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 چکیده    
 است. اصالحی برنامه یک در والدین انتخاب برای اساسی شرط شیپ مهم صفات شناسایی و جمعیت یک در ژنتیکی تنوع برآورد

 بذر نژادی، به هایبرنامه در آن نتایج از استفاده و ایران پیاز بومی هایتوده هایمورفوتیپ ژنتیکی تنوع بررسی منظور به بنابراین

 استان طبیعی منابع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز در تکرار سه در تصادفی كامل هایبلوك طرح قالب در مورفوتیپ 33

 میان زیاد بسیار تنوع وجود بیانگر مركب واریانس تجزیه نتایج .ندشد كشت 1391 و 1389 زراعی هایسال طی شرقی آذربایجان

 سه در را موردمطالعه هایمورفوتیپ وارد، روش به ایخوشه تجزیه بود. یموردبررس صفات ازنظر موردمطالعه هایمورفوتیپ

 به تجزیه در داشت. مطابقت نسبتاً هامورفوتیپ جغرافیایی تنوع الگوی با مورفولوژیک صفات براساس یبند گروه .داد قرار گروه

 دارای بیشتر اول مؤلفه با هایمورفوتیپ كردند. تبیین را هاداده فنوتیپی تنوع درصد 01/09 اول مؤلفه سه اصلی، یها مؤلفه

 نیز بیشتر سوم مؤلفه با هاییمورفوتیپ .داشت دنخواه بیشتر كیفیت كمتر، دوم مؤلفه با هایمورفوتیپ و بوده ترباال عملکرد

 بر را (6/1) دارمعنی مثبت مستقیم اثر بیشترین پیاز طول كه داد نشان علیت تجزیه بود. خواهند بیشتر خشک ماده درصد دارای

 از برگ طول میرمستقیغ اثر بیشترین .(33/1) بود دار یمعن نیز سوخ وزن متوسط بر پیاز قطر مستقیم اثر .شتدا سوخ وزن متوسط

 در تواندمی بیشتر پیاز قطر و طول دارای و بیشتر برگ طول با ییهابوته گزینش بنابراین (.55/1) شد اعمال پیاز طول طریق

 هایمورفوتیپ از 3 گوگان شکل اناری آذرشهر قرمز و 3 ری قرمز باشد. مفید هاجمعیت این در عملکرد افزایش برای اصالح

 برای هامورفوتیپ این ،یموردبررس هایمورفوتیپ در خشک ماده درصد میزان بودن پایین به توجه با بودند. مطالعه این برتر

 د.ندار خوری تازه مصرف و نبوده مناسب فرآوری صنایع در استفاده

 

 .Allium cepa ،عملکرد پیاز، قطر ،شکل شاخص علیت، تجزیه ای،خوشه تجزیه :ها دواژهیکل
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 مقدمه

 سبزی ترین قدیمی از (.Allium cepa L) خوراكی پیاز

 سال 5111 از بیش به آن قدمت كه است جهان در زراعی

 بسیار هایزمان از غذا عنوان به گیاه این رسد. می پیش

 پیاز .]23 و 16[ است بوده انسان مورداستفاده قدیم

 چاشنی و دهنده طعم عنوان به پیازچه و رسیده صورت به

 قرار مورداستفاده ترشی و ساالد صورت به چنین هم غذا،

 پودر و پیاز چیپس شکل به صنعت در شیوب كم و گیردمی

 اهمیت رغم به .دارد زیادی تقاضای جهانی بازار در

 تا پیاز ژنتیکی تحقیقات جهان، در آن آشپزی و اقتصادی

 .]36[ است كمتر دیگر عمده سبزیجات از زیادی حد

 مركز مركزی، آسیای از بخشی عنوان به ایران فالت

 هایتوده .]36 و 11[ است خوراكی پیاز شدن اهلی و تنوع

 معرفی در زیادی اییكار باال، ژنتیکی تنوع با پیاز بومی

 پیاز ارقام دارند. زراعی مطلوب صفات با برتر ارقام

 یبوم یهاتوده ایران در كشت مورد روزبلند

 یبرا یتوجه قابل ژنتیکی تنوع كه هستند افشان آزادگرده

 و ]0 و 3 ،1[ بین در زراعی و مورفولوژیک هایویژگی

 برای تنوع این است. شده گزارش ]8 و 6[ ها آن درون

 و سازگار ارقام بتواند تا كند می ایجاد را فرصتی گر اصالح

 .دینما معرفی محصول این كشت مناطق به را مناسبی

 ارزیابی در گسترده طور به چندمتغیره آماری یها فن از

 با جنوبی كره در تحقیقی در .شودمی استفاده ژنتیکی تنوع

 گیاه، ارتفاع صفات پایه بر ایخوشه تجزیه از استفاده

 هر پیاز وزن ،پیاز قطر و ارتفاع ،برگ پهنک قطر و  طول

 گروه چهار در پیاز ژنوتیپ 61 عدادت ،پیاز عملکرد و بوته

 پیاز ژنوتیپ 33 تعداد چنین هم .]15[ گرفتند قرار متفاوت

 چهار به ایخوشه تجزیه از استفاده با صفت 11 پایه بر

 برای ایخوشه تجزیه از .]0[ شدند منتسب گروه

 شده استفاده وسیع طور به پیاز هایژنوتیپ یبند گروه

 .]22 و 30 ،32 ،9[ است

 یهاروش از یکی ،یاصل یها مؤلفه به هیتجز

 در كننده نییتع صفات كه است رهیچندمتغ لیوتحل هیتجز

 به تجزیه در .]33[ دهدمی نشان را هاپیژنوت زیتما

 ژنوتیپ 31در صفت 15 میانگین پایه بر اصلی یها مؤلفه

 تنوع از درصد 35/80 توانست اصلی مؤلفه چهار ،پیاز

 ییتنها به اول مؤلفه .ایندنم توجیه را هاداده در موجود

 برای مقدار این نمود. تبیین را تنوع كل از درصد 25/38

 و 99/13 ،9/36 ترتیب به چهارم و سوم دوم، یها مؤلفه

 نتایج پیاز ژنوتیپ 33 در چنین هم .]1[ بود درصد 11/9

 صفت 11 میانگین براساس اصلی یها مؤلفه به تجزیه

 تنوع از درصد 23/83       ًمجموعا  اول مؤلفه سه كه داد نشان

 تنوع از درصد 00/29 اول مؤلفه كنند.می توجیه را صفات

 سوم و دوم یها مؤلفه برای مقدار این كرد. تبیین را كل

  .]0[ بود درصد 1/11 و 55/33 ترتیب به

 هایمورفوتیپ شناسنامه تهیه منظور به پژوهش این

 تنوع سطح تعیین و كشور پیاز بومی هایتوده از برخی

 در ژنتیکی ذخایر این از یبردار بهره جهت ژنتیکی

 كه است ذكر به الزم گردید. اجرا نژادیبه های پروژه

 سایر در پژوهش، این در موردمطالعه هایمورفوتیپ

 .اندنگرفته قرار یموردبررس مطالعات

 

