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 تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايرانپژوهشي -علميفصلنامة 

 )1386( 195-203، صفحة 2 شمارة، 23جلد 

 

 ي گل محمديها مطالعه روابط بين عملكرد و اجزاء عملكرد گل در ژنوتيپ

Rosa damascena Mill. 

 
 3ابطحي مرتضي  و3پور ، عباس كياني3مسعود عسگرزاده، 2سيدرضا طبايي عقدايي، 1حسين زينلي

 hoszeinali@yahoo.com:  پست الكترونيكاصفهان، مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان استاديار -1

 جنگلها و مراتع كشورتحقيقات  مؤسسهاستاديار  -2

  استان اصفهانكارشناس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي -3

 

 چكيده

 آزمايشي در قالب طرح بلوك كامـل تصـادفي بـا    گل محمدي،اجزاء عملكرد در  و در هر بوته   گل   به منظور ارزيابي عملكرد   

چهـارده صـفت   .  انجـام شـد   بيابـاني كاشـان   منـاطق خشـك و   ايستگاه تحقيقـات  ژنوتيپ گل محمدي در   35بر روي   سه تكرار   

، شاخههر  ملكرد گل درع  گل، ترعملكرد گل در هر بوته با صفات وزنهمبستگي  .گيري شدند مورفولوژيكي و عملكردي اندازه 

 تجزيـه و تحليـل رگرسـيون        .دار بـود    منفي و معنـي    صفت طول غنچه   دار و با    و ارتفاع گياه مثبت و معني      شاخهتعداد گل در هر     

به ترتيب وارد مـدل شـدند و         ل در هر بوته   گعداد  و ت  اي براي عملكرد گل در هر بوته نشان داد كه صفت وزن تر هر گل               مرحله

 2/83 مجمـوع در   عامـل پنهـاني را معرفـي نمـود كـه             5 ،تجزيه عاملها .  توجيه نمودند  ات عملكرد گل در بوته را      درصد تغيير  99

، قطـر تـاج     شاخه، عملكرد گل در هر      شاخه صفات تعداد گل در هر       ،عامل اول در  . نددرصد از واريانس بين صفات را بيان نمود       

ايـن فـاكتور تحـت عنـوان فـاكتور          . دهي داراي بار عامل بااليي بودنـد      پوشش، تعداد گل در هر بوته، طول نهنج و طول دوره گل           

 تجزيه و تحليل ضرايب مسير نيز نشان داد كه تعداد گل در بوته، وزن تر گل و عملكرد گـل در هـر                    .عملكردي نامگذاري گرديد  

 گـل   هر ه تعداد گل در هر بوته، وزن تر       كند ك  مي بنابراين، اين تحقيق پشنهاد      . باالترين اثر مستقيم را بر عملكرد گل داشتند        شاخه

 .دني گل محمدي باشها توانند معيار انتخاب مناسبي براي بهبود عملكرد گل در هر بوته در ژنوتيپ  ميشاخهو تعداد گل در هر 

 

 .اي، تجزيه ضرايب مسير، تجزيه عاملها  گل محمدي، همبستگي، تجزيه رگرسيون مرحله: كليدييها واژه

 

 مقدمه

ــام علمــي گــل محمــ ــا ن  از ،Rosa damascenaدي ب

 .باشـد  مـي  Rosaceaeي معطر از خانواده     ها  مهمترين گونه 

ــديم و از     ــاي ق ــاي دني ــرين رزه ــدي از مهمت ــل محم گ

مشهورترين گياهان در تاريخ باغباني اسـت كـه بـه علـت             

العاده و تنوع ارقـام در بسـياري از منـاطق دنيـا              رايحه فوق 

ايگـاه  جمختلـف    ادبـي كشت شـده و در آثـار تـاريخي و           

 گلبرگهــاي گــل  .)1380دوازده امــامي،  ( دارداي ويــژه

محمدي و كوزه گـل آن از اجـزاء مهـم داروهـاي سـنتي               

بخـش و    صـيت آرام  ار دارويي گالب آن خ    ظ از ن  .باشند مي

ي و كـوزه آن بـه       ياسانس آن اثرات ضد ويروسي و باكتريا      

 ;Novruzov, 2003( باشد ميعنوان منبع غني ويتامين ث 

Gammerman and et al., 1983.( 

 در گل محمدي هماننـد سـاير محصـوالت          ، گل توليد

ي هـا   ينـد آرفي از   دزراعي و باغي نتيجه فعاليت تعداد زيـا       

تحت كنترل تعداد    يك صفت كمي و    ،عملكرد. رشد است 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

