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 ۴۵      ... گزينش همزمان براي افزايش عملکرد گل محمدي:  و همكارانطبائي عقدائي  

  E-mail: srtaghdaei@yahoo.com                  ۰۲۱‐ ۴۴۵۸۰۲۸۲‐ ۵   : تلفن       د رضا طبائي عقدائي     سي:  نويسنده مسئول*

  
    ايرانعلوم باغبانيمجله 

  )۴۵‐۵۲( ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰وره د
   

  گزينش همزمان  براي افزايش عملكرد گل محمدي
(Rosa damascena Mill.) در شرايط اقليمي تهران  

  
  ٣ و علي اشرف جعفري٢، رضا گالب قدكساز*١سيدرضا طبائي عقدائي

  ر،  دانشياران مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشو۳ ،۱

   واحد بروجردـ ، دانشجوي سابق دانشگاه آزاد اسالمي۲

  )۲۳/۱/۸۸ : تاريخ تصويب‐ ۲۱/۱۲/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده
  

نژادگران در انتخاب ت يکي از کارآمدترين ابزارهاي بهااصالح نباتات بر اساس مطالعه همزمان صف

 اكسشن گل ٤٠در گل  ي عملكرد اين پژوهش با هدف گزينش برا.آيد شمار ميه بهاي مطلوب  ژنوتيپ

 در  سال٣طي  سه تكرار هاي كامل تصادفي بابلوكطرح محمدي با ارزيابي صفات مختلف و استفاده از 

ها از نظر كليه اكسشن. صورت گرفت  كشورها و مراتع موسسه تحقيقات جنگلمزرعه تحقيقاتي 

2 (يعمومپذيري ت داشته و وراثP<0.01)(دار  خصوصيات مورد مطالعه اختالف معني
bh ( در اكثر

هاي واريانس کواريانس فنوتيپي و ژنوتيپي و نيز  با استفاده از ماتريس.  درصد بود٥٠صفات بيشتر از 

  ازي مختلفها ترکيببراي  شاخص ١٢صفات، ضرايب نسبي  اقتصادي ارزشي به عنوان پذير وراثت

از طريق وارد کردن اطالعات حاصل از تمامي  ژنتيکي مورد انتظار بهره  بيشترين .صفات تعيين گرديد

يي بهتري را آاز اين رو انتخاب توأم صفات، کار. بدست آمد) ١٢شاخص (به چرخه انتخاب صفات

نسبت به  انتخاب مستقيم براساس عملکرد داشت و نتايج اين بررسي اهميت حضور همزمان چندين 

در مورد پاسخ به گزينش مورد انتظار براي صفات مختلف در . صفت را در گزينش به اثبات رساند

با توجه به نتايج بدست .، تعداد گل به عنوان صفت برتر در اين زمينه منظور گرديد ها شاخصهريك از 

، ١، قزوين٢، فارس١، خوزستان١، کرمانشاه١، خراسان١ براي هر اكسشن،  ايالمها شاخصآمده از مقدار 

هاي   بودند و به عنوان اكسشنها شاخصژنتيكي در اكثر ) بهره(اي بيشترين پيشرفت  دار٨ و اصفهان٢يزد

  .گردند برتر براي توليد گل محمدي در منطقه انجام پژوهش و يا در شرايط اكولوژيكي مشابه پيشنهاد مي

  

  .، بهره ژنتيكي، شاخص انتخاب گل محمدي: کليديهاي واژه

   
  مقدمه
ه تشخيص نحوه كنترل موفقيت در اصالح عملکرد ب

در . داردبستگي ژنتيكي صفات و ارتباط آنها با يكديگر 
هاي   چندين صفت مهم با ارزشاصالح گياهان معموالً

مطالعه . گيرندمتفاوت اقتصادي مورد بررسي قرار مي
ترين ابزارهاي موثر همزمان چندين صفت يکي از

 با  وهاي مطلوب است نژادگران در انتخاب ژنوتيپ به
توان صفاتي که همبستگي بااليي  روش مياين ستفاده ازا

منظور افزايش ه صورت مجزا و يا باهم به با عملکرد دارند ب
  .(Falconer & Mackay, 1996) کار برده عملکرد ب

