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 چکیده
 بومی کرمانشاه و اکسشن 11) ( از نواحی مختلف ایران.Rosa damascena Mill) محمدی گل اکسشن 08 تعداد در این تحقیق،      

استان تحقیقاتی مهرگان با سه تکرار در ایستگاه  ی کامل تصادفیها بلوکدر آزمایشی با طرح  (کشورهای دیگر  از استان اکسشن 33

مورد مطالعه قرار گرفت. هر کرت و صفات عملکردی، مرفولوژیک و فنولوژیک آنها  شدند کشت 1388-1311ی ها سالکرمانشاه در 

کودهای شیمیایی و انجام شد. همچنین، بار  روز یک 11هر  ای متر بود. آبیاری قطره 3 ×متر  3آزمایشی مشتمل بر سه پایه با فاصله 

ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار  ی سوم الی پنجمها سال در ها بعد از استقرار نهالصفات مورد نظر . در مزرعه استفاده نشدند سموم

 ی مختلف،ها اکسشنو در بین  ی آزمایشها سالتمام صفات مورد بررسی در بین تجزیه واریانس مرکب نشان داد که نتایج  .ندگرفت

(. با توجه به نتایج P<0.01) بود دار معنی صفات در تمامسال ×  اکسشنواریانس اثر متقابل . د( داشتنP<0.01)ی دار معنیتفاوت 

ی سازگار و دارای ها اکسشنعنوان  را به 0و  3 کدهای اصفهانو  1، کردستان 3 و 2، 11، 11 کدهای ی کرمانشاهها اکسشنتوان  می

 عملکرد گل و اسانس مناسب جهت کشت در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه معرفی کرد.

 

 .(.Rosa damascena Mill) محمدی گل ،گل عملکرد ،فنولوژیک صفات ،اسانس :یدیكل یها واژه

 

 مقدمه
 (.Rosa damascena Mill) یعلم نام با محمدی گل

 که باالست یاقتصاد ارزش با ییها وردهآفر و اسانس یدارا
 و یشیآرا ،یعطرساز ،ییغذا ،ییدارو مختلف عیصنا در

 Rosa جنس یها گونه از یاریبس دارد. کاربرد بهداشتی
 در یعیطب صورت به محمدی گل گونه شاوندانیخو عنوان به

 دیبریه 8 ،یاصل گونه 10 جنس، این از .دارند وجود کشور

 است شده گزارش ایران در مشکوک گونه 3 و
(Khatamsaz, 1992). یکشورها از برخی در یمحمد گل 

 شناسان گیاه از برخی .شود می کشت رانیا ازجمله جهان
 ای عده و دانند می ایتالیا و اروپا جنوب را محمدی گل أمنش

 پرشیا( یا )پارس ایران به مستقیم طور به مورد این در آنها از
 .(Chevallier, 1996) اند نموده اشاره

 ،فنولوژیک مرفولوژیک، صفات نظر از ای گسترده تنوع
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 یها ژنوتیپ بین در اسانس عملکرد و بازده ،گل عملکرد
 یها نمونه بین .دارد وجود کشوردر  محمدی گل مختلف
 گل عملکرد برای ایران غرب نواحی محمدی گل مختلف

(Tabaei Aghdaei & Rezaee, 2004) برای همچنین و 
 دارد وجود تنوع گلدهی دوره و مرفولوژیک صفات

(Tabaei Aghdaei et al., 2004a). و گل عملکرد بررسی 
 مختلف نواحی از محمدی گل یها نمونه مرفولوژیک صفات
 بین را زیادی تنوع ،متغیره چند آنالیزهای با کشور،

 Tabaei) است کرده آشکار محمدی گل مختلف یها ژنوتیپ

Aghdaei et al., 2004b ؛Tabaei Aghdaei et al., 

2004c). از محمدی گل یها ژنوتیپ میان یدار معنی اختالف 
 بوته، در گل عملکرد هکتار، در گل تعداد گل، عملکرد نظر

 گل تک وزن و گل خشک ماده درصد بوته، در گل تعداد
 وجود .(Tabaei Aghdaei et al., 2005a) است شده دیده
 گزینش برای مناسبی زمینه دتوان می ژنتیکی تنوع

 باشد. کشور در محمدی گل مطلوب یها ژنوتیپ
 دارد ارتباط جغرافیایی فاصله با معموالً ژنتیکی فاصله

(Nouri, 2012). همچنین Tabaei Aghdaei همکاران و 
(b2110) ندداد نشان اصلی های مؤلفه به تجزیه از استفاده با 

 شرقی آذربایجان یها ژنوتیپ بین ژنتیکی فاصله بیشترین که
 روی مطالعه با Yousefi (2111) است. داشته وجود ایالم و

 استان محمدی گل بومی اکسشن 12 و بومی غیر اکسشن 33
 تأثیر اکولوژیکی عوامل که رسید نتیجه این به کردستان،

 .دارد محمدی گل اسانس و گل خصوصیات بر یدار معنی
 یدار معنی تفاوت محمدی گل مختلف یها اکسشن بینالبته 

 است داشته وجود آن عملکرد اجزاء و گل عملکرد در
(Yousefi et al., 2015). 

 کرمان، استان محمدی گل مختلف یها اکسشن در
 گل عملکرد اجزای و عملکرد در یدار معنی اختالف
 .(Kodori & Tabaei Aghdaei, 2007) است شده مشاهده

 استان محمدی گل مختلف یها نمونه اسانس تحقیقی، در
 جیتان که تگرف قرار ییشناسا مورد و استخراج اصفهان

 ینواح یها نمونه در اسانس های بیترک ادیز تنوع انگریب
 تحقیق چندین در .(Jaimand et al., 2005) بود مختلف

 در اسانس عملکرد و اسانس بازده در زیادی تنوع مختلف،
 Yousefi) است شده گزارش محمدی گل مختلف یها نمونه

& Jaimand, 2018 ؛Batooli & Safaie-Ghomi, 2012). 
 زیادی تنوع اسانس شیمیایی های ترکیب برای همچنین

 است شده گزارش محمدی گل مختلف یها نمونه بین در
(Shamspur & Mostafavi, 2011). آوری جمع 

 و کشت و مختلف مناطق از گونه این مختلف یها اکسشن
 در دتوان می یکسان، آزمایشی شرایط در آنها بررسی

 شرایط در کشت برای برتر و سازگار یها ژنوتیپ شناسایی
 از یمختلف یها اکسشن باشد. مفید منطقه هوایی و آب
 گرید های استان از یبعض و کرمانشاه استان از محمدی گل

