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 چکيده
براي بررسي تنوع  این گونه ژنوتيپ 32 ،(Rosa damascena) محمديگلتنوع ژنتيکي گونه مهم معطر و دارویي منظور ارزیابي هب    

، تعداد برگ در پایه، سطح كل سبز گياه، تعداد گل گياه پایه، قطر تاج پوشش ارتفاع)دوره گلدهي،  صفات فنولوژیکي و مورفولوژیکي
هاي كامل تصادفي با سه تکرار طي طرح بلوك قالب دردر پایه، متوسط وزن تر و درصد ماده خشك گل و عملکرد گل در پایه( 

صفات مورد بررسي اظ از لح هاژنوتيپنتایج نشان داد كه بين  .ارزیابي شدندسنندج  نهالستان تحقيقاتي زالهدر  2323 -27 سالهاي
هاي متعلق به نواحي معتدله، ژنوتيپ ودر پایه  گرم 4/8487 تازه ميانگين كل عملکرد گل .( وجود داشتp ≥%2) داراختالف معني

و  ارتفاععملکرد گل با  .شتندمناطق گرم و خشك عملکرد گل كمتري دا أمنشهاي با سردسيري و مرطوب كشور نسبت به ژنوتيپ
( نشان داد. برازش رگرسيون گام به  p≤12/1) دارتعداد برگ و سطح سبز پایه و تعداد گل در پایه همبستگي مثبت و معني قطرتاج،

و دوره گلدهي در جهت منفي اجزاء اصلي عملکرد گل بودند. گياه گام نشان داد كه تعداد و وزن گل در جهت مثبت و سطح سبز 
نتایج  ها مطابقت نسبي داشت.ژنوتيپ أمنش(، با تفکيك بر مبناي عملکرد گل و خصوصيات مناطق CAاي )بندي تجزیه خوشهگروه

نتيجه كلي تر بود. واضح PCAتجزیه در مطابقت باالیي نشان داد اما تفکيك ژنوتيپي  CAبا نتایج  (PCA)اصلي هاي لفهؤمتجزیه به 
 امکانو  صفات فنولوژیکي و مورفولوژیکي از لحاظ هاژنوتيپغني بين وجود تنوع ژنتيکي  بر PCAو  CA هايتجزیهاین تحقيق و 

هاي مستقيم و غيرمستقيم )از طریق اجزاء عملکرد محمدي مانند بهبود عملکرد گل از طریق گزینشاصالح گلدر  این تنوعاستفاده از 
 .  داللت داشت باالتراز هتروزیس استفاده منظور به دورتر ژنتيکي فاصله اي باهگل( و یا هيبریداسيون ژنوتيپ

 
 ، ضریب همبستگي رگرسيون گام به گام اي،خوشه تجزیه اصلي، هايمؤلفه به تجزیه :هاي كليديواژه
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گردد جهان مانند بلغارستان، هندوستان، تركيه و ایران كشت مي

, 2005)et al.2009a; Tabaei Aghdaei  et al.(Yousefi . 
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، بتاكاروتن و عناصر معدني Cدرصد ویتامين 5/1 -7/2داراي 
 t. eKazaz) باشدميمانند كلسيم، آهن، منگنز، سدیم و روي 

., 2009al) داشتن تانن و  دليلهاي آن به وردهافر. از گلبرگها و
اي هاي رودهعليه انگل ویژهبهقابض بودن در درمان اسهال 

ميزان كلسترول و در  هدهندانسان و حيوانات و همچنين كاهش 
ها و در حمام نيز استفاده مصارف خارجي براي شستن زخم

زدودن غم و اندوه، تپش قلب و ها در گلبرگ هكرددم شود.مي
,Ody ) كم خوابي و دل به هم خوردگي و التهاب مؤثر است

در عطردرماني و صنایع عطرسازي  محمديگل اسانس (.1995
 ، براياكسيدانيخاصيت آنتيكاربرد داشته و عالوه بر و آرایشي 

هاي قلبي استفاده رفع افسردگي و تنش و نيز درمان بيماري
et al.aghdaei -Chevallier, 1996; Tabaei,,2001 )گردد مي

بر كاربرد اسانس در صنایع معطر، اخيرا برخي  عالوه (.2005
خصوصيات ارزشمند دیگر مانند خاصيت ضد ایدز 

., 1996)et al(Mahmood ضد باكتریایي ، (Basim and 

Basim, 2003) 2003 ,.)اكسيداني و آنتي; et alAchuthan 

2004 .,et alOzkan ) .از آنجا كه  براي آن گزارش شده است
جایگزین طبيعي و یا اسانس سنتتيك وجود ندارد، اسانس 

 يجهان يدر بازارها هااسانس نیتراز گران يکمحمدي یگل
 ازيمنظور رفع نبه( و Baydar and Baydar, 2004)است 

  .damasceneRبه گسترش كشت  يفور ازي، نبازار روزافزون
 .( وجود داردProbir, 2013در جهان )

ضرورت توجه به درختان و  دليلبههاي اخير در سال
اقتضاي  ههاي محيطي بهاي بومي و متحمل به تنشدرختچه

درپي، تنش گرما و هاي پيتغييرات اقليمي و خشکسالي
ها و بومتنش نوظهور گردوخاك ناشي از خشکي زیست

عنوان یك گونه محمدي بهگلهمچنين خصوصيات ارزشمند 
، توجه به و خوراكيي یدارودار، زینتي، چندمنظوره اسانس

اي كه سطح گونهبه .توسعه آن در كشور افزایش یافته است
بيش از دو برابر  2313تا  2321زیر كشت آن از سال 

هکتار( و توليد گلبرگ آن سه برابر  25325به  7818)
زیر كشت سطح  تن( افزایش یافته است. 87421به  1575)

هزار هکتار  22حدود  2315محمدي كشور در سال گل
 (.Sefidkon, 2017گزارش شده است )

 و ژنوتيپي گزینش فنوتيپي، اساس و پایه ژنتيکي تنوع
 & Falconer) ستا يگياه هايگونه كيفي و كمي اصالح

Mackay, 1996) .زراعي هايگونه در ژنتيکي تنوع بررسي 
 ظرفيت شناسایي براي كه است ازجمله كارهایي وحشي، و

 منابع از حفاظت و اصالحي اهداف با صفات مرتبط ژنتيکي
 انجام نباتات اصالحن امتخصص ژنتيکي، توسط

مطالعات و تحقيقات  . et al(Mcpherson(2004 ,.دشومي
هاي تنوع و سازگاري ژنوتيپ موردقابل توجهي در 

صفات مانند عملکرد گل و  عضيمحمدي از لحاظ بگل
 و اجزاء آنها در شرایط مختلف اكولوژیکي كشوراسانس 

گزارش شده زیادي براي صفات مذكور انجام و تنوع ژنتيکي 
et .,2002, 2005; Rezaei et alAghdaei -Tabaei) است

., et al., 2004; Babaei et al., 2003; Jaymand al

Kodori and , . 2005, 2009 a,bet al2007; Yousefi 

Aghdaeil, 2011 -Tabaei ).  از ن امحققهمچنين تعدادي از
 مانند رگرسيون، همبستگي،روشهاي آماري چند متغيره 

