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 پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران-فصلنامة علمي

 )1390 (561-572، صفحة 4، شمارة 27جلد 

 
 كشت مختلف شرايط در ).Rosa damascena Mill (محمدي گل عملكرد عليت تجزيه
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 كشور مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسه ،استايار -3
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 1390 شهريور: تاريخ پذيرش    1390  تير:تاريخ اصالح نهايي                       1389 دي: تاريخ دريافت
 

 چكيده
 نقاط از ).Rosa damascena Mill (محمدي گل ژنوتيپ 12 تعداد ،آن اجزاء و لگ عملكرد بين رابطه و تنوع بررسي منظور هب

 براي و كشت دماوند آبسرد همند تحقيقاتي ايستگاه محل در تكرار هس با تصادفي كامل هاي بلوك طرح قالب در كشور مختلف
 گلدهي، دوره طي در .گرفتند قرار ررسيب مورد مالچ با همراه ديم و ديم ،)شاهد( آبي كشت سه در عملكرد اجزاء و گل عملكرد
 )پوشش تاج( بوته محيط و بوته ارتفاع كامل، گل به گلبرگ وزن نسبت گل، خشك ماده درصد گل، وزن گل، تعداد

 داد نشان همبستگي تجزيه نتايج .شد انجام عليت و رگرسيون همبستگي، تجزيه ها داده آوري جمع از پس .شدند برداري يادداشت
 گام به گام رگرسيوني تجزيه از استفاده با .داشت دار معني و مثبت همبستگي گلبرگ تر وزن با شرايط سه هر در گل عملكرد كه

 گل به گلبرگ وزن نسبت پايه، در گل تعداد صفات ديم شرايط در .گرديد مشخص گل عملكرد در مؤثر صفات از هريك سهم
 گل به گلبرگ تر وزن نسبت گلبرگ، تر وزن آبي شرايط در ،%7/91 تبيين ضريب با اسانس درصد و هكتار در اسانس كامل،
 نسبت بوته، ارتفاع اسانس، درصد ،اسانس عملكرد ،مالچ با همرا كشت شرايط در و %98 /6 تبيين ضريب با بوته محيط و كامل
 نتايج براساس .نمودند توجيه را گل عملكرد تغييرات بيشترين %6/90 تبيين ضريب با گل تعداد و كامل گل به گلبرگ وزن

 آن جهت و مقدار چون و داشت گل عملكرد روي بر مستقيم تأثير بيشترين كشت شرايط سه هر در گلبرگ تر وزن ،عليت تجزيه
 صفات .شد شناخته محمدي گل عملكرد افزايش در صفت ينمهمتر عنوان هب ،بود يكسان تقريباً )همبستگي ضريب( كل اثر با

 نداشتند نقش عملكرد افزايش در مستقيم طور هب اگرچه بوته محيط و بوته ارتفاع هكتار، در سانسا عملكرد هكتار، در گل تعداد
 از توان مي ،بنابراين .داشتند مهمي نقش محمدي گل عملكرد افزايش در گلبرگ تر وزن افزايش طريق از غيرمستقيم طور هب ولي
 .نمود استفاده گل لكردعم بهبود جهت در انتخاب براي شاخصي عنوان هب آنها

 
 .عليت رگرسيون، همبستگي، ،عملكرد اجزاء گل، عملكرد ،).Rosa damascena Mill( محمدي گل :كليدي هاي واژه
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 مقدمه
 .Rosa damascena Mill علمي نام با محمدي گل
 از .است Rosaceae ي هخانواد و Rosa جنس به متعلق
 از و دنيا رد زر  گل هاي گونه معطر گياهان ينمهمتر

 تنوع داراي و است باغباني تاريخ در گياهان مشهورترين
 دارويي زينتي، هاي جنبه از و بوده ايران در بااليي ژنتيكي

 دورگي را گونه اين .باشد مي اهميت داراي صادراتي و
 دانند مي R. moscatag و R. galica گونه دو از ثابت

 ندترينارزشم گل .)1375 هرمان،ق؛ 1384 مظفريان،(
 به آن هاي فراورده كه باشد  ميگياه اين مصرف قابل بخش

 در خشك گل و مربا گالب، قبيل از مختلف هاي صورت
 دستب عصاره از همچنين شود، مي مصرف انسان غذاي
 رنسانس عهد و وسطي قرون در محمدي گل تقطير از آمده
 است شده مي استفاده افسردگي بيماري درمان براي

)Chevallier, 1996(. عطر در محمدي گل اسانس از 
 آرايشي و عطرسازي صنايع و )Aromatherapy (درماني
 بسياري در گياه اين ارقام، تنوع علت به .گردد  مياستفاده

 رهايكشو قديميترين از ايران .شود مي كشت دنيا مناطق از
 ,Guenther( رود مي شمار هب جهان در گالب توليدكننده

 قبل سال 2500 از بيش به آن سابقه كه طوري هب ،)1952
 بلغارستان، در محمدي گل حاضر، درحال .گردد برمي
 فرانسه، كانادا، آمريكا، اوكراين، ،هند ايران، تركيه،

 جزو اول كشور چهار كه گردد  ميتوليد ژاپن و انگلستان
 .اند بوده جهان در گياه اين توليد پيشگامان

 كشور اقليمي شرايط سبب به ايران، محمدي گل عطر
 كه ييآنجا از ولي است؛ برخوردار خاصي مرغوبيت از

 مصرف كشور داخل در بيشتر و بوده كم آن توليد ميزان
 .است برخوردار كمي جهاني شهرت از شود، مي