...مطالعه روابط بين عملكرد و اجزاء عملكرد گل  196 

ي بـر   د زيـا  تـأثير عوامـل محيطـي      لذا   ؛باشد زيادي ژن مي  

يـه اصـالحي بهتـر      مراحـل اول    در بنـابراين  .عملكرد دارند 

نش يگـز  در آناست بجاي عملكرد از اجزاء تعيين كننـده         

  همچنـين  .)1377 ، و سـلطاني   رضـايي  (ودشبوته استفاده   

 اجزاء تشـكيل دهنـده      عملكرد گل ناشي از اثرات تجمعي     

  عملكـرد  و رابطه آنهـا بـا      اجراء  شناسايي اين  .باشد آن مي 

واقع  ثرمؤي پر محصول    ها  تواند در گزينش ژنوتيپ    گل مي 

 تجزيــه و تحليــل اجــزاء روشــهاي مختلفــي بــراي .شــود

به هدف مطالعـه از     ا توجه   ب كه محقق   وجود دارد  كردلعم

) Eaton )1983 و  Fraser .كند بين آنها يكي را انتخاب مي

رگرسـيون   ، همبسـتگي سـاده    ،اريـانس  و روشهاي تجزيـه  

ب مسير را براي تجزيـه و تحليـل         ي تجزيه ضرا  چندگانه و 

 ديگر محققان از تجزيه عاملها و       .دندكرد بكار بر  لمع اجزاء

 ء و اجـزا   تجزيه ضـرايب مسـير جهـت ارزيـابي عملكـرد          

نيـز  ي گياهان زراعي و دارويـي       ها  عملكرد در بين ژنوتيپ   

پـور،    صباغ ؛1376 سر،  سياه ؛1382 زينلي،( استفاده نمودند 

 .)1376  قوامي،؛1373

لكرد تگي بين صفات مختلف به ويژه عمستعيين همب

بـه  معلـول آن     روابـط علـت و     تعيين آن و  گل و اجزاء  

دهـد كـه     مـي اين فرصـت را     ن اصالح نباتات    امتخصص

 منتهي به عملكـرد بيشـتر       مناسبترين تركيب اجزاء را كه    

انتخاب بر   مطالعات نوع اين در . انتخاب نمايند  ،شود مي

توانـد نتـايج     ي تنهايي نمـ   هي ساده ب  ها  يگاساس همبست 

اثـرات   كـه است   ضروري   ، بنابراين .شدبا داشته مطلوبي

از طريـق    بر عملكرد    مؤثرغير مستقيم صفات     مستقيم و 

پـور،   صـباغ ( تعيين گردند تجزيه و تحليل ضرايب مسير      

تجزيـه    در اين راستا روش تجزيه رگرسـيون و        .)1373

 . برخــوردار هســتنداي  مســير از اهميــت ويــژهضــرايب

ــايي ــاران عقـــدايي و طبـ ــا ا)1383 (همكـ ــابي  بـ رزيـ

 محمـدي گـزارش نمودنـد همبسـتگي         ي گـل  هـا   ژنوتيپ

 در  ل تعـداد گـ     در بوتـه،   با تعداد گل  در بوته   كرد گل   لعم

 دار معنـي  نچـه مثبـت و   غطول    عرض نهنج و   ،واحد سطح 

 .است
  بـين  كه اطالعات بسيار كمي درباره روابـط       يينجا آ  از

وجـود  در بوته     گل صفات مورفولوژيك با صفت عملكرد    

 بررسـي روابـط موجـود ميـان          به منظور  زمايشاين آ  ،دارد

 در بــينبوتــه عملكــرد گــل در بــا  مورفولوژيــكصــفات 

ــپ ــا ژنوتي ــه  يه ــدي ب ــل محم ــور گ ــارگيري در ب منظ ك

 .ريزي شده است  اصالحي طرحيها برنامه

 

