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 چکیده

( و تعیین ارتباط صفات .Allium sativum Lده سیر ) هاي گل گروه هدف تشخیص هم این آزمایش با 

ها،  میانگین ةواریانس، مقایس ةهاي آماري تجزی دهي با استفاده از روش مورفولوژیکي با صفت گل

خوشه انجام شد. در این  ةمسیر و تجزی ةگام، تجزی به عامل، رگرسیون گام ةضرایب همبستگي، تجزی

 ةترین برگ، طول و قطر ساق دهي، تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل فات گلص پژوهش

 93خشک سیرچه و عملکرد در  ةماد درصد مجازي، وزن سوخ و سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ،

ها در  دار بین کلون اتفاوت معن بیانگرواریانس آزمایش  ة. نتایج تجزیشدگروه سیر ایراني بررسي  هم

بین صفت  دار ابود. آزمون ضرایب همبستگي، وجود همبستگي منفي معن شده زیابيتمامي صفات ار

مجازي، وزن سوخ  ةترین برگ، قطر ساق دهي با صفات تعداد، طول و عرض برگ، موقعیت طویل گل

 مجازي و ةدار با صفات طول ساق او سیرچه، تعداد سیرچه در سوخ و عملکرد، و همبستگي مثبت معن

ها نشان داد که در عامل اول، بیشترین  نشان داد. آزمون تجزیه به عامل رایرچه خشک س ةماد درصد

مجازي، وزن سوخ و عملکرد و در  ةضرایب مثبت مربوط به صفات تعداد و عرض برگ، قطر ساق

مجازي و وزن سیرچه بود.  ةعامل دوم بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات طول برگ، طول ساق

مجازي و طول برگ  ةگام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته، طول ساق هب رگرسیون گام ةتجزی

علیت )مسیر( نیز نشان داد که صفات تعداد  ةآزمون تجزی دهي داشتند. بیشترین همبستگي را با گل

ثیر مثبت أمجازي بیشترین ت ةثیر منفي مستقیم و صفت طول ساقأبرگ در بوته و طول برگ بیشترین ت

 ةخوش هاي سیر به دو زیر گروه کالستر صفات، کل هم ةاساس تجزی دهي داشتند. بر گلبر  مستقیم را

دهي  ثر بر گلؤنشان داد صفات مورفولوژیکي م پژوهشده تفکیک شدند. نتایج این  ده و غیرگل گل

 منزلة توانند به مجازي بیشتر و تعداد کمتر برگ در بوته، مي ةویژه طول کمتر برگ، طول ساق به

 ند. شونژادي و تولید بذر سیر استفاده  هاي به هاي مورفولوژیکي در برنامهنشانگر
 

 ضرایب همبستگي.گام،  به رگرسیون گامتجزیة عامل، تجزیة علیت، تجزیة کالستر،  :هاي کلیديواژه

 

 مقدمه

 ( گياهي ديپلوئيد.Allium sativum Lسير ) 

(14=x2=n2است که به )  منظور توليد سيرچه و سوخ آن

و مرکز  أ(. مبدFigliuolo et al., 2001شود ) کشت مي

مرکز آن دومين سير، آسياي مرکزي )قزاقستان( و  ةاولي

 ,Etoh & Simon)است مديترانه بوده  ةکوه قفقاز و حوز

( و سپس به غرب، شرق و جنوب پراکنده شده 2002

بارور  (. اگرچه سير معموالً غيرEtoh et al., 2001است )

شود، تنوع  جنسي تکثير مي رت غيرصو هو ب است

هايي  اي را در ويژگي کشاورزي و مورفولوژيکي گسترده
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دهي، رنگ گل،  سوخ، ارتفاع گياه، گل ةمانند رنگ و انداز

هاي  سيرچه ةسيرچه، باروري و توسع ةتعداد و انداز

رشد، خاصيت انبارداري،  ةآذين، طول دور هوايي در گل

وکليماتيک نشان خواب و سازگاري به شرايط آگر

 ,.Pooler & Simon, 1993; Del Pozo et alدهد ) مي

1997; Lallemand et al., 1997; López et al., 1997;. 

Figliuolo et al., 2001اساس صفات  (. انتخاب بر

ند، کمک قابل ا يآساني قابل دسترس مورفولوژيک که به

 ده و احتماالً هاي گل گروه انتخاب هم راستاي توجهي در

( تنوع ژنتيکي Etoh et al., 2001د. )کربارور خواهد 

آوري شده در  هاي سير جمع زيادي را در ميان توده

گونه( در مقايسه با  أمبد ةآسياي مرکزي )مرکز اولي

آوري شده از خارج مرکز اوليه، تشخيص  سيرهاي جمع

 95( در بررسي تنوع ژنتيکي 2009) Vafaiiدادند. 

تنوع  شده هاي مطالعه د تودهکرگروه سير، اعالم  هم

 95اي را در صفات مورفولوژيکي نشان دادند و  گسترده

که است ده کرگروه را به چهار گروه اصلي تقسيم  هم

گروه باالترين تنوع را در  هم 13گروه چهارم آن با 

 وگرام نشان داد. ردند

Takagi (1990 سيرها را از نظر توانايي براي )

ده  ده ناقص و گل ده، گل يرگلدهي به سه گروه غ گل

 ةد تنها گروه سوم ساقکربندي و اعالم  کامل طبقه

 ةضخيم و بلند با تعداد زيادي گل و پيازچ ةدهند گل

د، کرهمچنين اعالم  پژوهشگرند. اين کن هوايي توليد مي

دهند و اگر هم گل  هاي سير گل نمي بسياري از کلون

کنند.  يد ميبدون گل تول ةدهند هاي گل  بدهند ساقه

Mathew et al. (2005 اعالم )دهي تنها در  دند که گلکر

افتد. همچنين  سيرهاي با حداقل هفت برگ اتفاق مي

دهي در  نيازهاي ديگر را براي گل پيش پژوهشگراناين 

متر، قطر  سانتي 27سيرهاي آسيايي، حداقل ارتفاع گياه 

متر، وزن  سانتي 5/9متر، قطر سوخ  سانتي 4/1طوقه 

مربع  متر سانتي 6/132گرم و سطح برگ پايه  7/22سوخ 

 Kamenestsky ( و2002) Etoh & Simonدند. کراعالم 

et al. (2003ژنوتيپ )  هاي سير را از نظر توانايي براي

بارور و پذيرش  ةدهنده، چتر گل، گرد گل ةتوليد ساق

 اي متنوع دانستند. طور قابل مالحظه هکالله، ب

محسوب  دنيا در گياهي مهم تنوع راکزم از ايران فالت 

 منزلة هشناسان، ب آليوم ( و در بينMosavi, 1994شود ) مي

هالل پراکنش سير شناخته شده است و مطالعات 

( Baghalian et al., 2005; Vafaii, 2007) مورفولوژيکي

 ةدهند ( نشانVafaii et al., 2007و مطالعات مولکولي )

هاي شرق  گروه ويژه هم هير بهاي س گروه تنوع گسترده هم

 مراکز اولين از يکي همچنين کشور ايران .استکشور 

 فالت همانند مناطقي از و سير بوده سير گياه پراکنش

 ,Etoh & Simon) يافته است راه غرب دنياي به ايران

دنيا  پژوهشگرانهاي اخير، توجه خاص  در سال .(2002

براي توليد بذر مقدمه و بستري  منزلة هدهي سير ب به گل

هاي  گروه واقعي آن، لزوم توجه جدي به شناسايي هم

سازي براي توليد بذر و  ده سير ايراني با هدف بستر گل

 هاي پژوهشد. کن امکان اصالح سير ايراني را ايجاب مي

خصوص شناسايي صفات مورفولوژيکي سير  زيادي در

ثر بر عملکرد آن انجام شده است، اما ؤويژه صفات م هب

دهي سير  تاکنون ارتباط صفات مورفولوژيکي با گل

بررسي و مطالعه نشده است. در صورت شناسايي 

دهي، ميزان  نشانگرهاي داراي همبستگي با صفت گل

طور قابل توجهي  هنژادي ارقام سير ب پيشرفت در به

 Etoh & Simon افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال،

ارتباط ثابت ميان Pooler & Simon (1994 )( و 2002)

