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مطالعة ارتباط بین صفات مورفولوژیک با گلدهی در همگروههاي سیر ایرانی
احمدرضا عباسیفر 1و فرشاد دشتی

*2

 1و  .2دانشجوي سابق دکتري و دانشیار ،دانشکدة کشاورزي ،دانشگاه بوعليسینا ،همدان
(تاریخ دریافت - 1932/7/21 :تاریخ تصویب)1939/1/17 :

چکیده
این آزمایش با هدف تشخیص همگروههاي گلده سیر ( )Allium sativum L.و تعیین ارتباط صفات
مورفولوژیکي با صفت گلدهي با استفاده از روشهاي آماري تجزیة واریانس ،مقایسة میانگینها،
ضرایب همبستگي ،تجزیة عامل ،رگرسیون گامبهگام ،تجزیة مسیر و تجزیة خوشه انجام شد .در این
پژوهش صفات گلدهي ،تعداد ،طول و عرض برگ ،موقعیت طویلترین برگ ،طول و قطر ساقة
مجازي ،وزن سوخ و سیرچه ،تعداد سیرچه در سوخ ،درصد مادة خشک سیرچه و عملکرد در 93
همگروه سیر ایراني بررسي شد .نتایج تجزیة واریانس آزمایش بیانگر تفاوت معنادار بین کلونها در
تمامي صفات ارزیابيشده بود .آزمون ضرایب همبستگي ،وجود همبستگي منفي معنادار بین صفت
گلدهي با صفات تعداد ،طول و عرض برگ ،موقعیت طویلترین برگ ،قطر ساقة مجازي ،وزن سوخ
و سیرچه ،تعداد سیرچه در سوخ و عملکرد ،و همبستگي مثبت معنادار با صفات طول ساقة مجازي و
درصد مادة خشک سیرچه را نشان داد .آزمون تجزیه به عاملها نشان داد که در عامل اول ،بیشترین
ضرایب مثبت مربوط به صفات تعداد و عرض برگ ،قطر ساقة مجازي ،وزن سوخ و عملکرد و در
عامل دوم بیشترین ضرایب مثبت مربوط به صفات طول برگ ،طول ساقة مجازي و وزن سیرچه بود.
تجزیة رگرسیون گامبهگام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته ،طول ساقة مجازي و طول برگ
بیشترین همبستگي را با گلدهي داشتند .آزمون تجزیة علیت (مسیر) نیز نشان داد که صفات تعداد
برگ در بوته و طول برگ بیشترین تأثیر منفي مستقیم و صفت طول ساقة مجازي بیشترین تأثیر مثبت
مستقیم را بر گلدهي داشتند .براساس تجزیة کالستر صفات ،کل همگروههاي سیر به دو زیرخوشة
گلده و غیرگلده تفکیک شدند .نتایج این پژوهش نشان داد صفات مورفولوژیکي مؤثر بر گلدهي
بهویژه طول کمتر برگ ،طول ساقة مجازي بیشتر و تعداد کمتر برگ در بوته ،ميتوانند بهمنزلة
نشانگرهاي مورفولوژیکي در برنامههاي بهنژادي و تولید بذر سیر استفاده شوند.
واژههاي کلیدي :تجزیة عامل ،تجزیة علیت ،تجزیة کالستر ،رگرسیون گامبهگام ،ضرایب همبستگي.
مقدمه
سير ( )Allium sativum L.گياهي ديپلوئيد
( )2n=2x=14است که بهمنظور توليد سيرچه و سوخ آن
کشت ميشود ( .)Figliuolo et al., 2001مبدأ و مرکز
اولية سير ،آسياي مرکزي (قزاقستان) و دومين مرکز آن
* تلفن13139199761 :

( Etoh & Simon,

کوه قفقاز و حوزة مديترانه بوده است
 )2002و سپس به غرب ،شرق و جنوب پراکنده شده
است ( .)Etoh et al., 2001اگرچه سير معموالً غيربارور
است و بهصورت غيرجنسي تکثير ميشود ،تنوع
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مانند رنگ و اندازة سوخ ،ارتفاع گياه ،گلدهي ،رنگ گل،
تعداد و اندازة سيرچه ،باروري و توسعة سيرچههاي
هوايي در گلآذين ،طول دورة رشد ،خاصيت انبارداري،
خواب و سازگاري به شرايط آگروکليماتيک نشان
ميدهد ( Pooler & Simon, 1993; Del Pozo et al.,
;.1997; Lallemand et al., 1997; López et al., 1997
 .)Figliuolo et al., 2001انتخاب براساس صفات
مورفولوژيک که بهآساني قابل دسترسياند ،کمک قابل
توجهي در راستاي انتخاب همگروههاي گلده و احتماالً
بارور خواهد کرد )Etoh et al., 2001( .تنوع ژنتيکي
زيادي را در ميان تودههاي سير جمعآوري شده در
آسياي مرکزي (مرکز اولية مبدأ گونه) در مقايسه با
سيرهاي جمعآوري شده از خارج مرکز اوليه ،تشخيص
دادند )2009( Vafaii .در بررسي تنوع ژنتيکي 95
همگروه سير ،اعالم کرد تودههاي مطالعهشده تنوع
گستردهاي را در صفات مورفولوژيکي نشان دادند و 95
همگروه را به چهار گروه اصلي تقسيم کرده است که
گروه چهارم آن با  13همگروه باالترين تنوع را در
دندروگرام نشان داد.
 )1990( Takagiسيرها را از نظر توانايي براي
گلدهي به سه گروه غيرگلده ،گلده ناقص و گلده
کامل طبقهبندي و اعالم کرد تنها گروه سوم ساقة
گلدهندة ضخيم و بلند با تعداد زيادي گل و پيازچة
هوايي توليد ميکنند .اين پژوهشگر همچنين اعالم کرد،
بسياري از کلونهاي سير گل نميدهند و اگر هم گل
بدهند ساقههاي گلدهندة بدون گل توليد ميکنند.
 )2005( Mathew et al.اعالم کردند که گلدهي تنها در
سيرهاي با حداقل هفت برگ اتفاق ميافتد .همچنين
اين پژوهشگران پيشنيازهاي ديگر را براي گلدهي در
سيرهاي آسيايي ،حداقل ارتفاع گياه  27سانتيمتر ،قطر
طوقه  1/4سانتيمتر ،قطر سوخ  9/5سانتيمتر ،وزن
سوخ  22/7گرم و سطح برگ پايه  132/6سانتيمتر مربع
اعالم کردند )2002( Etoh & Simon .و Kamenestsky
 )2003( et al.ژنوتيپهاي سير را از نظر توانايي براي
توليد ساقة گلدهنده ،چتر گل ،گردة بارور و پذيرش
کالله ،بهطور قابل مالحظهاي متنوع دانستند.
فالت ايران از مراکز مهم تنوع گياهي در دنيا محسوب
ميشود ( )Mosavi, 1994و در بين آليومشناسان ،بهمنزلة

