
 محمدرضا عبداللهی و همکاران
 

 89

 
 گیاهی تولیدهاي  نشریه پژوهش

  1396جلد بیست و چهارم، شماره اول، 
http://jopp.gau.ac.ir  

  
  ترین صفات مؤثر بر تولید سیرچه  هاي سیر همدان و تعیین مهم بندي کلون گروه

   متغیره هاي آماري چند اي با استفاده از روش شیشه در شرایط کشت درون
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  4/5/1395:  ؛ تاریخ پذیرش3/10/1394: تاریخ دریافت
 ١چکیده

 باالیی برخوردار  و داروییترین گیاه از جنس آلیوم است که از اهمیت غذایی سیر بعد از پیاز دومین و پرمصرف :سابقه و هدف
 .باشد ی ماي شیشه تولید سیرچه در شرایط درون و ستمیشت مر استفاده از کیروسی ويزایماری حذف عوامل بيها  از راهیکی. است
طور گسترده در  به  ودهند ها را از نظر چندین خصوصیت مورد ارزیابی قرار می زمان ژنوتیپ طور هم هاي آماري چندمتغیره به روش

 جهت ارزیابی آماريمتغیره  هاي چند استفاده از روش:  از است عبارت حاضرهدف از پژوهش .شوند ارزیابی تنوع ژنتیکی استفاده می
شناسایی   وکشت مریستمطریق هاي سیر استان همدان بر اساس صفات ریزازدیادي و تولید سیرچه از  بندي اولیه کلون و گروه

  .سیرچهتولید   درثرؤمصفات  ثرترینؤممقدماتی 
  

پس از جدا نمودن . گردید استفاده  مواد گیاهیعنوان  به استان همدانری سبومی کلون 10 این آزمایش ازدر  :ها مواد و روش
مدت ده دقیقه و سپس محلول هیپوکلرید سدیم دو درصد   درصد به70از اتانول هاي سیر،  هاي سیر و شستشوي کامل حبه پوسته

ر زیر ها در شرایط استریل د  مریستمسازي، پس از سترون .ها استفاده گردید سازي حبه منظور سترون بهمدت سی دقیقه  به
هاي  سپس نمونه.  کشت گردیدندBAموالر   میکرو10 و NAAموالر   میکرو5 حاوي MS محیط کشت درکوالر جدا شده و  بینی

 آزمایش کشت مریستم . یافتند ساعت تاریکی انتقال8 ساعت روشنایی و 16 و فتوپریود ºC25 دمايکشت شده به اتاقک رشد با 
 ریزازدیادي و تولید  روز صفات38پس از .  انجام گردید1394 تکرار در سال 3صادفی با  تدر قالب طرح کامالً کلون سیر10 در

شناسایی ها و  بندي کلون گروههاي آماري چندمتغیره در   روشازدر نهایت . گیري گردید اندازههاي مختلف  سیرچه در کلون
  . گردیداده استفاي شیشه ثر بر عملکرد تولید سیرچه در شرایط درونؤترین صفات م مهم

  
ا را توجیه نمودند که طبق این نتایج، ه  درصد از تغییرات داده71سه مؤلفه اول در مجموع ، هاي اصلی هف تجزیه به مؤلدر :ها یافته

عنوان معیارهایی   بهها، تعداد سیرچه و طول بلندترین برگ کرویت سیرچه، وزن ریشه، تعداد برگ، میانگین طول برگصفات 
نتایج رگرسیون گام به گام بیانگر این بود که . توجهی در واریانس دو مؤلفه مهم اول داشتند ثیر قابلأها، ت ب کلونمناسب در انتخا

ها  ترتیب شامل تعداد برگ، کرویت و شکل سیرچه و میانگین طول برگ به) تعداد سیرچه(ثیرگذار بر عملکرد أترین صفات ت مهم
ثیر أترین ت بیشتعداد برگ بر اساس نتایج تجزیه علیت، صفت . ات را توجیه نمودند درصد از تغییر88/77بودند که در مجموع 

                                                
  m.abdollahi@basu.ac.ir:  مسئول مکاتبه*
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بر عملکرد )  برگتعداد از طریق کاهش( را ) - 50/0(غیرمستقیم منفی ثیر أترین ت بیش برگ میانگین طول و صفت )286/1 (مثبت
   . هاي پر محصول استفاده کرد در انتخاب کلونتوان از این صفات  داشتند که با توجه به ماهیت هر اثر، می) تعداد سیرچه(
  