و  ندها را تشخيص داد کردن گرده ها و آزاد رنگ بساک

هاي سير نر بارور،  گروه دند در بيشتر همکراعالم 

کنون  که تا آنجا ها به رنگ ارغواني هستند. از بساک

دقيقي براي شناسايي  شيميايي هاي مولکولي و بيو روش

 ده و بارور سير يافت نشده است، هدف هاي گل کلون

ده و تعيين  هاي گل گروه اصلي اين آزمايش تشخيص هم

دهي براي  ارتباط صفات مورفولوژيکي با صفت گل

دستيابي به نشانگر يا نشانگرهايي بود که بتوانند در 

 ده، مفيد واقع شوند.  هاي گل گروه انتخاب هم

 

 ها مواد و روش
 مواد گياهی

غرب،  گروه سير از شرق، هم 91 پژوهش،براي انجام اين  

تهيه و در اين  1 جنوب و شمال کشور به شرح جدول

هاي مختلف پس  هاي توده ند. سيرچهشدآزمون ارزيابي 

 191از جداسازي، در اواسط آبان در خطوطي به طول 

تکرار در  6متر و در  سانتي 27متر و به فواصل  سانتي

کشاورزي  ةتحقيقاتي گروه باغباني دانشکد ةمزرع
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دند. کود فسفره از منبع شدانشگاه اراک کشت 

مربع و کود  گرم بر متر 21فسفات تريپل به ميزان  سوپر

گرم بر  27پتاسه از منبع سولفات پتاسيم به ميزان 

يز و يطور يکسان در پا هها ب توده ةبراي هم مربع و متر

د. کود نيتروژن نيز از نوع اوره به شقبل از کاشت مصرف 

صورت سرک و در سه  همربع فقط ب گرم بر متر 91ميزان 

 مرحله از اواخر اسفند شروع و به فواصل دو هفته يک

يز پس از يآبياري در پا ةد. اولين مرحلشبار، مصرف 

کاشت و اولين آبياري در بهار از اواسط ارديبهشت شروع 

اساس نياز گياه و با توجه به دماي محيط به فواصل  و بر

 د.شداشت، انجام روز قبل از بر 11بار و تا   روز يک 5ـ 7

 

 شده صفات ارزیابی

گروه  گيري صفات، تعداد پنج بوته از هر هم براي اندازه

صورت تصادفي انتخاب و تمامي صفات مورد نظر روي  به

اين پنج بوته سنجيده شد. صفات تعداد، طول و عرض 

ترين برگ، طول و  گرفتن( طويل برگ، موقعيت )مکان قرار

زن سوخ، ميانگين و تعداد قطر ساقة مجازي، ميانگين و

مادة خشک و عملکرد در  درصد سيرچه در سوخ،

 گيري و ارزيابي شدند. هاي سير به شرح زير اندازه گروه هم

 

 تعداد برگ در بوته

براي شمارش تعداد برگ در بوته، در پايان رشد رويشي 

و ظهور آخرين برگ در بوته، تعداد برگ در بوته 

 گيري شد. شمارش و ميانگين

 
 طول برگ

براي تعيين طول برگ، در پايان رشد رويشـي بوتـه و اتمـام    

ها، از هـر بوتـه، طـول سـه بـرگ از سـطح        رشد طولي برگ

 گيري شد. گيري و ميانگين خاک تا نوک برگ، اندازه

 

 عرض برگ

براي تعيين عرض برگ، در پايان رشد رويشي بوته، از 

زي مجا ةهر بوته، عرض سه برگ در محل اتصال به ساق

 گيري شد. نهايت ميانگين گيري و در اندازه

 
 ترین برگ موقعيت طویل

 ةترين برگ در هر بوته و مقايس براي تعيين مکان طويل

هاي هر  هاي مختلف، ابتدا طول تمام برگ گروه بين هم

ها مشخص و سپس  بوته از سطح زمين تا نوک برگ

 گيري شد. ترين برگ تعيين و ميانگين طويل ةشمار

 

 مجازی ةو قطر ساقطول 

مجازي، در پايان رشد رويشي با  ةبراي تعيين قطر ساق

مجازي در محل  ةاستفاده از کوليس ديجيتال، قطر ساق

متر باالتر از سطح زمين و براي تعيين طول  پنج سانتي

مجازي، ارتفاع آن از سطح زمين تا محل انشعاب  ةساق

شدن( آخرين برگ با استفاده از متر فلزي  )باز

 د.شگيري  گيري و ميانگين ندازها

 

 دهی گل

 ةدر پايان رشد رويشي و پس از ظهور و رشد ساق

 منزلة هدهنده ب گل ةهاي داراي ساق گروه دهنده، هم گل

دهنده  گل ةهاي فاقد ساق گروه و هم 2 ده و با کد گل

 در نظر گرفته شدند. 1 ده و با کد غيرگل منزلة هب

 

 عملکرد

ها خشک شدند و  بوته درصد 51يي پس از آنکه اندام هوا

هاي هر کرت از زمين  بر روي زمين خوابيدند، کل سوخ

هاي  شدن رطوبت، سوخ خارج شدند. براي يکنواخت

ساعت بر روي روزنامه و در هواي  26مدت  شده به برداشت

باز قرار گرفتند و سپس توزين شدند. سپس عملکرد هر 

د حاصل بر هاي حاصل تقسيم و عد کرت بر تعداد سوخ

شده براي هر بوتة سير ضرب و نتيجه  فضاي اختصاص داده

 مربع ضرب شد. نيز بر تعداد بوته در هر متر

 

 ميانگين وزن سوخ 

شده از  براي اعمال دقت بيشتر، وزن کل سوخ برداشت

تقسيم آن بر تعداد سوخ  و ازشد هر پالت تعيين 

 دست آمد.ه گروه ب شده، ميانگين سوخ هر هم برداشت

 
 تعداد و ميانگين وزن سيرچه

صورت  شده، پنج سوخ به هاي برداشت ابتدا از کل سوخ

گيري شد. سپس  تصادفي انتخاب و وزن آن اندازه

هاي انتخابي مجزا و تعداد آن شمارش  هاي سوخ سيرچه

ها بر پنج، ميانگين تعداد  د. از تقسيم تعداد سيرچهش
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ها،  د حبهسيرچه و از تقسيم وزن کل پنج سوخ بر تعدا

 د. شها تعيين  ميانگين وزن سيرچه

 

 خشک ةماد درصد 

هاي سير پس از برداشت براي حذف  گروه هاي هم سوخ

مدت دو  ها، به شدن رطوبت آن رطوبت مزرعه و يکنواخت

هاي  قرار داده شدند. سپس از سوخ اتاقهفته در دماي 

طور تصادفي انتخاب و پس از  هشده، پنج سوخ ب برداشت

 111و  شدندها از سوخ، خرد و مخلوط  ردن حبهکجدا

صورت تصادفي انتخاب، توزين و در پتري  گرم از آن به

گراد  سانتي ةدرج 51و درون آون با دماي شد ريخته 

خشک  ة. سپس مقدار مادگرفتساعت قرار  63مدت  به

 گيري شد.  درصد مانده توزين و باقي

کالستر،  ةهاي آماري، تجزي واريانس، توصيف ةتجزي 

گام با استفاده از  به به عامل و رگرسيون گام ةتجزي

تعيين ضرايب  برايانجام شد. همچنين  SPSSافزار  نرم

 د.شاستفاده  PATH1افزار  مسير از نرم

 

 و بحث  نتایج

 واریانس ةتجزی

براساس نتايج تجزية واريانس، صفات تعداد برگ در بوته،  

ل و قطر ساقة ترين برگ، طو طول برگ، موقعيت طويل

 مجازي، وزن سوخ، وزن سيرچه، تعداد سيرچه در سوخ و

و صفت عرض برگ  درصد 1مادة خشک در سطح  درصد

ها نشان  گروه داري در بين هم تفاوت معنا درصد 7در سطح 

 شده بود.  هاي بررسي گروه دادند که بيانگر تنوع در بين هم

 