 مختلف صفات و شد کشت رمانشاهک در و آوری جمع کشور
 گرفت. قرار یابیارز مورد آنها عملکردی و فنولوژیک

 

 ها روش و مواد

 تحقیق یاجرا منطقه یمیاقل و ییجغرافیا یها یژگیو

 جاده 21 کیلومتر در کرمانشاه مهرگان قاتیتحق ستگاهیا
 طول و 30˚ ،1 ییایجغراف عرض مشخصات با سنندج
 نیانگیم ،متر 1231 ایدر سطح از ارتفاع ،03˚ ،1 ییایجغراف
  حرارت درجه مطلق حداقل ،3/031 انهیسال یبارندگ

  حرارت درجه مطلق حداکثر ،گراد یسانت درجه -13
 سالیانه حرارت درجه نیانگیم ،گراد یسانت درجه +8/01
 ییهوا و آب طبقه دارای و گراد یسانت درجه 8/13
 ن،یسنگ یلیخ تا نیسنگ خاک بافت با گرم یاستپ خشک مهین

pH 0/8 تا 0/3 نیب، pH مواد درصد ،3/3 متوسط  
 .باشد یم %31 تا %18 نیب آهک مقدار و %3/1 تا% 38/1 یآل
 

 مطالعه مورد صفات و گیاهی مواد

  شامل یبررس نیا در استفاده مورد گیاهی مواد
 (.Rosa damascena Mill) محمدی گل مختلف اکسشن 08

 متعلق اکسشن 33) رانیا مختلف مناطق از شده یآور جمع
 مختلف مناطق به متعلق اکسشن 11 و کشور مختلف نقاط به

 .(1 )جدول بود کرمانشاه( استان
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  آزمایشی های تجزیه و اجرا وهیش

 یها بلوک طرح قالب در محمدی گل دار ریشه های نهال
 هر برای بوته 3 تعداد و تکرار 3 با ،(RBCD) تصافی کامل
 فواصل با متر، سانتی 81 در 81 ابعاد هب هایی چاله در ،تکرار

 ماسه و پوسیده حیوانی کود خاک، از بستری در و متر 3 ×3
 روش با طرح، یاجرا طول در شد. کشت 1:1:1 نسبت به
 شد. آبیاری بار یک روز 11 هر ها بوته یا قطره یاریآب

 یبرا و شد تیرعا طرح یاجرا طول در کیارگان طیشرا
 یکیمکان و یکیزیف یها روش از هرز، یها علف با مبارزه
 .شد انجام کنواختی طور به داشت اتیعمل .دش استفاده
 سوم، یها سال در نظر مورد صفات سنجش و گیری اندازه

 تکرار، تفکیک به ،شیآزما (1388 تا 1383) پنجم و چهارم
 افزارهای نرم از استفاده با .گردید انجام هیپا و اکسشن
Excel و SPSS در پالت اسپلیت مرکب واریانس تجزیه 

 به ها میانگین مقایسه ،تصادفی کامل یها بلوک پایه بر زمان
 به صفات بین همبستگی برآورد و %8 سطح در دانکن روش
 شد. انجام %8 سطح در پیرسون روش

 

 بررسی مورد صفات

 و فنولوژیک صفات برخی و عملکردی صفات
 دوره طول در شد. بررسی و گیری اندازه مرفولوژیک

 و برداشت بوته هر گل تعداد زود، صبح روز هر گلدهی،
 و توزین گلبرگ تر وزن و گل تر وزن .گردید شمارش
 تعداد دادن قرار با گل خشک وزن شد. محاسبه آن میانگین

  حرارت درجه و ساعت 08 مدت به آون در گل 111
 وزن گیری اندازه برای شد. گیری اندازه گراد سانتی درجه 31

 شد جدا گل عدد 111 های گلبرگ ،گل یک گلبرگ خشک
 درجه 31 حرارت درجه و آون در ساعت 08 مدت به و

 عملکرد شد. محاسبه آن میانگین و توزینبعد  و نگهداری
 بوته گل تعداد ضرب با بوته در گلبرگ و گل خشک و تر
 شد. محاسبه گلبرگ و گل خشک و تر وزن متوسط در

 در بوته تعداد در بوته عملکرد ضرب با هکتار در عملکرد
 گلدهی، پایان و شروع فنولوژیکی صفات آمد. بدست هکتار

پایان  و بروز تا ها جوانه فعالیت شروع از روز تعداد مبنای بر
 شد. محاسبه گلدهی دوره طول و ثبت گلدهی

 استفاده تر گلبرگ گرم 811 مقدار از گیری، اسانس برای
  مدت به آب، با تقطیر روش به ی مورد نظرها نمونه .شد
 براساس ،رضایی -جایمند طرح از استفاده با ساعت، 3

 British) بریتانیا فارماکوپه و کلونجر سیستم

Pharmacopoeia) ها نمونه تمام برای یکسان شرایط با و، 
 از پس .(Jaimand et al., 2005) شد گیری اسانس

 سولفات با ها نمونه از اسانس، سازی خالص و جداسازی
 هر برای اسانس بازده .شد آبگیری (Na2SO4) خشک سدیم
 در اسانس بازده ضرب با آن عملکرد و محاسبه نمونه

 .آمد بدست هکتار در گلبرگ تر عملکرد
 

  نتایج
های  نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اکسشن
های  مختلف برای تمام صفات مورد بررسی و بین سال

مختلف، برای صفات تعداد گل هر بوته، عملکرد گل هر 
بوته، تعداد گل در هکتار، عملکرد گل در هکتار، درصد 

وزن تر ماده خشک گل، متوسط وزن تر گل، نسبت 
گلبرگ به گل، نسبت وزن تر به خشک گلبرگ، شروع 

% 1گلدهی، پایان گلدهی و طول دوره گلدهی در سطح 
ها برای بیشتر  دار داشتند. در بین بلوک اختالف معنی

دار بود. همچنین اثر  % معنی1صفات تفاوت در سطح 
اکسشن برای تمام صفات مورد بررسی در × متقابل سال

 (.2بود )جدول دار  % معنی1سطح 
 داد نشان (0 )جدول دانکن روش باها  میانگین مقایسه

 11 کرمانشاه کیلوگرم، 0/8388 با 1های فارس  اکسشن که
 و کیلوگرم 1/8111 با 1 کردستان کیلوگرم، 8/8388 با