Smith (1936) استفاده از شاخص انتخاب را بيان و 
 Baker (1986) اين روش بعدها توسط. معرفي نموده است

. ي مختلف اصالح نباتات توسعه يافتاه روشبراي 
ي انتخاب ها شاخص روش Williams (1962)همچنين 

)Selection index ( عنوان شده توسطSmith  را شاخص
روش  شاخص  دانشمندان ديگري نيز. اپتيمم ناميده است
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 Hazel  (1943)از جمله .  اندانتخاب را بسط و توسعه داده
 يها نام انتخاب به  سه روشLush & Hazel (1942)و 
 سطوح مستقل صفات و انتخاب بر ي، انتخاب بر مبناينوبت
 شاخص انتخاب است يازات را که نوعي جمع امتيمبنا

اند که انتخاب بر سه قرار داده و گزارش نمودهيمورد مقا
  . را داشته استين بازدهيازات، باالتري جمع امتيمبنا

، براي تعيين شاخص انتخاب ها روشدر کليه 
هاي واريانس و کواريانس ژنوتيپي و فنوتيپي و نيز  ماتريس

 درباره ارزش .ارزش اقتصادي صفات مورد نياز هستند
 از . صفات، نظرات متفاوتي وجود داردياقتصادي نسب
از ضرايب عليت، تواند  مي كننده نبات اصالحجمله اين كه 

ي صفات و ارزش اقتصادي پذير وراثتضرايب رگرسيوني، 
 ارزش اقتصادي صفاتخود به عنوان سليقه  بنابرصفات 

  .)(Mirzaie-Nodushan & Aayazi, 2000  استفاده نمايد
 در نظر يات متعددي خصوصيتة زراعيک واريد يدر تول
گر و با عملکرد يکديشود که اکثر آنها با يگرفته م
 ي اصالحگران چگونگيلذا، برا.  دارنديي بااليهمبستگ

نش ين گزيات مورد نظر و همچن صفيت نسبين اهمييتع
ان ي دارد از مي باالتري که ارزش اصالحيا رقمين يک الي
 ي و در برخي صفات برتري که در برخيا ارقاميها نيال

به .  داردييت بسزايدهند اهم يگر ضعف نشان ميصفات د
، ير انتخاب نوبتي نظي مختلفيها روشن منظور يهم

 ياب بر مبنا سطوح مستقل و انتخيانتخاب بر مبنا
  .نش توأم صفات ابداع شده اندي گزيشاخص برا

ا رابطة ين معادله يشاخص انتخاب عبارت است از بهتر
 برآورد يره برايون چند متغي در قالب مدل رگرسيخط

 اطالعات ي تماميا رقم بر مبناين يک الي يارزش اصالح
ن ي بيکه همبستگي بطوريريات قابل اندازه گيا خصوصي

 يده و حداکثر بازدهي به حداکثر رسيش اصالحآنها و ارز
ن يفرض بر ا. ديشرفت مورد انتظار از انتخاب بدست آيو پ

ا پاسخ مورد انتظار از انتخاب ي يکياست که بازده ژنت
، گيرد  مي که تمام صفات مهم را در بر يبراساس شاخص

ک ي ينش منحصراً براي است که گزيشتر از هنگاميب
مه ي بياخص انتخاب در حکم نوعش. رديگيصفت صورت م

 آن دستيابي به ي اصالحگر است و انتخاب بر مبنايبرا
 خاص را ين صفات در جهت هدفي با توازن بييهاپيژنوت

تواند يک شاخص مي که در يتعداد صفات. سازديمطمئن م
ن يدر نظر گرفته شود نامحدود است، اما هر چه تعداد ا

 هر صفت يصراً برازان بهره منحيشتر باشد ميصفات ب
ب صفات ين ترکيد بهترين بايبنابرا. کوچکتر خواهد شد

از شاخص انتخاب . نش را مد نظر قرار داديمشمول گز
، ي اصالحيهان در برنامهي انتخاب والديتوان برا يم

  به طور مؤثر استفاده کرديا  دورهيهان در انتخابيهمچن
(Baker, 1986).  

