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 چکیده 

ر های کامل تصادفی در سه تکرار دژنوتیپ از این گیاه در قالب  طرح بلوک 11، (Allium sativum).منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در سیربه

صفات مورد مطالعه شامل شکل کورم، شکل کورمچه، وزن . مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت

نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد . کورم، تعداد برگ در زمان برداشت، وزن کل هر بوته با برگ و نسبت وزن کورم به وزن کل بوته بودند

بین وزن کل هر بوته با برگ با تعداد برگ  همبستگی .(≥11/1p)دار وجود داردصفت مورد بررسی اختالف معنی 6ها از نظر که بین ژنوتیپ

 .معنی دار بوده است %1در زمان برداشت و وزن کورم در سطح احتمال 

 کورم، آزمون دانکن، همبستگی پیرسون: کلمات کلیدی

 

 مقدمه

لپه و دارای سیر گیاهی علفی، دائمی، تک. سانان، تیره نرگسیان و زیر تیره پیازیان استاز راسته مارچوبه Allium sativumسیر با نام علمی 

ی هاکه محصور در غشا 22 تا 1ها از تعدادسیرچه(. 1)باشدمتر که قسمت زیر زمینی آن متورم و مرکب میسانتی 01تا  01ای به ارتفاع ساقه

است که سانتی متر و رنگ آن سفید مایل به ارغوانی یا صورتی  1تا  0قطریک سیر . ل به سفید استنازک و ظریف به رنگ خاکستری مای

-گل. باشدمتر میسانتی  0تا  2متر و پهنای سانتی 61تا   01های ورقی شکل به بلندی متر و برگسانتی 111تا  22دارای یک ساقه به ارتفاع 

سیر گیاهی است عقیم و بطور طبیعی فقط از راه غیرجنسی ، یعنی کشت . یجاد شده استهای آن از دستجات کوچکتری در نوک ساقه ا

تن و متوسط عملکرد آن  22102هکتار و  2016استان همدان با سطح زیر کشت و تولید سیر به ترتیب (. 2)باشدها قابل تکثیر میسیرچه

ظاهر مشابه و ظرافت فنوتیپی گونه های  (.0)استه خود اختصاص دادهرتبه اول را ب( درصد تولید سیر کشور 62)کیلوگرم در هکتار 12611

-بندی مورفولوژیکی آنها را مختل میطبقه .استی فرهنگی هاوهیش و ارتفاع ،ییایجغراف عرض رطوبت، خاک، نوع به وابسته احتماال که رسی

هایی با نوعات موجود در میان آنها، ضمن شناسایی ژنوتیپهای سیر در مناطق مختلف کشور و بررسی تبنابراین ارزیابی ژنوتیپ(. 0)دکن

 .نژادی در این گیاه فراهم کندهای بهتواند زمینه را برای توسعه کشت سیر و تدوین و اجرای برنامهسازگاری عمومی و خصوصی، می

 

 هامواد و روش

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده  1026وتیپ در سال زراعی ژن 11های موجود، هایی با عملکرد باال از بین ژنوتیپجهت شناسایی ژنوتیپ

هر واحد آزمایشی شامل یک . های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتندکشاورزی دانشگاه شاهد تهران در قالب طرح بلوک

سازی و عملیات آماده. تر در نظر گرفته شدمسانتی 11ها در هر ردیف سانتی متر و فاصله بین بوته 01ها مترمربعی، فاصله بین کرت 0کرت 

شکل کورم، شکل صفات مختلف ریخت شناسی مربوط با عملکرد شامل . مدیریت زراعی در طول فصل رشد مطابق نیاز گیاه انجام داده شد

mailto:baghernezhad@shahed.ac.ir


. گیری و یادداشت شدندازهکورمچه، وزن کورم، تعداد برگ در زمان برداشت، وزن کل هر بوته با برگ و نسبت وزن کورم به وزن کل بوته اند

