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  چکیده

  

از مناطق مختلف ایران آوري شده جمع ژنوتیپ 20محمدي، تعداد گلبوته  در  گل عملکرديبه منظور ارزیابی عملکرد و اجزا

محمدي واقع در ایستگاه تحقیقات مناطق خشک و بیابانی هاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی گلدر قالب طرح بلوك

صفات مورد مطالعه شامل عملکرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، ارتفاع .  مورد بررسی قرار گرفت1387 و 1386 هايسال ردکاشان 

گیاه، طول برگ، عرض برگ، سطح برگ، طول غنچه، عرض غنچه، طول گوشوارك، عرض گوشوارك، وزن تک گل، طول نهنج، 

تجزیه . ندهی بودددهی و طول دوره گلدهی، زمان شروع گلن شروع غنچهعرض نهنج، تعداد گلبرگ، زمان فعال شدن گیاه، زما

. وجود دارد یمثبتقوي  رابطه ،میان برخی از صفات مورد مطالعه نظیر تعداد گل در بوته و عملکرد گلنشان داد که همبستگی 

در  ، تعداد گل در بوته و وزن تر هر گلاي براي عملکرد گل در هر بوته نشان داد که صفاتنتایج تجزیه رگرسیون مرحلههمچنین، 

 که تعداد گل در نمودمشخص تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر نیز . کنندمیتوجیه  درصد تغییرات عملکرد گل در بوته را 94 مجموع،

معیار به عنوان ند نتواتعداد گل در بوته و وزن تر گل میدست آمده، ه  نتایج ببنابر. رد باالترین اثر مستقیم را بر عملکرد دا،بوته

  .در نظر گرفته شوندمحمدي  گلژنوتیپمناسبی براي عملکرد گل در هر 
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  مقدمه                                    