مطالعه براي هاي اصلي لفهؤماي و تجزیه به تجزیه خوشه
 ارزیابي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات استفادهصفات و 

2005et alAghdaei -Tabaei ,. ;2011 ,اند )نموده

 Nemati., 2009;et alKiani ., 2007; et alKazemi 

. 2015et alYousefi  2011; .,al etLoghmahani.) 
محمدي در كشور تحقيقات موجود در زمينه گل مشکل

یا با تعداد اندكي ژنوتيپ )مانند بررسي عملکرد  ست كها آن
هاي مناطق مركزي یا اصفهان و ...( انجام شده و گل ژنوتيپ

داشته و كيد أتطور عمده بر روي عملکرد گل یا اسانس یا به
این  اند.صفات اجزاء عملکرد كمتر مورد توجه قرار گرفته

 بررسيبا هدف نقص، بخشي از این تحقيق در راستاي رفع 
تنوع ژنتيکي صفات مهم و اقتصادي مرتبط با عملکرد گل 

-به محمدي متعلق به تقریبا كل كشورگل ژنوتيپ 32 در

و بهبود عملکرد و برداري از آنها در اصالح منظور بهره
 . شدمحمدي اجرا ارقام برتر گلمعرفي 
 

 هامواد و روش
 ژنوتيپ 32 ،تحقيقپالسم مورد استفاده در این ژرم



 ... هايمطالعه تنوع ژنتيکي ژنوتيپ  832

 

متعلق به تقریبا تمام  )Mill.) damascena .Rمحمدي گل
از  هاژنوتيپ یکساله هالن .بود (2 )جدولمناطق كشور 

و در ها و مراتع كشور تأمين ؤسسه تحقيقات جنگلم
سنندج  نهالستان تحقيقاتي زالهدر  2323فروردین ماه 

كشاورزي و منابع  و آموزش مركز تحقيقات متعلق به
متر از سطح دریا،  2374با ارتفاع  كردستان طبيعي استان

متر، متوسط رطوبت ميلي 4/428ميانگين بارندگي ساالنه 
روز یخبندان ساالنه، ميانگين تبخير  212، %47ساالنه 
 8221متر و متوسط ساعات آفتابي ميلي 2341ساالنه 

در قالب طرح آماري ها ساعت در سال كشت گردید. نهال
با سه تکرار و تعداد سه  (RCBD)بلوكهاي كامل تصادفي 

با فاصله كاشت  (Plot)( در هر كرت آزمایشي نهالپایه )
ي با قطر و عمق یك متر و در یهامتر و درون چاله 3×3

. در كاشت شدندو كود حيواني  ، ماسهمخلوطي از خاك
صورت روزه به 25طي آزمایش، آبياري گلستان با دوره 

اقدامات اصالحي مانند هرس  اي انجام و سایرقطره
صورت دستي ، مبارزه با آفات و امراض بهها، وجينپایه

اخت براي تمام طور یکنوهاي آلوده بهبا حذف شاخه
صفات مورد  اعمال گردید.و سالها تکرارها  ،هاژنوتيپ
 محمديگل (2327)سال  ساله 5هاي بر روي پایهبررسي 

گيري خصوصيات گل . براي اندازهشدگيري و ثبت اندازه
 52وزن تر و خشك گل( در اواسط اریبهشت تعداد  ،)قطر

انتخاب، قطر  يتصادفطور گل از بخش مياني هر پایه به
 42آنها با كوليس دیجيتال و وزن تر و خشك )پس از 

گراد( گل آنها با ترازوي درجه سانتي 71ساعت در دماي 
گل  52گيري و ميانگين دیجيتال با دقت صدم گرم اندازه

عنوان ارزش صفت مربوطه در پایه و ميانگين سه پایه به
د ماده درص عنوان ارزش آن در كرت منظور گردید.هم به

 211خشك از تقسيم وزن خشك بر وزن تر گل ضربدر 
. مدت زمان از باز شدن حداقل سه گل در هر شدمحاسبه 

عنوان دوره گلدهي پایه و متوسط سه پایه تا اتمام آن به
عنوان دوره گلدهي كرت مربوطه هپایه در هر كرت ب

راي صفت تعداد گل در پایه هم تعداد كامل منظور شد. ب
چه روي هر پایه شمارش گردید. با ضرب تعداد گل و غن

پایه  درعملکرد گل  ،گل پایه در متوسط وزن گل آن
 هاي یك پایهمتوسط ارتفاع شاخهارتفاع )برآورد گردید. 

از محل یقه( و قطر تاج پوشش )ميانگين دو قطر عمود بر 
در اواسط شهریورماه )زمان  هاهم در هر درختچه( پایه

گيري و با استفاده از متر فلزي اندازهاوج رشد رویشي( 
در  عنوان ارزش صفات مذكورميانگين سه پایه هم به

. براي صفات مرتبط با برگ هم در در نظر گرفته شدكرت 
صورت كامل روي اواسط شهریور تعداد برگ در پایه به

-برگ از بخش مياني پایه به 5هر پایه شمارش و تعداد 

توسط دستگاه آنها و سطح  صورت تصادفي برداشت
. سطح ( مساحي گردید7پالنيمتر دیجيتالي )مدل پالنيکس

سبز هر پایه از ضرب متوسط تعداد برگ در ميانگين 
عنوان ارزش ميانگين سه پایه هم بهسطح آن محاسبه و 

منظور ارزیابي تنوع ژنتيکي بين . بهشدآن در كرت منظور 
مورد  هاي مورد بررسي، تجزیه واریانس صفاتژنوتيپ

هاي مطالعه انجام و مقایسه ميانگين صفات در ژنوتيپ
. شداي دانکن انجام مختلف با استفاده از آزمون چند دامنه

 ضریب همبستگيبراي پي بردن به روابط بين صفات، 
، رگرسيون (Correlation coefficient Pearson) پيرسون

گام به گام  يرگرسيون برازشنيز  چند متغيره و
(Stepwise Regression)  پي برآورد و همچنين براي

مورد بررسي از لحاظ  يهاژنوتيپبردن به ميزان تشابه 
Cluster اي )تجزیه خوشه صفات مورد مطالعه،

Analysis) ادغام  و انداردشدهاست متغيرهاي از استفاده با
inkageLverage A ) هاگروهتوسط م بر اساس هاخوشه

Method)  انجام وو معيار مجذور فاصله اقليدسي 
-مؤلفهتجزیه به  ،هاژنوتيپمنظور تمایز بهتر همچنين به

( PCA-Principal Component Analysisاصلي )هاي 
انجام و ها با استفاده از ضرایب همبستگي بر روي داده

براي تجزیه  ترسيم شد. (Plot-Bi) نمودار مربوطه
افزار آماري صفات از نرم واریانس و مقایسه ميانگين

C-MSTAT  و براي برآورد همبستگي بين صفات، تجزیه
 افزارنرماز  PCA و CAهاي رگرسيون و تجزیه

14-MINITAB  .استفاده گردید 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86


 

 