هالل پراکنش سير شناخته شده است و مطالعات
مورفولوژيکي ()Baghalian et al., 2005; Vafaii, 2007
و مطالعات مولکولي ( )Vafaii et al., 2007نشاندهندة
تنوع گسترده همگروههاي سير بهويژه همگروههاي شرق
کشور است .همچنين کشور ايران يکي از اولين مراکز
پراکنش گياه سير بوده و سير از مناطقي همانند فالت
ايران به دنياي غرب راه يافته است ( Etoh & Simon,
 .)2002در سالهاي اخير ،توجه خاص پژوهشگران دنيا
به گلدهي سير بهمنزلة مقدمه و بستري براي توليد بذر
واقعي آن ،لزوم توجه جدي به شناسايي همگروههاي
گلده سير ايراني با هدف بسترسازي براي توليد بذر و
امکان اصالح سير ايراني را ايجاب ميکند .پژوهشهاي
زيادي درخصوص شناسايي صفات مورفولوژيکي سير
بهويژه صفات مؤثر بر عملکرد آن انجام شده است ،اما
تاکنون ارتباط صفات مورفولوژيکي با گلدهي سير
بررسي و مطالعه نشده است .در صورت شناسايي
نشانگرهاي داراي همبستگي با صفت گلدهي ،ميزان
پيشرفت در بهنژادي ارقام سير بهطور قابل توجهي
افزايش خواهد يافت .به عنوان مثالEtoh & Simon ،
( )2002و  )1994( Pooler & Simonارتباط ثابت ميان
رنگ بساکها و آزادکردن گردهها را تشخيص دادند و
اعالم کردند در بيشتر همگروههاي سير نر بارور،
بساکها به رنگ ارغواني هستند .ازآنجاکه تا کنون
روشهاي مولکولي و بيوشيميايي دقيقي براي شناسايي
کلونهاي گلده و بارور سير يافت نشده است ،هدف
اصلي اين آزمايش تشخيص همگروههاي گلده و تعيين
ارتباط صفات مورفولوژيکي با صفت گلدهي براي
دستيابي به نشانگر يا نشانگرهايي بود که بتوانند در
انتخاب همگروههاي گلده ،مفيد واقع شوند.
مواد و روشها
مواد گياهی

براي انجام اين پژوهش 91 ،همگروه سير از شرق ،غرب،
جنوب و شمال کشور به شرح جدول 1تهيه و در اين
آزمون ارزيابي شدند .سيرچههاي تودههاي مختلف پس
از جداسازي ،در اواسط آبان در خطوطي به طول 191
سانتيمتر و به فواصل  27سانتيمتر و در  6تکرار در
مزرعة تحقيقاتي گروه باغباني دانشکدة کشاورزي
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دانشگاه اراک کشت شدند .کود فسفره از منبع
سوپرفسفات تريپل به ميزان  21گرم بر مترمربع و کود
پتاسه از منبع سولفات پتاسيم به ميزان  27گرم بر
مترمربع و براي همة تودهها بهطور يکسان در پاييز و
قبل از کاشت مصرف شد .کود نيتروژن نيز از نوع اوره به
ميزان  91گرم بر مترمربع فقط بهصورت سرک و در سه
مرحله از اواخر اسفند شروع و به فواصل دو هفته يک
بار ،مصرف شد .اولين مرحلة آبياري در پاييز پس از
کاشت و اولين آبياري در بهار از اواسط ارديبهشت شروع
و براساس نياز گياه و با توجه به دماي محيط به فواصل
7ـ 5روز يک بار و تا  11روز قبل از برداشت ،انجام شد.

براي تعيين قطر ساقة مجازي ،در پايان رشد رويشي با
استفاده از کوليس ديجيتال ،قطر ساقة مجازي در محل
پنج سانتيمتر باالتر از سطح زمين و براي تعيين طول
ساقة مجازي ،ارتفاع آن از سطح زمين تا محل انشعاب
(بازشدن) آخرين برگ با استفاده از متر فلزي
اندازهگيري و ميانگينگيري شد.

صفات ارزیابیشده

گلدهی

براي اندازهگيري صفات ،تعداد پنج بوته از هر همگروه
بهصورت تصادفي انتخاب و تمامي صفات مورد نظر روي
اين پنج بوته سنجيده شد .صفات تعداد ،طول و عرض
برگ ،موقعيت (مکان قرارگرفتن) طويلترين برگ ،طول و
قطر ساقة مجازي ،ميانگين وزن سوخ ،ميانگين و تعداد
سيرچه در سوخ ،درصد مادة خشک و عملکرد در
همگروههاي سير به شرح زير اندازهگيري و ارزيابي شدند.

در پايان رشد رويشي و پس از ظهور و رشد ساقة
گلدهنده ،همگروههاي داراي ساقة گلدهنده بهمنزلة
گلده و با کد  2و همگروههاي فاقد ساقة گلدهنده
بهمنزلة غيرگلده و با کد  1در نظر گرفته شدند.

تعداد برگ در بوته

براي شمارش تعداد برگ در بوته ،در پايان رشد رويشي
و ظهور آخرين برگ در بوته ،تعداد برگ در بوته
شمارش و ميانگينگيري شد.
طول برگ

براي تعيين طول برگ ،در پايان رشد رويشـي بوتـه و اتمـام
رشد طولي برگها ،از هـر بوتـه ،طـول سـه بـرگ از سـطح
خاک تا نوک برگ ،اندازهگيري و ميانگينگيري شد.
عرض برگ

براي تعيين عرض برگ ،در پايان رشد رويشي بوته ،از
هر بوته ،عرض سه برگ در محل اتصال به ساقة مجازي
اندازهگيري و درنهايت ميانگينگيري شد.
موقعيت طویلترین برگ

براي تعيين مکان طويلترين برگ در هر بوته و مقايسة

بين همگروههاي مختلف ،ابتدا طول تمام برگهاي هر
بوته از سطح زمين تا نوک برگها مشخص و سپس
شمارة طويلترين برگ تعيين و ميانگينگيري شد.
طول و قطر ساقة مجازی

