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 چکیده

نتخاب و سفارش اين پيازهاا  دار مانند الله در ايام نوروز در بسياري از شهرهاي ايران متداول شده است. اهاي اخير کاشت گياهان پيازي گلدر سال
و همچناين ماالهاه گلادهي     مهمترين صفات زينتي تخمينگيرد. به منظور صورت مي و عوامل مربوط به گلدهي زيباشناختي هاياولويت بر اساس غالباً
هاي زينتي وارداتي بر ويژگي قم اللهر 6دو ماالهه صورت گرفت. در ماالهه اول اثر ابهاد پياز در  گل الله کشت شده در فضاي سبز شهر مشهد رقم چند

ماالهاه مرباوط باه     . درماورد بررساي قارار گرفات     7231در ايام نوروز ساال  رقم الله وارداتي  32اين گل و در آزمايش دوم زمان و طول دوره گلدهي 
مترمرباع در ناااط مختلاه شاهر      32مسااتت   کرت با 75ماالهه گلدهي،  ها و درمترمربع در محوطه باغ گل 5کرت به ابهاد  6بيني صفات زينتي پيش

گيري شدند و  سپس اين ابهااد باا   وزن و قار پيازها قبل از کشت اندازهفات بيني صفات زينتي، صماالهه پيش دربرداري انتخاب شدند. مشهد جهت داده
 ي وگلاده  االهه مربوط باه گلادهي، صافات زماان    صفات طول ساقه گلدهنده و طول و عرض گل از نظر ميزان هبستگي مورد بررسي قرار گرفتند. در م

ميزان همبستگي بااليي بين وزن پياز و طول ساقه گلدهناده در اکرار ارقاام وجاود      نتايج اين ماالهه نشان داد که داده برداري شدند. طول مدت گلدهي
رقام ماورد    32جه به زمان آغاز و طول دوره گلدهي در ( اما اين همبستگي بين وزن و قار پيازها و طول و عرض گل پايين بود. با تو0.882R=داشت )

و  Appricot fox, Pretty lady, Happy generationترين ارقام جهت کشات طاي تهااينت ناوروز شاامل      ترين و قابل توصيهماالهه، مناسب
Yokohama باشند.   مي 
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الله يکي از پرطرفدارترين گل هاي پيازي فصلي در دنياا اسات.   
توليد جهاني ژئوفيت هاي زينتي در سال هاي اخير نشان مي دهد که 
الله در بين گل هاي پيازي توليد شده در کشورهاي هلناد، لهساتان،   

(. اللاه باا ناام    8نيوزيلند، آلمان و دانمارک در جايگاه اول قارار دارد ) 
گيااهي پياازي و بهاار گال متهلاخ باه خاانواده          Tulipa sppيعلم

Liliaceae     گوناه گازارش شاده از آن در     752مي باشاد کاه از باين
 (.33و  37گونه آن متهلاخ باه کشاور اياران ماي باشاد )       32جهان، 

هساتند  داراي ارقام اصنح شده بسيار متناوعي   اللههاي مختله گونه
، اصنح کنندگان به دنبال ايجااد  آندر اصنح و توليد ارقام جديد که 
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بهبود صفات زينتي باه  ها، افزايش طول عمر گل و مااومت به بيماري
 ها و اشکال متنوع هستند. هايي با رنگخلخ گلمنظور 

هااي فراواناي از اللاه در دنياا وجاود دارد اماا ارقاام        اگرچه گونه
 .Tگوناه  هاي تجاري امروزي عمدتا در دو گروه ارقام تاصال از  الله

gesnerian اي و ارقام هيبريدهاي داروين تاصل تنقي بين گونهT. 

gesnerian  وT. fosteriana   قرار دارند. در گوناهT. gesnerian  و
( و اين در تالي 31رقم وجود دارد ) 7722هيبريدهاي داروين بيش از 

رقم الله تا کنون به ثبت رسيده است به طوري  6222است که تدود 
رقم جديد الله به دنيا مهرفي  02بار  سال يک 5توان گفت هر که مي

 (.  72و  3شود )مي
ارقااام  بررسااي صاافات زينتااي و زمااان و دوره گلاادهيماالهااه و 

مختله گل الله تحت شرايط اقليمي و خاکي مختله در برخي ناااط  
دنيا صورت پذيرفته است. در يک پژوهش عملکرد چند رقام اللاه در   

اوالکوت کشمير مورد بررسي قرار گرفات. نتاايج ايان    شرايط منااه ر
ماالهه نشان داد در بين ارقام مختله رقم بورگاندي تهداد گياه بيشتر، 

کيشوت  تهداد برگ و ارتفاع بيشتر داشتند. در ارقاام گنادر و   رقم دون
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کيشوت، ديده شد. همچنين ارقام دن 7بورگاندي عارضه عدم توليد گل
هاي مناسبي کردناد و باراي کشات باه     توليد گلبند آپستار و کينگ

رقام اللاه    6(. رفتار 2عنوان ارقام مناسب در آن منااه توصيه شدند )
(Candela, Unicum, Mary Ann, Golden Apeldorn, Judith 

Leyster, Chameron rouge     جهات اساتارار در فضااي سابز در )
ماالهاه  شرايط اقليمي روماني در يک پاژوهش بررساي شاد. در ايان     

صفاتي مانند اندازه جوانه، رناگ گال و برخاي ديگار صافات زينتاي       
ارزيابي شدند. نتايج نشان دادند که ارقام مورد ماالهه از نظار شاکل و   

هااي ماورد نيااز جهات     اندازه و رنگ متنوع بودند اما از نظار ويژگاي  
رقم مورد ماالهه جهت کاربرد  6فضاي سبز مالوب بودند و در نهايت 

(. 38سبز منااه مورد ماالهه مناسب و قابل پيشانهاد باود )   در فضاي
اي ديگر ماالهه ارقام خارجي الله در منااه پيشاور پاکستان در ماالهه

تحت آزمايش قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد در باين ارقاام   
هااي  کيشوت در منااه مورد ماالهه گلمختله مورد ماالهه رقم دن

 (. 0د پياز بيشتري را داشت )تر و توليباکيفيت
 يبرخ يگلده و ينتيز يها يژگيو بر يايمح فاکتور نيچند ريتاث

(. در تحاياي که به شبيه 30و  77) است شده ماالهه ينتيز اهانيگ از
سازي گياهان گلدار پرداخته است، تخماين گلادهي و برخاي ويژگاي     

مادل   هاي گل با استفاده از روش هاي مختله مدلساازي و از جملاه  
(. روش هاي متفاوتي باراي پايش   33هاي رگرسيوني صورت گرفت )

بيني ويژگي هاي گل و گلدهي گياهان وجود دارد که اکرار آن هااي   
مبتني بر تئوري هاي رياضي رشد و نمو گيااه ماي باشاند. در برخاي     
ديگر از اين مدل ها پيش بيني و تخمين صفات زينتي گل با اساتفاده  

(. محدوديت برخاي از ايان   71ت مي گيرد )از مدل هاي هندسي صور
مدل ها به دليل نيااز باه اطنعاات کاافي از بيولاوژي، فيزيولاوژي و       
آناتومي گياهان و همچنين زمان بر و پيچيده باودن انجاام منجار باه     
استفاده از روش هاي ساده تر مانند مدل هاي رگرسيوني شاده اسات.   

د.  اين روش از نظر شودر اين روش همبستگي بين صفات ارزيابي مي
اجرايي ساده تر بوده و ضمنا کارايي و اطمينان آن نيز قابل سنجش و 

 ارزيابي است.

