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  چکیده

ي گل ها ژنوتیپعملکرد گل و خصوصیات مورفولوژیکی به منظور ارزیابی تنوع در 
از این گیاه  ژنوتیپهفده مناطق مرکزي کشور، تعداد  )Rosa damascena Mill.( محمدي

بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعۀ تحقیقاتی مؤسسۀ  آزمایشیدر یک طرح 
روشهاي . مورد بررسی قرار گرفت 1380- 1383زراعی هايسال در تحقیقات جنگلها و مراتع

تعداد  ،اجزاي آن شامل عملکرد گلبراي عملکرد و  ها ژنوتیپ یابیارزدر  آماري چند متغیره
مورفولوژیکی از قبیل ارتفاع گیاه، قطر صفات و  درصد ماده خشک گلو  ، وزن تک گلگل

عرض گوشوارك، تراکم و ، طول عرض برگچهو  پوشش، زاویه شاخه، تراکم برگ، طول
نشان  داري معنیاختالف مورد مطالعه  از نظر صفات ها ژنوتیپ. بکار گرفته شد وطول خار

گل در هکتار  و تعداد عملکردویژه  داري میان صفات مختلف به معنیهمبستگی  همچنین. دادند
 3و  2، 1 لفهؤم هس ،هاي اصلی از تجزیه به مؤلفه بر اساس نتایج بدست آمده .مشاهده گردید

. نمودندتبیین تنوع را  کل درصد از 64/61و در مجموع  17/15 و 51/20 ،96/25به ترتیب 
 نمونه میانبیشترین فاصله ژنتیکی،  که در چهار گروه قرار داد را ها ژنوتیپاي نیز  تجزیه خوشه

بر  ها ژنوتیپ عیزبدست آمد، همچنین توتهران آوري شده از استان  نمونه جمعو  1اصفهان
با  ،بندي این گروه براساس .ت داشتمطابق اي خوشهاصلی با نتایج تجزیه  مؤلفهاساس سه 

از نظر صفات مورد مطالعه  هتروزیس گروه بیشترین چهارمین ول بااي گروه ها ژنوتیپتالقی 
، گل محمدي هاي اصالحی در برنامه توان بنابراین میو  توان حاصل نمود در این بررسی را می

  .تالقیها استفاده کرد ي مذکور به عنوان والد درها ژنوتیپاز 
  

روشهاي آماري چند تنوع، ، )Rosa damascena Mill(. گل محمدي :ديهاي کلی واژه
  مناطق مرکزي ایران و متغیره

                                                      
  13185 – 116سسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی ؤم -1

E.mail: tabaei@rifr-ac.ir 
   دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد -2

mailto:tabaei@rifr-ac.ir
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  مقدمه 
ار است که از  د اسانس عطر وهاي  و از مهمترین گونه Rosaازجنس  گل محمدي

به احتمال زیاد دورگ  کهاین گیاه . باشد میی نیز داراي اهمیت یی و داروینظر غذا
در ابتدا به  ،)Guenther)، 1952 باشد می R. caninaو  R. gallicaحاصل از 

هنوز هم به صورت خودرو در سوریه، مراکش و استرالیا یده و یصورت وحشی رو
  . گیرد درنقاط مختلف کشور ما نیز کشت و کار گل محمدي انجام می .رویش دارد

ه ن بهاي آ که فرآورده باشد میگل این گیاه  ارزشمندترین بخش قابل مصرف
. شود میدر غذاي انسان مصرف  گل خشک و مربا ،صورتهاي مختلف از قبیل گالب

عهد رنسانس  همچنین از عصارة بدست آمده از تقطیر گل محمدي در قرون وسطی و
از اسانس گل ). Chevallier ،1996( شد درمان بیماري افسردگی استفاده میبراي 

هاي  از فرآورده. شد شی استفاده میآرای صنایع عطر سازي و محمدي در عطر درمانی و
هاي اول قرن بیستم نیز به عنوان دارو  دهه نیز درطب سنتی تا Rosaگیاهان جنس 

  ).  Ody ،1995(شد  استفاده می
یا  باغی و ،ری و معطیهاي دارو رین صفات گونهیا دانه از مهمت میوه و ،عملکرد گل
مستلزم صرف زمان و شرایط  ازطرفی ارزیابی این خصوصیت. آید می زراعی بشمار

گستره  در ی دارند ویخصوصیاتی که با آن همبستگی باال بنابراین،. باشد میخاص 
ار گزینش جهت بررسی تنوع ژنتیکی به عنوان معی زمانی بیشتري قابل انجام است،

  .باشند داراي اهمیت می
یدن به صفات براي رسنژادي  هاي به برنامهضروریات  از توسط ژنها کنترلتنوع قابل 
طبایی عقدایی و (مناطق کشور برخی از تنوع ژنتیکی در گل محمدي  .باشد مطلوب مـی

