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Abstract
Background and Objectives
Gladiolus grandiflora Hort. belongs to Iridaceae family and it is one of the most important cut
flower and bulb in the world. Fragrance, long vase life and color variation make it different in
floriculture. Breeding and introduction of new cultivars with innovation in ornamental are
important. The aim of this research was of introducing new hybrids of gladiolus through
hybridization. Four cultivars in Amsterdam, White prosperity, Advance red and Rose supreme
were chosen for hybridization.

Materials and Methods
Progenies were evaluated in a randomized complete block design with three replications. The
Research was conducted in Ornamental Plants Reserch Center (OPRC) in Mahallat from 2015 to
2016. Quantitative traits included leaf length, leaf width, stem diameter, number of leaf, days to
germination, weight and diameter of cormelet. Finally, statistical parameters such as coefficients
of correlation, mean, standard deviation, coefficient of variability, principal component analysis
and cluster analysis were estimated.

Results
Analysis of variance among progeny (hybrids) showed that the progeny has significant
differences (p≤0.01) in all traits and a wide variation in progenies was observed for all traits.
NIOP9 progeny in leaf length, leaf width, stem diameter, number of leaf, days to
germination, weight and diameter of cormelet was superior progenies compared to other
cormelet. Lilcewise, progeny NIOP4 with 2.49 per seed was superior to cormelet. Correlation
coefficients among the different progenies revealed that the most positive and significant
correlation was between the number of leaves and crown diameter (r = +0.93) and the lowest
level (r= -0.17) of correlation was found between the number of days to germination and
number of cormelet. The highest coefficient of phenotypic variation of 57.17% was obtained
for the number of cormelet and the lowest of 11.15% for the number of days to germination.
The highest heritability in traits was estimated as 98.46 and 96.46% for the number of
cormelet and cormelet diameter, respectively and the lowest as 12.90% for the crown
diameter.

Discussion
All traits showed significant differences in progeny. These results indicate that the major traits in
the phenotypic and genetic diversity coefficient were very low, indicating that they had less
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environmental effects, since the progeny was cultivated under similar and controlled conditions
(greenhouse).
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چکیده
گالیول متعلق به تیره زنبق از مهمترین گلهای شاخه بریده و پیازی جهان است .این پژوهش باا هادت تو یاد
هیبریدهای جدید گالیول از طریق دورگگیری در بین ارقام آمستردام ،وایت پراس پرتی ،ادونس رد و رزسوپریم
انجام شد .این تحقیق در قا ب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در پژوهشکده گل و گیاهاان زینتای در
سال  59-59انجام شد .ارزیابی صفات تعداد روز تا جوانهزنی بذر ،طول برگ ،عرض برگ ،قطر طوقه ،تعداد بارگ،
وزن کورمچه ،قطر کورمچه و تعداد کورمچه انجام شد تجزیههای آماری شامل محاسبه آمارههای توصیفی ،ضرایب
همبستگی ساده ،تجزیه واریانس ،مقایسات میانگین با اساتفاده از آزماون چناد دامناهای دانکان ،واریاانس ژنتیکای و
فنوتیپی ،برآورد وراثتپذیری و ضریب تنوع بود .نتایج تجزیه واریانس صفات بین نتااج هیبریادها) نشاان داد کاه
اختالت نتاج مورد نظر برای تمام صفات مورد مطا عه در سطح احتمال یک درصد معنیدار  )p≤0.01بود ،کاه بیاانگر
وجود تنوع گسترده برای همه صفات در نتاج مشاهده میشود .نتاج  NIOP9در صفات طول برگ ،عرض برگ ،قطر
طوقه ،تعداد برگ ،تعداد روز تا جوانهزنی وزن کورمچه و قطر کورمچه نسبت به ساایر نتااج دارای برتاری بودناد،
همچنین نتاج  NIOP4با تو ید  2/95کورمچه در بذر دارای برتری بود .ضارایب همبساتگی صافات باین نتااجهاای
مختلف نشان میدهد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار مرباو باه تعاداد بارگ باا قطار طوقاه  )r=+0/59و
کمترین میزان همبستگی هم بین تعداد روز تا جوانهزنی با تعاداد کورمچاه  )r=0/71باود .بیشاترین ضاریب تناوع
فنوتیپی در صفت تعداد کورمچه به میزان  91/71و کمترین در صفت تعداد روز تا جوانهزنی باذر باه میازان 77/79
درصد بهدست آمد .بیشترین قابلیت توارث عمومی صفات تعداد کورمچه و قطر کورمچه بهترتیب برابار باا  59/94و
 59/94درصد و کمترین آن برای صفت قطر طوقه به میزان  72/50درصد برآورد شد.
کلیدواژهها :تنوع ،توارث عمومی ،دورگگیری ،هیبرید

