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Allium cepa)پیاز توده هاي مورفوتیپ هايکمی و کیفی سوخ درعملکرد بررسی  L.)یایران

*1محسن خدادادي

.دانشیار پژوهش موسسه اصالح و تهیه نهال و بذر-1
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چکیده
استفاده از نتایج آن در ومناطق مختلف کشوري بومی هاتودههاي در مورفوتیپارزیابی و شناخت پتانسیل موجود به منظور

شرقی (قرمز هاي آذربایجانجمع آوري شده از استانایران پیاز بومیهايتودهگانه 24مورفوتیپبذورهاي بهنژادي پیاز،برنامه
هاي کامل تصادفی كلوآزمایشی در قالب طرح ب(قولی قصه) درنیشابور) و زنجانان (قرمز ري)، خراسان رضوي (آذرشهر)، تهر

نتایج تجزیه واریانس فت. گرمورد بررسی قرار 1390در سال کرج بذرتحقیقات اصالح و تهیه نهال ودر چهار تکرار در موسسه 
، سفید نیشابور ، قرمز 8ارقام آذر فات مورد بررسی بود.اي مورد مطالعه از نظر صهبیانگر وجود تنوع بسیار زیاد میان مورفوتیپ

مورفوتیپ24بر اساس تجزیه خوشه اي .بیشترین میزان عملکرد و بازارپسندي را به خود اختصاص دادند1و قرمز نیشابور 2ي ر
جغرافیایی مطابقت نشان داد. گروه بندي بر اساس صفات مورفولوژیکی تا حدودي با گروه بندي در سه گروه قرار گرفتند. 

، صفات کیفی.، عملکرد، مورفوتیپپیاز خوراکی ، سوخکلیدي :کلمات
مقدمه

Allium cepa)با نام علمیپیاز خوراکی L.)) از خانواده(Alliaceaeدرصد تولید پیاز به پیازهاي کشت بهاره 65.می باشد
ی به عنوان یک منبع اهلی شدن پیاز خوراکی است و توده هاي بومی ایرانیا پیازهاي روز بلند مربوط می باشد.  ایران مرکز تنوع و

ها و صفات کیفی زراعی و اصالحی پیاز دارد. تنوع توده ها از نظر تولید پیازهاي با رنگنقش مهمی را در تحقیقات به،ژنی مهم
با بررسی تنوع )1998و همکاران (.Azimiهاي این سبزي مهم در برنامه هاي بهزراعی و اصالحی است.متنوع یکی از برجستگی

قطر توده پیاز بومی کشور ،از نظر تمام ویژگی هاي اندازه گیري شده به جز وزن خشک پیاز ،تعداد پیاز هاي دوقلو و16ژنتیکی 
زراعی وگروه بندي برخی از با ارزیابی ویژگی هاي ظاهري ،)2001و همکاران (Dehdari.پیاز تنوع زیادي را مشاهده کردند

.  تمام ویژگی هاي مورفولوژیکی و زراعی تنوع زیادي را مشاهده کردندژنوتیپ هاي پیاز بومی ایران از نظر 
هامواد و روش

به منظور ارزیابی و شناخت پتانسیل تولید و مطالعه صفات کمی و کیفی مورفوتیپ هاي توده هاي محلی پیاز استان هاي 
ماه 10هاي کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوي و زنجان این تحقیق در قالب طرح بلوک

در مرحله رشد رویشی و پس از اصالح و تهیه نهال و بذر کرج انجام گردید. تحقیقاتدر موسسه1390تا دي 1389از اسفند 
وزن هرسوخ،  قطر عملکرد کل ، متوسط ،در صد افتادگی بوته ها،وزن تر بوته،ارتفاع بوتهتعداد برگ ،مانندیصفاتبرداشت

درصد وزن ،، تعداد الیه هاي خوراکی، تعداد پوسته خارجی، میزان چند مرکزي بودن، قطر سوخسوخطول، گردن سوخ
مقایسه میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال تجزیه واریانس صفات و. میزان سفتی بافت اندازه گیري شدوخشک هر سوخ 

انجام گرفت.SASو SPSSهاي آماري با استفاده از نرم افزارهاي پنج درصد انجام شد. تجزیه
نتایج و بحث

تفاوت معنی داري در هادرصد افتادگی بوتهوزن تر بوته و،پیاز در صفات ارتفاع بوتهمورفوتیپ هايمیان دادنتایج نشان 
قطر ،، طول سوخپیاز در صفات قطر سوخمورفوتیپ هايمیان ، صفات کمی سوخدر سطح احتمال یک درصد مشاهده شد. 