  ن صفت مهم با يداهان معموالً چنيدر اصالح گ
با  .رنديگي قرار مي مورد بررسي متفاوت اقتصاديهاارزش

توان آنها را به ين صفات، نمي بيکي ژنتيتوجه به همبستگ
 ينش برايرا گزيز. صورت جداگانه مورد مطالعه قرار داد

ن يبه هم. شود ير صفات مير در ساييک صفت موجب تغي
 امکان را ني انتخاب ايها شاخصنش براساس يجهت گز
ک ي در يکيدهد تا حداکثر بازده ژنتيمكننده  به اصالح

  . گروه صفات بدست آورد
ک ي يها نشيل ساده بودن گزيدر کشور ما به دل
  تر مثل دهيچي پيها روش از يجانبه، محققان کمتر

 ين در حاليا. کنندي انتخاب همزمان استفاده ميهامدل
همزمان را نسبت  انتخاب يي کارآياست که منابع متعدد

 Geraldi. ک جانبه نشان داده استي يهابه انتخاب
 دو صفت تعداد يپ ذرت براي ژنوت٤٠ يابيدر ارز (2005)

  ن آنها ي بي منفيکي ژنتيبالل و عملکرد دانه که همبستگ
)٧٢/٠‐=rg (ک جانبه ينش يوجود داشت، نشان داد که گز
 موجب ش عملکرد دانهيا افزاي کاهش تعداد بالل و يبرا
نش يد، در صورتي كه گزي گرديکيشرفت ژنتيپ% ٦

شرفت يپ% ٨نش موجب ي گزيها شاخصهمزمان براساس 
) et al Siahpoosh) 2001.همچنين . ده استي گرديکيژنت

استفاده از شاخص انتخاب را براي افزايش عملكرد گندم 
 و يابي ارزيدر ارتباط با گل محمد. اند گزارش نموده

 بر ياهيم صفات گيرمستقيم و غيستقاستنباط اثرات م
د از يزان محصول گل به عنوان عملکرد مفيرشد و م

 با هدف يقاتي تحقيها است که در برنامهياقدامات اساس
  . باشدياصالح عملکرد گل و اسانس همواره مورد توجه م

 رابطه ژنتيكي بين عملکرد يبررس اين تحقيق ازهدف 
استفاده  و ستقيم صفاتو كاربرد آنها در انتخاب غيرمگل 

اصالح براي افزايش عملكرد بر منظور ه از شاخص انتخاب ب
  .باشد  مييك دستورالعمل كلياساس 
  

  ها روشمواد و 
اي در مزرعه تحقيقاتي مؤسسه تحقيقات  پروژه
 كيلومتري شمال غربي ١٥در كشور واقع ها و مراتع  جنگل

ي، دقيقه شرق١٠درجه و  ٥١تهران با طول جغرافيايي 
  دقيقه شمالي و ارتفاع ٤٤ درجه و ٣٥عرض جغرافيايي 
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 . آغاز شد١٣٧٦ متر از سطح دريا، در سال زراعي ١٣٢٠
 و در آوري جمعهاي مختلف  از استاناكسشن  ٤٠تعداد 

 تكرار كشت ٣هاي كامل تصادفي با قالب طرح بلوك
 ابعاد تقريبي ه بهايي در چاله پايه ٣در هر تكرار . شدند
 ٥/٢ها روي رديف فاصله چاله. ر قرار گرفتند مت١×١×١

بستر كاشت .  متر در نظر گرفته شد٢ها  و فاصله رديفمتر 
و  با مخلوطي از خاك زراعي، ماسه و كود حيواني پر شد

در مواقع . اي به كار گرفته شد آبياري روش قطرهانجام در 
مبارزه با . ي هرز با دست انجام گرفتها علفالزم وجين 

هاي آلوده و از بين  با قطع شاخهنيز خوار  شاخهكرم سر
   .بردن آنها صورت گرفت

 سال ٣هاي بدست آمده به مدت    در مقاله حاضر داده
فات عملکرد گل، تعداد گل، وزن تک گل، درصد ماده از ص

خشک، تعداد غنچه، تکامل غنچه، خزان برگ، ريزش 
شاخه، برگ، شروع فعاليت، ارتفاع گياه، تاج پوشش، زاويه 