 هاروش و مواد

 مورد بومی های توده  مورفوتیپ 33 بذر حاضر پژوهش در

 8 آذرشهر )قرمز شرقی آذربایجان مناطق كشت

 مورفوتیپ(، 3 نیشابور )قرمز رضوی خراسان مورفوتیپ(،

 5 ری )قرمز كرج و مورفوتیپ( 0 قصه )قولی زنجان

 های بلوك طرح قالب در و شده یآور جمع مورفوتیپ(

 و 1389 زراعی هایسال طی تکرار سه با تصادفی كامل

 منابع و كشاورزی آموزش و تحقیقات مركز در 1391

 گرفتند. قرار ارزیابی مورد شرقی آذربایجان استان طبیعی

 خاك مركب نمونه ،زمین یساز آماده عملیات با زمانهم



 پیاز ایران یبوم هایهای روزبلند توده از مورفوتیپ یو روابط بین صفات در تعداد یکیتنوع مورفولوژ یبررس
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 مقدار ،خاك آزمون براساس تجزیه، از پس و برداشت

 كیلوگرم 91 پتاسیم،  سولفات كود هکتار در كیلوگرم 131

 سپس و مخلوط خاك با تریپل  فسفات سوپر كود

 181 میزان به آمونیوم  نیترات كود شد. انجام بندی كرت

 بقیه و شدن سبز از بعد آن سوم کی كه هکتار در كیلوگرم

 به هم از ماه یک زمانی های فاصله به نوبت دو در

 31 در بذر كاشت شد. داده آزمایشی واحدهای

 به بسته داشت عملیات شد. انجام سال هر ماه نیفرورد

 آزمایشی واحد هر .گردید انجام گیاه فنولوژیکی مراحل

 31 ردیف فاصله با متر سه طول به ردیف پنج شامل

 با مبارزه .بود متر یسانت 8-11 بوته دو فاصله و متر سانتی

 شد. انجام دستی صورت به نیاز به بسته هرز های علف

 و اندوسولفان سموم از تریپس آفت با مبارزه منظور به

 گردید. استفاده هزار در 5/1 غلظت با دیازینون

 صورت به كننده رقابت گیاهان از بوته 15 تکرار هر از

 برحسب سوخ وزن برگ، تعداد صفات و انتخاب تصادفی

 و پیاز قطر ،برگ طول متر،میلی برحسب پیاز گردن قطر گرم،

 به طول نسبت) شکل شاخص متر،سانتی برحسب پیاز  طول

 ماده درصد و مركز تعداد خوراكی،  الیه تعداد ،(پیاز قطر

 خشک ماده گیری اندازه برای ند.شد یریگ اندازه سوخ خشک

 دادن برش با سپس و یریگ اندازه سوخ هر وزن ابتدا سوخ

 درجه 01 دمای در آون در را هاآن كوچک، قطعات به پیاز

 وزن اختالف از و كرده خشک ساعت 03 مدت به سلسیوس

 گردید. محاسبه خشک ماده درصد تر وزن و خشک

 یکنواختی و هاداده بودن نرمال آزمون انجام با

 سال دو هایداده واریانس تجزیه آزمایشی، هایواریانس

 و تصادفی عامل عنوان به سال گرفتن نظر در با آزمایش

 مقایسه .شد انجام ثابت عامل عنوان به مورفوتیپ

 پنج احتمال سطح در دانکن آزمون از استفاده با ها میانگین

 گردید. انجام درصد

 ای خوشه تجزیه ها،مورفوتیپ بندی گروه منظور به

 انجام اقلیدسی فاصله مربع از استفاده با وارد روش به

 بارتلت كرویت آزمون و KMO ضریب محاسبه .گردید

 به تجزیه برای هاداده بودن مناسب تشخیص برای

 با اصلی یها مؤلفه به تجزیه شد. انجام اصلی یها مؤلفه

  شد. انجام صفات همبستگی ماتریس از استفاده

 علیت، تجزیه از و برآورد صفات ساده همبستگی

 عملکرد روی صفات غیرمستقیم و مستقیم اثر تعیین برای

 استفاده با آماری هایجزیهت كلیه گردید. استفاده  بوته  تک 

  .گرفت انجام  SPSSافزار نرم از

 

 بحث و نتایج

 سال گرفتن نظر در با صفات مركب واریانس تجزیه نتایج

 بین است. شده درج 1 جدول در تصادفی عامل عنوان به

 جز به موردمطالعه صفات هیكل نظر از آزمایش هایسال

 بوته در برگ تعداد و ازیپ گردن قطر شکل، شاخص

 اختالف از ناشی تواند می كه شد مشاهده دارمعنی تفاوت

  باشد. آزمایش اجرای هایسال وهوایی آب شرایط در

 ،سوخ وزن صفات یبرا پیمورفوت با سال كنش برهم

 داریمعن مركز تعداد و اكیخور هیال تعداد شکل، شاخص

 در هاپیمورفوت متفاوت واكنش اثر، این بودن دارمعنی .بود

  دهد.یم نشان فوق صفات برای را شیآزما مختلف یهاسال

 صفات هیكل نظر از سهیمقا مورد یهاپیمورفوت

 دهنده نشان امر این داشتند. داریمعن اختالف موردمطالعه

 هامورفوتیپ بین در صفات این برای ژنتیکی تنوع وجود

 را هتروزیگوسی از باالیی درجه پیاز هایجمعیت است.