مقدمه

( .)Daneshvar and Heydari, 2013جاانگ گالی اول،

گالیااااول ( )Gladiolus grandiflorusگیاااااهی

بیش از  450گونه را در دنیا دارد که عمدتاً بومی ناواحی

دگرگااردهافشااان ،دیپلوئی اد ( ،)2n=30متعلااب بااه تی اره زنبااب

غربی ،جنوبی و شرقی مفریقا هستند اما حدود  41گونه از

( )Iridaceaeو نامهای دیگر من ساورد سایلی ()Sword Silly

نواحی مدیترانهای منشاء گرفتهاند ( .)Cohat, 1993اولین

و کورن فلگ ( )Corn flagاست ،که به ملکه گلهای پیاازی

گونههای گالیول در اروپاا پایش از ساال  4910مایالدی

Randhawa and Mukhopadhyay,

نظار ( Misra

معاارو ماایباشااد (

معرفی شده است ( .)Beal, 1927بر اساا

 .)1985کشااات باااه روو کرتااای ،متاااداولتااارین روو

 )and Singh, 1989بایش از  9000کولتیاوار از گالیاول

کاشت در ایران است ( .)Chehrazi et al., 2018الگوی

کشت و کار میشوند و هر ساله ها ارقاام جدیاد باه من

کاشت یک ردیفاه ،دو ردیفاه و ساه ردیفاه رایاج اسات

اضافه میشود ،همچنین تقاضا برای ارقام باا کیفیات و باا
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ارزو تجاری باال رو به افزایش است .ارقام جدید توسط

