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میلی متر نیز به ترتیب با میانگین  130و  100، 70دورهاي آبیاري . قرار گرفت aوه در گر ها میانگین عملکرد
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  مقدمه
گیاهی است  .Allium cepa Lپیاز با نام علمی 
اي مشتمل بر  یاي غربی و ناحیهکه منشاء آن کشورهاي آس

براساس اطالعات . ایران، غرب پاکستان و افغانستان است
سطح زیر  2012در سال  )F.A.O( سازمان خواربار جهانی
دارا  و چین بابود هکتار  4203648کشت پیاز در جهان 

به خود  رتبه اول را کاري هکتار پیاز هزار 1025000بودن 
از سبزیجات بسیار با  پیاز یکی. اختصاص داده است

لحاظ  عملکرد باال ازداشتن به علت  وارزشی است 
پیاز در واقع گیاهی است . باشد اقتصادي بسیار مهم می
 هشتاعنوان گیاه دو ساله که چند ساله که عمدتاً ب

 پیازهاي یا و ریز پیازهاي توسط بذر، گیاه این.شود می

 15میان  پیاز در. تکثیراست قابل )سوخیزه(هوایی  کوچک
فهرست شده  وسیله سازمان خواروبار جهانیه سبزي که ب

است از نظر اهمیت در رتبه دوم بعد از گوجه فرنگی و از 
مبلی و ( نظر ارزش تولیدي در رتبه چهارم قرار دارد

  . )1377پیراسته، 
هاي جزیی آبیاري  اثرات مثبت تنشبا توجه به 

ه رطوبت بیش با توجه به اینکو بر عملکرد کل غده پیاز 
تواند خود افزایش جمعیت تریپس را به همراه  از حد می

الزم است سطح و  ).2001کانان و محمد، (داشته باشد
دور مناسب آبیاري در هر منطقه بسته به شرایط آب و 

  .هوایی تعیین گردد
خصوصیات کیفـی پیـاز از قبیـل دوقلـو بـودن،      

ه زنی شکل ظاهري و اندازه سوخ پیاز، حساسیت به جوان
هسـتند کـه تحـت تـاثیر      عواملیو انبارمانی پیاز از جمله 

پیاز . گیرند شرایط آب و هوایی و مدیریت زراعی قرار می
به دلیل دارا بودن موادي چـون پـروتیئن، کلسـیم، فسـفر،     

هـایی نظیـر تیـامین،     آهن، ریبوفالوین، چربـی و ویتـامین  
 و همچنـین از نظـر تولیـد   C و A هـاي  نیاسین و ویتـامین 

اهمیت فراوانی در جیره غـذایی مـردم کشـور دارد     انرژي
سه در مورد ) 1372( مبشر نتایج آزمایش). 1373، فروتن(

، ردیفی و نشـایی  )با استفاده از ماسه(شت، کرتی اروش ک
عملکرد کشت نشان داد که  ،تبریزدر پیاز قرمز آذرشهر در 

ــرار   ــاري در یــک کــالس ق ردیفــی و نشــایی از نظــر آم
بـر روي  ) 1374( مرتضوي و بقـولی تایج آزمایش ن.ندگرفت

شـت کرتـی، ردیفـی و    اسه رقم پیـاز و بـا سـه سیسـتم ک    
 نشـان داد همراه مصرف و عـدم مصـرف ماسـه    هاي ب پشته

نتـایج   .بهتـر بـود   عملکرد پیاز محلی از دو رقم خـارجی 
هـاي   تـاثیر رژیـم  در ) 1382(پور و عقـدایی   امین آزمایش

ري بر عملکرد بذر پیـاز نشـان داد   آبیاري و اندازه پیاز ماد
که اثر تیمارهاي آبیاري بر عملکرد دانه و تعداد کپسول در 

 درصـد یـک  چتر و بـازده مصـرف آب در سـطح آمـاري     
آبیـاري پـس   (  I1عملکرد دانه در تیمارهاي . شددار  معنی

