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 چکیده

 زاله تحقیقاتی گلستان در آن اجزای و گل عملکرد برای کردستان استان محمدی گل محلی یها ژنوتیپ ژنتیکی تنوع بررسی منظور به تحقیق این
 با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در شدهکاشت محلی ژنوتیپ 34 ساله چهار هایپایه روی بر صفات گردید. انجام3131 سال در سنندج

 آن اجزای و گل عملکرد لحاظ از ها اکسسشن بین که داد نشان نتایج گردید. گیریاندازه مقتضی زمان در کرت هر در پایه سه و تکرار سه
 و گلبرگ و گل خشک و تازه وزن متوسط گل، قطر میانگین پایه، در گل تعداد عرض، و طول متوسط پایه، در برگ تعداد ،گیاه ارتفاع شامل
 فراهم را گل عملکرد بهبود برای یاصالح اقدامات نهیزم تواندمی این که داشت وجود (≥p %3) دار معنی اختالف گل به گلبرگ وزن نسبت

 ،33/3112 ،19/3931 با ترتیببه 3سروآباد و 3سقز ،4بانه ،3کامیاران یها اکسسشن و پایه در گرم 4/369 گل عملکرد کل میانگین .نماید
 قطر برگ، عرض و طول و تعداد گیاه، ارتفاع گل، تعداد با گل عملکرد بودند. عملکرد بیشترین دارای پایه در گل گرم 11/3464 و 21/3136

 مبنای بر تفکیک با (،CA) ای خوشه تجزیه حاصل یبند گروه داد. نشان دار معنی و مثبت همبستگی گلبرگ و گل خشک و تازه وزن گل،
 نتایج با (PCA) اصلی یها مؤلفه به تجزیه از حاصل نتایج داشت. نسبی مطابقت ها ژنوتیپ أمنش مناطق اکولوژیکی خصوصیات و گل عملکرد

CAبرتر اکسسشن عنوانبه 3کامیاران اکسسشن مجموع، در بود. تر واضح آن ژنوتیپی تفکیک گل، عملکرد لحاظ از اما داد نشان باالیی مطابقت 
    د.شو می توصیه کردستان استان محلی یها ژنوتیپ با محمدی گل توسعه برای

 
 .مورفولوژیکی صفات ،(.Rosa damascena Mill) محمدیگل ژنوتیپ، ژنتیکی، تنوع :کلیدی هایواژه
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ABSTRACT 

This research was carried out to investigate the genetic diversity among local Rosa damascena Mill. genotypes of 
Kurdistan province for flower yield and its components in Zale research station in 2014. Studied traits was measured 
on the 4 years old plants that were planted in a randomized complete blocks design with three replications and three 
plants in plot at appropriate times. Results showed significant difference (p≤0.01) among the genotypes, for flower 
yield and its components, plant height, number of leaves in plant, leaf length and width, number of flowers in plant, 
diameter of flower, fresh and dry weight of flowers and petals and the ratio of petal to flower weight, that could 
provide a basis for improvement of flower yield. Total mean of flower yield was 965.2 g in plant and the accessions 
of Kamyaran 1, Baneh 2, Saqez 1 and Sarv Abad1 with 1518.55, 1334.91, 1316.43 and 1262.88 g/plant respectively 
produced the highest flower yield. Flower yield showed a positive and significant correlation with flower number, 
plant height, number and length and width of leaves, flower diameter, fresh and dry weight of flowers and petals. 
Results of cluster analysis (CA) classification was in accordance with flower yield and ecological characteristics of 
genotypes. Results of principal component analysis (PCA) showed a high consistency with the CA result, but in terms 
of flower yield, its genotypic separation was more clear. In general, the accessions of Kamyaran1 is recommended as 
a superior genotype for development of Rosa damascene in Kurdistan province. 
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 مقدمه

 ترین مهم از یکی (.Rosa damascena Mill) محمدیگل

 از بسیاری در که است زینتی و همعطر دارویی، های گونه

 ایران و ترکیه هندوستان، بلغارستان، مانند جهان مناطق

 Yousefi et al. 2009a; Tabaei) گردد می کاشت

Aghdaei et al., 2005). محمدی گل مختلف یها بخش 

 معطره و غذایی دارویی، صنایع در آن یها گل ویژهبه

 ،گل باشند.می کاربرد و ارزش دارای دار( )اسانس

 که بوده گیاه این مصرف  قابل بخش ارزشمندترین

 مربا گالب، قبیل از مختلف یها صورت  به آن های فرآورده

 میوه شود. می مصرف انسان غذای در خشک گل و

 بتاکاروتن ،C ویتامین درصد 0/5-3/8 دارای محمدی گل

 روی و سدیم منگنز، آهن، کلسیم، مانند معدنی عناصر و

 فرآورده و ها گلبرگ از .(Kazaz et al., 2009) دباش می

 درمان در بودن قابض و تانن داشتن سبب به آن های

 رفع و مسهلی ،کنندگی نرم خاصیت با همزمان اسهال

 و حیوانات و انسان ای روده یها انگل علیه یبوست،

 مصارف در و کلسترول میزان دهندة کاهش همچنین

 استفاده نیز ها حمام در و ها زخم شستن برای خارجی

 تپش اندوه، و غم زدودن در ها گلبرگ کردة دم د.شو می

 مؤثر التهاب و خوردگی هم به دل و خوابی کم و قلب

 و درمانی عطر در گیاه این اسانس از .(Ody, 1995) است

 اسانس .شود می استفاده آرایشی و عطرسازی صنایع

 در و داشته یاکسیدان آنتی خاصیت محمدی گل محلی

 درمان نیز و درمانی عطر در تنش و افسردگی رفع

 ;Chevallier, 1996) گردد می استفاده قلبی یها بیماری

Tabaei-aghdaei et al., 2005; Hongratanworakit,. 

