داري افزاطور معنیمتوسط وزن هر پیاز به
)Eyshi Rezayi, 2013(    نیز گزارش نمود که وزن پیاز کشت شـده

داري بر وزن پیاز موسیر داشته است و بیشترین وزن پیـاز  تأثیر معنی
گـرم   30تا 20رشد در تیمار با وزن پیاز باالتر از  موسیر در اواخر دوره

عنـوان  ز بـه وزن پیادیگر تحقیقات نیز موید آن است که حاصل شد. 
کننده مواد غذایی نقش مهمی در سرعت رشد و تولید منبع اولیه تأمین

  ). Arefi et al., 2011کند (موسیر ایفا می
یـک از   ) اثر هـر 2(جدول  اساس نتایج جدول تجزیه واریانس رب

تیمارهاي وزن غده کشت شده و کود دامی بر روي عملکـرد خشـک   
دار بود. مقایسه میانگیند معنیغده و عملکرد دانه در سطح پنج درص

آن است که بیشترین عملکرد خشک غده مربوط به سـطح   ها بیانگر
 40دامی ( گرم) و سطح دوم کود 45-55چهارم وزن غده کشت شده (

تن در هکتار) و کمترین عملکرد خشک غده مربوط به سطح اول وزن 
اشد بگرم) و سطح اول کود دامی (شاهد) می 15-25غده کشت شده (

). همچنین بیشترین عملکرد دانه مربوز به سطح چهارم وزن 3(جدول 
تـن در   60گرم) و سطح سوم کـود دامـی (   45-55غده کشت شده (

هکتار) و کمترین عملکرد دانه مربوط به سطح اول وزن غـده کشـت   
  ).3باشد (جدول گرم) و سطح اول کود دامی (شاهد) می 15-25شده (
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ت پیازهایی با وزن باالتر باعث افزایش توسعه رسد کشنظر میبه
افزایش سطح برگ باعث افزایش تولیـد   ،سطح برگ و از سوي دیگر

اي هاي ذخیرهمواد فتوسنتزي و تولید کربوهیدرات بیشتر جهت بخش
ییـد  أشود. تحقیقات متعددي صحت این موضـوع را ت گیاه موسیر می

شده باعث افزایش توسعه افزایش وزن پیاز کشت  ،براي مثال .کنندمی
گـزارش  محققان شود. سطح برگ و سرعت فتوسنتز در پیاز قرمز می

که کاشت پیازهایی با وزن بیشـتر منجـر بـه افـزایش اجـزاي       ندکرد
ــاز موســیر   ــه و عملکــرد خشــک پی ــد عملکــرد دان  Rezvan(گردی

Bidokhti, 2011; Tei et al., 1996( اولیه منبع عنوانبه پیاز وزن 
 ایفا موسیر تولید و رشد سرعت در مهمی نقش غذایی مواد نندهکتأمین

دیگـر بـر روي زعفـران     در تحقیقـی ). Arefi et al., 2011( کندمی
)Crocus sativus L.ـ  ) عنوان شد ثیر معنـی أکه اندازه بنه زعفران ت

هـاي  خشک گل زعفران داشت و بـا مصـرف بنـه    داري در وزن تر و
-که استفاده از بنهدست آمد، چنانهر بهایی با وزن بیشتتر گلدرشت
 31گرم باعث افـزایش   6تا  4هاي گرم نسبت به بنه 14تا  12هاي 

. )Alipor Miyandohabi, 2013( درصد در وزن گل زعفـران شـد  
اي ثر کود دامی ناشی از بهبود شـرایط تغذیـه  ؤرسد نقش منظر میبه

خـاك جهـت    ها و نیز شرایط فیزیکی حـاکم بـر  ثر غدهؤجهت رشد م
ها و در نتیجه گلدهی کامـل گیـاه موسـیر و در    تسهیل در رشد برگ

باشـد. در ایـن   افزایش عملکرد بذر و عملکرد خشک غده مـی  ،نهایت
آزمایش میزان عنصر غذایی نیتروژن در خاك کمتر از نیتروژن موجود 

گزارش شـده اسـت    باشد. در این ارتباطدر کود دامی (نوع گاوي) می
ن پیاز خوراکی به پهنک برگ با کاهش میزان نیتـروژن  نسبت وز که

ها را تحریک تواند رشد برگیابد، نیتروژن اضافی میخاك افزایش می
استفاده . ) (Boltro & Brostr,1989کرده و رشد پیاز را کاهش دهد