میلمتــر  70آبیــاري پــس از (  I2و ) میلمتــر تبخیــر 50از 
افـزایش  ) میلمتـر تبخیـر  90آبیاري پـس از  (  I3و ) تبخیر

از میان اجزاء عملکرد دانه تنها تجزیـه  . معنی دار نشان داد
واریانس تعداد کپسول در چتـر در سـطوح رژیـم آبیـاري     

همچنین نتـایج نشـان داد عملکـرد دانـه و     . معنی دار شد
تعداد چتر در واحد سطح در انـدازه پیـاز مـادري نیـز در     

که با افزایش قطر  سطح یک درصد معنی دار شد به طوري
پیاز مادري میانگین عملکرد دانه و تعداد چتر در متر مربع 

  .افزایش نشان داد
براي بررسـی نقـش   ) 1385( همکاران و حاتمی

هاي مختلف آبیاري و سمپاشی بر جمعیـت تـریپس   رژیم
چهار  ،اصفهاندر پیاز و نیز عملکرد و اجزاي عملکرد پیاز 

 میلـی متـر   70و  60، 50، 40پس از  آبیاري(رژیم آبیاري 
را مورد مقایسـه   )Aتبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کالس 

 50 آبیـاري  تیمـار  در پیـاز  عملکـرد  بیشـترین  .قرار دادند
 70 از پـس  آبیـاري  شرایط در عملکرد کمترین و مترمیلی
 بدسـت ) شرایط تـنش (  A کالس تشت از تبخیر مترمیلی
  .آمد

یشی دو طی آزما) 1385(پور و موسوي امین
 90و  70، 50ساله در اصفهان، اثر سه رژیم آبیاري پس از 

را بر عملکرد  Aمتر تبخیر تجمعی از تشت کالس  میلی
در این . بذر پیاز تگزاس ارلی گرانو بررسی نمودند

مصرف آب مربوط به تیمارهاي کارائی آزمایش حداکثر 
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 متر پیشنهادمیلی 70و آبیاري پس از متر بود میلی 70و  50
  .گردید

در تحقیقی ) a1392 (خانکهدانی و همکاران 
 اجزاي و عملکرد بر آبیاري مختلف دورهاي به اثر

 و گرم هوایی و آب شرایط در پیاز رقم چهار عملکرد
در این تحقیق اثر . پرداختند بمرطوب در شهرستان مینا

متر تبخیر از میلی 80و 65، 50، 35(چهار رژیم آبیاري 
ها رقم پیاز شامل وایت گرانو، بر چ) Aتشتک کالس

آدرمیرال، پریماورا و مینه ورا مورد بررسی قرار 
 طول نظر نتایج نشان داد که تیمارهاي آبیاري از.گرفت
 داري معنی تفاوت خشک ماده درصد و الیه تعداد سوخ،

تبخیر  مترمیلی 65ر تیما تا آبیاري کاهشبا . نداشتند هم با
با افزایش آبیاري، . یافت کاهش عملکرد میزان، تشتاز 

 آب مصرف کارایی بیشترین. رشد رویشی افزایش یافت
 80آبیاري تیماردر  پریماورا و گرانو وایت رقم به مربوط

کیلو گرم در  381/5و  528/5به ترتیب (تبخیر ر متمیلی
  .بود) متر مکعب

در تحقیقی بر ) b1392(خانکهدانی و همکاران 
شت بر عملکرد و اجزاي اهاي مختلف کمقایسه اثر روش

عملکرد ارقام پیاز در شرایط روز کوتاه در میناب 
شت اثر انتایج دو سال نشان داد که روش ک .پرداختند

طوري که میزان   داري بر عملکرد کل سوخ داشت به معنی
درصد بیشتر از  28شت کرتی اعملکرد سوخ در روش ک

 HT3560عملکرد رقم . اي بود پشته   شت جوياروش ک
کمترین مقدار بود،  502بیشترین و رقم وایت ارلی گرانو 