میانگین طول ثر مثل ؤمی شناخت ریختهاي سیر را با استفاده از صفات  توان کلون ، میپژوهشبا استفاده از نتایج این  :گیري نتیجه
ت دیگر، شناسایی و در کنار سایر صفابرگ، تعداد برگ، طول بلندترین برگ، وزن تر گیاه، وزن برگ، وزن سیرچه و وزن ریشه 

  .مورد استفاده قرار داداي  شیشه تولید سیرچه در شرایط درونادي و ژن هاي به در برنامه
  

    تجزیه علیت،گام به گام، رگرسیون یهاي اصل تجزیه به مؤلفهسیر،  :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
 از تیره Allium sativumگیاه سیر با نام علمی 

Alliaceae از . باشد ها می اي مارچوبه متعلق به راسته
هاي  شناسی، سیر گیاهی علفی، داراي برگ نظر گیاه

وچک صورتی هاي ک شکل همراه با گل باریک نواري
  ). 5(رنگ است 

ترین گیاه از سیر بعد از پیاز دومین و پرمصرف
علت داشتن مواد معدنی از  جنس آلیوم است که به

ر از سی). 5(اهمیت غذایی باالیی برخوردار است 
لحاظ دارویی نیز مورد توجه بوده و اهمیت این جنبه 

از لحاظ . افزونی در حال گسترش است طور روز به
دهنده کلسترول  چون کاهش پزشکی خواصی هم
دهنده فشار خون براي سیر  پالسماي خون، کاهش

  ). 13(گزارش شده است 
ایران از لحاظ کشت و مصرف سیر قدمت طوالنی 

تولید سیر در  از مناطق مهم یکین استان همدادارد و 
سطح زیر کشت سیر در ایران حدود   کهباشد ایران می

 تن در هکتار است 6/9 هکتار و عملکرد آن 9580
 از لحاظ دارویی نیز خواصی براي سیر از جمله ).10(

دهنده فشار خون  ن، کاهشودهنده پالسماي خ کاهش
هاي  ذکر شده است که همین باعث فراورده... و

ها در  شده و بسیاري از آن متعددي از سیر تولید
المللی باشد و ارزش اقتصادي خاصی  بازارهاي بین

  . )13( پیدا نماید

در نقاط مختلف سیر کشت و تکثیر متوالی گیاه 
 هاي  طی سالیان متمادي باعث پیدایش اکوتیپدرجهان 

ی و شناخت ریختمتعددي شده است که از لحاظ 
 تنوع ).6(توجهی دارند  اي قابله تفاوتبیوشیمیایی 

باشد که از  میانژنتیکی از ملزومات اصالح گیاه
ترین جزء در  ت گرفته و مهمأتکامل طبیعی نش

محتوا شناخت ). 3(باشد  می زیستیهاي  پایداري نظام
 اولین ،و سطح تنوع ژنتیکی منابع گیاهی هر محصول

اهداف اصالحی ترین گام در جهت برآورد  و مهم
هاي اصالحی گیاه  در ارتباط با برنامهکه  )8( اشدب می

دلیل  ههاي بومی بسیر، نژادهاي محلی و توده
هاي  سازگاري خاص با شرایط محیطی و دارا بودن ژن

  ). 12(باشند  مفید از اهمیت باالیی برخوردار می
 که به یشناس ریختانتخاب بر اساس صفات 

در راستاي توجهی  اند، کمک قابل آسانی قابل دسترسی
هاي  روش). 9(نماید  میها  ها و توده گروه  انتخاب هم

را از ها  زمان ژنوتیپ طور هم بهکه آماري چندمتغیره 
دهند  نظر چندین خصوصیت مورد ارزیابی قرار می

نظر از  طور گسترده در ارزیابی تنوع ژنتیکی، صرف به
 )، بیوشیمیایی و مولکولیشناختی ریخت(ها  دادهماهیت 

هاي  کلی، استفاده از روشطور ه ب.شوند فاده میاست
ثر ؤآماري چندمتغیره، جهت شناسایی صفات مهم و م

ها  بر عملکرد و تعیین میزان سهم نسبی هر یک از آن
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ترین   از جمله مهم.بر عملکرد، مفید و کارآمد است
و هاي اصلی  لفهؤتوان به تجزیه به م ها، می این روش

فر و همکاران  عباسی ).14( تجزیه علیت اشاره کرد
هاي سیر ایرانی  در مقایسه برخی از توده) 2007(