Rosa damascena)محمدي گل Mill.) ،مهمترین از 

ه در شرایط باشد ک میRosaceaeخانواده  هاي معطرگونه

این گونه ابتدا به . یابدمختلف آب و هوایی ایران پرورش می

ریه وکشورهاي مراکش، سدر ی روییده و هنوز صورت وحش

کشور ما نیز به عنوان . رویدو استرالیا به صورت خودرو می

 به علت رایحه  این گل.)7( استمنشاء این گیاه شناخته شده 

کشت شده و  العاده و تنوع ارقام در بسیاري از مناطق دنیافوق

). 12( اي دارددر آثار تاریخی و ادبی مختلف جایگاه ویژه

 ، به عنوان منبع غنی ویتامین ثها و کوزه گل آنگلبرگ

بخشی و اسانس آن اثرات ضدویروسی گالب آن خاصیت آرام

محمدي همانند  تولید گل در گل).17و  16( و باکتریایی دارد

جه فعالیت تعداد زیادي از سایر محصوالت زراعی و باغی نتی

و تحت عملکرد، یک صفت کمی . هاي رشد استفرآیند

 لذا عوامل محیطی تأثیر زیادي ،کنترل تعداد زیادي ژن است

ست به  بنابراین در مراحل اولیه اصالحی بهتر ا. دارندآنبر 

کننده آن در گزینش بوته استفاده  تعیینيجاي عملکرد از اجزا

 يهمچنین عملکرد گل ناشی از اثرات تجمعی اجزا. شود

ها با ن اجزاء و رابطه آشناسایی این. باشددهنده آن میتشکیل

ر ث مؤ،هاي پرمحصولتواند در گزینش ژنوتیپعملکرد گل می

حلیل هاي مختلفی براي تجزیه و تروش ).10( واقع شود

 مطالعهمورد  به هدف با توجه  عملکرد وجود دارد کهياجزا

ها و تجزیه از تجزیه عامل. شوند می انتخابژوهشگرپتوسط 

 عملکرد در بین يملکرد و اجزاضرایب مسیر جهت ارزیابی ع

  استشدههاي گیاهان زراعی و دارویی نیز استفاده ژنوتیپ

اي در زمینه تنوع ژنتیکی تحقیقات گسترده. )9 و 4، 3، 2(

محمدي ایران با استفاده از عملکرد گل و نشانگرهاي گل

، 5( مختلف ایران صورت گرفته استمناطق مورفولوژیکی در 

تگی بین صفات مختلف به ویژه سهمبتعیین  .)8 و 7، 6

به  آن یمعلول روابط علت و تعیین آن و يعملکرد گل و اجزا

  دهد کهمی را امکاناین متخصصین اصالح نباتات 

 شود منتهی به عملکرد بیشتر میترین ترکیب اجزاء کهمناسب

انتخاب بر اساس  ،مطالعات نوع این در. انتخاب نمایند را

داشته  تواند نتایج مطلوبیی تنهایی نمههاي ساده بیگهمبست

مستقیم غیر اثرات مستقیم و کهاست  بنابراین ضروري .شدبا

ضرایب از طریق تجزیه و تحلیل ثر بر عملکرد ؤصفات م

که اطالعات بسیار کمی آنجایی از .)4( تعیین گردندمسیر 

درباره روابط بین صفات مورفولوژیک و فنولوژیک با صفت 

وته وجود دارد، این آزمایش به منظور بررسی عملکرد گل در ب

 هاي گلن این صفات در بین ژنوتیپروابط موجود میا

ریزي هاي اصالحی طرحکارگیري در برنامههمحمدي براي ب

                                .گردید

  

  هامواد و روش

که محمدي  ژنوتیپ گل20 هاي پاجوش،در این تحقیق

اردبیل، لرستان، ایالم، قم، زنجان، ( کشوراز مناطق مختلف 

، )2( فارس اراك، سمنان، کرمان، کردستان، کرمانشاه، گیالن،

وري شدند، در قالب آ جمع)و همدان) 4(  اصفهان،)2( یزد

در ایستگاه  هاي کامل تصادفی با سه تکرارطرح بلوك

کاشته  1384در سال تحقیقات مناطق خشک و بیابانی کاشان 

.  متر بودسه ها در هر کرتها و بین بوتهصله ردیففا .شدند

هاي هرز به طریق مبارزه با علفاي و آبیاري به صورت قطره

 در هر قبل از کاشت. گردیدمیو با دست انجام مکانیکی 

 150و  نیتروژنه کیلوگرم کود 150 تن کود دامی، 50هکتار 

  صفت15 .کیلوگرم کود فسفات آمونیوم به زمین داده شد

مورفولوژیکی و فنولوژیکی از قبیل ارتفاع گیاه، طول 

عرض برگ، طول برگ، سطح گوشوارك، عرض گوشوارك، 

برگ، طول غنچه، عرض غنچه، تعداد گل در بوته، عملکرد 

گل در بوته، وزن تر گل، تعداد گلبرگ، زمان فعال شدن گیاه، 

دهی بر روي سه بوته در هی و طول دوره گلدزمان شروع گل

ضرایب همبستگی فنوتیپی . گیري و ثبت شدکرت اندازههر 

با استفاده از روش . صفات به روش پیرسون محاسبه گردید

اي، صفاتی که بیشترین اهمیت را در توجیه رگرسیون مرحله

سپس آثار . تغییرات عملکرد گل داشتند، مشخص گردید

مستقیم و غیرمستقیم صفات وارد شده به مدل رگرسیون چند 

ه بر روي عملکرد گل در هر بوته با استفاده از روش متغیر

  . تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر تعیین شد
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  نتایج                                       