طول برگ، عرض برگ، تراکم خار، طول خار، طول 
مورد ارزيابي و تجزيه و گوشوارک، عرض گوشوارک، 

   .تحليل قرار گرفتند
مورد تجزيه  ها برداري صفات، داده پس از يادداشت
h2)  ي عموميپذير وراثت. واريانس قرار گرفتند

b) بر صفات
يانس از مبناي برآورد اجزاء واريانس حاصل از تجزيه وار

 . گرديدمحاسبه ) (Falconer & Mackay, 1996 فرمول زير

r

h
e

G

G
b 2

2

2
2

σσ

σ

+
=

 
 بين صفات با استفاده (rg)ضرايب همبستگي ژنتيكي 

از تجزيه کوواريانس و برآورد اجزاء واريانس ژنتيکي 
 ,Falconer & Mackay)واريانس و كوواريانس محاسبه

1996;  Baker, 1986) شد .  

22 .
yx

xy

GG

G
gr

σσ

σ
=  

ن دو يجزء کوواريانس ژنتيكي ب Gxyσفرمول ن ايدر 

y ،2 و xصفت 
Gxσ جزء واريانس ژنتيكي صفت x 2 و

Gyσ 
  . باشندي مxواريانس ژنتيكي صفت 

 براي شناسايي مهمترين صفات مؤثر در گزينش ارقام
قتصادي صفات ارزش ا از ها شاخصدر محاسبه ضرايب 

ي متفاوتي از صفات در ها ترکيبمختلف استفاده شد و 
هاي متعددي از ضرايب شاخص مورد استفاده  تعيين سري
به نيز پذيري صفات وراثتاين از   عالوه برقرار گرفت

 .ضرايب اهميت اقتصادي استفاده شده استيکي عنوان 
انواع . گردند  مشاهده مي٢جدول صفات مشتمل در 

    ازPROC IMLبا استفاده از برنامه  ١تخابشاخص ان
   . محاسبه گرديدSASافزار نرم

 Baker (1986) بردار ضرايب شاخص انتخاب، به روش
  به شرح زيرمحاسبه شد

GaPb 1−=  
P = ماتريس واريانس كوواريانس فنوتيپي  
G = ماتريس واريانس كوواريانس ژنتيكي  
b =    ص كـه الزم اسـت محاسـبه    بردار ارزش فنـوتيپي شـاخ

  گردد
a =بردار ارزش ژنتيكي  

 و داشتن bدر نهايت با بدست آوردن ضرايب شاخص
 معادله شاخص براي هر يك از ژنوتيپ ها Pمقادير مختلف 

  ).Baker, 1986(بدست آمد 

nnbPbPbPbPI ....332211 +++=  
ي ها شاخصاز طريق  ٢اسخ به گزينش مورد انتظارپ

تک صفات تک براي مورد انتظار پاسخ به گزينش انتخاب و
 Baker (1986) به روش بر اساس شاخص انتخاب همزمان

  .گرديدحاسبه م
 در هر دوره گزينش با (Genetic gain) بازده ژنتيكي
 يکي ژنت بازدهمحاسبه شد) =٤/١k% (٢٠شدت گزينش 

ک شاخص برابر است يق يمورد انتظار در اثر انتخاب از طر
   :با

∑=∆Ι biGiK
 

 ماتريس Giب شدت انتخاب و ي ضرKکه در آن 
 ضرايب شاخص انتخاب biواريانس کواريانس ژنوتيپي و 

   . باشديم
ک يق يک صفت از طري ي برار مورد انتظايکي ژنتبازده

  :شاخص برابر با

biGi
biGij

Kx ∑=∆ 1
 

  
 ماتريس Giب شدت انتخاب و ي ضرKدر فرمول باال 
 ضرايب شاخص انتخاب و biوتيپي و واريانس کواريانس ژن

Gijف مربوط بهي برابر با رد x1 در ماتريس واريانس 
  ).Kang, 2002( باشد يکواريانس ژنوتيپي م

                                                                                         
1. Selection Index 
2. Expected gain due to index selection 
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   بحث  ونتايج
براي خصوصيات مورد ) P<0.01(داري  تفاوت معني