 در گل تولید بیشترین دارای کیلوگرم 3/8138 با 1 اراک
 کیلوگرم، 2/1110 با 1 همدان یها اکسشن بودند. هکتار
 با 1 نیقزو و کیلوگرم 1/1381 با 1ی شرق جانیآذربا

 هکتار دررا  گل تولید میزان کمترین کیلوگرم 1/1310
 .داشتند
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 مورد مطالعه محمدی گل یها اكسشنمشخصات  -1 جدول

 اكسشن أمنش اكسشن نام اكسشن كد اكسشنأ منش اكسشن نام اكسشن كد

 لرستان 1 لرستان 23 شرقی آذربایجان 1 یشرق ذربایجانآ 1

 )اراک( یمرکز 1 اراک 28 غربی آذربایجان 1 یغرب ذربایجانآ 2

 هرمزگان 1 هرمزگان 21 لیاردب 1 اردبیل 3

 همدان 1 همدان 31 کامو() کاشان 1 اصفهان 0

 رکوه(یش) زدی 1 زدی 31 قمصر( ) کاشان 11 اصفهان 8

 زد(ی) یزد 2 زدی 32 المیا 1 ایالم 3

 کامو() کاشان 1 اصفهان 33 )دماوند( تهران 1 تهران 3

 کامو() کاشان 2 اصفهان 30 بختیاری و چهارمحال 1 چهارمحال 8

 قمصر() کاشان 3 اصفهان 38 یجنوب خراسان 1 خراسان 1

 اردهال( مشهد) کاشان 0 اصفهان 33 قم 1 قم 11

 کامو() کاشان 8 اصفهان 33 خوزستان 1 خوزستان 11

 قمصر() کاشان 3 اصفهان 38 زنجان 1 زنجان 12

 اردهال( مشهد) کاشان 3 اصفهان 31 )شاهرود( سمنان 1 سمنان 13

 کامو() کاشان 8 اصفهان 01 )سمنان( سمنان 2 سمنان 10

 کرمانشاه استان 2 کرمانشاه 01 بلوچستان و ستانیس 1 بلوچستان 18

 کرمانشاه استان 3 کرمانشاه 02 فارس 1 فارس 13

 (بان گره -)هرسین کرمانشاه 0 کرمانشاه 03 فارس 2 فارس 13

 (کندوله) کرمانشاه 8 کرمانشاه 00 نیقزو 1 قزوین 18

 (مالوی راه سه) کرمانشاه 3 کرمانشاه 08 کردستان 1 کردستان 11

 (دربند میان) کرمانشاه 3 کرمانشاه 03 کرمان 1 کرمان 21

 (جوانرود) کرمانشاه 8 کرمانشاه 03 کرمانشاه 1 کرمانشاه 21

 (قمشه -ماهیدشت) کرمانشاه 1 کرمانشاه 08 راحمدیبو و هیلویگکه 1 یلویهگکه 22

 (کنگرشاه -صحنه) کرمانشاه 11 کرمانشاه 01 یرضو خراسان 2 خراسان 23

 )هرسین( کرمانشاه 11 کرمانشاه 81 النیگ 1 گیالن 28

 

 با 11 کرمانشاه و عدد هزار 3/8112 با 1 فارس یها اکسشن
 یها اکسشن و بیشترین دارای هکتار در گل عدد هزار 2/0821

 1/083 با 1 یشرق جانیآذربا و عدد هزار 8/1112 با 1 همدان
 بودند. هکتار در گل تعداد میزان کمترین یادار هکتار در عدد هزار

 گرم 8/2203 با 2 زدی گرم، 3/2313 با 11 کرمانشاه یها اکسشن
 گل تولید بیشترین دارای بوته در گرم 3/2113 با 1 اراک و بوته در
 گرم 030 با 1 یشرق جانیآذربا و گرم 8/030 با 1 همدان و بوته در
  .داشتند بوته دررا  گل تولید میزان کمترین بوته در



 

 صفات مورد بررسی مركب تجزیه واریانس -2 دولج

 اترییتغ منابع
 درجه
 آزادی

 بوته تک گل تعداد
 )عدد(

 گل تر وزن متوسط
 )گرم(

 بوته تک گل عملکرد
 )گرم(

 هکتار در گل تعداد
 عدد( )هزار

 هکتار در گل عملکرد
 )كیلوگرم(

 ماده درصد
 گل خشک

 1/82** 2333883** 1/3212801** 18383133** 31/1** 3/8802103** 2 بلوك

 8/21** 1833203** 1/2281131** 3383833** 88/1** 1/1823010** 03 كسشنا

 12/8 3880331 3/813138 3122283 281/1 3/381833 10 خطا

 3/180** 1311811813** 208231311* 1131338033** 28/8** 118332120** 2 سال

 8/02** 11118338** 3011021** 1131383** 133/1** 2331331** 0 بلوك × سال

 11/8** 3008321** 2/331138** 2313382** 111/1** 3/811181** 10 نكسشا × سال

 31/0 2082301 3/013101 1183303 120/1 3/328130 188 خطا

 
 ... -2 دولادامه ج

 اترییتغ منابع
 درجه
 آزادی

 وزن متوسط
 گلبرگ تر

 تر وزن نسبت
 گل به گلبرگ

 وزن متوسط
 گلبرگ خشک

 خشک وزن نسبت
 گلبرگ تر به

 دهیلگ پایان گلدهی شروع
 طول

 گلدهی دوره

 ns131/1 *1113/1 **81/23 ns830/8 **33/03 180/1** 23/1** 2 بلوك

 31/38** 11/30** 10/01** 111/1** 03/1** 123/1** 31/1** 03 كسشنا

 18/8 38/3 23/8 1112/1 111/1 110/1 20/2 10 خطا

 ns03/1 **01/1 ns103/1 **112/1 **0/2323 **1/11132 **2/2002 2 سال

 ns238/1 ns1110/1 **81/22 *120/8 **8/33 108/1** 10/8** 0 بلوك × سال

 28/1** 31/11** 10/12** 1113/1** 200/1** 120/1** 81/0** 10 نكسشا × سال

 30/3 113/2 81/1 113/1 12/1 1133/1 13/2 188 خطا

 دار غیر معنی: nsو % 1و  %8سطح احتمال  دار در ترتیب معنی به :** * و
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 سال تجزیه واریانس میزان اسانس در یک -3جدول 
 اسانس میزان آزادی درجه تغییرات منبع