 وليكن ،شود  ميديده ايران نقاط اغلب در محمدي گل
 آن از وسيعي هاي باغ زياد وسعت در گالب تهيه منظور به
 است شده ايجاد فارس يا تبريز كرمان، كاشان، در
 سرد معتدل و معتدله ديگر نواحي در .)1384 مظفريان،(

 نيز اصفهان و يزد آذربايجان، تهران، هاي استان در و ايران
 صغير آسياي دأمب با آن جهاني پراكنش .است شده كاشته
 .)1375 قهرمان، ؛1384 مظفريان،( باشد مي

 درون و ها گلبرگ نيفوقا بشره در سرخ گل اسانس
 بشره هاي سلول در .دارد جاي برآمده ظاهر با ييها سلول
 از داخلي هاي گلبرگ كه محلي در ها، گلبرگ تحتاني
 اسانس اين ندشو مي پوشيده خود خارجي هاي گلبرگ
 .شود مي جمع

 شمار هب گياهان عملكرد كاهش عامل ينمهمتر خشكي
 بر غلبه براي راهكار بهترين متحمل، ارقام انتخاب و آيد مي
 ساير و ايران در آب كمبود به توجه با .باشد  ميمشكل اين
 ويژگيهاي ينمهمتر از ديم شرايط در باال عملكرد جهان، نقاط
 .باشد مي معطر و دارويي گياهان ويژه به زراعي هاي گونه

 نظر از پرمحصول هاي ژنوتيپ شناسايي جهت ،بنابراين
 عملكرد با داري معني رابطه كه صفاتي است الزم عملكرد،
 به نسبت آنها گزينش با تا گيرند قرار شناسايي مورد دارند،
 مشخص براي .نمود اقدام خشكي به متحمل ارقام معرفي
 عليت تجزيه و همبستگي مطالعات از ها همبستگي اين نمودن

 بين ارتباط بررسي متغيره، چند آماري يروشها عنوان به
 مطالعات .نمايد مي پذير امكان را ديگر صفات و عملكرد
 گياهان در عليت و همبستگي تجزيه با ارتباط در متعددي
 ؛1382 بابايي، و عقدايي ييطبا( محمدي گل در و مختلف
 ؛1389 ،همكاران و عقدايي ييطبا ؛1384 همكاران، و فرهنگيان

Tabaei-Aghdaei et al., 2007( است هشد انجام. 
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 صفات همبستگي زانمي همبستگي ضريب محاسبه با
 روشن صفات ارتباط ماهيت اما گردد،  ميمشخص
 امكان )مسير( عليت تجزيه از استفاده با .شد نخواهد
 با مرتبط صفات غيرمستقيم و مستقيم آثار شناسايي
 تجزيه روش نامتخصص .شد خواهد تعيين نيز عملكرد
 مؤثر صفات اهميت تعيين براي ابزاري عنوان به را عليت

 .دهند مي قرار استفاده مورد ردعملك در
 عملكرد با مختلف صفات رابطه مطالعه مقاله اين در
 از استفاده با عملكرد بر آنها تأثير نحوه و محمدي گل

 و بررسي مورد عليت و رگرسيوني همبستگي، هاي تجزيه
 .گرفتند قرار تحليل تجزيه
 
 وشهار و مواد
 عملكرد بر مختلف صفات تأثير بررسي منظور به
 12 ،)آبي و ديم( كشت مختلف شرايط در محمدي گل

 شامل كشور مختلف مناطق از محمدي گل اكسشن
 مركزي، هرمزگان، ،)اكسشن سه( اصفهاناستانهاي 
 و كرمان فارس، تهران، ايالم، اردبيل، ، بختياريچهارمحال
 در مالچ با همراه ديم و آبي ديم، شرايط سه در كرمانشاه

 مزرعه در تكرار 3 با تصادفي ملكا هاي كبلو طرح قالب
 تحقيقات مؤسسه به وابسته آبسرد همند ايستگاه تحقيقاتي

 كشت دماوند منطقه در واقع كشور مراتع و ها جنگل
 با تهران شرق كيلومتري 65 در ايستگاه اين .شدند

 طول و شمالي 35° 40´ 90˝ جغرافيايي عرض موقعيت
 سطح از متر 1960 ارتفاع و شرقي 52° 5´ 35˝ جغرافيايي

 .است شده واقع دريا
 كود و ماسه زراعي، خاك از مخلوطي كاشت بستر
 روش آبياري عمليات براي آبي شرايط در بود، حيواني
 مالچ و ديم شرايط در شد، گرفته بكار اي قطره آبياري

 از مالچ شرايط در و نگرفت صورت آبياري گونه هيچ
 تمام كه شد هاستفاد مالچ عنوان به سياه هاي پالستيك
 بر عالوه تا شد پوشانده مالچ وسيله به بوته اطراف

 به و آوري جمع را آسماني نزوالت آب تبخير از جلوگيري
 ديم شرايط در آبياري گونه هيچ .نمايد هدايت بوته اطراف

 وجين الزم مواقع در .انجام نشد مالچ با همراه ديم و
 .شد انجام دست با هرز هاي علف

 در( گل عملكرد تحقيق اين در رسيبر مورد صفات
 گل به گلبرگ وزن نسبت هكتار، در گل تعداد ،)هكتار
 ارتفاع ،)پوشش تاج( بوته محيط خشك، ماده درصد كامل،
 .بودند )هكتار در( اسانس عملكرد و اسانس درصد بوته،

 اين عملكرد و مورفولوژي صفات به مربوط هاي داده
 با همراه ديم و بيآ ديم،( كشت مختلف شرايط در گياه
 با و برداري يادداشت 1388 و 1387 هاي سال در )مالچ