 ها ميانگين ةمقایس

منظور  ها، به گروه اختالف بين هم بودن دار ابا توجه به معن 

 ة، مقايسشده ها از نظر صفات ارزيابي بندي آن گروه

اي دانکن انجام شد  دامنه ها به روش آزمون چند ميانگين

 آورده شده است. 1   که نتايج آن در جدول

 ةکلون ساق 17، فقط شده کلون آزمايش 91از 

آذين توليد کردند. بسياري از  دهنده و گل گل

نشان دادند  شده هاي بررسي گروه نيز در هم وهشگرانپژ

دهنده و  گل ةها قادر به توليد ساق گروه که برخي از هم

. براي  (Etoh, 1982; Takagi, 1990)آذين هستند  گل

ها در  ها و گل ممانعت از رقابت شديد بين تاپست

ها در چند  تاپست (،Pooler & Simon, 1994)آذين  گل

هاي سير قطع  آذين از بوته هايت گلندرمرحله حذف و 

د و پس از نگهداري در ظروف محتوي آب و مواد ش

و مقداري بذر نيز به شد غذايي، تعدادي ميوه تشکيل 

آمده  دست آذين، گل، ميوه و بذر به دست آمد. تصاوير گل

  مشخص شده است. 1  ده در شکل هاي گل از برخي توده
. 

 
 ده سير هاي گل ( کلونD( و بذر )C(، ميوه )Bگل )(، Aآذين ) . تصاوير گل1 شکل

 

ده بود، با  گل گروه غير جام که يک هم گروه تربت هم 

مربع، بيشترين  کيلوگرم در متر 99/9ميانگين عملکرد 

، 2و  1 هاي مشهد گروه عملکرد را داشت که فقط با هم

ند، هستده  گل که همگي غير 2، قاين و الموت2قزوين

 ري نداشت. دا اتفاوت معن

نشان  شده هاي ساير صفات بررسي ميانگين ةمقايس 

گروه  داد که بيشترين تعداد برگ در بوته مربوط به هم

گروه  عدد( و کمترين آن مربوط به هم 11) 2قزوين

جام با  گروه تربت عدد( بوده است. هم 77/4مازندران )

متر، باالترين طول برگ و  سانتي 33/31طول برگ 

متر،  سانتي 31/77ي سيستان با طول برگ گروه محل هم

جام با عرض  گروه تربت کمترين طول برگ را داشت. هم

گروه  متر، باالترين عرض برگ و هم سانتي 92/2برگ 

متر، کمترين  سانتي 92/1نقب بابلسر با عرض برگ  ينيپا

گروه تنکابن با  عرض برگ را به خود اختصاص دادند. هم

 ةمتر، بلندترين ساق نتيسا 21/25مجازي  ةطول ساق
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 59/14مجازي  ةگروه طبس با طول ساق مجازي و هم

گروه  مجازي را داشت. هم ةمتر، کمترين طول ساق سانتي

متر داراي  سانتي 34/1مجازي  ةجام با قطر ساق تربت

با  1گروه مازندران هم د ووبمجازي  ةبيشترين قطر ساق

 ةساقمتر کمترين قطر  سانتي 56/1مجازي  ةقطر ساق

جام با ميانگين وزن سوخ  گروه تربت . همرا داشتمجازي 

گروه محلي  گرم، بيشترين وزن سوخ و هم 13/39

گرم، کمترين وزن  17/22سيستان با ميانگين وزن سوخ 

با ميانگين وزن سيرچه  2گروه قزوين . همندسوخ را داشت

گروه محلي  گرم، بيشترين وزن سيرچه و هم 37/3

گرم، کمترين  23/9 ن وزن سيرچهسيستان با ميانگي

، سيرچه 49/17گروه طبس با  . همداشتندوزن سيرچه را 

گروه  و همرا داشت بيشترين تعداد سيرچه در سوخ 

کمترين تعداد داراي ، سيرچه 36/7اشرفيه با  ةآستان

نقب بابلسر با ميزان  ينيگروه پا . همبودسيرچه در سوخ 

را خشک  ةان مادباالترين ميز درصد  16/95خشک  ةماد

  33/23خشک  ةگروه قاين با ميزان ماد و همداشت 

 .بودخشک  ةکمترين ميزان مادداراي  درصد

 
 گروه مختلف سير ايراني با استفاده از آزمون دانکن هم 91شده در  هاي صفات بررسي . مقايسة ميانگين1  جدول

 تعداد 

  برگ

 در بوته

 طول 

 برگ 

(cm) 

 عرض 

 برگ 

(cm) 

  موقعيت

 ترين طويل

 برگ

 ة طول ساق

  مجازي

(cm) 

 ة قطر ساق

  مجازي

(cm) 

 وزن

 سوخ 

(gr) 

 وزن

 سيرچه

(gr) 

 تعداد

 سيرچه

 در سير

 ةماد

 خشک

)%( 

 عملکرد

(kg/m2) 
 رديف گروهنام هم دهي گل

7/90  gh 61/30  def 1/46  efg 1/39  de 22/34  bcd 0/89  ijk 32/28  ghi 4/89  cde 7/06  hi 35/01  abc 192/2   ghi * 1 2 مازندران 

7/40  hij 67/12  bcd 1/58  def 1/00  e 22/21  bcd 0/94  ijk 34/78  ghi 6/41  bcd 5/94  j 36/66  a 1/391  ghi * 2 آستانه اشرفيه 

7/21  hij 66/86  bcd 1/67  cde 1/35  de 20/53  cde 1/38  cde 36/12  ghi 4/70  def 9/63  cde 36/24  ab 1/445  ghi * 9 چيني زابل 

7/70  hi 70/23  bcd  1/82  abc 1/15  de  25/45  ab 1/20  fgh 45/84  cde 5/50  bcd 9/69  cde 34/44  abc 1/833  cde *  6 جويبار 

7/25  hij 66/48  bcd 1/68  bcd 1/40  de 23/48  abc 0/94  ijk 38/41  fgh 6/05  bcd 7/50  ghi 36/49  ab 1/536  fgh * 7 لشت نشاء 

7/90  gh 70/28  bcd 1/68  bcd 1/25  de 24/25  abc  1/10  hij 45/71  cde 6/16  bcd 6/81  hi 32/92  abc 1/829  cde * 4 محلي لنگرود 

7/27  hij 55/80  f 1/45  efg 1/20  de 18/44  efg 0/82  jkl 22/05  i 3/29  e 7/13  hi 33/07  abc 0/882  i * 5 محلي سيستان 

6/55  j 63/18  cde 1/40  fg 1/45  de 19/20  def 0/74  l 28/77  hi 4/62  def 8/31  efg 35/86  ab 1/151  hi * 3 1 مازندران 

6/75  ij 63/76  cde 1/58  def 1/40  de 21/33  bcd 0/94  ijk 32/40  ghi 4/36  def 7/88  fgh 32/45  abc 1/296  ghi * 3 مازند زابل 

8/80  def 69/18  bcd 1/87  abc 1/40  de 23/74  abc 1/17  fgh 54/37  bcd 5/10  cde 11/13  bcd 34/28  abc 2/175  bcd * 11 نجکش بهشهر 

6/80  ij 63/28  cde 1/32  g 1/20  de 20/03  cde 0/75  kl 31/07  ghi 4/81  def 6/88  hi 37/04  a 1/243  ghi * 11 پائين نقب بابلسر 

8/02  fgh 66/64  bcd 1/46  efg 1/35  de 21/46  bcd 1/06  hij 41/58  efg 6/47  bcd 6/75  ij 32/77  abc 1/663  efg * 12 رمدان گلوگاه 

8/02  fgh 69/36  bcd 1/74  bcd 1/20  de 21/70  bcd 1/14  ghi 51/11  bcd 5/04  cde 6/81  hi 33/71  abc 2/044  bcd * 19 تبريز 