 ( 2007et alAghdaei Tabaei ,.)محمدی بر اساس تشابهات جغرافیايی ی گلهاژنوتیپ أمنش -1 جدول

 اقليم اكسسشن كد شماره اقليم اكسسشن كد ردیف *اقليم اكسسشن نام كداكسسشن ردیف

2 EA1 2آذربایجان شرقي 

معتدله سرد، 
 نيمه خشك

25 QZ1  معتدله سرد،  2قزوین
 خشكنيمه

81 IS1  2اصفهان 

معتدل، 
 خشك
 

8 WA1 22 2آذربایجان غربي KR1  31 خشكمعتدل، نيمه 2كردستان IS2  8اصفهان 

3 AR1  27 2اردبيل KM1  خشك و معتدل، نيمه 2كرمان
 خشك

32 IS1  3اصفهان 

4 IL1  معتدل، نيمه  2ایالم
 4اصفهان  IS4 38 خشكمعتدل، نيمه 2كرمانشاه  KS1 22 خشك

5 TH1  معتدله سرد،  2تهران
 نيمه خشك

21 KO2 8يلویه گكه 
معتدل، معتدله سرد، 

 نيمه خشك
 

33 IS5  5اصفهان 

2 CM1  2چهارمحال 
معتدل، معتدله 

سرد، نيمه 
 خشك

81 KH2  34 خشكمعتدل، نيمه 8خراسان IS6  2اصفهان 

7 QM1  معتدله گرم،  2قم
 خشك

82 GL1  35 معتدل، مرطوب 2گلستان IS7  7اصفهان 

2 KZ1  88 گرم، خشك 2خوزستان GU1  32 معتدل، مرطوب 2گيالن IS8  2اصفهان 

1 ZA1  معتدله سرد،  2زنجان
 نيمه خشك

83 LO1  معتدل، معتدله سرد،  2لرستان
 نيمه خشك

37 IS9  1اصفهان 

21 SM1  معتدله گرم،  2سمنان
 خشك

84 AK1  معتدله سرد،  2اراك
 خشكنيمه

32 IS10  21اصفهان 

22 SM2  85 8سمنان HO1  گرم، خشك 2هرمزگان 
 

28 BA1  82 گرم، خشك 2بلوچستان HA1  خشكسرد، نيمه 2همدان 

23 FA1  معتدل، نيمه  2فارس
خشك و 

 خشك

87 YZ1  2یزد 
   معتدله گرم، خشك

24 FA2  82 8فارس YZ2  8یزد 
 مترميلي 211-311و  311-211، 211-2411 برابرترتيب با ميانگين بارندگي ساالنه به خشك و مرطوب، نيمهخشك -گراددرجه سانتي 1-5و  21-25، 25-85 برابرترتيب با ميانگين دماي ساالنه به گرمو سرد ، معتدل -*
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 نتايج 
 تجزيه واريانس و مقايسه میانگین صفات

 مورد مطالعه يهاژنوتيپبين  نشان داد كه تجزیه واریانس   
پایه، قطر  ارتفاعمحمدي از لحاظ صفات دوره گلدهي، گل

سطح كل سبز گياه، ، تعداد برگ در پایه، گياه تاج پوشش
عملکرد گل در پایه تعداد گل در پایه، متوسط وزن تر گل و 

 از لحاظاما  وجود داشت( p ≥ % 2) دارياختالف معني
نشد مشاهده  يداردرصد ماده خشك گل تفاوت معني

 (.8)جدول 
ميانگين صفات ارزیابي شده با استفاده از آزمون  مقایسه

ميانگين كل دوره  آمده است. بر اساس آن، 3 جدولدر دانکن 
ميانگين و  روز 8/32برابر مورد بررسي  هايژنوتيپ گلدهي

روز بود.  7/87 برابر (0IS1تا  IS1اصفهان )ي هاژنوتيپ گروه
با متوسط دوره گلدهي  8كهگيلویهو  2دو اكسسشن گلستان

 هاژنوتيپروز بسيار بيشتر از سایر  2/72و  2/252ترتيب به
ترتيب با به 2و خوزستان 8، یزد2بوده و بعد از آنها سمنان

روز داراي بيشترین و  4/32و  2/38، 4/33
-به 2و كردستان 8، فارس2، زنجان2، لرستان2شرقيآذربایجان

روز داراي  2/88و  2/81، 4/81، 5/21، 4/24ترتيب با 
 برابر پایه ارتفاعدوره گلدهي بودند. ميانگين كل كمترین 

 متر بود.سانتي 3/252 اصفهان گروهو ميانگين  2/244
و  21، اصفهان2و سمنان 2، فارس8كهگيلویهي هاژنوتيپ
، 2/275، 272، 1/222ترتيب ارتفاع بهميانگين با  8فارس

، 2داراي بيشترین و گيالنمتر سانتي 225و  2/222
-با ارتفاع به 2و قزوین 2، تهران2، گلستان2شرقيآذربایجان

-سانتي 2/224و  5/222، 2/221، 7/218، 11برابر ترتيب 

متر داراي كمترین ارتفاع پایه بودند. ميانگين كل قطر تاج 
 7/383اصفهان  گروهو ميانگين  5/871 هاژنوتيپپوشش 

، 8، یزد21اصفهان، 8ي فارساهژنوتيپمتر بود. سانتي
برابر ترتيب بهقطر تاج پوشش با  2و خوزستان 2كرمانشاه

متر داراي سانتي 5/337و  3/348، 4/358، 2/357، 7/372
با  2و همدان 2، گيالن2، لرستان2، كردستان2گلستانبيشترین و 
و  5/221، 1/271، 8/272، 2/232ترتيب برابر قطر تاج به

 ميانگين كل تعداد برگ پایه بودند. تاجداراي كمترین  2/822
و ميانگين تعداد برگ در گروه اصفهان  5271ها برابر ژنوتيپ

همچنين ميانگين سطح سبز پایه  عدد بود. 7231برابر هم 
و ميانگين سطح سبز گروه اصفهان  225771 ها برابرژنوتيپ

، 8 و 2ي فارس هاژنوتيپمتر مربع بود. سانتي 241841هم 
از لحاظ هر دو صفت تعداد برگ و  8و یزد 2، اصفهان2سمنان

، 2، لرستان2، گيالن2داراي بيشترین و قمسطح سبز پایه 
تعداد برگ و سطح داراي كمترین هم  2و كردستان 2گلستان

و  7/2224 برابردر پایه  گلميانگين كل تعداد  بودند.سبز پایه 
 ،8یزد يهاژنوتيپعدد بود.  5/2513اصفهان  گروهميانگين 

ترتيب به گلبا تعداد  8فارسو  5، اصفهان2سمنان، 2فارس
عدد داراي  2232و  2271، 2221، 8141، 8212 برابر

با  2و تهران 2كهگيلویه، 2، گيالن2، لرستان2گلستانبيشترین و 
و  2/585، 5/442، 8/251، 4/225ترتيب برابر تعداد گل به

مترین تعداد گل در پایه بودند. عدد گل داراي ك 2/521
و ميانگين گروه  23/8 برابر هاژنوتيپگل  وزنميانگين كل 