(، پاسااگ گياهااان بااه Rosa hybridaدر ماالهااه گونااه اي رز )
واکنش دمايي شب  روز در مراتل مختله گلدهي با اساتفاده از مادل   

شي ديگار کاه   (. در آزماي76) هاي رگرسيوني مورد ارزيابي قرار گرفت
برخي صافات گال مرباوط باه جمهيات وتشاي گوناه اي از نارگس         

(Narcissus triandrus  با استفاده از همبستگي بين صفات بررساي )
شد و نتايج نشان دهنده وجود همبستگي منفي بين تناساب جنسايتي   

همچنين به منظور تهيين ميزان ارتباط  (.75نر و ماده در اين گياه بود )
هااي  ه گل و فراواني دشمنان طبيهي آن ها، از مدلبين صفات مختل

رگرسيوني بر روي گل هاي بومي در منااه ميشيگان استفاده شد که 

                                                 
1- Blindness 

در برخي صافات ماورد ماالهاه همبساتگي مهناي داري باا جمهيات        
 (. 70دشمنان طبيهي وجود داشت )

اگر چه در برخي مااالت تاثير ابهاد پياز، شامل وزن، قار و طاول  
هاايي وجاود دارد اماا در ماورد     ي صافات گلادهي گازارش   آن بر برخ

بيني صفات زينتي گياهان با اساتفاده اطنعاات انادکي گازارش     پيش
شده است. به طور مرال در يک ماالهه بر روي تااثير امادازه پيااز بار     

گزارش شد که با افازايش انادازه    lachenaliaگلدهي ارقام مختله  
آذيان افازايش يافات    شااخه گال  پياز، عملکرد گل و همچنين کيفيت 

(. در 7(. نتايج مشابه الچناليا بار روي سانبل نياز مشااهده شاد )     78)
پژوهشي ديگر تاثير اندازه پياز بر صفات گلدهي گل ماريم نشاان داد   

ها و اندازه که با افزايش اندازه پياز، درصد گلدهي، زمان شکوفايي گل
نادازه پيااز بار گلادهي     (. در بررسي اثر ا73يابد )گل آذين افزايش مي

ليليوم شاخه بريده نيز گزارش شاد کاه همبساتگي باااليي )بايش از      
=0.92R      بين قار پيازها با تهداد گياهاان باه گال رفتاه و همچناين )

بيني عملکرد پياز الله باا  (. پيش1هاي هر گياه وجود داشت )تهداد گل
اري تحت استفاده از رگرسيون چندگانه نشان داد که تهداد پيازهاي تج

 (.  5تاثير متغيرهاي اقليمي است )
ساله در ايران در طرح استابال از بهار تجم زيادي پياز الله همه

هاي مختله در ساح شهرهاي بزرگ نظير تهران، در ارقام و رنگ
از  آنشود که بخش عمده مشهد، اصفهان و مشابه آن، کشت مي

غالبا بر اساس رنگ  پيازهاي ارقام مختله. شودديگر کشورها وارد مي
شود و در ايام محدود سال نو و خلوص آن گزينش و خريداري مي

الزم است پيازهاي کشت شده الله از نظر  .گيرندمورد استفاده قرار مي
هاي تحت در ارقام مختله در اقليم صفات مختله زينتي و گلدهي

ين هاي آينده بهترکشت در ايران مورد بررسي قرار گيرند تا در سال
و  ارقام بر اساس صفات مارح شده، سفارش داده و خريداري شوند

ماالهه تاضر  از ساح کشت مناسب را به آن ها اختصاص داد. هدف
از  استفاده باشند با قادر که بود رگرسيوني هايمدل توسهه و ساخت

هاي زينتي را در ارقام مورد ماالهه الله تخمين ابهاد پياز برخي ويژگي
طرف ديگر بررسي و ماايسه زمان و طول دوره گلدهي در بزنند. از 

 برخي ديگر ارقام الله وارداتي در اين پژوهش مدنظر قرار گرفت.

 

 هامواد و روش

 يهاا يژگا يو يبرخ بر ازيپ ابهاد ريتاث يبررسبه منظور اين ماالهه 
انجاام   مشاهد  يمياقل طيشرا در يواردات الله رقم چند يگلده و ينتيز

الهه طي دو آزمايش مستال صاورت گرفات. در آزماايش    شد. اين ما
رقام   6در  ينتا يز يهاا يژگا يو يبرخ بر ازيپ ابهاد ريتاثاول به ماالهه 

رقم الله  32الله و در آزمايش دوم به بررسي زمان و مدت گلدهي در 
اداره کال هواشناساي اساتان خراساان      اتگزارشا  پرداخته شد. طباخ 
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مادت شاهر مشاهد در     ارت درازرضوي، ميانگين و تداکرر درجاه تار  
گاراد اسات. مياانگين    درجه ساانتي  02و  23فصل تابستان به ترتيب 

متار و تاداقل ميازان بارنادگي آن صافر      ميلاي  2/350بارش سااالنه  
باشد. ميانگين و تداقل رطوبت نسبي در فصل تابستان به متر ميميلي

 2-6و سرعت  شرقي جنوب درصد بوده است و بادهاي 3و  26ترتيب 
 (. 73نات در اين شهر غالب هستند )

ها واقع در منااه ياازده شاهر   محل انجام آزمايش اول در باغ گل
پس از وارد کاردن پيااز ارقاام ماورد      7236مشهد بود. در آذرماه سال 

مترمرباع   5کرت به ابهااد تادود    6ها، ماالهه، در سه نااه از باغ گل
هاا کشات شادند. روش    رترقم الله وارداتي در اين کا  6آماده شد و 

متر از خاک برداشته سانتي 32کشت به اين صورت بود که ابتدا تدود 
رياز  متر از انتهايي جايگاه کشت با خاک دسات سامتي 5شده و سپس 

متاري از  ساانتي  75نرم و سبک پر شده و سپس پيازها در اين عماخ  
ز پيا 82ساح زمين کشت شدند. به طور متوسط در هر مترمربع تدود 

 Royalارقام مورد استفاده در بخش اول آزماايش شاامل    کاشته شد.

virgin, Banja luka, Yokohama, Rosalie, Van eijk 
Apricot beauty, Copex,  وHappy generation  بودندکاااه

آمده است. قبال از کاشات    7مشخصات مربوط به اين ارقام در جدول 
شد به طاوري کاه از    هاگيري هانداز و ها برداري داده به پياز ها، اقدام

عدد پياز انتخاب شادند و در هار    722الله در هر کرت، تدود  هر رقم
پياز قار و وزن آن ها ثبات شاد. وزن پيازهاا باا اساتفاده از تارازوي       

 7/2گرم و قار آن ها با خاط کاش باا دقات      27/2ديجيتال با دقت 
ر ماابل هر سانتي متر اندازه گيري شدند. سپس پيازها کشت شدند و د

پياز برچسب مشخص به آن نصب شد تا بهد از رشد و گلدهي صافات  
مربوط به هر پياز به صورت جداگانه ثبت شوند. پس از رشد پيازهاا در  
انتهاي فصل تابستان و آغاز به گلدهي آن هاا در طاي فصال بهاار و     
کامل شدن گل ها، صافات مرباوط باه گلادهي شاامل ارتفااع سااقه        

و عارض گال انادازه گياري شادند. طاول سااقه         گلدهنده، طول گل
گل ها با استفاده  عرض و گلدهنده ارقام مورد ماالهه و همچنين طول

سانتي متر( اندازه گير شدند. همچنين مااادير ثابات    7/2از خط کش )
a, b  و cها و توابع به دست آمده داراي کميت مشخصاي  که در مدل

هااي  جهات تخماين ويژگاي   باشند در اين ماالهه گزارش شدند تا مي
 زينتي با استفاده از ابهاد پياز مورد استفاده قرار گيرند. 