اعالم کردند که گروه سیر همدان باالترین وزن سوخ، 
وزن سیرچه را داشت؛ توده سیر اهواز از نظر تعداد 
سیرچه و ماده خشک باالترین مقادیر را داشت، ولی 
توده سیر تفرش از نظر تعداد برگ در بوته، عرض 

هاي  تفاوت. )2 (ترین مقادیر بود  داراي بیشبرگ
گران، به وجود تنوع زیاد در  جزئی بین نتایج پژوهش

ثیرات اقلیمی شرایط أهاي سیر و همچنین ت بین توده
ویژه دما و ظول روز نسبت داده شده  همحل آزمایش ب

  ). 8و  11(است 
اعالم کردند که در سیر ) 2007( فر و دوري عباسی

 درصد از تغییرات 8/71ی براي توجیه لفه اصلؤسه م
ترین  لفه اصلی اول بیشؤبراي م. کند کفایت می

ضرایب مثبت مربوط به صفات قطر ساقه مجازي، 
لفه اصلی دوم ؤتعداد سیرچه، عملکرد و براي م

ترین ضریب مثبت مربوط به وزن سیرچه و  بیش
ترین ضریب  لفه اصلی سوم بیشؤارتفاع بوته و براي م

وط به درصد ماده خشک و ارتفاع بوته بوده مثبت مرب
  .     )1 (است

با استفاده از رگرسیون ) 2007( دوري و همکاران
گام به گام و تجزیه علیت اعالم کردند که وزن سوخ 

 کننده عملکرد ترین صفات تعیین و عرض برگ مهم
گران اعالم کردند،  همچنین این پژوهش.  بودندسیر

رین سهم را در تعیین ت وزن سوخ به تنهایی بیش
عنوان  عملکرد سیر داشته است و این صفت را به

 .هاي سیر اعالم کردند بهترین معیار براي گزینش توده
اعالم کردند که وزن سوخ، ) 2007(دوري و همکاران 

ثیر را در أترین ت ارتفاع بوته و قطر ساقه مجازي بیش
بینی   و از این صفات براي پیشندعملکرد داشت

  . )7 (توان استفاده کرد هاي سیر می د تودهعملکر

با استفاده از تجزیه ) 2007 (دوري و همکاران
هاي سیر، عرض  مسیر نشان دادند که در تودهضرایب 

ترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد داشته  برگ بیش
 به تعداد برگ در طترین اثر غیرمستقیم مربو و بیش

هاي  فاده از روشبا استبنابراین  .بوته بوده است
ها را کاهش داد  توان حجم داده متغیره، می مختلف چند

  هاي مطلوب را  ها، ژنوتیپ و با کمک این روش
  جاي انتخاب  هاي از صفات، ب بر اساس مجموعه

  . )7 (بر اساس یک صفت، انتخاب کرد
طور کامل وابسته به تکثیر  هامروزه تولید سیر ب

لدهی در سیر براي که گ در حالی. غیرجنسی آن است
شناخته شده است، هیچ سندي براي طوالنی مدتی 

 گزارش 1950تولید بذر حقیقی آن تا قبل از سال 
سیر تنها گونه عقیم شناخته شده از ). 17(نشده است 

شود  جنسی تکثیر می صورت غیر ها است که به آلیوم
با توجه به باال بودن سطح زیر کشت، میزان ). 8(

تیکی و جایگاه اقتصادي سیر در کشور، تولید، تنوع ژن
هاي موجود از طریق کشت بافت  وع در کلوننایجاد ت

ویژه تولید  هجهت بهبود کیفیت و کمیت محصول ب
  .  رسد نظر می هاي عاري از ویروس، ضروري به رقم

رویشی  یکی از مشکالت بسیار بزرگ در تکثیر
 ویروسی هاي يبیمار ویژه  بهها بیماري انتقال گیاه سیر،

اي به منطقه دیگر  از نسلی به نسل دیگر یا از منطقه
 از عاري گیاهی مواد از بنابراین استفاده ).18( باشد می

 .دارد محصول این تولید در زیادي اهمیت ویروس
 روش يا هشیش کشت مریستم در شرایط درون سیستم
اي و  شیشه تولید سیرچه درون براي مناسبی بسیار
در پژوهش  بنابراین .)15(باشد  یم مسال گیاهان تکثیر

منظور ریزازدیادي و   آزمایش کشت مریستم به،حاضر
هاي مختلف سیر  اي در کلون شیشه تولید سیرچه درون

کنون  تاکه  با توجه به این .استان همدان انجام گردید
متغیره آماري براي بررسی صفات  هاي چند روش