 .]13[ یابد می تداوم باروری دگر طریق از كه دارند

 پیاز پالسم ژرم در را ژنتیکی تنوع وجود زیادی محققین

 .]26 و 22 ،38 ،32 ،31[ اند نموده گزارش

 3 و 3 های جدول در هامورفوتیپ میانگین مقایسه نتایج

 اول سال در سوخ وزن برای كل میانگین است. شده آورده

 در گرم 51/110 و 31/150 ترتیب )به بود دوم سال از بیشتر
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 مؤثر سوخ وزن میانگین در محیطی شرایط بنابراین بوته(

 قصه قولی مورفوتیپ در 3/68 از آن تغییرات دامنه باشد.می

 در گرم 9/339 تا دوم سال در سفلی چروك محلی

 سوخ وزن بود. متغیر اول سال در 3 ری قرمز مورفوتیپ

 قرمز ،3 گوگان شکل اناری آذرشهر قرمز هایمورفوتیپ

 قرمز و اول سال در 2ری قرمز و 3ری قرمز 3ری قرمز ،1ری

 شکل اناری آذرشهر قرمز و 3 گوگان شکل اناری آذرشهر

 كل میانگین از باالتر داریمعنی طور به دوم سال در ایلخچی

 بیشتری سوخ وزن متوسط كه هاییمورفوتیپ اغلب بود.

 بودند برخوردار نیز باالتری برگ طول و تعداد از داشتند

 منبع و هوایی اندام تنها برگ كه نیا به توجه با (.2 )جدول

 افزایش بنابراین ،]3[ است پیاز در ایذخیره مواد كننده نیتأم

 و شده فتوسنتزی سطح افزایش باعث برگ تعداد و طول

 شود.می عملکرد افزایش موجب

 این داشت. را پیاز طول بیشترین شبستر آذرشهر قرمز

 است شکل شاخص و پیاز سوخ وزن با ارتباط در ویژگی

 شمار به مطلوبی صفت نباشد شکل میخی پیاز اگر و ]33[

 داریمعنی و مثبت همبستگی حاضر پژوهش در .رود یم

 آمد. دستبه ازیپ طول و سوخ وزن بین (2 )جدول

 و عملکرد شیافزا در صفت نیا یبرا نشیگز نیبنابرا

 از یبرخ باشد. دیمف تواندیم محصول یبازارپسند

 از یشتریب ازیپ طول ازیپ محصول پر هایپیمورفوت

 نای اصالح در هاآن از توانیم كه داشتند كل نیانگیم

 كرد. استفاده صفت

محسوب  یمهم ینشیگز یارهایشکل، از مع شاخص

 یگران در اصالح ارقام، بسته به تقاضا كه اصالح شودیم

 از،یپ دیمثال، اگر هدف از تول یبازار به آن توجه دارند. برا

باشد  ییاروپا یو صادرات به بازارها عیاستفاده از آن در صنا

مطلوب هستند، ( مساوی یک گرد )شاخص شکل  هایسوخ

 كنندگاناز مصرف یبرخ یخور مصرف تازه یراب كهیدرحال

چنین  . همدهندیم حیرا ترج یبشقاب یازهایپ ،یمحل بازارهای

باشد تا بسته کنواختی دینظر شکل با از یدیمحصول تول

دو  ازیشکل پ نییآن آسان و بازارپسند باشد. در تع یبند

شاخص  یبرا یکینتمؤثر است. تنوع ژ طیو مح کیعامل ژنت

شده است  گزارش شکل یتا دوك یبشقاب تنهاییشکل از ب

زمان كاشت  ریتحت تأث تواندیچنین م هم ازی. شکل پ]23[

. در ردیرار گق ]11[و عمق كاشت  ]39[، تراكم كاشت ]13[

 هایموردمطالعه شکل هایپیپژوهش حاضر مورفوت

در سال  3شکل گوگان  یانار داشتند. قرمز آذرشهر یمتفاوت

 نیكمتردر سال اول  80 ونیقصه سلکس یو قول نیشتریب دوم

قرمز  ازیپ یهاپیشاخص شکل را داشتند. اكثر مورفوت

كل داشتند.  نیانگیاز م یشتریآذرشهر شاخص شکل ب

استفاده  توانندیها م بازار هدف از آن هگران بسته ب اصالح

 كنند. 
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 ns 133/1 *33/06 ns 10/23 *35/3 **30/13 ns66/18 *80/3239 301/33* 956/9** 29/85336** 1 سال
 13/156 31/5 30/1 36/1 58/30 81/2 110/1 911/3 238/1 31/1353 2 خطا

 80/130** 11/6** 31/6** 19/1** 92/9** 38/2** 135/1** 851/1** 299/1** 29/3001** 33 مورفوتیپ
 ns160/1 ns335/1 *115/1 **86/1 ns30/6 *32/1 ns33/1 ns12/1 ns03/11 39/1323** 33 مورفوتیپ × سال
 55/11 03/1 93/1 13/1 13/2 05/1 113/1 355/1 380/1 26/282 88 خطا

 31/9 92/11 10/0 38/18 92/15 98/8 12/0 11/11 21/13 63/16 )%( تغییرات ضریب
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 شده یریگ اندازه صفات نظر از یموردبررس پیژنوت میانگین مقایسه .6 جدول

 برگ طول

 (متر یسانت)

  تعداد

 برگ

  خشک ماده

 )%( سوخ

 پیاز گردن قطر

 (متر یلیم)

 پیاز طول

 (متر یسانت)

  پیاز قطر

 (متر یسانت)
 شماره مورفوتیپ

abc 43/34 ghi 40/7 h 40/04 a 03/01 abcd 70/3 a-d 51/1  1 آذرشهرگالبی شکل گوگانقرمز 

abc 40/34 f-i 00/7 b-f 41/04 a-f 70/00 a-e 10/3 bcd74/1  3 1قرمز آذرشهر اناری شکل گوگان 

abc03/45 d-h 14/7 a-f 04/04 a-d 30/04 a-f 34/3 ab 30/0 3 قرمز آذرشهر گرد بناب 

bcd 41/47 c-h 04/7 b-f 11/04 a-f 37/00 d-i 04/3 cd 13/1  2 آذرشهر بشقابی بنابقرمز 

abc 44/34 bc 07/5 a-d 00/03 abc 54/04 a 04/1 a-d 55/1 5 قرمز آذرشهر شبستر 

a 00/30 bcd 00/5 fg 17/00 abc 44/03 a-d 54/3 a-d 05/0 6 قرمز آذرشهر اناری شکل ایلخچی 

bc33/47 hij 74/0 a-e 04/03 a-f 00/00 c-g 40/3 bcd 70/1  0 شکل بنابقرمز آذرشهر اناری 