 اخیراً معطره، صنایع در اسانس کاربرد بر عالوه (.2009

 ضد خاصیت مانند دیگر ارزشمند خصوصیات برخی

 باکتریایی ضد ،(Mahmood et al., 1996) ایدز

(Basim & Basim, 2003) یاکسیدان آنتی و 

(Achuthan et al., 2003; Ozkan et al., 2004) برای 

 یا و طبیعی جایگزین ازآنجاکه است. شده گزارش آن

 یکی محمدی گل اسانس ندارد، وجود سنتتیک اسانس

 است یجهان یبازارها در ها اسانس نیتر گران از

(Baydar & Baydar, 2004) ازین رفع منظور به و 

  کشت گسترش به یفور ازین ،بازار روزافزون

R. damascena جهان در (Probir, 2013) دارد وجود.  

 یک عنوان به محمدی گل گونه اهمیت به توجه با

 خوراکی( و دارویی زینتی، دار، )اسانس چندمنظوره گونه

 توسط ایران محمدی سرخ گل 8337 سال در بومی

 برگزیده کشور ملی گل عنوان به باغبانی علوم انجمن

 عمده کشورهای برخالف .(Kaffi & Riazi, 2002) شد

 اسانس تولید برای را آن که محمدی گل تولیدکننده

 زراعت اصلی هدف گالب و گل تولید کنند، می کاشت

 واسطهبه اخیر هایسال در است. ایران در محمدی گل

 و بومی هایدرختچه و درختان به توجه ضرورت

 تغییرات اقتضایهب محیطی های تنش به متحمل

 تنش و گرما تنش درپی،پی های خشکسالی و اقلیمی

 و ها بوم زیست خشکی از ناشی خاک و گرد نوظهور

 عنوان به محمدی گل ارزشمند خصوصیات همچنین

 و دارویی زینتی، دار، اسانس) چندمنظوره گونه یک

 یافته افزایش کشور در آن توسعه به توجه ،خوراکی(

 8315 سال از آن کاشت زیر سطح که ایگونه به است

 و هکتار( 80380 به 3232) برابر دو از بیش 8333 تا

 تن( 23785 به 3030) برابر سه آن گلبرگ تولید

 کشور محمدی گل کشت زیر سطح است. یافته افزایش

 شده گزارش هکتار هزار 81 حدود 8330 سال در

 انیم در توجهی قابل تنوع (.Sefidkon, 2017) است

 اکولوژیکی مختلف شرایط در محمدی گل یها تیجمع

 و خصوصیات مانند صفات از یاریبس یبرا کشور

 گزارش کشور در اسانس روغن مقدار نیز و گل عملکرد

 ;Tabaei-Aghdaei et al., 2002, 2005) است شده

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

Babaei et al., 2007; Yousefi et al., 2009 a,b) که 

 گزینش برای را یمؤثر مبنای تواند می تنوع این

 و گل عملکردی صفات لحاظ از برتر یها ژنوتیپ

 با سازگار و پرمحصول یها ژنوتیپ معرفی و اسانس

  نماید. فراهم کشور اکولوژیکی متفاوت شرایط

 مهمترین عنوان به (R. damascena) محمدی گل

 در ارزشمند محلی دانش و دور پیشینه با معطر گونه

 های فرآورده اقتصادی باالی ارزش ایران، مختلف مناطق

 صنایع در خشکگل و گالب اسانس، جمله از آن مختلف

 این قرارگرفتن پتانسیل و عطرسازی و دارویی خوراکی،

 برای ارزآور و صادراتی مهم اقالم ردیف در ها فرآورده

 کشاورزی جهاد وزارت توسعه اخیر هایبرنامه در کشور
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 دیگر طرف از است. نموده پیدا خاصی جایگاه

 جمله از گونه این زراعی و باغی ارزشمند های پتانسیل

 شرایط از طیفی در رشد توان ،کم آبی نیاز ،بودن توقع مک

 فاصله بودن، دائمی و کاشت سهولت محیطی، مختلف

 و اقتصادی تولید داشتن و تولید به رسیدن تا زمانی کوتاه

 زراعی، مختلف مراحل در آن توجه قابل ییزا اشتغال

 درآمد افزایش و فروش و بازاریابی جانبی، صنایع فرآوری،

 به کارآفرینان و انبردار بهره اشتیاق موجب برداران، بهره

 استان مانند محروم مناطق در ویژه به آن پرورش

 مطالعه این مذکور، موارد به توجه با است. شده کردستان

 استان محمدی گل محلی های ژنوتیپ توصیف هدف با

 رز جنس تنوع مهم مراکز از یکی عنوان به کردستان

(Rosa spp.) بررسی و کشور در محمدی گل گونه نیز و 

 عملکرد با مرتبط اقتصادی و مهم صفات ژنتیکی تنوع

 برتر ارقام اصالح در آنها از یبردار بهره منظوربه گل

  گردید. اجرا محمدی گل

 

