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  چکیده
  هاي برتر پیـاز در اسـتان گلسـتان ایـن تحقیـق در  سـال زراعـی       منظور مطالعه و شناسایی تودهبه

جمعیـت بـومی پیـاز بـه      27تحقیقات کشاورزي عراقی محله گرگان انجام شد.  در ایستگاه 92-1391 
هاي کامل تصادفی در سه تکـرار بررسـی و برخـی    همراه رقم زرگان و چهار هیبرید در قالب طرح بلوك

صفات زراعی داراي اهمیت از جمله تعداد برگ، طول برگ، ضخامت گردن سوخ، قطر سـوخ و عملکـرد   
 مهـم  صـفات  جـزو  ضـخامت گـردن سـوخ و تعـداد سـوخ پوسـیده       مانند صفات از ارزیابی شدند. برخی

 استفاده منظوربه پیاز گرگان هايتوده تنوع به توجه با صفات این از این رو بررسی پیاز هستند. انبارداري
هـاي مـورد   داري بین تـوده است. نتایج نشان داد تفاوت معنی و سودمند مهم پیاز انبارداري و زراعت در

هاي پیاز به چهار گروه بررسی از لحاظ صفات مختلف وجود دارد. بر اساس نتایج تجزیه کالستر، ژنوتیپ
ببین اگرچه بیشترین عملکرد را به خود اختصاص دادند، امـا  تقسیم شدند. رقم زرگان و توده بومی خان

، 1ت بـومی (ورسـن   ماندگاري پایینی در شرایط انبار داشتند. بـا توجـه بـه نتـایج حاصـل، پـنج جمعیـ       
  هاي اصالحی انتخاب شدند.و سعدآباد) جهت تکثیر بذر و انجام برنامه 1محله ، تخشی3آشخانه، نومل 

  
  1هاي بومی، عملکرد.پیاز خوراکی، جمعیت :هاي کلیديواژه

                                                             
 sheikhfatemeh@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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  مقدمه
 600حـدود   Allium در جـنس . است Alliaceae) متعلق به خانواده .Allium cepa Lپیاز خوراکی (

این محصـول   ).2007(شارستا، ها طعم، بو و خصوصیات پیاز را دارا هستند گونه وجود دارد و بیشتر آن
) و به عنوان دومین سـبزي بعـد از   2013شود (آمبرش و گودا، یکی از پنج سبزي مهم دنیا محسوب می

اي  با رشد بوتـه  پیاز خوراکی گیاهی دو ساله). 2002گوجه فرنگی در دنیا مطرح است (بریگز و گلدمن، 
هاي استوآن هاي شکل توخالی است که در سال اول با توجه به طول روز مـورد نیـاز خـود     ضعیف، برگ

دهنـده و چترهـا تولیـد    گل هايها و پس از ظهور ساقهداده و در سال دوم با کشت سوخ  سوختشکیل 
ترین فاکتورهاي محیطی موثر در تشکیل سوخ درجه حرارت و طول روز است و بر این  مهم. کند بذر می

بنـدي  ماساس ارقام پیاز خوراکی به سه گـروه شـامل ارقـام روز بلنـد، روز متوسـط و روز کوتـاه تقسـی       
تـر خاصـیت    با توسعه کشت مسائلی ماننـد رنـگ و طعـم، کیفیـت نگهـداري و از همـه مهـم       . شوند می

مـورد  ) طول روز و درجه حرارت جهت سوخ رفتن، دماي کم براي گلـدهی (سازگاري با شرایط محیطی 
  ).  2011تسفاي و همکاران، ( توجه است

عـالوه بـر عملکـرد بـاال، بـه سـازگاري و       در شروع برنامه اصالحی هر گیاه براي یک منطقه خـاص  
هـا  در شـرایط مناسـب بیمـاري   . ها و آفات شایع در منطقه نیز باید توجه کردمقاومت نسبت به بیماري

در فهرسـت بیمـاري  ). 2013(آمبرش و گودا،  شوندمی درصد خسارت در مزارع پیاز 30-100منجر به 
 38بیمـاري باکتریـایی،    10شناسی گیاهی آمریکـا، تعـداد   سایت انجمن بیماري هاي سیر و پیاز در وب