همچنین، رقم . داري با هم نداشتند ولی اختالف معنی
روز دیرتر  18در دو سال آزمایش  502وایت ارلی گرانو 

از بقیه ارقام قابلیت برداشت پیدا کرد و بیشتر از بقیه ارقام 
طور کلی دو رقم جدید  به. درصد چندقلویی داشت

HT3544  وHT3560 شت ابهتر از دو رقم غالب مورد ک
  .در منطقه در طول دو سال آزمایش بودند

در منطقـه راجسـتان   ) 1994(شارما و همکـاران  
هندوستان از بین چهار تیمار آبیاري بر اساس نسـبت آب  

 2/1و  1، 8/0، 6/0آبیاري به تبخیر تجمعی از تشت تبخیر 

کیلـوگرم در   200و  150، 50، 0(و چهار سـطح نیتـروژن   
بیشترین عملکرد پیاز را در تیمار بیشـترین مقـدار   ) هکتار

در ایالت ) 1997(پریگر . آبیاري و نیترون به دست آوردند
که مقـدار آب مـورد نیـاز بـراي جبـران       نشان دادآیداهو 

 اسـت متر  میلی 610تا  440کمبود رطوبت در ناحیه ریشه 
بـراي پیـاز در   ترین مرحله نیاز بـه آب آبیـاري   و حساس

طـی  ) 1997(سـاها و همکـاران    .می باشدزمان رشد غده 
بـدون  : آزمایشی در بـنگالدش از بـین تیمارهـاي آبیـاري    

، 10آبیاري و آبیاري هنگام تخلیه رطوبـت خـاك پـس از    
درصد تخلیه  20و  10درصد، آبیاري پس از  40و  30، 20

نتــایج . رطوبـت قابــل اســتفاده خــاك را توصــیه نمودنــد 
آمریکـا در زمینـه    ارگـان دانشگاه ) 2003( یش کلینتآزما

کـه  نشـان داد  اي در زراعـت پیـاز    مدیریت آبیـاري قطـره  
 تـرین تیمـار   محصـول در خشـک   عملکردمیزان  یشترینب

 یشـترین و ب) -kpa10( داراي تنش با پتانسـیل آب خـاك  
با پتانسیل آب  میزان محصول قابل عرضه به بازار در تیمار

دهد با افـزایش   ت آمد که نشان میبدس) -Kpa21( خاك
بنـد و   .پتانسیل آب خاك، فساد انباري افزایش مـی یابـد  

ــاران ــار )1996( همک ــه ماه ــتان  در منطق ــتراي هندوس اش
بهترین دور آبیاري را براي تولید بهینه پیاز فاصـله زمـانی   

  .روز معرفی کردند 10
 ، وهکتار 55370ر کشت پیاز در ایران سطح زی

هاي زیر کشت پیاز جهان را  از کل زمین درصد 1/2حدود 
حالی است که استان زنجان با شود و این در شامل می

میانگین .تار در رتبه ششم کشور قرار داردهک 4000حدود 
تن در هکتار  32احد سطح عملکرد آن در و

کشت پیاز در استان فقط به صورت مستقیم بذري .باشد می
نشایی انجام  بوده، ولی در مناطق جنوبی کشور کشت

با توجه به اینکه کشاورزان در ایران هزینه آب . گیرد می
کنند در نتیجه را در هزینه جاري خود محاسبه نمیآبیاري 

این در مصرف آب بنابر. برندواقعی تولید پی نمی به هزینه
نیاز گیاه نموده و در موارد بسیاري بیش از ندقت زیادي 
معضالت مهمی که یکی از از این رو . کنندمصرف می

با آن روبرو هستند تعداد و دور زنجان کشاورزان استان 
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تحقیق  هدف از این. آبیاري مناسب در زراعت پیاز است
شت بر عملکرد پیاز رقم اروش ک وبررسی اثر دور آبیاري 

و روش آبیاري تعیین بهترین دور  و زنجان، قلی قصه
  .می باشدزنجان  در استان کشت پیاز