13/34 abc 00/7 f-i 45/00 def 03/00 a-f 40/1 ab 54/1 a-d  8 3قرمز آذرشهر اناری شکل گوگان 

00/04 fg 33/7 e-h 41/03 abc 44/00 b-f 13/4 hi 50/3 e 9 قولی قصه محلی چپ چپ 

45/44 fg 34/7 e-h 10/04 b-f 74/00 b-f 70/4 f-i 54/1 a-d 11 قولی قصه محلی نیک پی 

03/44 fg 74/7 j 30/04 b-f 44/04 ef 35/4 i 54/1 a-d  11 80قولی قصه سلکسیون 

04/44 fg 07/0 hij 04/04 c-f 71/04 def 40/4 e-i 74/1 bcd  13 88قولی قصه سلکسیون 

04/44 def 47/5 b-g 51/00 efg 44/04 a-d 00/3 c-i 40/0 a-d 13 قولی قصه محلی چروك سفلی 

40/05 g 01/7 ij 37/04 b-f 40/04 f 31/4 i 45/1 de  12 قصه محلی شناطقولی 

44/40 efg 47/7 ghi 55/03 a 33/00 c-f 74/4 ghi 74/1 bcd 15 قولی قصه محلی كناوند 

47/45 abc 33/5 b-e 04/03 a-d 75/04 abc 34/3 a-f 40/0 abc 16 1قرمز ری 

40/34 abc 01/5 b-f 40/04 b-f 04/00 a-f 50/3 abc 00/0 abc 10 3قرمز ری 

14/30 ab 54/5 b 31/04 b-f 00/00 b-f 54/3 abc 07/0 abc 18 3قرمز ری 

30/34 abc 07/5 bc 47/03 abc 70/04 abc 04/3 a-d 04/0 a 19 2قرمز ری 

07/45 abc 47/7 b-g 10/03 ab 40/00 a-e 45/3 b-g 74/1 bcd 31 5قرمز ری 

07/44 abc 04/5 bc 75/00 g 70/00 a-f 04/3 c-h 40/0 a-d 31 1قرمز نیشابور 

30/30 a 00/5 bc 00/03 a-e 54/04 abc 33/3 a-g 54/1 a-d 33 3قرمز نیشابور 

44/40 cde 04/04 a 04/04 c-f 35/03 ab 01/3 c-h 15/1 bcd 33 3قرمز نیشابور 

  میانگین كل 54/1 40/3 71/00 34/04 75/7 43/40

  از میانگین كل دار یمعنحداقل اختالف  33/4 35/4 00/0 74/4 04/4 

 

 و شودیم یبند درجه قطر اساس بر ازیپ محصول

 دارند. یباالتر یاقتصاد ارزش شتریب قطر با هایسوخ

 بزرگ، یلیخ متریسانت 11 ازتر  بزرگ قطر با هایسوخ

 و متوسط متریسانت 5-5/0 بزرگ، متریسانت 11-5/0

 ]12[شوند یكوچک در نظر گرفته م متر یسانت 5تر از  كوچک

بودند  زین یشتریقطر ب یپر محصول دارا هایپیاكثر مورفوت

در  تواندیصفت م نیا یبرا نشیگز ن،ی(. بنابرا2 )جدول

عملکرد  زین گریعملکرد مؤثر باشد. در مطالعات د شیافزا

 .]38و  0[ اندگزارش كرده ازیاز قطر پ یرا تابع ازیپ

 یمعرف و نشیگز     ً عمدتا   ازیپ اصالح در اهداف از یکی

 خشک ماده زانیم است. باال خشک ماده زانیم با ارقام

 زانیم و ]21[ كشت منطقه ،]35[ یزراع فصل ریتأث تحت
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 بروز در هم کیژنت ط،یمح بر عالوه است. ]33[ یبارندگ

 یکیژنت بازده با باال یریپذ وراثت و دارد نقش صفت نیا

 صفت نیا یبرا ]18[ ادیز تا ]31[ متوسط حد در

 درصد با یازهایپ از یفرآور عیصنا در است.شده  گزارش

 كنندیم استفاده درصد( 31 از شتری)ب باالتر خشک ماده

 درصد 13/11 از خشک ماده درصد راتییتغ دامنه .]33[

 تا گوگان شکل یگالب آذرشهر قرمز پیمورفوت به مربوط

 یمحل قصه یقول پیمورفوت به مربوط درصد 88/12

-پیژنوت در خشک ماده راتییتغ دامنه بود. ریمتغ كناوند

و  ]31[درصد  10تا  9 ،]19[درصد  33تا  2پیاز، از  های

 نابرایناست. ب شده گزارش ]33[درصد  5/18تا  5/9

 در استفاده برای مطالعه این دری موردبررس هایمورفوتیپ

 دارند. خوری تازه مصرف و نبوده مناسب فرآوری صنایع

 دلیل به كناوند محلی قصه قولی مورفوتیپ از ،نیباوجودا

 اصالح برای توانمی باال      ًنسبتا  خشک ماده درصد داشتن

 كرد. استفاده صفت این

 

 شده یریگ اندازهصفات  ازنظری موردبررسهای ها در سال. مقایسه میانگین ژنوتیپ3جدول 
 )گرم( سوخ وزن شکل شاخص خوراكی الیه تعداد مركز تعداد

 سال سال سال سال شماره مورفوتیپ
 اول دوم اول دوم اول دوم اول دوم

444/0 klm 307/0 J-m 14/5 k-p 00/04 b-h 54/4 ab 73/4 c-i 4/000 i-n 5/156 d-h 1 قرمز آذرشهرگالبی شکل گوگان 
007/0 lm 057/0 lm 54/5 i-p 00/04 c-k 50/4 a-e 74/4 b-f 3/001 h-n 1/153 d-i  3 1قرمز آذرشهر اناری شکل گوگان 