 G. tristisو  G. recurvesبا ه تالقی داده شدند و نتایج

تالقیهاای درون گوناهای و قبال از ساال  4009مایالدی

منهاا عقای شاد .اولاین هیبریاد باا ارزو بناام

گسترو یافتاهاناد و در ای قارن  47در بریتانیاای کبیار،

در چلسی انگلستان در سال  4019میالدی باهدسات مماد

فرانسه ،ملمان ،هلند ،بلژیک و ایاالت متحده اداماه یافتاه

کااه در منجااا گونااه  G .tristisو واریتااه  Concolorبااا

اسات (Fairchild, 1953؛ .)Ohri and Khoshoo, 1985

 G. cardinalisتلقیح شاد و هیبریاد  Colvilleiباهدسات

در گالیل تکثیر میتواند از بذر منشاء بگیرد ولی به دلیل

ممد .این هیبرید بهعنوان مه ترین گال از نظار اقتداادی

هتروزیگوتی منجر به تکثیر خالص و مطلوب نمایشاود،

جهاات پاارورو در گلخانااه و تولی اد گاال بهاااره معرف ای

بنابراین از دواندام پیاز (کورم) و پیازچه (کورمچه) برای

گردید .اصالح گالیولهای گلدهنده تابستانی با معرفای

تکثیر غیرجنسی استفاده میشود .در گالیول ،دورگگیاری

 G. natalensisدر ساال  4701باهعناوان یکای از اجاداد

بااه ااور گسااترده انجااامشااده و ای ان موجااآ مزادسااازی

گالیاالهااای باازرگ امااروزی وارد مساایر تااازهای شااد

کولتیوارهای ارزشمند شده است .این برنامههای اصالحی

( .)Wilfret, 1980تعداد زیادی از گوناههاا در ناحیاه کیاپ

موجآ افزایش در متنوعسازی کولتیوارهاشده و باه اور

( )Capeجناوب مفریقاا پاراکنش دارنااد ،باه اوریکاه ایان

قابل مالحظه موجآ توسعه جهانی صنعت پیاز بوده است

منطقه بهعنوان مرکز تنوع این جنگ معرفی شاده اسات .ایان

( .)De Hertogh and Le Nard, 1993بیشااتر ایاان

گونهها از جملاه G. alatus, G. oppositiflorus, G. tristis

کولتی وارها اصالح شده بودند و توساط افاراد حرفاهای و

دیپلویید میباشند .در حالی که در مفریقای شامالی و مرکازی

تازهکار در بخش هاای متناوع دنیاا مثال ایااالت متحاده،

 G. daleniiباا ( )2n= 60 and 90و ( G. papilio )2n= 75از

کانادا ،اروپا ،استرالیا و نیوزیلند رهاساازی شادند .در هار

جملااه گالی اولهااای بااا پلویی ادیهااای مختلااف هسااتند

کشور انتخاب محل متفاوت بود برای مثال ،گلهای چین

( .(Goldblatt et al., 1993تمامی گونههاای مدیتراناهای مثال

دار یا توری مانند عمدتا در ایاالت متحاده و کاناادا انتخااب

 (2n = 90 – 180( G. communisو 2n = 120 G. italicus

شده بودند در اروپا و بهویژه در هلند در چناد دهاه گذشاته،

پلیپلویید میباشند .رق های تجااری مها از گوناههاای

توجه ویژه به اصاالح کولتیوارهاای ساازگار باه تولیاد گال

محدودی به دست ممدهاند و بیش از ده هزار رق تاکنون

شاااخه بریاده داده شااد .اگاار چااه باارای  10سااال گذشااته در

ثبت شده اند که البته بیشاتر منهاا درحاال حاضار وجاود

سرتاسااار جهاااان اهمیا ات گالیا اول کااااهش یافتاااه اسااات

ندارند .ارقامی که در هلناد در ساطح وسایع (بایش از ده

( .)Anonymous, 2000بسیاری از ارقام ژئوفیتهاای زینتای

هکتااار) کشاات مایشااوند شااامل ،Jessica ،Green star

(گلهای پیاازی) از تالقایهاای گوناههاای مختلاف منشااء

 Peter pearsو  White prospertyهستند .با بررسی ممار

گرفتهاناد کاه منجار باه تولیاد یاف وسایعی از شاکلهاا و

شااش ساااله  4905الای  4970و باارمورد صااورت گرفتااه،

رنگهای متفاوت در گلها شده اسات ( Benschop et al.,

میانگین  15میلیون کورم در سال و قیمت هر کاورم 900

 ،)2010حاصاال ای ان تااالوهااا در گاالهااای ملسااترومریا

و با ارزو حدود  49میلیارد تومان وارد کشور گردیده و

( ،)Bridgen et al., 1989گالیاول ( Ohri and Khoshoo,

در سال  4970میزان واردات کورم گالیول (شاش سااله)

 ،)1983a; 1983bلیلیاوم (،)Lim and Van Tuyl, 2006

بالغ بر  495میلیون عدد بوده که به ور متوسط قیمت هار

نااارگگ (Brandham, 1986؛  ،)Wylie, 1952اللاااه

کورم گالیول دراندازه ( 40-0محیط کورم به سانتیمتر)

( )Van Eijk et al., 1991و شایپوری ()Snijder, 2004

تا  900توماان اعاالمشاده (شارکت سااعی گال ،دیمااه

گااازارو شاااده اسااات .اولا این گالیا ال دورگاااه توساااط

 )4979که سه بزرگی از میازان خاروج ارز ( 10میلیاارد

G. cardinalis

تومان) را در گل و گیاه به خود اختداص داده است کاه

و  G. carneusحاصل گردید که اکثر منها بارور بودند.

نشاندهنده ارزو تجاری قابال توجاه ،کشات و پارورو

 W.Herbertاز اهالی منچساتر باا تالقای

Colville
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گسترده با بالغ بر  950هکتار در ساال و عالقاهمنادی باه ایان

برمن داشت تا پروژه اصالحی مذکور به منظور بهنژادی و

گی ااه زینت ای در کشااور ماایباشااد (،)Anonymous, 2013

معرفی ارقام جدید گل گالیول ،اجرا گردد.

بنابراین رویکرد به سامت تولیاد ارقاام جدیاد باا صافات

مواد و روشها

ارزشاامند بااه ااور یق این ای ان صاانعت را متحااول خواهااد

در این مطالعه از چهار رق گالیاول ارقاام ممساتردام

ساخت .از رفی به لحاا تناوع زیااد رناگ و شاکل در

( ،)Amsterdamوایت پرا پرتی (،)White prosperity

بازار ،زمینهسااز معرفای ارقاام جدیاد و رویکارد باه ایان

ادونگ رد (  )Advance Redو رزساوپری ()Rose supreme

اهمیت فراوانی خواهاد داشات .مشاکالت توساعه

جهت هیبریداسیون استفاده شد .با شروع گلدهی ،مراحل

نیافتگی ارقام وارداتی به جزء ارقام صاورتی و سافید ،باه

دورگگیری شاامل :حاذ

بساا هاا ،پاکاتگاذاری،

علت بومی نبودن ارقام مذکور ،نداشتن منشااء ساازگاری

گردهافشاانی و باذرگیری انجاام گرفات کاه تالقایهاای

برای اقلی ایاران و از رفای حساسایت ارقاام صاورتی و

موفقیتممیز ماورد ارزیاابی گرفتناد ،پاگ از باذرگیری،

سفید باه بیمااریهاای قاارچی از جملاه فوزاریاوم ،باازار

بذور تالقی های موفقیتممیز در اواخار دیمااه باه دقات

تنوع لآ گل و گیااه و نیااز روزافازون باه ارقاام جدیاد

جمعموری و بوجاری شدند (شکل .)4

هد

B

A

D

C

F

E

شکل  -7مراحل دورگگیری در گالیول عکس از نگارنده)
 :Aانجام تالقی و تشکیل بذر در داخل کپسول :B ،بذور برداشتشده با پوسته کاغذی :C ،بذور بوجاریشده و آماده کشت :D ،کاشت
بذور در داخل سینی در شرایط گلخانه گیاهچههای  10روزه) :E ،تشکیل کورمچه نخودی از طریق بذر و ریشهدهی بعد از  10روز،
:Fاندازه کورمچههای برداشتشده در هیبرید NIOP9

Figure 1. Hybridization process in the Gladiolus
A: Crosses and seed ripening in capsules, B: Seeds harvested with shell papery, C: Cleaning and preparing seeds for
planting, D: Planting seeds in trays and in greenhouse condition (seedlings 70 days), E: Cormelet pease formed
by seed and rooting after 70 days, F: Size of Cormelets harvested in the hybrid NIOP9
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بذرها در بهمن ماه در داخل سینی کشت با محتویات