ها مشاهده گرديد و بيشتر صفات مطالعه بين اكسشن
از اين رو . بودند درصد ٥٠پذيري باالتر از  داراي وراثت

  .ها مورد استفاده قرار گرفتندكليه صفات در ارزيابي
ي تعيين شاخص انتخاب، ها روشا توجه به اينکه در ب

واريانس و کوواريانس ، همبستگي ژنتيکيهاي به ماتريس
با باشد، ميژنوتيپي و فنوتيپي و خطاي آزمايشي نياز 
ت ماتريس استفاده از تجزيه کوواريانس بر روي کليه صفا

برآورد  .تيمار و خطاي آزمايش محاسبه گرديدواريانس 
S2 (اجزاء ژنتيکي واريانس

G ( براي هر صفت و اجزاء
ترکيبات دوگانه صفات  كليه  بين)SGxy( ژنتيکي کواريانس

   .)١جدول (محاسبه گرديد 
ي انتخاب ضرايب بردارهاي ها شاخصبه منظور تعيين 

با توجه به ترکيبات متفاوتي از ) a12‐a1(ارزش اقتصادي 
ي متفاوتي از ها ترکيببدين معني كه . صفات تعيين شدند

هاي متعددي از ضرايب شاخص  صفات در تعيين سري
مورد استفاده قرار گرفت تا مقدار بهره ژنتيکي کلي آنها 

با توجه . محاسبه شده و با يکديگر مورد مقايسه قرار گيرد
 يعنوان ضريب اهميت اقتصادپذيري صفات به به وراثت

 ها شاخصيكي از  ها شاخصصفات، در محاسبه ضرايب 
)١٢a (پذيري صفات به عنوان ضرايب اهميت از وراثت

 صفات مشتمل در هر شاخص به .اقتصادي استفاده شد
 نشان ٢شوند که نتايج آنها در جدول  شرح زير ارائه مي
  .داده شده است

ز بهره ژنتيکي  و نيها شاخصضرايب محاسبه شده 
  . ارائه گرديده است٣حاصل از هر يک از آنها در جدول 

بعد از محاسبه ضرايب محاسبه شده براي هر يک از 
 و بهره ژنتيکي مورد انتظار از آنها مشاهده شد ها شاخص

 ١٢ بعد از شاخص ٧ و ١٠، ١١ي شماره ها شاخصکه 
بيشترين مقدار بازده ژنتيکي را دارند و بهره ژنتيکي 

اخص حاصل از انتخاب همزمان صفات مشتمل در ش
 به شاخص حاصل از انتخاب همزمان براساس ١١شاخص 

 بسيار به يکديگر نزديک ١٠صفات مشتمل در شاخص 
تواند همبستگي باالي بين آنها  هستند که دليل اين امر مي

 که داراي باالترين بهره ١٢در شاخص شماره . باشد
دارند و بنابراين انتخاب ژنتيکي است تمامي صفات حضور 

  يي بهتري از انتخاب مستقيم آتوأم صفات کار
  اين نتيجه اهميت حضور . عملکرد دارد براساس

در  .رساندهمزمان چند صفت را در گزينش به اثبات مي
   .Missio et al انجام شده توسط گزينش همزمان

  بر  به ترتيب et al Imani  (2009). و (2004)
   Festuca arundinaceaو  Pinus caribaea روي

در  نيز بر كارآمد بودن شاخص انتخاب
  

  
  

  
  
  
  
  
 

S2انسي واريکي برآورد اجزاء ژنت‐۱جدول 
G) انس يو کوار)ي قطر اصليروSGxyب دو گانه صفاتيک از صفات و ترکي هر ي برا 
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  ها ترکيب صفات مختلف وارد شده در هر يک از شاخص‐٢جدول 

  
  

  .گزينش براي صفات مورد نظر تاكيد شده است
Falconer & Mackay (1996) نيز بر اين نكته تكيه 

بط موجود بين صفات مختلف گياه روا اند كه بهكرده
توان فقط با مشاهده ظاهر آن پي برد و عوامل مختلف  نمي

ژنتيكي و محيطي پيچيدگي روابط بين صفات را موجب 
رسد كه در گزينش  از اين رو گرچه بنظر مي. گردند مي