، 2، گيالن2كهگيلویه يهاژنوتيپ بود. گرم 13/2 برابر اصفهان
 ترتيب برابرگل به ميانگين وزنبا  2و گلستان 2، اردبيل2فارس

 داراي بيشترین وگرم  52/8و  24/8، 71/8، 33/3، 71/3
متوسط با  2و هرمزگان 5، اصفهان21، اصفهان2، لرستان2قم

 78/2و  22/2، 27/2، 24/2، 21/2 ترتيب برابرگل بهوزن 
ميانگين كل ماده خشك گل  بودند.وزن گل داراي كمترین گرم 

بود.  %82/82و ميانگين گروه اصفهان  82/81برابر  هاژنوتيپ
 21/83ابر با ميانگين ماده خشك گل  بر 5اصفهان ژنوتيپ
درصد داراي كمترین  21/22با  2بيشترین و گيالنداراي 

ميانگين كل عملکرد گل پایه در متوسط ماده خشك گل بودند. 
 7/8278و ميانگين گروه اصفهان  4/8487برابر  هاژنوتيپ

 8و خراسان 2، سمنان8، یزد8 و 2ي فارسهاژنوتيپ گرم بود.
، 3222، 3222، 5241ترتيب برابر با ميانگين عملکرد گل به

، 2گرم در پایه داراي بيشترین و لرستان 3578و  3252
ترتيب برابر با عملکرد گل به 2و همدان 2، قم2، تهران2گلستان

گرم در پایه داراي  2314و  2384، 2857، 2/821، 3/827
 محمدي بودند.ي گلهاژنوتيپعملکرد گل در بين كمترین 
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 محمدیی گلهاژنوتیپهای مورد بررسی در ويژگی (ANOVA)چکیده تجزيه واريانس  -2جدول 
 (MSميانگين مربعات ) درجه  منابع 

تغييرات 
(SV) 

 

آزادي 
(DF) 

 

طول دوره 

 گلدهي

(FP) 

  ارتفاع

 پایه

(PH) 

 قطر تاج

 پوشش 

(CD) 

برگ در 

 2پایه

(L/Pl) 

سطح كل 

 2سبزپایه

(PLA) 

 تعداد گل 

 پایهدر 

(F/Pl) 

وزن تر 

 گل

(FWW) 

درصد ماده 

 خشك گل

(FDM) 

 عملکرد گل

 در پایه 

(FY/Pl) 

 8 ns7/21 ns 2448 ns 2152 *2/25 *2411 *122212 ns 281/1 ns1/812 *2322348 (Rبلوك)

 37 **8117 **5122 **32221 **328 **22111 **8217324 **77/2 ns2/311 **22844771 (Gتيمار )

 74 1/224 4/525 4888 52/4 25/8481 845247 212/1 2/213 2471328 (Eخطا )

 - - - - - - - - - 223 (Tكل )
 .اندتقسيم شده 2111هاي اوليه بر ادهد -2           دارو غيرمعني 12/1و  15/1دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: ns و ***، 

 

 برآورد همبستگی بین صفات
، ضرایب همبستگي صفات مورد بررسي را 4جدول       

نشان داده است. در كل، سه صفت طول دوره گلدهي، وزن 
خشك گل با بقيه صفات  تازه )تر( گل و درصد ماده

داري نشان ندادند. صفت عملکرد گل در همبستگي معني
، تعداد برگ گياه پایه، قطر تاج پوشش ارتفاعپایه با صفات 

در پایه، سطح كل سبز گياه و تعداد گل در پایه همبستگي 
 ( نشان داد.P≤ 12/1دار )مثبت و معني

 
 رگرسیون عملکرد گل بر ساير صفات

گام بهه گهام   چند متغيره عادي و  رگرسيوننتایج تجزیه 

هاي عملکرد گل بر سایر صفات مورد بررسي در ژنوتيپ
خالصهه شهده اسهت.     2و  5ههاي  در جدول محمديگل

واریانس رگرسيون عملکرد گل در پایه بر سایر صهفات  
بههود. در بههين   %2/12دار و ضههریب تبيههين آن  معنههي

نهد  متغيرهاي مسهتقل موجهود در سيسهتم رگرسهيون چ    
متغيره عادي، متغيرهاي ارتفاع پایه، تعداد برگ و قطهر  

ترتيهب  تاج پوشش پایه و نيز دوره گلدهي با توجيه بهه 
درصد تغييرات )واریانس( عملکرد  7و  5/2، 24، 3/54

 گل، بيشترین تأثير را در واریانس رگرسيون داشتند.
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 ای دانکن(محمدی )آزمون چند دامنههای گلن صفات مورد بررسی در ژنوتیپمقايسه میانگی -3جدول 
 طول دوره  ژنوتيپ ردیف

 گلدهي )روز(

 ارتفاع گياه
 متر()سانتي

 قطر تاج پوشش
 متر()سانتي

 تعداد برگ
 در پایه 

 زپایهسبسطح 
 (سانتيمترمربع)