از کودهاي آلی در گیاه زعفران موجب افزایش وزن تـازه و خشـک و   
دلیـل  ن در نتیجه رشد بهتر گیاه بـه درصد ماده خشک بنه شده که ای

 ,.Behdani et alباشـد ( افزایش دسترسی بـه عناصـر غـذایی مـی    

اظهــار  )Koocheki et al., 2011). کــوچکی و همکــاران (2005
داري در افـزایش تعـداد و   داشتند که کاربرد کود دامـی نقـش معنـی   

ه افزایش عملکرد گل تر و کاللعملکرد گل تر و خشک زعفران دارد. 
خشک زعفران در نتیجه افـزایش سـطوح کـود دامـی مشـاهده شـد       

)Rezvani Moghaddam et al., 2010 همچنین محققین گزارش .(
کردند که افزایش میزان مصرف کود آلی نیز باعث افزایش وزن سوخ 

  ).Baybordi et al., 2009( شوددر گیاه پیاز می

انه، تعداد کپسول تعداد د درصد تولید پیازخواهري، وزن هزاردانه، 
در بوته و قطر گل آذین تحت تأثیر برهمکنش وزن پیاز با کود دامی 

). بررسی رونـد تغییـرات درصـد    2بود (جدول  )P≤ 0.05(داري معنی
تولید پیاز خواهري تحت تیمارهاي مختلـف وزن غـده و کـود دامـی     
نشان داد که با افزایش وزن غده کشت شده میـزان درصـد زادآوري   

سطح اول وزن غده کشت شده کاهش پیدا کرد و با افزایش  نسبت به
مصرف کود دامی نسبت به شاهد (عدم استفاده از کود) درصد زادآوري 

) نشان داد 3ها (جدول که مقایسه میانگینطوريافزایش پیدا کرد، به
که بیشترین زادآوري مربوط به سطح اول وزن غده مـادري و سـطح   

زادآوري مربـوط بـه سـطح     و کمتـرین  درصد) 133سوم کود دامی (
 33چهارم وزن غده مادري و سطح اول کود دامی (شاهد) به میـزان ( 

 بهبـود  از ناشی تواندمی آزمایش در دامی کود ثرؤم رصد) بود. نقشد
 خـاك  بـر  حـاکم  فیزیکی شرایط بهبود نیز و هاغده ثرؤم رشد شرایط
 ارتبـاط  ایـن  در. باشد بیشتر زادآوري و باال وزن با هاغده تولید جهت

 کـود  سـطوح  کـاربرد  که داشت ) اظهارKoocheki, 2013کوچکی (
 زعفـران،  بنـه  انـدازه  افزایش جاي به کاشت، مختلف سطوح در دامی
. باشـد  مـؤثر  خاك در زعفران دختري هايبنه تعداد افزایش در بیشتر

هاي تولیدي در واحد سطح وي همچنین گزارش نمود که افزایش بنه
 شود.ها میتر منجر به کاهش وزن بنههاي کوچکق تولید بنهاز طری

) گزارش کرد کـه اثـر    ,Rezvan Bidokhti 2011( رضوان بیدختی
دار بوده هاي دختري در گیاه موسیر معنیتیمار وزن پیاز بر تعداد پیاز

هاي مادري بزرگتر گیاه موسیر منجر است، در صورتی که کشت غده
-کمتر اما با وزن بیشتر شد که این نتیجه مـی  به تولید پیاز خواهري

اظهـار   )Pandi, 1979پندي ( تواند به علت اعمال تیمار کودي باشد.
داشت که کاربرد سطوح کود دامی در سطوح مختلف کاشت به جـاي  

هـاي دختـري در   افزایش در اندازه بنه بیشـتر افـزایش در تعـداد بنـه    
 و) زاییبچه( دختري پیازهاي تولید دهد.ثیر قرار میأزعفران را تحت ت

 بـاالیی  بسیار اهمیت از موسیر گیاه غیرجنسی تکثیر در پیازها تقسیم
 تکثیر براي را پیازها برخی توانمی صورت این در زیرا ،است برخوردار

 داد قـرار  برداريبهره مورد خوراکی و دارویی مصارف براي را مابقی و
)Kheirkhah, 2009 .(در آزمایش نشان داد روند  دست آمدهنتایج به

تغییرات وزن هزاردانه در سطح پنج درصد و تعداد کپسول در بوته در 
داري تحت تأثیر وزن غده و کود دامـی  طور معنیسطح یک درصد به