 براي تخمين صفات زينتي ارقام مورد ماالهه الله، بين متغيرهاي
متغيرهااي   باا  (DB) پيازهاا  قاار  و( WB) پيازهاا  وزن يهني مستال

(، طاول سااقه   WFهاا ) (، عارض گال  LFوابسته يهني طول گل ها )
W/D, , W×D( و ماادير تاصل از روابط آن ها شاامل SLگلدهنده )

 2×D2W  2و/D2W  ،انااواع رگرساايون هاااي خاااي، چندجملااه اي ،
تواني، لگاريتمي و تصاعدي گرفته شد. سپس در هر نوع رگرسيون آن 

( جهت تخماين و پايش   2Rمهادالتي که باالترين ضريب همبستگي )
 بيني صفات زينتي را داشتند گزارش شدند.   

رقم الله وارداتاي   32آزمايش دوم، تاريگ و طول دوره گلدهي در 
کشت شده در ساح شهر مشهد مورد بررساي قارار گرفتناد. باه ايان      

 مختلاه  ناااه  6کرت، از ارقام الله کشت شاده در   75ترتيب که در 
 مشاهد،  هااي گال  باغ مشهد، گياهشناسي باغ ملت، پارک شامل شهر

اتمدآباد داده بارداري صاورت    يابانخ و آباد وکيل بولوار شهدا، ميدان
کرت مورد ماالهه به صورت مخلوط کشت  75رقم در  32گرفت. اين 

رقم باه طاور يکساان و باا روشاي       32جايي که اين شده بودند. از آن
مناااه کشات شاده بودناد،      6مشابه و در يک زماان در سااح ايان    

ا شده، بنابراين ماايسه فاط بين ارقام صورت گرفت و طرح آماري اجر
کاه از هار   مشاهده بود. به طوري 72تکرار و  5طرح کامن تصادفي با 

برداري ماورد اساتفاده قارار گرفات. از     نمونه جهت داده 52رقم تدود 
رقم در صفات مورد ماالهاه )زماان و طاول دوره     32جايي که اين آن

بارداري ايان ارقاام و مشااهدات     گلدهي( متفاوت بودند، عملياات داده 
مشاهده از هر رقم( به دفهات و به طاور تادريجي    52ها )ه آنمربوط ب

ماه و  3تا پايان دوره گلدهي در طي يک بازه تدود  از ظهور اولين گل
 نيمه انجام شد. 

باز شدن هر گل به طور کامل به عنوان زماان گلادهي و از   تاريگ 
باه عناوان طاول دوره    شروع گلدهي تا ظهور عنيم پژمردگاي  تاريگ 

 ند و محاسبه شدند.در نظر گرفته شدگلدهي 
هاي خاي ها در اين ماالهه با استفاده از مدلتجزيه و تحليل داده

 Minitab 17افزار نرم( با کمک General Linear Modelعمومي )
 و محاسبه همبستگي ها و مهادالت تاصل از آن ها و همچنين رسام 

 گرديد. نجاما Excell 2007افزار نرم استفاده از با نمودارها
 

 نتایج و بحث

مدل هاي به دست آمده تاصل از رگرسيون گيري بين متغيرهاي 
وزن و قار پياز و روابط تاصل از آن و همچناين ضاريب همبساتگي    
روابط رگرسيوني بين متغيرهااي مساتال و وابساته بار روي صافات      
ارتفاع ساقه گل، طول و عرض گال در شاش رقام ماورد ماالهاه در      

هاي )خاي، چندجملاه   رگرسيون انواع بين آمده اند. در 1تا  3جداول 
صافات ماورد    ايان  در آزماون شاده   اي، تواني، لگاريتمي و تصاعدي(

 مهادلاه  در همبساتگي  ضاريب  بيشترين مختله، ارقام بين در ماالهه
 آمد. دست به اي چندجمله

نتايج تاصل از بررسي همبستگي صفات نشان ماي دهاد در هار    
ارتفاع ساقه گلدهنده در راباه با ابهاد مختله پياز  شش رقم الله، تنها

( نشاان داد  0.882R=و روابط تاصل از اين ابهاد همبستگي باااليي ) 
(. صفات زينتي ديگر مانند طول و عارض گال چنادان    6تا  3)جداول 

تاا   3متاثر از وزن و قار پياز و روابط تاصل از آن ها نبودند )جاداول  
 تاصلضرب و ازيپ وزن با Royal virgin رقم گلدهنده ساقه طول(. 6

 بيضاار) داشاات يدار يمهناا و مرباات يهمبسااتگ ازيااپ قااار و وزن
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(. 7و شاکل   3( )جادول   0.812R=و  0.882R= بيترت به يهمبستگ
در صفت طول گل و همچنين عرض گال، هايی ياک از مادل هااي      
آزمون شده ضريب همبستگي قابل توجهي نداشتند،  هر چند در باين  

مختله، تاصل تاسيم وزن به قار پياز در طول گل و وزن  مدل هاي
و  0.252R=پياز بر روي عرض گل به ترتيب باا ضاريب همبساتگي    

=0.202R    تار بودناد   از ساير مدل هاي رگرسيوني آزماون شاده، بااال
در صافت ارتفااع سااقه گلدهناده،        Bonja luka(. در رقام  3)جداول 

تگي يکساان و برابار باا    باالترين ضريب همبستگي با ضاريب همبسا  
=0.782R  .گياري باين   در سه مدل تاصال از رگرسايون  را نشان داد

 ايان  تاصلضرب مجذور و قار و وزن متغيرهاي وزن پياز، تاصلضرب

(. دو مدل مربوط باه قاار پيااز و    3و شکل  2دو به دست آمد )جدول 
تاصل تاسيم مجذور وزن باه قاار پيااز نياز باا ضاريب همبساتگي        

=0.662R مرتبه بهدي قرار داشاتند. در دو صافت طاول و عارض      در
گل، اگر چه همبستگي هاي آزمون شده باال نبود اما بيشترين ضاريب  
همبستگي در هر دو صفت به ترتيب با ماادير و مربوط باه مادل وزن   

 Yokahoma(. بيشترين ضريب همبستگي در رقام  2پياز بود )تدول 
ل از وزن پيااز مشااهده   براي صفت طول ساقه گلدهنده در مدل تاص

(. دو مدل تاصل از ضرب وزن و قاار پيااز و مجاذور    0.682R=شد )
 (. 0( در رده بهد قرار داشتند )جدول 0.662R=تاصلضرب اين دو )

 
 مشهدشهر های ارقام الله کشت شده در مهمترین ویژگي -1جدول 

Table 1- The most important characteristics of planted tulip cultivars in Mashhad 

 رنگ

Color 

 ارتفاع گیاه
Plant Height (cm) 

 

 فاصله کاشت
Spacing (cm) 