 تعداد گل 
 پایه در

 وزن تر گل
 )گرم( 

 عملکرد گل
 (پایه/ )گرم 

2 EA1 f 4/24 i-h 7/218 g-d 3/822 n-j 4852 wx 72281 j-d 7/772 ef 27/2 p-l 2412 
8 WA1 f-c 1/84 h-a 2/245 g-b 1/841 m-j 4173 tu 72221 j-d 2/215 f-b 25/8 n-i 2282 
3 AR1 f-c 8/85 e-a 5/222 f-a 2/877 i-d 7181 k 285411 h-a 1/2278 bc 24/8 j-c 3124 
4 IL1 cde 2/82 i-a 1/242 d-a 2/321 k-f 5275 kl 283211 h-a 1/2857 e-b 32/8 k-c 8125 
5 TH1 f-c 8/82 ghi 5/222 g-c 4/884 o-k 3342 xy 27551 j-f 2/521 f-b 22/8 p-m 2857 
2 CM1 cde 1/32 i-c 4/282 g-b 1/831 n-k 3222 yz 24221 j-d 2/743 f-b 21/8 p-l 2527 
7 QM1 f-c 2/85 i-c 4/282 g-d 2/881 p-m 8131 z 58521 j-d 5/778 f 21/2 p-m 2384 
2 KZ1 cde 4/32 e-a 8/222 d-a 5/337 i-d 2747 j 231511 h-a 1/2421 ef 22/2 m-d 8233 
1 ZA1 def 4/81 i-e 2/222 g-c 4/881 n-k 3248 yz 24211 j-e 5/213 f-c 12/8 p-m 2422 
21 SM1 c 4/33 ab 2/275 d-a 1/322 e-b 2571 e 272311 ij 1/2221 def 15/2 cde 3252 
22 SM2 f-c 8/82 i-b 8/241 g-a 5/857 j-g 5411 pq 217811 j-c 7/255 f-c 18/8 n-j 2722 
28 BA1 cde 1/82 i-b 8/237 d-a 1/384 j-g 5522 mn 222711 g-a 1/2453 def 12/2 l-c 8221 
23 FA1 cde 3/82 ab 1/272 f-a 5/817 ab 21281 a 832211 a 1/8141 b 71/8 a 5241 
24 FA2 f-c 2/81 d-a 1/225 a 7/372 bcd 2132 c 212211 abc 1/2232 f-b 24/8 cd 3222 
25 QZ1 f-c 1/84 i-f 2/224 g-d 8/821 n-j 4213 v-t 77711 j-e 4/225 f-b 21/8 p-l 2512 
22 KR1 f-c 2/88 i-d 1/221 fg 8/272 o-j 3872 z 28851 j-e 2/723 f-c 15/8 p-m 2471 
27 KM1 cde 1/82 i-a 1/242 f-a 8/822 m-h 5825 q 215811 j-b 3/124 ef 72/2 o-k 2222 
22 KS1 cde 7/82 f-a 5/252 d-a 3/348 i-d 7822 h 248211 h-a 1/2318 f-b 82/8 j-c 3227 
21 KO2 b 2/72 a 1/222 g-b 2/838 n-J 4115 t 71781 j-g 2/585 a 71/3 n-h 2122 
81 KH2 cde 7/87 g-a 3/254 d-a 3/323 i-c 7372 f 221211 f-a 1/2537 e-b 35/8 f-c 3578 
82 GL1 a 2/252 i 1/11 g 2/232 o-k 3885 z 21271 j 4/225 bcd 52/8 op 2/821 
88 GU1 f-c 1/83 ghi 2/221 efg 5/221 p-m 8137 z 52821 hij 5/442 a 33/3 p-m 2451 
83 LO1 ef 5/21 i-c 7/287 efg 1/271 o-l 3241 z 54751 ij 8/251 f 24/2 p 3/827 
84 AK1 f-c 2/85 i-a 5/248 f-a 7/822 j-g 5577 q-o 211811 j-c 2/221 f-b 88/8 n-h 2124 
85 HO1 cde 5/82 h-a 1/245 d-a 1/331 i-d 7854 i 235211 g-a 1/2472 ef 78/2 m-d 8522 
82 HA1 f-c 2/88 i-b 4/234 g-d 2/822 n-j 4137 w-u 74221 j-f 2/241 f-b 28/8 p-m 2314 
87 YZ1 cde 2/31 h-a 7/241 e-a 8/311 m-h 5384 op 221811 h-a 1/2372 f-b 23/8 j-c 3175 
82 YZ2 cd 2/38 d-a 4/224 abc 4/358 f-b 2113 f 224411 a 1/8212 ef 18/2 cd 3222 
81 IS1 cde 1/87 g-a 2/254 d-a 2/332 j-e 2812 lm 221311 g-a 1/2523 f-b 22/8 h-c 3822 
31 IS2 f-c 8/82 e-a 2/222 d-a 8/337 i-d 7835 g 255111 d-a 1/2722 ef 24/2 i-c 3273 
32 IS1 cde 1/82 f-a 5/257 d-a 2/321 e-b 2211 e 274511 f-a 1/2553 ef 11/2 k-c 8141 
38 IS4 cde 1/82 g-a 5/241 f-a 7/823 j-e 2322 k 284211 h-a 1/2822 ef 22/2 m-e 8382 
33 IS5 cde 8/87 f-a 2/221 d-a 1/381 g-c 7211 g 251211 ab 1/2271 f 22/2 j-c 3127 
34 IS6 cde 7/31 g-a 4/258 e-a 1/315 h-c 7587 h 243711 g-a 1/2523 def 17/2 k-c 8155 
35 IS7 f-c 2/83 g-a 1/251 d-a 5/338 i-d 7151 kl 283211 e-a 1/2247 f-b 12/8 g-c 3412 
32 IS8 cde 2/87 g-a 4/241 d-a 8/331 j-e 2312 no 223711 i-a 1/2283 f-b 22/8 m-f 8848 
37 IS9 cde 2/81 f-a 7/251 d-a 2/322 h-c 7547 f 228311 g-a 1/2422 f-c 12/8 j-c 3138 
32 IS10 cde 2/82 abc 2/222 ab 2/357 i-d 7222 i 235411 h-a 1/2324 f 27/2 m-e 8321 

 4/8487  2/8  7/2224  225771  5271  5/871  244/2  32/8  كل ميانگين 

 است 15/1دار در سطح احتمال دهنده عدم تفاوت معنيوجود حداقل یك حرف مشابه نشان

 



 243      2 ، شماره22اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ايران جلد  تحقیقات ژنتیك و نشريه علمی

 

 محمدیی گلهاژنوتیپضرايب همبستگی صفات مورد بررسی در  -4جدول 

 FP PH CD L/Pl PLA F/Pl FWW FDM FY/Pl نام صفات
         2 (FPطول دوره گلدهي )

        ns 242/1- 2 (PHارتفاع گياه )

       843/1- ** 752/1 2 * (CDقطر تاج پوشش )

      ns 218/1- ** 717/1 ** 252/1 2 (L/Plتعداد برگ در پایه )

     ns 224/1- ** 773/1 ** 212/1 ** 172/1 2 (PLAسطح كل سبز پایه )

    ns 314/1- ** 731/1 ** 212/1 ** 183/1 ** 117/1 2 (F/Plتعداد گل در پایه )

   353/1 ns 122/1 ns 822/1- ns 221/1- ns 211/1- ns 852/1- 2 * (FWWمتوسط وزن تر گل )

  ns 852/1- ns 122/1- ns 271/1 ns 125/1 ns 185/1 ns 223/1 ** 738/1- 2 (FDMدرصد ماده خشك گل )

 ns 852/1- ** 752/1 ** 728/1 ** 214/1 ** 125/1 ** 182/1 ns 152/1 ns 283/1- 2 (FY/Plعملکرد گل در پایه )

 دارو غيرمعني 12/1و  15/1دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: ns و *، **
 

 

 
 محمدیهای گلساير صفات در ژنوتیپ گل بر تجزيه رگرسیون چند متغیره عملکرد –5جدول 

 سهم واريانس F (MS) ربعاتم ميانگين (SS)رگرسيون  مجموع مربعات (DF)درجه آزادي (SVمنابع تغييرات)

 2 43252241 5313122 ** 55/114 111% (R) رگرسيون

 %2   8121127 2 طول دوره گلدهي

 %3/54   83421283 2 ارتفاع گياه

 %5/2   3272722 2 قطر تاج پوشش

 %14   2151213 2 تعداد برگ در پایه

 %2/4   8148341 2 پایه سطح كل سبز

 %6/5   8413432 2 تعداد گل در پایه

 %4/5   8381255 2 لگمتوسط وزن تر 

 %5/1   842818 2 گل درصد ماده خشك

   81 2325154 47172 (E)ي آزمایش خطا

    37 44522113 (Tكل )

 دارو غيرمعني 12/1و  15/1دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: ns و *، **
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 محمدیهای گلصفات در ژنوتیپ ضرايب رگرسیون چند متغیره و رگرسیون گام به گام عملکرد گل بر ساير –6جدول 