 قرار گرفت. 
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 55تـا   45هاي با وزن گرم در غده 84/7بیشترین وزن هزاردانه 

(سطح سـوم)   تن در هکتار 60گرم (سطح چهارم) و میزان کود دامی 
گـرم در غـده   04/7 که کمترین وزن هزار دانـه در حالی ؛دست آمدبه

گرم (سطح دوم) و عدم استفاده از کود (سـطح   35تا  25هاي با وزن 
مربـوط بـه    78/207اول) حاصل شد. بیشترین تعداد کپسول در بوته 

تن  60( گرم) و سطح سوم کود دامی، 45-55( سطح چهارم وزن غده
مربوط به سـطح اول وزن   33/70در هکتار) و کمترین تعداد کپسول 

-(عدم استفاده از کود) می سطح اول کود دامی گرم) و 15-25غده (
رسد افزایش فتوسنتز و تولید ماده خشک در تیمار وزن نظر میبه باشد.

م کود دامی در مقایسه بـا سـایر تیمارهـا سـبب     غده باال و سطح سو
آذیـن موسـیر شـده و در نتیجـه     ها در گلافزایش و حفظ تعداد گلچه

تعداد کپسول، تعداد دانه و وزن هزار دانه افزایش یافت، همچنین باال 
بودن وزن پیازهاي مادري منجر بـه افـزایش سـطح بـرگ و جـذب      

تولید تعداد کپسول بیشتر تشعشع زیاد و در نتیجه پتانسیل باال جهت 
شود. نتایج رضوان بیـدختی  در مقایسه با پیازهاي مادري کوچک می

)Rezvan Bidokhti, 2011    نشان داد کـه افـزایش وزن پیازهـاي (
مورد استفاده براي کاشت منجر به افـزایش وزن هـزار دانـه و تعـداد     

ت آذین نیز تحگرمی شد. قطر دم گل 115تا  100کپسول در پیازهاي 
کشـت   دامی و وزن غده قرار گرفت و با افـزایش وزن غـده  تأثیر کود

آذین افزایش پیدا شده و مصرف کود دامی نسبت به شاهد قطر دم گل
آذین مربوط به سطح چهارم وزن گلدم که بیشترین قطرطوريبه کرد،

 متر) و کمترین قطرسانتی 91/0( غده و سطح دوم کود دامی به مقدار
 مربوط به سطح اول وزن غده و سطح سـوم کـود دامـی    آذینگلدم
  باشد.متر) میسانتی 25/0(

) بـر  P≤0.01( داريتیمارهاي کود دامی و وزن غده تأثیر معنـی 
وزن غـده و کـود دامـی بـر      که با افزایشطوريبه داشت.تعداد دانه 

به سطح چهارم  میزان تعداد دانه افزوده شد. بیشترین تعداد دانه مربوط
تن در هکتـار) و   60گرم) و سطح سوم کود دامی( 55-45غده ( وزن

گرم)  25-15( کمترین میزان تعداد دانه مربوط به سطح اول وزن غده
  ).3جدول ( باشدمی (بدون کود) و سطح اول کود دامی

داري مثبت و معنی رابطه (Haro et al., 2007) هارو و همکاران

در طول دوره مرحله تشکیل  را بین سرعت رشد محصول و تعداد دانه
ها گزارش کردند. در پژوهشی دیگر محققـین گـزارش   غالف در لگوم

کردند در بسیاري از غـالت تعـداد و عملکـرد دانـه بوسـیله قابلیـت       
 Sinclair)شود دسترسی به منابع (آب، تشعشع و نیتروژن) تعیین می

et al., 2006).  
  

  گیرينتیجه
نشـان داد کـه بـا افـزایش وزن     نتایج این آزمایش  ،در مجموع 

تن در  40دامی تا سطح  گرم و مصرف کود 45پیازهاي کشت شده تا 
کاشـت  رسـد  نظر میهخشک شد. بماده هکتار سبب افزایش عملکرد 
شـده اسـت   افزایش شاخص سطح برگ غده هاي با وزن باال موجب 

ه به با توجبیشتر کرده است. در دریافت نور گیاه را توانایی کانوپی  که
اینکه تقریباً یک رابطه خطی بین ماده خشک تولیدي و نور دریـافتی  

در  بیشــترعملکــرد  ، (Werker & Jaggard, 1998)وجــود دارد
پیازهایی با وزن باال مشاهده شد. همچنین سطوح باال وزن غده کشت 