ط  شرایحاصل ازریزازدیادي و تولید سیرچه 
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هاي مختلف سیر ایران انجام  اي در توده شیشه درون
   :شدبا اهداف زیر انجام این پژوهش ، نشده است

ي سیر استان همدان بر هابندي اولیه کلون  گروه- 1
 اي شیشه اساس صفات ریزازدیادي و تولید سیرچه درون

هاي  با استفاده از روش حاصل از روش کشت مریستم
ترین صفات با  سایی مهم شنا-2متغیره  آماري چند

در سیرچه  تولید مستقیم بر عملکرد ثیر مستقیم و غیرأت
جهت انتخاب مستقیم و اي  شیشه شرایط درون

 شناسایی مقدماتی -3 هاي سیرکلونغیرمستقیم 
ها بر اساس باال بودن عملکرد نسبی  ترین کلون مطلوب

  . )اي شیشه دروندر کشت تولید سیرچه  (ها آن
  

  ها مواد و روش
این آزمایش در دو مرحله : آزمایش کشت مریستم

 استان همدان ری سبومی کلون 10 صورت گرفت و از
 مورد يها کلون. گردید عنوان مواد گیاهی استفاده به

آباد، برفجین،   مناطق علیيها کلون شامل استفاده
 تویسرکان، حیدره، سوالن، مریانج، ،شورین، بهار

جا که وجود  ز آن ا.ندن بودجیتوئی ن وجیموئی
وجود مقدار   ،هاي سیر تر در توده پیرووات بیش

دهنده سیر را نشان  ماده عطر و طعم تري از پیش بیش
 ترین مقدار پیرووات هایی را که داراي بیش دهد، توده می

تر  عنوان توده مناسب ترین تغییرات رنگ بودند به و کم
  شده،هاي سیر کشت در بین کلون. کنند معرفی می

آباد، برفجین، موئین، بهار و حیدره  سیرهاي علی
ترین تغییرات رنگ و باالترین مقدار پیرووات را  کم

ها داراي عملکرد  که این کلون باشند، ضمن این دارا می
  .تولید باالیی نیز هستند

 یش کشت مریستم در قالب طرح کامالًآزما
پس  . انجام گردید1394 تکرار در سال 3تصادفی با 

هاي سیر در آزمایشگاه و  ا نمودن پوستهاز جد
هاي مختلف سیر،  هاي کلون  حبهشستشوي کامل

 درصد 70ها ابتدا از اتانول  سازي حبه منظور سترون به

سدیم دو  مدت ده دقیقه و سپس محلول هیپوکلرید به
مدت سی دقیقه   به20درصد حاوي چند قطره توین 

ا آب مقطر ها ب استفاده گردید و در نهایت آبکشی حبه
. اي صورت گرفت دقیقه  استریل در سه مرحله پنج

  ) زیر دستگاه المینارفلو(ها در شرایط استریل  مریستم
با استفاده از اسکالپل و سرنگ نوك تیز در زیر 

هاي آزمایش حاوي  کوالر جدا شده و به لوله بینی
 10 و NAAموالر   میکرو5 حاوي MSمحیط کشت 

ها   که مقدار هورمونیدند کشت گردBAموالر  میکرو
 ناگاکوبو و  و پیشنهادهايها بر اساس نتایج پژوهش

 هاي  سپس نمونه.)20 (استفاده گردید) 1993(همکاران 
  کشت شده به اتاقک رشد با شرایط درجه حرارت 

 ساعت روشنایی 16گراد و فتوپریود  تین درجه سا25
 روز 38پس از .  ساعت تاریکی انتقال یافتند8و 

رین طول برگ و ت ی مانند، تعداد برگ و بزرگصفات
پس از تولید گیاهچه . گیري گردید وزن گیاهچه اندازه

چه در منظور تولید سیر از مرحله اول آزمایش، به
اي  شیشه هاي درون اي گیاهچه شیشه شرایط درون

 MSحاصل از مرحله اول به محیط کشت جدید 
 و BAموالر   میکرو10 و NAAموالر   میکرو5 حاوي

منظور تولید   گرم در لیتر ساکارز منتقل شدند و به60
 . منتقل گردیدندCº4 ماه در دماي 4مدت  سیرچه به

تعداد (منظور ارزیابی عملکرد نسبی  به: ها تجزیه داده
و شناسایی ) اي شیشه سیرچه تولیدي در شرایط درون

 کلون سیر 10ثر بر عملکرد در ؤترین صفات م مهم
ات میانگین طول برگ، تعداد برگ و استان همدان صف