 نام صفات
 (ibیب گرسيون)اضر

 ≥α 21چند متعيره

 (ibگرسيون)ضرایب ر

 ≥α 21گام به گام 

 مراحل رگرسيون

 گام به گام

 2 22/2 ** 24/2 ** تعداد گل در پایه

 8 551 ** 8/583 ** لگوزن تر 

 3 121/1** 121/1* پایه سطح كل سبز

 4 -3/5 ** -25/5 ** طول دوره گلدهي

 ns 28/22- * 27- 5 گل درصد ماده خشك

 ns 28/8- * 2/8- 2 قطر تاج پوشش

 - - -ns 22/1 تعداد برگ در پایه

 - - ns 57/2 ارتفاع گياه

  adj))2R 2/12 8/12ضریب تبيين تصحيح شده
 دارو غيرمعني 12/1و  15/1دار در سطح احتمال ترتيب معنيبه: ns و *، **

 
در رگرسيون چند متغيره عادي متغيرهاي مستقل 
متوسط وزن گل و تعداد گل در پایه داراي ضریب 

(، دوره گلدهي p≤12/1دار )معنيرگرسيون مثبت و 
( و p≤12/1) دارداراي ضریب رگرسيون منفي و معني

دار در سطح سطح كل سبز گياه داراي ضریب منفي و معني
گام به گام با  رگرسيونمطابق نتایج  بودند. %5احتمال 

تعداد گل در پایه و وزن تر  ترتيببه %8/12ضریب تبيين 
صورت صورت مثبت و سطح سبز و دوره گلدهي بهگل به

( و درصد p≤12/1) دارمعني منفي با ضرایب رگرسيون
صورت ماده خشك گل و قطر تاج پوشش گياه هم به

ء اجزا %5دار در سطح منفي با ضرایب رگرسيون معني
 اصلي عملکرد گل در پایه بودند.

 
 ایتجزيه خوشه

اي با استفاده از صفات مورد بررسي، در تجزیه خوشه
محمدي كشور ي گلهاژنوتيپ، %11سطح شباهت حدود 

خوشه تك  4گروه عمده و  8خوشه شامل  2را در 
با طول دوره  2گلستان ژنوتيپژنوتيپي شامل خوشه اول 

ماه(، كمترین  5/5حدود برابر روز  251) گلدهي استثنایي

تعداد گل و  ارتفاع و قطر تاج پوشش و سطح سبز،
با  2فارس ژنوتيپعملکرد گل در پایه، خوشه دوم 

تعداد گل و عملکرد گل  بيشترین تعداد برگ و سطح سبز،
با كمترین قطر تاج  2گيالن ژنوتيپدر پایه، خوشه سوم 

با كمترین  يهاژنوتيپپوشش، باالترین وزن تر گل، جزء 
سطح سبز، تعداد  دوره گلدهي، ارتفاع پایه، تعداد برگ و

 ژنوتيپ گل و عملکرد گل در پایه، خوشه چهارم
روز،  72) با طول دوره گلدهي غيرعادي 8كهگيلویه

ماه(، بيشترین ارتفاع پایه و وزن گل و جزء  5/8حدود 
ي با كمترین تعداد گل و عملکرد گل در پایه، هاژنوتيپ
، 2، كردستان2، قم2ي لرستانهاژنوتيپپنجم شامل خوشه 
و  2، تهران2، قزوین2، چهارمحال2، همدان2زنجان

داراي كمترین تعداد گل و عملکرد گل  2شرقيآذربایجان
صفات كمتر از ميانگين كل  در پایه و ميانگين سایر

ي هاژنوتيپو خوشه ششم شامل بقيه  هاژنوتيپ
 (. 2 نمود )شکلمحمدي مورد بررسي تفکيك گل

 
 (PCA) اصلیمؤلفه تجزيه به 

در تجزیه به  (PC2 و PC1) اصلي اول و دوممؤلفه دو 
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ترتيب به( Eigenvalue)با مقادیر ویژه هاي اصلي لفهؤم
واریانس كل متغيرها را  % 22حدود  12/2و  35/5

صفات  (PC1) اولمؤلفه در . (7 نمودند )جدولتوجيه 
 قطر تاج پوشش ،(PH) گياهارتفاع رویشي و زایشي 

(CD)، تعداد برگ در پایه (L/Pl) ،پایه سطح كل سبز 
(PLA) ،گل در پایه تعداد (F/Pl)  در پایهو عملکرد گل 
(FY/Pl) اما  ؛داراي ضرایب بردارهاي ویژه بيشتري بودند

زن تر و صفات مرتبط با گل مانند( PC1)دوم مؤلفه در 
و نيز  (FDM)و درصد ماده خشك گل ( FWW) لگ

با ضرایب منفي اهميت  (FP) صفت طول دوره گلدهي
 PC1بر اساس  PCAپالت تجزیه در باي ري داشتند.تبيش

 هاژنوتيپبه مکان قرار گرفتن با توجه (، 8 )شکل PC2 و
 4)شامل  منفردژنوتيپ و گروه  2توان پالت، ميروي باي

 گروه ژنوتيپي( را تشخيص داد. 8ژنوتيپ منفرد و 

صورت به 8كهگيلویهو  2، گيالن2ي گلستانهاژنوتيپ
 PC2 منفي و PC1پالت )مقادیر منفرد در منطقه سوم باي

 مثبت و PC1در منطقه چهارم ) 2فارسژنوتيپ منفي(، 
PC2  ژنوتيپژنوتيپ مانند  85عمده شامل منفي(، گروه-

 مانند 2عملکرد گل بعد از فارسبيشترین ي با ها
هاي با و نيز ژنوتيپ 8و خراسان 2، سمنان8، یزد8فارس

در عملکرد گل باالتر از ميانگين كل مانند گروه اصفهان 
 مثبت و PC1) پالتباي چهارم و اول نواحيحوزه مرزي 

PC2 هاي با شامل ژنوتيپگروه و همچنين  (و منفي مثبت
هاي ژنوتيپعملکرد گل كمتر از ميانگين كل مانند 

طور عمده به 2و لرستان 2تا قم 2، تهران2غربيآذربایجان
قرار ( مثبت PC2 منفي و PC1) پالتباي دومناحيه در 

  .(8 )شکل داشتند

 
 (PCAهای اصلی )لفهؤمتجزيه به  (Eigen vectors)و بردارهای ويژه  (Eigen value) مقادير ويژه -2جدول 

 (PC1دوم )لفه ؤم (PC1اول )لفه ؤم نام صفات

 1/22- 1/32 ارتفاع گياه

 1/12 1/41 قطر تاج پوشش

 1/14- 1/48 تعداد برگ در پایه

 1/11- 1/42 سطح كل سبز پایه

 1/14 1/48 تعداد گل در پایه

 1/27- 1/41 عملکرد گل در پایه

 1/35- 1/24- طول دوره گلدهي

 1/24- 1/12- متوسط وزن تر گل

 1/28 1/15 درصد ماده خشك گل

 2/12 5/35 مقدار ویژه

 82/2% 51/4% سهم واریانس نسبي

 22/8% 51/4% سهم واریانس تجمعي
 .مورد نظر دارندلفه ؤمداري با اعدادي كه زیر آنها خط كشيده شده همبستگي معني
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 شکل 1- دندروگرام تجزيه خوشهای بر اساس صفات مورد بررسی در 32 ژنوتیپ گلمحمدی )منشأ و مشخصات ژنوتیپها در جدول 1 آمده است(