ی، یکمورفولوژ ي این گیاه از نظرها ژنوتیپ. گزارش شده است )1382 و 1381رضایی، 
طبایی عقدایی وهمکاران، (داراي تنوع خوبی بودند گل  خصوصیات عملکرد و سایر
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کشت  مورد نظر پتانسیلهايبا  ییها ژنوتیپو شناسایی  موجود تنوعاتارزیابی . )1383
  .سازد ا فراهم میرانبوه این گیاه برداري  و بهره

ه عنوان ب اي خوشه مطالعات همبستگی، استفاده از تجزیه به عاملها و تجزیه
عملکرد و صفات  میانباط ارتارزیابی و استفاده از  ،روشهاي آماري چند متغیره

 ،صفات میان همبستگی دربارهمطالعات متعددي . نماید میا امکان پذیر مورفولوژیکی ر
  ;Bekele ،2001و  Tadesse(تجزیه به عاملها وتجزیه علیت در گیاهان مختلف 

Nunes  وSmith ،2003; Chen  وNelson ،a, b 2004 ( گل محمدي و نیز در
  . انجام گرفته است) 1382، طبائی عقدائی و بابائی(

 از صفات  ثیرپذیري آنهاو ارتباط و تأعملکرد و اجزاء آن  ارزیابی رسیبردر این 
ه از آنها هاي چند متغیره به منظور استفاد از طریق تجزیه، گل محمديمورفولوژیکی در 

  .باشد می به نژادي مورد نظر هاي در برنامه
  

  روشها واد وم
یک طرح  در در گل محمديتنوع ژنتیکی موجود و روابط صفات مختلف ارزیابی 

. بعمل آمدمزرعه در  1380-1383 هاي سال بلوکهاي کامل تصادفی با سه تکرار در
 15مراتع در  مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و درمناطق مختلف  ي گل محمدي ازها ژنوتیپ

دقیقۀ شرقی، عرض 10درجه و  51کیلومتري شمال غربی تهران با طول جغرافیایی 
. متر از سطح دریا، کشت شدند 1320ارتفاع  الی ودرجۀ شم 44درجه و  35فیایی جغرا

متر که با مخلوطی از خاك  1تقریبی  ر نمونه در سه چاله با قطر و عمقدر هر تکرار ه
متر  5/2ها روي ردیف  چاله فاصله. ماسه و کود حیوانی پر شده بود کاشته شد ،زراعی
  .بکار گرفته شد اي براي آبیاري رهو روش قطبوده 
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گل در یک دورة گلدهی، تعداد و اجزاء آن از قبیل میزان سی عملکرد در این برر
عملکرد گل در   بوته،تعداد گل در وزن متوسط یک گل،  گل در یک دورة گلدهی،

قطعات گل شامل تعداد گلبرگ، تعداد پرچم و تعداد تعداد ؛ درصد ماده خشک بوته،
زاویه تاج پوشش، تعداد، مورفولوژیکی گیاه از قبیل ارتفاع، قطر و صفات  مادگی؛
 طول و عرض ، طول و عرض غنچه، طول و عرض نهنج،تراکم برگ هاي جانبی، شاخه

اصفهان  استانهاياز  شده آوري جمع جمعیتهايو تراکم و طول خار در  گوشواره
 1یزد(، قم، مرکزي و یزد ) 2و سمنان 1سمنان(، تهران، سمنان )10تا اصفهان 1اصفهان(

  .یه وتحلیل قرار گرفتندمورد تجز )2و یزد
ت مورفولوژیکی با استفاده از صفاو اجزاء گل و از عملکرد حاصل هاي  داده

ضریب . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند JMPو  SAS افزارهاي کامپیوتري نرم
با استفاده از تجزیه  ها ژنوتیپو گروه بندي  صفات محاسبه شد میانهمبستگی فنوتیپی 

تجزیۀ . بعمل آمد رد بررسیبر اساس صفات مو Ward‘s به روش) کالستر( اي خوشه
مؤلفۀ اصلی، چهار هاي اصلی نیز براي همان صفات بعمل آمد و با استفاده از  به مؤلفه

 .رسم گردید ها ژنوتیپدیاگرام پراکنش 

  
  نتایج

ضریب همبسـتگی  . شود دیده می 1صفات در جدول شماره  میان همبستگی فنوتیپی
، عملکـرد  تعداد گـل در هکتـار   ت از جمله عملکرد گل در هکتار باصفا برخی از میان

و  گیـاه  صفات ارتفاع .بود) >01/0P(دار  معنی ومثبت گل در بوته و تعداد گل در بوته 
 .داشــتند )>01/0P(دار   و معنــی) =72/0r( مثبــتهمبســتگی  قطــر تــاج پوشــش  