  بیماري ویروسی و یـک بیمـاري فیتوپالسـمایی ذکـر شـده اسـت       3بیماري نماتدي،  6بیماري قارچی، 
   ).2005(کریشنا و اسکوآرتز، 

عالوه بر عملکرد، صفات دیگر مانند شکل سوخ، اندازه سوخ، رنگ پوسته بیرونی پیاز و ضـخامت آن،  
روبـاتزکی و  ( هاي اصالحی پیـاز مـورد توجـه هسـتند    هاي خوراکی، تندي و طعم در برنامهحلقه تعداد

در این راسـتا  . اولین گام در اصالح یک گیاه استفاده موثر و بهینه از ارقام بومی است). 1997یاموگچی، 
وع ژنتیکـی قابـل   تنـ . هاي بومی از راه ارزیابی آن ها اقـدام شـود  هاي تودهباید نسبت به شناخت ویژگی

ریکـروچ و همکـاران،   (هاي بومی پیاز در سراسر دنیا گزارش شـده اسـت   اي در بین ارقام و توده مالحظه
هاي انـدکی صـورت گرفتـه اسـت و     ها در ایران پژوهشهاي بومی و استفاده از آندر مورد توده). 1996

دلیـل   بـه  ولـی  هستند، کامل پیاز هايگل اگرچه باید بیش از پیش در استفاده از این ذخایر تالش شود.
 گـزارش شـده اسـت    درصـد   100 تـا  37 بین آن دگرگشنی و میزان بوده دگرگشن گیاه این پروتاندري،

 هسـتند  هیبریـد  تولیـد  و افشانآزاد گرده هايتولید رقم پیاز، نژاديبه متداول روش دو ).1990(دواکر، 
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 ممکـن  هارقم هیبرید این هايرقم در ژنتیکی تنوع بودن پایین دلیل به. )1386خوشخوي و همکاران، (

 از افشـان  آزادگـرده  ارقام با مقایسه در کمتري مقاومت محیطی هايتنش با شدنمواجه صورت در است

تـوان از انتخـاب   هاي بومی میسازي و اصالح تودهخالص براي ).2006فواتک و هوي، ( دهند نشان خود
 S1پیازهـاي مـادري منتخـب بـراي تهیـه بـذر        S1در روش . استفاده کـرد  S2و S1 هاياي و الینتوده

سپس بذرهاي هر بوته جداگانه بوجاري و در سال بعد . شوندگشنی میخود وادار به درسال اول کشت و
. شـوند بهترین پیازهاي مادري از خطوط برتـر انتخـاب و انبـار مـی     کشت شده و S1براي تهیه پیازهاي 

هـاي الزم  پـس از بررسـی  . حاصل شـود  S2بذر شوند تا  می در سال بعد خودگشن منتخب S1پیازهاي 
  ).  1389دارابی، ( شوندهاي برتر انتخاب میالین

متأسفانه با ترجیح ارقام خارجی و استفاده نکردن از منـابع ملـی، شـرایط بـراي حـذف و فرسـایش       
اي همچـون مانـدگاري   خصوصیات برجستههاي بومی داراي شود، توده هاي بومی فراهم میژنتیکی توده

ها هنوز در برخی مناطق استان تـوده توجهیطوالنی و مقاومت به آفات هستند، خوشبختانه با وجود بی
آوري،  ها داراي ناخالصی و برخی صفات منفی هستند، با جمـع البته این توده. شوندهاي بومی کشت می
از ایـن  . توان در جهت رفع این مشکل اقدام کردگرگان میهاي مختلف پیاز سفید ارزیابی و اصالح توده

و مقایسه آن ها بـا   بومی هايتوده وکیفی کمی خصوصیات ارزیابی و هداف اصلی این تحقیق مقایسهرو ا
آوري شده پیاز خوراکی از نقاط مختلـف اسـتان گلسـتان و    هاي جمعفهرست توده .باشدارقام جدید می

