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 چکیده
آبـاد   وهـوایی خـرم   بـومی ایـران در شـرایط آب    (Allium spp)هاي آلیوم  منظور بررسی سازگاري و ارزیابی قابلیت زینتی برخی گونه به

 21کـامالً تصـادفی بـا     یانجام گرفت. آزمایش بر اسـاس طرحـ   1393-94کشاورزي دانشگاه لرستان طی ةدانشکد ۀپژوهشی در مزرع
ري و ثبـت شـد.   گیـ  فنولوژیکی و مورفولـوژیکی انـدازه   هاي ویژگیمکان) در سه تکرار انجام شد. طی رشد، سازگاري و -تیمار (گونه

 ةدهند ها وجود دارد که نشان ) در تمامی ویژگی≥01/0pداري ( اهاي مورد مطالعه نشان داد که اختالف آماري معن واریانس ویژگی ۀتجزی
اي هـ  به مؤلفهاي و تجزیه  ۀ خوشههاي مورد مطالعه از تجزی . براي تعیین قابلیت زینتی گونهاستهاي مورد مطالعه  تنوع ژنتیکی در گونه

آذین، دوام گل روي بوته و رنگ گل بررسـی شـد.    دهنده، قطر گل گل ۀهاي مهم از نظر زینتی مانند ارتفاع ساق اصـلی استفاده و ویژگی
پالت مربـوط رسـم گردیـد. در فضـاي      ، بايکند میها را توجیه  درصد از تغییرات موجود بین داده 54اول و دوم که  ۀلفؤبر مبناي دو م

 اس نتـایج، اسـ  ها بود. بـر  هاي مشخصی قرارگرفت که مرتبط با ارزش زینتی ژنوتیپ ها در گروه ژنوتیپشده  ستر ترسیمو کالپالت  باي
متر)، رنگ گل زیبا (بنفش) و سبزبودن  میلی 28/63آذین بزرگ ( دیزین البرز با قطر گل ۀشده از منطق آوري جمع Allium iranicumگونه 

روز)، شـکلی زیبـا،    54( عمر بـاالي گـل روي بوتـه   چناران خراسان با  ۀشده از منطق آوري جمع Allium oschaninii ۀدر زمستان و گون
 .شناسایی شددو رشد مناسب هاي داراي قابلیت زینتی  متر) گونه سانتی 95( دهنده زیاد ساقۀ گلارتفاع 

 کی.هاي مورفولوژی ویژگی کی،هاي فنولوژی پیازهاي زینتی، تنوع ژنتیکی، دوام گل، ویژگی ها: واژه کلید
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 مقدمه
الهام از خود طبیعت در زیباسازي فضاي سبز با اسـتفاده از  

دلیل سازگاري با شرایط اکولـوژیکی   گیاهان بومی منطقه، به
هـاي   و مراقبت ویژه، چـالش نیاز به نگهداري  منطقه و عدم

 ،اي کمتـر  هزینـه  و با صرف ردگیاهان زینتی وارداتی را ندا
 اسـت اسـتفاده  قابل در راه رسیدن به فضاي سبزي مناسب 

. فضاي سبز شهري در کشـوري ماننـد ایـران کـه     ]12، 11[
ه است، مدیریتی هوشمندانه آبی مواج بیشتر مناطق آن با کم

 و اخیـر  هاي دهه خشکسالی هاي دوره به توجه نیاز دارد. با
 تـا  شـرق  شـمال  مرکـزي،  هاي استان از اعظمی بخش اینکه

 داردقرار خشک نیمه و خشک کمربند ۀناحی در ایران جنوب

 اراضـی،  بـر ایـن   حـاکم  یاکولـوژیک  شـرایط  مجموعـه  

 ایجـاد  گیـاهی  عناصر براي را زیستی شدید هاي محدودیت

تـوان گفـت کـه محـدودیت آب      می بنابراین،. ]19[ند ک می
فضاي سـبز   ۀترین عوامل در طراحی و توسع یکی از اصلی

پسـند و   استفاده از گیاهان خشکیبه  ،شهري است. بنابراین
 رد. کتوجه  بایدبه تنش آب  متحمل
ــ ــیمیایی  ارق ــران از لحــاظ ژنتیکــی و بیوش ــومی ای ام ب

داري و  در بانک طبیعت نگـه  اي ند که باید پشتوانهیبها گران
. ]3[وکار و صنعت استفاده شوند  براي تولید انبوه در کشت

هاي متفاوتی روي گیاهان بـومی   پژوهش ،در این خصوص
هـاي   هاي بومی در مقایسه بـا گونـه   انجام شده است. گونه

وارداتی تنوع ژنتیکی و قـدرت سـازگاري بـاالتري دارد و    
. بـراي تهیـه و   اسـت  تر متحملها  نسبت به آفات و بیماري

و در مقابـل   یسـت ها نیاز به خروج ارز از کشور ن تولید آن
 . ]4[ ددارصادرات  ةتوان بالقو

هاي گیاهی است.  ترین جنس جنس آلیوم یکی از بزرگ
و از  2مارچوبــه ۀو از راســت 1پیــاز ةایــن جــنس از خــانواد

                                                           
1. Alliaceae 
2. Asparagales 

ــک ــه روي]13[ ســتها اي لپــه ت  هــاي ویژگــی . مطالع
هاي مختلف جنس آلیـوم،   گونه یفنولوژیک و یژیکمورفولو

به سازگاري بـاال بـه شـرایط نامسـاعد محیطـی و       توجه با
هـاي   هاي زیبا و متنـوع، امکـان شناسـایی گونـه     داشتن گل