  
  هاشمواد و رو
روش  و ترین دور آبیاري منظور تعیین مناسببه

، شت بر خواص کمی و کیفی پیاز رقم قولی قصهاک
باد آدر مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزي خیر پژوهشی
درجه  36دقیقه طول شرقی و  30درجه و 48با زنجان 

متر از سطح دریا  1780دقیقه عرض شمالی و ارتفاع10و
این آزمایش . اجرا گردید 1391تا  89از  سال 3به مدت 

اسپلیت  هاي کامل تصادفی به صورت در قالب طرح بلوك
 شاملتکرار که  چهارتیمار در  هشتپالت فاکتوریل با 

شت در اهاي ک دورهاي آبیاري در کرت اصلی و روش
  .بود، به مرحله اجرا در آمدکرت فرعی 

سطح به ترتیب آبیاري بعد از  چهاردورهاي آبیاري شامل 
40)E1( ،70)E2( ،100)E3 ( 130و)E4 (متر تبخیر  میلی

و  ،هاي اصلی در کرت Aکالس  تجمعی از تشتک
 شتاشت نشایی و کاشت در دو سطح، کاهاي ک روش

و آزمایش در  گرفتندهاي فرعی قرار  بذر در کرت مستقیم
تخاب نا یهر سال قطعه زمین در. تکرار اجرا گردید چهار

چهارچوب طرح مشخص و  ،سازي کاملو بعد از آماده
 10مساحت هر کرت  .جدا شدندتکرارهاي آزمایشی 

سانتیمر و فاصله  30مترمربع و فاصه خطوط کاشت 
سپس از  .شدمتر تعیین  سانتی 10یکدیگر ها از  بوته

 0-30مونه مرکب خاك از عمق نتکرارهاي آزمایشی یک 
سانتیمتر تهیه و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آن 

طوریکه از جدول  همان). 1(جدول  شدري گی اندازه
مشخص است خاك محل اجراي آزمایش از نظر شوري، 

  .میزان آهک و عناصر فسفر و پتاسیم محدودیتی ندارد

  زمایشآنتایج تجزیه خاك محل اجراي  -1جدول 

 
  تجزیه شیمیایی آب آبیاري نتایج   - 2جدول 

      میلی اکی واالن درلیتر    
EC 

 دسی زیمنس بر متر
PH 
مجموع   سولفات  کلر  کربناتبی  کربنات 

  هاآنیون
کلسیم 
جذب   مجموع کاتیونها  سدیم  ومنیزیم

  آب طبقه بندي  سدیم

36/0  2/8  6/0  3/2  9/0  67/0  47/4  4/2  07/2  47/4  89/1  C2S1 
 

نتایج تجزیه فیزیکی خاك و استفاده به با توجه 
   )1(رابطه  از
  

رطوبت خاك در  = FC .شد عمق آب آبیاري تعیین 
عمق آب آبیاري بر  =I، )درصد وزنی(مزرعه  ظرفیت

درصد (رطوبت خاك قبل از آبیاري =ai، متر حسب میلی
وزن  =PB، متر عمق ریشه بر حسب میلی =D، )وزنی

هدایت     عمق   
 الکتریکی

 

درصد  اسیدیته
  شباعا

 

بافت 
  خاك

 آهک
 

ماده 
  آلی

 

ظرفیت 
  مزرعه

نقطه 
  پژمردگی

وزن   
مخصوص 

  ظاهري

  فسفر  
 

  پتاسیم 
 

دسی زیمنس     سانتیمتر  لسا
  بر متر

گرم بر     درصد            
متر  سانتی

  مکعب

   قابل جذب  
  میلی گرم در 

  کیلو گرم
  412  8/15    65/1    4/12  2/22  71/0  8/4 لوم رسی  4/39  9/7  88/0     0-30  اول
  364  8    65/1    12  1/22  7/0  1/5  لوم رسی  5/41  7/7  95/0     0-30  دوم
  346  6/12    65/1    2/12  3/22  67/0  4 لوم رسی  42  8/7  45/0     0-30  سوم