8/95  def 73/84  ab 1/93  abc 1/45  de 27/21  a 1/22  efg 51/62  bcd 5/87  bcd 9/19  def 33/78  abc 2/065  bcd * 16 تنکابن 

8/18  efg 70/11  bcd 1/84  abc 1/16  de 23/83  abc 1/17  fgh 51/76  bcd 5/55  bcd 6/69  ij 34/55  abc 2/071  bcd * 17 يزد 

9/79  bcd 70/06  bcd 1/97  abc 2/34  bc 19/69  cde 1/59  bcd 51/42  bcd 6/19  bcd 8/63  def 35/10  abc 2/057  bcd  14 اهواز 

10/40  abc 75/20  ab 2/25  ab 1/90  cd 22/20  bcd 1/71  abc 70/48  ab 5/78  bcd 12/13  bcd 33/22  abc 2/819  ab     15 2الموت 

9/83  bc 68/14  bcd 1/88  abc 1/90  cd 20/84  bcd 1/48  cde 42/61  def 4/50  def 10/38  bcd 32/47  abc 1/704  def  13 علي اباد همدان 

10/19  abc 68/19  bcd 1/98  abc 1/95  cd 20/11  cde 1/40  cde 45/88  cde 4/40  def 11/56  bcd 33/94  abc 1/835  cde  13 بهار 

9/60  bcd 69/40  bcd 2/07  abc 3/27  a 18/78  efg 1/64  abc 63/88  abc 6/64  bcd 10/25  bcd 28/88  g 2/555  abc  21 قاين 

11/00  a 75/03  ab 2/17  abc 1/90  cd 22/93  abc 1/92  ab 69/37  abc 9/85  a 9/25  def 29/69  def 2/775  abc  21 2ن قزوي 

10/30  abc 67/88  bcd 1/85  abc 2/40  bc 17/10  gh 1/60  bcd 52/14  bcd 5/01  cde 11/69  bcd 30/80  cde 2/086  bcd  22 گلپايگان 

9/49  cd 67/50  bcd 1/70  bcd 1/98  cd 18/21  fgh 1/35  def 51/28  bcd 4/66  def 12/81  abc 34/79  abc 2/051  bcd  29 رکاشم 

10/60  ab 75/58  ab 1/87  abc 2/65  abc 21/60  bcd 1/73  abc 65/74  abc 7/52  b 10/88  bcd 34/18  abc 2/630  abc   26 1مشهد 

9/55  bcd 71/91  bc 1/98  abc 1/85  cde 21/15  bcd 1/56  cde 67/53  abc 6/53  bcd 10/13  bcd 32/72  abc 2/701  abc   27 2مشهد 

9/15  de 66/30  bcd 2/01  abc 2/55  abc 17.23  gh 1/46  cde 51/91  bcd 4/37  def 13/38  ab 33/13  abc 2/076  bcd  24 شيروان 

9/03  de 70/57  bcd 2/21  abc 3/00  ab 18/75  efg 1/72  abc 60/61  bcd 5/68  bcd 10/94  bcd 32/02  bcd 2/425  bcd  25 همدان سوالن 

10/50  abc 60/40  ef 1/90  abc 3/05  ab 16/73  h 1/47  cde 51/26  bcd 3/40 ef 15/63  a 33/91  abc 2/050  bcd  23 طبس 

10/60  ab 80/98  a 2/32  a 3/10  ab 22/73  bcd 1/96  a 83/18  a 7/30  bc 13/25  ab 29/34  efg 3/327  a   23 تربت جام 

9/75  bcd 69/77  bcd 1/82  abc 2/30  bc 19/73  cde 1/52  cde 54/72  bcd 5/63  bcd 12/06  bcd 29/27  fg 2/189  bcd  91 تويسرکان 
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Figliuolo et al. (2001 در پژوهشي که بر روي )

هاي مختلف سير انجام دادند، ارتفاع گياه را  گروه هم

رض متر، ع سانتي 92/63متر، طول برگ را  سانتي 47/59

 76/11متر، تعداد برگ در بوته را  ميلي 91/13برگ را 

متر، قطر گردن  سانتي43/11عدد، ارتفاع ساقة مجازي را 

 93/16متر، تعداد سيرچه در سوخ را  سانتي 72/1را 

 27/9گرم و وزن سيرچه را  33/69عدد، وزن سوخ را 

( در مقايسة 2007) .Abbasifar et al گرم ارزيابي کردند.

گروه  هم  هاي سير ايراني اعالم کردند گروه ز همبرخي ا

گرم( و وزن  19/67سير همدان باالترين وزن سوخ )

گروه سير اهواز از نظر  گرم( را داشت؛ هم 29/6سيرچه )

عدد( و مادة خشک  99/12تعداد سيرچه در سوخ )

گروه  ( باالترين مقادير را داشت، ولي همدرصد  51/62)

(، قطر 39/11برگ در بوته ) سير تفرش از نظر تعداد

 5/6متر(، عرض برگ ) سانتي 4/1ساقة مجازي )

عدد( داراي  39/11متر( و تعداد برگ در بوته ) سانتي

( در 2005) .Baghalian et alبيشترين مقادير بود. 

)رامهرمز( تا  5/1پژوهشي ميانگين وزن سيرچه را از 

 14)طالقان( گرم و ميانگين وزن سوخ را از  66/7

)طالقان( گرم و تعداد سيرچه در  96/42( تا 1)تالش

عدد گزارش کردند. نتايج اين  61تا  5سوخ را از 

هاي اين پژوهشگران مطابقت دارد.  آزمايش با يافته

هاي جزئي بين نتايج پژوهشگران، به وجود تنوع  تفاوت

هاي سير و همچنين تأثيرات  گروه زياد در بين هم

ويژه دما و طول  آزمايش به متفاوت اقليمي شرايط محل

 ;Etoh & Simon, 2002روز نسبت داده شده است )

Kamenestsky et al., 2004; Jenderek & Hannan, .

2004 .) 

ميانگين صفات در بين  ةمجموع از مقايس  در 

سيرهاي   دشو ده مشخص مي ده و غيرگل هاي گل گروه هم

قطر ده تعداد برگ در بوته، طول برگ، عرض برگ،  گل

مجازي، وزن سوخ، تعداد سيرچه در سوخ و  ةساق

ده  همچنين عملکرد کمتري نسبت به سيرهاي غيرگل

ده نسبت به سيرهاي  که سيرهاي گل حالي  اند. در داشته

 ةخشک بيشتر و طول ساق ةماد درصد ده از غيرگل

مجازي بلندتري برخوردار بودند. همچنين در 

دليل  هن برگ، بده موقعيت بلندتري هاي گل گروه هم

 .داشتکمتري  ةمجازي بلندتر شمار ةداشتن ساق

 ضرایب همبستگی

صفات  بيشترشود،  مشاهده مي 2  که در جدول طور همان 

داري  اگيري شده با يکديگر همبستگي مثبت و معن اندازه

تناسب رشد صفات با  ةدهند اند که نشان را نشان داده

جز طول  هات بدهي، با تمامي صف . صفت گلاستيکديگر 

خشک همبستگي منفي  ةماد درصد مجازي و ةساق

داري نشان داده است. با توجه به اينکه سيرهاي  امعن

ده تعداد، طول و عرض  ده نسبت به سيرهاي غيرگل گل

مجازي، وزن سوخ و سيرچه، تعداد  ةبرگ، قطر ساق

 مجازي و ةسيرچه در سير و عملکرد کمتر و طول ساق

توان از اين  ند، ميداشتتري خشک بيش ةماد درصد

نشانگر در انتخاب انواع  منزلة هصفات مورفولوژيکي ب

نژادي استفاده  ده و براي کارهاي به هاي سير گل گروه هم

د. صفت عملکرد با تعداد برگ در بوته، طول برگ، کر

مجازي،  ةترين برگ، قطر ساق عرض برگ، موقعيت طويل

در سوخ در سطح وزن سير، وزن سيرچه و تعداد سيرچه 

دار نشان داد، اما بين  اهمبستگي مثبت معن درصد 1

خشک در  ةماد درصد دهي و عملکرد و دو صفت گل

 دار وجود داشت.  اهمبستگي منفي معن درصد 1سطح 

ده  ده نسبت به سيرهاي غيرگل اساساً سيرهاي گل 

ند. نتايج حاصل از اين آزمايش با دارعملکرد کمتري 

 & Jenderek ن مطابقت دارد.شگراپژوهنتايج ساير 

Simon (2003 اعالم )ده  سيرهاي گل  دند سوخکر

که از نظر اندازه نسبتاً  دارندعدد سيرچه  12تا  6معموالً 

ده معموالً  که سوخ سيرهاي غيرگل حالي ند، درا مشابه

توانند به ميزان  که مي دارندتعداد بيشتري سيرچه 

 .Mathew et alزيادي در اندازه نيز متفاوت باشند. 