 قرار تحليل و تجزيه مورد SAS آماري افزار نرم استفاده
 رگرسيون ضرايب و همبستگي ضرايب محاسبه با .گرفتند

 بر آنها تأثير و صفات بين رابطه بررسي گام، به گام
 تجزيه بكارگيري با همچنين، .گرديد محاسبه عملكرد
 به شده وارد مهم صفات غيرمستقيم و مستقيم اثر عليت
 .گرفت قرار ارزيابي مورد گل عملكرد بر رگرسيوني، مدل

 
 نتايج

 محمدي گل ژنوتيپ 12 صفات بين همبستگي ضرايب
 بين همبستگي .است آمده 1 جدول در مختلف شرايط در

 گل تعداد گلبرگ، تر وزن صفات با هكتار در گل عملكرد
 محيط و بوته ارتفاع هكتار، در سانسا عملكرد پايه، در

 شرايط در بوته محيط بجز و مثبت پايداري صورت هب بوته
 احتمال سطح در شرايط سه هر در صفات بقيه براي آبي

 در گل عملكرد بين همبستگي مقابل، در .بود دار معني 1%
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 اسانس درصد و كامل گل به گلبرگ وزن نسبت با هكتار
 %1 احتمال سطح در و منفي ديم و آبي شرايط دو هر در

 و كم همبستگي مالچ شرايط در .)1 جدول( بود دار معني
 شد مشاهده مذكور صفت دو با گل عملكرد بين ناپايداري

 ارقام گزينش احتمال كه است اين دهنده نشان كه
 رابطه .دارد وجود اسانس درصد كاهش بدون پرمحصول

 گل عملكرد روند همان از صفات ساير با گل تر وزن بين
 گل تر وزن بين رابطه كه طوري هب ،كرد مي تبعيت هكتار در
 بوته ارتفاع هكتار، در اسانس عملكرد پايه، در گل تعداد با
 شرايط سه هر در و مثبت پايداري صورت هب بوته محيط و

 رابطه مقابل، در .بود دار معني %1 احتمال سطح در كشت
 و كامل گل به گلبرگ وزن نسبت با گل تر وزن بين

 سطح در و منفي ديم و آبي شرايط دو در اسانس درصد
 .)1 جدول( بود دار معني %1 احتمال

 عملكرد صفات با پايه در گل تعداد بين همبستگي
 صورت هب بوته محيط و بوته ارتفاع هكتار، در اسانس
 احتمال سطح در كشت شرايط سه هر در و مثبت پايداري

 وزن نسبت صفات با آن هرابط مقابل در .بود دار معني 1%
 ديم و آبي شرايط دو در اسانس درصد و گل به گلبرگ
 .)1 جدول( بود دار معني %5 احتمال سطح در و منفي

 صفات با كامل گل به گلبرگ وزن نسبت بين همبستگي
 مالچ شرايط در بوته محيط و ديم شرايط در اسانس درصد
 عملكرد با آن رابطه و بود دار معني %5 سطح در و مثبت

 بود ناپايدار و كم بوته محيط و بوته ارتفاع اسانس،
 عملكرد با اسانس درصد بين همبستگي .)1 جدول(

 با و دار معني %5 سطح در و مثبت آبي شرايط در اسانس
 دار معني %5 سطح در و منفي مالچ شرايط در بوته محيط
 .بود ارناپايد و كم صفات ساير با آن رابطه و بود

 در بوته ارتفاع با هكتار در اسانس عملكرد بين همبستگي

 و ديم شرايط در بوته محيط با و كشت شرايط سه هر
 محيط بين همبستگي نهايت در .بود دار معني و مثبت مالچ
 .بود دار معني و مثبت محيط سه هر در بوته ارتفاع با بوته

 از يك هر سهم گام به گام رگرسيوني تجزيه در
 هكتار در گل عملكرد در را تأثير بيشترين كه اتفص

 .رديدگ درج 2 جدول در آن نتايج و دش مشخص داشتند
 نشان ديم شرايط در رگرسيون تجزيه از آمده بدست نتايج
 گل به گلبرگ وزن نسبت پايه، در گل تعداد صفات كه داد

 مجموعاً كل در اسانس درصد و اسانس مقدار كامل،
 .نمودند توجيه را عملكرد به مربوط تغييرات از% 7/91

 ،X1 =پايه در گل تعداد ،Y =هكتار در گل عملكرد اگر
  وX3 =اسانس عملكرد ،X2 =كامل گل به گلبرگ وزن نسبت
 گام به گام رگرسيون كلي معادله باشد، X4 =اسانس درصد

 :بود خواهد زير صورت به
 

 16477X -  1633X   3389X -  0/81X   3236 Y 4 321 ++=

 
 داد نشان نتايج آبي رايطش در رگرسيوني تجزيه براي

 محيط و كامل گل به گلبرگ وزن نسبت گلبرگ، وزن كه
 عملكرد به مربوط تغييرات از %6/98 مجموعاً كل در بوته
 .نمودند توجيه را

 ،X1 =گلبرگ وزن ،Y =هكتار در گل عملكرد اگر
 X3 =بوته محيط  وX2 =كامل گل به گلبرگ وزن نسبت
 زير صورت به گام به گام رگرسيون كلي معادله ،باشد

  :بود خواهد
 

 0.66X - 1728X - 2.38X  1377 Y 321+= 
 
 2 جدول در كه گونه همان مالچ با همراه ديم شرايط در
 گام به گام رگرسيوني تجزيه در ،است شده داده نشان
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 وزن نسبت بوته، ارتفاع اسانس، درصد اسانس، مقدار
 رگرسيوني مدل به پايه در گل تعداد و كامل گل به گگلبر
 .گرديد R2= 6/90 با برابر تبيين ضريب  وشدند اردو