طول بلندترین برگ در مرحله اول آزمایش و صفات 
وزن تر گیاهچه، تعداد سیرچه، وزن سیرچه، وزن 
ریشه، وزن برگ، سطح سیرچه، شکل و کرویت 
سیرچه، طول سیرچه و عرض سیرچه در مرحله دوم 

منظور کاهش  در پایان به. گیري شدند آزمایش اندازه
ها و براي داشتن یک ارزیابی دقیق از  حجم داده

هاي   روشها، از بندي آن  گروهها و نهایتاً وضعیت کلون
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هاي اصلی، تجزیه رگرسیون  آماري تجزیه به مؤلفه
افزارهاي  گام به گام و تجزیه علیت، به کمک نرم

Minitab و SAS و PATH1استفاده شد .  
  

  نتایج و بحث
هاي  لفهؤجزیه به منتایج ت: هاي اصلی لفهؤتجزیه به م

 درصد از واریانس کل 72اصلی نشان داد که بیش از 
جدول (شود   میؤلفه اول توجیهها به واسطه سه م داده

، 35ترتیب  لفه اول، دوم و سوم بهؤکه م طوري ه، ب)1
ها را توجیه  درصد از تغییرات کل داده11 و 25

لفه اول ؤبیانگر این بود که م) 1جدول (نتایج . کردند
با صفات میانگین طول برگ، تعداد برگ، طول 
بلندترین برگ، وزن تر گیاه، وزن برگ، وزن سیرچه و 

بنابراین . داري داشت وزن ریشه رابطه مثبت و معنی
لفه ؤ، مه به افزایش نسبی این صفات مطلوببا توج

 نامیده شد که مقدار زیاد این "لفه عملکردؤم"اول 
هایی  نشان داد که کلوننتایج فوق . نظر بودؤلفه موردم

اند،  تري داشته تر و طول برگ بیش که تعداد برگ بیش
تر و تعداد  تر، وزن سیرچه بیش داراي فتوسنتز بیش
لفه دوم با صفات ؤم. تري بودند سیرچه تولیدي بیش

توجهی  ه و طول سیرچه رابطه مثبت و قابلوزن سیرچ
ین لفه با صفات میانگؤاز طرفی دیگر این م. نشان داد

طول برگ، تعداد برگ، طول بلندترین برگ، وزن 
ریشه، سطح سیرچه و عرض سیرچه رابطه منفی و 

لفه ویگور ؤم"ؤلفه رو این م داري داشت و از این معنی
تر  لفه کمؤ نامیده شد که هر چقدر مقدار این م"گیاه

  . تر است باشد مطلوب
ها و صفات مورد بررسی،  لفهؤبر اساس رابطه م

تر مؤلفه دوم  تر مؤلفه اول و مقدار کم  بیشمقدار
اي پالت برو در نمودار  نظر است و از اینمد

، ناحیه چهارم باي )1شکل (هاي اول و دوم  مؤلفه
ها و صفاتی که در این  است و کلوننظر  پالت مورد

ها و  ترین کلون عنوان مطلوب گیرند، به ناحیه قرار می
هاي  یج کلونبر اساس این نتا. شوند صفات معرفی می

 1هاي شماره  ترین و کلون  مطلوب9 و 7، 5، 3شماره 
  . ها معرفی شدند ترین کلون عنوان نامطلوب  به8و 

لفه سوم نیز با صفات کرویت سیرچه، سطح ؤم
سیرچه، وزن سیرچه رابطه منفی و با صفات میانگین 
طول برگ، تعداد سیرچه، وزن ریشه و طول سیرچه 

ؤلفه مدنظر باشد که مقدار کم این م رابطه مثبت می
  . است

اعالم کردند که در سیر ) 2007(فر و دوري  عباسی
 درصد از تغییرات 8/71لفه اصلی براي توجیه ؤسه م

ترین ضرایب  لفه اصلی اول بیشؤبراي م. کند کفایت می
مثبت مربوط به صفات قطر ساقه مجازي، تعداد 

ترین  بیشلفه اصلی دوم ؤسیرچه، عملکرد و براي م
ضریب مثبت مربوط به وزن سیرچه و ارتفاع بوته و 

ترین ضریب مثبت مربوط  لفه اصلی سوم بیشؤبراي م
  ).1(و ارتفاع بوته بوده است به درصد ماده خشک 

همچنین صفات میانگین طول برگ، تعداد برگ، 
وزن ریشه و سیرچه، طول بلندترین برگ، تعداد 