 118/1** 03 ژنوتیپ
 110/1 13 تکرار ژنوتیپ/
 1133/1 10 خطا

CV  13/3 
 داری بدون معنی :و سایر %1و  %8دار در سطح  ترتیب معنی به: * و **      

  8کرمانشاه های  بیشترین درصد ماده خشک گل، برای اکسشن
های کهگیلویه  % بدست آمد و اکسشن8/28با  3 اصفهان% و 8/28با 
% کمترین میزان درصد ماده خشک را 1/21با  1% و ایالم 1/11با  1

 38/2با  1گرم، فارس  31/3با  1های کهگیلویه  داشتند. اکسشن
گرم دارای بیشترین وزن تر گل،  03/2با  1گرم و اردبیل 

با  3صفهان و ا 3گرم، کرمانشاه  8/1با  3های کرمانشاه  اکسشن
های  گرم دارای کمترین میزان وزن تر گل بودند. اکسشن 83/1

گرم دارای بیشترین  33/1با  1گرم و اصفهان  330/1با  1خراسان 
 018/1با  1گرم و کهگیلویه  081/1با  0های کرمانشاه  و اکسشن

 (.0گرم کمترین نسبت وزن گلبرگ تر را به گل تر داشتند )جدول 
قدار اسانس در یکسال، نشان داد که بین تجزیه واریانس م

 (.3شود )جدول  % دیده می1داری در سطح  ها اختالف معنی اکسشن
 گرم 11/18 با 1 ایالم گرم، 83/13 با 1 هیلویگکه یها اکسشن

  با 8 کرمانشاه ،بیشترین دارای گرم 13/10 با 1 گیالن و
 گرم 11/11 با 1 زنجان و گرم 11/11 با 3 کرمانشاه گرم، 33/11

 هیلویگکه یها اکسشن بودند. گلبرگ تر وزن میانگین کمترین دارای
 گرم 01/2 با 1 ایالم و گرم 08/2 با 1 نیقزو گرم، 81/2 با 1

 کرمانشاه گرم، 83/1 با 11 کرمانشاه یها اکسشن و بیشترین دارای
 وزن میانگین کمترین گرم 38/1 با 8 کرمانشاه و گرم 30/1 با 1

 و 2 راسانخ ،1 هیلویگکه یها اکسشن داشتند. را گلبرگ خشک
 کرمانشاه یها اکسشن و بیشترین دارای 13/1 میانگین اب 1 لرستان

 نسبت میانگین کمترین دارای 13/1 میانگین با 11 کرمانشاه و 1
 با 2 زدی یها اکسشن .بودند گلبرگ تر وزن به گلبرگ خشک وزن
  با 11 کرمانشاه و روز 02/23 با 1 اراک روز، 88/23
 یها اکسشن و گلدهی هدور طول بیشترین دارای روز 13/23

 روز 81/11 با 1 هیلویگکه و روز 32/13 با 1 یشرق جانیآذربا
 .داشتند را گلدهی دوره طول کمترین

 بومی یها اکسشن که داد نشان اسانس میزان میانگین مقایسه
 از بعضی طور همین و 11 کرمانشاه و 2 کرمانشاه ،11 کرمانشاه
 ،2 یزد ،1 یزد ،1 )کرمان ایران شرقی و مرکزی مناطق یها اکسشن
 میزان بیشترین دارای 1 لرستان اکسشن و (0 اصفهان ،3 اصفهان
 بودند اسانس( بازده بیشترین) تر گلبرگ کیلوگرم هر در اسانس
  .(0 )جدول

( نشان داد 8برآورد همبستگی صفات به روش پیرسون )جدول 
عملکرد گل در هکتار با صفات تعداد گل در هکتار، تولید گل که 

تک بوته، تعداد گل تک بوته و درصد ماده خشک دارای همبستگی 
% بود. صفت تعداد گل در هکتار با 1داری در سطح  مثبت و معنی

صفات تولید گل تک بوته، تعداد گل در بوته و درصد ماده خشک 
% داشت. صفت میزان تولید 1دار در سطح  همبستگی مثبت و معنی

گل در بوته با صفت درصد ماده خشک دارای همبستگی مثبت و 
% بود. طول دوره گلدهی با صفات تولید گل 1داری در سطح  معنی

در هکتار، تعداد گل در هکتار، تولید گل تک بوته، تعداد گل تک 
% دارای همبستگی مثبت و 1بوته و درصد ماده خشک در سطح 

دار نشان نداد. وزن تر  د و با سایر صفات همبستگی معنیدار بو معنی
گلبرگ با صفات وزن خشک گلبرگ و تاریخ شروع گلدهی دارای 

دار بود و با صفات درصد ماده خشک و  همبستگی مثبت و معنی
دار بود. صفت وزن  طول دوره گلدهی دارای همبستگی منفی و معنی

برگ و تاریخ خشک گلبرگ با صفات نسبت وزن خشک به تر گل
دار بود ولی با صفت  بازشدن گل دارای همبستگی مثبت و معنی

 دار نشان داد. درصد ماده خشک، همبستگی منفی و معنی



 

 %5در سطح  محمدی با استفاده از آزمون دانکن های مختلف گل صفات مورد بررسی در اكسشن مقایسه میانگین -4دول ج

 كد اكسشن
 در گل عملکرد

 )كیلوگرم( هکتار

 در گل تعداد

 عدد( )هزار هکتار

 تک گل تولید

 )گرم( بوته

 تک گل تعداد

 )عدد( بوته

 ماده درصد

 گل خشک

 تر وزن

 )گرم( گل

 تر وزن

 )گرم( گلبرگ

1/1381 1 1آذر شرقی  jk 3/823 jk 1213jk 030jk 2/20 e-l 32/2 cd 80/1 ab 

2330d-k 1182d-k 3/2038 2 1غربی  آذر d-k 1133d-k 1/20 c-l 21/2 de 21/1 g-n 

1/3218 3 1اردبیل  b-k 3/1223 d-k 3/2813 b-k 1111d-k 8/23 h-l 03/2 c 81/1 bc 

3188b-k 1338a-h 3/2813 0 9اصفهان  b-k 1813a-h 8/23 a-h 80/1 o-q 31/1 g-m 

0/3838 8 11اصفهان  a-j 1380a-h 3182a-j 8/1838 a-h 8/23 a-h 83/1 m-q 28/1 h-o 

0/3131 3 1ایالم  a-g 1311a-i 0/3333 a-g 1008a-i 1/21 l 11/2 d-h 01/1 b-d 

3/3122 3 1تهران  b-k 8/1338 b-k 0/2811 b-k 1212b-k 3/22 kl 10/2 e-j 83/1 a-c 

1/3113 8 1چهارمحال  b-k 1/1813 a-i 8/2383 a-i 0/1033 a-i 1/28 a-c 11/1 m-q 21/1 ns 