 

 
 (آمده است 1ها در جدول و مشخصات ژنوتیپمنشأ ) محمدیی گلهاژنوتیپ (PCA)های اصلی لفهؤمپالت( تجزيه به نمودار )بای -2 شکل

 
 بحث

مورد بررسي در غني براي صفات وجود تنوع ژنتيکي      
پایه، قطر تاج  ارتفاعاین تحقيق شامل طول دوره گلدهي، 

پوشش، تعداد برگ در پایه، سطح كل سبز گياه، تعداد گل 
در بين در پایه، متوسط وزن تر گل و عملکرد گل در پایه 

زیرا  ،مورد انتظار بود محمديي مختلف گلهاژنوتيپ
مختلف هاي مورد بررسي متعلق به مناطق ژنوتيپ

 هاي گرم و مرطوبژنوتيپمتنوع )ي هااكولوژیکي و اقليم
( در 8117و همکاران ) Kazemi( بود. خشك تا سرد و

 Tabaei– و Kodoriشرایط اكولوژیکي استان خوزستان، 

Aghdaei (8122 ،در شرایط استان كرمان )Haghi Kashani 

 شرایط استان اصفهان )كاشان(( در 8128و همکاران )
( در شرایط استان 8128و همکاران )  Aghdaei –Tabaeiو

( در شرایط استان 8125و همکاران ) Yousefiالبرز و 
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محمدي هاي مورد بررسي گلكرمانشاه هم تنوع بين ژنوتيپ
دار اعالم را از لحاظ عملکرد گل و برخي اجزاي آن معني

et Aghdaei -Tabaei)ن اققمحهمچنين تعدادي از  نمودند.

., et al., 2003; Jaymand et al.,2002, 2005; Rezaei al

. 2005, et al., 2007; Yousefi et al2004; Babaei 

Aghdaeil, 2011 -Kodori and Tabaei 2009 a,b, ) 
محمدي از لحاظ هاي مختلف گلبين ژنوتيپرا وجود تنوع 

محمدي هاي گلخصوصيات رویشي پایه سایر صفات مانند
وجود  اند.و نيز كميت و تركيبات اسانس آنها گزارش نموده

تواند زمينه الزم را صفات مياین تنوع ژنتيکي غني براي 
براي اقدامات اصالحي مانند روشهاي متفاوت گزینش 

محمدي در گل)هيبریداسيون( يري گو دورگ)سلکسيون( 
 .كند فراهم

آزمون دانکن،  باميانگين صفات ارزیابي شده  مقایسه
را براي  كشورمحمدي ي مختلف مورد بررسي گلهاژنوتيپ
. بندي نمودهاي متفاوتي دستهدر گروه مورد مطالعهصفات 

محمدي، گل آن و اصوال ارزشمندترین بخش گياه گل
محمدي در ایران هم براي استفاده مهمترین هدف كاشت گل

عملکرد گل هم مهمترین صفت  بنابراین باشد.از گل آن مي
بررسي با هاي اصالحي این گونه است. ها و پروژهدر برنامه

-ژنوتيپ توان دریافت كهمي هاژنوتيپميانگين عملکرد گل 

طور عمده متعلق به ي با عملکرد گل باال در این تحقيقها
با اقليم  كاشانیزد و  مناطق مركزي كشور مانند فارس،به 
از  اغلبو باشد خشك و خشك ميطور عمده گرم و نيمهبه

اند كه سابقه بسيار طوالني در آوري شدهمنطقه كاشان جمع
 توان استنباطبنابراین مي محمدي دارد.گلوري افركشت و 

حاصل  شرایط محيطي،ثير أتنمود كه این برتري عالوه بر 
ان كارگلخواسته و ناخواسته اي هاي مکرر و دورهگزینش

 سویياز  ،منطقه كاشان براي بهبود عملکرد گل بوده است
گزینش مستقيم براي بهبود عملکرد گل را نيز ثر ؤمنقش 

با عملکرد هاي ژنوتيپ بخش عمده مقابل دهد. درنشان مي
، 2، همدان2تهران ،2، گلستان2لرستان گل ضعيف مانند

و  2، قزوین2شرقي، آذربایجان2كردستان ،2گيالن ،2زنجان
غيره مربوط به نواحي معتدله و سردسيري و با رطوبت بيشتر 

شرایط محيطي، كشت ثير أتدر كشور است كه عالوه بر 
كشور  يمحمدي در این مناطق نسبت به مناطق مركزگل

توسط )گزینش مشمول سابقه كمتري داشته و در طول زمان 
توان استنباط نمود كه . بنابراین مياست بودهكمتري  (نازارع

 ،متعلق به نواحي معتدلهمحمدي هاي گلژنوتيپ در كل
 أمنشبا هاي ژنوتيپكشور نسبت به و مرطوب سردسيري 

 مناطق گرم و خشك عملکرد گل كمتري دارند. 
همبستگي بين صفات مورد بررسي و ارتباط باالي نتایج 

 ششپایه، قطر تاج پو ارتفاع ویژه صفاتصفات با هم و به
، تعداد برگ در پایه، سطح كل سبز گياه و تعداد گل در گياه

-پایه با عملکرد گل پایه، به نوعي دیگر در نتایج رگرسيون

گردید. ضریب یيد أتهاي چندمتغيره عادي و گام به گام 
( در هر دو رگرسيون عادي و گام به 2R=%12تبيين باال )

با سایر  گام نشانگر توجيه بخش عمده تغييرات عملکرد گل
سهم  جود در سيستم رگرسيون بود.وصفات مورد بررسي م

تعداد برگ و قطر تاج پوشش پایه و  ،باالي صفات ارتفاع
باالي این ثير أتدر واریانس رگرسيون بيانگر  دوره گلدهي

عملکرد گل است. البته براساس ضرایب  صفات در تغييرات
بت رگرسيون آنها صفات وزن گل و تعداد گل در جهت مث

داشتند. ثير أتاما دوره گلدهي در جهت منفي بر عملکرد گل 
صفات شامل ترتيب به گام به گام نهایي رگرسيونبرازش 

مثبت و سطح سبز و دوره گلدهي  در جهتگل و وزن تعداد 
دیگر، در گزینش غيرمستقيم عبارتبه در جهت منفي بود.