ات مورد بررسی عنوان بهترین صف کرویت سیرچه به
تر این صفات مطلوب و  انتخاب شدند که مقدار بیش

متقی و همکاران  هاي نتایج آزمایش. استنظر  مورد
بر روي گندم ) 2010(و عسگر و همکاران ) 2009(

ها با  ر بین دادهظن ترین تغییرات مورد  که بیشنشان داد
ی دیگر با توجه پژوهشدر . شود لفه اول بیان میؤدو م
لفه ؤلفه اصلی مشخص شد که سه مؤیج تجزیه مبه نتا

 درصد از واریانس کل را توجیه 96اول در مجموع 
 که این دو پژوهش نشان دادند .)4و  16 (کردند
 اول لفهؤمها با دو  نظر بین داده ترین تغییرات مورد بیش

   .)4 و 16 (شوند بیان می

 



 1396) 1(، شماره )24(جلد هاي تولید گیاهی  نشریه پژوهش
 

 94

  . شده در سیر گیري اندازه مختلفصفات لفه اول براي ؤسه مویژه  مقادیر و بردارهاي -1جدول 
Table 1. Eigen value and eigen vectors of three first principal components for the measured traits of garlic.  

  صفات
Traits 

  %)35(لفه اول ؤم
First component (35%) 

  %)25( لفه دومؤم
Second component (25%) 

  %)11(لفه سوم ؤم
Third component (11%) 

  میانگین طول برگ
Mean of leaf length 

0.34 -0.21 0.14 

  تعداد برگ
Leaf number 

0.36 -0.21 0.09 

  طول بلندترین برگ
Longest leaf length  

0.35 -0.26 0.04 
  وزن تر گیاه

Plantlet fresh weight 
0.43 0.06 0.004 

  تعداد سیرچه
Bulblet number 

0.13 -0.09 0.41 
  وزن سیرچه

Bulblet weight 
0.37 0.23 -0.22 

  وزن ریشه
Root weight 

0.21 -0.12 0.16 
  وزن برگ

Leaf weight 
0.41 0.01 0.07 

  سطح سیرچه
Bulblet area 

- 0.11 -0.5 -0.23 
  کرویت سیرچه

Bulblet glabularity 
0.10 -0.05 -0.80 

  طول سیرچه
Bulblet length 

-0.16 -0.48 0.11 

  رض سیرچهع
Bulblet width  

-0.05 -0.51 -0.05 
  یژهمقادیر و

Eigen value  
4.30 3.04 1.38 

  شده عیمواریانس تج
Cumulative variance 0.35 0.60 0.71 

  

  
  

  . لفه اصلی اولؤ با استفاده از دو ممطالعه صفت مورد 12 با کلون سیر 10 باي پالتنمودار  -1شکل 
Figure 1. Biplot graph of 10 garlic clones with 12 traits using the first two principal components. 
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رگرسیون گام به نتایج  :تجزیه رگرسیون گام به گام
نشان داد که سه صفت تعداد  ورپیشگام به روش 

ترتیب  ها بهبرگ، کرویت سیرچه و میانگین طول برگ
و در مجموع ) 2جدول (وارد مدل رگرسیونی شدند 

تعداد برگ .  درصد از تغییرات را توجیه کردند77
اولین صفت مهم وارد شده در مدل رگرسیونی بود که 

در . ات را توجیه کردر درصد از تغیی22خود به تنهایی 
تر  هاي داراي برگ باال، میزان فتوسنتز بیش واقع کلون

  . و در نتیجه تولید و تعداد سیرچه باالتري بودند
 در مدل نهایی شکل و دومین صفت وارد شده

کرویت سیرچه بود که ضریب رگرسیونی آن منفی 
این نتیجه بیانگر این است که افزایش نسبی این . است

وزن و مستقیمی در کاهش  غیرثر و ؤصفت، نقش م
توان  کند که می تعداد سیرچه و تولید سیرچه بازي می

  . ها استفاده کرد از این صفت جهت انتخاب کلون
 برگ سومین صفتی است که وارد میانگین طول

 که ضریب رگرسیونی طوري همدل رگرسیون شده است، ب
از طرفی بر اساس نتایج تجزیه . باشد آن منفی می

. باشد مسیر این صفت داراي اثر غیرمستقیم منفی می
توان بیان کرد  بنابراین با توجه به نتایج دو تجزیه می

سیرچه اثر طور غیرمستقیم بر عملکرد  هکه این صفت ب
  . گذارد کاهشی می

توان  همچنین بر اساس نتایج جدول رگرسیون می
ثیرگذارترین أتترتیب  بهبیان کرد که این صفات، 