0/2310 1 1خراسان  d-k 1/1283 c-k 1/2002 c-k 8/1131 c-k 3/23 a-c 11/2 i-p 22/1 m-s 

3/3203 11 1قم  b-k 8/1381 a-h 3/2121 b-k 1812a-h 8/23 a-h 81/1 m-q 23/1 j-q 

3/3311 11 1خوزستان  b-k 3/1383 a-h 3/2183 b-k 8/1011 a-h 1/23 a-h 10/1 l-q 38/1 e-g 

8/2811 12 1زنجان  e-k 3/1231 c-k 3/2281 c-k 3/1130 c-k 3/23 a-g 81/1 m-q 23/1 l-s 

2111c-k 3/1018 13 1سمنان  b-k 1/2323 c-k 1233b-k 8/28 a-i 18/2 g-m 11/1 o-s 

3/1333 10 2سمنان  h-k 0/818 g-k 1833h-k 3/333 g-k 8/20 b-k 13/1 j-q 01/1 d-f 

3003a-j 8/1828 18 1بلوچستان  a-j 0/3111 a-j 2/1332 a-j 3/28 b-k 11/2 f-l 22/1 n-s 

0/8388 13 1فارس  a 8/1111 a-e 3/8112 a 3/1312 a-e 3/20 e-l 38/2 b 31/1 a 

 دار اعداد دارای حروف مشترک بدون اختالف معنی
 

 



 

 ... -4دول ج ادامه

 كد اكسشن
 نسبت وزن تر

 گلبرگ به گل

 وزن خشک

 گلبرگ )گرم(

 نسبت وزن خشک

 به تر گلبرگ

 شروع

 گلدهی

 پایان

 گلدهی

 طول دوره

 )روز( گلدهی

 برمیزان اسانس 

 كیلوگرم گلبرگ

33/1 1 1آذر شرقی  a-c 80/1 ab 100/1 c-h 3/88 cd 1/32 k-m 3/13 l 21/1 f-m 

82/1 2 1غربی  آذر l-o 21/1 g-n 133/1 d-j 0/88 ab 1/31 a-c 28/21 jk 21/1 e-m 

32/1 3 1اردبیل  a-h 82/1 bc 13/1 bc 8/83 d-g 3/31 a 31/28 a-e 28/1 b-f 

33/1 0 9اصفهان  ab 31/1 g-m 10/1 c-i 3/81 g-i 3/30 g-m 1/22 c-k 13/1 g-m 

80/1 8 11اصفهان  i-o 28/1 h-o 10/1 c-i 3/81 f-l 3/33 a-i 8/20 a-g 18/1 h-n 

38/1 3 1ایالم  a-e 01/1 b-d 18/1 c-h 1/83 bc 38a-f 3/21 h-k 23/1 b-i 

33/1 3 1تهران  a-h 83/1 a-c 12/1 h-k 2/88 ab 1/31 a-c 0/21 i-k 10/1 i-n 

82/1 8 1چهارمحال  k-o 21/1 n-s 10/1 c-i 8/01 k-m 8/30 h-m 2/20 b-g 13/1 g-m 

33/1 1 1خراسان  a 22/1 m-s 18/1 b-g 2/82 f-l 1/33 a-i 3/20 b-g 23/1 b-i 

32/1 11 1قم  a-h 23/1 j-q 10/1 c-i 2/81 g-l 3/30 g-m 1/22 c-k 18/1 i-n 

33/1 11 1خوزستان  a-d 38/1 e-g 13/1 f-g 0/82 f-k 1/30 h-m 3/21 g-k 13/1 g-m 

83/1 12 1زنجان  g-n 23/1 l-s 100/1 c-i 2/81 i-m 1/32 j-m 3/22 d-k 21/1 e-m 

31/1 13 1سمنان  a-j 11/1 o-s 102/1 c-i 0/81 i-m 0/32 lm 3/21 f-k 12/1 l-m 

32/1 10 2سمنان  a-h 01/1 d-f 10/1 c-h 3/82 e-i 1/30 f-m 8/21 f-k 23/1 b-h 

31/1 18 1بلوچستان  a-i 22/1 n-s 13/1 b-d 3/81 f-l 8/33 i-m 3/21 f-k 32/1 a-d 

81/1 13 1فارس  d-m 31/1 a 10/12 c-i 1/08 m 3/31 m 1/23 c-j 20/1 c-i 
 دار اعداد دارای حروف مشترك بدون اختالف معنی



 

 .... -4دول ادامه ج

 كد اكسشن
 عملکرد گل در

 هکتار )كیلوگرم(

 درتعداد گل 

 هکتار )هزار عدد(

 تولید گل تک

 بوته )گرم(

 تعداد گل تک

 بوته )عدد(

 درصد ماده

 خشک گل

 وزن تر

 گل )گرم(

 وزن تر

 )گرم( گلبرگ

8/2282 13 2فارس  f-k 3/180 f-k 8/2123 f-k 883e-k 2/28 b-k 13/2 d-i 33/1 e-h 

1318jk 3/318 18 1قزوین  h-k 0/1000 h-k 1/300 h-k 0/20 d-l 12/2 h-o 30/1 f-i 

8112a-c 2121a-d 3/0332 11 1كردستان  a-c 1118a-d 1/22 j-l 11/2 d-h 33/1 e-h 

8/2183 21 1كرمان  g-k 2/131 f-k 1/1881 g-k 1/833 f-k 1/23 a-j 10/2 g-m 31/1 g-m 

2/2233 21 1كرمانشاه  f-k 0/1131 d-k 8/2101 f-k 1108d-k 0/23 a-e 81/1 m-q 13/1 t 

2383e-k 312d-k 3/2108 22 1یلویه گكه e-k 3/801 i-k 1/11 m 31/3 m-q 33/1 a 

3/0288 23 2خراسان  a-g 2/1831 i-k 3/3832 i-k 1382a-g 3/23 g-l 21/2 a 00/1 c-e 

2/3808 28 1گیالن  a-i 8/1301 a-g 0/3033 a-i 3/1833 a-h 1/28 c-l 13/2 d-g 33/1 e-l 