صفات مرتبط بـا عملکـرد    و برخیمورفولوژیکی ات متفاوتی نیز میان صفهمبستگیهاي 
گیـاه   ارتفـاع گل بود کـه بـا   مادگی از جمله این صفات . و یا اجزاء گل مشاهده گردید

)49/0- r= (  ــش ــاج پوش ــر ت ــتگی ) =r -0 /56( و قط ــیهمبس و  )>05/0P(دار  معن
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 تعـداد گلبـرگ   صـفات  میـان زاویـه شـاخه و    همچنین همبستگی. معکوس نشان دادند
)47/0- r= (گل و وزن تک)46/0r=- ( دار  ه منفی و معنـی زاویه شاخنیز با)05/0P< (

 بـا  عرض برگچهو ) =47/0r( تراکم برگگل با درصد ماده خشک همبستگی میان  .بود
  .بود )>05/0P( همبستگی مثبت و معنی دارنیز ) =55/0r( گیاه ارتفاع

تایج ن. آمده است 2 جدول شماره هاي اصلی در تجزیه به مؤلفه بدست آمده از نتایج
، اصلی اول هاي لفهؤموده و بمؤلفه اول داراي مقادیر ویژه بزرگتر از یک  5که نشان داد 

لفه چهارم و پنجم نیز به ؤو در م درصد 17/15و 51/20 ،96/25دوم و سوم به ترتیب 
تبیین از کل واریانس متغیرها را %  23/80و در مجموع %  19/8 و %39/10ترتیب 
  .نمودند

به  کتار و عملکرد گل در هکتار مربوطفاتی نظیر تعداد گل در هلفه اول صؤدر م
، به عنوان مهمترین صفات اه که داراي بیشترین ضرایب بردارهاي ویژه بودندعملکرد گی
لفه دوم صفات تعداد ؤدر م. در تجزیه کالستر شناخته شدند ها ژنوتیپبندي  براي گروه

اخه فرعی با شاخه اصلی، طول صد ماده خشک، زاویه شدر ،گلبرگ تعداد ،مادگی
، تراکم لفه سوم نیز صفات ارتفاعؤدر م .برگچه و طول گوشوارك مهم و بارز بودند

در  .برگ و عرض برگچه ضریب بردارهاي ویژه بیشتري را به خود اختصاص دادند
هاي اصلی صفات مربوط به وزن تک گل و تاج پوشش و  لفهؤلفه چهارم از جدول مؤم

، تراکم لفه پنجم نیز صفات تعداد پرچمؤچنین در مت برتر بودند و هماز صفا طول خار
  . خار و عرض گوشوارك از صفات مهم بودند



  

    

  و عملکرد کییي مورفولوژها مطالعه در گل محمدي بر اساس میانگین داده دمور صفت 17ضرایب همبستگی فنوتیپی  -1جدول شماره      .
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 عملکرد گل در بوته * 0/96                 
 تعداد پرچم 0/30 0/33                
 تعداد مادگی 0/08 0/08 * 0/54               
 تعداد گلبرگ 0/28− 0/30− 0/21 0/20              
 درصد ماده خشک 0/10 0/05 0/07− 0/33− 0/42−             
 وزن تک گل 0/22− 0/03− 0/19− 0/04 0/10 0/14−            
 تعداد گل در هکتار ** 0/99 ** 0/96 0/30 0/08 0/28− 0/10 0/22−           

 عملکرد گل در هکتار **0/96 **0/99 0/33 0/09 0/30− 0/05 0/03− ** 0/96          

 ارتفاع 0/35 0/39 0/06− * 0/49− 0/32− 0/22 0/18 0/35 0/39         

  شتاج پوش 0/05 0/02 0/06 *0/56− 0/16− 0/24 0/32− 0/05 0/02 ∗∗ 0/72        
 زاویه شاخه 0/24 0/20 0/00 0/34− * 0/47− 0/33 * 0/46− 0/24 0/20 0/09 0/25       

 تراکم برگ 0/29− 0/29− 0/43− **0/60− 0/08− * 0/47 0/36 0/29− 0/29− 0/38 0/27 0/10      

 چهطول برگ 0/08 0/09 0/36 0/30 * 0/58 0/05− 0/30 0/08 0/09 0/20− 0/35− 0/42− 0/02−     

 عرض برگچه 0/25 0/28 0/02− 0/33− 0/28 0/04− 0/32 0/25 0/28 * 0/55 0/29 0/33− 0/31 * 0/57    
 تراکم خار 0/35 0/25 0/26− 0/18 0/39− 0/22 0/12− 0/35 0/25 0/17− 0/41− 0/01− 0/15− 0/04 0/07−   

 طول گوشوارك 0/38 0/42 0/22 0/30 0/43 0/27− 0/24 0/38 0/42 0/01 0/23− 0/27− 0/28− * 0/58 0/44 0/01−  
 عرض گوشوارك 0/13 0/08 0/27− 0/06− 0/31 0/29− 0/14− 0/13 0/08 0/09 0/10 0/07 0/01− 0/11 0/37 0/07 * 0/47 