و تعداد پوسته خارجی تفاوت معنی داري در سطح احتمال یک بودن يچند مرکز، تعداد الیه خوراکی سوخ،گردن سوخ 
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میزان سفتی ، خشکمادهدرصد ات مشاهده می شود در صفنیز نتایج تجزیه واریانس صفات کیفی سوخدر درصد مشاهده شد.
رد .اختالف معنی داري میان توده ها در سطح احتمال یک درصد وجود دامحصول و عملکردسوخ بافت

ارقام مشاهده می شود در صفات مورد مقایسه باالترین وپایین ترین مورفوتیپ ها نشان داده شده اند.1همانطور که در جدول 
میان تمامی توده هاي مورد مقایسه بودند. داراي بیشترین عملکرد در سفید نیشابور و 2، قرمز ري 8آذر 

محصول پیاز بر اساس قطر درجه بندي می شوند و اغلب پیاز ها با قطر بیشتر از ارزش اقتصادي و بازارپسندي بیشتري نیز 
) از قطر هائی که عملکرد باالئی داشتند (قرمز هاي آذر شهراکثر مورفوتیپ.Rabinowitch and Brewster, 1990)(برخوردارند 

نیز گزارش دادند که افزایش عملکرد تابع افزایش قطر ) 2006(و همکاران Mosavizade. )3بیشتري نیز برخوردار بودند (جدول
ضخامت گردن از جمله صفات مهم در بازارپسندي محصول می باشد و معموال مصرف کنندگان پیازهاي با گردن می باشد. 

به بافت پیاز و جلوگیري از زا جلوگیري از ورود عوامل بیما ريچنین بسته بودن گردن پیاز باعثباریک و بسته را می پسندند. هم
با توجه به ).1990(و همکاران Briceتلفات آب از محل گردن پیاز می شود و در کل موجب کاهش ضایعات انبارداري می شود

داراي کمترین میانگین نیک پی و رقم قولی قصه گردنیانگین قطرداراي بیشترین م5)، رقم آذر 3جدول مقایسه میانگین (جدول 
) از جمله صفاتی است که در صورت سوخ بودن ي مرکزچند تعداد جوانه هاي داخل پیاز (قطر گردن در میان توده ها بودند.

در هنگام برش براي تهیه کمتر بودن آن و تک مرکز بودن از عوامل مهم در تهیه فرآورده هاي پیاز بوده که موجب می شود 
فرآورده هاي خشک پیاز، حلقه هاي ایجاد شده کامل و بزرگ باشد.

اگر پیاز هاي تک مرکز به عنوان پیاز هاي مادري جهت تولید بذر انتخاب شوند ، ساقه گل ایجاد شده چتر گل بزرگ وقوي 
ي بیشترین تعداد پیازهاي داراسفید نیشابور رقم)3(دول تري داشته و در نتیجه بذر با کیفیت بهتري تولید می کند. با توجه به ج

Mosavizade et.در میان توده ها بودندي مرکزکمترین میانگین پیازهاي چندداراي87سلکسیون و رقم قولی قصه يمرکزچند

al.,2006)(و قولی قصه استفاده 2و1ان گبودن می توان از مورفو تیپ هاي آذر گومرکزح چندگزارش نمودند که براي اصال
تعداد پوسته خارجی و چسبندگی آن به گوشت، از عوامل موثر در کاهش ضایعات خارجی و عدم نفوذ عوامل بیماري زا و کرد.