 مواد و روشها

 منـاطق  از كـه  محمـدي  گل ژنوتيپ 35 آزمايش اين در

 طــرح قالــب در بودنــد شــده آوري جمــع كشــور مختلــف

 تحقيقـات  ايسـتگاه  در تكـرار  سه با تصادفي كامل بلوكهاي

 و رديفها اصلهف .شدند كاشته كاشان بياباني و خشك مناطق

 صـورت  بـه  آبيـاري  .بـود  متـر  3 كـرت  هـر  در ها  وتهب بين

 مكـانيكي  طريق به هرز علفهاي با مبارزه .شد انجام اي  قطره

 در امـي د كود تن 50 كاشت از قبل .گرديد انجام دست با و

ــار هــر ــو 150 و هكت ــه كــود گرمكيل ــار در ازت  150 و هكت

 .شـد  داده زمـين  بـه  هكتار در آمونيوم فسفات كود كيلوگرم

 تـاج  قطـر  گيـاه،  ارتفـاع  قبيـل  از مورفولـوژيكي  صفت 14

 عملكـرد  ،شـاخه  هـر  در گل تعداد ،گوشوارك طول پوشش،

 ،بوتـه  هـر  در گل عملكرد ،گل هر تر وزن ،شاخه هر در گل

 تعداد ،نچهغ طول ،بوته در شاخه تعداد بوته، هر در گل دتعدا

 بـر  گلـدهي  ورهد طول و گلبرگ تر وزن نهنج، طول ،گلبرگ

 .ديگرد ثبت و گيري اندازه كرت هر در بوته سه روي

 پيرسـون  روش بـه  صـفات  فنوتيپي همبستگي ضرايب 

 ،اي مرحلـه  رگرسـيون  روش از استفاده با .گرديدند محاسبه

 عملكـرد  تغييـرات  توجيه در را اهميت ترينبيش كه صفاتي
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 197  2، شماره 23فصلنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران، جلد 

 مشـخص  ،داشـتند  بوتـه  هر در لگ تعداد و بوته هر در گل

 شـده  وارد صفات يمقمست غير و يمقمست آثار بعد، .ندگرديد

 هـر  در گـل  عملكـرد  روي بر متغيره چند رگرسيون مدل به

 و تجزيـه  روش از اسـتفاده  بـا  بوته هر در گل تعداد و بوته

 ).1377 ،سلطاني و رضايي( شد تعيين يرمس ضرايب تحليل

 صـفات  بين روابط درك منظور به عاملها تجزيه از همچنين

 از اسـتفاده  بـا  ها  داده ابعاد كاهش و پنهان عوامل شناخت و

 مـاتريس  دوران .گرديد نجاما اصلي يها لفهؤم تجزيه روش

 & Johnson( شــد انجــام Varimax روش از اســتفاده بــا

Wichern, 1982(. افـزار  نرم از استفاده با آماري يها جزيهت 

SAS و SPSS گرديد انجام. 

 