2111f-k 831g-k 1131f-k 331g-k 23/1 23 1لرستان  d-f 830/1 j-o 83/1 a-c 

8138a-c 2383ab 0388a-c 2113ab 12/2 28 1اراك  e-k 32/1 a-h 23/1 l-s 

2818e-k 1311b-k 2288e-k 1183b-k 88/1 21 1هرمزگان  n-q 33/1 a-c 23/1 h-p 

1110k 083l-k 1113k 038k 21/2 31 1همدان  d-g 38/1 a-e 81/1 bc 

3103c-k 1021b-k 1302c-k 1283c-k 11/2 31 1یزد  i-p 81/1 b-k 33/1 f-j 

0133a-d 2013a 0031a-d 2200a 1/1 32 2یزد  m-q 31/1 m-q 32/1 f-l 

2803d-k 1231c-k 2881d-k 1118c-k 1/2 33 1اصفهان  i-p 83/1 f-n 33/1 f-k 

3321b-k 1331a-i 2188b-k 1038a-i 18/1 30 2اصفهان  l-q 81/1 m-o 23/1 h-p 

 دار اعداد دارای حروف مشترک بدون اختالف معنی



 

 ... -4دول ادامه ج

 دار اعداد دارای حروف مشترك بدون اختالف معنی
 

 كد اكسشن
 نسبت وزن تر

 گلبرگ به گل
 وزن خشک

 گلبرگ )گرم(
 نسبت وزن خشک

 به تر گلبرگ
 شروع

 گلدهی
 پایان

 گلدهی
 طول دوره

 )روز( گلدهی
 میزان اسانس بر

 كیلوگرم گلبرگ

83/1 13 2فارس  j-o 33/1 e-h 13/1 f-j 3/81 f-l 3/38 d-l 3/23 c-j 28/1 b-i 

32/1 18 1قزوین  a-h 30/1 f-i 280/1 a 3/83 e-h 0/33 b-i 3/22 c-k 21/1 f-m 

30/1 11 1كردستان  a-f 33/1 e-h 138/1 c-j 8/82 f-j 3/33 a-h 2/20 b-g 21/1 f-m 

83/1 21 1كرمان  j-o 32/1 g-m 13/1 f-j 88c-e 1/33 a-i 8/21 f-k 31/1 a-d 

30/1 21 1كرمانشاه  a-h 13/1 t 18/1 b-g 8/81 f-l 3/30 h-m 3/22 d-k 18/1 k-m 

81/1 22 1یلویه گكه no 32/1 a 13/1 b 0/81 a 3/31 ab 8/11 k-l 13/1 j-n 

30/1 23 2خراسان  a-g 00/1 de 10/1 c-j 8/82 f-j 3/33 a-g 3/20 a-g 13/1 g-m 

82/1 28 1گیالن  k-o 33/1 f-l 12/1 i-k 3/01 lm 1/33 h-m 8/23 i 20/1 c-k 

330/1 23 1لرستان  j-o 8/1 a-c 13/1 b-e 3/88 cd 1/32 km 3/13 l 113/1 f-m 

32/1 28 1اراك  a-h 22/1 l-s 10/1 c-i 38/88 ab 1/31 a-c 3/21 jk 21/1 e-m 

33/1 21 1هرمزگان  a-c 23/1 h-p 103/1 c-h 8/83 d-g 3/31 a 3/28 a-e 28/1 b-f 

383/1 31 1همدان  a-e 8/1 bc 13/1 f-j 3/81 g-l 3/30 g-m 1/22 c-k 133/1 g-m 

813/1 31 1یزد  b-k 33/1 f-j 138/1 e-j 3/81 f-l 3/33 a-i 8/20 a-g 18/1 h-n 

31/1 32 2یزد  a-g 32/1 f-l 10/1 c-i 10/83 bc 38a-f 3/21 h-k 283/1 b-i 

83/1 33 1اصفهان  f-n 33/1 f-k 138/1 c-j 20/88 ab 1/31 a-c 38/21 i-k 10/1 i-n 

81/1 30 2اصفهان  m-o 23/1 h-p 130/1 f-j 8/01 k-m 03/30 h-m 21/20 b-g 130/1 g-m 



 

 ... -4دول ج ادامه

 كد اكسشن
 عملکرد گل در

 )كیلوگرم(هکتار 

 در هکتارتعداد گل 

 )هزار عدد(

 تولید گل

 تک بوته )گرم(

 تعداد گل

 تک بوته )عدد(

 درصد ماده

 خشک گل

 وزن تر

 گل )گرم(

 وزن تر

 )گرم( گلبرگ

2311e-k 1330b-k 2381e-k 1233b-k 83/1 38 3اصفهان  pq 80/1 i-o 28/1 h-o 

3331b-k 1308a-i 3128b-k 1031a-i 13/1 33 4 اصفهان j-q 83/1 h-o 23/1 i-q 

0031a-f 2218a-d 0123a-f 1188a-d 13/1 33 5اصفهان  l-q 30/1 a-h 20/1 k-r 

3081a-j 1333a-h 3113a-j 1830a-h 11/1 38 6اصفهان  m-q 33/1 a-c 11/1 n-s 

2188c-k 1823a-j 2381c-k 1330a-j 81/1 31 7اصفهان  m-q 32/1 a-h 31/1 g-m 

2381d-k 1330b-k 2811d-k 1211b-k 13/1 01 8اصفهان  j-q 81/1 c-l 12/1 o-s 

3833a-i 1130a-f 3081a-i 1333a-f 11/1 01 2كرمانشاه  m-q 330/1 a-h 31/1 g-m 

3033a-j 1131a-f 3121a-j 1333a-f 81/1 02 3كرمانشاه  q 33/1 a-d 13/1 q-s 

2113c-k 1283c-k 2312c-k 1188c-k 21/2 03 4كرمانشاه  f-l 01/1 o 10/1 s 

3318a-j 1331a-h 3280a-j 1813a-h 13/1 00 5كرمانشاه  k-q 83/1 f-n 20/1 j-r 

0123a-h 2138a-d 3320a-h 1888a-d 83/1 08 6كرمانشاه  pq 81/1 no 13/1 p-s 

3213b-k 1333a-h 2883b-k 1811a-h 18/1 03 7كرمانشاه  k-q 330/1 a-h 31/1 g-m 

0311a-e 2283a-c 0231a-e 2183a-c 1/2 03 8كرمانشاه  i-p 813/1 b-j 18/1 rs 

0311a-g 2113a-d 3831a-g 1118a-d 11/1 08 9كرمانشاه  m-q 31/1 a-j 23/1 l-s 

8383ab 2881a 0821ab 2310a 12/2 01 11كرمانشاه  h-o 88/1 e-m 21/1 g-n 

3011a-k 1888a-i 3133a-k 1023a-i 1/2 81 11كرمانشاه  i-p 30/1 a-h 33/1 f-k 

 دار مشترک بدون اختالف معنیاعداد دارای حروف 



 