 سازد. مناسب جهت کاشت در فضاي سبز را فراهم می
بررسی برخی پژوهشگران نشان داد که از لحاظ شـرایط  

هــاي آفتــابی بــا     زینتـی در مکـان  هـاي   محیطی، اکثر آلیوم
رطوبـت متوســط در بهــار و شـرایط خشـک در تابسـتان      

در  ،شـدت نـور متوسـط نیـاز دارد     کند و به خوبی رشد می به
   .]16[بیند  صورتی که در شدت نور بـاال و پـایین آسیب می

 3زنی چنـد گونـه آلیـوم    و شرایط جوانه هاي زینتی قابلیت
نتایج  شد.وهوایی مشهد ارزیابی  بومی خراسان در شرایط آب

هاي مورد بررسی داراي پتانسیل باال  بررسی نشان داد که گونه
عنوان گیاه زینتـی بـومی و    جهت کشت و کار براي استفاده به

 . ]6[ استمقاوم به شرایط نامساعد در فضاي سبز 
ـــوژیکی در  22 دیگــر در پژوهشــی  14ویژگــی مورفول
مختلـف   ۀمتعلق بـه چهـار منطقـ    4اي آلیوم جمعیـت از گونه

وتحلیـل چنـد متغیــره     اقلیمی تونس را با اسـتفاده از تجزیـه  
دند. نتایج مطالعه نشـان داد کـه تنـوع زیـادي در     کربررسـی 
هــا از جملـه تعـداد بـرگ،      وتیپی این جمعیتهاي فن ویژگی

اصلی، تعداد چتر در بوته، قطر  ۀمتوسط طول برگ، قطر ساق
دهنده، متوسط پیـاز و تعـداد کـل پیاز تولیدشده در  گل ۀساق

همچنـین، در پژوهشـی در لهسـتان    . ]14[بوته وجود داشت 
گونه آلیـوم زینتـی بـا بررسـی      13بندي  ژنتیکی و گروهتنوع 
دهنـده، قطـر    هاي موفولوژیکی مانند ارتفاع ساقۀ گـل  ویژگی
هــا  آذیــن و طــول دورة گلــدهی و اســتفاده از ایــزوزیم گــل

 .]17[اي انجام گرفت  براساس تجزیۀ خوشه
پـنج  و ارزش زینتی سازگاري  سان،در پژوهشی در خرا

                                                           
3. Allium spp 
4. Allium roseum 
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هـاي مهـم    از طریق بررسـی ویژگـی  وحشی بومادران  ۀگون
آذین و طول  زینتی از جمله ارتفاع بوته، قطر گل، تعداد گل

ــانس و مقایســۀ   ــۀ واری ــا اســتفاده از تجزی دورة گلــدهی ب
در پژوهشی دیگر، در اصفهان نیز  .]8[شد ها انجام  میانگین

بررسی ارزش زینتی پنج جمعیت بومادران از طریق بررسی 
هاي مهم زینتی از جمله ارتفاع بوته، قطر گل، تعداد  ویژگی

دهنـده و طـول دورة گلـدهی بـا      آذین، تعداد شاخۀ گل گل
. شـد ها انجـام   استفاده از تجزیۀ واریانس و مقایسۀ میانگین

 . ]1[ اي صورت گرفت با تجزیۀ خوشهها  بندي آن دسته
نیــاز بــه  اســتفاده از گیاهــان بــومی بــا توجــه بــه عــدم

ی در انجام آزمون و یجو سازگارشدن گیاه با محیط و صرفه
هاي جدید به محـیط شـهري موضـوعی     خطاي ورود گونه

ن فضاي سبز شـهري بـه   ها و مجریا است که اگر شهرداري
اي  توان در آینـده  ند، میکنگذاري  و سرمایه دهندآن اهمیت 

هـاي   چندان دور در سطح شـهر بـه اجـرا درآورد. گونـه     نه
و از لحــاظ  اســتمختلفــی از جــنس آلیــوم بــومی ایــران 

ــانی ارزش  ــی، گیاه ــودن قابلیــت زینت ــد محســوب  داراب من
ــی ــو م ــابراین،دند. ش ــی  بن ــژوهش بررس ــن پ ــدف از ای  ه

هاي مـورد   دهی و ارزش زینتی گونه رشد و گل هاي ویژگی
 آباد بود. وهوایی خرم در شرایط آب Alliumجنس  ۀمطالع
 

 ها . مواد و روش2
و بهـار و تابسـتان    1393پـاییز و زمسـتان   این پژوهش در 

کشـاورزي دانشـگاه    ةتحقیقـاتی دانشـکد   ۀدر مزرع 1394
 48متر، طول جغرافیایی  1125(ارتفاع از سطح دریا لرستان 

درجـه و   33دقیقۀ شرقی و عرض جغرافیـایی   22درجه و 
اجرا درآمد.  هاي بومی ایران به روي آلیومدقیقۀ شمالی)  29

 -تیمار (گونه 21کامالً تصادفی با  یآزمایش بر اساس طرح
گونه که برخی  11شامل در سه تکرار انجام گرفت، مکان) 

 نخسـت، آوري شده بودنـد.   ها از مناطق مختلف جمع از آن
هاي جنس آلیوم مورد مطالعه از مناطق  پیازهاي مادري گونه
 ).1آوري شد (جدول  مختلف کشور جمع

صـورت گلـدانی در مخلـوطی از دو قسـمت       پیازها به
ماسه و یک قسمت خاك و یک قسـمت کـود حیـوانی در    