  نتايج

 صــفات بــا دار معنــي و مثبــت همبســتگي گيــاه ارتفــاع

 شاخه تعداد بوته، هر در گل تعداد بوته، هر در گل عملكرد

 ،منفـي  همبسـتگي  و گـل  هـر  در گلبـرگ  تعـداد  و بوته در

 قطر .)1 جدول( داد نشان غنچه طول با متوسطي و دار معني

 گـل  تعداد صفات با دار معني و مثبت همبستگي پوشش تاج

 بـا  دار معنـي  و منفـي  همبسـتگي  و نهـنج،  طول بوته، هر در

 بـا  تنهـا  گوشوارك طول .داد نشان گل هر در گلبرگ تعداد

 تعـداد  .داشـت  دار معنـي  و مثبت همبستگي گلبرگ تر وزن

 گـل  كـرد عمل با يدار معني و مثبت همبستگي شاخه در گل

 دوره طــول و نهــنج طــول بوتــه، در گــل تعــداد ،شـاخه  در

 در شـاخه  تعـداد  بـا  يدار معني و فينم يگهمبست و گلدهي

 ،گـل  هر تر وزن با شاخه هر در گل عملكرد .داد نشان بوته

 دوره لوطـ  و بوتـه  هـر  در گـل  تعداد بوته، در گل عملكرد

 هـر  تـر  وزن .داد نشـان  دار  معني و مثبت همبستگي گلدهي

 و دار  معني و مثبت همبستگي بوته هر در گل عملكرد با گل

 داد نشان يمتوسط و دار  معني ،منفي يگهمبست غنچه طول با

 .)1 جدول(

 تـر  وزن صـفات  بـا  بوتـه  هر در گل عملكرد همبستگي

 ارتفاع و شاخه هر در گل تعداد ،شاخه در گل عملكرد ،گل

 دار معني و منفي غنچه طول صفت با و دار  معني و مثبت گياه

 بـا  يدار معنـي  و منفـي  همبستگي بوته در شاخه تعداد .بود

 طول .داد نشان دهي گل دوره طول و شاخه هر در گل تعداد

 و گـل  در گلبـرگ  تعـداد  ،گـل  تر وزن گياه، ارتفاع با غنچه

 بـا  و دار معنـي  و منفـي  همبسـتگي  بوته هر در گل عملكرد

 نشـان  يتوسـط م و دار  معنـي  ،مثبت ارتباط نهنج طول صفت

  بـا  و دار  معني و مثبت رابطه گياه ارتفاع با گلبرك تعداد .داد

 طـول  و نهـنج  طـول  ،هچـ غن طول ،پوشش تاج قطر صفات

 .)1 جدول( داد نشان دار معني و منفي ارتباط گلدهي دوره

 و دار معني ،مثبت ارتباط گلدهي دوره طول با نهنج طول

 و مثبـت  يبسـتگ مه گلـدهي  دوره طـول  .داد نشان متوسط

 و غنچـه  طـول  ،شـاخه  هـر  در گل تعداد صفات با دار معني

 تعداد و بوته در شاخه تعداد صفت با ولي داشت نهنج طول

 .)1 جدول( داد نشان دار معني و منفي همبستگي گلبرگ

 عملكرد براي اي  مرحله رگرسيون تحليل و تجزيه نتايج

 در محمـدي  گـل  ژنوتيپهـاي  كليـه  روي بر بوته هر در گل

 ولـين ا عنوان به گل هر تر وزن صفت كه داد نشان 2 جدول

 در لگـ  عملكـرد  ييراتغت رصدد 80 و شد مدل وارد يرغمت

 صـفت  ،گـل  هر تر وزن از پس .است كرده يينبت را بوته هر

 در گـل  هر تر وزن با كه شد مدل وارد بوته هر در لگ عدادت

ــراتغت از درصــد 99 مجمــوع ــه را گــل عملكــرد يي  توجي

 هـر  در گل تعداد شاخه، هر در گل عملكرد صفات .نمودند

 و گل هر تر وزن صفات از بعد ترتيب به گياه ارتفاع شاخه،

 01/0مجمـوع  در و شـده  مـدل  وارد بوتـه  هر در گل تعداد

 .نمودنـد  توجيـه  را بوتـه  در گل عملكرد ييراتغت از درصد

 كـه  داد نشان 2 جدول در شده استاندارد ونيرگرس ضرايب

 بوتـه  هـر  در گـل  تعـداد  ،)=68/0B( گل هر تر وزن صفت
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...مطالعه روابط بين عملكرد و اجزاء عملكرد گل  198 