    ارائه شده است. 1در جدول  هابرخی از مشخصات مهم آن
  

  .هاآوري شده پیاز خوراکی از نقاط مختلف گلستان و برخی مشخصات مهم آنهاي جمعفهرست توده - 1جدول 
 محل تشکیل سوخ شکل سوخ رنگ پوسته خارجی ژنوتیپ شماره

 سطح خاك گرد صورتی، سبز و سفید 1ورسن  1
 عمق خاك گرد سفید و کرم 1یساقی  2
 سطح خاك دوکی کرم آشخانه 3
 سطح خاك غیر یکنواخت سفید 1اسبو محله  4
 عمق خاك غیر یکنواخت سفید 2اسبو محله  5
 عمق خاك غیر یکنواخت سفید 3اسبو محله  6
 عمق خاك غیر یکنواخت سفید 1حیدر آباد  7
 عمق خاك دوکی سفید براق 1نومل  8
 سطح خاك دوکی سفید براق 2نومل  9
 عمق خاك گرد سفید براق 3نومل  10
 عمق خاك دوکی صورتی 2حیدر آباد  11
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 - 1جدول ادامه 
 سطح خاك غیر یکنواخت سفید باغ گلبن 12
 عمق خاك دوکی کرم 2یساقی  13
 عمق خاك غیر یکنواخت سفید هاشم آباد 14
 سطح خاك غیر یکنواخت سفید 3حیدر آباد  15
 خاكسطح  غیر یکنواخت سفید 4حیدر آباد  16
 عمق خاك گرد سفید 5حیدر آباد  17
 سطح خاك گرد سفید براق 4نومل  18
 عمق خاك گرد سفید براق 5نومل  19
 سطح خاك گرد سفید براق 1تخشی محله  20
 عمق خاك گرد سفید 6نومل  21
 عمق خاك غیر یکنواخت سفید 6حیدر آباد  22
 سطح خاك گرد سفید براق 2تخشی محله  23
 عمق خاك گرد سفید 2ورسن  24
 سطح خاك کشیده زرد هیبرید اگزتا 25
 سطح خاك گرد سفید هیبرید گاندي 26
 سطح خاك دوکی سفید مایل به سبز هیبرید فراکلین 27
 سطح خاك کشیده سفید هیبرید گلسا 28
 سطح خاك گرد مسی هیبرید زرگان 29
 سطح خاك گرد سفید خان ببین 30
 سطح خاك گرد سفید براق سعد آباد 31
 سطح خاك کشیده سفید ایتالیایی 32

  
   ها مواد و روش

کیلومتري شمال ایـن شـهر بـا     5این آزمایش در ایستگاه تحقیقات کشاورزي عراقی محله گرگان واقع در 
. دقیقـه شـرقی اجـرا شـد     25درجـه و   54دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  54درجه و  36عرض جغرافیایی 

متـر مربـع، اسـیدیته    موس بر سانتیمیلی 1- 5/1هدایت الکتریکی  بالوم رسی محل آزمایش داراي بافتخاك 
میلـی   450متر از سطح دریا و متوسـط بارنـدگی سـاالنه     5متر، ارتفاع  سانتی 30عمق خاك زراعی ،  5/7- 8

بـومی،   تـوده  27ه شـامل  آوري شـدند کـ  جمع کاري استان گلستانبذور پیاز از مناطق مختلف پیاز. متر است
هر کـرت  . هاي کامل تصادفی با سه تکرار انجام شدآزمایش در قالب طرح بلوك. هیبرید بودند 4رقم زرگان و 
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همـه تیمارهـا بـه طـور      در نظر گرفته شـد.  مترسانتی 60فاصله خطوط کشت  ومتر  4خط به طول  2 در دو
. فصـل رشـد قـرار گرفتنـد     هـاي هـرز در  کنترل علفشامل آبیاري، وجین و هاي زراعی  یکسان تحت مراقبت