 طول خار 0/21 0/17 0/26 0/14 0/40 0/45− 0/31− 0/21 0/17 0/15− 0/08 0/22− 0/45− 0/09 0/10 0/05 0/39 0/23

  درصد 1و  5دار در سطح  به ترتیب معنی **: و  *
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 مؤلفه اصلی براي 5در  مقادیر ویژه، درصد واریانس، بردارهاي ویژه -2 جدول شماره
براي میانگین سالهاي  ایرانمرکزي  مناطق ي گل محمديها ژنوتیپصفات مورد مطالعه در 

1383 -1380  
  5همؤلف 4همؤلف 3همؤلف 2مؤلفه  1مؤلفه   صفات 
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−0/0
3 

 تراکم خار
0/14 

−0/0
3 

−0/2
1 0/35 

−0/4
3 



 چند متغیرهروشهاي آماري مناطق مرکزي ایران با استفاده از  گل محمدي مطالعه تنوع در 

  

140

  

 طول گوشوارك
0/25 0/30 0/21 0/02 

−0/1
1 

  عرض گوشوارك
0/09 0/08 0/22 

−−0/
23 

−0/5
4 

 طول خار
0/15 0/22 

−−0/
01 

−0/4
0 

−−0/
15 

 1/56 1/97 2/88 3/90 4/93 یژهمقادیر و

25/9  واریانس نسبی
6 
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1 

15/1
7 

10/3
9 8/19 
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46/4
7 
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5 

72/0
4 

80/2
3 
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 لفه اولؤاز نظر منیز نشان داد که  )3شماره جدول (لفه ؤبراي هر م ها ژنوتیپارزش 
داراي بیشترین  1 زدو ی  2دو ژنوتیپ یزد )و در بوته تعداد و عملکرد گل در هکتار(

مؤلفه در ارتباط با  .را دارا بودلفه ؤنیز کمترین مقدار از این م 2 سمنانو نمونه  مقدار
برگچه و طول  دوم که مربوط به صفاتی چون تعداد مادگی، تعداد گلبرگ، طول

  داراي 2سمنان نمونهژنوتیپ مربوط به تهران داراي بیشترین مقدار و ، باشد می هگوشوار
مؤلفه سوم که مربوط به صفات مورد در اما،  .ین مقدار از این مؤلفه استکمتر

ژنوتیپ مربوط به . باشد راکم برگ و عرض برگچه میتاز قبیل ارتفاع،  یمورفولوژیک
  .داراي کمترین مقدار از این مؤلفه است 1یزد نمونهاراك داراي بیشترین مقدار و 

  
ي گل محمدي مناطق ها ژنوتیپراي مقادیر چهار مؤلفه اصلی ب -3ه جدول شمار

  ایرانمرکزي 
 4 مؤلفه 3 مؤلفه 2 مؤلفه 1 مؤلفه نوتیپژ

 0/20− 1/32− 0/30− 0/58 1اصفهان
 1/12 1/20 0/45− 1/92 2اصفهان
 0/56 0/86− 0/43− 0/31 3اصفهان
 2/34− 1/34 1/04− 2/10− 4اصفهان
 0/73− 0/99− 1/07− 1/01 5اصفهان
 2/20− 1/84− 0/42− 1/33− 6اصفهان
 0/91− 0/61− 1/23− 0/33− 7اصفهان
 1/14− 0/17− 0/04 2/71 8اصفهان
 0/03− 0/29 0/19 0/94 9اصفهان
 0/44− 1/60− 1/23− 0/59− 10اصفهان
 0/00 0/89− 7/10 2/20−  تهران
 0/48 1/75 0/72− 0/58−  قم
 2/12 0/66 0/30 1/47− 1سمنان
 2/25 0/47− 2/13− 5/51−  2سمنان
 1/25− 4/88 0/79 0/11 اراك

 0/41 2/05− 0/47 3/09  1 زدی
 2/31 0/67 0/12 3/43 2زدی



 چند متغیرهروشهاي آماري مناطق مرکزي ایران با استفاده از  گل محمدي مطالعه تنوع در 

  

142

  

شکل (بندي نمود  را به سه گروه دسته ها ژنوتیپتوان  اي می با توجه به تجزیه خوشه
شمارة  کالستردر  4جز نمونه اصفهان هاصفهان و یزد ب استانهاي هاي نمونه). 1شماره 

سوم کالستر و اراك،  1، قم، سمنان4هاي اصفهان نمونهدوم الستر ک .قرار گرفتندیک 
    .و چهارمین کالستر نمونه مربوط به استان تهران را شامل شدند 2سمنان
  