)45/0B=( شـاخه  هـر  در گل كردلعم و )34/0 B=(  مهسـ 

 توجيــه را بوتــه هــر در گــل عملكــرد تغييــرات از زيــادي

 رگرسـيون  ضـرايب  كـه  داد نشـان  نتايج نينچهم ،اند نموده

 .داشتند يدار معني تفاوت آماري نظر از مدل به شده وارد

 يها ژنوتيپ كليه روي بر رمسي ضرايب تحليل و تجزيه

 هر تر وزن مستقيم اثر كه داد نشان 3 جدول در مطالعه مورد

 غيـر  اثـر  و متوسـط  و مثبـت  بوته هر در گل عملكرد بر گل

 مثبـت  شاخه هر در گل عملكرد طريق از صفت اين مستقيم

 بوتـه  در گل تعداد مستقيم اثر .بود آن مستقيم اثر از باالتر و

 ايـن  مسـتقيم  غير اثر و مثبت نيز بوته هر در گل عملكرد بر

 مسـتقيم  اثـر  .نبـود  توجـه  قابل صفات ساير طريق از صفت

 داراي صـفت  اين كه داد نشان نيز شاخه هر در گل عملكرد

 گـل  هر تر وزن طريق از مثبتي مستقيم غير اثر و مستقيم اثر

 گل تعداد مستقيم اثر .است بوته هر در گل عملكرد روي بر

 در ،بـود  منفي بوته هر در گل عملكرد روي رب شاخه هر در

 همبسـتگي  مسـتقيم  غيـر  اثـر  طريـق  از صفت اين كه حالي

 غير اثرات بررسي با .داشت بوته هر در گل عملكرد با مثبتي

 صفاتي طريق از صفت اين كه است شده داده نشان مستقيم

 شـاخه  هـر  در گـل  عملكرد و بوته هر در گل تعداد همانند

 .اسـت  داشـته  بوتـه  هـر  در گـل  عملكرد يرو مثبتي اثرات

 گـل  عملكـرد  روي بر ناچيزي بسيار مستقيم اثر گياه ارتفاع

 از صفت اين مستقيم غير اثرات همچنين داشت، بوته هر در

 .بود پايين بسيار نيز صفات ساير طريق

 اصـلي  يها  لفهؤم روش به عاملها تجزيه مطالعه، اين در

 گــل ژنوتيــپ 35 در عملكــرد بــه وابســته صــفت 12 روي

 توجيـه  واريـانس  نسـبت  عاملها، بار .گرفت انجام محمدي

 شـده  داده نشـان  4 جدول در عامل 5 توسط تجمعي و شده

 ،3/14 ،5/23 ،8/25 ترتيـب  بـه  پنجم تا اول عاملهاي .است

 توجيـه  را صـفات  بـين  كلي واريانس از درصد 4/9 و 2/10

 ه،شـاخ  هـر  در گـل  عملكرد صفات اول، عامل در .نمودند

 عامـل  بـار  داراي گـل  هر تر وزن و بوته هر در گل عملكرد

 عامــل عنــوان تحــت عامــل ايــن و بودنــد بــااليي و مثبــت

 تعـداد  صـفات  دوم، عامـل  در .گرديد نامگذاري عملكردي

 بـاال  عامل بار داراي بوته هر در گل تعداد شاخه، هر در گل

 .گرديـد  نامگذاري تعداد عامل عنوان تحت و بودند مثبت و

 بـار  داراي نهـنج  طـول  و غنچه طول صفات ،سوم عامل رد

 تـوان  مـي  را عامـل  اين بنابراين .بودند بااليي و مثبت عامل

 چهـارم،  عامـل  در .نمود نامگذاري طول عامل عنوان تحت

 داراي دهـي  گـل  دوره طول و شاخه هر در گل تعداد صفت

 بار داراي بوته در شاخه تعداد صفت و باال و مثبت عامل بار

 فنولـوژيكي  عامل عنوان تحت و بودند بااليي و منفي املع

 تـر  وزن هماننـد  صـفاتي  ،پنجم عامل در .گرديد نامگذاري

 و بودنـد  بـااليي  عامـل  بار داراي گوشوارك طول و گلبرگ

 .گرديد نامگذاري وزني عامل عنوان تحت

 

 بحث

 يهـا  همبستگي به خاصي اهميت نژادي به يها برنامه در

 صـفتي  بـراي  گـزينش  وقتـي  زيرا شود، يم داده صفات بين

 ديگـر  بـر  صـفت  نآ تأثير چگونگي دانستن گيرد، مي انجام

 صـفاتي  كـه  داد نشان تحقيق اين .دارد اهميت بسيار صفات

 ارتفـاع  گـل،  هـر  تر وزن شاخه، هر در گل عملكرد همانند

 و بـاال  و مثبـت  ارتبـاط  داراي بوتـه  هر در گل تعداد و گياه

 در گـل  عملكرد با دار معني و منفي ارتباط داراي نهنج طول

 بـه  تـوان  مـي  روابـط  اين از اطالع با بنابراين .تسا بوته هر

 در مسـتقيم  غيـر  طريق از باال عملكرد با ييهاژنوتيپ گزينش

 .كـرد  ريزي برنامه محمدي گل طرح براي آينده يهاپژوهش

 مقدار به است كمي صفت يك عملكرد صفت كه ييآنجا از

 بـا  بنـابراين  ؛گيـرد  مـي  قرار محيطي عوامل أثيرت تحت زياد
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 تـوانيم  مي مستقيم غير گزينش و صفات بين روابط از اطالع