صاافات کم ای از  0/19ال ای  10/77درصااد متغی ار بااود ،ک اه

 90درصااد پرالیاات و  90درصااد کوکوپیاات در داخاال

بیشترین ضاریآ تغییارات مرباو باه عارگ بارگ (10/77

گلخانااه بااا شاارایط دمااایی  19±1و ر وباات  15±5درصااد

درصااد) و کمتاارین ضااریآ تغیی ارات ه ا مربااو بااه وزن

کشت شدند .برای هر تکرار  400عدد باذر در نظار گرفتاه

کورمچه ( 0/19درصد) بود(جدول  .)4نتایج جادول تجزیاه

شد .این تحقیب در قالآ رح بلو هاای کامال تداادفی

واری اانگ (جاادول  )4نشااان داد ک اه اخااتال دورگهااای

در سه تکرار در یک مرحله رشدی باه مادت  440روز در

(نتاج) مورد نظر برای صفت قطار وقاه تفااوت معنایداری

پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در سال  71-75انجاام

مشاهده نشد .در صفت وزن کورملت در سطح احتماال پانج

شد .ارزیابی صافات تعاداد روز تاا جواناهزنای باذر ،اول

درصد( )p≤0.05معنیدار و در سایر صفات مورد مطالعاه در

باارگ ،عاارگ باارگ ،قطاار وقااه ،تعااداد باارگ ،وزن

سطح احتمال یک درصد معنیدار( )p≤0.01بود،کاه بیاانگر

کورمچه ،قطر کورمچه و تعداد کورمچه به وسیله تارازوی

وجود تنوع گساترده بارای هماه صافات در نتااج اسات .در

دیجیتالی ،کولیگ و خطکش انجام شد .تجزیههای مماری

ارزیابی تنوع ژنتیکی گل شاخه بریده داوودی ،بیشترین تنوع

شااامل محاساابه ممااارههااای توصاایفی ،ضاارایآ همبسااتگی

باارای صاافات ارتفاااع و ساارعت گلاادهی گاازارو کردنااد

ساااده ،تجزیااه واریااانگ ،مقایسااات میااانگین بااا اسااتفاده از

( .)Langton et al., 1999نتیجاه تجزیاه واریاانگ درتناوع

مزمون چند دامنهای دانکن ،واریاانگ ژنتیکای و فناوتیپی،

مورفولوژیک زنببهای بومی ایران توساط ( Rahimi et al.,

برمورد وراثتپذیری و ضریآ تنوع باود .کلیاه محاسابات

 )2009نشاااااان داد کااااه اخاااااتال معنااااایداری بااااین

مماری با نرمافازار  SAS 9.1انجاام شاد .میاانگین مربعاات

صفات اندازهگیریشاده وجاود دارد ،کاه بیشاترین ضاریآ

محاسبه شده برای هر منبع تغییر و برای هر صفت بر اساا

تنوع صفات مربو به عرگ برگ را گزارو نمودند.

امید ریاضی میانگین مربعات به اجزای من تفکیک گردید.

بر اسا

نتایج مزمون مقایسه میاانگین نتااج (جادول

برای برمورد وراثتپذیری عماومی صافت  Xباا توجاه باه

 ،)1بیشترین ول برگ در نتاج  NIOP9به میازان 10/77

امید ریاضی میاانگین مربعاات از تفااوت میاانگین مربعاات

میلیمتر و کمتارین اول بارگ در نتااج  NIOP3میازان

تیماار ( )MStاز میاانگین مربعاات خطاا ( )MSeتقسای بار

 41/99میلیمتر مشاهده شد .نتااج  NIOP9از دورگگیاری

تعااداد تکاارار ( ،) rواریااانگ ژنتیکاای ( ) δ2gxرا محاساابه:

والادین  4×9باه دسات مماادهاناد ،تفااوت معنایداری بااا

 MSt-MSe/rو سپگ از ریب فرماول زیار وراثاتپاذیری

سااایرین داشااته و دارای بیشااترین ااول باارگ نساابت بااه

عمومی ( )h2BSکاه در من  δ2gواریاانگ ژناوتیپی و δ2ph

واریانگ فنوتیپی برمورد گردید.
2

h BS = δ2gx / δ2phx

نتایج و بحث
آمااارههااای توصاایفی ،تجریااه واریااانس و
مقایسات میانگین
ممارههای توصیفی مانند میانگین و انحرا معیاار بارای

نتاجهای بررسی شده داشت .افزایش ساطح بارگ میازان
فتوساانتز را افاازایش داده و باعاات تجمااع کربوهیاادرات
بیشتری میگاردد کاه سابآ افازایش اول عمار گالهاا
خواهد شد و ول عمر باالتر ،امکان جابه جایی و انتقاال
به مکانهای دور دستتری را در صادرات گلها فاراه
خواهااد نمااود ( .)Jozghasemi et al., 2015بیشااترین
عرگ بارگ در نتااج  NIOP9باه میازان  1/90میلایمتار