044/0 g-m 075/0 g-m 04/4 h-p 44/5 h-p 74/4 c-k 04/4 f-m 4/003 h-n 3/166 c-g 3 قرمز آذرشهر گرد بناب 
444/0 klm 104/0 h-m 74/5 i-p 40/04 a-g 04/4 f-m 74/4 b-f 0/004 h-n 3/132 f-m 2 قرمز آذرشهر بشقابی بناب 
044/0 c-j 404/0 d-m 57/5 i-p 40/4 g-o 50/4 a-e 75/4 c-g 4/003 h-n 2/166 c-g  5 آذرشهر شبسترقرمز 

544/0 e-m 404/0 d-m 34/4 g-o 45/04 a-g 50/4 a-e 77/4 c-h 0/047 f-l 3/103 b-f 6 قرمز آذرشهر اناری شکل ایلخچی 
344/0 klm 357/0 i-m 47/5 m-p 45/04 b-i 50/4 a-e 71/4 c-i 0/004 h-n 5/152 d-i 0 قرمز آذرشهر اناری شکل بناب 
044/0 m 004/0 g-m 74/7 op 00/04 c-k 44/4 a 54/4 abc 7/041 f-l 2/332 a  8 3قرمز آذرشهر اناری شکل گوگان 

044/0 g-m 544/0 f-m 34/7 p 50/4 d-l 73/4 c-i 73/4 c-i 1/44 mno 9/110 j-o 9 قولی قصه محلی چپ چپ 
044/0 g-m 404/0 d-m 44/4 h-p 44/4 d-k 05/4 f-m 00/4 klm 0/51 no 2/135 f-l 11 قولی قصه محلی نیک پی 
344/0 klm 454/0 klm 44/7 nop 15/5 j-p 04/4 j-m 15/4 m 7/044 k-o 6/119 h-n  11 80قولی قصه سلکسیون 
144/0 h-m 304/0 J-m 04/5 l-p 34/5 k-p 07/4 g-m 01/4 i-m 1/54 no 9/113 j-o  13 88قولی قصه سلکسیون 
444/0 d-k 417/0 d-l 37/4 g-n 47/04 c-k 74/4 d-l 04/4 f-m 4/05 o 3/121 e-k 13 قولی قصه محلی چروك سفلی 
444/0 d-m 144/0 h-m 37/5 k-p 45/7 nop 04/4 f-m 04/4 lm 4/55 no 9/91 mno 12 قولی قصه محلی شناط 
744/0 g-m 504/0 e-m 07/5 l-p 73/4 e-m 74/4 e-l 04/4 lm 0/44 l-o 3/132 f-m 15 قولی قصه محلی كناوند 
044/0 b-g 534/0 b 04/4 h-p 33/00 a 74/4 e-l 70/4 d-k 0/004 h-n 1/192 a-d 16 1قرمز ری 
007/0 c-i 044/4 a 14/4 g-n 40/00 a-f 77/4 c-h 75/4 c-g 7/004 h-n 9/339 a 10 3قرمز ری 

444/0 d-m 344/0 b-e 44/04 b-j 41/4 d-k 73/4 c-i 50/4 a-d 1/007 h-n 5/311 ab 18 3قرمز ری 
007/0 c-i 704/0 bc 54/4 d-m 04/00 abc 74/4 c-k 04/4 f-m 1/007 g-n 1/312 abc 19 2قرمز ری 
044/0 c-j 077/0 bc 54/5 i-p 47/00 a 71/4 c-i 71/4 c-i 0/045 j-o 3/183 b-e 31 5قرمز ری 
544/0 f-m 077/0 b-g 04/4 f-n 45/00 a-e 00/4 h-m 70/4 c-k 0/040 j-o 6/153 d-i 31 1قرمز نیشابور 
007/0 g-m 044/0 b-h 04/4 h-p 50/00 ab 75/4 c-g 74/4 c-j 4/047 j-o 2/125 e-j 33 3قرمز نیشابور 
344/0 b-f 154/0 bcd 47/04 c-k 34/00 a-d 77/4 c-h 71/4 c-i 3/044 j-o 6/136 f-l 33 3قرمز نیشابور 

  كل میانگین 04/017 14/047 70/4 73/4 40/04 57/5 0 71/0
  كل میانگین از دار یمعن اختالف حداقل 40/04 00/00 40/4 41/4 54/4 45/0 34/4 40/4
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 پیاز های مورفوتیپ موردمطالعه صفات بین ساده همبستگی ضرایب .4جدول

 صفات
  طول

 پیاز

  قطر

 پیاز

  شاخص

 شکل

  الیه تعداد

 خوراكی

  قطر

 گردن

  تعداد

 مركز

  خشک ماده

 سوخ

  تعداد

 برگ

  طول

 برگ

 83/1** 31/1 -11/1 21/1 28/1* 53/1* 60/1** 62/1** 80/1** سوخ وزن

 91/1** 35/1 -19/1 31/1 68/1** 29/1* 83/1** 56/1**  پیاز طول

 56/1** 32/1 12/1 25/1* 39/1 29/1* 13/1   پیاز قطر

 02/1** 15/1 -32/1 13/1 63/1** 31/1    شکل شاخص

 الیه تعداد

 خوراكی
    **60/1 **03/1 12/1 **03/1 **65/1 

 03/1** 51/1* -31/1 31/1      گردن قطر

 39/1 03/1** 32/1       مركز تعداد

 -19/1 12/1        خشک ماده

 23/1*         برگ تعداد

 %.1 و %5احتمال سطوح در دار یمعن ترتیب به **: و *

 