عملکرد

پس از آنکه اندام هوايي  51درصد بوتهها خشک شدند و
بر روي زمين خوابيدند ،کل سوخهاي هر کرت از زمين
خارج شدند .براي يکنواختشدن رطوبت ،سوخهاي
برداشتشده بهمدت  26ساعت بر روي روزنامه و در هواي
باز قرار گرفتند و سپس توزين شدند .سپس عملکرد هر
کرت بر تعداد سوخهاي حاصل تقسيم و عدد حاصل بر
فضاي اختصاص دادهشده براي هر بوتة سير ضرب و نتيجه
نيز بر تعداد بوته در هر مترمربع ضرب شد.
ميانگين وزن سوخ

براي اعمال دقت بيشتر ،وزن کل سوخ برداشتشده از
هر پالت تعيين شد و از تقسيم آن بر تعداد سوخ
برداشتشده ،ميانگين سوخ هر همگروه به دست آمد.
تعداد و ميانگين وزن سيرچه

ابتدا از کل سوخهاي برداشتشده ،پنج سوخ بهصورت
تصادفي انتخاب و وزن آن اندازهگيري شد .سپس
سيرچههاي سوخهاي انتخابي مجزا و تعداد آن شمارش
شد .از تقسيم تعداد سيرچهها بر پنج ،ميانگين تعداد
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سيرچه و از تقسيم وزن کل پنج سوخ بر تعداد حبهها،
ميانگين وزن سيرچهها تعيين شد.
درصد مادة خشک

سوخهاي همگروههاي سير پس از برداشت براي حذف
رطوبت مزرعه و يکنواختشدن رطوبت آنها ،بهمدت دو
هفته در دماي اتاق قرار داده شدند .سپس از سوخهاي
برداشتشده ،پنج سوخ بهطور تصادفي انتخاب و پس از
جداکردن حبهها از سوخ ،خرد و مخلوط شدند و 111

گرم از آن بهصورت تصادفي انتخاب ،توزين و در پتري
ريخته شد و درون آون با دماي  51درجة سانتيگراد
بهمدت  63ساعت قرار گرفت .سپس مقدار مادة خشک
باقيمانده توزين و درصدگيري شد.
تجزية واريانس ،توصيفهاي آماري ،تجزية کالستر،
تجزية به عامل و رگرسيون گامبهگام با استفاده از
نرمافزار  SPSSانجام شد .همچنين براي تعيين ضرايب
مسير از نرمافزار  PATH1استفاده شد.
نتایج و بحث
تجزیة واریانس

براساس نتايج تجزية واريانس ،صفات تعداد برگ در بوته،
طول برگ ،موقعيت طويلترين برگ ،طول و قطر ساقة
.

مجازي ،وزن سوخ ،وزن سيرچه ،تعداد سيرچه در سوخ و
درصد مادة خشک در سطح  1درصد و صفت عرض برگ
در سطح  7درصد تفاوت معناداري در بين همگروهها نشان
دادند که بيانگر تنوع در بين همگروههاي بررسيشده بود.
مقایسة ميانگينها

با توجه به معناداربودن اختالف بين همگروهها ،بهمنظور
گروهبندي آنها از نظر صفات ارزيابيشده ،مقايسة
ميانگينها به روش آزمون چنددامنهاي دانکن انجام شد
که نتايج آن در جدول  1آورده شده است.
از  91کلون آزمايششده ،فقط  17کلون ساقة
گلدهنده و گلآذين توليد کردند .بسياري از
پژوهشگران نيز در همگروههاي بررسيشده نشان دادند
که برخي از همگروهها قادر به توليد ساقة گلدهنده و
گلآذين هستند ( .)Etoh, 1982; Takagi, 1990براي
ممانعت از رقابت شديد بين تاپستها و گلها در
گلآذين ( ،)Pooler & Simon, 1994تاپستها در چند
مرحله حذف و درنهايت گلآذين از بوتههاي سير قطع
شد و پس از نگهداري در ظروف محتوي آب و مواد
غذايي ،تعدادي ميوه تشکيل شد و مقداري بذر نيز به
دست آمد .تصاوير گلآذين ،گل ،ميوه و بذر بهدستآمده
از برخي تودههاي گلده در شکل  1مشخص شده است.

شکل  .1تصاوير گلآذين ( ،)Aگل ( ،)Bميوه ( )Cو بذر ( )Dکلونهاي گلده سير

همگروه تربتجام که يک همگروه غيرگلده بود ،با
ميانگين عملکرد  9/99کيلوگرم در مترمربع ،بيشترين
عملکرد را داشت که فقط با همگروههاي مشهد  1و ،2
قزوين ،2قاين و الموت 2که همگي غيرگلده هستند،
تفاوت معناداري نداشت.
مقايسة ميانگينهاي ساير صفات بررسيشده نشان
داد که بيشترين تعداد برگ در بوته مربوط به همگروه
قزوين 11( 2عدد) و کمترين آن مربوط به همگروه

مازندران ( 4/77عدد) بوده است .همگروه تربتجام با
طول برگ  31/33سانتيمتر ،باالترين طول برگ و
همگروه محلي سيستان با طول برگ  77/31سانتيمتر،
کمترين طول برگ را داشت .همگروه تربتجام با عرض
برگ  2/92سانتيمتر ،باالترين عرض برگ و همگروه
پاييننقب بابلسر با عرض برگ  1/92سانتيمتر ،کمترين
عرض برگ را به خود اختصاص دادند .همگروه تنکابن با
طول ساقة مجازي  25/21سانتيمتر ،بلندترين ساقة
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مجازي و همگروه طبس با طول ساقة مجازي 14/59
سانتيمتر ،کمترين طول ساقة مجازي را داشت .همگروه
تربتجام با قطر ساقة مجازي  1/34سانتيمتر داراي
بيشترين قطر ساقة مجازي بود و همگروه مازندران 1با
قطر ساقة مجازي  1/56سانتيمتر کمترين قطر ساقة
مجازي را داشت .همگروه تربتجام با ميانگين وزن سوخ
 39/13گرم ،بيشترين وزن سوخ و همگروه محلي
سيستان با ميانگين وزن سوخ  22/17گرم ،کمترين وزن
سوخ را داشتند .همگروه قزوين 2با ميانگين وزن سيرچه
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 3/37گرم ،بيشترين وزن سيرچه و همگروه محلي
سيستان با ميانگين وزن سيرچه  9/23گرم ،کمترين
وزن سيرچه را داشتند .همگروه طبس با  17/49سيرچه،
بيشترين تعداد سيرچه در سوخ را داشت و همگروه
آستانة اشرفيه با  7/36سيرچه ،داراي کمترين تعداد
سيرچه در سوخ بود .همگروه پاييننقب بابلسر با ميزان
مادة خشک  95/16درصد باالترين ميزان مادة خشک را
داشت و همگروه قاين با ميزان مادة خشک 23/33
درصد داراي کمترين ميزان مادة خشک بود.