قطـر گـردن    ، قطـر سـوخ  ، هاي دو قلو تعداد سوخ، طول بلندترین برگ، تعداد برگ صفات مورد بررسی شامل
شـامل درصـد   (مانـدگاري  ، )کمی دارنـد  رس بوده و خاصیت ماندگاريهاي کلفت دیر پیازهایی با طوقه(سوخ 
  بود.   عملکردو  هاي خوراکیتعداد حلقه ،)زنی و درصد پوسیدگیجوانه

گیـري صـفات   پـس از  انـدازه  . ها پس از خشک شدن کامـل گـردن پیـاز انجـام شـد     برداشت سوخ
طور تصادفی انتخاب و صفاتی مانند قطر سوخ، ضـخامت   نمونه به 10مورفولوژیک و عملکرد، از هر توده 

سـوخ داراي   50به منظـور ارزیـابی مانـدگاري،    . گیري شد هاي خوراکی اندازهگردن سوخ و تعداد حلقه
 هـاي و سـوخ  بازدیـد  بار یک روز15هر  هاسوخ .متر، در شرایط عادي نگهداري شدسانتی 4حداقل قطر 

در پایـان سـال اول اجـراي آزمـایش تجزیـه واریـانس، مقایسـه        . برداري شـد  زده یادداشت جوانه و بیمار
مبتنـی بـر   ) کالسـتر (اي بستگی صفات و نیز تجزیه خوشـه ، بررسی ضرایب همدانکنمیانگین با آزمون 

    .انجام شد 19نسخه SPSS افزار  روش وارد براساس توان دوم فاصله اقلیدسی با استفاده از نرم
  
  ایج و بحثتن

هاي مورد بررسی پیاز از لحاظ تعداد برگ، قطر گـردن،  ها نشان داد بین ژنوتیپتجزیه واریانس داده
و درصد پوسیدگی تفاوت معنی داري در سطح یک درصد وجود دارد. افزون بـر ایـن   قطر سوخ، عملکرد 

هاي خـوراکی سـوخ و دوقلـو    داري بین طول برگ، تعداد حلقهدر سطح آماري پنج درصد، تفاوت معنی
به گـزارش راج   (جدول تجزیه واریانس آورده نشده است). هاي پیاز وجود داشت هاي ژنوتیپبودن سوخ

 نظـر  از هـا رقـم  بـین  دار معنـی  اخـتالف  پیـاز  رقم 40 روي بر شده انجام هايشدر پژوه) 1997( کومار
هاي بـومی ایـران،    نیز تنوع ژنتیکی باالیی را بین توده) 1378( عظیمی و همکاران .آمد دست به عملکرد

 نمودنداز نظر رنگ برگ، طول برگ، سفتی بافت و میانگین عملکرد تک بوته و وزن خشک پیاز گزارش 
بر پایه نتایج مقایسـه   .داري براي تعداد پیازهاي دو قلو و قطر پیاز مشاهده نکردندتفاوت معنیهر چند 
، هیبریـد اگزتـا، زرگـان، خـان ببـین و      1محلـه  ، تخشی3، آشخانه، نومل 1هاي ورسن ها، تودهمیانگین

در هکتـار بـاالترین میـانگین     تـن  11و  7/11، 9/16، 3/12، 6/12، 8/10، 2/9، 9/9ترتیـب   سعدآباد بـه 
ها داراي عملکرد باالتري بودند ولی از نظر دیگر خصوصـیات از  هر چند برخی از توده. عملکرد را داشتند

با توجه به نتایج فوق و صفات درصد پوسیدگی، تعداد جمله انبارمانی در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند. 
و  1محلـه  ، تخشـی 3، آشـخانه، نومـل   1هاي ورسـن  ودهها تهاي خوراکی سوخ و دوقلو بودن سوخحلقه

   ).2جدول ( سازي انتخاب شدند سعدآباد براي تکثیر بذر و خالص
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 .هاي پیازمقایسه میانگین صفات مورد بررسی ژنوتیپ -2جدول 
  درصد

  پوسیدگی
  درصد
  دوقلو

  عملکرد
  (تن در هکتار)