دار بااليي بين تعداد  ا( همبستگي مثبت و معن2005)

 يبرگ در بوته، ارتفاع گياه، وزن سوخ و قطر طوقه با القا

( نيز اعالم 2001) .Figliuolo et alدند. کرگل گزارش 

با وزن، دند در سير ارتفاع گياه همبستگي بااليي کر

، کردندکيد أو ت ردارتفاع و قطر سوخ و طول برگ دا

شدت با صفت عملکرد مرتبط است.  هارتفاع گياه سير ب

دند، باالترين کرهمچنين اعالم  پژوهشگراناين 

(، 42/1پذيري در سير مربوط به ارتفاع گياه ) توارث

(، 63/1(، تعداد سيرچه در سوخ )49/1ارتفاع گردن )

(، تعداد برگ 72/1(، قطر سيرچه )64/1وزن سيرچه )

صفات مثل وزن سوخ،  ة( بوده است. بقي69/1در بوته )
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يني داشتند. يپذيري پا ارتفاع سوخ و قطر سوخ توارث

پذيري زياد و همبستگي شديد  بنابراين، ارتفاع گياه با توارث

پالسم سير  تواند براي انتخاب ژرم با وزن و قطر سوخ مي

( اعالم کردند که 2007) .Dorry et alبسيار مفيد باشد. 

ضريب همبستگي فنوتيپي صفات نشان داد که عملکرد با 

درصد مادة خشک همبستگي منفي و با وزن سوخ 

دهد. رگرسيون نزولي صفات نيز  همبستگي مثبت نشان مي

نشان داده است که وزن سوخ، ارتفاع بوته و قطر ساقة 

و از اين صفات مجازي بيشترين تأثير را در عملکرد داشت 

توان استفاده  هاي سير مي گروه بيني عملکرد هم براي پيش

( همبستگي مثبت و 2005) .Baghalian et alکرد. 

معناداري بين وزن سيرچه و وزن سوخ و همبستگي منفي 

بين وزن سيرچه و تعداد سيرچه در سوخ را گزارش کردند. 

نفي در اين آزمايش نيز تعداد سيرچه در سوخ همبستگي م

هاي با تعداد بيشتر  گروه با وزن سيرچه داشت و بنابراين هم

  تري دارند. هاي کوچک سيرچه، سيرچه

 
 گروه سير ايراني هم 91شده در  . ضرايب همبستگي صفات ارزيابي2  جدول

 

 گام به نتایج رگرسيون گام

گام بهترين مدل براي  به با استفاده از رگرسيون گام

نشان داده شده  9  دهي در جدول بيني صفت گل پيش

Rاست. بيشترين ضريب تعيين )
( در بين سه مدل 2

بود.  326/1آمده مربوط به اين مدل و به ميزان  دست به

ت هاي ديگر، صفا اين مدل نسبت به مدل  همچنين

دهي مرتبط کرده است. رگرسيون  بيشتري را با صفت گل

گام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته، طول  به گام

 با  را  همبستگي بيشترين   برگ،  ساقة مجازي و طول

 

دهي دارند، بنابراين از اين سه صفت براي انجام تجزية  گل

( با استفاده از 2007) .Dorry et al مسير استفاده شد.

گام و تجزية عليت اعالم کردند که وزن  به رگرسيون گام

سوخ و عرض برگ، ضرايب همبستگي بااليي با عملکرد را 

کنندة عملکرد بودند.  ترين صفات تعيين داشت و مهم

تنهايي  همچنين اين پژوهشگران اعالم کردند، وزن سوخ به

بيشترين سهم را در تعيين عملکرد سير داشته است و اين 

هاي  گروه عنوان بهترين معيار براي گزينش هم به صفت را

 سير اعالم کردند. 

هاي سير ايراني در  گروه منزلة متغير مستقل در هم دهي )متغير وابسته( با ساير صفات به گام صفت گل به . نتايج رگرسيون گام9  جدول

 درصد  37سطح اطمينان 
F (R2) تعيين ضريب انحراف معيارt ضرايب معادله شده متغير وارد

 932/1 513/3 924/9 عرض از مبدأ

326/1 441/117 
 192/1 -932/5 -297/1 تعداد برگ در بوته

 114/1 473/4 117/1 طول ساقة کاذب

 113/1 -129/9 -123/1 طول برگ

 = گلدهي 924/9- 297/1+ )تعداد برگ(  117/1)طول ساقه(  - 123/1)طول برگ(  مدل پيشنهادي
 

 

 

 

 

 

 دهي گل صفات

 تعداد 

  برگ

 در بوته

 طول 

 برگ
(cm) 

 عرض 

 برگ
(cm) 

 موقعيت 

 ترين  طويل

 برگ

 طول 

 ازيمج ةساق
 (cm) 

 قطر 

 ة مجازيساق
 (cm) 

 وزن 

 سوخ

(gr) 

 وزن 

 سيرچه

(gr) 

 تعداد 

 سيرچه

 وخدر س

  ةماد

 خشک

(%) 

 عملکرد

(kg/m2) 

            1 دهي گل

-332/1 تعداد برگ (**) 1           

-619/1 (cm)طول برگ  (*) 757/1 (**) 1          

-529/1 (cm)عرض برگ  (**) 533/1 (**) 593/1 (**) 1         

-366/1 ترين برگ موقعيت طويل (**) 596/1 (**) 926/1  454/1 (**) 1        

716/1 (cm) ة مجازيطول ساق (**) 133/1-  641/1 (*) 161/1  721/1- (**) 1       

-379/1 (cm) ة مجازيقطر ساق (**) 339/1 (**) 512/1 (**) 333/1 (**) 559/1 (**) 179/1-  1      

-436/1 (gr)وزن سوخ  (**) 313/1 (**) 371/1 (**) 335/1 (**) 471/1 (**) 133/1  336/1 (**) 1     

-226/1 (gr)وزن سيرچه   953/1 (*) 561/1 (**) 691/1 (*) 143/1  623/1 (*) 711/1 (**) 416/1 (**) 1    

-541/1 وختعداد سيرچه در س (**) 529/1 (**) 241/1  423/1 (**) 575/1 (**) 624/1- (*) 455/1 (**) 751/1 (**) 115/1-  1   

777/1 (%)خشک  ةماد (**) 735/1- (**) 614/1- (*) 755/1- (**) 733/1- (**) 169/1  462/1- (**) 414/1- (**) 945/1- (*) 931/1- (*) 1  

-436/1 (kg/m2)عملکرد  (**) 313/1 (**) 371/1 (**) 335/1 (**) 471/1 (**) 133/1  336/1 (**) 111/1  (**) 416/1 (**) 751/1 (**) 414/1- (**) 1 
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 مسير )عليت( ةنتایج تجزی

دهي با  روابط علت و معلولي صفت گل ةنتايج تجزي  

در گام  به رگرسيون گاممنتخب از  شده صفات ارزيابي

 :استنشان داده شده است که به شرح زير  6  جدول
دهي از طريق تعداد برگ در بوته: تعداد برگ  گل .1

دهي  ر گل( ب-42/1در بوته بيشترين اثر مستقيم منفي )

( را -14/1ثير منفي )أ. طول برگ، بيشترين ترا داشت

مستقيم از طريق صفت تعداد برگ در بوته بر  طور غير هب

نهايت تعداد برگ در بوته به  دراست.  دهي داشته  گل

 دهي همبستگي داشت. با گل -33/1ميزان 

دهي از طريق طول برگ: طول برگ اثر  گل .2

 برگ . تعدادداشت دهي  ل( بر گ-23/1مستقيم منفي )

 ة( و طول ساق-94/1ثير منفي )أدر بوته بيشترين ت

طور  ه( را ب26/1ثير مثبت )أمجازي بيشترين ت

دهي داشت  مستقيم از طريق صفت طول برگ بر گل غير

دهي  با گل -61/1نهايت طول برگ به ميزان  درو 

 همبستگي داشت.