 در پیـاز  قطر برابر دو عمق در شت شد. پیازهاک 1393آبان 

 دسـتی  صـورت  هاي هرز بـه  علف گلدان کشت شد. وجین

و بهـار   1393گرفـت. طـی رشـد در طـول زمسـتان       انجام
دهـی از جملـه    رشد و گـل  هاي ویژگی، سازگاري و 1394

دهنـده، قطـر سـاقه، قطـر      گـل  ۀزمان سبزشدن، ارتفاع ساق
دهی، تعداد گـل   ه، زمان گلآذین، تعداد برگ، پهناي بوت گل

 گیري و ثبت شد.  اندازه و دوام گل روي بوته
کـش و قطـر    بـا اسـتفاده از خـط    دهنده ارتفاع ساقۀ گل

گیري شد. تعداد برگ در  کولیس دیجیتالی اندازه باآذین  گل
د. شـ همچنین تعداد گره از طریق شـمارش گـزارش    ،بوته
انجام کش  خطگیري طول و عرض برگ با استفاده از  اندازه

گیـري   د. انـدازه شـ متر گـزارش   و واحد آن بر اساس سانتی
د. شـ مساحت برگ بر اساس طول ضربدر عرض محاسـبه  

مشـاهدات   اسـاس  بـر  گیـاه  فنولـوژیکی  مختلـف  مراحـل 
 صورت روزانه ثبت گردید. به

میــانگین  ۀواریــانس و مقایســ ۀدر ایــن مطالعــه تجزیــ
زارهـاي آمـاري   اف هاي حاصل از آزمایش به کمک نـرم  داده

SAS V9.2 میانگین بـا اسـتفاده از روش    ۀانجام شد. مقایس
PLSD   ــال ــطح احتم ــد.   5در س ــام ش ــد انج ــرايدرص  ب
برتر از آمار چند متغیـره   ۀهمچنین انتخاب گون ،بندي گروه

بــر اســاس روش وارد و  1اي خوشــه ۀاســتفاده شــد. تجزیــ
-با استفاده از ماتریس واریانس 2هاي اصلی لفهؤتجزیه به م

 انجام شد. Minitabافزار  کواریانس و به کمک نرم
                                                           
1. Cluster analysis 
2. Principal Component Analysis (PCA) 
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 )Allium sppهاي مختلف (. گونهآوري  نام گونه و مکان جمع .1جدول 

 اسم علمی
 نام گونه 

 بر اساس مکان
 آوري مکان جمع طول و عرض جغرافیایی

A. asarense ) البرزa( 36° 00' 04.56" N, 51° 06' 49.04" E ،متري1815ارتفاع  کنار سد کرج، البرز 

A. atroviolaceum 26.73 '57 °29 فارس" N, 52° 11' 52.20" E  ،متري2156شول، ارتفاع فارس 

A. atroviolaceum 39.04 '43 °38 اردبیل" N, 48° 02' 30.50" E متري 1490طرف دشت مغان، ارتفاع  اردبیل، به 

A. atroviolaceum 42.37 '38 °31 دوراهان-چهارمحال" N, 51° 11' 43.40" E  متري 2071چهارمحال و بختیاري، ارتفاع 

A. atroviolaceum 41.19 '17 °31 کلواري-چهارمحال" N, 51° 13' 38.62" E  متري 1816چهارمحال و بختیاري، ارتفاع 

A. atroviolaceum 29.08 '30 °33 زاغه -آباد خرم" N, 48° 44' 34.04" E  متري 1848لرستان، زاغه، ارتفاع 

A. atroviolaceum ) کرمانa( 30° 30' 23.36" N, 57° 17' 11.22" E ،متري 1954کوهپایه، ارتفاع  کرمان 

A. atroviolaceum 32.88 '16 °34 کرمانشاه" N, 46° 58' 54.30" E  متري 1649کرمانشاه، ارتفاع 

A. atroviolaceum  05.21 '36 °30 کهگیلویه" N, 51° 47' 47.24" E  متري 2251کهگیلویه و بویر احمد، کاکان، ارتفاع 

A. atroviolaceum 06.46 '11 °34 مرکزي" N, 50° 02' 57.85" E متري 1696 اراك تهران، ارتفاع ةمرکزي، جاد 

A. erubescens 13.21 '55 °36 گیالن" N, 49° 54' 47.96" E  متري 1752گیالن، ارتفاع 

A. iranicum ) البرزi( 36° 06' 15.29" N, 51° 19' 05.30" E  متري 2239البرز، نزدیک پیست اسکی دیزین، ارتفاع 

A. iranicum 12.21 '47 °35 تهران" N, 52° 00' 34.78" E ،متري 2900زاده هاشم، ارتفاع  امام تهران 

A. iranicum 43.05 '31 °35 قزوین" N, 49° 09' 21.97" E متري 2394آوج، ارتفاع  ۀقزوین، گردن 

A. lalesaricum ) کرمانl ( 29° 32' 18.60" N, 56° 33' 53.88" E متري 2989مادون، ارتفاع  کرمان، بن در 

A. macrochaetum 55.75 '26 °33 یافته -آباد خرم" N, 48° 2' 10. 87" E متري 1645آباد، کوه یافته، ارتفاع  لرستان، خرم 

A. oschaninii 33.09 '28 °36 خراسان" N, 58° 53' 25.57" E  متري 1874خراسان رضوي، چناران، ارتفاع 

A. scabriscapum 22.79 '15 °33 اصفهان" N, 49° 57' 36.76" E  متري 2399اصفهان، داران، ارتفاع 

A. stamineum 22.24 '16 °33 تاف -آباد خرم" N, 48° 26' 32.70" E متري2307کوه تاف، ارتفاع  ۀهشتادپهلو، دامن ةلرستان، جاد 

A. umbilicatum ) کرمانu( 30° 30' 38.98" N, 57° 17' 13.06" E  متري 1983کرمان، کوهپایه، ارتفاع 

A.vineale 15.45 '40 °35 کردستان" N, 47° 07' 20.49" E متري 2112خرکه، ارتفاع  ةشد قرق ۀکردستان، منطق 