قولی قصه تقریبا در کلیه صفات از میانگین کل ارزش کمتري مورفوتیپ هاي .نیز کاهش تبخیر از سطح گوشت پیاز می باشد
)،  که احتماال به ژنتیک آنها مربوط 3درصد افتادگی بوته میانگین بیشتري را به خود اختصاص دادند(جدولداشتند ولی در صفت

سفتی بافت از جمله صفات مهمی است که می تواند شاخصی جهت تعیین میزان انبارمانی پیازها می شود که زود رس تر هستند.
تفاوت چندانی از لحاظ سفتی بافت مشاهده نشد.توده پیاز مورد مقایسه 24باشد. در این تحقیق میان 

در این تحقیق بودند. مورفوتیپ هاو سفید نیشابور برترین 2، قرمز ري 8از مجموع نتایج می توان بیان نمود که توده  آذر 
عملکرد بیشتر عملکرد محصول و در صد افتادگی بوته ها بدست آمد که نشان می دهد هرچه همچنین کمترین میزان همبستگی بین 

حاکی از مطابقت طبقه کالسترتجزیه حاصل از ضمنا نتایج و پیاز ها دیررس تر هستند.باشد در صد افتادگی بوته ها کمتر بوده 
آنها بوده است.جغرافیاییبندي توده ها بر اساس منشاء
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پیازهاي ایرانیگانه24نتایج مقایسه میانگین هاي صفات مورد تحقیق در مورفوتیپ هاي –3جدول 
تعداد پوسته مورفوتیپکد ونام

خارجی  سوخ
سفتی بافت
Kg/cm)(

تعداد الیه خوراکی 
سوخ

دررصد ماده خشک 
سوخ

عملکردمحصول 
( تن در هکتار)

متوسط ارتفاع بوته 
cm)(

قطر گردن سوخ درصد افتادگی بوته ها
)mm(

قطر سوخ
)mm(

سوخ طول
)mm(

درصد چند 
مرکزي سوخ

توسط وزن تر بوته م
)gr(

1ab97 /2bc72/6bcdef97/9f25/10abc59/32ab87/46hi19/9bc77/14abc17/66a62/68i50/32abcd99/33آذر گوگان -1
2Bcd60/2abc10/7cf67/8cdef07/11abcde56/25a57/50fghi39/12cd22/14bcdefghi82/60ab22/65ij42/31a02/48آذر گوگان -2

3bcd37/2c30/6bcdef90/9abcdef67/12abcde66/27abc47/44efghi69/13bc95/14abcd55/65bcd35/61ij25/31abc09/37آذر گوگان -3
4bcd37/2bc80/6cdef32/9def92/10cdef35/23abc72/43cdefgh66/18ijk60/10fghij62/55gh55/51jk50/27abc82/37آذر گوگان -4
5a47/3abc35/7abcde37/12def92/10abcd87/29abc82/43ghi62/11a15/16ab20/67bcd42/61i50/32Abcde25/30آذر شبستر -5

6bcd62/2bc62/6abcdef87/10cdef22/11abcde19/26bcd67/37bcdefgh94/22de37/13fghij10/56def12/57hi72/33cdefgh33/23آذر ایلخچی -6
7abc87/2abc17/7f52/8Cdef32/11def50/20cde95/32abcde58/30ijk70/10defghij75/58ab37/64ij65/31Efgh89/14آذر بناب -7

8ab95/2abc05/7abcdef05/12ef65/10a30/35cde95/32abcde14/30efg42/12fghij62/57ab02/64hi65/33Efgh89/16آذر -8
1abc80/2bc87/6ab20/13bcdef40/12ab99/33ab45/46hi30/10a07/16a97/69abc42/63c77/51ab42/43قرمز نیشابور -9

2abc85/2c40/6Def15/9cdef40/11abcde44/27abc30/44cdefgh23/18bc00/15ij80/53ab82/64i57/32abcd22/34محلی نیشابور -10
3abc87/2abc00/7abc90/12bcdef40/12abcd08/30de60/29abc57/34abc10/15ghij95/54bcd45/62fg92/40h15/11زرد نیشابور -11

1bcd60/2bc75/6abcdef72/10abc95/13cdef51/23bcd45/38abc76/35ab80/15j55/52abc32/63gh50/37cdefgh07/21قرمز ري -12
2abc92/2bc50/6abcdef92/10cdef30/11a20/35bcd15/38hi12/9ab42/15bcdefg62/61abc90/62cd00/50bcdefgh00/25قرمز ري -13