مجازي: در بين  ةدهي از طريق طول ساق گل .9

مجازي اثر  ةتنها صفت طول ساق شده صفات ارزيابي

 . تعداد برگ درداشتدهي  ( بر گل72/1مستقيم مثبت )

 

طول برگ بيشترين ( و 12/1) ثير مثبتأبوته بيشترين ت

مستقيم از طريق طول  طور غير ه( را ب-19/1تأثير منفي )

 ةنهايت طول ساقدردهي داشت و  مجازي بر گل ةساق

 دهي شد. ( با گل71/1همبستگي )ايجاد  سببمجازي 

Dorry et al. (2007با استفاده از تجزي )مسير  ة

هاي سير، عرض برگ  گروه نشان دادند که در هم

بيشترين اثر مستقيم و مثبت را بر عملکرد داشته و 

مستقيم مربوط به تعداد برگ در بوته  بيشترين اثر غير

 بهترين معيار براي گزينش بنابراين،بوده است. 

دند. نتايج کرهاي سير را عرض پهنک برگ اعالم  گروه هم

نشان داد بهترين نشانگر با هدف گزينش  پژوهشاين 

اول تعداد کمتر برگ در بوته  ةده در وهل هاي گل گروه هم

 مجازي بوده است. ةو سپس طول بيشتر ساق

با توجه به اينکه صفات تعداد برگ در بوته و طول  

ثير منفي مستقيم و صفت أت ترتيب بيشترين  برگ به

ثير مثبت مستقيم را بر أمجازي بيشترين ت ةطول ساق

توان با استفاده از اين صفات  دهي داشتند، مي گل

ده  هاي سير گل گروه نشانگرهاي قابل اعتماد، هم منزلة به

نژادي و  هاي به تر شناسايي و در برنامه را بهتر و آسان

 د.کراري برد ها بهره توليد بذر سير از آن

هاي سير  گروه دهي هم مستقيم صفات تعداد برگ در بوته، طول برگ و طول ساقة مجازي بر صفت گل . اثرات مستقيم و غير6  جدول

 در تجزية مسير

 ضريب همبستگي 
 مستقيم اثر غير

 رديف صفت اثر مستقيم
 تعداد برگ در بوته (cm)طول برگ  (cm)طول ساقة مجازي 

 1 تعداد برگ در بوته 756/1 - 174/1 155/1  -33/1**
 2 (cm)طول برگ  251/1 99/1 - -131/1 -61/1**

 9 (cm)طول ساقة مجازي  -617/1 -113/1 127/1 - 71/1** 

 

 ای خوشه ةنتایج تجزی

دهي در  نتايج نشان داد حتي بدون اعمال صفت گل 

اصلي تفکيک  ةخوش خوشه، کل خوشه به دو زير ةتجزي

ده و در  هاي گل گروه هم ةکلي 1اصلي  ةوششد. در خ

ده جاي گرفتند.  هاي غيرگل گروه هم ةکلي 2 اصلي ةخوش

( در 2  وگرام حاصل از روش وارد )شکلربا برش دند

 ةخوش 6در  شده هاي سير ارزيابي گروه واحد، هم 7 ةفاصل

هاي  گرفتند. براي تفسير بهتر خوشه مجزا قرار 

 د. شتهيه  7  وگرام، جدولردند

 1 ةهاي خوش ده )ميانگين هاي گل گروه هم ةاز مقايس 

( مشخص 6و  9 ةهاي خوش ده )ميانگين ( و غيرگل2و 

جز طول  هصفات ب ةده در کلي هاي گل گروه شد که هم

تغييرات منفي  درصد خشک ةماد درصد مجازي و ةساق

هاي  گروه و ميانگين خوشه در اين صفات، در هم داشت

چنانچه  بنابراين،کل کمتر بوده است. ده از ميانگين  گل

به دنبال داشتن سيرهايي با سطح سبز، وزن سوخ، وزن 

ويژه عملکرد بيشتري باشيم، نبايد از  سيرچه و به

که در  حالي يم. درکنده استفاده  هاي گل گروه هم

صفات  ةتغييرات در کلي درصد ده، گل هاي غير گروه هم

 درصد خشک ةماد درصد مجازي و ةجز طول ساق هب
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ده  هاي غيرگل گروه است. يعني هم داشتهتغييرات مثبت 

ده در صفات تعداد، طول و  هاي گل گروه در مقايسه با هم

مجازي،  ةترين برگ، قطر ساق عرض برگ، موقعيت طويل

وزن سوخ و سيرچه، تعداد سيرچه در سوخ و عملکرد، 

اند  هداشتباالتري نسبت به ميانگين کل  ةميانگين خوش

مطابقت دارد.  Jenderek (2003) Simon & ه با نتايجک

 ها نشان داد که بهترين خوشه از نظر بين خوشه ةمقايس

هاي  گروه سوم بود. هم ةتغييرات صفات، خوش درصد

 ةماد درصد جز هصفات ب ةموجود در اين خوشه در هم

ند. صرف نظر از داشتتغييرات مثبت  درصد خشک،

وجود در اين خوشه براي هاي م گروه دهي، هم صفت گل

هايي که در اين  گروه شوند. هم کشت و کار توصيه مي

قرار  1اصلي ةده بودند و همگي در خوش آزمايش گل

گرفتند، از مناطق شمالي و شرقي کشور که به محل 

اصلي سير يعني آسياي مرکزي نزديک هستند،  أمبد

Pooler (1991 ،)که  آوري شده بودند. همچنان جمع

شده در آسياي مرکزي را  هاي بررسي گروه هم ةهم تقريباً

  ده و بارور تشخيص داد. گل

 

 عامل ةتجزی

هاي اصلي در تجزيه به عامل نشان  نتايج تجزية آماري عامل 

داشتند.  1داد که تنها دو عامل اصلي مقادير ويژة باالتر از 

درصد   925/49و جمعاً  733/5عامل اول با مقدار ويژة 

  934/21و جمعاً  662/2امل دوم با مقدار ويژه تغييرات و ع

هاي  کنند. مجموع عامل درصد تغييرات کل را توجيه مي

 کنند. درصد تغييرات کل را توجيه مي   456/39اول و دوم، 

 
Dendrogram using Ward Method of Coefficient 

نا  هم روهشماره هم روه

1ما ندرا   

ن نق  بابل ر11  ا ی

2ما ندرا  1

ما ند  ابل 

محلی سی تا  

ر   ویبا

ن ک  ب   ر 1

ت کابن 1

تبری  1

ی د 1

ل  رود  محلی 

ه12 رمدا  گلوگا

 ستانه اشرفیه2

ل   ن ا  

ل  چی ی  اب

2الموت  1

2م  د  2

1م  د  2

2  وین 21

ترب   ا  2

گل ای ا 22

توی رکا   

 این 2

سو   همدا  2

همدا  1 علی  باد 

ر 1 ب ا

اهوا  1

کاشمر 2

شیروا  2

 ب  2

1

2

 

 

 
 مبناي صفات مورفولوژيکي  شده بر يگروه سير ارزياب هم 91اي  . دندروگرام حاصل از تجزية خوشه2  شکل