  ،X1 =اسانس مقدار ،Y =هكتار در گل عملكرد اگر

 وزن نسـبت  ، X3 =بوتـه  ارتفاع ،X2 =اسانس درصد
 X5 =پايـه  در گـل  تعـداد  و X4 =كامـل  گـل  بـه  گلبرگ
 زيـر  صـورت  بـه  گام به گام رگرسيون كلي معادله باشد،
 :بود خواهد

 
 0.99X  7258X - 12.5X  63606X - 2464X  6396 Y 54321 +++= 

 
 هفت و تابع متغير عنوان به گل عملكرد عليت تجزيه

 هكتـار،  در گـل  تعـداد  گلبـرگ،  تـر  وزن انتخابي صفت
 عملكرد اسانس، درصد كامل، گل به گلبرگ وزن نسبت

 مسـتقل  متغير عنوان به پوشش تاج و بوته ارتفاع اسانس،
 مختلـف  شـرايط  در تجزيـه  ايـن  .شـدند  گرفتـه  نظر در

 در صـفات  عليـت  تجزيـه  نتـايج  .است هشد انجام كشت
 5 و 4 ،3 هايجدول در ترتيب به مالچ و آبي ،ديم شرايط
 .است هشد آورده

 هـاي  ژنوتيـپ  كليـه  روي بر ضرايب تحليل و تجزيه
 اثـر  آبـي  و خشكي شرايط در كه داد نشان مطالعه مورد

 نـاچيز  گل عملكرد روي بر هكتار در گل تعداد مستقيم
 از صـفت  ايـن  غيرمسـتقيم  اثـر  .ودنب توجه قابل و بوده
 از و متوسـط  حـد  در هكتـار،  در اسانس عملكرد طريق
 از و بـود  مالحظـه  قابـل  و مثبـت  گلبرگ تر وزن طريق
 .بود ناچيز صفات ساير طريق
 بـر  هكتـار  در گـل  تعداد مستقيم اثر مالچ شرايط در
 غيرمسـتقيم  اثر و نبود توجه قابل و ناچيز عملكرد روي
 قابــل و مثبــت گلبــرگ تــر وزن قطريــ از صــفت ايــن

 از و متوسـط  حـد  در بوتـه  محيط طريق از .بود مالحظه
 .بود ناپايدار و كم صفات ساير طريق

ــر ــار در اســانس عملكــرد مســتقيم اث ــر هكت  روي ب
 اثـر  .بـود  نـاچيز  و كم آبي و خشكي شرايط در عملكرد

 و مثبـت  گلبـرگ  تر وزن طريق از صفت اين غيرمستقيم
 اسانس عملكرد مستقيم اثر مالچ تيمار در .بود توجه قابل
 .بـود  توجه غيرقابل و كم گل عملكرد روي بر هكتار در
 طريـق  از گل عملكرد روي بر صفت اين غيرمستقيم اثر

 خشـك  مـاده  درصـد  و بوته محيط هكتار، در گل تعداد
 آن غيرمسـتقيم  اثـر  ولي .بود متوسط حد در و بود مثبت

 قابـل  و زيـاد  آن مقدار و مثبت گلبرگ تر وزن طريق از
 .بود توجه
 در گـل  عملكـرد  روي بر گلبرگ تر وزن مستقيم اثر
 ايـن  غيرمستقيم اثر .بود دار معني و مثبت خشكي شرايط
 ارتفـاع  و هكتـار،  در اسـانس  عملكـرد  طريـق  از صفت
 متوسط حد در و منفي بوته محيط طريق از و مثبت بوته
 روي بـر  لبرگگ تر وزن مستقيم اثر آبي، شرايط در .بود

 اثـر  .بـود  مالحظـه  قابـل  آن مقدار و مثبت گل عملكرد
 در اســانس عملكــرد طريــق از صــفت ايــن غيرمســتقيم

 نـاچيز  و كم صفات ساير براي و متوسط حد در هكتار،
 روي بـر  گلبرگ تر وزن مستقيم اثر مالچ شرايط در .بود

 اثـر  .بـود  مالحظـه  قابـل  آن مقـدار  و مثبت گل عملكرد
 هكتـار،  در گـل  تعـداد  طريـق  از صـفت  ينا غيرمستقيم

 حد در و بود مثبت گل خشك ماده درصد و بوته محيط
 .بود ناچيز و كم صفات ساير براي و متوسط
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 روي بـر  كامـل  گل به گلبرگ وزن نسبت مستقيم اثر
 اثـر  .بود ناچيز و منفي آبي و خشكي شرايط در عملكرد

 در گلبــرگ، تــر وزن طريــق از صــفت ايــن غيرمســتقيم
 نسـبت  بـه  آبـي  شرايط در و متوسط حد در ديم رايطش

 سـاير  طريـق  از صـفت  ايـن  غيرمسـتقيم  اثـر  .بـود  زياد
 در .بـود  نـاچيز  و كم آبي و ديم محيط دو هر در صفات
 كامـل  گـل  به گلبرگ وزن نسبت مستقيم اثر مالچ تيمار

 اثـر  .بـود  متوسـط  حـد  در و منفي گل عملكرد روي بر
 محـيط  و گلبرگ تر وزن طريق از صفت اين غيرمستقيم

 .بود ناچيز صفات ساير براي و متوسط حد در بوته
 در گـل  عملكـرد  روي بـر  اسانس درصد مستقيم اثر
 غيرمستقيم اثر ولي .بود اثر بي و منفي آبي و ديم شرايط

 گلبرگ تر وزن طريق از گل عملكرد روي بر صفت اين
 و مسـتقيم  اثـر  مـالچ  تيمـار  در .بود زياد نسبت به منفي