 ها روش و مواد

 ژنوتیپ 82 شامل یبررس نیا در استفاده مورد پالسم ژرم

 (Rosa damascena Mill) محمدی گل مختلف

 ردستانک استان مختلف مناطق از شده یآور جمع

 تحقیقاتی )کلکسیون( گلستان در موجود (8 )جدول

 منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز محمدی گل

 زاله تحقیقاتی نهالستان در واقع کردستان استان طبیعی

 میانگین دریا، سطح از متر 8337 ارتفاع با سنندج

 ساالنه رطوبت متوسط متر،میلی 7/762 ساالنه بارندگی

 تبخیر میانگین ساالنه، یخبندان روز 851 درصد، 73

 2165 آفتابی ساعات متوسط و مترمیلی 8375 ساالنه

  بود.  آفتابی سال در ساعت

 و ژنوتیپ 73 از متشکل سنندج محمدی گل گلستان

 سال در کشور سراسر به متعلق محمدی گل اکسسشن

 تصادفی کامل های بلوک آماری طرح قالب در 8313

(RCBD) محمدی گل )نهال( پایه سه تعداد و تکرار سه با 

 درون و متر 3×3 کاشت فاصله با آزمایشی کرت هر در

 از مخلوطی در و متر یک عمق و قطر با ای دایره های چاله

 آزمایش، طی در شد. ایجاد حیوانی کود و ماسه ،خاک

 و انجام ایقطره صورت به روزه80 دوره با گلستان آبیاری

 هرز، های علف وجین هرس، مانند اصالحی اقدامات سایر

 حذف با دستی صورت به امراض و آفات با مبارزه

 و ها ژنوتیپ تمام برای یکنواخت طوربه آلوده های شاخه

 سال در بررسی مورد صفات گردید. اعمال تکرارها در

 و گیری اندازه محمدی گل ساله 7 های پایه روی بر 8333

 وزن و )قطر گل خصوصیات یگیر اندازه برای گردید. ثبت

 اواسط در گلبرگ( خشک و تر وزن گل، خشک و تر

 تصادفبه پایه هر میانی بخش از گل 0 تعداد اریبهشت

 خشک و تر وزن و دیجیتال کولیس با آنها قطر انتخاب،

 و گل گراد( سانتی درجه35 دمای در ساعت 71 از )پس

 گرم صدم دقت با دیجیتال ترازوی با آنها یها گلبرگ

 صفت ارزش عنوانبه گل 0 میانگین و یگیر اندازه

 آن ارزش عنوانبه هم پایه سه میانگین و پایه در مربوطه

 هم پایه در گل تعداد صفت برای گردید. منظور کرت در

 با گردید. شمارش پایه هر روی غنچه و گل کامل تعداد

 عملکرد نیز آن گل وزن متوسط در پایه گل تعداد ضرب

 اواسط در )درختچه( پایه ارتفاع گردید. برآورد پایه گل

 متر از استفاده با رویشی( رشد اوج )زمان شهریورماه

 عنوانبه هم پایه سه ارتفاع میانگین و یگیر اندازه فلزی

 با مرتبط صفات برای گردید. منظور کرت در آن ارزش

 صورتبه پایه در برگ تعداد شهریور  اواسط در هم برگ

 بخش از برگ 0 تعداد و شمارش پایه هر روی کامل

 آنها عرض و طول و برداشت تصادفی صورت به پایه میانی

 ارزش عنوانبه برگ 0 میانگین و یگیر اندازه کولیس با

 عنوانبه هم پایه سه میانگین و پایه در مربوطه صفت

 گردید. منظور کرت در آن ارزش

های مورد  منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ به

بررسی، تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه انجام و 

های مختلف با استفاده  مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ

ای دانکن انجام گرفت. برای پی بردن  از آزمون چند دامنه

 پیرسون ضریب همبستگیبه روابط بین صفات، 

(Pearson Correlation coefficient)  بین آنها برآورد و

مورد های  ژنوتیپبردن به میزان تشابه  پیهمچنین برای 

ها روش  بررسی از لحاظ صفات موردمطالعه، بر روی داده

( با روش Cluster Analysis) ای چندمتغیره تجزیه خوشه

 و (Agglomerationطبقاتی با استفاده از فرآیند تجمعی )

 ها ها برحسب متوسط فاصله )اقلیدسی( گروه ادغام گروه

(Group average linkage اعمال گردید و ) نمودار

 . گردید( ترسیم Dendrogram)مربوطه 
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
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 آنها رویش منطقه و مطالعه مورد های ژنوتیپ مشخصات .8 جدول
Table 1. Characteristics of the studied genotype and their habitat 

Climate 

(Domartan)* 

Annual temperature of the origin site 
Annual rainfall of  

(mm) the origin site 

Geographical specifications 
Origin of the  

genotype name 

Genotype  

code Topt (ºC) Tmin (ºC) Tmax (ºC) 
Altitude 

(meter) 

Latitude 

(N) 

Longitude 

(E) 

Semi-arid 13.4 -5.4 36.8 458.4 1310 35 º 07′ 46º 53′ Sanandaj 1 1 

Semi-arid 13.4 -5.4 36.8 458.4 1666 35 º 33′ 47º 08′ Sanandaj 2 2 

Semi-arid 13.4 -5.4 36.8 458.4 1492 34 º 50′ 46º 50′ Kamyaran 1 3 

Humid 12.8 -4.6 35.4 991.2 1818 35 º 08′ 46º 36′ 
Sarv Abad 1 

SaS 
4 

Humid 12.8 -4.6 35.4 991.2 1285 35 º 13′ 46º 29′ Sarv Abad 2 5 

Humid 12.8 -4.6 35.4 991.2 1331 35 º 27′ 46º 09′ Marivan 1 6 

Humid 12.8 -4.6 35.4 991.2 1298 35 º 30′ 46º 06′ Marivan 2 7 

Humid 12.8 -4.6 35.4 991.2 1399 35 º 31′ 46º 17′ Marivan 3 8 

Semi-arid- Cold 11.1 -8.1 34.3 499.4 1531 36 º 22′ 46º 12′ Saghez 1 9 

Humid 13.7 -2.4 33.5 499.4 1626 35 º 55′ 45º 47′ Baneh 1 10 

Humid 13.7 -2.4 33.5 499.4 1477 36 º 02′ 45º 51′ Baneh 2 11 

Semi-arid -Cold 7.9 -9.7 29.4 3958 1863 35 º 55′ 47º 01′ Divandareh 1 12 

 (Hanafi & Hatami, 2014) اقلیمی اطالعات ماخذ *

 

 محلی یها ژنوتیپ بهتر تمایز منظوربه همچنین

 Principal) اصلی یها مؤلفه به تجزیهمحمدی  گل

Component Analysis-PCA) ماتریس از استفاده با 

 نمودار و انجام ها داده روی بر همبستگی ضرایب

 ترسیم دوم و اول مؤلفه دو براساس (Bi-Plot) مربوطه

 قیتحقی آمار لیتحل و هیتجز مختلف مراحل در شد.