 آید. می سابحبه مطلوب صفتی پیاز در مركزی تک

 داخل در رشد دوره طول در جانبی های جوانه كه یهنگام

 داشت. خواهد مركز چند سوخ آیند، می وجود به سوخ

 بوته، تراكم رشد، دوره طول رقم، ریتأث تحت یچندمركز

 .]39[ دارد قرار ،مورداستفاده كش علف نوع یحت و تغذیه

 مركزی تک پذیری وراثت بودن پایین رغم به ،وجود نیباا

 دو در درصد31 میزان به صفت این اصالح به موفق پیاز،

 در مركز تعداد نتایج اساس رب .]20[ اند شده پیاز جمعیت

 قرمز گوگان، شکل یگالب آذرشهر قرمز هایمورفوتیپ

 بناب، بشقابی آذرشهر قرمز ،1گوگان شکل اناری آذرشهر

 ،80سلکسیون قصه قولی بناب، شکل اناری آذرشهر قرمز

 سال در شناط محلی قصه قولی و 88سلکسیون قصه قولی

 آذرشهر قرمز گوگان، شکل یگالب آذرشهر قرمز و اول

 در بناب بشقابی آذرشهر قرمز و 1 گوگان شکل اناری

 بود كل میانگین از كمتر داریمعنی طور به دوم سال

 از توانمی صفت این اصالح برای لذا (.3 )جدول

 كمتر مركزی تک سال دو هر در كه ییهامورفوتیپ

  كرد. استفاده داشتند،

 ،3نیشابور قرمز هایمورفوتیپ در اكیخور الیه تعداد

 ،3ری قرمز ،1ری قرمز ،1نیشابور قرمز ،3نیشابور قرمز

 در 3نیشابور قرمز و اول سال در 5ری قرمز و 2ری قرمز

 بود كل میانگین از بیشتر داریمعنی طور به دوم سال

 خوراكی هایالیه تعداد بودن بیشتر      ًمعموال  (.3 )جدول

 از و شده آن هایالیه ضخامت شدن كمتر موجب سوخ

 .]3[ شودمی كم پیاز یخوراك خوش
 

 ایخوشه تجزیه

 فاصله مربع از استفاده با ایخوشه تجزیه براساس

 یموردبررس پیاز مورفوتیپ 33 صفت، 11 روی اقلیدسی

 گروه گردید. منتسب گروه سه به 2 پیوستگی فاصله در

 فاصله در سوم گروه و 2 پیوستگی فاصله در دوم و اول

 از بیشتر اطمینان برای (.1)شکل شدند تشکیل 3 پیوستگی

 مقایسه منظور به و درختی نمودار برش نقطه درستی

 كلیه برای شده، گیریاندازه صفات ازنظر هاگروه میانگین

 طرح پایه بر متغیره چند واریانس تجزیه ممکن هایگروه

 هاگروه كه یطور به شد انجام نامتعادل تصادفی     ًكامال 
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 تکرار عنوان به ها آن داخل هایمورفوتیپ و تیمار عنوان به

 دارمعنی اختالف بیشترین مبین تجزیه، نتایج شدند. منظور

 كلیه ازنظر درصد یک احتمال سطح در هاگروه بین

 تأیید ضمن كه بود، گروهی سه حالت در صفات

 ها،گروه بین زیاد تنوع دهنده نشان ،شده انجام یبند گروه

 اول، خوشه یاستثنا به بود. یگروه درون تنوع به نسبت

 هامورفوتیپ جغرافیایی تنوع الگوی با حاصل یبند گروه

 الگوی و ژنوتیپی تنوع بین تطابق محققین داشت. مطابقت

 یوالف و ]25[ گندم ،]21و 2[ جو گیاهان در را جغرافیایی

 تطابق محققین از برخی كه یدرحال كردند گزارش ]30[

 پیاز در را جغرافیایی تنوع و ژنوتیپی تنوع بین مشخصی

 كه یلیدال ازجمله .]22 و 31 ،0 ،6 ،1[ اندکردهن گزارش

 مختلف مناطق هایمورفوتیپ گرفتن قرار یبرا توانیم

 یهاتوده       ًاحتماال  كه است نیا كرد كرذ اول خوشه در

 یدیجد نام و شده برده گرید منطقه به منطقه کی از یبوم

 آزاد عتیطب لیدل به چنین هم است. شده گذاشته آن بر

 تواندیم زین یکیژنت اختالط از،یپ یهاتوده یافشان گرده

 باشد. داده رخ

 صفات ازنظر گروه هر خصوصیات تعیین برای

 انحراف و صفت هر برای خوشه هر میانگین ،موردمطالعه

 گروه (.5 )جدول شد محاسبه صفت كل میانگین از آن

 قرمز ،3ری قرمز ،1ری قرمز مورفوتیپ 11 شامل كه اول

 قرمز ،1نیشابور قرمز ،5ری قرمز  ،2ری قرمز ،3ری

 ،سفلی چروك محلی قصه قولی ،3نیشابور قرمز ،3نیشابور

 ایلخچی شکل اناری آذرشهر قرمز و شبستر آذرشهر قرمز

 صفت رازیغ به صفات كلیه در داریمعنی طور به است

 از بنابراین .ندبود كل میانگین از بیشتر خشک ماده درصد

 بهبود و اصالح برای توانمی آن در موجود هایمورفوتیپ

 كرد. استفاده پیاز عملکرد

 بیابشق آذرشهر قرمز مورفوتیپ شش شامل دوم گروه

 اناری آذرشهر قرمز ،بناب شکل اناری آذرشهر قرمز ،بناب

 قرمز و گوگان شکل اناری آذرشهر قرمز ،1گوگان شکل

 پیاز، طول سوخ، وزن صفات بود. بناب گرد آذرشهر

 از بیشتر داریمعنی طور به برگ طول و شکل شاخص

 درصد مركز، تعداد صفات كه یدرحال .بود جامعه میانگین

 میانگین از كمتر داریمعن طور به برگ تعداد و خشک ماده

 اصالح در گروه این هایمورفوتیپ از بود. كل

 نمود. استفاده توانمی آذرشهر قرمز هایمورفوتیپ

 قصه قولی مورفوتیپ شش شامل ومس گروه

 محلی قصه قولی ،شناط محلی قصه قولی ،88سلکسیون

 محلی قصه قولی ،پی نیک محلی قصه قولی ،كناوند

 ماده صد در بود. ،80سلکسیون قصه قولی ،چپ چپ

 و بیشتر داریمعن طور به كل میانگین از گروه این خشک

 ،برگ طول برگ، تعداد پیاز، قطر پیاز، طول ،سوخ وزن

 تعداد و گردن قطر شکل، شاخص ی،خوراك هیال تعداد

 افزایش برای بنابراین .بود كمتر داریمعنی طور به مركز

 این هایمورفوتیپ از مركزی تک و خشک ماده درصد

 كرد. استفاده توانمی خوشه

 

 اصلی یها مؤلفه به تجزیه

كرویت  آزمون و برآورد شد =63/1kmo ضریب مقدار

دار بود بسیار معنی درصد یک احتمال سطح در بارتلت

ی اصلی انجام ها مؤلفهدو(. لذا تجزیه به  = كی19/333)

 11 میانگین پایه بر اصلیی ها مؤلفه به تجزیه درشد. 