 .انجام شد 22نسخه  SPSSصفات و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار ( آزمون دانکن)تجزیه واریانس، مقایسه میانگین 

 

 نتایج و بحث
برگ و نسبت وزن گیری شده برای صفات تعداد برگ زمان برداشت، وزن کورم، وزن کل هر بوته با نتایج حاصل از تجزیه واریانس اندازه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بیشترین مقدار  .(1جدول)درصد نشان دادند 1داری در سطح احتمال کورم به وزن کل بوته اختالف معنی

، حداکثر شکل (22/1)، باالترین مقدار شکل کورمچه مربوط به ژنوتیپ ساری(00/2) 2تعداد برگ زمان برداشت مربوط به ژنوتیپ رشت 

، حداکثر وزن کل هر بوته (01/02)شهر، در صفت وزن کورم بیشترین مقدار در ژنوتیپ هادی(21/1) 2و بابل  1های همدان ورم در ژنوتیپک

و  2، جیرفت 1های جیرفت شهر و بیشترین مقدار در صفت نسبت وزن کورم به وزن کل بوته مربوط به ژنوتیپبا برگ مربوط به رقم هادی

داری را شکل کورم با تعداد برگ زمان برداشت وصفت وزن کورم با وزن کل هر بوته با برگ همبستگی معنی(. 2جدول)بود( 20/1)چینی

 (. 0جدول )داری را نشان دادند نشان ندادند در حالی که بقیه صفات همبستگی معنی

 
 تجزیه واریانس برخی صفات در ژنوتیپ های سیرمورد مطالعه . 1جدول 

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

 (MS)میانگین مربعات

در تعداد برگ 

 زمان برداشت

شکل 

 کورمچه

شکل 

 کورم
 وزن کورم

وزن کل هر 

 بوته با برگ
نسبت وزن کورم 

 به وزن کل بوته

06/1 11/11* 2 تکرار **
 

**22/1 
**26/2202 

** 20/1126 12/1 **
 

12/1 61/6 ** 10 ژنوتیپ  ns
 

ns 12/1 
**01/000 

**66/020 12/1 **
 

10/2 34 خطای آزمایش  16/1  11/1 06/112 61/101 11/1  

(٪)ضریب تغییرات  - 02/12  66/16  10/12 02/01 26/02 02/11  

**،*
 درصد و غیرمعنی دار 2درصد، 1ترتیب معنی داری در سطح اختالف  بهns و

 

نتایج مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ های سیر با آزمون دانکن. 2جدول   

برگ در  تعداد ژنوتیپ

 زمان برداشت

 وزن کورم شکل کورم شکل کورمچه

(گرم)  

وزن کل هر 

بوته با برگ 

(گرم)  

نسبت وزن کورم به 

 وزن کل بوته

 