  374  1/12    65/1    2/12  2/22  69/0  5  لوم رسی  9/40  8/7  76/0     0-30  میانگین

I=(FC-ai)*D*ρb/100 )1(                            
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) گرم بر سانتی متر مکعب(مخصوص ظاهري خاك 
اینکه فعالیت ریشه پیاز در در این آزمایش به دلیل .است

پیوست  شدسانتی متري در نظر گرفته  0-30عمق 
از  در سه تکرار خاكنمونه  در هر نوبت آبیاري  ،)1388(

شد و  هسانتی متر تیمارهاي آزمایش برداشت 0-30عمق 
گیري شد و کمبود  اندازه به روش وزنی مقدار رطوبت آن

محاسبه و با  (FC-ai)اي گنجایش مزرعه حدرطوبت تا 
وره در طول د .شد ها اضافه  و به کرت گیري کنتور اندازه

با توجه به این . شد م انجامزهاي زراعی ال داشت مراقبت
که تراکم کاشت بر عملکرد موثر  است براي اینکه تراکم 
کاشت روش کاشت بذر و نشایی یکسان باشد در زمان دو 

دن تراکم کشت در دو برگی بودن جوانه ها، با تنک کر
هاي اندازه گیريو در زمان برداشت روش یکسان شد 

هاي  محصول از خطوط میانی کرت ه عملکردمربوط ب
   .شدآزمایشی انجام 

پس از برداشت محصول صفات درصد 
قطر، ارتفاع، قطر گلوگاه و  ،دوقلوزایی، عملکرد سوخ پیاز

گیري گردید همچنین درصد  اندازه عدد سوخ پنجوزن 
به روش خشک کردن نمونه در آون در (  ماده خشک

و کارایی مصرف  )درجه اندازه گیري شد 105دماي 
نیز در ) ماده خشک تولیدي تقسیم بر تبخیر و تعرق(آب

بر روي . شدگیري و محاسبه  تیمارهاي مختلف اندازه
 هاي بدست آمده تجزیه و تحلیل آماري ساده و مرکب داده

مقایسه  .انجام گرفت MSTATCافزار  با استفاده از نرم
انجام  ايچند دامنهبراساس آزمون دانکن  نیز ها میانگین
از نظر کیفیت  نتایج آب مورد استفاده نیز نشان داد .گردید

و براي  داردقرار  C2S1کالس  آب، براي آبیاري در
جدول  باشد آبیاري فاقد محدودیت شوري و قلیائیت می

)2.(  
  

   نتایج و بحث
دور آبیاري بر عملکرد سوخ بررسی اثر اصلی 

درصد  یکتاثیر دور آبیاري در سطح  که پیاز نشان داد
مقدار ه ب )E1(تیمار از  دار بوده و حداکثر محصول معنی

و  100، 70آبیاري هايدور. تن در هکتار بدست آمد 8/60
میانگین عملکرد  تجمعی به ترتیب متر تبخیر میلی 130
شاید علت  .داشتندر تن در هکتا 21/32و  23/40، 88/48

 تنش رطوبتی) E4(کاهش عملکرد زیاد در دور آبیاري 
جدول  زیاد این تیمار نسبت به تیمارهاي دیگر باشد

در ) 1392(نتایج تحقیق خانکهدانی و همکاران .)3(
 نشان داد هاي آبیاري بر عملکرد پیازبررسی اثر دور

از میلی متر تبخیر  35بیشترین عملکرد در تیمار آبیاري 
 50و کمترین آن در تیمار ) تن در هکتار 6/43( تشتک

پاك نژاد  .بود) تن در هکتار 9/37(میلی متر تبخیر 
 70و  50، 30(آبیاري سه دور  از بین گزارش کرد) 1390(

بیشترین عملکرد از دور  )درصد رطوبت قابل استفاده گیاه
درصد رطوبت قابل استفاده خاك به میزان  70آبیاري 