 
 . نتایج و بحث3
 و مورفولوژیکی   کیهاي فنولوژی ویژگی. 3.1

هاي مورفولـوژیکی   واریانس حاصل از ویژگی ۀنتایج تجزی
مورد مطالعـه نشـان داد کـه اخـتالف آمـاري       کیو فنولوژی

هاي وجـود دارد کـه    ) در تمامی ویژگی≥01/0pداري ( امعن
 . استهاي مورد مطالعه  تنوع ژنتیکی در گونه ةدهند نشان

میانگین طول برگ نشان داد که در این ویژگـی   ۀمقایس
یلویه بیشـترین و  گکه  A. atroviolaceum ۀطول برگ گون

ــ ــاد  A. stamineum ۀگون ــرم آب ــ  -خ ــاف و گون  .A ۀت

lalesaricum ) ــان ــرگ را داشــت  lکرم ــرین طــول ب ) کمت
ــدول  ــه  2(ج ــین گون ــی ب ــن ویژگ ــان   ). در ای ــاي یکس ه

داري  اشده از مناطق مختلف اختالف آماري معنـ  آوري جمع
میـانگین عـرض بـرگ نشـان داد در      ۀوجود داشت. مقایس
که بیشـترین و کمتـرین مقـدار     Alliumچند گونه از جنس 

دار وجـود نداشـت    ا، اخـتالف معنـ  شـت عرض بـرگ را دا 
میانگین مسـاحت بـرگ نشـان داد کـه      ۀ). مقایس2(جدول 
یافتـه   -تاف کمتـرین و خـرم آبـاد    -) و خرم آبادlکرمان (

 ). 2بیشترین مساحت برگ را دارا بود (جدول 
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دهنـده نشـان داد کـه     گـل  ۀمیانگین ارتفاع سـاق  ۀمقایس
) داراي بیشـترین و  aآلیوم مربوط بـه مکـان کرمـان (    ۀگون

سـوم و   ةدوراهان در رد-دوم و چهارمحال ةخراسان در رد
آلیوم مربوط به مکـان قـزوین داراي کمتـرین ارتفـاع      ۀگون
در ارتبـاط بـا    ،). همچنـین 2دهنده بـود (جـدول    گل ۀساق

ـ  ـ  هپهناي بوت آلیـوم مربـوط بـه مکـان اردبیـل داراي       ۀگون
ــه بیشــترین و  ــادو کهگیلوی ــه -خــرم آب دوم و  ةدر رد یافت

، اصفهان و قزوین (l)هاي آلیوم مربوط به مکان کرمان  گونه
 ). 2کمترین پهناي بوته بود (جدول داراي 

 
 Allium spp. هاي هاي زایشی) گونه هاي فنولوژیکی و مورفولوژیکی (ویژگی میانگین ویژگی ۀمقایس .3 جدول

 نام گونه
 مکان
 آوري جمع

 زمان تشکیل
 گل (روز)  ۀجوان

 زمان بازشدن
 گل (روز)

 آذین گل قطر
 متر) (میلی

 دوام گل روي
 بوته (روز)

A. assarense  البرز(a) 169 bc 189 c 10/35  j 39 e 

A. atroviolaceum 169 دوراهان-چهارمحال bc 191 b 48/46  g 47 c 

A. atroviolaceum 170 کلواري-چهارمحال b 178 gh 13/40  i 47 c 

A. atroviolaceum 169 فارس bc 189 c 53/35  j 39 e 

A. atroviolaceum ) کرمانa( 169 bc 191 b 493/51  e 39 e 

A. atroviolaceum 169 کرمانشاه bc 187 d 280/44  h 54 a 

A. atroviolaceum 164 کهگیلویه e 185 e 65/48  f 46 c 

A. atroviolaceum 170 مرکزي b 199 a 51/34  j 34 f 

A. atroviolaceum 175 زاغه -آباد خرم a 189 c 36/31  k 44 d 

A. atroviolaceum 167 اردبیل d 189 c 05/56  c 44 d 

A. scabriscapum 159 اصفهان f 179 fg 35/38  i 54 a 

A. erubescens 169 گیالن bc 179 fg 49/38  i 54 a 

A. iranicum البرز )i( 149 h 189 c 28/63  a 49 b 

A. iranicum 158 قزوین fg 177 h 36/27  l 34 f 

A. iranicum 148 تهران h 180 f 69/53  d 39 e 

A. lalesaricum ) کرمانl( 148 h 167 j 50/27  l 31 g 

A. macrochaetum 168 یافته -آباد خرم cd 199 a 82/43  h 46 c 

A. oschaninii 157 خراسان g 179 fg 065/60  b 54 a 

A. stamineum 168 تاف -آباد خرم cd 179 fg 76/54  dc 54 a 

A. umbilicatum ) کرمانu( 158 fg 169 i 67/27  l 49 b 

A.vineale 168 کردستان cd 199 a 10/27  l 34 f 

 درصد نیست. 5در سطح احتمال  PLSDداري بر اساس روش اهاي با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معن میانگین
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) کمترین زمان را براي iو البرز ( (l)مکان تهران، کرمان 
در ویژگـی  هـا   میانگین ۀگل نشان داد. مقایس ۀتشکیل جوان