بین دو متغیر شدت رابطه خطی بین  تجزیه همبستگی

نتایج حاصل از تجزیه همبستگی . دهددو متغیر را نشان می

. شودمشاهده می )1(جدول  ات درفنوتیپی بین میانگین صف

در ارتباط با صفات مرتبط با عملکرد صفات مورفولوژیکی و 

با توجه به جدول، . فنولوژیکی دخیل در آن بررسی شدند

عملکرد گل در بوته با صفات ارتفاع گیاه، تعداد گل در بوته 

دهی همبستگی مثبت دارند و در این میان و طول دوره گل

دهنده  باالترین همبستگی را دارد که نشانتعداد گل در بوته

صفت . یاد این صفت در افزایش عملکرد استزتأثیر بسیار 

تعداد گل در بوته با صفات ارتفاع گیاه، عملکرد گل در بوته 

دهنده این دهی همبستگی مثبت دارد و نشانو طول دوره گل

دهی باعث افزایش موضوع است که افزایش طول دوره گل

دیگر صفت مرتبط با عملکرد، تعداد . شود میتعداد گل

این صفت با طول غنچه در سطح یک درصد . گلبرگ است

همچنین طول، عرض و سطح برگ نیز . همبستگی منفی دارد

سطح  ،در این بینبا تعداد گلبرگ همبستگی منفی دارند و 

دهنده این  نشاناین امر. برگ بیشترین مقدار منفی را دارد

تر باشد، تعداد گلبرگ برگ کوچکسطح است که هر چه 

دهی صفات شروع فعالیت گیاه و شروع گل. تر استبیش

داراي همبستگی مثبت در سطح یک درصد با تعداد گلبرگ 

گل  وزن تر. دهی داردت که باالترین مقدار را شروع گلاس

هم که یکی دیگر از صفات مرتبط با عملکرد است، داراي 

در سطح یک درصد  غنچه صفت عرضهمبستگی مثبت با 

  . است

هاي مثبت و صفات فنولوژیکی نیز داراي همبستگی

 شروع فعالیت گیاه با طول غنچه ، مثالبه عنوان. منفی هستند

دهی با شروع گل. رابطه مثبت و با ارتفاع گیاه رابطه منفی دارد

طول غنچه رابطه منفی و با طول و عرض گوشوارك 

دهی نیز با عرض و سطح وره گلطول د. همبستگی مثبت دارد

با توجه به ضرایب به دست آمده . برگ همبستگی مثبت دارد

، باشددهی دیرتر از این همبستگی، هرچه زمان شروع غنچه

  تر شده است و هر چه شروعوتاهدهی کطول دوره گل

  

. شودمیتر دهی کوتاه، طول دوره گلباشددهی دیرتر لگ

دهی ، گلدبیفتهی دیرتر اتفاق دنتیجه هر چه شروع غنچهدر

  .شودمینیز دیرتر آغاز 

با استفاده از تجزیه رگرسیون گام به گام، عوامل مؤثر 

باشد، بررسی ترین خصوصیت میدر عملکرد گل که مهم

به علت عوامل مخفی و اثرات متقابل، ضریب . شدند

دهنده رابطه واقعی بین عملکرد و سایر صفات همبستگی نشان

بنابراین در رگرسیون گام به گام از کلیه صفات . شدبانمی

در این تجزیه سرانجام مشخص شد که دو صفت  .استفاده شد

عمده ) متغیر مستقل(تعداد گل در بوته و وزن تر هر گل 

تعداد گل . کنندرا توجیه می) متغیر وابسته(تغییرات عملکرد 

در  درصد از تغییرات عملکرد را تبیین کرد و 88در بوته 

 درصد از 94 اًمرحله دوم با صفت وزن تر گل مجموع

همچنین نتایج نشان ). 2جدول (تغییرات عملکرد توجیه شد 

داد که ضرایب رگرسیون وارد شده به مدل از نظر آماري 

  .داري داشتندتفاوت معنی

معادله رگرسیون و جدول مربوط به آن در زیر آورده شده 

:است

y = 0.938 x1 + 0.248 x2

1(  

  x2تعداد گل در بوته و x1 عملکرد، yله،در این معاد

  .باشد میوزن تر گل

آثار مستقیم و ) مسیر(در بررسی تجزیه علیت 

غیرمستقیم دو صفت تعداد گل در بوته و وزن تر گل بر روي 

  ).3جدول (عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفتند 

هاي مورد  کلیه ژنوتیپدرتجزیه و تحلیل ضرایب 

لعه نشان داد که اثر مستقیم تعداد گل در بوته بر روي مطا

عملکرد مثبت و قابل توجه بود و اثر غیرمستقیم این صفت از 

اثر مستقیم و . طریق وزن تر گل ناچیز و غیرقابل توجه بود

  .غیرمستقیم وزن تر گل روي عملکرد برابر و مثبت بود

اد گل بر اساس جدول بیشترین اثر مستقیم عملکرد توسط تعد

  .شوددر بوته توجیه می
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   صفت مورد مطالعه در گل محمدي15ضرایب همبستگی فنوتیپی در  - 1جدول 

  