 ارقام
Cultivars 

Pink  22-15 60-45 صورتي Van eijk 

Light Pink  Rosalie 13 50-45  صورتي روشن 

White  Royal virgin 15 40-30  سفيد  

Red-Yellow  Banja luka 22-15 60-45  زرد-قرمز  

dazzling yellow  Yokohama 10 60-30  زرد درخشان 

Yellow-Pink  Apricot beauty 10 60-30  صورتي-زرد

Pink  Copex - -  صورتي

White-Red  Happy generation - 50-40  قرمز-سفيد 

Purple  Negrita 22-15 45-30  بنفش 

Yellow-Orange  Bellona 15-7 45-30  نارنجي-زرد

Red-White د سفي-قرمز       30-45 15-22 Judith leyster 

Red-Orange  Portland - 30-25  نارنجي-قرمز 

Yellow-Orange  Tiano - 50-40  نارنجي-زرد 

Creamy-Pink  Page polka - 25-20  صورتي-کرمي 

Yellow-Green    سبز-زرد  30-60 15 Spring green 

Yellow-Pink صورتي-زرد      45-50 - Apprict fox 

Pink 45-30    صورتي - Pretty lady 

Red-White سفيد-قرمز   30-60 10 Marilyn 

Red-White (Base) سفيد-قرمز  45-50 15-22 Dynasty 

Red 15-7 50-45 قرمز Calibra 

Pink 22-15 45-30 صورتي Ballade 

Sunny Yellow آفتابي زرد   30-60 10 Day dream 

Pink-Orange نجينار-صورتي    45-60 22-30 Miami Sunset  

 
در هر دو صفت طول و عرض گل، بيشترين ضارايب همبساتگي   

باه   0.262R=و  0.372R=در مدل تاصل از وزن پياز باه ترتياب باا    
و در صافت ارتفااع سااقه     Rosalie(. در رقام  0دست آماد )جاداول   

گلدهنااده، ماادل رگرساايوني تاصاال از وزن پياااز باااالترين ضااريب  

(. در ماورد طاول گال باه     5)جادول   ( را داشت0.682R=) همبستگي
ترتيب مدل هاي به دست آمده ازتاصلضرب مجذور وزن در قار پيااز  

(=0.342R ( تاصلضااارب وزن در قاااار ،)=0.332R و وزن پيااااز )
(=0.322R در 5(، بيشااترين ضااريب همبسااتگي را داشااتند )جاادول .)
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باه ضاريب    صفت عرض گل، مدل تاصل از تاسيم وزن بر قار پيااز 
(. هماان  5از ساير مدل ها مناسب تر بود )جدول   382R=همبستگي 

مشااهده ماي شاود، در صافت ارتفااع       3و شکل  6طور که در جدول 
در   Van eijikساقه گلدهنده، بيشترين ضاريب همبساتگي در رقام    

مدل هاي به دست آمده از تاصلضارب وزن در قاار پيااز و همناين     
(. مااادير  0.722R=پياز مشاهده شد ) تاصلضرب مجذور وزن در قار

ضريب همبستگي در صفت طول گل در تمامي مدل ها بسيار پايين و 
نامناسب بودند به طوري که ميزان تداکرر آن در مدل قار گال و باه   

(. در صافت عارض گال،    6درصد مشاهده شد )جدول  71ميزان تنها 
در مادل مجاذور    0.362R=بيشترين ضاريب همبساتگي باه ميازان     

تاصلضرب وزن در قار پياز به دست آمد، اين مادار در ساير مدل هاا  
، در صافت  Apricot beauty(. در رقم 6درصد بود )جدول  38باالي 

 ارتفااع سااقه گلدهناده، ساه مادل رگرسايوني تاصال از وزن پيااز        

(=0.852R ( تاصلضاارب مجااذور وزن در قااار پياااز ،)=0.832R و )
(باه ترتياب بيشاترين ميازان     0.2R=82تاصلضرب وزن در قار پياز )
  (. 1و جدول  3را داشتند )شکل  RMSEضريب همبستگي و کمترين 

( و 0.372R=در صفت طول گل، مدل هاي تاصل از قاار پيااز )  
باااالترين ضااريب  (0.362R=تاساايم مجااذور وزن باار قااار پياااز ) 

(. مدل تاصل از وزن پياز با ضريب 1همبستگي را نشان دادند )جدول 
، در ماايسه باا سااير مادل هاا وضاهيت      0.292R=برابر با همبستگي 

(. نتايج تاصل از بررسي مدل هاي رگرسيوني 1بهتري داشت )جدول 
مختله نشان داد در همه ارقام مورد ماالهه، صفت ارتفاع گل بيش از 
دو صفت طول و عرض گل با وزن، قار و روابط ساخته شده از آن ها 

همه ارقام کمترين ضريب همبساتگي  همبستگي دارد. به طور کلي در 
درصد باود. در اکرار ارقاام، بيشاترين      68بيشينه به دست آمده تدود 

ضريب همبستگي در راباه با مدل مرباوط باه وزن پيااز و در مراتاب     
بهادي ماادل هاااي ساااخته شاده از تاصلضاارب وزن در قااار پياااز و   

 تاصلضرب مجذور وزن در قار پياز به دست آمدند.  
صفت طول و عرض گل، به طور کلي در ارقاام ماورد   در مورد دو 

ماالهه، همبستگي بااليي بين اين دو صفت و متغيرهاي وزن و قاار  
 Apricotپياز به دست نياماد هار چناد در برخاي ارقاام مانناد رقام        

beauty  صفت طول گل و در دو رقمVan ejik  وRosaline عرض ،
سايد. در ماالهاات   درصد نياز ر  25گل ضريب همبستگي به باالتر از 

متهددي راباه بين ابهاد اندام زيرزميني در گياهان ژئوفيت باا صافات   
راباه بين ابهاد پياز و ارتفاع ساقه  زينتي و ابهاد گل گزارش شده است.

گلدهنده در پژوهش هاي انجام شده بر روي ليليوم، سانبل و الچنالياا   
(lachenalia sp  نشان داد که با افزايش انادازه پياا )   ز، ارتفااع سااقه

( که نتايج ايان ماالهاات نتاايج    78و  7گلدهنده نيز افزايش مي يابد )
تاصل از تحايخ تاضر بر روي ابهاد پيااز و ارتفااع سااقه گلدهناده را     

 تاييد مي کند.
با توجه به نتايج اين ماالهه مي توان با کمک ابهاد پياز که شامل  

قه گلدهناده، طاول و   وزن و قار آن مي باشد، صفات زينتي طول ساا 
عرض گل را پيش بيني کرد. در اين بين، تخمين و پيش بيناي طاول   
ساقه گلدهنده به دليل ضريب همبستگي بااالتر باويژه باا اساتفاده از     
وزن پياز، تاصلضرب مجذور وزن در قار پيااز و تاصلضارب وزن در   
قار پياز در اغلب ارقام مورد ماالهاه امکاان پاذير اسات. در تخماين      

ساقه گلدهنده با کمک وزن پياز، به اين دليل که تنها فخ از يک  طول
متغير استفاده مي شود، امکان پيش بيني ساده تر و سريهتر مي باشاد.  
در مورد تخمين دو صفت زينتي طول و عرض گل ها، از آن جايي که 
ضريب همبستگي در اکرر ارقام پايين بود، بنااراين پايش بيناي قابال     

 نمي باشد.  اعتماد و اعتبار

ماالهات مختله بر روي اندازه و به عباارتي کيفيات گال هاا در     
ژئوفيت ها نشان مي دهد که بين اين دو عامل همبستگي مربت وجود 

(، در گياهان پيازي گلادار،  35دارد. طبخ ماالهات راجا و پاال نيسامي )
 اندازه پياز بر اثرات متفاوتي بر توليد و کيفيات گلادهي در گال ماريم    

(. همچنين در ماالهه ديگري که بر روي گل مريم در ارتباط 35دارد )
با تاثير اندازه پياز بر رشد و گلدهي انجام شد، نتايج نشان داد پيازهايي 
که ابهاد بزرگتري داشتند قدرت رشد و ميزان توليد گل بيشتري دارناد  