جدول  .1مقايسة ميانگينهاي صفات بررسيشده در  91همگروه مختلف سير ايراني با استفاده از آزمون دانکن
رديف نام همگروه گلدهي
1

مازندران 2

*

عملکرد
()kg/m2

مادة

تعداد

وزن

وزن

خشک

سيرچه

سيرچه

سوخ

مجازي

()%

در سير

()gr

()gr

()cm

35/01 abc 2/192 ghi

موقعيت

عرض

طول

تعداد

قطر ساقة طول ساقة
مجازي

طويلترين

برگ

برگ

برگ

()cm

برگ

()cm

()cm

در بوته

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

2

آستانه اشرفيه

*

1/391 ghi

9

چيني زابل

*

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

6

جويبار

*

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

7

لشت نشاء

*

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

4

محلي لنگرود

*

32/92 abc 1/829 cde

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

5

محلي سيستان

*

0/882 i

33/07 abc

7/27 hij

28/77 hi 4/62 def 8/31 efg 35/86 ab

36/66 a

5/94 j

7/13 hi

7/40 hij 67/12 bcd 1/58 def 1/00 e 22/21 bcd 0/94 ijk 34/78 ghi 6/41 bcd

3/29 e

22/05 i

1/45 efg 1/20 de 18/44 efg 0/82 jkl

55/80 f

3

مازندران 1

*

1/151 hi

63/18 cde 1/40 fg 1/45 de 19/20 def

6/55 j

3

مازند زابل

*

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

6/75 ij

11

نجکش بهشهر

*

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

0/74 l

*

37/04 a 1/243 ghi

6/88 hi

1/20 de 20/03 cde 0/75 kl 31/07 ghi 4/81 def

12

رمدان گلوگاه

*

32/77 abc 1/663 efg

6/75 ij

8/02 fgh 66/64 bcd 1/46 efg 1/35 de 21/46 bcd 1/06 hij 41/58 efg 6/47 bcd

19

تبريز

*

33/71 abc 2/044 bcd

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

16

تنکابن

*

1/22 efg 51/62 bcd 5/87 bcd 9/19 def 33/78 abc 2/065 bcd

17

يزد

*

14

اهواز

 11پائين نقب بابلسر

34/55 abc 2/071 bcd

6/69 ij

27/21 a

63/28 cde 1/32 g

6/80 ij

8/95 def 73/84 ab 1/93 abc 1/45 de

8/18 efg 70/11 bcd 1/84 abc 1/16 de 23/83 abc 1/17 fgh 51/76 bcd 5/55 bcd

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
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

الموت 2

13

علي اباد همدان

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

بهار

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
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

21

قزوين 2

9/25 def 29/69 def 2/775 abc

22

گلپايگان

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

75/03 ab 2/17 abc 1/90 cd 22/93 abc 1/92 ab 69/37 abc 9/85 a

11/00 a

29

کاشمر

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

26

مشهد 1

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

27

مشهد 2

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

24

شيروان

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

25

سوالن همدان

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

23

طبس

23

تربت جام

91

تويسرکان

15/63 a 33/91 abc 2/050 bcd

16/73 h 1/47 cde 51/26 bcd 3/40 ef

7/30 bc 13/25 ab 29/34 efg 3/327 a

83/18 a

10/50 abc 60/40 ef 1/90 abc 3/05 ab

3/10 ab 22/73 bcd 1/96 a

2/32 a

80/98 a

10/60 ab

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
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 )2001( Figliuolo et al.در پژوهشي که بر روي
همگروههاي مختلف سير انجام دادند ،ارتفاع گياه را
 59/47سانتيمتر ،طول برگ را  63/92سانتيمتر ،عرض
برگ را  13/91ميليمتر ،تعداد برگ در بوته را 11/76
عدد ،ارتفاع ساقة مجازي را 11/43سانتيمتر ،قطر گردن
را  1/72سانتيمتر ،تعداد سيرچه در سوخ را 16/93
عدد ،وزن سوخ را  69/33گرم و وزن سيرچه را 9/27
گرم ارزيابي کردند )2007( Abbasifar et al. .در مقايسة
برخي از همگروههاي سير ايراني اعالم کردند همگروه
سير همدان باالترين وزن سوخ ( 67/19گرم) و وزن
سيرچه ( 6/29گرم) را داشت؛ همگروه سير اهواز از نظر
تعداد سيرچه در سوخ ( 12/99عدد) و مادة خشک
( 62/51درصد) باالترين مقادير را داشت ،ولي همگروه
سير تفرش از نظر تعداد برگ در بوته ( ،)11/39قطر
ساقة مجازي ( 1/4سانتيمتر) ،عرض برگ (6/5
سانتيمتر) و تعداد برگ در بوته ( 11/39عدد) داراي
بيشترين مقادير بود )2005( Baghalian et al. .در
پژوهشي ميانگين وزن سيرچه را از ( 1/5رامهرمز) تا
( 7/66طالقان) گرم و ميانگين وزن سوخ را از 14
(تالش )1تا ( 42/96طالقان) گرم و تعداد سيرچه در
سوخ را از  5تا  61عدد گزارش کردند .نتايج اين
آزمايش با يافتههاي اين پژوهشگران مطابقت دارد.
تفاوتهاي جزئي بين نتايج پژوهشگران ،به وجود تنوع
زياد در بين همگروههاي سير و همچنين تأثيرات
متفاوت اقليمي شرايط محل آزمايش بهويژه دما و طول
روز نسبت داده شده است ( ;Etoh & Simon, 2002
.Kamenestsky et al., 2004; Jenderek & Hannan,
.)2004
در مجموع از مقايسة ميانگين صفات در بين
همگروههاي گلده و غيرگلده مشخص ميشود سيرهاي
گلده تعداد برگ در بوته ،طول برگ ،عرض برگ ،قطر
ساقة مجازي ،وزن سوخ ،تعداد سيرچه در سوخ و
همچنين عملکرد کمتري نسبت به سيرهاي غيرگلده
داشتهاند .در حاليکه سيرهاي گلده نسبت به سيرهاي
غيرگلده از درصد مادة خشک بيشتر و طول ساقة
مجازي بلندتري برخوردار بودند .همچنين در
همگروههاي گلده موقعيت بلندترين برگ ،بهدليل
داشتن ساقة مجازي بلندتر شمارة کمتري داشت.