عداد و توان روي مقادیر باالتر تبراي بهبود عملکرد گل مي
 كيدأتسطح سبز و دوره گلدهي  وزن گل یا مقادیر كمتر

و  (8117)و همکاران  iZeinalاین نتيجه با نتایج  نمود.
Haghi Kashani ( 8128و همکاران) مطابقت دارد. -Tabaei

Aghdaei  ( روابط بين صفات در 8122و همکاران )
محمدي را در شرایط دزفول )استان هاي مختلف گلژنوتيپ

بين عملکرد گل با كه خوزستان( بررسي و اعالم نمودند 
گلبرگ همبستگي مثبت و گل تر و خشك وزن و تعداد گل 

رگرسيون گام به گام همچنين در  داري وجود داشت.و معني
درصد ماده خشك  و وزن تك گل ،تأثير صفات تعداد گل

ه و مدل رگرسيوني خطي این دار بودگل بر عملکرد گل معني
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این نتيجه توسط تجزیه عليت  ارتباط را به خوبي نشان داد.
هم دار این صفات بر عملکرد گل مستقيم و معني هاياثرو 

( هم 8121و همکاران ) Aghdaei -Tabaeiگردید.یيد أت
اعالم نمودند اگرچه صفات تعداد گل، وزن تك گل، قطر 

ار و تاریخ شروع طول خ تاج پوشش، طول گوشوارك،
فعاليت جوانه در رگرسيون گام به گام عملکرد گل بر سایر 
صفات باقي ماندند اما صفات تعداد گل و وزن تك گل 

البته باید بيشترین تغييرات عملکرد گل را توجيه نمودند. 
اشاره نمود اگرچه باال بودن سطح سبز نشانه افزایش نسبت 

منفي بر عملکرد ثير أترشد رویشي به زایشي و از این جنبه 
اما نکته مهم تعادل بين  استعنوان ثمره مرحله زایشي هگل ب

هاي با گل بيشتر زیرا ژنوتيپ ،رشد رویشي و زایشي است
 نياز به توان رویشي باالتري هم دارند.    

فاصله  تحقيق پي بردن بهاین یکي از اهداف 
محمدي كشور و ي گلهاژنوتيپمورفوژنتيکي بين 

اي بود. كار تجزیه بندي آنها با استفاده از تجزیه خوشهگروه
هاي با شباهت بيشتر را در یك ست كه گروها اي آنخوشه

و تعداد آنها را در مطالعات بعدي كند گروه جدید ادغام 
( PCAهاي اصلي )لفهؤماما كار تجزیه به  ؛كاهش دهد

اصلي لفه ؤمري تكاهش تعداد متغيرهاي همبسته به تعداد كم
(PCمستقل كه تركيب خطي از متغيرهاي اوليه هستند، مي )-

تفکيك اي تجزیه خوشه(.  1994et alMoghadam ,.باشد )
نمایش و  %11در سطح شباهت  هاژنوتيپمناسبي را از 

با  2گلستان هاي با تظاهرات غيرعادي صفات مانندژنوتيپ
 تعداد ینبا بيشتر 2روز(، فارس 251) دوره گلدهي استثنایي

عملکرد گل با  2، گيالنعملکرد گلو  ، سطح سبزو گل برگ
با دوره گلدهي  8يلویهگكه بسيار كم اما با گلهاي سنگين و

را از دو  روز(، بيشترین ارتفاع پایه و وزن گل 72) غيرعادي
تر )با ي مناطق معتدل، سرد و مرطوبهاژنوتيپگروه 

عملکرد گل و اجزاء آن كمتر از ميانگين( و گروه بقيه 
 .تفکيك نمود هاژنوتيپ

تجزیه به پالت حاصل از در باي هاژنوتيپپراكنش 
 PC1)اصلي اول و دوم لفه ؤمبر اساس دو  اصليهاي لفهؤم
ها در مطابقت بسيار زیادي با تفکيك ژنوتيپ ،(PC2 و

طوري كه در تفکيك بر مبناي به ،اي نشان دادتجزیه خوشه
اول اصلي هاي لفهؤمیعني عمده تركيب خطي متغيرهاي اوليه 

صورت گروهي و به ها( هم ژنوتيپPC2 و PC1و دوم )
گروه مشابه تركيب متغيرهاي اوليه در تجزیه   2 منفرد در

واریانس كل  %21توجيه بيش از  اي تفکيك شدند.خوشه
اصلي اول و دوم نشانگر كارآمدي تجزیه لفه ؤمصفات با دو 

PCA .هاي نتایج تجزیه در تركيب و تبدیل صفات بود
تحقيق با نتایج حاصل این بدست آمده در  PCAاي و خوشه

Tabaei-هاي چندمتغيره انجام شده توسط از تجزیه

Aghdaei ( 8121و همکاران ،)Kazemi  و همکاران
(8117،) Kiani  ( 8111و همکاران،)  ematiN

Loghmahani و (8122) همکاران و Yousefi  و همکاران
اي و نتایج هر دو تجزیه خوشه ( مطابقت نسبي دارد.8125)

PCA  پالت دروگرام و بايدر دن هاژنوتيپو پراكنش
ي هاژنوتيپ دهنده وجود تنوع ژنتيکي غني بينمربوطه نشان

مطالعه محمدي كشور از لحاظ صفات مورد مورد بررسي گل
هاي اصالحي و قابليت استفاده از این تنوع در برنامه

هاي محمدي مانند بهبود عملکرد گل از طریق گزینشگل
مستقيم و غيرمستقيم )از طریق اجزاء عملکرد گل( و یا 

اي با فاصله هگيري از طریق هيبریداسيون ژنوتيپدورگ
منظور برخورداري از ژنتيکي دورتر )تشابه كمتر( به

هاي با مندي از ژنوتيپروزیس بيشتر و همچنين بهرههت
 ویژگيهاي انحصاري مانند دوره گلدهي باالتر است.
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Abstract 

    To evaluate the genetic variation of Rosa damascena as an important aromatic and medicinal 

species, 38 genotypes of this species were studied for the diversity of phenological and 

morphological traits (flowering period, plant height, canopy diameter, number of leaves at the 

plant, total green area of the plant, number of flowers per plant, fresh weight and percentage of 

dry matter content of flowers and flower yield per plant) in a randomized complete block design 

with three replications in Zalleh Research Station of Sanandaj, Iran during 2004-2008. The 

results showed significant differences (p≤ 0.01) among the genotypes, in terms of the studied 

traits. The average total yield of fresh flowers was 2427.4 g/plant. The genotypes belonging to 

temperate and cool areas had lower flower yields than those originated from hot and dry areas. 

Flower yield showed a significant  and positive correlation with the crown height and diameter, 

the number of leaves, total green surface, and the number of flowers per plant (p ≤ 0.01). The 

results of stepwise regression showed that the flower weight and number positively, while the 

total green surface and flowering period negatively correlated with flower yield. The results of 

cluster analysis (CA) grouping were relatively consistent with segregation based on the flower 

yield and characteristics of genotypes origin areas. The results of principal component analysis 

(PCA) showed high consistency with the CA results, but the genotypic separation in PCA 

method was clearer. The overall results of this study along with CA and PCA analyzes showed 

considerable rich genetic variation among the genotypes in terms of phenological and 

morphological traits and the possibility of using this diversity in Iranian Damask rose breeding 

such as improving flower yield through direct and indirect selections (through flower yield 

components) or hybridization of genotypes with a greater genetic distance for the use of higher 

heterosis. 

    

Keywords: Principal component analysis, Cluster analysis, Stepwise Regression, Correlation 

coefficient. 
 