 و كـم  گـل  عملكـرد  روي بـر  اسانس درصد غيرمستقيم
 .بود ناپايدار
 هـر  در گـل  عملكرد روي بر بوته ارتفاع مستقيم اثر

 بر صفت اين غيرمستقيم اثر .بود ناچيز و كم شرايط سه
 قابـل  و مثبت گلبرگ تر وزن طريق از گل عملكرد روي
 بوتـه  ارتفـاع  غيرمسـتقيم  اثـر  مالچ شرايط در .بود توجه
 و بـوده  منفـي  بوته محيط طريق از گل تر وزن بر عالوه
 .بود متوسط حد در خشك ماده درصد
 هـر  در گـل  عملكرد روي بر بوته محيط مستقيم اثر

 ايـن  غيرمسـتقيم  اثـر  .بود ناچيز و كم كشت شرايط سه
 گلبـرگ  تـر  وزن طريـق  از گـل  عملكرد روي بر صفت
 .بود توجه قابل و مثبت

 عملكـرد  روي بـر  گل خشك ماده درصد مستقيم اثر
 غيرمسـتقيم  اثـر  .بـود  نـاچيز  و كم آبي و ديم شرايط در
 در گلبرگ، تر وزن طريق از عملكرد روي بر صفت اين

 حـد  در آبـي  شـرايط  در ولي زياد نسبت به ديم شرايط
 .بود صفر

 بـر  گـل  خشك ماده درصد مستقيم اثر مالچ تيمار در
 اثــر .بــود متوســط حــد در و منفــي گــل عملكــرد روي
 طريـق  از گـل  عملكـرد  روي بـر  صفت اين مستقيمغير
 غيرمسـتقيم  اثر .بود مالحظه قابل و منفي گلبرگ تر وزن
 صـفات  سـاير  طريـق  از گل عملكرد روي بر صفت اين
 .نبود توجه قابل

 شـرايط  سـه  هـر  در گلبـرگ  تر وزن ،نتايج براساس
 گـل  عملكـرد  روي بـر   را مسـتقيم  تأثير بيشترين كشت
 ضـريب ( كـل  اثـر  بـا  آن جهـت  و مقدار چون و داشت

 مهمترين عنوان هب بنابراين ،بود يكسان تقريباً )همبستگي
 .شـد  شـناخته  محمـدي  گـل  عملكـرد  افزايش در صفت
 هكتـار،  در سـانس ا عملكرد هكتار، در گل تعداد صفات
ـ  اگرچـه  بوتـه  محـيط  و بوته ارتفاع  در مسـتقيم  طـور  هب
 از مغيرمسـتقي  بطور ولي ،نداشتند نقش عملكرد افزايش
 عملكــرد افــزايش در گلبــرگ تــر وزن افــزايش طريــق

 آنها از توان مي ،بنابراين .داشتند مهمي نقش محمدي گل
 عملكـرد  بهبود جهت در انتخاب براي شاخصي عنوان هب

 .نمود استفاده گل
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 مالچ و آبي ديم، شرايط در محمدي گل اكسشن 12 در صفات همبستگي ضريب -1 جدول

 لعملكرد گ  نام صفات
 در هكتار

 وزن تر
 گلبرگ

 تعداد گل
 در پايه

 وزن گلبرگ
 به گل

 درصد
 اسانس

 اسانس
 در هكتار

 ارتفاع
 بوته

       99/0 ** ديم
 وزن تر گلبرگ       99/0 ** آبي
       99/0 ** مالچ
      88/0 ** 88/0 ** ديم
تعداد گل در       92/0 ** 90/0 ** آبي

      85/0 ** 83/0 ** مالچ پايه
     -0,32* -0,43** -50/0 ** ديم
وزن گلبرگ به      -0,37* -0,36* -42/0 ** آبي

     32/0 * 11/0 05/0 مالچ گل
    40/0 * -41/0 ** -49/0 ** -51/0 ** ديم
 درصد اسانس    19/0 -40/0 * -44/0 ** -43/0 ** آبي
    05/0 -04/0 -08/0 -09/0 مالچ
   -04/0 -16/0 78/0 ** 84/0 ** 80/0 ** ديم
انس عملكرد اس   38/0 * -05/0 51/0 ** 54/0** 53/0 ** آبي

   26/0 13/0 78/0 ** 89/0 ** 88/0 ** مالچ )در هكتار(
  80/0 ** -31/0 -28/0 80/0 ** 84/0 ** 83/0 ** ديم
 ارتفاع بوته  31/0 * -25/0 -13/0 53/0 ** 54/0 ** 51/0 ** آبي
  57/0 ** -03/0 31/0 64/0 ** 68/0 ** 65/0 ** مالچ
 84/0 ** 62/0 ** -41/0 ** -30/0 78/0 ** 74/0 ** 74/0 ** ديم
 محيط بوته 74/0 ** 16/0 -15/0 -16/0 29/0 31/0 * 27/0 آبي
 75/0 ** 56/0 ** -16/0 35/0 * 78/0 ** 68/0 ** 66/0 ** مالچ

 
 در محمدي گل اكسشن 12 در مستقل عنوان به صفات ساير و تابع متغير عنوان به گل لكردعم رگرسيون تجزيه -2 جدول