  صفت

  طول

  غنچه

عرض 

  غنچه

طول 

گوشوار

  ك

عرض 

  گوشوارك

  طول

  برگ

  عرض

  برگ

  سطح

  برگ

  شروع

  فعالیت

  شروع

  هیدگل

طول 

  دوره

  دهیگل

  ارتفاع

  گیاه

عملکر

  د

 گل در

  بوته

تعداد 

  گل

در 

  بوته

  ادتعد

  گلبرگ

 وزن

 گلتر

                              1  طول غنچه

                            1  -11/0  عرض غنچه

  طول گوشوارك
**

66/0-  22/0  1                          

  عرض گوشوارك
**

71/0-  29/0  
**

70/0  1                        

  طول برگ
* 

55/0  12/0-  30/0-  
**

71/0-  1                      

  عرض برگ
**

61/0  04/0  38/0-  
**

78/0-  
**

85/0  1                    

  سطح برگ
**

58/0  10/0-  30/0-  
**

70/0-  
**

65/0  
**

80/0  1                  

  شروع فعالیت
*

46/0  24/0-  37/0-  28/0-  08/0-  11/0  11/0  1                

  دهیشروع گل
**

75/0-  15/0  
*

54/0  
**

82/0  
**

 69/0-  
**

82/0-  
**

90/0-  17/0-  1              

  دهیطول دوره گل
*

50/0  33/0-  19/0-  
*

50/0-  43/0  
*

55/0  
**

69/0  25/0  
**

 66/0-  1            

  -16/0  -30/0  ارتفاع گیاه
*

50/0  35/0  04/0-  30/0-  10/0-  
**

65/0-  24/0  13/0-  1          

  -35/0  -37/0  40/0  22/0  24/0  -07/0  20/0  -05/0  25/0  عملکرد گل دربوته
*

47/0  
**

57/0  1        

  -38/0  -38/0  41/0  26/0  32/0  -14/0  16/0  -18/0  27/0  تعداد گل در بوته
*

46/0  
**

63/0  
**

94/0  1      

  تعداد گلبرگ
**

67/0-  11/0-  
**

57/0  
**

73/0  
**

62/0-  
**

69/0-  
**

75/0-  07/0  
**

89/0  38/0-  21/0  25/0-  26/0-  1    

  -02/0  وزن تر گل
**

66/0  03/0  23/0  05/0-  06/0  04/0-  08/0-  09/0  24/0-  19/0-  03/0-  28/0-  10/0-  1  

*

  و
** 

  .باشنددار می درصد معنی1 و 5تمال به ترتیب در سطح اح - 

  

   رگرسیون گام به گام- 2جدول 

  مراحل رگرسیون گام به گام  متغیر وارد شده به مدل

  2گام   1گام 

  37/80)عرض از مبدأ( عدد ثابت
**

688-  

تعداد گل در بوته
**

66/1  
**

78/1  

  -  وزن تر گل
**

5/348  

  88/0  94/0(R2)ضریب تبیین 
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   مناطق مختلف ایران(.Rosa damascena Mill) هاي گل محمديبررسی روابط بین عملکرد گل و اجزاي آن در ژنوتیپ: حقی کاشانی و همکاران

  مبستگی عملکرد گل در بوته با صفات باقیمانده در مدل رگرسیونی گام به گامزیه علیت ه تج- 3جدول 

  

کل اثراثر غیرمستقیم از طریق

اثر مستقیم  متغیر

)همبستگی(وزن تر گلتعداد گل در بوته

19/066/0-47/0  تعداد گل در بوته

60/0-30/030/0  وزن تر گل

  72/0=  باقیمانده اثر

  