 .شـويم  بـاال  عملكرد با ييها ژنوتيپ مطلوب انتخاب باعث

 و )1376( قـوامي  ،)1377( زينلـي  توسط مختلفي مطالعات

 بـين  همبستگي ميزان تعيين جهت )1367( ندوشن زاييرمي

 شـده  انجام يداروي و زراعي محصوالت در مختلف صفات

 همبستگي كه صفاتي همه مأتو بهبود دهد مي نشان كه است

 .اسـت  بـوده  مـؤثر  عملكرد بهبود در دارند عملكرد با مثبتي

 بوتـه  هـر  در گل عملكرد صفت اي مرحله رگرسيون تجزيه

 مسـتقل  متغير عنوان به صفات بقيه و وابسته متغير عنوان به

 گـل  تعداد گل، تر وزن همانند صفاتي كه ادد نشان همچنين

 هـر  در گـل  تعـداد  ،شـاخه  هر در گل عملكرد بوته، هر در

 كرده تبيين را عملكرد تغييرات بيشترين گياه ارتفاع و شاخه

 مطـرح  بوتـه  هر در گل عملكرد ءاجزا مهمترين عنوان به و

 عنــوان بــه نــدتوان مــي صــفات ايــن همچنــين .باشــند مــي

ـ  بوتـه  هر در گل عملكرد بهبود رايب انتخاب شاخصهاي  هب

 اسـاس  بـر  )1376( سـر  هسيا و )1382( زينلي .آيند حساب

 مهمتـرين  و انتخـاب  شاخصهاي اي مرحله رگرسيون تجزيه

 دارويـي  و زراعـي  مختلف محصوالت در را عملكرد ءاجزا

 .نمودند معرفي

 تعيـين  براي ابزاري عنوان به مسير ضرايب تجزيه روش

 گرفتـه  قـرار  فادهتاسـ  مورد ،عملكرد بر مؤثر صفات اهميت

 و داده نشان را ساده يها همبستگي ماهيت روش اين .است

 را وابسـته  يهـا   متغيـر  مسـتقيم  غيـر  و مستقيم اثرات ميزان

 تر وزن مطالعه اين در ).(Dewy & Lu, 1959 كند مي تعيين

 همبسـتگي  بوتـه  هـر  در گـل  عملكرد با بوته هر رد گل هر

 و مسـتقيم  اثـر  ولـي  ،داشت داري معني و مثبت قوي، بسيار

 اثـر  كـه  دهـد  مـي  نشان 3 جدول در صفت اين مستقيم غير

 نيسـت  باال بوته هر در گل عملكرد روي صفت اين مستقيم

 ايـن  مسـقيم  غيـر  اثر خاطر به صفت اين يباال همبستگي و

 در بنـابراين  .است شاخه هر در گل عملكرد طريق از صفت

 بوتـه  هـر  در گـل  عملكـرد  بهبود براي اصالحي يها پروژه

 بـه  حصـول  جهـت  تاصـف  ايـن  مأتـو  افـزايش  به بايستي

 تعداد صفت بين همبستگي همچنين .كرد اقدام باال عملكرد

 و دار معنـي  ،مثبت بوته هر در گل عملكرد با بوته هر در گل

 ايـن  همبسـتگي  ميـزان  بـا  مسـتقيم  اثر مقايسه .بود متوسط

 بوته در گل تعداد بين هك همبستگي كه دهد مي نشان ،صفت

 بوده واقعي ماهيت داراي دارد وجود بوته در گل عملكرد با

 بهبـود  باعـث  صـفت  اين روي مستقيم انتخاب با توان مي و

 مسـير  ضـرايب  مسـتقيم  اثـر  .شـد  بوتـه  هر در گل عملكرد

 ارتفـاع  و شـاخه  هر در گل تعداد ،شاخه هر در گل عملكرد

 گـل  عملكـرد  با صفات ناي بين همبستگي كه داد نشان گياه

 اسـاس  بـر  تنهـا  انتخـاب  و نـداده  نشـان  را واقعـي  ماهيت

 عملكـرد  كاهش به منجر است ممكن صفات بين يهمبستگ

 .گردد نامطلوب يها ژنوتيپ انتخاب و گل

 است آماري متغيره چند روشهاي از يكي ،عاملها تجزيه

 وسـيله  بـه  متغير زيادي تعداد باالي همبستگي تشريح به كه

 عامـل  در تحقيق اين در .پردازد مي اساسي عامل چند يا يك

 هـر  در گـل  عملكـرد  ،شـاخه  هـر  در گل تعداد صفات اول

 و نهنج طول بوته، هر در گل تعداد پوشش، تاج قطر ،شاخه

 بـا  بنابراين ؛بودند بااليي عامل بار داراي دهي گل دوره طول

 تـه بو هـر  در گل عملكرد افزايش ما نهاآ از كدام هر افزايش

 عملكردي فاكتور عنوان تحت فاكتور اين .داشت خواهيم را

 صـفاتي  كـه  داد نشان عاملها بار ،همچنين .گرديد نامگذاري

 در گـل  هـر  در گلبرگ تعداد و بوته در شاخه تعداد همانند

 .گذارنـد  مـي  تـأثير  عملكردي فاكتور اين روي منفي جهت

 هـر  در عاملهـا  بـار  بـه  توجه ال ايده تيپ يك طراحي براي

 در يمـؤثر  بسـيار  كمـك  توانـد  مـي  و است ضروري عامل

  .باشد داشته نژادي به يها برنامه
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 كـه  گفـت  توان مي شده، انجام يها  تجزيه كليه اساس بر