 توسط روش وارد و ضريب تشابه جاکارد دهي بدون اعمال صفت گل و
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 مبناي صفات مورفولوژيکي گروه سير ايراني بر هم 91هاي دندروگرام  . تفسير خوشه7  جدول

ميانگين 
 کل

 ميانگين 
 6و9هاي  خوشه
هاي  گروه )هم

 ده( غيرگل

 6خوشة 
 هاي شمارة گروه هم

14 ،13 ،13 ،21 ،22 ،
29 ،24 ،25 ،23 ،91 

 9خوشة 
 هاي شمارة گروه هم
15 ،21 ،26 ،27 ،23 

 ميانگين 
 2و1هاي  خوشه

 ده( هاي گل گروه )هم

 2ة خوش
 هاي شمارة گروه هم
2 ،9 ،6 ،7 ،4 ،11 ،

12 ،19 ،16 ،17 

 1خوشة 
 هاي شمارة گروه هم
1 ،5 ،3 ،3 ،11 

 خوشه 
 
 
 
 
 

 صفت 

درصد  
تغييرات 

سبت به )ن
 کل(

ميانگين 
 ها خوشه

درصد  
تغييرات 

)نسبت به 
 کل(

ميانگين 
 خوشه

درصد  
تغييرات 

)نسبت به 
 کل(

ميانگين 
 خوشه

درصد  
تغييرات 

)نسبت به 
 کل(

ميانگين 
 ها خوشه

درصد  
تغييرات 

)نسبت به 
 کل(

ميانگين 
 خوشه

درصد  
تغييرات 

)نسبت به 
 کل(

ميانگين 
 خوشه

8/82 71/16  1/11  10/71 9/76 91/13  10/43 37/16-  7/5  -9/9 7/94 11/21-  تعداد برگ در بوته 7/05 

68/48 39/6  53/51  -0/96 67/82 41/11  75/74 56/6-  26/47  53/1  (cm)طول برگ  61/46 10/25- 69/01 

1/82 39/11  19/2  6/87 1/94 53/14  2/12 71/19-  73/1  (cm)عرض برگ  1/44 20/67- 1/73 6/35- 

1/85 6/23  93/2  33/54 2/47 24/29  2/28 52/23-  9/1  ترين برگ موقعيت طويل 1/33 28/1- 1/27 31/34- 

21/1 22/9-  62/21  -11/28 18/72 36/6  22/12 65/9  39/21  34/11  (cm)طول ساقة مجازي  20/27 3/93- 23/39 

1/32 52/26  47/1  15/24 1/52 13/96  1/77 51/27-  (cm)قة مجازي قطر سا 0/83 37/07- 1/13 14/33- 33 

49/33 72/27  32/41  6/57 52/57 64/66  71/26 77/26-  22/95  (gr)وزن سوخ  29/31 40/58- 45/13 8/51- 

5/54 91/12  29/4  -8/89 5/05 71/99  7/4 14/3-  16/7  63/2  (gr)وزن سيرچه  4/39 20/8- 5/68 

9/68 13/13  69/11  21/19 11/73 33/16  11/13 25/21-  59/5  تعداد سيرچه در سوخ 7/45 23/3- 8/01 17/24- 
33/42 33/9-  19/92  -2/98 32/43 55/6-  31/83 46/96  46/96  64/9  34/58 53/9  (%)مادة خشک  34/69 

1/97 46/27  63/2  6/6 2/1 45/66  2/85 94/26-  63/1  (kg/m2)عملکرد  1/17 40/61- 1/81 8/12- 

 

ول ، در عامل ا4  اساس اطالعات مندرج در جدول بر  

دهي و بيشترين  بيشترين ضريب منفي مربوط به صفت گل

ضرايب مثبت مربوط به تعداد برگ در بوته، عرض برگ، 

ترين برگ، قطر ساقة مجازي )باالترين  موقعيت طويل

اساس عامل دوم،  ضريب(، وزن سوخ و عملکرد بوده است. بر

بيشترين ضرايب منفي مربوط به صفات تعداد سيرچه در 

ترين برگ و بيشترين ضرايب مثبت  يت طويلسوخ و موقع

دهي، طول برگ، طول ساقة مجازي  مربوط به صفات گل

 )باالترين ضريب( و وزن سيرچه بود.

هاي اول و  پالت عامل اساس باي ها بر گروه هم ةکلي 

اول  ة( در چهار ناحيه قرار گرفتند. در ناحي9  دوم )شکل

شده در يادت هايي قرار دارند که از نظر صفا گروه هم

را هاي اول و دوم که بيشترين ضرايب مثبت  عامل

ند، بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند. اين داشت

ولي باالترين ميزان  ندده بود ها همگي غيرگل گروه هم

 وزن سوخ و عملکرد را داشتند.

هايي قرار دارند که از نظر  گروه دوم هم ةدر ناحي 

ند، را دارمثبت در عامل دوم صفاتي که باالترين ضرايب 

ين يمقادير باال، ولي از نظر عامل اول صفاتي با ضرايب پا

دهي، طول برگ و  ها از نظر صفت گل گروه ند. اين همدار

مجازي که در عامل دوم ضريب مثبت بااليي  ةطول ساق

دست آوردند و به همين ه را دارند، مقادير بيشتري را ب

ن ناحيه قرار گرفتند، همگي که در اي يهاي گروه دليل هم

 اند.  ولي عملکرد بااليي نداشته ندده محسوب شد گل

اساس  هاي اول و دوم بر . ترکيب خطي ضرايب عامل4  جدول

 شده صفات ارزيابي

 عامل دوم عامل اول صفات رديف

 147/1 -119/1 دهي گل 1

 -176/1 121/1 تعداد برگ 2

 265/1 133/1 طول برگ 9

 161/1 121/1 عرض برگ 6

 -139/1 114/1 ترين برگ موقعيت طويل 7

 959/1 -114/1 طول ساقه 4

 -113/1 123/1 قطر ساقه 5

 133/1 126/1 وزن سوخ 3

 145/1 وزن سيرچه 3 239/1

 -211/1 136/1 تعداد سيرچه در سوخ 11

 115/1 -131/1 مادة خشک 11

 133/1 126/1 عملکرد 12

 

ايي قرار دارند که از نظر ه گروه سوم هم ةدر ناحي 

هاي اول و دوم که بيشترين  شده در عامليادصفات 

، اما از ندند، کمترين مقدار را داررا داشتضرايب مثبت 

نظر صفاتي که ضرايب منفي بااليي در عامل دوم 

ها  گروه شوند. اين هم ند، مقدار بااليي را شامل ميداشت

 درصد و از نظر صفت شوند ميده محسوب  همگي گل

خشک مقادير باال و از نظر عملکرد کمترين مقادير  ةماد

 اند. دست آوردهه ها ب گروه را در بين هم

هايي قرار دارند که از نظر  گروه در ناحية چهارم هم 

صفات منتخب در عامل اول مقادير بااليي دارند، اما از نظر 
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صفات منتخب )باالترين ضرايب( مثبت در عامل دوم، 

هايي  گروه يني دارند. همچنين در اين ناحيه هممقادير پاي

دوم بيشترين ضرايب منفي را داشتند، اساس عامل  که بر

ده بودند ولي  ها همگي غيرگل گروه گيرند. اين هم قرار مي

 اند.    عمدتاً وزن سوخ و عملکرد بااليي داشته

هاي واقع در ناحية اول و  گروه مجموع کلية هم  در 

هاي واقع در ناحية دوم  گروه و کلية همده  چهارم غيرگل

شوند. در يک نگاه کلي  ده محسوب مي و سوم گل

ده در بيشتر صفات  هاي گل گروه شود که هم مشخص مي

تري نسبت به  ويژه عملکرد، ميانگين پايين رشدي و به

ده صرفاً در  هاي گل گروه اند. هم ده داشته ارقام غيرگل

ادة خشک مقادير م درصد صفات طول ساقة مجازي و

 ده نشان دادند. هاي غيرگل گروه بيشتري را نسبت به هم

 Abbasifar & Dorry (2007 اعالم کردند که در )

تغييرات  درصد  3/51سير سه عامل اصلي براي توجيه 

کند. براي عامل اصلي اول بيشترين ضرايب  کفايت مي

مثبت مربوط به صفات قطر ساقة مجازي، تعداد سيرچه 

خ، وزن سوخ و عملکرد و براي عامل اصلي دوم در سو

بيشترين ضرايب مثبت مربوط به وزن سيرچه و ارتفاع 

 بوته و براي عامل اصلي سوم بيشترين ضرايب 

مادة خشک و ارتفاع بوته بوده  درصد مثبت مربوط به

 است.