 قطر سوخ
  )میلی متر(

  تعداد حلقه
  خوراکی 

  قطر گردن
  )میلی متر(

  طول برگ
  )سانتی متر(

   تعداد
  ژنوتیپ  برگ

6  bc 00/3  c 9/93  e 85/48 d-g 13/8  a-f 79/7  de 47/50 hij 33/6 b-e 1  
67/2  b-g 00/030  h 2/82  p 36/41  i 67/7  b-f 70/7  de 24/46 k 33/7 b-f 2  
67/3  b-e 67/0  fg 9/21  e 46/47  def 27/8  a-e 59/9  a-d 75/60 c 00/8 b-f 3  
33/2  b-h 33/0  fgh 5/22  jkl 77/43  d-i 67/7  def 73/8  cd 73/49 hij 33/9 b-e 4  
67/1  d-h 67/7  a 5/70  h-k 46/46  d-h 00/9  a-d 04/9  a-d 90/50 ghi 67/7 c-f 5  
33/1  d-h 0/33  fg 3/20  op 94/41  ghi 47/7  c-f 31/7  ef 92/44 k 00/6 ef 6  
67/2  b-g 00/0  h 4/35  kl 06/48  e-i 13/8  a-f 19/10  a-d 85/47 k 67/5 def 7  
00/1  e-h 00/3  h 5/81  h-k 97/44  e-i 60/7  c-f 10/8  de 38/46 jk 33/5 c-f 8  
67/4  bc 0/33  gh 3/47  m-p 38/42  hi 93/7  a-f 41/10  de 79/48 k 67/5 def 9  
33/0  gh 33/2  d 10/83  d 04/56  d-h 87/9  ab 55/10  a-d 66/57 ijk 11 ab 10  
67/0  fgh 67/2  cd 5/30  jkl 16/46  f-i 00/8  a-f 44/9  a-d 13/47 k 33/7 b-f 11  
33/3  b-e 33/0  fg 6/23  g-j 60/43  ghi 07/8  a-f 16/8  de 32/46 k 33/6 c-f 12  
33/1  d-h 00/0  h 3/52  m-p 59/41  i 40/7  def 92/8  de 61/51 e-h 00/6 f 13  
00/0  i 33/0  gh 3/46  nop 93/40  d-i 40/7  a-d 92/8  bcd 27/51 hij 00/6 b-f 14  
33/0 gh 67/0  cd 6/63  g 34/47  def 50/8 a-d 88/8  de 95/51 d-g 00/9 a-d 15  
00/1  e-h 33/0  gh 4/37  kl 31/42 i 93/7  a-f 79/7  de 07/45 k 67/8 b-f 16  
67/2  b-g 33/0  fg 3/91  l-o 42/50  d-g 00/8  a-f 72/8  de 30/50  fgh 67/7  b-f 17  
33/1  fgh 33/7  a 6/33 ghi 75/56  cd 33/8  a-e 01/12  ab 95/55 cde 33/9 a-e 18  
00/0  i 00/0  h 4/75  jkl 46/43  d-h 27/7  def 06/9  a-d 42/48 k 67/5  def 19  
67/1 d-h 00/1  ef 12/63  b 21/58  d-h 27/9  a-e 02/12  abc 72/60  cde 10  a-d 20  
00/2  c-h 67/0  fg 6/19  g-j 75/49  cde 27/8  a-e 27/9  a-d 10/57 c-f 7  b-f 21  
00/1  e-h 67/0  fg 4/70  jkl 51/77  c 20/8  a-e 98/8  bcd 66/57  cde 33/7  c-f 22  
00/1  e-h 00/1  ef 7/92  f 84/56  b 07/8  a-f 27/9  a-d 26/54 c-g 00/9  b-f 23  
00/0  i 00/0  h 5/51  ijk 36/37  c-f 00/9  a-d 10/8  ef 13/39  e-h 33/7  b-e 24  
8/67  ab 00/0  h 12/34  bc 83/46  f-i 67/6  f 47/6  ef 18/55  c-f 33/7 c-f 25  