صفات بر تعداد سیرچه تحت شرایط این آزمایش 
نژادي، جهت افزایش  هاي به  در برنامهدبودند که بای

  . عملکرد به این صفات توجه خاصی شود
 به گام نشان داد که صفات تجزیه رگرسیون گام

ترتیب  تعداد برگ، طول ساقه مجازي و طول برگ به
عنوان  وارد مدل رگرسیونی شدند و این صفات را به

  ). 3(هاي سیر معرفی کردند  معیار جهت گزینش کلون
 رگرسیون ،)2007(دوري و همکاران  پژوهشدر 

صفات نیز نشان داد که وزن سوخ، ارتفاع بوته رو پس
ثیر را در عملکرد أترین ت ساقه مجازي بیشو قطر 

بینی عملکرد  داشت و از این صفات براي پیش
   .توان استفاده کرد هاي سیر می توده

با استفاده از رگرسیون ) 2007(همکاران و دوري 
گام به گام و تجزیه علیت اعالم کردند که وزن سوخ 
و عرض برگ، ضرایب همبستگی باالیی با عملکرد 

. کننده عملکرد بودند ترین صفات تعیین مهم و ندداشت
گران اعالم کردند، وزن سوخ به  همچنین این پژوهش

ترین سهم را در تعیین عملکرد سیر داشته  تنهایی بیش
عنوان بهترین معیار براي  است و این صفت را به

  .)7 (هاي سیر اعالم کردند گزینش توده

  
  . رهاي مستقلعنوان متغی  بهشده  ارزیابیابسته و سایر صفاتعنوان متغیر و  بهتعداد سیرچهگام به گام رگرسیون تجزیه نتایج  -2جدول 

Table 2. Stepwise regression analysis for bulblet number as dependent variable and the other studied traits as 
Independent variables.  

  ونی براي صفاتیب رگرسضری
Regression coefficient for traits  تاصف  

Traits  
  أعرض از مبد
Intercept  

1 2 3 

  ضریب تبیین تجمعی
Cumulative Coefficient of determination 

  تعداد برگ -1
Leaf number 

2.24 0.45   0.22** 

  کرویت سیرچه -2
Bulblet glabularity 

12.79 0.66 -0.15  0.31** 

  میانگین طول برگ -3
Mean of leaf length 

19.44 1.31 -24.1 -0.29 0.77** 

  .  درصد1  در سطحيدار دهنده معنی  نشان**
** Significant at P<0.01 probability level.  
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بر اساس نتایج : )مسیرضرایب تجزیه  (تجزیه علیت
ترین تأثیر  بیشتعداد برگ ، )3جدول (تجزیه علیت 

تعداد (رد مثبت مستقیم را بر روي افزایش عملک
دهنده این بود که در این  که نشان داشت )سیرچه

تري را  تر، فتوسنتز بیش برگ بیشمطالعه، ارقام داراي 
تعداد (عملکرد اند که خود منجر به تولید  انجام داده

که همبستگی  با توجه به این. شود باالتري می) سیرچه
مثبت تعداد برگ ت با صف) تعداد سیرچه(بین عملکرد 

بود، همسو ) اثر مستقیم( با ضریب علیت ار ود و معنی
کننده میزان  در این صورت ضریب همبستگی بیان

باشد که انتخاب مستقیم  رابطه واقعی بین دو متغیر می
تواند در افزایش عملکرد مفید  ت، میطریق این صفاز 

، بر اساس نتایج حاصله در این پژوهشبنابراین . باشد
موجب ، تر رگ بیشتعداد ب با هایی کلونگزینش 

  .شدخواهد  گیاه افزایش عملکرد
 تعداد از طریق کاهش میانگین طول برگصفت 

را بر ) -50/0(مستقیم و منفی  ترین اثر غیر  بیشها برگ
  داشت، یعنی هر)تعداد سیرچه(روي مقدار عملکرد 

تر و   کوچکتاج پوشش، تر باشد تعداد برگ کمچه 
تبع آن میزان ه بیابد که   کاهش میمیزان فتوسنتز

.  هم کاهش خواهد یافت)تعداد سیرچه (عملکرد
، پژوهشبیانگر این نکته است که در این عبارتی  هب

 تاج پوشش فضاي موجبتر  بیشهاي  با برگ هاي کلون
که در اند  تري دریافت کرده تیجه نور بیشتر و در ن بیش

تر شده است و   بیشگیاهنتیجه ذخیره مواد پرورده در 
  . نیز افزایش یافته است)تعداد سیرچه ( عملکردینبنابرا