صفات محاسبه شد .بر اسا ضریآ تغییرات ،صفات به ساه

مشاااهده شااد و کمتاارین عاارگ باارگ در جمعیاتهااای

گااروه تقس ای بناادی شاادند ،گااروه اول بااا تغییرپااذیری ک ا

 NIOP7به میزان  1/94میلیمتار مشااهده شاد ،نتااجهاای

( CV≤ 5ی اا کمتاار) کااه اکثاار صاافات در ای ان گااروه قاارار

 NIOP6 ،NIOP4و  NIOP9که بهترتیاآ از دورگگیاری

گرفتند ،گاروه دوم تغییرپاذیری متوساط و تغییرپاذیری بااال

والاادین  9×4 ،1×9و  4×9بااه دساات مماادهانااد ،تفاااوت

( C.V.≥ 10یاا بیشااتر) .دامنااه ضااریآ تغییارات ( )C.V.باین

معنیداری با سایرین داشته و دارای بیشترین عارگ بارگ
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 تجزیه واریانس صفات ارزیابیشده در نتاج-7 جدول
Table 1. Analysis of variance in the evaluated progeny
تعداد کورملت

قطر کورملت

وزن کورملت

تعداد روز تا جوانهزنی

تعداد برگ

قطر طوقه

Number of
Cormlet

Diameter of
Cormlet

Cormlet of
weight

Number day to
germination

Number of
leaf

Diameter
crown

عرض برگ

طول برگ

درجه آزادی

Leaf width

Leaf Length

df

0.02ns

0.80**

0.001ns

2.65**

0.19**

0.17ns

0.58**

1.47ns

**

**

**

**

ns

**

0.65

3.97

0.003

*

3.32

0.20

0.27

1.87

19.08

0.27

0.001

0.9

0.08

0.13

0.33

2.52

8.03

7.72

16.29

5.82

16.30

31.21

16.73

10.44

** and *: significant at 1% and 5% respectively.

بلو

2

Block
تیمار

8

Treat

16

خطای مزمایشی
Error
)ضریآ تغییرات (درصد
C.V. (%)

. بهترتیآ معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد:***و

) و وا دین برای صفاتاندازهگیریشده در گالیول5  تا7  مقایسه میانگین نتاج یا هیبریدها-2 جدول
Table 2. Mean squares of traits in progeny or hybrids (1 to 9) and parent of Gladiolus
قطر کورملت
تعداد کورملت

Number of
Cormelet
1.66cd
1.34c
1.08d
2.49a
1.86b
11.16cd
1.26cd
1.34c
1.08d

)میلیمتر

Diameter of
Cormelet
(mm)
6.53c
4.84d
6.51c
7.83ab
7.15bc
5.42d
6.78c
7.08bc
8.66a

وزن کورملت

تعداد روز تا جوانهزنی

)گرم

)روز

Cormelet of
weight (gr)

Number day
togermination (day)

0.17bcd
0.15cd
0.13d
0.21ab
0.21ab
0.20abc
0.23a
0.22ab
0.23a

17.88a
17.16ab
16.22abc
15.22c
17.50ab
16.93abc
15.79bc
15.33c
15.10c

Numbers followed by the same letter are not significantly different

تعداد برگ

Number of
leaf
1.55abc
1.50bc
1.77abc
2.11a
1.66abc
1.66abc
1.44c
2.00ab
2.11a

قطر طوقه

عرض برگ

طول برگ

)میلیمتر

)میلیمتر

)میلیمتر

Diameter
crown(mm)

Leaf width
(mm)

Leaf Length
(mm)

0.99ab
0.78b
1.17ab
1.49ab
0.92b
1.06ab
0.89b
1.46ab
1.64a

2.99cd
2.71cd
2.94cd
4.17ab
3.47bc
4.11ab
2.31d
3.47bc
4.78a

16.71b
14.08bcd
12.33d
14.05bcd
14.76bcd
14.98bcd
13.27cd
15.73bc
20.99a

)نتاج هیبرید

Progeny
(Hybrid)
NIOP1
NIOP2
NIOP3
NIOP4
NIOP5
NIOP6
NIOP7
NIOP8
NIOP9

.)در هر ستون فاقد تفاوت معنیدار میباشند (مزمون چند دامنهای دانکن

Crossتالقی
♀×♂
1×4
3×2
2×1
2×3
1
3×1
3×2
1×2
1×3

مشتر

میانگینهای با حرو
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0.01

**

منبع تغییرات

Sources of
variation

عظیمی :مزمون نتاج حاصل از تالقی بین ارقام مختلف گالیول
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نسبت به جمعیتهای بررسی شده بودند .افزایش سطح