33/7  bc 00/0  h 6/97  g 39/54  def 73/7  a-f 26/5  f 59/52  cde 33/6 c-f 26  
33/4  bcd 00/0  h 4/11  k-n 68/422  i 53/7  c-f 74/7  de 20/51  fgh 67/5  def 27  
67/2  b-g 00/0  h 4/28  klm 81/45  cde 47/7  ef 58/7  de 76/47  fgh 4  f 28  
67/10  b-g 67/0  fg 16/98  a 15/56  ab 27/9  a-d 05/9  a-d 04/65  b 33/9  abc 29  
33/58  abc 33/1  e 11/77  cd 23/60  a 73/10  a 53/12  a 32/70  a 33/11  a 30  

3  b-f 67/4  b 11/06  cd 92/52  cde 13/9  abc 43/8  ef 31/52  d-h 9 abc 31  
33/16 a 33/1  e 6/55  gh 14/46  cde 73/7  a-f 11/9  a-d 02/58 cd 33/7  c-f 32  

  90/0   31/0    56/0    07/2   53/0    08/1    22/1    98/0  LSD0.05 
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برگ با صـفات طـول بـرگ، قطـر گـردن، تعـداد حلقـه        بین تعداد بر پایه نتایج تحلیل همبستگی، 
جـدول  ( خوراکی، قطر سوخ وعملکرد رابطه مثبت و معنی داري در سطح احتمال یک درصد وجود دارد

از ایـن رو  . پیاز و در نتیجـه عملکـرد افـزایش یافـت    هاي خوراکی با افزایش تعداد برگ، تعداد حلقه). 3
 یی با عملکرد باالتر کمک کند.  ها در انتخاب ژنوتیپنژادي را محققان بهتواند  میتعداد برگ 

تحلیل همبستگی نشان داد که بین صفت طول برگ با صفات تعداد برگ، قطر گردن، تعداد حلقـه  
و همچنین بین قطر گردن با صفات طول و تعداد بـرگ،  خوراکی، قطر سوخ، عملکرد و میزان پوسیدگی 

گردن  ضخامت درصد وجود دارد.دار در سطح احتمال یکقطر و تعداد حلقه خوراکی رابطه مثبت معنی
 گـردن  بـا  پیازهایی کنندگانمصرف عموماً و است پیاز محصول بازارپسندي در مهم صفات جمله سوخ از
 و پیـاز  بافـت  بـه  زابیماري عوامل ورودمانع  پیاز گردن بودن بسته همچنین پسندند.می را بسته و باریک

 و بـرایس ( شـود می انبارداري ضایعات کاهش موجب کل در و پیاز گردن محل از آب تلفات از جلوگیري
 گـردن، سـوخ   قطـر  نیتـروژن در  افزایش با که کردند گزارش) 1990( همکاران و مایر .)1990همکاران، 

 بـه  آن چسـبندگی  و خـارجی  خشـک  پوسـت  هايالیه تعداد. گرددمی پوسیدگی مستعد و شده قطورتر
 از تبخیـر  کـاهش  نیز و زابیماري عوامل نداشتن نفوذ و ضایعات خارجی کاهش در مؤثر عوامل از گوشت
بر پایه نتایج تحلیل همبسـتگی، عملکـرد رابطـه     ).1990، همکاران و برایس( باشدمی پیاز گوشت سطح

عملکرد همبستگی باالیی با . داري با کلیه صفات مورد بررسی به جز قطر گردن سوخ داردمعنیمثبت و 
 با عملکرد) 2006( همکاران و یو شده توسط انجام پژوهش در). 3جدول ( طول برگ و قطر سوخ داشت

 تعـداد  کـاهش  مسـأله  دلیـل ایـن   شـاید  داد نشان دارمعنی و منفی همبستگی خشک فلس تعداد صفت
 65-75قطر  با پیازهایی درصد نشان دادند که )1992( گامیلی و میلز. باشد پیاز درون گوشتی هاي الیه

 .برخوردار هستند باالیی بازارپسندي از مترمیلی
هاي برتر، برپایه همـه صـفات مـورد بررسـی و بـا اسـتفاده از تجزیـه بـه روش         براي انتخاب ژنوتیپ