   .است بدست آمدهن در هکتار ت 70/67
نشان ) 1385(نتایج تحقیق حاتمی و همکاران 

 50آبیاري پس از  داد که بیشترین عملکرد سوخ در تیمار
و کمترین  هدست آمده متر تبخیر از تشتک تبخیر بمیلی

متر میلی 70س از پنیز در شرایط آبیاري عملکرد سوخ 
 پژوهش نتایج. ه استحاصل شدتبخیر از تشتک تبخیر 

نیز نشان داد که با دور آبیاري ) 1385(امین پور و موسوي 
خصوصیات  ،متر تبخیرمیلی 90به متر تبخیر نسبتمیلی 70

بهتر شده  502کمی و کیفی پیاز رقم تگزاس ارلی گرانو 
که کاهش  گزارش کردند) 2004(پلتر و همکاران  .است

کاهش میزان آبیاري در هر مرحله از رشد پیاز منجر به 
 پژوهشکه یافته آنان با نتایج این  .گرددعملکرد آن می

   .داردمطابقت 
شت مستقیم بذر در روش کا وخعملکرد س

است که نسبت به کاشت به روش  تن در هکتار 54/45
تن در هکتار بیشتر بود این افزایش عملکرد  6/0نشایی 

اثر متقابل دور آبیاري و روش کاشت بر  .معنی دار نشد
ترین میزان عملکرد با دار بود بیشسوخ معنی عملکرد

تن در هکتار از در روش کاشت مستقیم بذر، با  87/61
میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر بدست آمد  40دور آبیاري

اما در این دور آبیاري بین دو روش کاشت از نظر عملکرد 
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کمترین . داري مشاهده نشدسوخ پیاز تفاوت معنی
روش کشت مستقیم بذر با دور  عملکرد سوخ پیاز در

 30/30( متر از تشتک تبخیر مشاهده شد میلی 130آبیاري 
دو روش مستقیم بذري و نشایی در این ). تن در هکتار

 داري داشتنددور آبیاري از نظر عملکرد تفاوت معنی
ولی وجود سرماي زود رس پاییزي در منطقه  .)3(جدول 

ایی، این روش زنجان و زود رس بودن محصول کاشت نش
کشت براي منطقه زنجان و شرایط مشابه از لحاظ اقلیم و 

) 1387(در پژوهشی میزائی و خدادي . خاك مناسب است
در منطقه جیرفت نشان داد در بین سه روش کاشت شامل 

، آنیون ست و کاشت مستقیم بذر، مناسبترین ییکاشت نشا
تن  1/95کاشت روش تولید نشاء کاري بود که با عملکرد 

نتایج براتس و . در هکتار  بیشترین عملکرد را داشت
 45 نشان داد میزان برداشت کاشت نشایی) 1996(هیلک 

تن در هکتار بود که در مقایسه با کاشت مستقیم بذر از 
تن در هکتار افزایش تولید و دو هفته زودرسی نسبت  15

 .به کاشت مستقیم بذر برخوردار بود

  
  دوقلوزایی

هاي آبیاري بر درصد دوقلوزایی اثر اصلی دور
درصد  6/10بیشترین مقدار با  .بود دار سوخ پیاز معنی

در دورهاي آبیاري . بوده است )E1(مربوط به دور آبیاري 
هر چند  .طوالنی این صفت در محصول پیاز کم شده است

از این نظر معنی دار ) E4(و  )E3(که اختالف تیمارهاي 
نشان داد که بیشترین ) 1989(چانگ  پژوهش نتایج. نبود

-میروز  10تا  7دور آبیاري عملکرد پیاز در تیمار 

و کوتاه شدن  وي دریافت با افزایش آب مصرفی.باشد
یش زاهاي چند قلو افیازپفاصله بین دور آبیاري تعداد 

  .یافت
  

  قطر گلوگاه
قطـر   بـر دورهـاي آبیـاري   کـه  نشـان داد   نتایج

یشترین مقدار مربـوط بـه   ب .داشتند يدار معنیتاثیر گلوگاه 
بقیـه دورهـاي    بـود  متـر میلـی  576/1 با )E1(دور آبیاري 