ضرایب همبستگی

همانطور که در جدول  2مشاهده ميشود ،بيشتر صفات
اندازهگيري شده با يکديگر همبستگي مثبت و معناداري
را نشان دادهاند که نشاندهندة تناسب رشد صفات با
يکديگر است .صفت گلدهي ،با تمامي صفات بهجز طول
ساقة مجازي و درصد مادة خشک همبستگي منفي
معناداري نشان داده است .با توجه به اينکه سيرهاي
گلده نسبت به سيرهاي غيرگلده تعداد ،طول و عرض
برگ ،قطر ساقة مجازي ،وزن سوخ و سيرچه ،تعداد
سيرچه در سير و عملکرد کمتر و طول ساقة مجازي و
درصد مادة خشک بيشتري داشتند ،ميتوان از اين
صفات مورفولوژيکي بهمنزلة نشانگر در انتخاب انواع
همگروههاي سير گلده و براي کارهاي بهنژادي استفاده
کرد .صفت عملکرد با تعداد برگ در بوته ،طول برگ،
عرض برگ ،موقعيت طويلترين برگ ،قطر ساقة مجازي،
وزن سير ،وزن سيرچه و تعداد سيرچه در سوخ در سطح
 1درصد همبستگي مثبت معنادار نشان داد ،اما بين
عملکرد و دو صفت گلدهي و درصد مادة خشک در
سطح  1درصد همبستگي منفي معنادار وجود داشت.
اساساً سيرهاي گلده نسبت به سيرهاي غيرگلده
عملکرد کمتري دارند .نتايج حاصل از اين آزمايش با
نتايج ساير پژوهشگران مطابقت داردJenderek & .
 )2003( Simonاعالم کردند سوخ سيرهاي گلده
معموالً  6تا  12عدد سيرچه دارند که از نظر اندازه نسبتاً
مشابهاند ،درحاليکه سوخ سيرهاي غيرگلده معموالً
تعداد بيشتري سيرچه دارند که ميتوانند به ميزان
زيادي در اندازه نيز متفاوت باشندMathew et al. .
( )2005همبستگي مثبت و معنادار بااليي بين تعداد
برگ در بوته ،ارتفاع گياه ،وزن سوخ و قطر طوقه با القاي
گل گزارش کردند )2001( Figliuolo et al. .نيز اعالم
کردند در سير ارتفاع گياه همبستگي بااليي با وزن،
ارتفاع و قطر سوخ و طول برگ دارد و تأکيد کردند،
ارتفاع گياه سير بهشدت با صفت عملکرد مرتبط است.
اين پژوهشگران همچنين اعالم کردند ،باالترين
توارثپذيري در سير مربوط به ارتفاع گياه (،)1/42
ارتفاع گردن ( ،)1/49تعداد سيرچه در سوخ (،)1/63
وزن سيرچه ( ،)1/64قطر سيرچه ( ،)1/72تعداد برگ
در بوته ( )1/69بوده است .بقية صفات مثل وزن سوخ،
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ارتفاع سوخ و قطر سوخ توارثپذيري پاييني داشتند.
بنابراين ،ارتفاع گياه با توارثپذيري زياد و همبستگي شديد
با وزن و قطر سوخ ميتواند براي انتخاب ژرمپالسم سير
بسيار مفيد باشد )2007( Dorry et al. .اعالم کردند که
ضريب همبستگي فنوتيپي صفات نشان داد که عملکرد با
درصد مادة خشک همبستگي منفي و با وزن سوخ
همبستگي مثبت نشان ميدهد .رگرسيون نزولي صفات نيز
نشان داده است که وزن سوخ ،ارتفاع بوته و قطر ساقة
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مجازي بيشترين تأثير را در عملکرد داشت و از اين صفات
براي پيشبيني عملکرد همگروههاي سير ميتوان استفاده
کرد )2005( Baghalian et al. .همبستگي مثبت و
معناداري بين وزن سيرچه و وزن سوخ و همبستگي منفي
بين وزن سيرچه و تعداد سيرچه در سوخ را گزارش کردند.
در اين آزمايش نيز تعداد سيرچه در سوخ همبستگي منفي
با وزن سيرچه داشت و بنابراين همگروههاي با تعداد بيشتر
سيرچه ،سيرچههاي کوچکتري دارند.

جدول  .2ضرايب همبستگي صفات ارزيابيشده در  91همگروه سير ايراني
عملکرد
)(kg/m2

مادة
خشک
)(%

1

تعداد
سيرچه
در سوخ

وزن
سيرچه

وزن
سوخ

)(gr

)(gr

1
)**(1/416
1
1/751(**) -1/115
1
)*(-1/414(**) -1/945(*) -1/931
1
)**(1/111 (**) 1/416(**) 1/751(**) -1/414

موقعيت
طول
قطر
ساقة مجازي ساقة مجازي طويلترين
برگ
)(cm
)(cm

1
)**(1/336
)**(1/711
)**(1/455
)**(-1/462
)**(1/336

1
)**(-1/721
1
1/559(**) -1/179
)**(1/471
1/133
1/143
)*(1/623
)*(1/575(**) -1/624
-1/733(**) 1/169
)**(1/471
1/133

عرض
برگ

طول
برگ

)(cm

)(cm

تعداد
برگ
در بوته

1
)**(1/454
1/161
)**(1/333
)**(1/335
)*(1/691
)**(1/423
)**(-1/755
)**(1/335

1
)**(1/593
1/926
)*(1/641
)**(1/512
)**(1/371
)**(1/561
1/241
)*(-1/614
)**(1/371

1
)**(1/757
)**(1/533
)**(1/596
-1/133
)**(1/339
)**(1/313
)*(1/953
)**(1/529
)**(-1/735
)**(1/313

گلدهي
1
)**(-1/332
)*(-1/619
)**(-1/529
)**(-1/366
)**(1/716
)**(-1/379
)**(-1/436
-1/226
)**(-1/541
)**(1/777
)**(-1/436

صفات
گلدهي
تعداد برگ
طول برگ )(cm
عرض برگ )(cm
موقعيت طويلترين برگ
طول ساقة مجازي )(cm
قطر ساقة مجازي )(cm
وزن سوخ )(gr
وزن سيرچه )(gr
تعداد سيرچه در سوخ
مادة خشک )(%
عملکرد )(kg/m2

گلدهي دارند ،بنابراين از اين سه صفت براي انجام تجزية
مسير استفاده شد )2007( Dorry et al. .با استفاده از
رگرسيون گامبهگام و تجزية عليت اعالم کردند که وزن
سوخ و عرض برگ ،ضرايب همبستگي بااليي با عملکرد را
داشت و مهمترين صفات تعيينکنندة عملکرد بودند.
همچنين اين پژوهشگران اعالم کردند ،وزن سوخ بهتنهايي
بيشترين سهم را در تعيين عملکرد سير داشته است و اين
صفت را بهعنوان بهترين معيار براي گزينش همگروههاي
سير اعالم کردند.