آلیوم مربوط بـه مکـان    ۀزمان بازشدن گل نشان داد که گون
 199یافته و کردسـتان بیشـترین زمـان (   -مرکزي، خرم آباد

کمترین زمـان   (l)آلیوم مربوط به مکان کرمان  ۀروز) و گون
 ).2ا نشان داد (جدولر  بازشدن گل
ـ     ۀمقایس آلیـوم   ۀمیانگین تعداد گـره نشـان داد کـه گون

مربوط به مکان کرمانشاه داراي بیشترین (شش گره) تعـداد  
میانگین نشان داد کـه   ۀگره بود. از نظر قطر ساقه نیز مقایس

) و خراسـان  i)، البـرز ( iآلیوم مربوط به مکان کرمان ( ۀگون
و  (l)م مربوط بـه مکـان کرمـان    آلیو ۀداراي بیشترین و گون

 ).2دهنده بود (جدول  گل ۀساق کردستان داراي کمترین قطر
) کمترین زمان را براي iو البرز ( (l)مکان تهران، کرمان 

در ویژگـی  هـا   میانگین ۀگل نشان داد. مقایس ۀتشکیل جوان
آلیوم مربوط بـه مکـان    ۀزمان بازشدن گل نشان داد که گون

 199یافته و کردسـتان بیشـترین زمـان (   -مرکزي، خرم آباد
کمترین زمـان   (l)آلیوم مربوط به مکان کرمان  ۀروز) و گون
از نظر مدت زمان الزم  ).2را نشان داد (جدول  بازشدن گل

)، aهاي آلیوم مربوط به مکـان البـرز (   جهت سبزشدن گونه
هاي آلیوم مربوط به مکان  هفارس و خراسان بیشترین و گون

) کمترین زمـان را داشـت.   aکلواري و کرمان (-چهارمحال
 ،روند ظهور برگ نیز همانند زمان سبزشـدن بـود   ،همچنین

ها  هایی که زودتر سبز شده بودند، برگ آن که گونه طوري به
 ).2نیز زودتر مشاهده شد (جدول 

آلیوم هاي  میانگین تعداد برگ نشان داد که گونه ۀمقایس
برگ) و  11بیشترین (  (u)مربوط به مکان اصفهان و کرمان

و  (l)هــاي آلیــوم مربــوط بــه مکــان قــزوین، کرمــان  گونــه
 .را داردتاف داراي کمترین تعداد برگ در بوته -آباد خرم
 

 هاي زایشی ویژگی. 3.2
هـاي زایشـی مـورد     حاصل از ویژگی واریانس ۀنتایج تجزی

) در ≥01/0pداري ( اآماري معنمطالعه نشان داد که اختالف 
تنوع ژنتیکـی   ةدهند هاي وجود دارد که نشان تمامی ویژگی

 ).1(شکل  استهاي مورد مطالعه  در گونه
 ۀگل نشان داد که گون  ۀمیانگین زمان تشکیل جوان ۀمقایس

میانگین  ،روز) 175آلیوم مربوط به مکان زاغه بیشترین زمان (
) بیشترین قطر iآذین گونه آلیوم مربوط به مکان البرز ( قطر گل
و  (l)هاي آلیوم مربوط به مکان کردستان قزوین، کرمان  و گونه

 .را داشتآذین  ) کمترین قطر گلuکرمان (
ـ   ۀمقایس  ۀمیانگین دوام گل روي بوته نشان داد کـه گون

، خراسـان و  آلیوم مربوط به مکان اصفهان، کرمانشاه، گیالن
آلیوم مربوط به مکان کرمـان   ۀتاف بیشترین و گون-آباد خرم

(l)  را داشتکمترین دوام گل روي بوته. 
هاي مختلف آلیوم مورد مطالعـه   نتایج نشان داد که گونه

هـاي مـورد مطالعـه     در این بررسی تنوع زیادي در ویژگـی 
هاي مختلف  ). تنوع زیاد و متفاوت در ویژگی1 دارد (شکل

شود که با استفاده از یک ویژگی خاص نتـوان بـه    عث میبا
هــاي مــورد مطالعــه  ارزیــابی دقیــق پتانســیل زینتــی گونــه

ایـن مشـکل و ارزیـابی بهتـر      کـردن  پرداخت. جهت مرتفع
وتحلیـل چنـد    گرفتن از تجزیه هاي مورد مطالعه کمک گونه

 .استمتغیره سودمند 
 

ستفاده هاي داراي ارزش زینتی با ا تعیین گونه. 3.3
 هاي اصلی لفهؤاز تجزیه به م

 مطالعـۀ ارزش زراعـی و دارویـی   برخی پژوهشـگران بـراي   
چنـد متغیـره موسـوم بـه      يهاي مورد مطالعه از نمودار گونه
. در پـژوهش حاضـر   ]18، 15[انـد   پـالت اسـتفاده کرده بـاي

). 4هاي اصـلی اسـتفاده شــد (جـدول    یه به مؤلفهنیز از تجز
کـه  رسم شـد  اول و دوم  ۀلفؤپالت مربوط بر مبناي دو م باي
کنـد   هـا را توجیـه مـی    درصد از تغییرات موجود بین داده 54