10/2 هادی شهر a-c 01/1 c 12/1 a-c 01/02 a 20/02 a 02/1 f 

10/2 قزوین a-c 02/1 c-b 11/1 b-c 61/20 a-d 22/01 b-e 01/1 e-f 

2همدان   20/1 a-c 01/1 a-c 10/1 a-c 20/10 c-d 20/22 e-g 11/1 d-f 

2رشت   00/2 a 02/1 a-c 02/1 c
 10/01 a 22/02 a-c 12/1 a-e 

20/1 کیاشهر a-c 02/1 a-c 11/1 b-c 06/21 a-b 02/00 a-d 16/1 a-e 

1رشت   11/2 a-c 02/1 a-c 11/1 b-c 01/01 a 00/01 a-b 01/1 e-f 

61/0 طارم c-d 20/1 a-b 11/1 b-c 11/22 a-d 16/26 c-g 20/1 a-b 

10/2 اصفهان a-b 02/1 a-c 11/1 a-c 02/02 a 01/02 a-b 10/1 c-e 



2جیرفت   10/6 d 21/1 a-c 12/1 a-c 61/21 b-d 10/21 f-g 20/1 a 

20/0 ساری b-d 22/1 a 01/1 c
 60/22 a-c 22/20 c-g 20/1 a-b 

1همدان   20/1 a-c 06/1 a-c 21/1 a 61/16 d 02/11 g 22/1 a-c 

1جیرفت   61/1 a-c 20/1 a-b 11/1 a-c 01/21 b-d 11/22 e-g 20/1 a-b 

11/1 چینی a-c 21/1 a-c 01/1 c 26/21 b-d 10/21 f-g 20/1 a 

0بابل   01/2 a-b 22/1 a-b 11/1 a-c 21/21 a-b 11/00 a-d 12/1 b-e 

2بابل   00/1 a-c 21/1 a 21/1 a 02/20 a-d 02/20 c-g 12/1 a-d 

1بابل   21/2 a-b 02/1 a-c 21/1 a-b 20/20 a-b 11/02 b-e 10/1 c-e 

0همدان   21/1 a-c 20/1 a-b 11/1 a-c 12/21 a-d 01/22 d-g 20/1 a-c 

01/1 بابلسر a-c 00/1 a-c 12/1 a-c 12/20 a-b 12/01 b-f 11/1 a-d 

 .در هر ستون میانگین های با حداقل یک حرف مشترک تفاوت معنی دار با یکدیگر ندارند                                             

 ٪1و  ٪2به ترتیب معنی دار در سطوح احتمال : *.** 

 ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مورد مطالعه. 0جدول  
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در شرق  (.Allium sativum L)اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد گیاه سیر . 1026. ناعمی ا، سروری س، باقریان لمراسکی ح .1

 .22-02(: 0)12ی گیاهی، شناسی سلولی و مولکولمازندران، فصلنامه زیست

و خصوصیات گیاه شناسی،  ر میزان آلیسینظهای سیر ایرانی از نارزیابی پیش از کشت اکوتیپ .1010 .بادی حضیایی س ع، نقوی م ر، نقدی ک، بقالیان .2

 .21-22 (:10)0 گیاهان داروئی،فصلنامه 

یسیر، هفتمین  همدان رقم هایکالوس از حاصل ان گیاه در سوماکلونال تنوع نتیکیژ تجریه. 1021. زاده س ع، رشیدی و، رزبان حقیقی ا، موسوینصیری ز .0

 .پژوهشگاه نیرو تهران همایش ملی بیوتکنولوژی،
4.  Volk, G.M., A.D. Adam, and M.R. Christopher. 2004. Genetic Diversity among U.S. Garlic Clones as Detected 

Using AFLP Method. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 129(4): 559-569. 

 

 
در تعدادبرگ 

 زمان برداشت
 وزن کورم شکل کورم شکل کورمچه

وزن کل هربوته 

 با برگ

0/51- شکل کورمچه
**

     

0/35 0/06- شکل کورم
**

    

0/30 وزن کورم
*

 -0/49
**

 -0/60
**

   

0/56 وزن کل هربوته با برگ
**

 -0/49
**

 -0/25 0/89
**

  

0/67- نسبت وزن کورم به وزن کل بوته
**

 .44
**

 -0/35
**

 -0/04 -0/47
**
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Evaluation of genetic diversity in garlic (Allium sativum.) genotypes using morphological 

traits 
Abstract 
In order to study genetic diversity in garlic (Allium sativum), 18 genotypes of this plant were evaluated in 

a randomized complete block design with three replications at Research Farm of Faculty of Agriculture, 

Shahed University. The studied traits were corm shape, cormlet shape, corm weight, number of leaves at 

maturity, total leaf weight per plant and ratio of corm weight to total plant weight. Results of simple 

analysis of variance showed significant differences among genotypes for 6 traits (p≤0.01).The correlation 

between total weight of each plant with leaf and number of leaves at harvest time and corm weight was 

significant at 1% probability level. 

Keywords: Corm, Duncan test, Pearson’s correlation. 