 NIOP7و NIOP9که بهترتیآ از دورگگیاری والادین

باارگ میاازان فتوساانتز را افاازایش داده و باعاات تجمااع

 9×1و  4×9بااهدساات مماادهانااد ،تفاااوت معناایداری بااا

کربوهیاادرات بیشااتری ماایگااردد کااه ساابآ افاازایش

سایرین داشته و دارای بیشاترین وزن کورمچاه نسابت باه

خدوصیات موفولوژیکی و فیزیولوژیکیشده و در عملکارد

نتاج های بررسی شده بودناد .حاداکثر قطار کورمچاه در

گل و پیاز مؤثر است (.)Jozghasemi et al., 2015

نتاااج  NIOP9بااه می ازان  0/11میلاایمتاار و کمتاارین وزن

بیشااترین قطاار وقااه در نتاااج  NIOP9بااه میاازان 4/11

کورمچه در نتاج  NIOP2به میزان  1/01میلیمتر مشاهده

میلیمتر مشاهده شد و کمترین قطر وقه در نتاج  NIOP2باه

شد .بیشترین تعداد کورمچاه در نتااج  NIOP4باه میازان

میاازان  0/90میلاایمتاار مشاااهده شااد ،نتاااجهااای ،NIOP4

 1/17عدد و کمترین تعداد کورمچاه در نتااج  NIOP3و

 NIOP8و NIOP9کاه باه ترتیاآ از دورگگیاری والادین

 NIOP9به میزان  4/00مشاهده شد.

 4×1 ،1×9و  4×9به دست ممادهاناد ،تفااوت معنایداری باا

برآورد اجزای واریانس ،ضریب تنوع و قابلیات

سایرین داشته و دارای بیشترین قطر وقه نسبت به نتااجهاای

توارث

بررسی شده بودناد .نتاایج تحقیقاات ()Azimi et al., 2012

نتایج برمورد اجزای واریانگ (جدول  )9ضریآ تناوع

نشان میدهد که قطر وقه همبستگی باالیی با صفت عارگ

و توارث صفات ارزیابیشده نشان میدهد که ضریآ تنوع

برگ دارد که بر اسا ساختار رویشای زنباب ،قطار وقاه و

ژنتیکاای باارای صاافات قطاار وقااه ،تعااداد کورمچااه ،قطاار

عرگ برگ صفات بسیار مهمی میباشاند ،زیارا باا افازایش

کورمچه و وزن کورمچه بیشاترین و صافت تعاداد روز تاا

قطاار وقااه ،عاارگ و ااول باارگ نیااز افاازایشیافتااه و

جواناهزنای کمتارین ضاریآ تناوع ژنتیکای را دارا بودنااد،

خدوصیات فیزیولوژیکی را تحت تأثیر قارار مایدهاد و در

بیشترین ضریآ تنوع فنوتیپی در صفت تعداد کورمچاه باه

عملکرد گل و ریزوم گیاه مؤثر هستند کاه ایان موضاوع در

میزان  59/49و کمترین در صفت تعداد روز تا جواناهزنای

گالیول ه صدق مایکناد .بیشاترین تعاداد بارگ در نتااج

بذر به میزان  44/45درصد بهدسات مماد (جادول  .)9ایان

 NIOP4و  NIOP9به تعداد  11/44عادد و کمتارین تعاداد

نتایج نشان میدهد کاه بخاش زیاادی از تناوع موجاود در

بارگ در نتاااج  NIOP7بااه تعاداد  4/11عاادد مشاااهده شااد.

تعداد کورمچه ناشی از عوامل ژنتیکی است و تأثیر محایط

نتااجهاای  NIOP4و NIOP9کاه از دورگگیاری والادین

بر این صفت کمتر مایباشاد .بناابراین گازینش بارای ایان

 1×9و  4×9به دست ممادهاناد کاه والاد پادری منهاا رقا

صفت میتواند مؤثر باشد .بیشترین قابلیت تاوارث عماومی

 ،Advance redماایباشااد ،تفاااوت معناایداری بااا سااایرین

صاافات تعااداد کورمچااه و قطاار کورمچااه بااهترتیااآ براباار

داشته و دارای بیشترین تعداد برگ نسبت به نتاجهای بررسی

 70/11و  75/11و کمترین من برای صافت قطار وقاه باه

شده بودند.

میزان  41/70درصد برمورد شد (جادول  .)9در تحقیقاات

نتایج مزمون مقایسه میانگین نتااج (جادول  ،)1نشاان

مشابهی توسط ( )Moradi, 2009بیشاترین ضاریآ تغییارات

داد که بذور  NIOP4و  NIOP9باا تعاداد روز باهترتیاآ

فنوتیپی و ژنتیکی در گالیول برای قطر کورمچه و قطر سااقه

 45/40و  45/11روز جوانهزنی داشتند و جواناهزنای باذر

گاازارو نمااود .همچنااین نتااایج )1994( Sarangi et al.

در نتااااااج  NIOP1و خاااااودگرده افشاااااانی در رقااا ا

در گالیول نشان داد کاه وراثاتپاذیری عماومی بارای وزن

 Amsterdamبااهترتیااآ بااا تعااداد  49/00و  49/50روز

کورم  70درصاد باهدسات مماد و وزن کورمچاههاا در هار

بهدست ممد .بیشاترین وزن کورمچاه در نتااج  NIOP7و

واریته باالترین پیشرفت ژنتیکای را داشاتند .نتاایج تحقیقاات

 NIOP9به میزان  0/19گرم و کمترین وزن کورمچاه در

 )2014( Patra and Mohantyنشان داد که بیشترین ضاریآ

نتاج  NIOP3به میزان  0/49گرم مشاهده شاد .نتااجهاای

تنوع را در وزن کورم و کمترین من را در صفت تعاداد روز
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جدول  -9ضرایب همبستگی بین صفات در ژنوتیپها
Table 3.Correlation of quantitative traits between genotype
صفات
Traits