 MINITAB-14 و MSTAT-C آماری افزارهای نرم از

 د.یگرد استفاده

 

 بحث و نتایج

 یها ژنوتیپ نیب انسیوار هیتجز جینتا براساس

 مورد صفات تمام لحاظ از بررسی مورد محمدی گل

 برگ تعداد ،گیاه ارتفاع )صفات تحقیق این در بررسی

 تعداد برگ، عرض متوسط برگ، طول متوسط پایه، در

 گل، قطر میانگین پایه، در گل عملکرد پایه، در گل

 متوسط گل، خشک وزن متوسط گل، تر وزن متوسط

 گل( به گلبرگ وزن نسبت و گلبرگ خشک و تر وزن

 (.2 )جدول شد مشاهده (≥p %8) یدار معنی اختالف

 مورد عملکردی صفات یبرا یغن یکیژنت تنوع وجود

 مورد و یعیطب یادیز حد تاها  اکسشن نیب در بررسی

 به متعلق یبررس مورد یها اکسشن رایز بود انتظار

 میکرو و ها اقلیم و استان یکیولوژکا مختلف مناطق

 و گرم میاقل با وانیمر یها اکسشن) متنوع یها اقلیم

 و سرد وک خش میاقل با سقز یها اکسشن مرطوب،

 یبرا یغن یکیژنت تنوع وجود حال هر در بود. ره(یغ

 یاصالح اقدامات یبرا را الزم نهیزم دتوان می صفات

 و )سلکسیون( نشیگز متفاوت یها روش مانند

 فراهم محمدی گل در )هیبریداسیون( یریگ گدور

 Tabaei) گسترده ژنتیکی تنوع وجود آورد. یم

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

Jaymand et al., 2004; Babaei et al., 2007;.

Yousefi et al., 2009 a,b, 2011.) و ها اکسسشن بین 

 و گل عملکرد لحاظ از محمدی گل مختلف یها ژنوتیپ

  است. شده گزارش محققین توسط نیز قبال آن اجزای

 از استفاده با شده ارزیابی صفات میانگین مقایسه

 بررسی مورد مختلف یها اکسسشن دانکن، آزمون

 در مختلف صفات برای را کردستان استان محمدی گل

 مطابق (.2 )جدول نمود بندی دسته متفاوتی های گروه

 آزمایش این در پایه در گل متوسط عملکرد جدول

 گل عملکرد کل میانگین از کمتر که بود گرم 2/360

 3/8287) کشور محمدی گل یها اکسسشن پایه در

 Yousefi et al. (2009 a,b)  توسط شده گزارش گرم(

 در گل عملکرد کل میانگین بودن کمتر بود.

 کردستان استان محمدی گل بررسی مورد یها اکسسشن

 ییها اکسسشن برخی وجود واسطهبه کشور به نسبت

 از شده آوری جمع یها اکسشن بود. 3 و 2 ،8 مریوان مانند

 خار، بدون های ساقه کم، ارتفاع دارای مریوان شهرستان

 و کمتر( عرض و طول )دارای تر کوچک های برگ

 گلبرگ و گل خشک و تازه وزن نیز و گل تراکم کمترین

 خاصیت با اما استان گل یها ژنوتیپ بقیه به نسبت کمتر

 چنین رسد می نظر هب بودند. پوششی فرم و تر سریع تکثیر

 مانند مریوان اکولوژیکی خاص شرایط معلول هایی ویژگی

 )متوسط شهرستان این باالتر نسبتاً رطوبت و بارندگی

 میانگین مقابل در مترمیلی 325 مریوان ساالنه بارندگی
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 و مریوان مناطق البته باشد. متر(میلی 710 حدود استان

 خویشاوندان جمعیت بیشترین دارای مناطق جزو سروآباد

 عالوه که طوری به هستند کشور و استان در محمدی گل

 Rosa damasceneاحتمالی های اکوتیپ و ها ژنوتیپ بر

 Rosa یها گونه شامل Rosaازجنس گرید گونه 6 حداقل

foetida، R. elymatica،R. orientalis،R. persica، 

R. caninaوR.moschata دارد وجود مناطق این در

(Yousefi et al., 2005.)  مورد یها اکسشن طورکلی به 

 از تحقیق این در کردستان استان محمدی گل بررسی

 تفکیک بلقا زیر شرح به گروه سه در گل عملکرد نظر

 (.8 شکل و 3 )جدول بودند

 عملکرد با محمدی گل یها اکسسشن اول: گروه

 یها اکسسشن شامل پایه( در گرم 87/8301)  باال گل

 عملکرد میانگین با 8سروآباد و 8سقز ،2بانه ،8کامیاران

 و 73/8386 ،38/8337 ،30/8081 ترتیببه گل

 پایه. در گرم 11/8262

 متوسط گل عملکرد با یها اکسسشن دوم: گروه

 سنندج یها اکسسشن شامل پایه( در گرم 82/8553)

 عملکرد میانگین با 8 سنندج و 2 سروآباد ،8 بانه ،2

 و 37/8583 ،22/8538 ،31/8833 ترتیببه گل

 پایه. در گرم 37/370

 عملکرد با محمدی گل یها اکسسشن سوم: گروه

 یها اکسسشن شامل پایه( در گرم 23/035) پایین گل

 میانگین با 8دیواندره و 2مریوان ،8مریوان ،3مریوان

 و 33/723 ،83/632 ،50/352 ترتیببه گل عملکرد

 پایه. در گرم 13/352

 8کامیاران اکسسشن ،3 جدول مطابق همچنین

 بیشترین متر(، سانتی 2/868) پایه ارتفاع باالترین دارای

 گل تعداد بیشترین عدد(، 3/88653) پایه در برگ تعداد

 پایه در گل عملکرد باالترین عدد(، 33/317) پایه در

 گل به گلبرگ وزنی نسبت بیشترین و گرم( 30/8081)

 وزن  و گرم( 33/8) گل تر وزن کمترین اما (15/5)