 مالچ و آبي ديم، شرايط

 مرحله آخرين در اي مرحله رگرسيوني  ضرايب
 مالچ  آبي  ديم

a = 3236 مبداٌ از عرض  a = 1377 مبداٌ از عرض  a = 6396 مبداٌ از عرض 
b1 = 81/0 ** پايه در گل تعداد  b1 = 38/2 ** گلبرگ تر وزن  b1 = 2464 ** هكتار در اسانس 

b2 = 3389 **  گل به گلبرگ وزن-  b2 = 1728 ** گل به گلبرگ وزن-  b2 = 63606 ** اسانس درصد- 

b3 = 1633 ** هكتار در اسانس  b3 = 66/0 ** بوته محيط-  b3 = 5/12 ** بوته ارتفاع 

b4 = 16477 ** اسانس درصد-     b4 = 7285 ** گل به گلبرگ وزن- 

      b5 = 99/0 * پايه در گل تعداد 

R2 = 6/90 تبيين ضريب  6/98 تبيين ضريب  7/91 تبيين ضريب 
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 ديم شرايط در محمدي گل اكسشن 12 در صفات ساير با گل عملكرد بين عليت تجزيه - 3 جدول
 طريق از غيرمستقيم اثر

 كل اثر
 همبستگي

 تر وزن
 گلبرگ 

 تعداد
 گل

 گلبرگ نسبت
 كامل گل به

 درصد
 اسانس

 در اسانس
 هكتار

 ارتفاع
 بوته

 محيط
 بوته

 اثر
 مستقيم

 صفت منا

 بوته محيط -02/0  03/0 -08/0 -02/0 02/0 06/0 74/0 74/0

 بوته ارتفاع 04/0 -02/0  -11/0 -01/0 02/0 06/0 84/0 83/0

 هكتار در اسانس -13/0 -01/0 03/0  00/0 01/0 06/0 84/0 80/0

 اسانس درصد 04/0 01/0 -01/0 01/0  -03/0 -03/0 -49/0 -51/0

 كامل گل به گلبرگ وزن -08/0 01/0 -01/0 02/0 02/0  -03/0 -43/0 -50/0

 گل تعداد 08/0 -02/0 03/0 -10/0 -02/0 02/0  88/0 88/0

 ترگلبرگ وزن 00/1 -02/0 03/0 -11/0 -02/0 03/0 07/0  99/0

 ماندهباقي اثر 10/0        

 )12/0 =آزمايش خطاي( ماندهباقي اثر

 
 آبي شرايط در محمدي گل اكسشن 12 در صفات ساير با گل عملكرد بين عليت تجزيه -4 جدول

 طريق از غيرمستقيم اثر
 كل اثر

 همبستگي
 تر وزن

 گلبرگ 
 تعداد
 گل

 گلبرگ نسبت
 كامل گل به

 درصد
 اسانس

 در اسانس
 هكتار

 ارتفاع
 بوته

 محيط
 بوته

 اثر
 مستقيم

 صفت نام

 بوته محيط -06/0  02/0 00/0 00/0 01/0 -03/0 33/0 27/0

 بوته ارتفاع 03/0 -05/0  00/0 00/0 01/0 -05/0 57/0 51/0

 هكتار در اسانس 01/0 -01/0 01/0  00/0 00/0 -05/0 57/0 53/0

 اسانس رصدد 01/0 01/0 -01/0 00/0  -02/0 04/0 -46/0 -43/0

 كامل گل به گلبرگ وزن -09/0 01/0 00/0 00/0 00/0  04/0 -38/0 -42/0

 گل تعداد -10/0 -02/0 01/0 00/0 00/0 03/0  97/0 90/0

 ترگلبرگ وزن 05/1 -02/0 01/0 00/0 00/0 03/0 -09/0  99/0

 باقيمانده اثر 11/0        
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 مالچ تيمار با ديم شرايط  درمحمدي گل اكسشن 12 در صفات ساير با گل عملكرد بين عليت تجزيه -5 جدول
 طريق از غيرمستقيم اثر

 كل اثر
 تر وزن همبستگي

 گلبرگ 
 تعداد
 گل

 گلبرگ نسبت
 كامل گل به

 درصد
 اسانس

 در اسانس
 هكتار

 ارتفاع
 بوته

 محيط
 بوته

 اثر
 مستقيم

 صفت نام 

 بوته محيط 02/0  -02/0 01/0 00/0 -02/0 00/0 67/0 66/0

 بوته ارتفاع -03/0 01/0  01/0 00/0 -02/0 00/0 67/0 65/0

 هكتار در اسانس 02/0 01/0 -02/0  00/0 -01/0 00/0 87/0 88/0

 اسانس درصد -01/0 01/0 00/0 01/0  00/0 00/0 -08/0 -09/0

 كامل گل به گلبرگ وزن -06/0 01/0 -01/0 00/0 00/0  00/0 11/0 05/0

 گل تعداد 00/0 02/0 -02/0 02/0 00/0 -02/0  83/0 83/0

 گلبرگ تر وزن 98/0 01/0 -02/0 02/0 00/0 -01/0 00/0  99/0

 ماندهباقي اثر 13/0        

 
 بحث

 عملكـرد  صفات بين آمده دستب مثبت و باال همبستگي
 ديـم، ( كشـت  شـرايط  سه هر در هكتار در گل تعداد و گل
 هرچـه  زيـرا،  .نيست انتظار از دور )مالچ با همراه ديم و آبي

 بـاال  نيـز  گل عملكرد باشد، بيشتر سطح واحد در گل تعداد
 همبستگي مورد در موجود هاي گزارش با نتايج اين .رود مي

 و عقـدايي  طبـايي ( محمـدي  گـل  در گـل  تعـداد  با عملكرد
 گياهان در نيز  و )1384 همكاران، و فرهنگيان ؛1380 ،بابايي
عقـدايي،   طبـايي ( سـهاي مرتعـي   گنـدميان و گرا    نظيـر  ديگر