 

 
 گروه سير ايراني هم 91شده در  صفات ارزيابياساس  هاي اول و دوم بر پالت عامل . باي9  شکل

 

  گيری کلی نتيجه 

رغم اينکه اقليم محل اجراي آزمايش،  بهدر اين آزمايش  

دهي را در سير  گل ةشرايط الزم براي ورود به مرحل

گروه که عمدتاً  هم 17گروه، فقط  هم 91داشت، از بين 

از مناطق شمال شرق، شمال، شمال غرب و شرق ايران 

آسياي مرکزي نزديک  ةبودند و به ناحي  آوري شده جمع

گروه ديگر که بيشتر متعلق به  هم 17ده و  بودند، گل

ده  مرکزي، غرب و جنوب کشور بودند، غيرگل ةناحي

 & Etoh) پژوهشگران گونه که برخي بودند. همان

Simon, 2002 1994; Pooler & Simon, همبستگي ،)

يد أيو باروري آن را تهاي سير  مثبت بين رنگ بساک

توان  ، ميپژوهشاند، با استفاده از نتايج اين  کرده

ده را با استفاده از صفات  هاي سير گل گروه هم

دهي مثل تعداد، طول و عرض  ثر بر گلؤمورفولوژيکي م

مجازي، وزن کمتر سوخ،  ةکمتر برگ، قطر کمتر ساق

خشک بيشتر و  ةماد درصد تعداد کمتر سيرچه در سوخ،
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ده و در کردي لگرمجازي غربا ةل بيشتر ساقطو

د. کرنژادي و توليد بذر سير استفاده  هاي به برنامه

تواند بسيار  ري اوليه ميلگغربا براياستفاده از اين صفات 

را کاهش و  شده هاي بررسي گروه و حجم هم باشدکارا 

دهي و  هاي داراي توانايي بيشتر در گل تمرکز را بر کلون

 زايش دهد. توليد بذر اف

 
REFERENCES 
1. Abbasifar, A. R. & Dorry, H. R. (2007). Breeding of Tafresh garlic clones and production of superior 

clones. Fifth Congress of Iranian Horticultural Science, 2-5 Sep., Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 

350. (In Farsi) 

2. Abbasifar, A. R., Dorry, H. R. & Asadi, B. (2007). Investigation of quantitative and qualitative in 25 

garlic clones in three regions of Markazi province. Fifth Congress of Iranian Horticultural Science, 2-5 

Sep., Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 72. (In Farsi) 

3. Baghalian, K., Ziai, S. A., Naghavi, M. R., Naghdi Abadi, H. & Khalighi. A. (2005). Evaluation of 

allicin content and botanical traits in Iranian garlic (Allium sativum L.) ecotypes. Scientia Horticulturae, 

103, 155-166. 

4. Del pozo, A., Gonzalez, M. I. & Barraza, C. (1997). Phenological development of 13 clones of garlic 

(Allium sativum L.): Influence of temperature, photoperiod and cold storage. Acta Horticulturae, 443, 

389-394. 

5. Dorry, H. R., Abbasifar, A. R. & Asadi, B. (2007). Investigation of stability in garlic clones by using 

analysis of original components and analysis of AMMI. Fifth Congress of Iranian Horticultural Science, 

2-5 Sep., Shiraz University, Shiraz, Iran, pp. 73. (In Farsi) 

6. Etoh, T. & Simon, P. W. (2002). Diversity, fertility, and seed production of garlic. In: H. Rabinowitch, & 

L. Currah (Eds.), Allium Crop Science: Recent advances. (pp. 101–117). CABI Publication, New York. 

7. Etoh, T. (1982). Development and degeneration of the tapetum in garlic, Allium sativum L. Memories of 

the Faculty of Agriculture of Kagoshima University, 18, 75-84.  

8. Etoh, T., Watanabe, H. & Iwai, S. (2001). RAPD variation of garlic clones in the center of origin and the 

westernmost area of dietribution. Memories of the Faculty of Agriculture of Kagoshima University, 37, 21-27. 

9. Figliuolo, G., Candido, V., Logozzo, G., Miccolis, V. & Spagnoletti, Z.P.L. (2001). Genetic evaluation 

of cultivated garlic germplasm (Allium sativum L. and A. ampeloprasum L.). Euphytica, 121, 325-334. 

10. Jenderek, M. M. & Hannan, R. M. (2004). Variation in reproductive characteristics and seed production 

in the USDA garlic germplasm collection. Hort Science, 39,485-488. 

11. Kamenestsky, R., London, I., Khassanov, F., Kik, C. & Rabinowitch, H.D. (2003). Garlic (Allium 

sativum L.) and its wild relatives from central Asia: Evaluation for fertility potential. Acta Horticulturae, 

637, 83-91. 

12. Kamenetsky, R., Shafir, I.L., Zemah, H., Barzilay, A. & Rabinowitch, H.D. (2004). Environmental control of 

garlic growth and florogenesis. Journal of the American Society for Horticultural Science, 129, 144-151. 

13. Lallemand, J., Messiaen, C. M., Briand, F. & Etoh, T. (1997). Delimitation of varietal groups on garlic (Allium 

sativum L.) by morphological, physiological, and biochemical characters. Acta Horticulturae, 433, 123-132. 

14. López Frasca, A., Silvestriy, V. & Rigoni, C. (1997). Métodos convencionales del mejoramiento genético del 

ajo. Cultivaresy Producción de Semilla (INTA, Argentina), 2, 32-48. 

15. Mathew, D., Ahmed, Z. & Singh, N. (2005). Formulation of flowering index, morphological 

relationships and yield prediction system in true garlic aerial seed bulbil production. HortScience, 40, 

2036-2039. 

16. Mosavi, A. (1994). Evaluation of characteristics ecophysiological Iranian Tare. M.Sc. Thesis. Faculty of 

Agriculture, University of Tehran. Iran. (In Farsi) 

17. Pooler, M. R. & Simon, P. W. (1993). Garlic flowering in response to clone, photoperiod, growth 

temperature, and cold storage. HortScience, 28, 1085-1086. 

18. Pooler, M. R. (1991). Sexual reproduction in garlic (Allium sativum L.). Ph.D. thesis. Faculty of 

Agriculture, Wisconsin University, USA. 

19. Pooler, M.R. & Simon, P.W. (1994). True seed production in garlic. Sexual Plant Reproduction, 7, 282-286. 

20. Simon, P. S. & Jenderek, M. M. (2003). Flowering, seed production, and the Genesis of garlic breeding. 

Plant Breeding Reviews, 23, 211-244. 

21. Takagi, H. (1990). Biochemistry, Food Science, and Minor crops. In: J. L. Brewster, & H. D. 

Rabinowitch, (Eds.), Onions and Allied Crops. (pp. 109–146). CRC Press. 

22. Vafaii, Y., Dashti, F., Mardi, M. & Ershadi, A. (2009). A detection of genetic diversity among Iranian 

garlic clones (Allium sativum L.) via morphological characters and AFLP markers. Iranian Journal of 

Agricultural Sciences, 40, 13-22. (In Farsi)  



 57 ... دهي در مطالعة ارتباط بين صفات مورفولوژيک با گلفر و دشتي: عباسي 

23. Vafaii, Y., Dashti, F., Mozaffari, A. A. & Baghalian, K. (2007). Diversity evaluation of Iranian and 

several exotic garlic (Allium sativum L.) clones using morphological traits. Journal of the Iranian Society 

for Horticultural Science, 8, 259-270. (In Farsi)  

 

 