 دارای 8سقز اکسسشن بود. گرم(67/8) گلبرگ خشک

 76/0) برگ عرض و متر(سانتی 13/6) طول بیشترین

 )با گل ینتر بزرگ دارای 2سنندج اکسسشن متر(،سانتی

 ترین سنگین 8سروآباد اکسسشن و متر( سانتی 33/6 قطر

 57/7 برابر ترتیببه گل خشک و تازه وزن متوسط )با گل

 گرم( 50/3) گلبرگ تر وزن باالترین نیز و گرم( 32/2 و

   دادند. نشان استان بررسی مورد یها اکسسشن بین در را

 (7 )جدول صفات بین همبستگی نتایج چنانچه

 بین باالیی همبستگی موارد بیشتر در دهد،می نشان

 پایه، در برگ تعداد با گیاه ارتفاع دارد. وجود صفات

 در گل عملکرد پایه، در گل تعداد برگ، عرض و طول

 گل به گلبرگ وزنی نسبت گل، وزن متوسط پایه،

 قطر با و (p≤58/5) دار معنی و مثبت همبستگی دارای

 دار معنی و مثبت همبستگی دارای گلبرگ وزن و گل

 در بنابراین داد. نشان درصد 0 احتمال سطح در

 عملکرد افزایش جهت محمدی گل اصالحی های برنامه

 در توانمی پایه در گل تعداد افزایش و گل

 ارتفاع که یها ژنوتیپ از غیرمستقیم های گزینش

 نمود. استفاده عملکرد افزایش جهت دارند بیشتری

 پایه، در گل تعداد گیاه، ارتفاع با پایه در برگ تعداد

 به گلبرگ وزنی نسبت و گل وزن پایه، در گل عملکرد

 سطح دردار  معنی و مثبت همبستگی دارای گل

 و قطرگل برگ، عرض و طول با و درصد، 8 احتمال

 و مثبت همبستگی دارای گلبرگ وزن متوسط

 با برگ طول .بود درصد 0 احتمال درسطح یدار معنی

 و پایه در گل تعداد برگ، عرض گیاه، ارتفاع

دار  معنی و مثبت همبستگی دارای پایه در عملکردگل

(58/5≥ p.بود ) طول گیاه، ارتفاع با هم برگ عرض 

 نسبت و پایه در گل عملکرد پایه، در گل تعداد برگ،

 و مثبت همبستگی دارای گل به گلبرگ وزنی

 وزنی نسبت با و درصد 8 احتمال سطح در یدار معنی

دار  معنی و مثبت همبستگی دارای گل به گلبرگ

 پر یها ژنوتیپ بنابراین .بود درصد 0احتمال درسطح

 گل تولید درتر  بزرگ های برگ اندازه با و برگ و شاخ

 ترند.موفق

 مهم اجزای از یکی عنوانبه پایه در گل تعداد

 و طول پایه، در برگ تعداد گیاه، ارتفاع با گل عملکرد

 خشک و تازه وزن پایه، در گل عملکرد برگ، عرض

 همبستگی دارای گل به گلبرگ وزنی نسبت و گل

 قطر با و درصد 8 احتمال درسطح یدار معنی و مثبت

 و مثبت همبستگی دارای گلبرگ وزن متوسط و گل

 گل عملکرد .بود درصد 0احتمال درسطح یدار معنی

 در هدف و اقتصادی و مهم صفت یک عنوانبه پایه در

 گیاه، ارتفاع پایه، در گل تعداد با ،محمدی گل پرورش
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 و گل قطر پایه، در برگ تعداد برگ، عرض و طول

 و مثبت همبستگی دارای گل به گلبرگ وزنی نسبت

 وزن متوسط با و درصد 8 احتمال درسطح یدار معنی

 خشک وزن متوسط و گل وزن متوسط گل، خشک

 درسطح یدار معنی و مثبت همبستگی دارای گلبرگ

 از دیگر یکی عنوانبه گل وزن .بود درصد 0احتمال

 گیاه، ارتفاع پایه، در گل عملکرد با گل، عملکردی اجزا

 وزن پایه، در گل تعداد گل، قطر پایه، در برگ تعداد

 نسبت و گلبرگ خشک وزن گلبرگ، وزن گل، خشک

داری  وزنی گلبرگ به گل دارای همبستگی مثبت و معنی

 Zeinali et al.(2007) .درصد بود 8در سطح احتمال 

 یها ژنوتیپ روابط بین عملکرد و اجزای گل در

 وزن که نمود اعالم و بررسی را اصفهانمحمدی  گل

 بر را مستقیم اثر باالترین پایه در گل تعداد و گل

 و پایه در گل تعداد بنابراین .دادند نشان گل عملکرد

 بهبود برای مناسبی انتخابی معیار توانندمی وزن

 با که باشند محمدیگل یها ژنوتیپ در گل عملکرد

 .دارد مطابقت حاضر آزمایش نتایج
 

 محمدی گل یها ژنوتیپ در بررسی مورد صفات واریانس تجزیه .2 جدول
Table 2. Analysis of variance for studied traits of Rosa damascene genotypes 

S.O.V. df 

MS 

Plant  

height 

Leaf number/ 

plant 

Leaf  

length 

Leaf  

width 

Flower  

number/ 

plant 

Flower  

yield/plant 

Flower  

diameter 

Flower fresh 

weight 

Flower  

dry weight 

Petal fresh  

weight 

Petal dry 

weight 

Petal/ 

flower  

weight 

Block (Rep.) 2 2575.2ns 43789368ns 0.550ns 0.327ns 273648 ns 1694622 ns 1.674 ns 0.011 ns 0.163 ns 0.181 ns 0.365* 0.011ns 

Genotype 11 17334.1** 181082527** 1.711** 0.756** 643456** 2690859** 4.059** 9.134** 1.94** 4.819** 0.724** 0.061** 

Error 22 1111.7 43676730 0.437 0.271 109505 549480 1.115 0.028 0.093 0.055 0.073 0.003 

  .دار معنیریغنبود اختالف  و درصد 8 و 0 احتمال سطح در دار معنیاختالف  :nsو  **، *
*, **, ns: Significantly differences at 5, 1% of probability levels, and non-significant, respectively. 