 ... -4دول ادامه ج

 كد اكسشن
 تر نسبت وزن

 گلبرگ به گل
 وزن خشک

 گلبرگ )گرم(
 نسبت وزن خشک

 به تر گلبرگ
 شروع

 گلدهی
 پایان

 گلدهی
 طول دوره

 )روز( گلدهی
 میزان اسانس بر

 كیلوگرم گلبرگ
 833/1i-o 23/1h-o 18/1b-g 2/82f-l 10/33a-i 23/20b-g 23/1b-i 38 3اصفهان 

 83/1h-o 23/1i-q 131/1c-j 20/81g-l 3/30g-m 1/22c-k 100/1i-n 33 4 اصفهان

 30/1a-h 23/1k-r 138/1e-j 0/82f-k 13/30h-m 23/21g-k 130/1g-m 33 5اصفهان 

 33/1a-c 18/1n-s 183/1b-f 2/81i-m 10/32j-m 23/22d-k 21/1e-m 38 6اصفهان 

 32/1a-h 21/1g-m 180/1b-f 28/81i-m 0/32lm 3/21f-k 113/1l-m 31 7اصفهان 

 81/1c-l 11/1o-s 100/1c-h 30/82e-i 1/30f-m 33/21f-k 230/1b-h 01 8اصفهان 

 330/1a-h 31/1g-m 100/1c-h 3/81f-l 8/33i-m 30/21f-k 32/1a-d 01 2كرمانشاه 

 33/1a-d 130/1q-s 133/1d-j 1/08m 3/31m 13/23c-j 20/1c-l 02 3كرمانشاه 

 01/1o 10/1s 111/1k 3/81f-l 3/38d-l 8/23c-j 28/1b-i 03 4كرمانشاه 

 83/1f-n 28/1j-r 13/1f-j 23/32e-h 0/33b-i 3/22c-k 21/1f-m 00 5كرمانشاه 

 81/1no 133/1p-s 128/1g-j 82/82f-j 3/33a-h 2/20b-g 21/1f-m 08 6كرمانشاه 

 330/1a-h 31/1g-m 132/1f-j 11/88c-e 10/33a-i 03/21f-k 31/1a-d 03 7كرمانشاه 

 813/1b-j 18/1rs 118/1jk 83/81f-l 3/30h-m 3/22h-m 12/1k-m 03 8كرمانشاه 

 31/1a-j 23/1l-s 130/1e-j 38/81a 3/31ab 8/11kl 13/1j-n 08 9كرمانشاه 

 88/1e-m 28/1g-n 13/1f-j 83/82f-j 3/33a-g 3/20a-g 130/1g-m 01 11كرمانشاه 

 830/1j-o 33/1f-k 130/1e-j 30/01lm 10/33i-m 8/23i-m 20/1c-k 81 11كرمانشاه 

 دار اعداد دارای حروف مشترک بدون اختالف معنی
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 برآورد همبستگی بین صفات به روش پیرسون -5جدول 

 گل تر وزن صفات
 وزن نسبت

 گل به گلبرگ

 دوره طول

 یگلده

 گل عملکرد

 هکتار در

 گل تعداد

 هکتار در

 گل عملکرد

 بوته تک

 گل تعداد

 بوته تک

       1 گل تر وزن

 گل به گلبرگ وزن نسبت
**30/1-  1      

 یگلده دوره طول
**21/1  

**188/1-  1     

 هکتار در گل عملکرد
**31/1  

**232/1-  
**381/1  1    

 هکتار در گل تعداد
**181/1  

**218/1-  
**388/1  

**138/1  1   

 بوته تک گل عملکرد
**313/1  

**232/1-  
**381/1  

**11/1  
**138/1  1  

 بوته تک گل تعداد
**11/1  

**21/1-  
**388/1  

**138/1  
**11/1  

**138/1  1 

 خشک ماده درصد
**213/1-  122/1  

**322/1  
**221/1  

**311/1  
**221/1  

**31/1  

 %1و  %8دار در سطح  ترتیب معنی به: * و **

 

 بحث
 که هستند مهمی عوامل گل عملکرد اجزاء و عملکرد

 تمام بین شوند. بررسی باید برتر یها ژنوتیپ انتخاب برای
 دیده ها اکسشن بین زیادی تفاوت و تنوع عملکردی، صفات

 صفات یبرا ها اکسشن نیب در دار معنی اختالف وجود شد.
 ها اکسشن نیب در یکیژنت تنوع وجود انگریب ،یبررس مورد

 سایر توسط باشد. یم عملکرد اجزای و گل عملکرد یبرا
 مختلف یها اکسشن نیب در زیادی یکیژنت تنوع نامحقق
 و گل عملکرد نظر از کشور مختلف مناطق محمدی گل

 مختلف یها نمونه بینالبته  است. شده گزارش اسانس
 زیادی تنوع گل عملکرد برای ایران غرب نواحی محمدی گل

 صفات .(Tabaei Aghdaei & Rezaee, 2004) دارد وجود
 مختلف یها نمونه میان در گلدهی دوره و مرفولوژیک

 Tabaei Aghdaei et) است باالیی تنوع دارای محمدی گل

al., 2004a). 
 نظر از محمدی گل یها ژنوتیپ میان یدار معنی اختالف

 تعداد بوته، در گل عملکرد هکتار، در گل تعداد ،گل عملکرد
 دیده گل تک وزن و گل خشک ماده درصد بوته، در گل

 تحقیق در .(Tabaei Aghdaei et al., 2005a) است شده

 گل تولید صفات برای عملکرد، اجزای در تنوع بیشترین ما،
 گل وزن در آن کمترین و بوته تک گل تولید و هکتار در

 Tabaei) دارد همخوانی محققان سایر نتایج با که شد دیده

Aghdaei et al., 2005a ؛Tabaei Aghdaei & Rezaee, 

 کرمان، استان محمدی گل مختلف یها اکسشن رد(. 2004
 گل عملکرد اجزای و عملکرد در یدار معنی اختالف
 .(Kodori & Tabaei Aghdaei, 2007) است شده مشاهده

 انتخاب شانس صفات این در فراوان تنوع وجود
 کهکرد  توجه باید دهد. می افزایش را برتر یها اکسشن
 اختالف به و است ژنتیکی شده، مشاهده تنوع از بخشی
 با مختلف جغرافیایی مناطق از که ها اکسشن بین واقعی
 دیگری بخش و اند شده آوری جمع متفاوت اقلیمی شرایط
 شرایط نظر از بررسی مورد یها سال بین اختالف به مربوط