 سـويا  و )1382 همكـاران،  و مردي( نخود،  )1379  و 1378
)Chen & Nelson, 2004 (ــينشــان همســويي ــد  م  .دهن

 بـا  هكتـار  در اسـانس  عملكـرد  دار معني و مثبت همبستگي
 شـرايط  سـه  هـر  در هكتـار  در گـل  تعـداد  و گـل  عملكرد
 گـل،  ملكـرد ع و تعداد رفتن باال با كه است اين دهنده نشان

 تعـداد  و عملكـرد  .رود مي باال نيز هكتار در اسانس عملكرد
 تـر  وزن با هكتار در اسانس ميزان همچنين و هكتار در گل

 دار معنــي و مثبــت همبســتگي شــرايط ســه هــر در گلبــرگ

 كـل  بـه  نسـبت  گلبرگ مقدار چه هر كه معني بدين .داشت
 .يابـد  مي افزايش هكتار در نيز اسانس مقدار باشد، بيشتر گل

 و گـل  عملكـرد  بين دار معني و مثبت همبستگي با همچنين
 گـل  ميـزان  بوتـه  ارتفاع افزايش با گفت توان  مي بوته ارتفاع
 شـرايط  در فقـط  اسـانس  عملكرد ولي .كند  مي پيدا افزايش

 مثبـت  همبسـتگي  بوتـه  ارتفـاع  بـا  مالچ با همراه ديم و ديم
 ارتفـاع  يشافـزا  بـا  آبـي  شرايط در دهد مي نشان كه داشت
 و ننمايـد  پيـدا  افـزايش  هكتار در اسانس است ممكن بوته،
 در و گرديـده  بوتـه  رويشـي  رشـد  صرف شده مصرف آب

 مثبـت  همبستگي .نيابد افزايش ها گل در اسانس ميزان نتيجه
 محـيط  بـا  مـالچ  و ديـم  شرايط در صفات اغلب دار معني و

 شپوشـ  تاج محيط افزايش با كه است اين بيانگر پوشش تاج
 بنـابراين،  .يابـد  مـي  افزايش هكتار در اسانس و گل عملكرد

 در گـل  توليد ميزان بوته عرض شدن بيشتر با گفت توان  مي
 محـيط  و بوتـه  ارتفـاع  بـا  اسـانس  درصـد  .رود مـي  باال آن

ــاج ــرايط در پوشــش ت ــم ش ــتگي داراي دي ــي همبس  و منف
 آب چنانچـه  كـه  باشد اين بيانگر تواند مي كه بود داري معني
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 رشـد  صـرف  كم آب مقدار اين و باشد كم گياه دسترس در
 توانـد  مـي  نرسـد،  گـل  توليد مصرف به و شود گياه رويشي
 را اسـانس  بازده و شده گياه در اسانس درصد كاهش باعث
 فقـط  گـل  خشك ماده درصد با اسانس درصد .دهد كاهش

 كـه  معنـي  ايـن  به .داد نشان مثبت همبستگي ديم شرايط در
 درصـد  ،گـل  خشـك  مـاده  درصد فزايشا با ديم كشت در

 توانـد   مـي  نتـايج  ايـن  .كنـد   مـي  پيدا افزايش گياه در اسانس
 كـه  شود مي فراهم شرايطي مواقع برخي كه باشد اين بيانگر
 توليـد  در و شـده  بوته رويشي رشد صرف فقط آبياري آب
 را گـل  عملكـرد  و نداشـته  سهمي زايشي اندام عنوان به گل

 ميرزايـي  و )1376( قوامي ،)1377( زينلي .دهد  نمي افزايش
 بـين  همبستگي ميزان تعيين براي مطالعاتي )1367( ندوشن
 انـد   داده انجام دارويي زراعي محصوالت در مختلف صفات

 همبسـتگي  كـه  صفاتي مهه همزمان بهبود دهد مي نشان كه
 .اسـت  بـوده  مـؤثر  عملكرد بهبود در دارند، عملكرد با مثبت

 بــراي رگرســيوني تجزيـه  از آمــده بدسـت  نتــايج براسـاس 
 و پايـه  در گـل  تعـداد  صـفت  ديـم،  شرايط در گل عملكرد
 وزن نسـبت  و مثبـت  جهـت  در هكتـار  در اسانس عملكرد
 بـر  منفـي  جهـت  در اسـانس  درصـد  و كامل گل به گلبرگ
 صـفات،  ايـن  بـين  در .گذارنـد  مـي  تأثير گل عملكرد روي

 اتصـف  .دارد را تـأثير  بيشـترين  هكتـار  در اسانس عملكرد
 را ديـم  شرايط در عملكرد تغييرات از %7/91 كل در مذكور
 فـوق  صـفات  اينكـه  شـدن  مشخص از پس .نمودند توجيه

 بـا  دارنـد،  ديـم  شـرايط  در گل عملكرد در را تأثير بيشترين
 در آنهـا  غيرمسـتقيم  و مسـتقيم  آثار عليت تجزيه از استفاده
 صـفات،  بـين  در .گرديـد  شناسـايي  تفكيك به گل عملكرد

 عملكـرد  بر را مستقيم و مثبت تأثير بيشترين گلبرگ تر وزن
 بـه  گلبـرگ  وزن نسبت مقابل در .داشت ديم شرايط در گل
 پوشـش  تـاج  محـيط  و هكتار در اسانس عملكرد كامل، گل

 و مسـتقيم  اثـر  چـون  .داشـتند  گـل  عملكـرد  بـر  منفي تأثير
 يـك  در و مثبـت  دو هـر  گلبرگ تر وزن همبستگي ضريب
 شـاخص  ينمهمتر عنوان به صفت اين راين، بناب بودند جهت
 ديـم  شرايط در محمدي گل عملكرد افزايش و اصالح براي