 

 
 محمدی گل مختلف بررسی مورد یها اکسسشن پایه در گل عملکرد نمودار .8 شکل

Figure 1. Diagram of flower yield per plant in studied Rosa damascene genotypes 

 
 دانکن( ای دامنه چند )آزمون محمدی گل یها ژنوتیپ  در بررسی مورد صفات میانگین مقایسه .3 جدول

Table 3. Mean comparison of studied traits of Rosa damascene genotypes (Duncan's multiple range tests) 

Genotype 
Plant height 

(cm)  

Leaf 

number/ 

plant 

Leaf length 

(cm) 

Leaf width 

(cm) 

Flower 

number/ 

plant 

Flower 

yield/plant 

(g) 

Flower 

diameter 

(cm) 

Flower 

fresh 

weight (g) 

Flower dry 

weight 

(g) 

Petal fresh 

weight 

(g) 

Petal dry 

weight 

(g) 

Petal / 

Flower 

weight 

Sanandaj 1 111.10 cd 2697.1 f 6.34 bcd 5.27 abc 307.56 bcde 745.74 bcd 5.57 cd 2.49 fg 1.99 cde 1.91 de 1.73 d 0.77 ab 

Sanandaj 2 152.38 a 7279.1 b 6.29 bcd 5.23 abc 440.67 bcd 1193.78 abc 6.93 a 2.70 e 2.08 bcd 2.08 d 1.72 d 0.78 ab 

Kamyaran 1 161.20 a 11603.7 a 6.31 bcd 5.26 abc 784.39 a 1518.35 a 6.05 bcd 1.97 h 1.69 f 1.58 f 1.64 d 0.80 a 

Sarv Abad 1 103.21 cde 2418.6 f 6.12 cd 5.11 bc 312.33 bcde 1262.88 abc 6.85 a 4.04 a 2.72 a 3.05 a 2.12 b 0.75 abc 

Sarv Abad 2 137.78 ab 6289.8 c 6.31 bcd 5.26 abc 500.56 bc 1017.74 abc 6.32 abc 2.08 h 1.78 ef 1.64 f 1.85 cd 0.80 a 

Marivan 1 73.63 fg 2013.8 g 5.88 d 4.97 c 189.72 de 692.17 cd 6.57 ab 3.62 b 2.29 b 2.73 b 1.98 bc 0.76 abc 

Marivan 2 84.73 ef 342 h 5.86 d 5.00 c 123.56 e 423.99 d 5.4 d 3.36 b 1.08 g 1.88 e 1.83 cd 0.56 c 

Marivan 3 99.36 de 3277.8 e 6.34 bcd 5.30 abc 262.22 cde 702.05 cd 5.85 bcd 2.59 ef 2.00 cde 1.87 e 1.68 d 0.73 bc 

Saghez 1 127.37 bc 3166.9 e 6.89 a 5.62 a 426.33 bcd 1316.43 ab 5.97 bcd 3.14 d 2.21 bc 2.34 c 1.79 cd 0.75 abc 

Baneh 1 104.33 cde 4561.16 d 6.66 ab 5.46 ab 286.22 bcde 1071.22 abc 5.88 bcd 3.71 b 2.56 a 2.77 b 2.83 a 0.75 abc 

Baneh 2 125.89 bc 339.4 e 6.41 bc 5.32 abc 545.44 b 1334.91 a 5.89 bcd 2.44 g 1.94 de 2.03 de 2.13 b 0.80 a 

Divandareh 1 57.80 g 340.4 h 5.90 cd 4.91 c 152.28 e 302.89 d 5.95 bcd 1.99 h 1.61 f 1.39 g 1.43 e 0.70 c 

Mean 111.57 3694.1 6.28 5.23 360.94 965.18 6.10 2.84 2.00 2.11 1.89 0.75 

 هستند درصد 0 احتمال سطح در دار معنی تفاوت بدون مشترک، حرف یک حداقل با های میانگین ستون هر در* 
* Means with similar letters in each column are not significantly different at 5% probability level.  
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 محمدی گل های ژنوتیپ  در بررسی همبستگی بین صفات مورد. 7جدول 

Table 4. Correlation among studied traits of Rosa damascene genotypes 
Trait H LN/P LL LW FN/P FY/P FD FFW FDW PFW PDW P/F W 

Plant height (H) 1            

Leaf number/plant (LN/P) 0.499** 1           
Leaf length (LL) 0.305** 0.142* 1          

Leaf width (LW) 0.292** 0.136* 0.957** 1         

Flower number/plant (FN/P) 0.725** 0.473** 0.217** 0.205** 1        
Flower yield/plant (FY/P) 0.664** 0.378** 0.287** 0.262** 0.879** 1       

Flower diameter (FD) 0.124* 0.127* 0.014ns 0.046 ns 0.155* 0.266** 1      

Flower fresh weight (FFW) 0.256** 0.215** 0.033 ns 0.024 ns 0.365** 0.043ns 0.16* 1     
Flower dry weight (FDW) 0.086ns 0.065ns 0.092 ns 0.056 ns 0.210** 0.156* 0.234** 0.825** 1    

Petal fresh weight (PFW) 0.130* 0.106* 0.083 ns 0.087 ns 0.183* 0.186* 0.275** 0.850** 0.853** 1   

Petal dry weight (PDW) 0.074ns 0.020 ns 0.050 ns 0.052 ns 0.037ns 0.165* 0.151* 0.484** 0.546** 0.561** 1  
Petal /Flower weight (P/F W) 0.297** 0.236** 0.099 ns 0.112* 0.401** 0.269** 0.154* 0.364** 0.022ns 0.165* 0.102* 1 

 دار.  نبود اختالف غیرمعنی و درصد 8 و 0 احتمال سطح در دار معنیاختالف  :nsو  **، *
*, **, ns: Significantly differences at 5, 1% of probability levels, and non-significant, respectively. 

 

 میزان به بردنپی حاضر تحقیق اهداف از یکی

 استان محمدی گل یها اکسسشن بین قرابت و شباهت

 تجزیه از استفاده با آنها بندی دسته و کردستان

 تجزیه از هدف بود. (Cluster analysis) ایخوشه

 دوم و افراد واقعی هایدسته کردن پیدا اول ایخوشه

 هدف دیگر عبارتبه است. هاداده تعداد کاهش

 کهطوریبه باشدمی ها گروه از کمتری تعداد شناسایی

 در یکدیگرند با بیشتری شباهت دارای که یها گروه

 تجزیه.(Farshad Far, 1998) گیرند قرار گروه یک

 در بررسی، مورد صفت 82 از استفاده با ای خوشه

 یها اکسسشن درصد، 68 حدود شباهت سطح

 شرحبه گروه چهار در را کردستان استان محمدی گل

 (.2 )شکل قرارداد زیر
 ،2بانه ،8 سنندج یها اکسسشن شامل اول گروه

 شامل دوم گروه ؛ 8 کامیاران و 2سروآباد ،2 سنندج

 سوم گروه  ؛8 سقز و 8بانه ،8سروآباد یها اکسسشن

 شامل چهارم گروه و  8 مریوان اکسسشن شامل

 8 دیواندره و 3 مریوان ،2مریوان یها اکسسشن

 یها اکسسشن بندی طبقه از حاصله یها گروه

 ای خوشه تجزیه توسط کردستان استان محمدی گل

 با اگرچه که سازدمی نمایان را آنها از جدیدی سیمای

 دارد نسبی مطابقت گل عملکرد مبنای بر یبند گروه

 بررسی، مورد صفات کل از گیری بهره واسطهبه اما

 اکولوژیکی خصوصیات با و بوده تر واقعی دتوان می

 همخوانی حدودی تا هم ها اکسسشن منشأ مناطق

 (Tabaei-aghdaei et al., 2004) محققین برخی دارد.