7
6/7  

  فاصله  16/2  45/2  95/2  53/3  16/4  99/4  77/5
  ژنتیکی

  
استان  6هاي گل محمدي هداد اي خوشهحاصل از تجزیۀ  دندروگرام -1شماره شکل 

  صفات مورد مطالعه بر اساسWard's به روش  مرکزي کشور
  

  1اصفھان

  2اصفھان

  3اصفھان

  4اصفھان

  5اصفھان

 6اصفھان

  7فھاناص

 8اصفھان
 9اصفھان

  10اصفھان

  تھران

  قم
  1سمنان

  2سمنان
  اراك

  

  1یزد

  2یزد
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 ، اصلی انجام گرفت و در داخل نمودار هاي لفهمؤ بر اساس نیز ها ژنوتیپپراکنش 
، )2 شکل شماره(هاي یک و دو  براساس مؤلفه. شدند مشخصي هر کالستر ها ژنوتیپ

به (هاي استانهاي اصفهان  نمونه) 4شکل شماره(و یک و سه ) 3شکل شماره(دو و سه 
و  ،  قم و اراك1هاي اصفهان، سمنان نمونهدر یک گروه، و یزد ) 4غیر از نمونه اصفهان

همچنین پراکنش . و تهران هرکدام در گروههاي مجزا قرار گرفتند 2هاي سمنان نمونه
همانند گروهبندي هاي کالستر براساس سه مؤلفه اصلی نیز نتایجی  و گروه ها ژنوتیپ

  ).5 شکل شماره(فوق حاصل نمود 
که در  1نشان داد که کالستر 2و  1 هاي مؤلفه بر اساس) کالستر( ها ژنوتیپ پراکنش

عملکرد گل داراي از نظر ) 2شکل شماره (الیه سمت راست نمودار قرار دارد  منتهی
به . اشتژنوتیپ تهران ارزش بیشتري د از لحاظ مؤلفه دوم. ش بیشتري استارز

عبارت دیگر این ژنوتیپ از لحاظ تعداد مادگی و طول گوشواره از بقیه در رتبه باالتري 
نماید  اما از نظر زاویه شاخه و تاج پوشش فضاي کمتري اشغال می. قرار داشت

   ). 3 و 2جدولهاي شماره (
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  .2و  1هاي  براساس مؤلفه ها وتیپژنها و پراکنش  هروموقعیت گ -2 شکل شماره

  
الیه  که در منتهی 2و  1ي یزدها ژنوتیپ ،1نتایج بدست آمده بر اساس مؤلفهبر اساس 

الیه سمت چپ نمودار قرار  که در منتهی 2و ژنوتیپ سمنان سمت راست قرار دارند
  . دارند، به ترتیب داراي بیشترین و کمترین عملکرد گل بودند

 2در کالستر ي موجود ها ژنوتیپ، 3و 1هاي  بر اساس مؤلفه ها ژنوتیپدر پراکنش 
به عبارت دیگر ژنوتیپ اراك که در این . داراي ارزش بیشتري بودند 3از لحاظ مؤلفه 

-4 

-2 

0

2

4

6

8

٢سمنان

تھران

۴اصفھان

١سمنان

۶اصفھان

١٠اصفھان

قم

٧اصفھان

اراك

٣اصفھان
١اصفھان

٩اصفھان

۵اصفھات

 ٢اصفھان
 ٨8اصفھان

  ١یزد

٢یزد

-6 -4 -2 0 2 4

Prin1 

 1 كالستر

 2 كالستر

 3 كالستر

 4 كالستر
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کالستر قرار گرفت از لحاظ ارتفاع، تراکم برگ و عرض برگچه نسبت به سایر 
   ). 3و 2ه و جدولهاي شمار 3شکل شماره (برتري داشت  ها ژنوتیپ

  
 .3و  1هاي  براساس مؤلفه ها ژنوتیپو پراکنش  هاموقعیت گروه -3 شکل شماره

  
 هـا  ژنوتیـپ به ترتیب از سـایر  ي تهران و اراك ها ژنوتیپ، 3و 2هاي  بر اساس مؤلفه

بـود  کمتـرین ارزش را دارا   2یـپ سـمنان  در این دو مؤلفـه ژنوت  همچنین. متمایز شدند
  ).4 شماره شکل(

-3

-2

-1

0 

1 

2 

3 

4 

5 

2سمنان
تھران

4اصفھان

1سمنان

  6اصفھان
10اصفھان

قم

7اصفھان

اراك

  
  1اصفھان

9اصفھان

5اصفھان

  2اصفھان
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  .3و  2هاي لفهبراساس مؤ ها ژنوتیپي کالستر و پراکنش هاموقعیت گروه -4 شکل شماره

  

    
  
  
  

  
  
  
  
  