و  (. به طوري که در ماالهات انجام شده بر روي ليلياوم، بزرگتارين  3)
(. نتاايج  32باکيفيت ترين گل ها با افزايش در ابهاد پياز به دست آمد )

تاصل از ماالهه پيش رو نيز نشان داد که همبستگي مربتي بين ابهااد  
پياز و ابهاد گل وجود دارد، هر چند اين همبستگي به طور کلي چنادان  

ن و باال نبود ولي در مورد همه ارقام مربت به دست آمد. در ماالهه زما
 5رقم الله وارداتي، همان طاور کاه در شاکل     32طول دوره گلدهي 
زودگل ترين رقام باود باه طاوري کاه از       Copexديده مي شود رقم 

 ,Yokohamaاواسط بهمن ماه به گل رفات. پاس از آن، ساه رقام     

Happy generation  وApricot beauty  قرار گرفتند که تاريبا گل
 (.   2ماه باز شدند )شکل هاي آن ها در هفته  اول اسفند

در اواخر نمودار، تاريبا ارقام به  Calibraتا رقم   Bellonaاز رقم 
 Spring greenصورت متوالي و پشت سر هام باه گال رفتناد. رقام      

ترين رقم بود و به طور تاريبي در هفته انتهاايي فاروردين باه    ديرگلده
در هفتاه   هاي ساير ارقام که شامل اکرريات نياز بودناد   گل رفت. گل

 (.2هاي دوم و سوم فروردين باز شدند )شکل 
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 virgin  Royalهای مناسب و مقادیر ثابت جهت تخمین صفات زینتي در الله رقممدل -2جدول 
Table 2- Fitted models and constants used to estimate the decorative traits of tulip cv. Royal virgin 

Model 

Number 

 شماره

 مدل

Decorative 

Traits 
 صفات زینتي

Tested Model 
 مدل آزمون شده

Tested Variables and 

their Relationship  

متغیرهای آزمون شده و روابط 

 بین آن ها

Fitted Coefficient and 

Constant 
 ضریب و ثابت برازش شده

2R 

a b c  

1 
Height of 

Flowering 

stem 
 ارتفاع ساقه گل

0.7908x + 34.494 - 2.0165xy = 0 WB 0.016 -0.79 34.49 0.88 
2 8.9882x + 44.676 - 2y = 1.0353x DB 1.035 -8.99 44.68 0.50 
3 + 0.0132x + 4.2427 205x-2E-y =  WB×DB 0.0002 -0.026 25.88 0.81 
4 18.647x + 72.961 - 2y = 1.8094x WB/DB 1.81 -18.65 72.96 0.65 
5 05x + 24.164-+ 6E 210x-Ey = 4 2×DB2WB 4E-10 6E-05 24.16 0.81 
6 0.1881x + 26.212 - 2y = 0.0066x 2/DB2WB 0.0066 -0.188 26.21 0.51 

        
7 

Flower 

Length 
 طول گل

+ 0.163x + 2.5985 20.002x-y =  WB -0.002 0.16 2.59 0.19 
8 + 0.6184x + 3.5588 20.0393x-y =  DB -0.039 0.62 3.56 0.04 
9 0.0256x + 25.88 - 2y = 0.0002x WB×DB -2E-05 0.013 4.24 0.14 
10 3.556 -+ 3.0081x  20.2386x-y =  WB/DB -0.238 3.008 3.56 0.25 
11 05x + 5.225-+ 2E 210x-2E-y =  2×DB2WB -2E-10 2E-05 5.22 0.12 
12 + 0.0451x + 4.824 20.0005x-y =  2/DB2WB -0.0005 0.045 4.82 0.04 
        
13 

Flower 

Width 
 عرض گل

0.0216x + 4.7114 - 2y = 0.0008x WB 0.0008 -0.022 4.71 0.20 
14 17.8224.8471x +  - 2y = 0.4476x DB 0.448 -4.847 17.82 0.19 
15 0.0015x + 4.6711 - 205x-y = 1E WB×DB 1E-05 -0.001 4.67 0.2 
16 y = 0.008x2 + 0.1078x + 3.9249 WB/DB 0.008 0.108 3.92 0.13 
17 06x + 4.554-+ 7E 211x-y = 1E 2×DB2WB 1E-11 7E-06 4.55 0.19 
18 7.68070.2005x +  - 2y = 0.0034x 2/DB2WB 0.003 0.200 7.68 0.19 

WB (و وزن )پياز DB پياز( و ماادير تاصل از روابط آن ها شامل )قارW×D,  ،)تاصلضرب وزن و قار پياز( W/D ،)وزن پياز تاسيم بر قار آن( 
 2×D2W  تاصلضرب توان دوم وزن و قار پياز( و(2/D2W )توان دوم وزن تاسيم بر توان دوم قار پياز( 

 

  Bonja lukaخمین صفات زینتي در تک پیاز الله رقم های مناسب و مقادیر ثابت جهت تمدل -3جدول 

Table 3- Fitted models and constants used to estimate the decorative traits of tulip cv. Bonja luka  

Model 

Number 

 شماره مدل

Decorative 

Traits 
 صفات زینتي

Tested Model 
 مدل آزمون شده

Tested Variables and their 

Relationship  

متغیرهای آزمون شده و روابط 

 بین آن ها

Fitted Coefficient and 

Constant 
 ضریب و ثابت برازش شده

2R 

a b c 

1 
Height of 

Flowering 

stem 
 ارتفاع ساقه گل

0.2917x + 15.217 - 2y = 0.0081x WB 0.008 -0.292 15.22 0.78 
2 7.0147x + 26.569 - 2y = 0.9207x DB 0.921 -7.014 26.57 0.66 
3 + 0.0038x + 11.866 205x-y = 7E WB×DB 7E-05 0.0038 11.87 0.78 
4 3.8691x + 23.617 - 2y = 0.37x WB/DB 0.37 -3.389 23.62 0.14 
5 + 0.0001x + 11.978 210x-2E-y =  2×DB2WB -2E-10 0.0001 11.98 0.78 
6 .9470.1638x + 13 - 2y = 0.0075x 2/DB2WB 0.0075 -0.164 13.95 0.66 

        
7 

Flower 

Length 
 طول گل

0.0659x + 5.2101 - 2y = 0.002x WB 0.002 -0.066 5.21 0.33 
8 1.2798x + 7.3196 - 2y = 0.1709x DB 0.171 -1.279 7.32 0.15 
9 0.004x + 4.9559 - 205x-y = 3E WB×DB 3E-05 -0.004 4.96 0.27 
10 + 0.1438x + 3.1281 2y = 0.0238x WB/DB 0.024 0.144 3.13 0.18 
11 06x + 4.8174-+ 7E 210x-y = 2E 2×DB2WB 2E-10 7E-06 4.82 0.28 
12 0.0545x + 5.325 - 2y = 0.0019x 2/DB2WB 0.0019 -0.054 5.32 0.16 

        
13 

Flower 

Width 
 عرض گل

+ 0.1223x + 2.2947 20.001x-y =  WB -0.001 0.122 2.294 0.20 
14 1730.0417x + 4.6 - 2y = 0.0329x DB 0.033 -0.042 4.62 0.07 
15 + 0.0088x + 4.0595 206x-9E-y =  WB×DB -9E-06 0.008 4.06 0.15 
16 1.0243x + 6.7546 - 2y = 0.1173x WB/DB 0.117 -1.024 6.754 0.19 
17 05x + 4.6073-+ 3E 210x-2E-y =  2×DB2WB -2E-10 3E-05 4.61 0.14 
18 x + 4.6289+ 0.0188 2y = 0.0002x 2/DB2WB 0.0002 0.018 4.63 0.07 