نتایج رگرسيون گامبهگام

با استفاده از رگرسيون گامبهگام بهترين مدل براي
پيشبيني صفت گلدهي در جدول  9نشان داده شده
است .بيشترين ضريب تعيين ( )R2در بين سه مدل
بهدستآمده مربوط به اين مدل و به ميزان  1/326بود.
همچنين اين مدل نسبت به مدلهاي ديگر ،صفات
بيشتري را با صفت گلدهي مرتبط کرده است .رگرسيون
گامبهگام نشان داد که صفات تعداد برگ در بوته ،طول
ساقة مجازي و طول برگ ،بيشترين همبستگي را با

جدول  .9نتايج رگرسيون گامبهگام صفت گلدهي (متغير وابسته) با ساير صفات بهمنزلة متغير مستقل در همگروههاي سير ايراني در
سطح اطمينان  37درصد
متغير واردشده

ضرايب معادله

t

انحراف معيار

ضريب تعيين ()R2

عرض از مبدأ
تعداد برگ در بوته
طول ساقة کاذب
طول برگ

9/924
-1/297
1/117
-1/123

3/513
-5/932
4/473
-9/129

1/932
1/192
1/114
1/113

1/326

مدل پيشنهادي

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

F

117/441
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نتایج تجزیة مسير (عليت)

نتايج تجزية روابط علت و معلولي صفت گلدهي با
صفات ارزيابيشده منتخب از رگرسيون گامبهگام در
جدول  6نشان داده شده است که به شرح زير است:
 .1گل دهي از طريق تعداد برگ در بوته :تعداد برگ
در بوته بيشترين اثر مستقيم منفي ( )-1/42بر گلدهي
را داشت .طول برگ ،بيشترين تأثير منفي ( )-1/14را
بهطور غيرمستقيم از طريق صفت تعداد برگ در بوته بر
گلدهي داشته است .در نهايت تعداد برگ در بوته به
ميزان  -1/33با گلدهي همبستگي داشت.
 .2گلدهي از طريق طول برگ :طول برگ اثر
مستقيم منفي ( )-1/23بر گلدهي داشت .تعداد برگ
در بوته بيشترين تأثير منفي ( )-1/94و طول ساقة
مجازي بيشترين تأثير مثبت ( )1/26را بهطور
غيرمستقيم از طريق صفت طول برگ بر گلدهي داشت
و در نهايت طول برگ به ميزان  -1/61با گلدهي
همبستگي داشت.
 .9گلدهي از طريق طول ساقة مجازي :در بين
صفات ارزيابيشده تنها صفت طول ساقة مجازي اثر
مستقيم مثبت ( )1/72بر گلدهي داشت .تعداد برگ در

بوته بيشترين تأثير مثبت ( )1/12و طول برگ بيشترين
تأثير منفي ( )-1/19را بهطور غيرمستقيم از طريق طول
ساقة مجازي بر گلدهي داشت و درنهايت طول ساقة
مجازي سبب ايجاد همبستگي ( )1/71با گلدهي شد.
 )2007( Dorry et al.با استفاده از تجزية مسير
نشان دادند که در همگروههاي سير ،عرض برگ
بيشترين اثر مستقيم و مثبت را بر عملکرد داشته و
بيشترين اثر غيرمستقيم مربوط به تعداد برگ در بوته
بوده است .بنابراين ،بهترين معيار براي گزينش
همگروههاي سير را عرض پهنک برگ اعالم کردند .نتايج
اين پژوهش نشان داد بهترين نشانگر با هدف گزينش
همگروههاي گلده در وهلة اول تعداد کمتر برگ در بوته
و سپس طول بيشتر ساقة مجازي بوده است.
با توجه به اينکه صفات تعداد برگ در بوته و طول
برگ بهترتيب بيشترين تأثير منفي مستقيم و صفت
طول ساقة مجازي بيشترين تأثير مثبت مستقيم را بر
گلدهي داشتند ،ميتوان با استفاده از اين صفات
بهمنزلة نشانگرهاي قابل اعتماد ،همگروههاي سير گلده
را بهتر و آسانتر شناسايي و در برنامههاي بهنژادي و
توليد بذر سير از آنها بهرهبرداري کرد.

جدول  .6اثرات مستقيم و غيرمستقيم صفات تعداد برگ در بوته ،طول برگ و طول ساقة مجازي بر صفت گلدهي همگروههاي سير
در تجزية مسير
رديف

صفت

اثر مستقيم

1
2
9

تعداد برگ در بوته
طول برگ )(cm
طول ساقة مجازي )(cm

1/756
1/251
-1/617

اثر غيرمستقيم
تعداد برگ در بوته

طول برگ )(cm

طول ساقة مجازي

-

1/174

1/99
-1/113

-

1/155
-1/131

1/127

-

نتایج تجزیة خوشهای

نتايج نشان داد حتي بدون اعمال صفت گلدهي در
تجزية خوشه ،کل خوشه به دو زيرخوشة اصلي تفکيک
شد .در خوشة اصلي  1کلية همگروههاي گلده و در
خوشة اصلي  2کلية همگروههاي غيرگلده جاي گرفتند.
با برش دندروگرام حاصل از روش وارد (شکل  )2در
فاصلة  7واحد ،همگروههاي سير ارزيابيشده در  6خوشة
مجزا قرار گرفتند .براي تفسير بهتر خوشههاي
دندروگرام ،جدول  7تهيه شد.
از مقايسة همگروههاي گلده (ميانگينهاي خوشة 1