  .مؤلفه اصلی 3هاي کالستر براساس براساس و گروه ها ژنوتیپپراکنش  -5 شکل شماره
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مختلف گروههاي حاصل از تجزیه نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات 
 )و چهار سه ،شماره یک، دوگروههاي (گروهها دهد که  نشان می) 3جدول شماره (اي  خوشه
، ارتفاع بوته بوته،گل در و تعداد عملکرد  تاصف ،ارتگل در هکو تعداد عملکرد  تاصفبراي 

و تعداد  ارطول خ ،تاج پوششقطر  و براي %1در سطح در گل  تعداد گلبرگتراکم برگ و 
  ).4 جدول شماره(دار شدند  معنی ،%5در سطح مادگی در گل 

  اي از تجزیه خوشهمنتج تجزیه واریانس صفات مختلف گروههاي  -4جدول شماره 
 Fدار  سطح معنی  4کالستر   3کالستر   2کالستر   1کالستر   صفت

 **  120  159/45  185/28  173/59  ارتفاع

 *  183/33  206/67  225/69  215/66  تاج پوشش

 Ns 56/67  67/78  62/36  66/67  زاویه شاخه

 ** 9/11  13  11/95  10/43  تراکم برگ

 Ns 47/67  41/22  42/39  41/71  طول برگچه

 Ns 28/44  27/67  30/92  29/04  عرض برگچه

 * 14/56  11/67  13/78  13/6  هطول گوشوار

 Ns 4/44  3/34  4/56  4/19  هعرض گوشوار

 * 0/418  5/67  7/14  7/08  طول خار

 Ns 37/44  36/11  35/67  41/37  تراکم خار

 ** 508  433  650/25  835/82  تعداد گل در بوته

 ** 1017  867  1300/25  1671/27  ل در هکتارگتعداد 

 ** 886  802  1192/5  1471/55  عملکرد گل در بوته

 ** 1772  1603  2385/5  2943  ارتعملکرد گل در هک

 ** 46/25  33/33  36/65  34/31  تعداد گلبرگ

 * 51/58  35/5  38/54 41/24  تعداد مادگی

 Ns 9/25  73/29  80/63  87/1  تعداد پرچم

 Ns 1/81  1/89  1/85 1/75  وزن تک گل

 Ns 16/7  20  18/83  18/94  درصد ماده خشک

 دار   درصد و عدم اختالف معنی 5و  1دار درسطح  معنی: به ترتیب nsو  *، **
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   بحث
 هي مورد مطالعها ژنوتیپري شده در یگ ت اندازهب همبستگی صفایبررسی ضرا

و  تعداد گل در هکتاربا  عملکرد گل در هکتار میان ي رادار همبستگی مثبت و معنی
 ةنشان دهند این روابط .نشان داد تعداد گل در بوته عملکرد گل در بوته ی نظیرصفات
از این رو  .شدبا میثیر مثبت صفات تعداد گل در بوته و هکتار بر روي عملکرد تأ

ز ینشتر باشد عملکرد یکه هر چه تعداد گل در سطح مزرعه بگردد  گونه استنباط می این
 تر،یشبا تعداد گل ب يها ژنوتیپرود که  یانتظار م ینبنابرا .بدیا ش مییبه نوبه خود افزا

 ایو  دانههان یاري ازگیاکه در بس یینجاآاز  ،با وجود این. دنتري داشته باشیشعملکرد ب
 هرابط مطالعاتدر غالب  ،شود یه به عنوان عملکرد محسوب میوا مه در برخی گونه

. ندیرگ اه مورد مطالعه قرار مییگ) Egli، 1997 و poneleit (صفات مختلف با دانه 
و  یلبر تشک یاهیصفات مختلف گ یممستق یرو غیم مستق رثیأو استنباط نحوه ت یینتع

از دارد یمحمدي به بررسی و مطالعه خاص خود ن گل یدرشد گل به عنوان عملکرد مف
تبط قاتی با هدف اصالح عملکرد و صفات مطلوب مریهاي تحق که الزم است در برنامه

صفات ارتفاع و قطر تاج  میانهمبستگی مثبت  وجود .یردگن مورد توجه قرار آبا 
از . اشدب ها و قطر آنها می رشد طولی بوته ییو همسو یموشش حاکی از رابطه مستقپ

گل  به عنوان یکی از اجزاي دو صفت با صفت تعداد مادگی ینطرفی همبستگی منفی ا
 ارتفاع بر یشس افزاوعکم اثردهنده   رتبط با عملکرد نشاناز مجموعه صفات مو نیز 

صفات  میان ثبتم همبستگیوجود با توجه به همچنین . تعداد مادگی در گلهاست
روند کاهش را  یزها نتعداد پرچم افزایش ارتفاع گیاه با، تعداد مادگی و تعداد پرچمها

جدول با صفات  یجشاخه فرعی نسبت به شاخه اصلی، با توجه به نتا یهزاو .کند طی می
 یهزاو یششود که با افزا تصور میتعداد گلبرگ و وزن تک گل همبستگی منفی داشته و 