WB (و وزن )پياز DB پياز( و ماادير تاصل از روابط آن ها شامل )قارW×D,  ،)تاصلضرب وزن و قار پياز( W/D ،)وزن پياز تاسيم بر قار آن( 
 2×D2W  تاصلضرب توان دوم وزن و قار پياز( و(2/D2W )توان دوم وزن تاسيم بر توان دوم قار پياز( 
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 Yokahomaخمین صفات زینتي در تک پیاز الله رقم های مناسب و مقادیر ثابت جهت تمدل -4جدول 

Table 4- Fitted models and constants used to estimate the decorative traits of tulip cv. Yokahoma  

Model 

Number 

شماره 

 مدل

Decorative 

Traits 
 صفات زینتي

Tested Model 
 مدل آزمون شده

Tested Variables and their 

Relationship  

 روابط و شده آزمون یرهایمتغ

 ها آن نیب

Fitted Coefficient and 

Constant 
 ضریب و ثابت برازش شده

2R 

a b c 

1 
Height of 

Flowering 

Stem 
 ارتفاع ساقه گل

2.4145 -+ 1.2635x  20.0124x-y =  WB -0.012 1.263 -2.41 0.68 
2 27.487 -+ 14.216x  20.8991x-y =  DB -0.899 14.22 -27.49 0.48 
3 + 0.1555x + 4.6551 20.0003x-y =  WB×DB -0.0003 0.155 4.655 0.66 
4 129.95 -+ 54.266x  24.6685x-y =  WB/DB -4.668 54.27 -129.95 0.38 
5 + 0.0002x + 18.444 209x-1E-y =  2×DB2WB -1E-09 0.0002 18.44 0.66 
6 7x + 7.3229+ 0.72 20.0062x-y =  2/DB2WB -0.006 0.727 7.33 0.48 

        
7 

Flower 

Length 
 طول گل

1.2286x + 27.542 - 2y = 0.0179x WB 0.0179 -1.228 27.54 0.37 
8 3.7559x + 18.513 - 2y = 0.2967x DB 0.297 -3.756 18.51 0.07 
9 0.0551x + 12.785 - 2y = 0.0001x WB×DB 0.0001 0.055 12.78 0.26 

10 30.553 -+ 13.083x  21.1407x-y =  WB/DB -1.141 13.08 -30.55 0.18 
11 05x + 8.108-6E - 210x-y = 5E 2×DB2WB 5E-10 -6E-05 8.11 0.29 
12 0.1129x + 8.8759 - 2y = 0.0014x 2/DB2WB 0.0014 -0.112 8.86 0.07 
        
13 

Flower 

Width 
 عرض گل

6.0546 -+ 0.5941x  2x0.0079-y =  WB -0.008 0.594 -6.05 0.26 
14 3.484x + 16.196 - 2y = 0.2676x DB 0.268 -3.484 16.20 0.08 
15 + 0.0267x + 1.57 205x-5E-y =  WB×DB -5E-05 0.027 1.57 0.15 
16 + 1.4122x + 0.1064 20.0958x-y =  WB/DB -0.096 1.412 0.106 0.15 
17 05x + 4.0244-+ 3E 210x-2E-y =  2×DB2WB -2E-10 3E-05 4.024 0.14 
18 0.1263x + 7.5626 - 2y = 0.0015x 2/DB2WB 0.0015 0.126 7.56 0.08 

WB پياز( و )وزن DB پياز( و ماادير تاصل از روابط آن ها شامل )قارW×D,  ،)تاصلضرب وزن و قار پياز( W/D ،)وزن پياز تاسيم بر قار آن( 
 2D×2W  تاصلضرب توان دوم وزن و قار پياز( و(2/D2W )توان دوم وزن تاسيم بر توان دوم قار پياز( 

 

 Rosalieمدل های مناسب و مقادیر ثابت جهت تخمین صفات زینتي در تک پیاز الله رقم  -5جدول 

Table 5- Fitted models and constants used to estimate the decorative traits of tulip cv. Rosalie  
Model 

Number 

شماره 

 مدل

Decorative 

Traits 
 صفات زینتي

Tested Model 
 مدل آزمون شده

Tested variables and their 

relationship  

 روابط و شده آزمون یرهایمتغ

 ها آن نیب

Fitted Coefficient and 

Constant 
 ضریب و ثابت برازش شده

2R 

a b c  

1 

Height of 

flower stem 
 ارتفاع ساقه گل

0.966x + 33.759 - 2y = 0.0244x WB 0.024 -0.966 33.76 0.68 
2 14.823x + 71.154 - 2y = 1.277x DB 1.277 -14.82 71.15 0.30 
3 + 0.0691x + 15.099 205x-3E-y =  WB×DB -3e-05 0.069 15.09 0.56 
4 4.3126x + 29.82 - 2y = 0.8416x WB/DB 0.842 -4.312 29.82 0.30 
5 + 0.0002x + 21.076 210x-6E-y =  2×DB2WB -6E-10 0.0002 21.07 0.56 
6 0.3493x + 33.378 - 2y = 0.0057x 2/DB2WB 0.0057 -0.349 33.38 0.30 

        
7 

Flower 

length 
 طول گل

0.4916x + 13.665 - 2y = 0.0083x WB 0.0083 -0.491 13.66 0.32 
8 + 1.0966x + 1.3337 20.0452x-=  y DB -0.045 1.097 1.34 0.29 
9 0.0023x + 6.1246 - 205x-y = 2E WB×DB 2E-05 -0.0023 6.125 0.33 

10 7.7505 -+ 5.7722x  20.5727x-y =  WB/DB -0.573 5.772 -7.750 0.06 
11 05x + 5.7104-+ 2E 211x-4E-y =  2×DB2WB -4E-11 2E-05 5.7 0.34 
12 + 0.076x + 4.1082 20.0004x-y =  2/DB2WB -0.0004 0.076 4.11 0.29 
        
13 

Flower 

Width 
 عرض گل

+ 0.1242x + 1.8231 20.0011x-y =  WB 0.0083 -0.491 13.66 0.32 
14 0.7307 -+ 1.5321x  20.1046x-y =  DB -0.105 1.523 0.73 0.03 
15 x + 2.6202+ 0.0153 205x-2E-y =  WB×DB -2E-05 0.015 2.62 0.20 
16 5.262 -+ 3.5978x  20.3157x-y =  WB/DB -0.316 3.597 -5.26 0.38 
17 05x + 3.7963-+ 3E 210x-2E-y =  2×DB2WB -2E-10 3E-05 3.80 0.22 
18 + 0.0572x + 3.3221 20.0005x-y =  2/DB2WB -0.0005 0.057 3.32 0.03 

WB ز( وپيا )وزن DB پياز( و ماادير تاصل از روابط آن ها شامل )قارW×D,  ،)تاصلضرب وزن و قار پياز( W/D ،)وزن پياز تاسيم بر قار آن( 
 2×D2W  تاصلضرب توان دوم وزن و قار پياز( و(2/D2W )توان دوم وزن تاسيم بر توان دوم قار پياز( 
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 Van eijikت زینتي در تک پیاز الله رقم مدل های مناسب و مقادیر ثابت جهت تخمین صفا  -6جدول 

Table 6- Fitted models and constants used to estimate the decorative traits of tulip cv. Van eijik  