 در را ها( )خوشه ژنوتیپی یها گروه نزدیکی و دوری

 و ژنتیکی های ویژگی مبنای بر کالستر تجزیه

 و افراد ژنتیکی فاصله تخمین برای عاملی موفوژنتیکی

 موفقیت بینی پیش در آن از و دانسته ها گروه

 استفاده حاصله( هتروزیس )مقدار گیری دورگ

 بهتر ژنتیکی بهبود و اصالح برای بنابراین کنند. می

 اندازه برای غیرمستقیم گزینش طریق از گل عملکرد

 ازتوان  می اول( )گروه 8کامیاران اکسسشن گل و برگ

 عنوان به دوم گروه در 8سروآباد و 8سقز یها اکسسشن

    نمود. استفاده مذکور صفات ژن بخشنده والدهای

 

 
 محمدیگل یها ژنوتیپ در بررسی مورد صفات براساس السترک هیتجز دندروگرام .2 شکل

Figure 2. Dendrogram of cluster analysis based on the studied traits in Rosa damascene genotypes 
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 (PCA) اصلی یها مؤلفه به تجزیه از حاصل نتایج

 یها اکسسشن جایگاه از حاصل پالت بای در

 اصلی یها مؤلفه مقادیر براساس استان محمدی گل

 8 شکل و 0 جدول در(PC1) دوم و (PC1) اول

 بردارهای و مقادیر جدول مطابق است. شده خالصه

 اول اصلی هایمؤلفه (،0 )جدول PCA تجزیه ویژه

(PC1) دوم و (PC2) در و درصد 23 و 31 ترتیببه 

 نمایند.می توجیه را هاداده واریانس درصد 63 مجموع

 زایشی و رویشی متغیرهای ضرایب یا نمرات همچنین

 و گل تعداد پایه، ارتفاع مانند محمدی گل یها ژنوتیپ

 عرض × )طول برگ اندازه و تعداد پایه، گل عملکرد

 از باالتر (PC1) اول اصلی مؤلفه ویژه بردار در برگ(

 مذکور متغیرهای دیگر عبارت به است. متغیرها سایر

 در دارند. اول مؤلفه تشکیل در بیشتری تأثیر و سهم

 یاجزا زایشی( -)رویشی برگ و گل اندازه و تعداد واقع

 اصلی مؤلفه ویژه بردار در اما هستند اول مؤلفه اصلی

 و )قطر( اندازه به مرتبط متغیرهای سهم (PC2) دوم

 را مؤلفه این توانمی و است بیشتر گلبرگ و گل وزن

 دانست. گل وزن با مرتبط زایشی عمده طوربه
 

 های اصلیمؤلفه. مقادیر و بردارهای ویژه تجزیه به 0جدول 

(PCA) مؤلفهمحمدی  برای دو  های گل صفات در ژنوتیپ 

 اول و دوم
Table 5. Eigen values and vectors of the PC1 and 

PC2 of principal component analysis of traits in Rosa 

damascene genotypes 
Trait PC1 PC2 

Plant height  -0.404 -0.216 
Leaf number/plant  -0.320 -0.219 
Leaf length -0.369 0.027 
Leaf width  -0.371 0.017 
Flower number/plant  -0.379 -0.260 
Flower yield/plant  -0.446 0.009 
Flower diameter  -0.155 0.170 
Flower fresh weight  0.008 0.494 
Flower dry weight  -0.230 0.394 
Petal fresh weight  -0.115 0.504 
Petal dry weight  -0.159 0.384 
Petal /Flower weight  0.052 -0.082 
Eigen value 4.52 3.54 

Proportion 0.38 0.29 

Cumulative 0.38 0.67 

 

  با (PCA) اصلی یها مؤلفه به تجزیه نتایج 

 باالیی مطابقت (CA) ای خوشه تجزیه از حاصل نتایج

 )کالستر( خوشه یها اکسسشن کهطوریبه داد. نشان

 (8کامیاران و 2سروآباد ،2سنندج ،2بانه ،8)سنندج اول

 و برگ( اندازه و تعداد پایه، )ارتفاع رویشی صفات با

 کل میانگین از باالتر پایه در گل عملکرد و تعداد

 از کمتر گل و گلبرگ خشک و تر وزن و ها اکسسشن

 )مقادیر PCA تجزیه پالتبای سوم منطقه در آن

 گرفتند. قرار منفی( (PC2) دوم و (PC1) اول مؤلفه

 (8سقز و 8بانه ،8)سروآباد دوم خوشه یها اکسسشن

 میانگین معادل پایه ارتفاع داشتن با ایخوشه تجزیه

 ولی آن از کمتر برگ و گل تعداد و ها اکسسشن کل

 یا و ها اکسسشن کل میانگین محدوده در صفات بقیه

 اول اصلی مؤلفه با پالت بای دوم منطقه در آن از باالتر

(PC1) دوم اصلی مؤلفه و منفی (PC1) قرار مثبت 

 (8 )مریوان سوم خوشه در موجود اکسسشن گرفتند.