داري گرفتند و اختالف معنیقرار  ترپائین آبیاري در کالس
لکـرد قطـر   رسـد بـا کـاهش عم    نظر میه ب. با هم نداشتند

کوچک شده و کیفیـت پیـاز از ایـن    گلوگاه در سوخ پیاز 
  . یابد لحاظ افزایش می

  
  خشک سوخ پیازدرصد ماده 

متر تبخیر بیشترین درصد  میلی 40دور آبیاري 
قرار  aداشت و در کالس ها ردر بین تیماماده خشک را 

نیز به ترتیب در  130و  100، 70دورهاي .گرفت
میزان با توجه به نتایج  .قرار گرفتند bو  b ،abهاي  کالس

 )E1(درصد ماده خشک در بیشترین تعداد دور آبیاري 
مقدار را نسبت به سایر دورهاي آبیاري داشت هر بیشترین 

دار نشد معنی )E3(چند این تفاوت با دور آبیاري 
  . )3(جدول

در چهار دور ) 1385(نتایج حاتمی و همکاران 
متر نشان میلی )E4(70و  )E1( ،50)E2( ،60)E3(40آبیاري

-میلی 40خشک مربوط به دور آبیاري داد که میزان ماده 

زن خشک بوته را نسبت به سایر شترین ومتر تبخیر  بی
این تفاوت با سایر دورهاي آبیاري . هاي آبیاري داشتدور

نتایج  مقایسه میانگین ماده خشک نشان  .داري شدمعنی
متر میلی 40داد که روش کاشت مستقیم بذر با دور آبیاري 

را بین ) درصد 5/12(ترین میزان درصد ماده خشک بیش
کمترین میزان ماده خشک . ري داشتدیگر ترکیبات تیما

-میلی 130نیز از روش کاشت  مستقیم بذر با دور آبیاري 

  ).3(درصد بدست آمد جدول  08/11متر تبخیر به میزان 
  

  کارایی مصرف آب
با توجه به نتایج کارایی مصرف آب نشان داد که 

کیلوگرم بر متر معکب ، به  69/10کاشت نشایی با کارایی 
ن سوخ در هکتار تولید کرده است که ت 92/44میزان 

نسبت به روش کاشت مستقیم بذر داراي کارایی مصرف 
آب و عملکرد سوخ باالي در هکتار بود که این تفاوت از 
نظر کارایی مصرف آب بین دو روش کاشت معنی دار 

همچنین نتایج نشان داد که کاشت به روش نشایی با . شد
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در . مصرف آب را داشتباالترین کارایی  )E3(دور آبیاري 
کیلوگرم بر متر مکعب  51/11این دور میزان کارایی آب 

بود ولی میزان عملکرد سوخ پیاز در این دور آبیاري کم 
 نتایج پژوهش خانکهدانی و همکاران). 3(شد جدول 

داري طوري معنینشان داد که با کاهش آبیاري به) 1392(
ترین  که بیشطوري یابد به کارایی مصرف آب افزایش می

آبیاري بعد (کارایی مصرف آب در بین تیمارهاي آبیاري 

از ) Aمیلی متر تبخیر از تشتک کالس 80و 65، 50، 35از 
 120/5(متر تبخیر از تشتک میلی 80تیمار آبیاري پس از 

نتایج تحقیق رستگار . بدست آمد) کیلوگرم در متر مکعب
یی مصرف ترین کارا نشان داد که بیش) 1391(و باغانی 