هـاي   هـا در گـروه   پالت ژنوتیـپ  ) و در فضاي باي2 (شکل
 مشخصی قرارگرفـت کـه مـرتبط بـا پتانسـیل ارزش زینتـی      

 .تسها ژنوتیپ
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 .A  (a)کرمان 

atroviolaceum 
 .A (i)خراسان 

oschanini ) البرزi ( A. iranicum  اصفهان  A. 
Scabriscapum ) البرزa( A. assarense 

     
 .Aفارس 

atroviolaceum 
 .Aاردبیل 

atroviolaceum 
 .Aدوراهان -چهارمحال

atroviolaceum 
 .Aکلواري -چهارمحال

atroviolaceum 
 .A  (u)کرمان 

umbilicatum 

     
 .Aمرکزي 

atroviolaceum  قزوینA. iranicum   کرمانشاهA. 
atroviolaceum 

 .Aکهگیلویه   
atroviolaceum 

 .Aتاف -آباد خرم
stamineum 

   
 

 .i (Aکرمان ( 
lalesaricum  کردستانA.vineale  گیالنA. erubescense  تهرانA. iranicum یافته -آباد خرمA. 

macrochaetum 

 

    

 .Aزاغه  -آباد خرم
atroviolaceum     

 مورد مطالعه در این پژوهش Alliumهاي مختلف جنس  گونه .1شکل 
 است. مشهودتنوع زیادي از لحاظ شکل ظاهري گل و کیفیت زینتی گل 
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 مطالعه مورد هاي ژنوتیپ براي ویژه بردار و ویژه مقادیر .4 جدول

 PC1* PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 هاي مورد مطالعه ویژگی

 191/0 146/0 193/0 -145/0 497/0 261/0 -207/0 218/0 زمان بازشدن گل (روز)
 -13/0 -242/0 165/0 341/0 -065/0 -007/0 192/0 361/0 متر) آذین (میلی گل قطر

 186/0 -031/0 -374/0 603/0 -105/0 -398/0 032/0 180/0 دوام گل روي بوته (روز)

 -045/0 331/0 -406/0 282/0 337/0 214/0 -350/0 054/0 گل (روز)  نۀزمان تشکیل جوا

 036/0 1/0 -161/0 -098/0 343/0 -097/0 454/0 086/0 زمان ظهور برگ (روز)
 -11/0 -181/0 -129/0 -257/0 214/0 -623/0 -154/0 -038/0 تعداد برگ در بوته
 -752/0 -271/0 -089/0 -103/0 11/0 -004/0 -242/0 313/0 متر) پهناي بوته (سانتی
 -/183 477/0 123/0 -163/0 -001/0 -247/0 215/0 313/0 متر) قطر ساقه (سانتی

 014/0 051/0 059/0 198/0 06/0 232/0 -068/0 397/0 متر) دهنده (سانتی گل ۀارتفاع ساق

 203/0 -069/0 66/0 249/0 285/0 -319/0 -208/0 138/0 تعداد گره
 463/0 -313/0 -278/0 -36/0 -005/0 -051/0 -225/0 306/0 متر) طول برگ (سانتی

 -008/0 202/0 133/0 -/096 -36/0 098/0 138/0 359/0 متر) عرض برگ (سانتی

 202/0 -079/0 -073/0 -222/0 -242/0 022/0 -028/0 419/0 مترمربع) مساحت برگ (سانتی

 036/0 18/0 -161/0 -098/0 343/0 -097/0 454/0 086/0 زمان سبزشدن (روز)
 40/0 64/0 79/0 11/1 45/1 69/1 48/3 62/4 ویژه مقدار
 027/0 043/0 053/0 074/0 097/0 112/0 232/0 308/0 لفهؤم هر سهم
 945/0 918/0 876/0 823/0 749/0 652/0 54/0 308/0 تجمعی سهم

 اول ۀلفؤضرایب م *
 

درصــد از تغییـرات کـل     30نـشان داد کـه  4جـدول 
داراي ارتبـاط مثبـت بـا     ولفـه  ؤها مربوط بـه اولـین م   داده

قطـر گـل، دوام گـل روي     هاي زمان بازشـدن گـل،   ویژگی
دهنده، پهناي بوتـه و مسـاحت بـرگ     گل ۀبوته، ارتفاع ساق

هـاي   است. با توجه به اینکه بـاالبودن میـزان ایـن ویژگـی    
هـاي مـورد مطالعـه     مطلوب بود و بـر ارزش زینتـی گونـه   

اول در نظر گرفته شـود،   ۀلفؤافزاید، لذا چنانچه مقدار م می
 شـود.  برگزیـده مـی   داراي ارزش زینتی بـاال  يهـا ژنوتیـپ

هـاي   لفه قـادر بـه جداسـازي گونـه   ؤاین م ،عبارت دیگر به

 ۀلفـ ؤدومـین م  ،. از سـویی اسـت داراي ارزش زینتی از بقیـه  
کند. ایـن   ها را توجیه می درصد از تغییرات کل داده 23اصلی 

دهنده، پهناي بوته  گل ۀارتفاع ساق لفه با زمان بازشدن گل،ؤم
دوام گـل روي بوتـه    و مساحت برگ همبستگی منفـی و بـا  

بـا   بنـابراین، ) دارد. 03/0هـاي مثبـت و نـاچیزي (    همبستگی
هـاي داراي   تــوان ژنوتیـپ   لفه مـی ؤپایین درنظرگرفتن این م

هـاي البـرز    د. بر این اساس گونهکرپتانسیل زینتی را انتخاب 
)iۀهاي این جـنس بـود و در مرتبـ    ) و خراسان برترین گونه 