 مهمتـرين  عنـوان  بـه  گل هر تر وزن و بوته هر در گل تعداد

 گزينش و بوده بوته هر در گل عملكرد دهنده تشكيل ءاجزا

 بـا  يهـا   ژنوتيـپ  به منجر تواند يم صفات اين روي مستقيم

 عملكـرد  با يها  ژنوتيپ به رسيدن براي و شود باال عملكرد

 ايـن  همچنـين  .كـرد  كار صفات اين بهبود روي بايستي باال

 بهبـود  در انتخـاب  معيـار  يـك  عنـوان  بـه  توانند مي صفات

 گرفتـه  بكـار  عملكـرد  حـداكثر  بـه  رسـيدن  براي محصول

 از صـفات  بررسـي  بـا  )Kayiyar )2001 و  Singh.شوند

 ژنوتيپ 20 روي بر مسير ضرايب تجزيه و همبستگي طريق

 طـور  به بوته هر در گل عملكرد كه دادند نشان محمدي گل

 گيـاه  در شـاخه  تعـداد  و بوتـه  هـر  در گـل  تعداد با مستقيم

 هـر در لگـ  تعداد كه دادند نشان آنها ،همچنين .است مرتبط

 گياه در هندهد  گل خهشا تعداد و شاخه هر در تعدادگل ،بوته

 بوته در گل عملكرد دهنده تشكيل ءاجزا مهمترين عنوان به

  .هستند

 

 در مستقل متغيرهاي عنوان به صفات ساير و تابع متغير عنوان به بوته هر در گل عملكرد براي اي مرحله رگرسيون -2 جدول

 محمدي گل يها ژنوتيپ

 استاندارد رگرسيون ضريب تشخيص ضريب صفات

 68/0** 800/0** )گرم( گل هر تر نوز

 45/0** 994/0** بوته هر در گل تعداد

 34/0** 995/0** )گرم( شاخه هر در گل عملكرد

 -23/0** 997/0** شاخه هر در گل تعداد

 -02/0** 998/0** )سانتيمتر( گياه ارتفاع

**
 درصد 1 احتمال سطح در دار معني ،

 
ي گل محمدي ها صفات مورد مطالعه در كليه ژنوتيپ) خارج قطر(و غير مستقيم ) ي قطررو( برآورد اثرات مستقيم - 3جدول

 مورد مطالعه

 5 4 3 2 1 صفات

 

عملكرد گل در بوته 

 )گرم(

 /.89 002/0 048/0 493/0 -04/0 389/0 )گرم( وزن گل -1

 36/0 003/0 -265/0 21/0 444/0 -035/0  تعداد گل در بوته-2

 824/0 002/0 -248/0 551/0 169/0 348/0 ر شاخه عملكرد گل در ه-3

 194/0 0 -398/0 343/0 295/0 -048/0  تعداد گل در شاخه-4

 375/0 /008 035/0 15/0 153/0 97/0 )سانتيمتر( ارتفاع گياه -5
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 ي گل محمديها در ژنوتيپ  ضرايب همبستگي فنوتيپي بين صفات مورفولوژيك-1جدول

 

 صفات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  ارتفاع گياه-1 1            

  قطر تاج پوشش-2 23/0 1           

  طول گوشوارك-3 -26/0 -24/0 1          

 هر شاخه  تعداد گل در-4 09/0 -38/0 10/0 1         

  عملكرد گل هر شاخه-5 23/0 20/0 10/0 62/0 1        

 گل  وزن تر هر-6 25/0 -10/0 15/0 -12/0 68/0 1       

  عملكرد گل هر بوته-7 38/0 20/0 17/0 19/0 82/0 89/0 1      

  تعداد گل در هر بوته-8 35/0 66/0 13/0 66/0 38/0 -/09 36/0 1     

  تعداد ساقه در بوته-9 38/0 25/0 -16/0 -56/0 -32/0 01/0 15/0 14/0 1    

  طول غنچه-10 -34/0 24/0 -13/0 11/0 -21/0 -44/0 -40/0 -04/0 -13/0 1   

  تعداد گلبرگ -11 44/0 -35/0 -20/0 -12/0 -06/0 38/0 -01/0 -08/0 08/0 -37/0 1  

  طول نهنج-12 32/0 36/0 20/0 46/0 10/0 -29/0 -08/0 39/0 -24/0 54/0 -53/0 1 

 گلبرگ  وزن تر هر-13 -15/0 -13/0 34/0 12/0 -08/0 -14/0 -14/0 03/0 -12/0 09/0 -14/0 26/0 1