  ثبح                                      

هاي اصالحی، بررسی همبستگی بین صفات در برنامه

از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا زمانی که براي صفتی 

گیرد باید به تأثیر آن صفت بر صفات گزینش صورت می

وجود همبستگی باال و مثبت بین صفات . دیگر توجه شود

ل کننده و قابعملکرد گل و تعداد گل در هکتار بسیار توجیه

انتظار است، چرا که هر چه تعداد گل در واحد سطح بیشتر 

همچنین همبستگی . رودباشد، به نوبه خود عملکرد نیز باال می

ن دهنده ایدهی نشاندار عملکرد با طول دوره گل معنیمثبت و

دهی بیشتر باشد، عملکرد نکته است که هر چه طول دوره گل

جهت تعیین میزان مطالعات مختلفی . یابدنیز افزایش می

همبستگی بین صفات مختلف در محصوالت زراعی و دارویی 

دهد بهبود توأم همه صفاتی که انجام شده است که نشان می

 آن مؤثر بوده است همبستگی مثبت با عملکرد دارند، در بهبود

اي صفت عملکرد گل در هر تجزیه رگرسیون مرحله .)10(

 صفات به عنوان متغیر بوته به عنوان متغیر وابسته و بقیه

مستقل همچنین نشان داد که صفاتی مانند وزن تر گل و تعداد 

  گل در هر بوته بیشترین تغییرات عملکرد را تبیین کرده و

   عملکرد گل در هر بوته مطرحيترین اجزابه عنوان مهم

هاي توانند به عنوان شاخصهمچنین این صفات می. باشندمی

. د گل در هر بوته به حساب آیندانتخاب براي بهبود عملکر

نتخاب و هاي ااي شاخصبر اساس تجزیه رگرسیون مرحله

 در محصوالت زراعی و دارویی  عملکرديترین اجزامهم

روش تجزیه مسیر به عنوان ). 19 و 17 ،10( دند شمعرفی

ابزاري براي تعیین اهمیت صفات مؤثر بر عملکرد مورد 

هاي ش ماهیت همبستگیاین رو. استفاده قرار گرفته است

ساده را نشان داده و میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم 

 ،در این مطالعه). 14 و 13( کندمتغیرهاي وابسته را تعیین می

. مستقیم است هر بوته داراي اثر مستقیم و غیرگل در وزن تر

عملکرد بوته، اثر مستقیم باالیی بر همچنین تعداد گل در هر 

در . بود از طریق وزن تر گل ناچیز یم آن،تقو اثر غیرمسداشت 

باعث هایی با تعداد گل باال، ژنوتیپتوان با انتخاب نتیجه می

  .گردیدبهبود عملکرد گل در هر بوته 

توان گفت که هاي انجام شده، میبر اساس کلیه تجزیه

ترین تر هر گل به عنوان مهمتعداد گل در هر بوته و وزن 

ملکرد گل در هر بوته بوده و گزینش دهنده ع تشکیلياجزا

هاي با تواند منجر به ژنوتیپمستقیم روي این صفات می

هاي با عملکرد باال عملکرد باال شود و براي رسیدن به ژنوتیپ

  . روي بهبود این صفات کار کردباید

  

   مورد استفادهمنابع                          

 اي بر تحلیل رگرسیونقدمه م)1377(  او سلطانی.  عرضایی . 1

   . ص152 ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.کاربردي

  بررسی تنوع صفات زراعی، سیتوژنتیک،)1382(زینلی ح  . 2

نامه دکتري، دانشکده یانپا. هاي ایرانشیمیایی در نعناعفیتو

  . ص129 .صنعتی اصفهان دانشگاه ،کشاورزي

17



1391، بهار 1، شماره 14زراعی کشاورزي، دوره بهمجله 

 جهت بررسی  چند متغیره تجزیه و تحلیل)1376( سر بسیاه . 3
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Abstract

This study was carried out to investigate flower yield and yield components in Iranian Rosa 

damascena using 20 genotypes, collected from different regions of Iran and grown in Drylands and 

Deserts Research Station of Kashan, Iran, using a randomized complete block design with three 

replications in 2007-2008. Flower yield per plant, number of flowers per plant, plant height, leaf 

length, width, length and width of bud, length and width of pedicle, fresh weight of flower, number 

of petal per flower, length and width of receptacle, plant growth date, budding date, time of 

flowering and flowering period were recorded. A significant phenotypic correlation indicated a 

strong positive relationship between flower yield and number of flowers per plant. Result of 

stepwise regression analysis showed that 94 percent of total variation of flowers yield per plant 

could be explained by number of flowers per plant and weight of the fresh flower. The path analysis 

indicated that the number of flower per plant had the most direct effect on the yield. This suggested 

that number of flowers per plant and weight of the fresh flowers are the most important components 

determining flower yield per plant in Damask rose.

Keywords: Correlation, Path analysis, Rosa damascena, Stepwise regression analysis, Yield
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