 قراردارد. هران) و تaهاي البرز ( بعد گونه
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ــژوهش ــه در برخــی پ ــر اســاس   هــا، گون ــومی ب هــاي ب
ــه   ــۀ خوش ــتفاده از تجزی ــا اس ــولی و ب ــانگرهاي مولک اي  نش

هاي  بندي شد. براي مثال، در پژوهشی تنوع ژنتیکی گل دسته
نرگس بومی کشـور و غیربـومی بـا اسـتفاده از نشـانگرهاي      

RAPD    هـا،   . در برخـی دیگـر از پـژوهش   ]5[بررسی شـد
ــروه ــه  گ ــدي گون ــانگرهاي    بن ــاس نش ــر اس ــومی ب ــاي ب ه

مورفولوژیکی انجام شد. براي مثال، در پژوهشی در لهسـتان  
خـوبی  هـا بـه  هاي مورفولوژیکی و ایزوزیماستفاده از ویژگی

همچنـین، در   .]17[هاي مورد مطالعه شد  باعث تفکیک گونه
از ومـادران  هایی جداگانه در مشهد و اصفهان روي ب پژوهش
هاي مهم زینتی از جمله ارتفاع بوته، قطر گـل، تعـداد    ویژگی

 .  ]8، 1[ آذین و طول دورة گلدهی استفاده شد گل
 خارگـل  سـر  سـازگاري  و کشت ،]1[قبلی  لعاتدر مطا

)Echinaceae purpurea( تهران شمال در بار نخستین براي 

 ایـن منطقـه   در گیـاه  اینکه شد مشاهده وبررسی در ایران

در  ،اسـت. همچنـین   داده نشـان  خـود  از خـوبی  سـازگاري 
تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاري گیـاه صـبر    ۀمطالع
شـهداد کرمـان گـزارش     ۀدر دو منطق) .Aloe vera L( زرد

تـوان بـا توجـه بـه      شد که تاریخ کاشت مناسب گیاه را می
هاي عملکرد گل در بوته، طول برگ، قطـر بـرگ و    ویژگی
 .]10[د کرتعیین  بوتهارتفاع 

رشدونمو ده گونه گیاه پوششـی در   هاي ویژگیبا بررسی 
کیش در فصل گـرم گـزارش شـد کـه بـا       ةفضاي سبز جزیر

هـایی چـون سـطح پوشـش، کیفیــت       درنظرگرفتن شـاخص 
عقربـی،   هـاي دم  ظاهري، ارتفاع، وزن کـل و کلروفیـل، گونـه   

فرانکنیا و ناز رونده بیشترین میزان رشد و گسترش را داشـت  
 . ]7[د وش میهاي مشابه توصیه  و براي کشت در جزیره و اقلیم

 و پتانسـیل دارویـی   و رشدونمو سازگاري ۀمطالع براي
 شـرایط اقلیمـی   در) Salvia sclarea( گلی کبیر مریم زینتی

 بـرگ،  قطر و طول گیاه،هایی مانند ارتفاع مشهد از شاخص

 و آذیـن  گـل  ارتفـاع  دهنـده،  گـل  ۀتعـداد سـاق   برگ، تعداد
دهـی اسـتفاده و    گـل ۀمرحلـ  بوتـه در  روي گـل  ماندگاري
 هـاي ذکرشـده،   با توجه به ارزیابی ویژگـی  که دشگزارش 

 شرایط رد کردن اهلی و وکار کشت در خوبی سازگاري گیاه

 .]9[مشهد دارد  وهوایی آب

 
 اول و دوم ۀلفؤپالت بر اساس دو م نمودار باي .2 شکل
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 هاي مورد مطالعه بر اساس ویژگی Alliumهاي جنس  دندروگرام گونه .3 شکل

 
هـاي مـورد    بنـدي گونـه   براي گروه ،در پژوهش حاضر

اي استفاده شد. بر اساس دندروگرام  خوشه ۀمطالعه از تجزی
هاي مورد مطالعه در سـه گـروه    ) گونه3 شده (شکل ترسیم

هایی که با استفاده از تجزیـه   قرارگرفت. در این شکل گونه
هاي برتر شناسایی شده بودنـد، در   گونههاي اصلی  لفهؤبه م

اي  خوشـه  ۀنتایج حاصل از تجزی ،لذا .یک گروه قرارگرفت
 کـرد، هـاي اصـلی را تأییـد     لفهؤنتایج حاصل از تجزیه به م

 درصد بود.  54لفه ؤاگرچه سهم دو م
 دربـارة  پـژوهش  ایـن  نتـایج  بـه  توجـه  طور کلی، با به

 در Alliumهاي مختلف جنس  گونه سازگاري و وکار کشت

زینتـی   قابلیت همچنین ارزیابی ،آباد خرم وهوایی آب شرایط
 آفـت  و بیمـاري  حساسـیتی بـه   هـا  گونـه  این اینکهها و  آن

 از سوي دیگـر  و در طول این پژوهش نشان ندادند خاصی

 در موجـود  تنـوع  بـالقوه و  هـاي  زیبـایی  داشـتن  دلیـل  بـه 

 این از متعددي هاي توان استفاده ها، می گونه این هاي ویژگی

 د. کر ها گونه

ـ    کلی از این مطالعه می ۀعنوان نتیج به  ۀتـوان بـه دو گون
Allium iranicum البرز ( ۀشده از منطق آوري جمعi با قطر (