هاي خواهري و شده و کود دامی سبب افزایش در عملکرد و وزن غده
رسد در ایـن آزمـایش   نظر میهرد دانه نیز شد. بمادري و اجزاي عملک

هاي پایین غده کشت شده و استفاده از کود سبب زادآوري بیشتر وزن
عدم استفاده کود شده است، تر و هاي کشت شده بزرگنسبت به غده

حالی است که وزن پیاز خواهري در سطوح باالي وزن غـده و  این در
  عدم استفاده از کود باالتر بود.پایین غده و کود دامی نسبت به سطح 

هاي بسیار ریـز  مشاهده شده است که حتی غدهکه اینبا توجه به
یابی به توده بذري مناسب شود براي دستزادآوري دارند پیشنهاد می

ها مـورد  آوري نتاج آنهاي با زادآوري بیشتر انتخاب و میزان زادغده
 آزمایش قرار گیرد.
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Introduction 

Shallot (Allium altisimum Regel) is a perennial plant from Alliaceae family with underground bulbs, which is 
considered as a by-product of the rangelands. This plant grows in natural highland habitat with cold and semi-
cold climate including Khorasan and Lorestan provinces. Shallot has been used as a medicinal plant in Iranian 
traditional medicine. This plant is also used as aromatic and flavor. Present experiment was conducted to study 
domestication methods and effect of initial weight of shallot bulb and manure on yield and yield components of 
shallot under field conditions. It was expected that the results of present research could be an effective step in the 
domestication of shallot and reduce its harvesting from natural areas and habitats.  

Material and Methods 
This experiment was conducted on research farm of faculty of agriculture in Higher Education Complex of 

Shirvan, during crop season of 2013-2014. First, shallot bulbs were collected from Mashhad Taraghi village 
located at 30 km in South of Shirvan. After, farm preparation operations, bulbs were planted with density of 30 
bulbs per square meter on Aug 21th in 2013. This experiment was conducted as factorial randomized complete 
block design. There were two factors including initial weight of bulb seed at four levels (15-25, 25-35, 35-45, 
45-55 g.bulb-1) and cow manure at three levels (0 , 40 and 60 t.ha-1) with three replications. After collecting 
considered data, analysis was performed by MINITAB software and mean comparison was calculated by 
MSTAT-C software. EXCEL and WORD programs used to draw diagrams and tables. 

Results and Discussion: 
Results showed that different levels of initial weight of mother bulb and manure have significant effect 

(P≤0.05) on plant height, inflorescence height, leaf fresh weight, leaf dry weight, whole plant fresh weight, bulb 
volume, germination percentage, leaf area and leaf number. In addition, it was indicated that increasing manure 
and mother bulb weight increased mentioned characteristics.  

Different levels of manure and planted bulb weight had significant effect (P≤0.05) on mother and sister bulb 
weight and diameter and bulb and seed yield, so that the most sister bulb weight of single plant was related to 
planted bulbs between the range of 45-55 g and manure application by 60 t/ha for 12.81 and 8.51 g, respectively. 
The highest value of dry bulb weight was for planted bulbs between 45-55 g and manure application by 40 t.ha-1 
for 386.2 and 88.94 g.m-2 and the lowest value of dry bulb weight was for planted bulbs between 15-25 g and 
control (no manure application).  

It seems that bulb plantation with higher weight results in higher value in leaf area extension, production of 
photosynthetic materials and carbohydrates for supplying in storage parts of shallot. Several researches have 
confirmed the accuracy of this content. For instance, increasing the planted bulb weight causes higher leaf area 
extension and photosynthesis rate in red onion. Rezvan Bidokhti (2011) reported that plantation of bulbs with 
higher weight increased yield components of seed and dry yield of shallot bulb. Interaction effect of manure and 
bulb weight on production percentage of sister onion was significant at 5% level, so that the most reproduction is 
related to the planted bulbs between the weight range of 15-25 g and manure application by 60 ton/ha for %133 
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and the least reproduction is related to planted bulbs between the weight range of 45-55 g and control %33 
Conclusion 

The results of this experiment showed that with increasing weight of sowing bulbs up to 45 g.bulb-1 and 
applying manure up to 40 t.ha-1, dry matter was increased. It seems planting bulbs with high weight, produced 
more leaves so LAI was higher which caused the ability to absorb more radiation by the plant canopy.  
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