و  1شـکل  ( آن رسم گردید) دندروگرام( نمودار درختی وها انجام ژنوتیپبندي  ، گروه)کالستر( اي خوشه
هـاي   همچنین براي تشخیص ژنوتیپ .اساس توان دوم فاصله اقلیدسی تشکیل شد ماتریس فاصله بر .)2

بـرش   ).4 و 3میـانگین کـل محاسـبه شـد (شـکل      برتر هر کالستر، درصد اختالف میانگین کالسترها از
بنـدي   قطع دندروگرام در سطحی که اختالف بـین سـطوح گـروه   راهکار هاي حاصل براساس  دندروگرام

، طـول  تعداد بـرگ ها براساس بندي ژنوتیپدر گروه). 1990(کافمن و روسیو،  زیاد باشد، صورت گرفت
، در 5، در گـروه دوم  14برگ، ضخامت گردن پیاز، قطر سوخ، عملکرد و درصد پوسـیدگی درگـروه اول   

هـاي گـروه چهـارم از نظـر     ژنوتیپ). 1شکل ( و در گروه چهارم، دو ژنوتیپ جاي گرفتند 11گروه سوم 
هاي گـروه اول از لحـاظ   ژنوتیپ ).2شکل ( ها برتري داشتندعملکرد و قطر سوخ نسبت به دیگر ژنوتیپ
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ي گروه دوم از لحاظ عملکـرد و درصـد   هاژنوتیپ. داري با میانگین کل نداشتند کلیه صفات تفاوت معنی
هـاي گـروه سـوم از لحـاظ همـه      ها در انبار، باالتر از میانگین کل قرار داشـتند. ژنوتیـپ  پوسیدگی سوخ

هاي گروه چهارم از لحاظ تعـداد بـرگ،   تر از میانگین کل قرار داشتند. ژنوتیپصفات مورد بررسی پایین
هاي خوراکی سوخ، عملکرد و درصـد پوسـیدگی بـاالتر از    طول برگ، قطر گردن، قطر سوخ، تعداد حلقه

) زرگـان و خـان ببـین   ( هـاي ایـن گـروه   ). ژنوتیـپ 2و  1(شکل  ها قرار داشتمیانگین کل و سایر گروه
هـا  توده مورد بررسی داشتند. این گروه از لحاظ درصد دوقلو بودن سـوخ  32باالترین عملکرد را در بین 

  ). 2شکل ( ها قرار داشتسایر گروهتر از میانگین کل و پایین
  بـرش دنـدروگرام   ،)درصـد پوسـیدگی سـوخ   (ها بر پایه عملکـرد و مانـدگاري   بندي ژنوتیپدر گروه

. انجام شد بندي زیاد باشد، قطع دندروگرام در سطحی که اختالف بین سطوح گروه پایه راهکارحاصل بر
هـاي  ). ژنوتیـپ 3شـکل ( گروه قـرار گرفتنـد   2در  گیري، بیشترین میزان بررسیدر مرحله چهارم اندازه

هـاي داراي عملکـرد کمتـر از    داراي در صد پوسیدگی بیشتر و عملکرد بـاالتر در یـک گـروه و ژنوتیـپ    
، آشخانه، نومـل  1ده ژنوتیپ ورسن ). 4شکل ( میانگین کل و پوسیدگی کمتر در گروه دوم قرار گرفتند

، هیبرید اگزتـا، هیبریـد گانـدي، زرگـان، خـان ببـین، سـعدآباد و ایتالیـایی از لحـاظ          1محله ، تخشی3
افزون بر عملکرد، انتخـاب  ). 4شکل ( درصد نسبت به میانگین کل برتري داشتند 100عملکرد، بیش از 

، قدرت رشد بوته در شرایط مزرعه، قطـر گـردن   )مورفوتیپ غالب( هاي برتر بر اساس شکل پیازژنوتیپ
 . ، عدم وجود دو قلویی و درصد پوسیدگی صورت گرفتسوخ

  
  صفات مورد بررسی براساس روش وارد و  همهبر اساس  پیاز هاي دندروگرام ژنوتیپ - 1 شکل

 معیار فاصله توان دوم اقلیدسی.
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  اي با برش در فاصلههاي حاصل از تجزیه خوشهدرصد انحراف از میانگین کل گروه -2شکل 
  .واحد براساس همه صفات مورد بررسی 10 