 اول اصلی مؤلفهسه  پیاز، مورفوتیپ 33 در صفت

 را هاداده بین موجود تنوع از درصد 01/09       ًمجموعا 

 از درصد 63/39 اول مؤلفه (.6 )جدول نمودند توجیه

و سوم  دوم مؤلفه برای مقدار این نمود. تبیین را كل تنوع

 طول اول مؤلفه در بود. درصد 15/13و  93/36ترتیب  به

قطر پیاز و  شکل، شاخص ،وزن سوخ برگ، طول پیاز،

 داشتند. زیادی نقش مثبت جهت در پیاز گردن قطر

 داشتن به منجر مؤلفه این در افزایش هرگونه بنابراین
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 تعداد دوم مؤلفه در بود. خواهد باال، ردلکعم با پیازهای

 در پیاز گردن قطر واكی خور الیه تعداد مركز، تعداد برگ،

 مؤلفه این در افزایش هرگونه بودند. سهیم مثبت جهت

سوم  مؤلفهدر  شد. خواهد محصول كیفیت كاهش موجب

درصد ماده خشک و قطر پیاز در جهت مثبت و شاخص 

شکل و قطر گردن در جهت منفی نقش داشتند. بنابراین 

سوم بیشتر دارای درصد ماده خشک بیشتر  مؤلفهارقامی با 

ی اصلی بر ها مؤلفهخواهند بود. در پژوهشی با تجزیه به 

ژنوتیپ پیاز بومی ایران،  31صفت در  15پایه میانگین 

درصد از تنوع موجود  35/80اصلی توانست  مؤلفهچهار 

درصد  25/38اول با  مؤلفهها را توجیه نمایند. در بین داده

از تبیین كل تنوع، عملکرد، وزن خشک، طول برگ، طول 

به طول غالف  برگ پهنکپیاز و نسبت برگ )نسبت طول 

دهی در جهت منفی  آن( در جهت مثبت و نسبت سوخ

 مؤلفه نیا در شیافزاوزن سوخ به سهیم بودند. افزایش 

 به هیتجز. در پژوهشی دیگر، با ]1[نسبت داده شد 

توده  16 در صفت 9 نیانگیم هیپا بر یاصل یها مؤلفه

 راتییتغ درصد 58/90اصلی  مؤلفهایران، دو  ازیپبومی 

های بومی پیاز تبیین كردند. عملکرد در توده ار هاداده

اول داشت و در مرتبه  مؤلفهترین نقش را در تبیین مهم

دوم وزن خشک  مؤلفهبعدی وزن خشک قرار داشت. در 

چنین در  هم .]5[را داشتند  ریتأثو قطر پیاز بیشترین 

توده پیاز غرب آفریقا، دو  12بررسی شش ویژگی در 

درصد  55/51اصلی اول  مؤلفهاصلی معرفی شدند.  مؤلفه

درصد تغییرات كل را توجیه  25/28اصلی دوم  مؤلفهو 

اول صفات مربوط به نمو سوخ )آغاز  مؤلفهكرد. در 

دوم صفات مربوط به  مؤلفهدهی و رسیدگی( و در  سوخ

. ]38[تولید )عملکرد و وزن خشک( سهم زیادتری داشتند 

د ناشی از توانیمهای موجود در نتایج محققین تفاوت

 شرایط اقلیمی آزمایش باشد.  تفاوت در مواد آزمایشی و
   

 
 وارد روش به موردمطالعه پیاز یهاپژنوتی بندیگروه .1 شکل
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 مورد صفات برای ایخوشه تجزیه از حاصل خوشه سه میانگین استاندارد انحراف و کل میانگین از انحراف میانگین، .5 جدول

 پیاز ارزیابی

 
 مورفوتیپ پیاز 63اول در بررسی مورفولوژیکی مؤلفههای سه ویژه و واریانس. بردارهای ویژه، مقادیر 6جدول 

 صفات
 ها مؤلفهبردارهای مشخصه 

 سوم دوم اول
 103/1 365/1 809/1 وزن سوخ )گرم(

 -131/1 301/1 911/1 (متر یسانتطول پیاز )

 200/1 361/1 585/1 (متر یسانتقطر پیاز )

 -253/1 128/1 053/1 شاخص شکل

 -151/1 833/1 380/1 تعداد الیه خوردنی

 -290/1 533/1 525/1 (متر یلیمقطر گردن پیاز )

 313/1 869/1 192/1 تعداد مركز

 052/1 165/1 -136/1 ماده خشک )%(

 -153/1 910/1 100/1 برگ تعداد

 -153/1 351/1 886/1 (متر یسانتطول برگ )

 16/1 06/1 20/5 مقادیر ویژه
 15/13 93/36 63/39 )%( واریانس نسبی

 01/09 55/66 63/39 واریانس تجمعی )%(

 

 علیت تجزیه

 غیرمستقیم و مستقیم اثر بررسی برای علیت تجزیه نتایج

 رگرسیون تجزیه از كه سوخ، وزن مدل به واردشده صفات

 شده داده نشان 0 جدول در بود شده حاصل گام به گام چندگانه

داری میان صفات طول پیاز،  همبستگی مثبت و معنی است.

 قطر پیاز و طول برگ با متوسط وزن سوخ وجود داشت.
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 خوشه مورفوتیپ 

  ،2ری قرمز ،3ری قرمز ،3ری قرمز ،1ری قرمز میانگین 19/143 77/6 57/4 75/7 31/17 41/13 66/6 51/13 65/6 47/39

  ،3نیشابور قرمز ،1نیشابور قرمز ،5ری قرمز

 قرمز ،سفلی چروك محلی قصه قولی  ،3نیشابور قرمز

 شبستر آذرشهر قرمز ،ایلخچی شکل اناری آذرشهر

1 

 

 از انحراف 83/11 18/1 35/1 13/1 69/1 60/1 38/1 10/1 80/1 53/3

 كل میانگین

218/1 115/1 119/1 123/1 329/1 110/1 110/1 166/1 103/1 01/3 S X 

 گرد آذرشهر قرمز ،1گوگان شکل اناری آذرشهر قرمز میانگین 65/141 81/5 54/4 76/7 3/9 19/13 44/1 93/16 66/7 71/39