)(cm

ضريب همبستگي
**-1/33
**-1/61
**1/71

و  )2و غيرگلده (ميانگينهاي خوشة  9و  )6مشخص
شد که همگروههاي گلده در کلية صفات بهجز طول
ساقة مجازي و درصد مادة خشک درصد تغييرات منفي
داشت و ميانگين خوشه در اين صفات ،در همگروههاي
گلده از ميانگين کل کمتر بوده است .بنابراين ،چنانچه
به دنبال داشتن سيرهايي با سطح سبز ،وزن سوخ ،وزن
سيرچه و بهويژه عملکرد بيشتري باشيم ،نبايد از
همگروههاي گلده استفاده کنيم .درحاليکه در
همگروههاي غيرگلده ،درصد تغييرات در کلية صفات
بهجز طول ساقة مجازي و درصد مادة خشک درصد
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تغييرات مثبت داشته است .يعني همگروههاي غيرگلده
در مقايسه با همگروههاي گلده در صفات تعداد ،طول و
عرض برگ ،موقعيت طويلترين برگ ،قطر ساقة مجازي،
وزن سوخ و سيرچه ،تعداد سيرچه در سوخ و عملکرد،
ميانگين خوشة باالتري نسبت به ميانگين کل داشتهاند
که با نتايج  (2003) Simon & Jenderekمطابقت دارد.
مقايسة بين خوشهها نشان داد که بهترين خوشه از نظر
درصد تغييرات صفات ،خوشة سوم بود .همگروههاي
موجود در اين خوشه در همة صفات بهجز درصد مادة
خشک ،درصد تغييرات مثبت داشتند .صرف نظر از
صفت گلدهي ،همگروههاي موجود در اين خوشه براي
کشت و کار توصيه ميشوند .همگروههايي که در اين
آزمايش گلده بودند و همگي در خوشة اصلي 1قرار
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گرفتند ،از مناطق شمالي و شرقي کشور که به محل
مبدأ اصلي سير يعني آسياي مرکزي نزديک هستند،
جمعآوري شده بودند .همچنانکه ،)1991( Pooler
تقريباً همة همگروههاي بررسيشده در آسياي مرکزي را
گلده و بارور تشخيص داد.
تجزیة عامل

نتايج تجزية آماري عاملهاي اصلي در تجزيه به عامل نشان
داد که تنها دو عامل اصلي مقادير ويژة باالتر از  1داشتند.
عامل اول با مقدار ويژة  5/733و جمعاً  49/925درصد
تغييرات و عامل دوم با مقدار ويژه  2/662و جمعاً 21/934
درصد تغييرات کل را توجيه ميکنند .مجموع عاملهاي
اول و دوم 39/456 ،درصد تغييرات کل را توجيه ميکنند.

Dendrogram using Ward Method of Coefficient

شماره هم روه

نا هم رو ه
ما ندرا 1

1

11
1

بابل ر

ا ی ن نق

ما ندرا 2
ما ند ابل

محلی سی تا
ویبا ر

1

2

ن ک

ر

ب

1

ت کابن

1

تبری

1

ی د
محلی ل ر ود

12

رمدا گلوگا ه

2

ستانه اشرفیه
نا

ل

چی ی اب ل

1

الموت 2

2

م د2

2

م د1

21

وین 2

2
22

ا

ترب
گل ای ا

توی رکا

2
2
1

ای ن
همدا

سو

علی باد همدا

1

ب ار

1

اهوا

2

کاشمر

2

شیروا

2

ب

شکل  .2دندروگرام حاصل از تجزية خوشهاي  91همگروه سير ارزيابيشده برمبناي صفات مورفولوژيکي
و بدون اعمال صفت گلدهي توسط روش وارد و ضريب تشابه جاکارد
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جدول  .7تفسير خوشههاي دندروگرام  91همگروه سير ايراني برمبناي صفات مورفولوژيکي
خوشه

صفت
تعداد برگ در بوته
طول برگ )(cm
عرض برگ )(cm
موقعيت طويلترين برگ
طول ساقة مجازي )(cm
قطر ساقة مجازي )(cm
وزن سوخ )(gr
وزن سيرچه )(gr
تعداد سيرچه در سوخ
مادة خشک )(%
عملکرد )(kg/m2

خوشة 2
خوشة 1
همگروههاي شمارة
همگروههاي شمارة
،11 ،4 ،7 ،6 ،9 ،2
11 ،3 ،3 ،5 ،1
17 ،16 ،19 ،12
درصد
درصد
درصد
درصد
ميانگين تغييرات ميانگين تغييرات ميانگين تغييرات ميانگين تغييرات
خوشه (نسبت به خوشه (نسبت به خوشهها (نسبت به خوشه (نسبت به
کل)
کل)
کل)
کل)
13/91 10/43 -16/37
5/7
-9/9
7/94
-21/11
7/05
11/41 75/74
-6/56
47/26
1/53
69/01 -10/25 61/46
14/53
2/12
-19/71
1/73
-6/35
1/73
-20/67
1/44
29/24
2/28
-23/52
1/9
-31/34
1/27
-28/1
1/33
6/36
22/12
9/65
21/39
11/34 23/39
-3/93
20/27
96/13
1/77
-27/51
33
-14/33
1/13
-37/07
0/83
66/64
71/26 -26/77 95/22
-8/51
45/13 -40/58 29/31
99/71
7/4
-3/14
7/16
2/63
5/68
-20/8
4/39
16/33 11/13 -21/25
5/59
-17/24
8/01
-23/3
7/45
-6/55
31/83
96/46
96/46
9/64
34/58
9/53
34/69
66/45
2/85
-26/94
1/63
-8/12
1/81
-40/61
1/17

خوشة 9
ميانگين
همگروههاي شمارة
خوشههاي 1و2
(همگروههاي گلده) 23 ،27 ،26 ،21 ،15

براساس اطالعات مندرج در جدول  ،4در عامل اول
بيشترين ضريب منفي مربوط به صفت گلدهي و بيشترين
ضرايب مثبت مربوط به تعداد برگ در بوته ،عرض برگ،
موقعيت طويلترين برگ ،قطر ساقة مجازي (باالترين
ضريب) ،وزن سوخ و عملکرد بوده است .براساس عامل دوم،
بيشترين ضرايب منفي مربوط به صفات تعداد سيرچه در
سوخ و موقعيت طويلترين برگ و بيشترين ضرايب مثبت
مربوط به صفات گلدهي ،طول برگ ،طول ساقة مجازي
(باالترين ضريب) و وزن سيرچه بود.
کلية همگروهها براساس بايپالت عاملهاي اول و
دوم (شکل  )9در چهار ناحيه قرار گرفتند .در ناحية اول
همگروههايي قرار دارند که از نظر صفات يادشده در
عاملهاي اول و دوم که بيشترين ضرايب مثبت را
داشتند ،بيشترين مقدار را به خود اختصاص دادند .اين
همگروهها همگي غيرگلده بودند ولي باالترين ميزان
وزن سوخ و عملکرد را داشتند.
در ناحية دوم همگروههايي قرار دارند که از نظر
صفاتي که باالترين ضرايب مثبت در عامل دوم را دارند،
مقادير باال ،ولي از نظر عامل اول صفاتي با ضرايب پايين
دارند .اين همگروهها از نظر صفت گلدهي ،طول برگ و
طول ساقة مجازي که در عامل دوم ضريب مثبت بااليي
را دارند ،مقادير بيشتري را به دست آوردند و به همين
دليل همگروههايي که در اين ناحيه قرار گرفتند ،همگي
گلده محسوب شدند ولي عملکرد بااليي نداشتهاند.