 شرايط در گام به گام رگرسيوني تجزيه در .گرديد شناسايي
 سـاير  و تـابع  متغيـر  عنوان به هكتار در گل عملكرد كه آبي،

 تـر  وزن شـدند،  گرفته نظر در مستقل متغير عنوان به صفات
 و كامل گل به گلبرگ وزن نسبت و مثبت جهت در گلبرگ
 تـأثير  عملكـرد  روي بـر  منفـي  جهت در پوشش تاج محيط
 توجيه آبي شرايط در را عملكرد تغييرات از %6/98 و نموده
 .داشت گلبرگ تر وزن را تأثير بيشترين كه نمودند

 نشان آبي شرايط در عليت تجزيه از آمده بدست نتايج
 مثبت تأثير باالترين گلبرگ تر وزن صفات، بين در كه داد
 تر وزن گرديد مشخص كه داشت عملكرد بر را مستقيم و

 عملكرد افزايش براي شاخص ينمهمتر عنوان به گلبرگ
 شرايط در گام به گام رگرسيوني تجزيه در .باشد مي گل
 اثر پايه در گل تعداد و بوته ارتفاع مالچ، با همراه ديم

 تغييرات از %6/90 كل در و داشتند عملكرد بر مثبت
 تجزيه نتايج در .نمودند توجيه آبي شرايط در را عملكرد
 مثبت اثر بيشترين گلبرگ تر وزن مالچ، با همراه ديم عليت

 نسبت و بوته ارتفاع اسانس، درصد .داشت را مستقيم و
 .بود مستقيم و منفي اثر داراي كامل گل به گلبرگ وزن

 در بنابراين ،داشت گگلبر تر وزن را مستقيم تأثير بيشترين
 بهترين مالچ با همزمان ديم كشت در  كهگفت توان مي كل

 گلبرگ تر وزن هكتار در گل عملكرد براي شاخص
 و بوته ارتفاع ،نيز محيط سه رگرسيون تجزيه در .باشد مي

 اسانس درصد و بودند مثبت اثر داراي هكتار در گل تعداد
 و بودند منفي اثر داراي كامل گل به گلبرگ وزن نسبت و

 تعيين منظور به .گرديد R2= 5/95 با برابر تبيين ضريب
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 تجزيه از محيط سه تجزيه در گل عملكرد با آنها روابط
 گلبرگ، تر وزن صفات شد مشخص كه شد استفاده عليت
 بر مستقيم و مثبت طور به بوته محيط و هكتار در اسانس
 ،هكتار در گل تعداد صفات .دارند تأثير گل عملكرد
 اگرچه بوته محيط و بوته ارتفاع هكتار، در اسانس عملكرد

 ولي نداشتند، نقش عملكرد افزايش در مستقيم طور به
 در گلبرگ تر وزن افزايش طريق از غيرمستقيم طور به

 رو، اين از .داشتند مهمي نقش محمدي گل عملكرد افزايش
 جهت در گزينش براي شاخصي عنوان به توان مي را آنها

 .نمود منظور محمدي گل در عملكرد بهبود
 

 سپاسگزاري
 مراتع و ها جنگل تحقيقات مؤسسهمسئوالن محترم  از
 و تحقيق اين اجرايي و مالي امكانات تأمين دليل به كشور

 گروه در ويژه به مؤسسه ستاد در محترم همكاران از
  تحقيقاتبخش طبيعي، منابع فناوري زيست تحقيقات
 تحقيقاتي ايستگاه در و فرعي تمحصوال و دارويي گياهان
 .گردد  ميقدرداني و تشكر دماوند سردبآ همند
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Abstract 
In this research, effects of different traits on flower yield of 12 Rosa damascena Mill. 

accessions from different regions of Iran were analyzed under irrigation (control) and non-
irrigation with and without mulch conditions. Randomized complete block designs were applied 
with three replications at Research Station of Homand Absard, Damavand, Iran. Flower weight, 
flower number, flower dry matter percentage, oil percentage, oil yield (per ha), petal weight, 
plant height and canopy cover were recorded. According to the correlation analysis, flower yield 
positively correlated with petal weight under non-irrigation with mulch, irrigated (control) and 
non-irrigation without mulch conditions. The statistical multivariate methods were also applied 
included multivariate linear regression and path analyses. Using three separate stepwise-
regression analysis made it possible to determine the traits with most important impacts on the 
flower yield, under irrigation (control) and non-irrigation with and without mulch conditions. 
Flower number, petal weight, oil yield, and oil percentage under non-irrigation without mulch 
totally explained 91.7% of the variation among genotypes in the regression model.  Petal 
weight, plant cover, and diameter of the species under irrigation (control) totally explained 
98.6% of the variation among genotypes in the regression model. Oil percentage, oil yield, petal 
weight, plant height and flower number per ha under non-irrigation with mulch totally explained 
90.6% of the variation among genotypes in the regression model. The results indicated that petal 
weight has the most direct impact on flower yield based on the path analysis and oil yield 
showed a negative direct effect on the flower yield under non-irrigation (without mulch) 
condition. Oil percentage, oil yield, petal weight, plant height and flower number per plant 
under non-irrigation with mulch, irrigated (control) and non-irrigation without mulch totally 
explained 95/5% of the variation among genotypes in the regression model. Petal weight had the 
highest direct impact on flower yield based on the path analysis under irrigation and non-
irrigation conditions. Therefore, it is possible to consider petal weight as a magnificent character 
to improve flower yield of Rosa damascene. 

 
Key words: Rosa damascena Mill., yield, drought, path analysis. 
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