براي افزايش عملكرد، صفت عملكرد خود بايستي نقش 
نتيكي بين صفات مؤثري داشته باشد، اما گاهي روابط ژ

  .كند نقش مؤثرتري را بازي مي
در زمينه پاسخ به گزينش مورد انتظار براي صفات 

 گانه بايد گفت که ١٢ي ها شاخصمختلف در هر يک از 
 شاخص از ٧صفت تعداد گل با توجه به اينکه در 

 و ١١، ١٠، ٧، ٦، ٣ ،٢ي ها شاخص( گانه ١٢ي ها شاخص
اب را داشته است به بيشترين افزايش در اثر انتخ) ١٢

  عنوان صفت برتر در زمينه پاسخ به گزينش معرفي 
  .شودمي

ي ارائه شده با ها شاخصاز مقايسه بهره ژنتيکي 
شود که بيشترين بهره ژنتيکي از يکديگر، مشاهده مي

طريق وارد کردن اطالعات حاصل از تمامي صفات به 
 گيريدر صورتي که اندازه. چرخه انتخاب حاصل گرديد

تمام صفات مقدور باشد بديهي است که با داشتن اطالعات 
توان از انتخاب از تمامي صفات بيشترين نتيجه را مي

  از  استفاده   با ژنتيکي) بهره( پيشرفت   بيشترين  .گرفت

 به ترتيب با مقادير ٧ و ١٠ و ١١ ، ١٢ي شماره ها شاخص
در ). ٣جدول ( حاصل خواهد شد ٢٥٢ و ٢٦٣، ٢٦٤ ،٣٢٠
هاي برتر رز تخاب انجام گرفته جهت دستيابي به ژنوتيپان

et al. Yan (2005)نيز به پارامترهاي مفيدي در جهت  
  .اهداف اصالحي مورد نظر اشاره شده است

تواند پاسخ در هر صورت، انتخاب همزمان صفات مي
قابل توجه . مناسبي به انتخاب و افزايش توليد بدست دهد

 حاصل از انتخاب همزمان اينکه بهره ژنتيکي شاخص
 به شاخص حاصل از انتخاب ١١صفات مشتمل در شاخص 

 بسيار به ١٠همزمان براساس صفات مشتمل در شاخص 
يکديگر نزديک هستند که البته در اين قبيل موارد 
استفاده از شاخصي که داراي تعداد صفت کمتر و بهره 

  .تر استژنتيکي بيشتر باشد مناسب
ه بر دارا بودن سه جزء اصلي  عالو٧شاخص شماره 

و ) ٢جدول (عملکرد داراي صفات فنولوژيکي نيز مي باشد 
توان از طريق انتخاب  با استفاده از آن در اصالح نباتات مي

صفات فنولوژيکي جهت انتخاب غيرمستقيم استفاده نمود 
وجود و به همين سبب در صورتي که محدوديت زماني 

 هايين ارقام و جمعيتترانتخاب ديرگل باشد،نداشته 
پذير  گياهي از اين گونه به منظور توليد بيشتر نيز امكان

  .خواهد بود
تک صفات پاسخ به گزينش مورد انتظار براي تک

  ) گانه١٢يها شاخص( ي انتخاب همزمانها شاخصبراساس 
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در اين .  آمده است٤ جدولمحاسبه گرديد و نتايج در 
ب بازده ژنتيکي از جدول بسته به روابط بين صفات ضراي

بديهي است بسته به اينکه . مثبت تا منفي متغير بودند
 مورد استفاده قرار گرفته ها شاخصکدام صفات در اين 

به  .باشند مقادير آن صفات مورد افزايش قرار گرفته است
 که داراي ١٢ و ١١ ،١٠ ي شمارهها شاخصعنوان مثال 

نتيکي آنها بهره ژنتيکي بيشتري بودند بيشترين بازده ژ
  .مربوط به تعداد گل در واحد سطح بود

  
   مورد انتظار آنهايکيها و بهره ژنتک از شاخصي هر يب محاسبه شده براي ضرا‐٣جدول 

  
  

  
  

  ١٢ تا ١ يهاک از شاخصي صفات مختلف در هر ينش مورد انتظار براي پاسخ به گز‐٤جدول 

  
  