متر)، رنگ گل زیبا (بـنفش) و   میلی 28/63آذین بزرگ ( گل
ــ  ــتان، و گونـ ــبزبودن در زمسـ  Allium oschaninii ۀسـ

روز)،  54خراسـان بـا دوام زیـاد (    ۀشده از منطق آوري جمع
د کـه  کـر متـر) اشـاره    سانتی 95ارتفاع زیاد (و شکلی زیبا، 

کاشـت در ایـن    زینتی خوب و همچنین قابـل  قابلیتداراي 
 است.مناطق 

 
  منابع

اعتمادي ن، رحیم ملـک م، غریبـی ش و منتظـري ف     .1
هـاي   ) بررسی پتانسـیل زینتـی برخـی از گونـه    1390(

وهــوایی  در شــرایط آب ) L.) sppAchillaبومــادران 
): 4(12اصفهان. مجلـۀ علـوم و فنـون باغبـانی ایـران.      

379-340. 
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ــی ر (ا .2 ــد بیگ ــازگاري  1381می ــی کشــت و س ) بررس
در شمال تهـران.   )purpurea Echinaceae (سرخارگل

فنـون کشـاورزي و منـابع    علوم آب و خاك (علـوم و  
 .  240-231 ):2(62. طبیعی)

دارویـی.   گیاهـان  فرآوري و ) تولید1384ر ( بیگی امید .3
 رضـوي  آستان قدس انتشارات سوم، چاپ سوم، جلد

 .ص 397.

فضاي سبز  ۀ) استراتژي ایجاد و توسع1393زاد ز ( جم .4
هاي بـومی، رویکـردي نـو و     در ایران استفاده از گونه

ملی گل و گیاهان زینتی ایـران،   ةکنگر نخستین پایدار.
 ملی گل و گیاهان زینتی ایران. ةکرج، پژوهشکد

نجات بوشـهري ع و حسـنی    چهرازي م، نادري ر، شاه .5
هــاي نــرگس  ) بررســی تنــوع ژنتیکــی گــل1386ا ( م

(Narcissus spp.) ــوم ــا اســتفاده از ب ــومی ب ی و غیرب
علوم و فنون باغبانی ایـران.   ۀمجل. RAPDنشانگرهاي 

8)4 :(236-225 . 

هاي زینتی چند گونه  ) ارزیابی پتانسیل1393حسینی ا ( .6
 سـبز  فضـاي  کاشت در رویکرد با آلیوم بومی خراسان

 هاي نوین ایران. سراسري فناوري ةشهري. اولین کنگر

ــالحی ح و  .7 ــتریان س، ص ــیشوش ــر ع ( تهران ) 1390ف
بررسی خصوصیات رشدونمو ده گونه گیـاه پوششـی   

شناسـی   بـوم کیش در فصل گرم.  ةدر فضاي سبز جزیر
 .  514-524): 4(3. کشاورزي

 ارزیـابی  )1388فـر ع (  غنـی ع، عزیـزي م و تهرانـی    .8

ـ  پـنج  یزینتـ  هـاي  قابلیـت   بومـادران  وحشـی  ۀگون

)(Achillea مشـهد.   وهـوایی  آب شـرایط  در شده کشت
 .  25-31 ):2(23باغبانی.  علوم ۀنشری

خیاط م  زاده حسن فر ع و تهرانی پور ا،  ابراهیم غنی ع،  .9
 دارویی پتانسیل و رشدونمو سازگاري ۀ) مطالع1389(

 شـرایط  ) درSalvia sclareaکبیـر (  گلی مریم زینتی و

 ):1(17گیـاهی.   تولید هاي پژوهش ۀمشهد. مجل اقلیمی
90-76   . 

) 1393اي م ( کدوري م، شریفی عاشورآبادي ا و غنچه .10
بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سـازگاري گیـاه   

شهداد کرمـان.   ۀدر دو منطق) L. Aloe vera( صبر زرد
-174): 1(30تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایـران  

185. 

 قابلیـت  با بومی ) گیاهانی1393س ( واقفی س میرزاده .11

 پنیر شیر   Galium humifusumسبز، فضاي در کاربرد

spp)  Verbascum(ملی گل و ةاولین کنگر ماهور. گل 

ملـی گـل و    ةایـران، کـرج، پژوهشـکد    گیاهان زینتـی 
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Abstract 
In order to evaluate the adaptation and ornamental potential of Allium spp endemic to Iran, an experiment 
was conducted in Agricultural Research Station of Lorestan University under Khorramabad climatic 
conditions during 2014-2015. A completely randomized design was used for the experiment with 21 
treatments (species-location) with three replications. Phonological and morphological characteristic at 
growth stage was recorded. Analysis of variance showed significant (p<0.01) differences among species 
on all traits indicating genetic diversity of the studied species. Cluster analysis and principle component 
analysis were used to assess the ornamental potential of the studied species and the most important 
ornamental characteristics i.e. scape length, the diameter of the inflorescence, flower longevity and flower 
color were evaluated. Biplot were depicted on the basis of both the first and second component that 
showed 54% of variations. In the biplot and cluster analyses, the species were placed into distinct groups 
associated with their potential ornamental value. According to the results, Allium iranicum collected from 
the Alborz-Dizin with large inflorescence (63.28 mm), beautiful flower color (purple) and being green in 
winter, and Allium oschaninii species collected from Khorasan-Chenaran with great flower longevity (54 
d), beautiful form and large scape length (95 cm) were identified as good potent ornamental species. 

Keywords: flower longevity, genetic diversity, morphological characteristics, ornamental onions, 
phenological characteristics. 
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