Model 

Number 

شماره 

 مدل

Decorative 

Traits 
 صفات زینتي

Tested Model 
 مدل آزمون شده

Tested Variables and their 

Relationship  

 نیب روابط و شده آزمون یرهایمتغ

 ها آن

Fitted Coefficient and Constant 
 ضریب و ثابت برازش شده

2R 

a b c 

1 
Height of 

Flowering 

Stem 
 ارتفاع ساقه گل

+ 0.6697x + 8.7171 20.0029x-y =  WB -0.003 0.669 8.72 0.69 
2 + 3.8519x + 10.443 20.1462x-y =  DB -0.146 3.852 10.44 0.68 
3 + 0.0778x + 16.58 204x-1E-y =  WB×DB -IE-04 0.078 16.58 0.72 
4 14.397x + 75.117 - 2y = 1.0539x WB/DB 1.054 -14.40 75.12 0.15 
5 + 0.0002x + 22.643 210x-8E-y =  2×DB2WB -8E-10 0.0002 22.64 0.72 
6 + 0.3376x + 18.927 20.0021x-y =  2/DB2BW -0.002 0.338 18.93 0.69 

        
7 

Flower 

Length 
 طول گل

+ 0.1122x + 3.0008 20.0009x-y =  WB -0.0009 0.112 3.00 0.07 
8 4.5558 -+ 3.2464x  20.2471x-y =  DB -0.247 3.246 -4.55 0.17 
9 + 0.0222x + 3.124 205x-4E-y =  WB×DB -4E-05 0.022 3.12 0.12 

10 16.059 -+ 8.0293x  20.7356x-y =  WB/DB -0.736 8.029 -16.06 0.07 
11 05x + 4.8571-+ 3E 210x-2E-y =  2×DB2WB -2E-10 3E-05 4.86 0.11 
12 + 0.1526x + 2.7342 20.0017x-y =  2/DB2WB -0.0017 0.153 2.73 0.16 
        
13 

Flower 

Width 
 عرض گل

x + 6.47970.1103 - 2y = 0.0022x WB 0.0022 -0.110 6.48 0.28 
14 1.4357x + 9.1259 - 2y = 0.1304x DB 0.1304 -1.436 9.13 0.29 
15 0.0081x + 5.8589 - 205x-y = 3E WB×DB 3E-05 -0.008 5.86 0.31 
16 + 0.0695x + 5.0957 20.0065x-y =  WB/DB -0.006 0.069 5.09 0.31 
17 06x + 5.322-7E - 210x-y = 1E 2×DB2WB 1E-10 -7E-06 5.32 0.36 
18 0.0577x + 6.0983 - 2y =0.0009x 2/DB2WB 0.0009 -0.057 6.09 0.32 

WB پياز( و )وزن DB پياز( و ماادير تاصل از روابط آن ها شامل )قارW×D,  ،)تاصلضرب وزن و قار پياز( W/D ،)وزن پياز تاسيم بر قار آن( 
 2×D2W 2وان دوم وزن و قار پياز( و )تاصلضرب ت/D2W )توان دوم وزن تاسيم بر توان دوم قار پياز( 

 

 Apricot beautyمدل های مناسب و مقادیر ثابت جهت تخمین صفات زینتي در تک پیاز الله رقم  -7جدول 

Table 7- Fitted models and constants used to estimate the decorative traits of tulip cv. Apricot beauty  

Model 
Number 

شماره 
 مدل

Decorative 
Traits 

 صفات زینتي

Tested Model 
 مدل آزمون شده

Tested variables and their 
relationship  

 نیب روابط و شده آزمون یرهایمتغ
 ها آن

Fitted Coefficient and Constant 
 ضریب و ثابت برازش شده

2R 

a b c 

1 
Height of 
Flowering 

Stem 
 ارتفاع ساقه گل

2.8908 -+ 1.2902x  20.0053x-y =  WB -0.0053 1.290 -2.89 0.85 
2 18.07 -+ 10.298x  20.09x-y =  DB -0.9 10.29 18.07 0.68 
3 + 0.1681x + 8.7345 20.0001x-y =  WB×DB -0.0001 0.168 8.73 0.82 
4 19.184 -+ 9.1545x  20.0389x-y =  WB/DB -0.0389 9.154 -19.18 0.7 
5 + 0.0004x + 22.97 209x-1E-y =  2×DB2WB -1E-09 0.0004 22.97 0.83 
6 + 1.2482x + 4.01 20.0065x-y =  2/DB2WB -0.0065 1.248 4.01 0.68 

        
7 

Flower 
Length 
 طول گل

+ 0.1845x + 1.9913 20.0017x-y =  WB -0.0017 0.184 1.99 0.31 
8 17.563 -+ 7.6014x  20.5923x-y =  DB -0.592 7.601 -17.56 0.37 
9 + 0.0201x + 3.5503 205x-3E-y =  WB×DB -3E-05 0.020 3.55 0.31 

10 + 1.2797x + 0.7819 20.0628x-y =  WB/DB -0.063 1.279 0.78 0.26 
11 05x + 5.4883-+ 2E 210x-1E-y =  2×DB2WB -1E-10 2E-05 5.49 0.26 
12 0.4263 -+ 0.3491x  20.0042x-y =  2/DB2WB -0.0042 0.349 0.43 0.36 
        
13 

Flower 
Width 

 عرض گل

0.0026x + 4.8317 - 2y = 0.0004x WB 0.0004 -0.0026 4.83 0.29 
14 0.3786x + 5.642 - 2y = 0.054x DB 0.054 -0.0378 5.64 0.22 
15 16x + 4.7868+ 0.00 206x-y = 2E WB×DB 2E-06 0.0016 4.79 0.27 
16 0.5485x + 6.1757 - 2y = 0.0625x WB/DB 0.062 -0.548 6.17 0.25 
17 06x + 4.917-+ 7E 211x-1E-y =  2×DB2WB -1E-11 7E-06 4.92 0.27 
18 + 0.0057x + 4.8144 2y = 0.0002x 2/DB2WB 0.0002 0.0057 4.81 0.22 

WB ( وپياز )وزن DB پياز( و ماادير تاصل از روابط آن ها شامل )قارW×D,  ،)تاصلضرب وزن و قار پياز( W/D ،)وزن پياز تاسيم بر قار آن( 
 2×D2W  تاصلضرب توان دوم وزن و قار پياز( و(2/D2W )توان دوم وزن تاسيم بر توان دوم قار پياز( 

2/D2W 
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 ( و3و  2، 1)نمودارهای  Royal virginوزن و روابط حاصل از وزن و قطر پیاز الله در دو رقم همبستگي بین ارتفاع ساقه گلدهنده با  -1شکل 

Bonja luka (6و  5، 4 نمودارهای) 
Fig. 1- Regression between height of flowering stem with weight and relationship of tulip bulb weihgt and diameter of two 

cultivars Royal virgin (1, 2 and 3) and Bonja luka (4, 5 and 6)  
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 Appricot ( و8و  7)نمودارهای  Van eijikهمبستگي بین ارتفاع ساقه گلدهنده با وزن و روابط حاصل از وزن و قطر پیاز الله در دو رقم  -2شکل 

beauty (11و  11، 9 نمودارهای) 

Fig. 1- Regression between height of flowering stem with weight and relationship of tulip bulb weihgt and diameter in two 

cultivars Van eijik (7 and 8) and Appricot beauty (9, 10 and 11) 
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 مشهد شهر سطح در 1397 نیفرورد اواخر تا 1396  بهمن بازه در مطالعه مورد الله گل رقم 23 گلدهي دوره طول -4 شکل

Fig. 4- Flowering period duration of 19 tulip cultivars from Jan. 2017 to Apr. 2018 in Mashhad 

 