آب به روشی اختصاص دارد که کمترین مقدار آب در آن 
  .مصرف شده است

  پیاز در نتایج سه سالهبر میانگین صفات مورد مطالعه در تیماره  اثر - 3  جدول

اثر اصلی 
  دور آبیاري

عملکرد سوخ 
  تن درهکتار

کارایی مصرف 
آب کیلوگرم 
  برمترمکعب

دوقلوزایی 
  درصد

قطرگلوگاه 
  مترمیلی

فاع سوخ ارت
  مترسانتی

پنج وزن  
  سوخ گرم

قطر سوخ 
  مترسانتی

درصد ماده 
  خشک

E1 80/60  a 07/9  58/10  a 57/1  a 46/5  a 1./204  a 87/7  a 95/11  a 
E2 88/48 b 50/9  42/6   b 38/1  b 22/5  b 3/181 . b 6/7  b 36/11  b 
E3 05/39  c 51/9  31/4  c 42/1  b 10/5  b 10/162 c 56/7  b 63/11  ab 
E4 20/32  d 06/9  24/4  c 36/1  b 97/4  c 8/1440  d 29/7  c 13/11  b 
LSD5% 47/2  52/0  29/1  093/0  12/0  23/9  16/0  49/0  

E1B1 72/59 a 92/9 a 53/10  a 57/1  ab 58/5  a 50/204  a 92/7  a 40/11  bc 
E1B2 87/61 a 23/8 bc 62/10  a 58/1  a 36/5  b 70/203  a 84/7  ab 50/12  a 
E2B1 23/47 b 30/10 a 30/6  b 33/1  c 42/5  ab 50/185  b 71/7 a bc 36/11  bc 
E2B2 52/50 b 71/8 b 54/6  b 44/1  bc 03/5  de 177 c 50/7  c 17/11  bc 
E3B1 64/38 c 471/10 a 02/4  c 39/1 c 28/5  bc 20/172  d 65/7  bc 55/11 bc 
E3B2 47/39 c 54/8 b 59/4  bc 46/1  abc 93/4  ef 10/152   f 48/7 c 93/11  bc 
E4B1 10/34 d 47/10 a 63/4  bc 37/1  c 15/5  cd 40/160  e 5/7 c 18/11  bc 
E4B2 30/30 e 65/7 c 85/3  c 37/1  c 79/4  f 30/129  g 23/7  ac 08/11 c 

LSD 5%  47/3  73/0  83/1  12/0  17/0  50/3  23/0  70/0  
B1 92/44 a 69/10 a 36/6  41/1  35/5  65/180  69/7  26/11  
B2  54/45 a 28/8 b 39/6  46/1  02/5  52/165  47/7  76/11  

  بذرمستقیم شت اک B:  2شت نشایی واک :B1 و  A متر تبخیر تجمعی از تشتک کالس میلی) E4(130و ) E1( ،70)E2( ،100)E3(40دورهاي آبیاري بعد از 

  گیرينتیجه 
رس پاییزي در منطقه زنجان وجود سرماي زود

دار دن محصول کاشت نشایی،علیرغم معنیو زود رس بو
میلی متر تبخیر،  70و  40عملکرد دورهاي آبیاري  شدن

لحاظ کارایی مصرف  ازبه دلیل کمبود منابع آب در منطقه 
متر تبخیر تجمعی یمیل 70آب، تیمار آبیاري با دور

متر تبخیر تجمعی میلی 40 تر از تیمار آبیاري با دور مناسب
و متر تبخیر میلی 70ین تیمار آبیاري با دورابربنا. باشد می

کشت نشایی براي منطقه زنجان و شرایط مشابه از لحاظ 
  به بد با توجه همچنین  .گردد اقلیم و خاك توصیه می

  
روش ترین مشکل کاشت پیازکاران در سبزي پیاز که عمده

کشاورزان براي رفع . کشت مستقیم پیاز در منطقه می باشد
برابر مقدار الزم بذر مصرف می  هشتتا  پنجاین مشکل 

تا کمبود تراکم بوته را با توجه به سله بستن سطح  کنند
خاك در روش کشت مستقیم جبران کنند در نتیجه با 

جویی در صرفه انتخاب روش کشت نشایی عالوه بر
جویی نیز صرفهمصرف آب در مقدار بذر براي کاشت 

اقتصادي این روش در منطقه قابل  خواهد شد که از نظر
  .توصیه است
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