1
2
3
4
5
6
7
8

1

1
**0.65
**0.54
**0.45
-0.20
**0.44
**0.54
-0.25

2

1
**0.76
**0.79
**-0.40
**0.43
**0.55
0.23

3

1
**0.96
**-0.79
**0.41
**0.77
0.17

4

1
**-0.73
*0.35
**0.73
*0.35

**و* :بهترتیآ معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد.

5

1
**-0.49
**-0.63
-0.17

6

1
**0.59
0.25

8

7

1
*0.29

1

** and *: significant at 1% and 5% respectively.

( )1ول برگ ()Leaf Length

( )5تعداد روز تا جوانهزنی ()Number day to germination

( )2عرگ برگ ()Leaf width

( )6وزن کورملت ()Cormlet of weight

( )3قطر وقه ()Diameter crown

( )7قطر کورملت ()Diameter Cormlet

( )4تعداد برگ ()Number of leaf

( )8تعداد کورملت ()Number of Cormlet

تا باز شدن گلچههاا در گالیاول و بااالترین درصاد وراثات

عوامل محیطی نباشند وراثتپذیری بااالیی دارناد ،بااالترین

ژنتیکی در درصد میاانگین تعاداد گلچاه در سانبله باهدسات

میزان وراثات پاذیری بارای یاک صافت کمتار تحات تاأثیر

ممد .در حالت کلی ضریآ تناوع فناوتیپی بیشاتر از ضاریآ

عوامل محیطی قرار میگیرد ( Poehlman and Borthakur,

تنوع ژنتیکی میباشد که این عامل به شرایط محیطی مرباو

 ،)1968; 1977در نتیجه نشاندهناده دساتیاابی بهتار بارای

ماایباشااد .باارای اکثاار صاافات اخااتال بااین ضااریآ تنااوع

انتخاب یک فرد مطلوب از نظر ژنتیکی است (

فنااوتیپی و ضااریآ تنااوع ژنتیکاای بساایار ک ا بااود کااه ایاان

 .)et al., 1975همبستگی بین صفات کمی

نشاندهنده این است که اثرات محیطی کمتار خاود را نشاان

Randhawa

ضرایآ همبستگی صفات بین نتاج (جدول  )1نشان

دادنااد ،چااون نتاااج (هیبریاادها) تحاات شاارایط کنتاارلشااده

میدهد که بیشترین همبستگی مثبت و معنیدار مرباو

(گلخانه) کشت شده بودند .اکثر صفات کمی به مقدار زیااد

به تعداد برگ با قطر وقه ( ،)r=+0/79تعاداد بارگ باا

تحت تأثیر عوامل محیطای قارار مایگیرناد و باه ایان علات

عاارگ باارگ ( ،)r=+0/97قطاار وقااه بااا عاارگ باارگ

برموردهای وراثتپذیری مفید هستند ،مطالعه همبستگی بین

( )r=+0/91و قطر کورمچه باا تعاداد بارگ ()r=+0/99

عملکرد کورمچاههاا و ساایر صافات اقتداادی بارای انجاام

میباشد .این نشاندهنده این است که با افزایش عارگ

گااازینش در برناماااههاااای اصاااالحی اهمیااات دارد .نتاااایج

و تعداد برگ عملکرد (کورم) نیز افزایش یافته است ،به

تحقیقات  )2014( Patra and Mohantyدر گالیاول نشاان

عبارت دیگر باا افازایش تعاداد بارگ و عارگ بارگ،

داد که صفات وزن کورم ،عرگ برگ ،تعداد برگ ،ارتفاع

صفت قطر وقه نیز افزایش مییابد ،که فااکتور مهمای

بوتااه و ااول باارگ ضااریآ تنااوع فنااوتیپی و ضااریآ تنااوع

در گیاه گالیول میباشد ،زیارا باا افازایش قطار وقاه،

ژنتیکی باالتری نسبت به سایر صافات ارزیاابیشاده داشاتند.

عرگ و تعداد برگ نیاز خدوصایات فیزیولاوژیکی را

نتااایج ایاان یافتااه بااا تحقیقااات  )2011( Kumar et al.و

تحت تأثیر قرار مای دهاد و در اساتحکام شااخه بریاده،

 )2009( Balaram and Janakiramکااه بیشااترین میاازان

عملکاارد گاال و کااورم گالیااول مااؤثر هسااتند .نتااایج

ضریآ تنوع فنوتیپی و ضریآ تنوع ژنتیکی را در صفت قطر

پژوهش حاضر باا تحقیقاات  )2009( Moradiمبنای بار

کورم بیان کردناد ،مطابقات دارد .صافاتی کاه تحات تاأثیر

همبساتگی مثبات و معنایدار در عاارگ بارگ باا ااول
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جدول  -9واریانسهای ژنوتیپی ،فنوتیپی و وراثتپذیری عمومی صفات مورد مطا عه
Table 4. Genotypic variances, phenotypic traits and heritability