 اناری آذرشهر قرمز ،پی نیک محلی قصه قولی ،بناب

 قرمز ،3گوگان شکل اناری آذرشهر قرمز ،بناب شکل

 بناب، بشقابی آذرشهر

3 

 

 از انحراف 38/9 -10/1 33/1 16/1 -39/1 22/1 -22/1 -51/1 -56/1 10/3

 كل میانگین

566/1 123/1 161/1 158/1 338/1 122/1 119/1 189/1 199/1 60/3 SX 

 میانگین 64/173 57/5 65/3 66/7 63/6 79/11 64/1 67/13 66/7 61/37
 قولی ،شناط محلی قصه قولی ،88 سلکسیون قصه قولی

 قولی ،چپ چپ محلی قصه قولی ،كناوند محلی قصه

 ،80 سلکسیون قصه

3 

 

 از انحراف -13/39 -33/1 -60/1 -10/1 -99/1 -66/1 -35/1 30/1 -51/1 -03/6

 كل میانگین

566/1 123/1 161/1 158/1 338/1 122/1 119/1 189/1 199/1 60/3 S X 
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 مورفوتیپ پیازمورد بررسی 63صفات بر وزن متوسط سوخ در  میرمستقیغ. برآورد اثر مستقیم و 7جدول 

 میاثر مستق صفت
 از طریق میرمستقیاثر غ

 ضریب همبستگی ساده با وزن متوسط سوخ
 طول برگ قطر پیاز طول پیاز

6/1 طول پیاز ** - 13/1 15/1 **80/1 

33/1 قطر پیاز * 32/1 - 19/1 **62/1 

 13/1 55/1 16/1 طول برگ
- **83/1 

     %.1% و 5دار در سطح احتمال ترتیب معنی* و  **: به
 

 (80/1**) سوخ وزن و پیاز طول میان همبستگی بیشترین

 كمترین (و83/1**) سوخ وزن و برگ طول میان بعدازآن و

 در شد. مشاهده (62/1**) سوخ وزن و پیاز قطر میان آن

 و برگ طول میان همبستگی پیاز بومی توده 31 بررسی

 را (93/1**) سوخ وزن و پیاز قطر و (93/1**) پیاز عملکرد

 12 بررسی در چنین هم .]0[ است شده گزارش زیاد بسیار

 زیاد بسیار پیاز عملکرد و قطر همبستگی پیاز، ژنوتیپ

 اثر بیشترین پیاز طول .]38[ است شده گزارش (88/1**)

 داشت سوخ وزن متوسط بر را دارمعنی مثبت مستقیم

 متوسط بر دارمعنی مثبت مستقیم اثر نیز پیاز قطر (.6/1**)

 برگ طول میرمستقیغ اثر بیشترین (.33/1*) داشت سوخ وزن

 پیاز قطر غیرمستقیم اثر (.55/1) شد اعمال پیاز طول طریق از

 اثرات بقیه (.32/1) بود توجه قابل نیز پیاز طول طریق از

 برگ است ذكر به الزم بودند. مثبت نیز صفات غیرمستقیم

 تولید باعث برگ بیشتر طول و است پیاز در هوایی اندام تنها

 یعنی ایذخیره هایاندام به آن انتقال و زیادتر فتوسنتزی مواد

 سوخ قطر و طول افزایش با تیدرنها و ]3[ شودمی سوخ

 های بوته گزینش بنابراین .شودمی سوخ وزن افزایش موجب

 زیادتری سوخ قطر و طول دارای كه بیشتر برگ طول با

 مفید پیاز عملکرد افزایش برای اصالح در تواند می هستند،

 و سوخ طول ،برگ طول زین هاپژوهش از برخی در باشد.

 و اند شده یمعرف سوخ وزن در مؤثر یاجزا از سوخ قطر

 .]10 و 5 ،3[ است شده هیتوص هاآن اساس بر گزینش

برآورد گردید  2/1 مانده یباقاثر  پژوهش حاضر در

درصد از تغییرات وزن سوخ توسط صفات  61 بنابراین

شوند. این نتیجه در تجزیه علیت توجیه می موردمطالعه

دهد برخی از صفات در وزن سوخ سهیم هستند نشان می

اند مشابه این نتیجه در مطالعات كه در مدل وارد نشده

 .]38و  35[است  آمده دست بهدیگر نیز 

ری از درك بهت بهنژادگراننتایج پژوهش حاضر به 

 ارائهی پیاز موردبررسهای ساختار ژنتیکی مورفوتیپ

برای اصالح  نیوالد نهیبه نشیگز در دتوانیمو  دهد می

صفات مطلوب  ریسا و عملکردبهبود  و اهتیجمعاین 

 مطالعه شده مفید باشد.
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Abstract 
Assessment of genetic diversity and identification of important traits in a population is a basic pre-requisite for the 

choice of parents in breeding programme. Therefore, in order to study of genetic diversity in some Iranian onion 

morphotypes and using its results in breeding programs, seeds of 23 morphotypes were planted using a randomized 

complete block design with three replications in East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research and 

Education Center in 2010 and 2011. Combined analysis of variance indicated that there were great diversity among 

morphotypes for the studied traits. Cluster analysis, using ward’s method, grouped the morphotypes into three 

groups. Grouping based on morphological traits showed relative correspondence between genetic diversity and 

geographical pattern. In principal component analysis, the first three principal components accounted 79.70% of the 

total phenotypic variation. Morphotypes with higher values for the first component, would have higher yield and the 

morphotypes with lower values for the second component, would have higher quality. Morphotypes with higher 

values for the third component also would have higher dry matter percentage. Path analysis showed that bulb length 

had the largest significant positive direct effect (0.6) on bulb mean weight. Direct effect of bulb diameter was also 

significaint on bulb mean weight (0.22). The highest indirect effect of leaf length via bulb length was 0.55. Therefore, 

selection of plants with higher leaf length and higher bulb length and diameter could be more useful in breeding for 

increased yield in these population. ‘Qirmiz Rey-2’ and  and ‘Gogan-2 pomegranate shaped qirmiz Azarshahr’ were 

superior morphotypes of this experiment. Due to the low percentage of dry matter, the morphotypes under study are 

not suitable for processing industry but suitable for fresh-market. 
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