با استفاده از تجزیه ) 2007 (دوري و همکاران
هاي سیر، عرض برگ  مسیر نشان دادند که در توده

ترین اثر مستقیم و مثبت را بر عملکرد داشته و  بیش
به تعداد برگ در بوته مربوط ترین اثر غیرمستقیم  بیش

 معیار براي گزینش بنابراین، بهترین. بوده است
  .)7 (برگ اعالم کردند یر را عرض پهنکهاي س توده

 نشان داد بهترین نشانگر با هدف نتایج این پژوهش
 و  تعداد برگها در وهله اول مقدار زیاد گزینش کلون

توان با  میرگ در بوته بوده است، که تر ب  کمطولسپس 
، عنوان نشانگر قابل اعتماد استفاده از این صفات به

هاي  تر شناسایی و در برنامه هاي سیر را بهتر و آسان کلون
  .برداري نمود ها بهره  و تولید سیر از آننژادي به

  
  .  تعداد سیرچه از طریق تجزیه علیتمستقیم صفات انتخابی بر اثرات مستقیم و غیر -3جدول 

Table 3. The direct and indirect effects of selected traits in stepwise regression model on yield (bulblet 
number) via path analysis.  

  مستقیم از طریقاثر غیر
Indirect effect via  صفات  

Traits 
  اثر مستقیم

Direct effect  
  شدهانداردرگرسیون استضریب 

Standardized Estimate  
1  2  3  

  ضریب همبستگی با عملکرد
  )تعداد سیرچه(

Correlation with Yield 
(Bulblet number) 

  تعداد برگ -1
Leaf number 

1.286 1.38**   -0.313  -0.50 0.47*  

   کرویت سیرچه-2
Bulblet glabularity 

-0.78 -0.85** 0.50    0.015  -0.25*  

   میانگین طول برگ-3
Mean of leaf length 

-0.76 -0.86**  0.84  0.015   0.10ns 

  525/0= مانده اثر باقی
Residual effect= 0.525 

  .دار  درصد و عدم اختالف معنی5 دار در سطح معنیب ترتی ه بns و *
* and ns significant at P<0.05 probability level and non-significant, respectively.  
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   کلیگیري نتیجه
ها است  شده از آلیوم سیر تنها گونه عقیم شناخته

 یکی از .شود جنسی تکثیر می صورت غیر که به
 رویشی گیاه سیر، مشکالت بسیار بزرگ در تکثیر

از نسلی  ویروسی هاي بیماري ویژه ها به بیماري انتقال
. باشد اي به منطقه دیگر می به نسل دیگر یا از منطقه

 ویروس از عاري گیاهی مواد از بنابراین استفاده
کشت  روش .دارد محصول این تولید در زیادي اهمیت

 مناسبی بسیار روش اي شیشه  شرایط درونمریستم در
 سالم گیاهان اي و تکثیر شیشه تولید سیرچه درون براي
   .باشد می

هاي اصلی،  لفهؤبا توجه به باي پالت تجزیه به م
 که داراي صفات مطلوب و 7  و5، 3، 2هاي  کلون

  باشند و  مناسبی می) تعداد سیرچه(عملکرد نسبی 
هاي نزدیک به هم وشهاي در خبر اساس تجزیه خوشه

ها تحت ترین کلونعنوان مطلوب اند، بهقرار گرفته
یید أشرایط این آزمایش شناسایی شدند که جهت ت

 همچنین .نتایج، تکرار آزمایش الزم و ضروري است
بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش صفات میانگین 
طول برگ، تعداد برگ، طول بلندترین برگ، وزن تر 

برگ، وزن سیرچه و وزن ریشه تحت این گیاه، وزن 
  .نظر است شرایط مناسب و مورد

هاي اصلی، تجزیه  لفهؤطبق نتایج تجزیه به م
رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت، صفات تعداد 

ترین صفت جهت مطلوببرگ و میانگین طول برگ 
در واقع . است) تعداد سیرچه(بینی عملکرد  پیش
این صفات به کمک توان از مجموع اطالعات  می

عنوان معیارهایی براي  متغیره، به هاي آماري چند روش
نتیجه . انتخاب در جهت بهبود عملکرد استفاده نمود

هاي  هاي مذکور بر اساس تجزیه که تنوع کلون کلی آن
یید است که وجود این أمتغیره مورد ت گوناگون چند

هاي آتی  نژادگران در برنامه تنوع، الزمه انتخاب به
  . است
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