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


 ۵۱      ... گزينش همزمان براي افزايش عملکرد گل محمدي:  و همكارانطبائي عقدائي  

 

گ، ، صفات عملکرد گل و ريزش بر١در شاخص شماره 
، صفت تعداد گل، در شاخص ٣ و ٢در شاخص شماره 

، صفات وزن تک گل، طول و عرض گوشوارک، در ٥شماره 
، صفت تعداد گل، در شاخص شماره ٧ و ٦شاخص شماره 

، صفات درصد ماده خشک، تکامل غنچه و خزان برگ، ٨
، صفات تعداد غنچه، شروع فعاليت، ٩در شاخص شماره 

شاخه، طول و عرض برگ، تراکم ارتفاع، تاج پوشش، زاويه 
، صفت تعداد گل، در شاخص ١٠خار، در شاخص شماره 

، صفات تعداد گل و طول خار، در شاخص ١١شماره 
، صفت تعداد گل، بيشترين پاسخ به گزينش را ١٢شماره 

هر سه شاخص اخير بازده ژنتيکي تعداد  در. نشان دادند
    را برايها شاخصکه اهميت اين . گل بيشتر بود
 گل محمدي اصالح   در   صفات ساير  با  گزينش همزمان

   مقدار  از  آمده بدست  نتايج   به  با توجه .دهدمي  نشان
 گانه ١٢ي ها شاخصشاخص براي هر رقم براساس 

 ،٢( گانه ١٢ي ها شاخص شاخص از ٨ که شود يمشاهده م
داراي بيشترين ميزان و قابليت ) ١١ و ١٠، ٧، ٦، ٤ ،٣

طبق .  هستند١ري شاخص در رقم فارستأثيرگذا
، ٢ يها شاخص در ١ اكسشن فارسمشاهدات انجام شده

 بيشترين مقدار را دارا بوده ١٢ و ١١، ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣
است که با توجه به عملکرد باالي آن از لحاظ تعداد و وزن 

  اما از،رسد نظر ميه گل در هکتار اين نتيجه منطقي ب
   است کمي اسانس   بازده  داراي  ،آنجايي كه اين ژنوتيپ

براي توليد اسانس  آن كار   و كشت، )ها منتشر نشده داده(
در بررسي صورت گرفته براي . اقتصادي نخواهد بود

 نيز Kang & Pham (1991) عملكرد باال و نيز پايداري آن
هاي از ژنوتيپ% ٥٠از طريق انتخاب همزمان صفات تنها 

قابل . اند داده مورد استفاده قرارمورد آزمايش را گزينش و 
هاي ژنتيكي موجود براي ذكر است كه به دليل توانمندي

نژادي گل  هاي به در برنامه ١توان از فارس برخي صفات مي
همچنين الزم . هاي زينتي استفاده نمودمحمدي و يا گل

است كه بررسي بيشتري در مورد آن به ويژه در شرايط 
 نيز در Mekbib (2002). يردمختلف اكولوژيكي صورت گ

مطالعه خود در جهت نيل به افزايش و پايداري عملكرد به 
  .تاثير متقابل ژنوتيپ و محيط اشاره دارد

هاي مورد مطالعه براساس مقدار شاخص براي اكسشن
هاي اكسشن.  آمده است٥ در جدول ١٢ تا ١ي ها شاخص
، ٢فارس، ١خوزستان، ١کرمانشاه، ١ خراسان،١ايالم
 داراي بيشترين بازده ژنتيكي ٨ و اصفهان ٢ يزد ، ١وينقز

  . بودند١٢در شاخص شماره 
توان از  از اينرو و با در نظرگرفتن نكات مختلف مي

 ، ١ خوزستان، ١ کرمانشاه، ١ خراسان، ١هاي ايالم اكسشن
 در منطقه انجام ٨ و اصفهان٢يزد، ١قزوين، ٢فارس

هاي برتر  سشنهاي مشابه به عنوان اك آزمايش و اقليم
  .استفاده نمود

  
  ١٢ تا ١های  مقدار شاخص انتخاب برای هر رقم بر اساس شاخص‐٥جدول 
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  ۵ادامه جدول                          
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