 
 سطح شهر مشهد در 1397تا اواخر فروردین  1396بهمن  رقم گل الله مورد مطالعه در بازه  23تاریخ گلدهي  -3شکل 

Fig. 3- Flowering date of 19 tulip cultivars from Feb. 2017 to Apr. 2018 in Mashhad 
 

زمان گلدهي صفتي است که تحت تاثير عوامل ژنتيکي قارار دارد  
و بنابراين در ارقام مختله متفاوت است. زمان گلدهي بسته به شرايط 

تواند عامل مهمي در انتخاب ارقام باشد. اساسا در و هدف از کشت مي
بنادي ارقاام،   اي طبااه بسياري گياهان از جمله اللاه يکاي از مهيارها   

(. در ماالهات ارقاام مختلاه اللاه از    6زودگلدهي و ديرگلدهي است )
روز گزارش شد و نتايج نشان داد کاه   76نظر زمان گلدهي اختنف تا 

سه رقم  (.72کنند )ارقام مختله از نظر زمان گلدهي متفاوت عمل مي
Yokohama, Happy generation  وCopex   روز گلادهي،   20باا

يشترين طول دوره گلدهي را بين ارقام مورد ماالهه الله نشان دادناد  ب
باا   Rosaile(. کمترين طول دوره گلدهي نيز مربوط به رقام  0)شکل 

(. طاول دوره سااير ارقاام نياز باه طاور       0روز گلدهي بود )شاکل   76
با در نظر گرفتن دو گاروه از داده   روز متغير بود. 22تا  32تاريبي بين 
به آغاز گلدهي و طول دوره گلدهي در ارقام مورد ماالهه، هاي مربوط 
و  Apricot fox, Pretty lady, Happy generationچهاار رقام    
Yokohama   ،8روز و  3روز،  72به ترتيب کل دوره تهاينت ناوروز 

يکااي از مهمتاارين  روز از تهاااينت عيااد را باار روي گاال بودنااد.   
ظر مشتريان، طاول عمار گال    هاي گياهان زينتي گلدهنده از نويژگي

باشد. صفت طول دوره گلدهي در الله تحت تاثير عوامال ژنتيکاي   مي
دهد. اختنف طول دوره گلدهي مي است و تنوع زيادي در ارقام نشان
روز گزارش شاده   6-33روز و  8-76بين ارقام در برخي ماالهات بين 
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 (.  31و  36) است

 

 کلي نتیجه گیری

د ماالهه در ايان آزماايش، طاول سااقه     در بين صفات زينتي مور
گلدهنده در اکرر ارقام داراي همبستگي بااليي باا ابهااد پيااز و برخاي     
ديگر روابط تاصل از آن ها بود که امکان استفاده از تاک متغيار وزن   
پياز براي پيش بيني اين صفت به دليل سهو لات و تساريع در انادازه    

نظر مي آيد. طول و عرض گيري و محاسبه، مناسب و قابل توصيه به 
گل به دليل ضريب همبستگي پايين با ابهاد پياز و روابط تاصل از آن 

 و طاول  صافت  دو درها، تخمين دقيخ و قابل اعتمادي نشان ندادند. 
 باا  ييبااال  يهمبساتگ  ماالهه، مورد ارقام در يکل طور به گل، عرض

 ارقاام  يرخا ب در با اين وجود امدين دست به ازيپ قار و وزن يرهايمتغ
 Van ejik، صفت طول گل و در دو رقم Apricot beauty رقم مانند

درصد نياز   25، عرض گل ضريب همبستگي به باالتر از Rosalineو 
رقم مورد ماالهه ارقامي که در بازه عيد نوروز يهناي   32رسيد. در بين 

فروردين ماه گل آن ها باز شده و دوام داشته باشند مناسب  72تا  7از 
 Apricot fox, Prettyرين ارقام جهت کشت مي باشند که شاامل  ت

lady, Happy generation  وYokohama .بودند 

 

 قدرداني

نويسندگان اين مااله بار خاود الزم ماي دانناد کاه از ماديران و       
کارکنان سازمان پارک ها و فضاي سبز شاهرداري مشاهد بخصاوص    

ام ايان ماالهاه،   باغ گلها و بااغ گياهشناساي ايان شاهر کاه در انجا      
همکاري و همراهي خود را نسبت به پژوهشگران ماالاه تاضار اباراز    

 داشته اند، کمال سپاسگزاري را به جا آورند.
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Background and Objectives: Tulip flower is one of the most popular flowers in the world. This bulbous 

flower has about 150 species with more than 6000 recorded cultivars. In the recent years, planting of ornamental 
bulbous plants such as tulip has been common in many cities of Iran during Nowruz. Selection and order of the 
bulbs often is done based on aesthetic and flowering factors. Feasibility of estimation of some aesthetic traits in 
tulip cultivars can be a management approach in the cities, so that if urban managers in the landscape field know 
the time and duration of flowering, they can have an exact plan for the tulip planting in the Nowruz. The study of 
ornamental traits, flowering date and duration of tulip flower have been studied in the different climatic and 
edaphic conditions. Tulip cultivars have prolong flowering periods that their flowering duration can match with 
Nowruz are an apocopate option to use in the urban landscape of Mashhad. One of the methods to estimate the 
vegetative and ornamental traits in the ornamental plants is prediction models using bulbous dimensions with 
other plant part dimensions or combinations of them. In the current paper the study of the date of flowering and 
its duration in the several cultivars was investigated. On the other hand an attempt has been made to establish a 
best method for estimation of some ornamental traits in the tulip flower. 

Materials and Methods: In the first part of the examination, six plots including six cultivated cultivars of 
tulip with area of 5 m2 were prepared. Weight and diameter of bulbs were measured before planting and 
ornamental traits include height of flower stem, length and width of flower. Data from nearly 100 plants for each 
cultivar were recorded. Regression analyses of WB, DB, WB×DB, WB/DB, WB2×DB2 and WB2/DB2 versus 
height of flower stem, length and width of flower were done. . Among tested models (linear, polynomial, power, 
logarithmic and exponential) the models with highest R2 values can be used for estimating of the mentioned 
ornamental traits. The correlation coefficients and also constants (a, b and c) were reported. In the other part of 
the examination, 23 cultivars of tulip in 15 plots with area of 20 m2 were planted in the various parts of 
Mashhad. Flowering date and also the duration of flowering from nearly 50 plants for each cultivar were 
recorded.   

Results: Results showed that the highest correlation between dimensions of bulbs (weight and diameter) with 
height of flower stem (R2=0.88) was observed in weight of bulbs. Among of the tested models , the highest 
coefficient of correlation was obtained in polynomial equation. The calculated correlation between weight and 
diameter of bulbs with length and width of flower were low. In the Royal virgin cultivar, flower length with the 
bulb weight and also multiple of the bulb weight and diameter significantly showed a positive correlation 
(R2=0.88 and R2=0.81). In the other part of the current study, results indicated that the most of studied cultivars 
showed different flowering dates and durations. According to the results, the most early-flowering cultivars 
obtained from Copex, Yokohama, Happy generation and Apricot beauty. The most lately-flowering cultivar of 
tulip in the present study was observed in Spring green. 

Discussion: In the first part of the study, the developed models including WB, WB×DB and WB2×DB2 that 
have the highest R2 levels in comparison with other models can be applied to estimate height of flower stem in 
most of tulip cultivars. In the second part of the study, among of the 23 cultivars, only Apricot fox, Pretty lady, 
Happy generation and Yokohama  are advisable to plant in the urban landscape in Mashhad in order to have 
flower during the Nowruz.     

 
Keywords: Correlation of traits, Flowering duration, Landscape, Tulip cultivars  
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