گل کاهش محسوسی گلبرگها در  ل کاهش تعدادیشاخه، وزن تک گل در بوته به دل
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توان نتیجه  میهمبستگی مثبت تراکم برگ با درصد ماده خشک با مشاهده  .است داشته
ز باال رفته و درصد ماده فتوسنت یزان، مها گ در شاخهرش تراکم بیکه با افزاگرفت 
، یادبا ارتفاع ز هاي در بوته. استده را طی نمو ییشبه نوبه خود روند افزا یزخشک ن

ه نیز طول برگچه و طول گوشوارو به تبع آن  داشتهیش افزا یزها ن گچهطول و عرض بر
   .ي نشان دادنددار مثبت و معنیهمبستگی 

تا اهمیت نسبی نقش بوده  هاي اصلی قبل از تجزیه کالستر مفید مؤلفهتجزیه به 
ژه یر ویهاي اصلی مقاد فهبه مؤل یهدرتجز .)Jackson، 1991( ها مشخص گرددمتغیر

درصد از کل  17/15 و 51/20، 96/25 یب، به ترت3تا  1ه مؤلفه اصلی حاصل از س
ه یها با تجز بر اساس مؤلفه ها ژنوتیپو پراکنش  هه نمودیها را توجیرانس متغیوار

  .همخوانی داشت اي خوشه
تعداد گل در هکتار و مربوط به  توان می مؤلفه اول را ج حاصلیبا توجه به نتا

مادگی و یا تعداد گلبرگ و براي ن مؤلفه دوم را یهمچن .دانست عملکرد گل در هکتار
مورفولوژي و یا  عرض برگچهدر ارتباط با توان  میمؤلفه سوم را  مؤلفه ساختمان گل،

مؤلفه چهارم را مؤلفه تاج پوشش و اندازه گل و پنجمین مؤلفه را مؤلفه ، برگ و ساقه
  .تعداد پرچم نامگذاري نمود

متفاوتی از  بهايینش ترکیدهد که با گز ي مستقل نشان مین بردارهایب متنوع ایضرا
ش تعداد گل و تعداد گلبرگ و عرض ین صفات، امکان بهبود عملکرد گل و افزایا

براي صفات عملکرد گل و . ي مختلف گل محمدي وجود داردها ژنوتیپبرگچه در 
در آنها ب مؤلفه اول ید هستند، ضراین شاخص انتخاب براي تولیکه مهمترتعداد گل 

نژادگر  ، بهبهنگام انتخا در ،بنابراین .دمقدار را دار بیشترینها  مؤلفه میاناست که  43/0
  ژه باالتري دارند یب وین مؤلفه مقدار ضریی که از نظر ایها ژنوتیپد به یبا

ي ها ژنوتیپ ،براي هر مؤلفه ها ژنوتیپارزش بر اساس . دشتري قائل شویت بیاهم
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صفات تعداد گل در هکتار و عملکرد گل در هکتار داراي  زد از نظریمربوط به 
پ تهران داراي تیپی در مؤلفه اول بوده و در مؤلفه دوم ژنوین ارزش ژنوتیشتریب
برگ، طول برگچه و ن مؤلفه براي صفات تعداد مادگی، تعداد گلین مقدار از ایشتریب

مقدار را دارد که  نیز در دو مؤلفه کمترین 2پ سمنانیژنوت .باشد طول گوشوارك می
ده در مؤلفه اول و دوم نش از جهت صفات ذکر شیپ براي گزین ژنوتیدهد ا نشان می

در مؤلفه  .را دارا بودلفه ؤنیز کمترین مقدار از این م 2ژنوتیپ سمنان . باشد مناسب نمی
پ اراك داراي یسوم با توجه به صفات ارتفاع، تراکم برگ و عرض برگچه، ژنوت

در مؤلفه چهارم  .هاي اصالحی بود ون جهت برنامهیش سلکسارزو ن یشتریب
با ضرایب منفی به  4و  6با ضرایب مثبت و اصفهان  2و یزد 2و  1ي سمنانها ژنوتیپ

اولین گزینشهاي ژنوتیپی ما این بنابر. ترین گل بودند ترین و کوچک ترتیب داراي درشت
  . باشد می 2نمونه یزدبراساس عملکرد 

هاي چند متغیره انجام گرفته در  تجزیه با دستاوردهاي حاصل از نتایج این بررسی
و  Tadesseندم توسط گ مورد رابطه عملکرد و اجزاء آن در سایر گیاهان نظیر

Bekele )2001(،  نخود توسط Yan  وHunt )2001( چاودار وحشی توسط ،
Berdahl )1999 (وLolium perenne L.   توسطHumphreys )1991( 
دار صفات مختلف گیاهی و کارآیی  ثیر متفاوت و معنیأنشان دهنده ت ارد کههمخوانی د