 و برگ( اندازه و تعداد پایه، )ارتفاع رویشی صفات با

 کل میانگین از کمتر پایه در گل عملکرد و تعداد

 از بیشتر گل و گلبرگ خشک و تر وزن و ها اکسسشن

 مقادیر با پالت بای اول منطقه در تنهاییبه آن

 و مثبت (PC2) دوم و (PC1) اول اصلی یها مؤلفه

  ،2)مریوان چهارم گروه یها اکسسشن همچنین

 و رویشی صفات تمام تقریباً با (8 دیواندره و 3مریوان

 ها اکسسشن کل میانگین از کمتر بررسی مورد زایشی

 اصلی یها مؤلفه مقادیر  با پالت بای چهار منطقه در

   گرفتند. قرار منفی (PC1) دوم و مثبت (PC1) اول

 در (PCA) اصلی یها مؤلفه به تجزیه که مهمی نکته

 کردستان استان محمدی گل یها اکسسشن یبند گروه

 شدن جدا ساخت آشکار ایخوشه تجزیه به نسبت

 در گل عملکرد بیشترین با 8کامیاران برجسته اکسسشن

 از باال گل عملکرد یاجزا و گرم 30/8081 معادل پایه

 2سروآباد ،2سنندج ،2بانه ،8سنندج یها اکسسشن گروه

 مقادیر با مجزای گروه یک تشکیل و 8کامیاران و

 بود. ترمنفی (PC1) دوم و (PC1) اول اصلی یها مؤلفه

 گل عملکرد با یها اکسسشن که است معنی بدان این

 قرار پالت بای مرکزی محدوده در معموالً باال تا متوسط

 اما هستند دارا را صفات از متوسطی های ارزش و گرفته

 محدوده در معموالً باالتر گل عملکرد با یها اکسسشن

 (PC1) اول اصلی یها مؤلفه مقادیر با پالت بای 3 منطقه

  گیرند.می قرار منفی (PC1) دوم و
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 محمدیگل یها ژنوتیپ اصلی یها مؤلفه به تجزیه (پالت بای) نمودار .3 شکل

Figure 3. Bi-plot of principal component analysis (PCA) in Rosa damascene genotypes 

 

  گیرینتیجه

 محمدی گل یها ژنوتیپ نیب انسیوار هیتجز جینتا مطابق

 گل عملکرد لحاظ از کردستان استان بررسی مورد بومی

 پایه، در برگ تعداد ،گیاه ارتفاع شامل آن اجزای و

 در گل تعداد برگ، عرض متوسط برگ، طول متوسط

 وزن متوسط گل، تر وزن متوسط گل، قطر میانگین پایه،

 نسبت و گلبرگ خشک و تر وزن متوسط گل، خشک

 وجود (≥58/5p) یدار معنی اختالف گل به گلبرگ وزن

 اقدامات یبرا را الزم نهیزم دتوان می این که داشت

 و )سلکسیون( نشیگز متفاوت یها روش مانند یاصالح

 عملکرد بهبود در )هیبریداسیون( گیری دورگ

 برخی وجود واسطهبه چه اگر آورد.یم فراهم محمدی گل

 گل عملکرد متوسط مریوان، گروه مانند ییها اکسسشن

 گرم( 2/360) کردستان بومی یها اکسسشن پایه در

 گرم(3/8287) کشور یها اکسسشن کل میانگین از کمتر

(Tabaei-Aghdaei et al., 2002, 2005; Yousefi et al., 

2009 a,b). 

 از باالتر گل عملکرد با ییها اکسشن وجود اما بود،

 سروآباد و 8سقز ،2 بانه ،8کامیاران مانند کشور میانگین

 ،38/8337 ،30/8081 ترتیببه گل عملکرد میانگین با 8

 گونه این توسعه افق پایه، در گرم 11/8262 و 73/8386

 و پرمحصول یها ژنوتیپ از گیریبهره با را ارزشمند

 یها اکسسشن بین در سازد. می ترروشن بومی سازگار

 برگ تعداد پایه، ارتفاع بیشترین دارای 8کامیاران استان،

 نسبت و پایه در گل عملکرد پایه، در گل تعداد پایه، در

 وزن  و گل تر وزن کمترین اما گل به گلبرگ وزنی

 برگ، اندازه بیشترین دارای 8سقز بود. گلبرگ خشک

 دارای هم 8سروآباد و گل ینتر بزرگ دارای 2 سنندج

 پایه در گل عملکرد بودند. گلبرگ و گل ترینسنگین

 ،محمدی گل پرورش هدف و اقتصادی صفت یک عنوانبه

 برگ، عرض و طول گیاه، ارتفاع پایه، در گل تعداد با

 گل به گلبرگ وزنی نسبت و گل قطر پایه، در برگ تعداد

 وزن با و (≥58/5p)  دار معنی و مثبت همبستگی دارای

 و مثبت همبستگی دارای گلبرگ و گل خشک و تازه

 از بنابراین .بود درصد 0 احتمال سطح در یدار معنی

 گل وزن و پایه در گل تعداد مانند عملکرد یاجزا صفات

 بهبود برای غیرمستقیم هایگزینش درتوان  می ... و

 از استفاده با ای خوشه تجزیه نمود. استفاده گل عملکرد

 استان محمدی گل یها اکسسشن بررسی، مورد صفات

 یبند گروه با که نمود تفکیک گروه چهار در را کردستان

 اکولوژیکی خصوصیات همچنین و گل عملکرد مبنای بر

 نتایج داشت. نسبی مطابقت ها ژنوتیپ منشأ مناطق

 نتایج با (PCA) اصلی یها مؤلفه به تجزیه از حاصل

 داد نشان باالیی مطابقت (CA) ای خوشه تجزیه از حاصل

 از حاصله ژنوتیپی تفکیک گل، عملکرد صفت لحاظ از اما

PCA تجزیه از ترواضح CA .مجموع در بود 

 در معموال باال تا متوسط گل عملکرد با یها اکسسشن

 قرار PCA تجزیه از حاصله پالت بای مرکزی محدوده

 اما ،بودند  دارا را صفات از متوسطی هایارزش و گرفته

 محدوده در معموالً باالتر گل عملکرد با یها اکسسشن

 (PC1) اول اصلی یها مؤلفه مقادیر با پالت بای 3 منطقه

   گرفتند. قرار منفی(PC1) دوم و
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