 گلدهي طول دوره -14 07/0 33/0 -22/0 54/0 40/0 -05/0 10/0 -30/0 -34/0 40/0 -36/0 52/0 -06/0

 .باشند ميدار   درصد معني1 درصد احتمال 44/0 درصد و باالتر از 5  در سطح احتمال34/0ضرايب همبستگي باالتر از 
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 استفاده مورد منابع

 گل كوليتوارهاي و ها واريته شناسايي .1380 ،.س مامي،ا دوازده -

 تحقيقات مركز .449/80 شماره نهايي گزارش .كاشان محمدي

 .صفحه 37 اصفهان، كشاورزي

 رگرسيون تحليل بر اي مقدمه .1377 ،.ا ،سلطاني و .ع رضايي، -

 .صفحه 294 اصفهان، صنعتي دانشگاه انتشارات .كاربردي

 ارزيابي ژنوتيپي و فنوتيپي تنوع الگوي ررسيب .1377 ،.ح زينلي، -

 دانشكده ارشد، كارشناسي نامه پايان .كنجد در آن اجزاء و عملكرد

 .اصفهان صنعتي دانشگاه ،كشاورزي

 سيتوژنتيك، زراعي، صفات تنوع بررسي .1382 ،.ح زينلي، -

 دانشكده دكتري، نامه پايان .ايران نعناعهاي در فيتوشيميايي

 .اصفهان صنعتي شگاهدان كشاورزي،

 تنوع بررسي جهت متغيره، چند تحليل و تجزيه .1376 ،.ب سر، سياه -

 دانشكده ،ارشد كارشناسي نامه پايان .سويا عملكرد اجزاء و ژنتيكي

  .اصفهان صنعتي دانشگاه ،كشاورزي

 ارقام در عليت تجزيه و صفات همبستگي .1373 ،.ح پور، صباغ -

 دانشگاه ،كشاورزي دانشكده ،ارشد كارشناسي نامه پايان .ماش

 .مدرس تربيت

 صفات و گل عملكرد بررسي .1383 ،.ر.س عقدايي، طبايي -

 .محمدي گل گياه يها ژنوتيپ از تعدادي در مورفولوژيكي

 .111-122 ):1(20 ايران، معطر و دارويي گياهان تحقيقات

 مورفولوژيكي، خصوصيات تنوع بررسي .1376 ،.ف قوامي، -

 نامه پايان .ماش دانه پروتئين الكتروفورتيك الگوهاي و ژيكفنولو 
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Abstract 
In order to evaluate the relationship of flower yield per plant and yield components in Rosa 

damascene Mill., an experiment was conducted in a Complete Randomized Block Design with 
three replications and with 35 genotypes of Rosa damascena, in Kashan dry land and desert 
research station. Fourteen characters of morphological and yielding were measured. Flower 
yield per plant exhibited a significant positive correlation with fresh weight of flower, flower 
yield per branch, number of flower per branch and plant height, but with bud length had a 
significant negative correlation. Result of stepwise regression analysis for flower yield per plant 
showed that fresh weight per flower and number of flower per plant entered the model, 
respectively, and justified 90 percent of total variation of flower yield per plant. Factor analysis 
revealed 5 factors which justified 83.2 percent of the total variation among characters. In the 
first factor, traits of number of flowers per branch, flower yield per branch, canopy diameter, 
number of flower per plant, length of receptacle and flowering time had greater loadings and 
was named flower yielding factor. Path analysis showed that number of flower per plant, fresh 
weight of flower and flower yield per stem had the highest direct effects on flower yield per 
plant, therefore, this research suggest the number of flowers per plant, fresh weight per flower 
and number of flowers per branch can be good selection criteria for improving flower yield per 
plant in Rosa damascene.  

 
Key words: Rosa damascene Mill., correlation, stepwise regression, path analysis, factor analysis. 
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