ثیر خصوصیات مختلف گیاه بر فاکتور اصلی أروشها در تجزیه و تعیین میزان ت این
  . اند گزینش و به ویژه عملکرد بوده

بر اساس صفات  ها ژنوتیپ، نشان داد که ه کالستریج حاصل از تجزینتا
 میانکی ین فاصله ژنتیشتریکه ب) گروه قرار گرفتند 4رد در کی و عملکیمورفولوژ

م اصالح را از یرو در صورتی که بخواه نیاز ا. و تهران بوجود آمد 1پ اصفهان یژنوت
، در صورت عدم میکی استفاده نمایین تنوع ژنتیشتریري انجام داده و از بیگ ق دورگیطر
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در کالسترهاي دور از هم  ي موجودها ژنوتیپ، تالقی یکیوجود ناسازگاري ژنت
  .صفات مورد مطالعه را فراهم کندشتر براي یتواند امکان استفاده تنوع ب یم

، 1اي بر روي محور مختصات مؤلفه  ه خوشهیبندي مربوط به تجز ش گروهیدر نما
ه وجود یج دو تجزینتا میانهاي اصلی، تطابق مناسبی  ه به مؤلفهیحاصل از تجز 3و2

، تنها از نظر برخی اي ه خوشهیه هرکدام از گروههاي حاصل از تجزنکینظر به ا. داشت
ن کالستر و یاي ا توده میانباشند و در صورت امکان تالقی  ها در حد مطلوب مییژگیو

با توجه به . ود آوردجک رقم بویهاي مطلوب را در یژگیتوان و ش نتاج مییآزما
بر کارآیی بهتر مبنی  )Abd-Mishani  )1989وYazdi-Samadi  هايگزارش
که در تحقیق حاضر از آن استفاده شده است، نتایج  ها ژنوتیپبندي براساس خود  گروه

 Smith  هاي اصلی توسط فوق با نتایج بدست آمده از تجزیه کالستر و تجزیه به مؤلفه
با  .همخوانی داردمبنی بر مطابقت تنوع ژنتیکی و تنوع جغرافیایی ) 1995(و همکاران 
ه زیادتر، امکان و مناطق با فاصل ها ژنوتیپبا منظور نمودن تعداد بیشتري از  ،این وجود

بیشتر جهت گزینش و اصالح براي صفات مطلوب و مورد نظر وجود  دستیابی به تنوع
قرار  همورد مطالعنیز  ي این گونهها ژنوتیپسایر تا  الزم است رو از این. خواهد داشت

مطالعۀ (سیتوژنتیکی روشهاي از قبیل  یهمچنین بکارگیري تکنیکهای. گیرند
هاي  ایزوآنزیمها و پروتئین(، بیوشیمیایی )استفاده از مارکرها(، مولکولی )کروموزومها

و ) روش مولکولیه هاي مختلف ب نهوگ دربارهمطالعه (، بیوسیستماتیک )اي بذر ذخیره
تنوع ژنتیکی از ی و ارزیاب در بررسی )مؤثر اسانس هاياستفاده از ترکیب(کموتاکسونومی 

  . باشد اي برخوردار می ویژه اهمیت
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  سپاسگزاري
صمیمانه در فراهم شدن از مساعدتهاي  تا دانند خود الزم میلفان بر ؤم وسیله بدین

دریغ براي اجراي این تحقیق در مؤسسه تحقیقات  مکانات مورد نیاز و همکاریهاي بیا
  .جنگلها و مراتع تشکر و قدردانی نمایند

  
  بع  منا

ي ها ژنوتیپارزیابی تنوع موجود در  .1381 ،.ب .و رضایی، م. ر. طبائی عقدایی، س
تحقیقات . کاشان از نظر عملکرد گل (.Rosa damascena Mill)گل محمدي 

  .111-99: 9ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 
ی تنوع در اجزاء گل ارزیاب .1382 ،.ك ،و جایمند .ب . رضایی، م. ر. طبائی عقدایی، س

. کاشان (.Rosa damascena Mill)ي گل محمدي ها ژنوتیپو اسانس 
: 11نامه پژوهشی تحقیقات ژنتیکی و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران  لفص

219-234.  
در بی تنوع ژنتیکی براي تحمل خشکی ارزیا. 1382 ،.م. بابایی و. ر.طبایی عقدایی، س

هاي چند  از تجزیه با استفاده) Mill. Rosa damascena(گل محمدي هاي  لمهق
تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران،  مه پژوهشیفصلنا. متغیره

11 )1 :(51-39.  
استفاده از . 1383  .ب.و رضایی، م. ا.، جعفري ، ع.، صاحبی، م.ر.طبائی عقدائی، س

 11 ظاهريخصوصیات  روشهاي آماري چند متغیره در ارزیابی عملکرد گل و
فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر . Rosa damascena Mill.ژنوتیپ 
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