3bcd30/2abc02/7abcde30/12ab77/14abcde36/25bcd00/38ab60/41de20/13cdefghi80/59ab32/65de20/47cdefgh52/21قرمز ري -14
4bcd30/2ab57/7abcdef80/10abcdef18/13abcd29/30bcd72/35defghi52/15de32/13bcdefgh27/61cde92/57b60/65defgh74/18قرمز ري -15

5bcd40/2bc55/6abcd65/12abcde65/13abc30/31de15/29ghi69/11fgh90/11cdefghi15/60defg92/56b32/65gh28/14قرمز ري -16
قولی قصه سلکسیون -17
87

bcd30/2bc87/6Bcdef80/9abcde40/13ef62/17e52/24ab12/42ef67/12fghij30/57fgh10/52k37/26h22/11

قولی قصه چروك -18
سفلی

d97/1abc02/7abcdef40/11abcde50/13bcdef44/24cde40/33cdefgh18/19kl85/9bcdef60/62efgh57/54ef75/43h61/13

bcd55/2abc37/7abcd47/12a50/15ef64/19bcde00/35abcd14/32l32/9defghij22/59h70/50f50/42abcdef92/29قولی قصه نیک پی-19
d00/2abc35/7abcdef55/11ab12/15ef64/18bcd30/38abcdefg21/26ghi50/11efghij12/58h72/50f50/42abcdefg37/29قولی قصه کناورز-20

قولی قصه -21
88سلکسیون

bcd37/2abc27/7cdef37/9bcdef47/12ef76/18cde30/34abcdef83/28jkl25/10fghij42/57i25/45gh50/37fgh74/14
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cd15/2abc02/7Bcdef27/10abcdef65/12f77/14cde37/32a02/45fghi65/11hij40/54efgh42/55i50/32gh28/14قولی قصه شناط-22

bcd30/2abc37/7abcdef97/11abcd80/13def85/20bcde62/35abcde03/30hij97/10abcde80/64h65/50gh50/37efgh61/20قولی قصه چپا چپ-23
bcd55/2a07/8a30/14ef64/10a23/35a42/50i40/6fgh87/11abc20/66cde92/57a50/72ab29/43سفید نیشابور -24

Dendrogram using Ward Method

Rescaled Distance Cluster Combine

C A S E 0 5 10 15 20 25
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+

19 ─┐
20 ─┤
21 ─┼───┐
18 ─┤ │
23 ─┘ ├─────────────┐
17 ─┬─┐ │ │
22 ─┘ ├─┘ │
4 ───┘ ├─────────────────────────────┐
2 ─┐ │ │
10 ─┼───────┐ │ │
3 ─┤ │ │ │
5 ─┤ ├─────────┘ │
1 ─┘ │ │
8 ─┬─┐ │ │
11 ─┘ ├─────┘ │
6 ─┐ │ │
12 ─┼─┘ │
7 ─┘ │
13 ─┐ │
14 ─┼───────┐ │
9 ─┘ ├───────────────────────────────────────┘

15 ─┬───┐ │
16 ─┘ ├───┘

24 ─────

گانه توده هاي پیاز ایرانی24مورفوتیپ هاي در WARDبه روش کالستردندروگرام حاصل از تجزیه –1شکل
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The survey of bulb traits of important Iranian onion landraces

M. Khodadadi 1*

1-Karaj, Spii, po. box 31585-4119- SPII,
*Corresponding author: kodadadi@yahoo.com

Abstract

This research was conducted in Seed and Plant Improvement Institute for surveying of 24 Iranian
onion genotypes potential in 2011. These genotypes were related to East Azarbayjan ,Tehran , Razavi
Khorasan and Zanjan provinces. Experimental design of research was RCBD in four replications.
Results showed that genotypes were variated in studyins traits. Azar 8, White Neyshaboor, Red Rey 2,
Red Neyshaboor 1 had the highest yield and marketable traits. Results of correlations between traits
showed that high correlation was between quality traits and yield. In cluster analysis all Genotypes
were grouped in three classes. Grouping in base of morphological traits had adaptable with
Geographical groups.

Key words : Onion, Bulb, Morphotype, Yield, Quality, Traits.
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