 
 .هاي پیازهمبستگی بین صفات مورد بررسی ژنوتیپ -3جدول 

  

-100

-50

0

50

100

150

200

250

1234

تعداد برگ
طول برگ
قطر گردن
تعداد حلقه
قطر سوخ
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درصد پوسیدگی

 پوسیدگی
  تعداد

 دو قلو 
 عملکرد

  قطر 
 سوخ

تعداد 
  حلقه

قطر 
 گردن

طول 
 برگ

  تعداد
 برگ 

  

 تعداد برگ 1       
      1 **592/0  طول برگ 
     1 **525/0  **543/0  قطر گردن 
    1 **617/0  **531/0  **737/0  تعداد حلقه 
   1 **627/0  **488/0  **779/0  **653/0  قطر سوخ 
  1 **699/0  **518/0  202/0  **648/0  **594/0  عملکرد 
 1 *319/0  *351/0  *389/0  343/0  159/0  *370/0  تعداد دو قلو 
1 095/0 -  *371/0  164/0  26/0  004/0  **475/0  810/0  پوسیدگی 

درصد.   5و  1به ترتیب همبستگی در سطح آماري    ** و*



  1394ی در بهبود تولیدات گیاهان زراعی / جلد اول، شماره اول، سال اتهاي تحقیقیافته

38 

  
  روش وارد و معیار فاصله توان دوم بر اساس  پیاز هاي دندروگرام ژنوتیپ - 3شکل 

    عملکرد و درصد پوسیدگی).( اقلیدسی

  
  

   10اي با برش در فاصله هاي حاصل از تجزیه خوشهدرصد انحراف از میانگین کل گروه -4شکل 
  اساس عملکرد و درصد پوسیدگی.واحد 
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  توصیه ترویجی
و افزایش تونمندي آن براي تامین نیاز داخلی متناسب با رشد پیاز سفید گرگان حفظ ژنوتیپ بومی 
شـناختی کشـت ایـن گیـاه و همچنـین      با توجه بـه مسـاعد بـودن شـرایط بـوم      جمعیت ضروري است.

توانمنـدي  الزم اسـت  ) لحـاظ طعـم و مانـدگاري   مطـرح از  ( برخورداري استان از ذخـایر ژنتیکـی غنـی   
 بـا . شـود عملکرد بررسی  و ، عادت گلدهیماندگاريپالسم بومی از نظر کیفیت، اصالحی موجود در ژرم

هـا   ببین برترین ژنوتیپرقم زرگان و جمعیت بومی خاناز لحاظ عملکرد این تحقیق، هاي  توجه به یافته
(ورسـن   باشند، اما از نظر خصوصیت ماندگاري، پنج جمعیت بـومی  می آوري شدههاي جمعتودهدر بین 

 هـاي اصـالحی انتخـاب   و سعدآباد) براي تکثیر بـذر و تـداوم برنامـه    1محله ، تخشی3، آشخانه، نومل 1
 هـا پـس از انجـام   ایـن تـوده  . تکثیر در اختیار سازمان جهاد کشاورزي قـرار گرفـت   برايS1 بذر شدند. 
لوگیري از فرسایش ژنتیکـی و  براي جسازي قابل کشت در مناطق دیم استان هستند. هاي خالص برنامه

، تحمـل بـه آفـات و    مانـدگاري  از جمله قابلیت انتخابی بومی ايهتودهتوانمندي ژنتیکی برخورداري از 
ازي سخالص( نژاديهاي بههاي برتر انتخابی وارد برنامهتوده شود، طعم و کیفیت، پیشنهاد میهابیماري

  . پیاز کشور گردند )و تولید هیبرید
  

  سپاسگزاري
مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي   4-57-03-90255هاي این مقاله برگرفته از پروژه شماره یافته

مشـارکت نمودنـد، سپاسـگزاري     پروژهاز کلیه افرادي که در انجام این . باشدمی و منابع طبیعی گلستان
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