ميانگين
خوشة 6
خوشههاي 9و6
همگروههاي شمارة
(همگروههاي
،22 ،21 ،13 ،13 ،14
غيرگلده)
91 ،23 ،25 ،24 ،29
ميانگين
کل
درصد
درصد
ميانگين تغييرات ميانگين تغييرات
خوشه (نسبت به خوشهها (نسبت به
کل)
کل)
8/82
16/71
11/1
10/71
9/76
68/48
6/39
51/53
-0/96
67/82
1/82
11/39
2/19
6/87
1/94
1/85
23/6
2/93
33/54
2/47
21/1
-9/22
21/62 -11/28 18/72
1/32
26/52
1/47
15/24
1/52
49/33 27/72
41/32
6/57
52/57
5/54
12/91
4/29
-8/89
5/05
9/68
13/13
11/69
21/19 11/73
33/42
-9/33
92/19
-2/98
32/43
1/97
27/46
2/63
6/6
2/1

جدول  .4ترکيب خطي ضرايب عاملهاي اول و دوم براساس
صفات ارزيابيشده
رديف
1
2
9
6
7
4
5
3
3
11
11
12

صفات
گلدهي
تعداد برگ
طول برگ
عرض برگ
موقعيت طويلترين برگ
طول ساقه
قطر ساقه
وزن سوخ
وزن سيرچه
تعداد سيرچه در سوخ
مادة خشک
عملکرد

عامل اول

عامل دوم

-1/119
1/121
1/133
1/121
1/114
-1/114
1/123
1/126
1/145
1/136
-1/131
1/126

1/147
-1/176
1/265
1/161
-1/139
1/959
-1/113
1/133
1/239
-1/211
1/115
1/133

در ناحية سوم همگروههايي قرار دارند که از نظر
صفات يادشده در عاملهاي اول و دوم که بيشترين
ضرايب مثبت را داشتند ،کمترين مقدار را دارند ،اما از
نظر صفاتي که ضرايب منفي بااليي در عامل دوم
داشتند ،مقدار بااليي را شامل ميشوند .اين همگروهها
همگي گلده محسوب ميشوند و از نظر صفت درصد
مادة خشک مقادير باال و از نظر عملکرد کمترين مقادير
را در بين همگروهها به دست آوردهاند.
در ناحية چهارم همگروههايي قرار دارند که از نظر
صفات منتخب در عامل اول مقادير بااليي دارند ،اما از نظر
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صفات منتخب (باالترين ضرايب) مثبت در عامل دوم،
مقادير پاييني دارند .همچنين در اين ناحيه همگروههايي
که براساس عامل دوم بيشترين ضرايب منفي را داشتند،
قرار ميگيرند .اين همگروهها همگي غيرگلده بودند ولي
عمدتاً وزن سوخ و عملکرد بااليي داشتهاند.
در مجموع کلية همگروههاي واقع در ناحية اول و
چهارم غيرگلده و کلية همگروههاي واقع در ناحية دوم
و سوم گلده محسوب ميشوند .در يک نگاه کلي
مشخص ميشود که همگروههاي گلده در بيشتر صفات
رشدي و بهويژه عملکرد ،ميانگين پايينتري نسبت به
ارقام غيرگلده داشتهاند .همگروههاي گلده صرفاً در
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صفات طول ساقة مجازي و درصد مادة خشک مقادير
بيشتري را نسبت به همگروههاي غيرگلده نشان دادند.
 )2007( Abbasifar & Dorryاعالم کردند که در
سير سه عامل اصلي براي توجيه  51/3درصد تغييرات
کفايت ميکند .براي عامل اصلي اول بيشترين ضرايب
مثبت مربوط به صفات قطر ساقة مجازي ،تعداد سيرچه
در سوخ ،وزن سوخ و عملکرد و براي عامل اصلي دوم
بيشترين ضرايب مثبت مربوط به وزن سيرچه و ارتفاع
بوته و براي عامل اصلي سوم بيشترين ضرايب
مثبت مربوط به درصد مادة خشک و ارتفاع بوته بوده
است.

شکل  .9بايپالت عاملهاي اول و دوم براساس صفات ارزيابيشده در  91همگروه سير ايراني
نتيجهگيری کلی

در اين آزمايش بهرغم اينکه اقليم محل اجراي آزمايش،
شرايط الزم براي ورود به مرحلة گلدهي را در سير
داشت ،از بين  91همگروه ،فقط  17هم گروه که عمدتاً
از مناطق شمال شرق ،شمال ،شمال غرب و شرق ايران
جمعآوري شده بودند و به ناحية آسياي مرکزي نزديک
بودند ،گلده و  17همگروه ديگر که بيشتر متعلق به
ناحية مرکزي ،غرب و جنوب کشور بودند ،غيرگلده

بودند .همانگونه که برخي پژوهشگران (
 ،)Pooler & Simon, 1994; Simon, 2002همبستگي
مثبت بين رنگ بساکهاي سير و باروري آن را تأييد
کردهاند ،با استفاده از نتايج اين پژوهش ،ميتوان
همگروههاي سير گلده را با استفاده از صفات
مورفولوژيکي مؤثر بر گلدهي مثل تعداد ،طول و عرض
کمتر برگ ،قطر کمتر ساقة مجازي ،وزن کمتر سوخ،
تعداد کمتر سيرچه در سوخ ،درصد مادة خشک بيشتر و
& Etoh

1936  بهار،1  شمارة،64  دورة،علوم باغباني ايران

کارا باشد و حجم همگروههاي بررسيشده را کاهش و
تمرکز را بر کلونهاي داراي توانايي بيشتر در گلدهي و
.توليد بذر افزايش دهد
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طول بيشتر ساقة مجازي غربالگري کردده و در
.برنامههاي بهنژادي و توليد بذر سير استفاده کرد
استفاده از اين صفات براي غربالگري اوليه ميتواند بسيار
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