  .(Tabaei Aghdaei et al., 2004c) است منطقه اکولوژیکی
 نهیزم دتوان می صفات یبرا یغن یکیژنت تنوع وجودالبته 

 متفاوت یها روش مانند یاصالح اقدامات یبرا را الزم
 با ما نتایج .کند فراهم یمحمد گل در یریگ گدور و نشیگز
 را یدار معنی تنوع که نامحقق ریسا توسط شده اعالم جینتا
 یها اکسشن نیب در گل عملکرد اجزاء و عملکرد یبرا
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 Tabaei) دارد مطابقت ،اند کرده گزارش محمدی گل مختلف

Aghdaei et al., 2005b ؛Tabaei Aghdaei & Rezaee, 

 شود می شنهادیپ ،یکیژنت تنوع وجود به توجه با .(2004
 یبررس مورد یها اکسشن از ارقام دیتول و اصالح یبرا

 تهیه محمدی گل تولید از نهایی هدف البته شود. استفاده
 گل، عملکرد بر عالوه است ضروریرو  ازاین ،است اسانس

 یبرا ینژاد به یها نامهبر رد اسانس کیفیت و یتکمّ
 یبرا نشیگز و گیرد قرار بررسی و توجه مورد محمدی گل
 صورت در تا شود انجام همزمان اسانس زانیم و گل دیتول

قرار  توجه مورد زین گرید صفت ت،یخصوص کی بهبود
 .بگیرد

 وزن صفات و عملکرد بین دار معنی و مثبت همبستگی
 در شد. دیده ها اکسشن بین در بوته در گل تعداد و گل

 یهمبستگ Tabaie-Aghdaie (2113) و Kadori تحقیقی،
 و مشاهده محمدی گل دیرعملک صفات ایربرا  یدار معنی

 در گل عملکرد بین یهمبستگ نیباالتر که اند کرده گزارش
 با نتیجه این است. شده دیده بوته در لگ تعداد با هکتار
 نشان فنولوژی صفات به مربوط نتایج دارد. مطابقت ما نتایج
 دربعد  و سرد نواحی یها اکسشن در ابتدا گلدهی شروع داد،

 و خوزستان یزد، شامل گرمسیری نواحی یها اکسشن
 یها اکسشن در گلدهی دوره طول افتاد. اتفاق هرمزگان

 بود. معتدل و سرد نواحی یها اکسشن از بیشتر گرم نواحی
 Yousefi (2111) توسط شده اعالم جینتا با مذکور جهینت

  دارد. مطابقت
 یکیفنولوژ صفات یرو بر یدار معنی اریبس اثر ،سال

 در فنولوژیک صفات نیانگیم و داد نشان مطالعه مورد
 داشتند. یدار معنی اریبس اختالف هم با متفاوت یها سال

 یها اکسشن نیب در سال رییغت با یکیفنولوژ صفات راتییتغ
 ،نظر نیا از مختلف یها اکسشن و نیست کسانی محمدی گل

 یها ژنوتیپ میان تفاوت دارند. یمتفاوت های قابلیت
 دهنده نشان مورفولوژیکی خصوصیات نظر از محمدی، گل
 امکان و صفات بهبود برای مناسب ظرفیت و پالسم ژرم

 در مورفولوژیکی مارکرهای از استفاده با ها ژنوتیپ گزینش
 باشد می کشور در محمدی گل عملکرد افزایش جهت

(Tabaei Aghdaei et al., 2005b). نتایج به توجه با 
 و مرکزی نواحی یها اکسشن برخی کهکرد  بیان توان می

  ،1 بلوچستان ،2 یزد ،1 یزد ،1 )کرمان کشور شرقی
 ولی داشتند باالیی اسانس بازده (0 اصفهان و 3 اصفهان
 برخی بود. کمتر هاآن اسانس عملکرد و گل عملکرد
 بومی غیر یا (1 کرمانشاه و 8 )کرمانشاه بومی یها اکسشن

 کمتری بسیار اسانس بازده ولی باال گل عملکرد 1 اراک
 کرمانشاه استان بومی یها اکسشن برخی مجموع در داشتند.

 یا و (3 کرمانشاه و 2 کرمانشاه ،11 کرمانشاه ،11 )کرمانشاه
 شرایط با همجوار یها استان از شده آوری جمع یها اکسشن

 بیشتری سازگاری 1 کردستان و کرمانشاه مشابه ییوهوا آب
 یها اکسشن برخی همینطور داشتند. مناسبی عملکرد و داشته
 جغرافیایی فاصلهبا وجود  0 اصفهان و 3 اصفهان مانند دیگر

 و گل عملکرد کرمانشاه، شرایط با زیاد اقلیمی تفاوت و
 در کشتبرای  را آنها توان می کهداشتند  یبمناس اسانس
 اقلیمی و اکولوژیکی شرایط دارای مناطق و کرمانشاه استان
 محمدی گل یبوم یها اکسشن یبرترالبته  کرد. توصیه مشابه
 ,.Yousefi et al) است شده گزارش زین یقبل نامحقق توسط

 .(Yousefi, 2009؛ 2015
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Abstract 
   Forty eight damask rose (Rosa damascena Mill.) accessions from different parts of Iran (11 

native accessions of Kermanshah and 37 accessions from other provinces of the country) were 

cultivated in a randomized complete block design with three replications in Mehregan research 

station, Kermanshah province in 2006-2011 and their yield, morphological, and phenological 

traits were studied. Each experimental plot consisted of three individual plants with a distance 

of 3 m × 3 m. The drip irrigation was carried out once every 10 days. Also, the chemical 

fertilizers and pesticides were not used in the field. The desired traits were recorded and 

analyzed after the seedlings establishment in the third to fifth years. The results of combined 

analysis of variance showed that all the studied traits were significantly different (P<0.01) 

between the experimental years and between the different accessions. The variance of accession 

× year interaction in all the traits was significant (P<0.01). According to the results, the 

accessions Kermanshah codes 10, 11, 2, and 3, Kurdistan 1, and Isfahan codes 7 and 4 could be 

introduced for the cultivation in the climatic conditions of Kermanshah province as the 

compatible accessions with suitable flower and essential oil yield. 

 
Keywords: Essential oil, phenological characteristics, flower yield, Rosa damascena Mill. 

 