Leaf Length

طول برک

Leaf width

عرض برگ

قطر طوقه

Diameter crown

تعداد برگ

Number of leaf

Number day to
germination

)Broad sense heritability (%

تعداد روز تا جوانهزنی

وراثتپذیری عمومی (درصد)

وزن کورملت

Phenotypic
(درصد)
 Coefficient ofژنوتیپی
Genotypic
(variance )%

Cormlet of weight

ضریآ تغییرات

Phenotypic
فنوتیپی

Diameter of Cormlet

Variance

Environmental
فنوتیپی

قطر کورملت

واریانگ

Genotype
محیطی

Number of Cormlet

90
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ژنوتیپ

تعداد کورملت

منبع تغییرات

Sources of variation

5.52

1.76

0.04

0.17

3.02

0.002

3.88

0.64

14.4

0.22

0.27

0.05

0.60

0.001

0.18

0.01

19.92

1.98

0.31

0.22

3.62

0.003

4.06

0.65

28.71

39.86

45.18

25.55

11.15

28.82

29.51

57.17

21.95

20.79

40.86

24.00

10.95

28.42

29.03

32.62

27.71

88.88

12.90

77.27

83.42

66.66

95.56

98.46
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برگ ،قطر ساقه باا تعاداد بارگ ،عارگ بارگ باا وزن

ژنتیکی بین ژنوتیپهای  NIOP1که از تالقی .Amsterdam

خشک گل در گالیول مطابقات دارد .نتاایج تحقیقاات

و  Rose supremeو  NIOP2کاه از تالقای

 )2012( Azimi et al.نشاان مای دهاد کاه قطار وقاه

و  White prosperityبهدست ممدند

همبستگی باالیی با صفت عرگ برگ دارد که براسا

تجزیه به عاملها

Advance red

ساختار رویشی زنبب ،قطر وقه و عرگ بارگ صافات

به منظور گروهبندی صافات ،تعیاین میازان اهمیات و

بسیار مهمی می باشند .کمترین میزان همبستگی منفای و

ارتبا هریک از من هاا در ایجااد تغییارات کال دادههاا،

غیرمعنی دار ه بین تعاداد روز تاا جواناه زنای باا تعاداد

همچنین تعیین اهمیت متغییرهایی کاه در گاروههاا نقاش

کورمات ( )r=-0/49بهدست ممد .بیشاترین همبساتگی

داشتند ،تجزیه به مؤلفههای اصلی انجام شاد (جادول .)5

منفی و معنی دار در قطر وقه با تعداد روز تا جوانهزنای

نتاج این تجزیه بر اسا

هشت صفت مه ارزیابی ،نشان داد

( )r=-0/97و قطر کورملت با تعداد روز تاا جواناه زنای

که چهاار عامال اول در مجماوع  10/70درصاد از تغییارات

( )r=-0/19مشاهده شد (جدول .)1

کل را توجیه کردند .در عامل اول  11/00درصد از تغییارات

گروهبندی بر اساس صفات کمی

را توجیه کرد که در این عامال صافات قطار وقاه و تعاداد
روو وارد،

برگ دارای باالترین ضرایآ مثبت عاملی بودناد .عامال دوم

گروهبندی صافات (شاکل  )1بار اساا

نتاج را به سه گروه اصلی تقسای کارد .گاروه اول شاامل

 45/50درصد از تغییرات را توجیاه کارد کاه در ایان عامال

 NIOP6 ،NIOP5و NIOP7

صفات عرگ برگ و تعداد بارگ دارای بااالترین ضارایآ

بودناد ،گاروه دوم  NIOP4و  NIOP8بودناد کاه والاد

مثباات عاااملی بااود .عاماال سااوم  44/10درصااد از تغییاارات

منها  Advance redبود .نتایج گروهبندی نشاان

را توجیااه کاارد کااه در ایاان عاماال صاافت وزن کورمچااه

داد کااه جمعیااتهااای ژنوتیااپ  NIOP9کااه از تالقاای

دارای باااالترین ضااریآ مثباات عاااملی بااود .عاماال چهااارم

 Amsterdamو  Advance redبه وجود ممدهاند ،کاه باه

 44/10درصد از تغییرات را توجیاه کارد کاه در ایان عامال

لحا اکثر صفات نسبت به سایر ژنوتیپهاا داری برتاری

صفت تعداد کورمچه دارای باالترین ضاریآ مثبات عااملی

بوده و در گروه متفاوت قرار گرفته است .باالترین قرابت

بود.

،NIOP3 ،NIOP2 ،NIOP1
مشتر

Name of Observation or Cluster
NIOP1
NIOP2
NIOP5
NIOP6
NIOP3
NIOP7
NIOP4
NIOP8
NIOP9

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00

Semi-Partial R-Squared

شکل  –2تجزیه خوشهای  5ژنوتیپ جدید گالیول با استفاده از صفات کمی و بر اساس روش وارد
Figure 2. Cluster analysis of 9 hybrids of Gladiolus using quantitative traits based on the Ward method
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 تجزیه به عاملها با دوران واریماکس برا ی ژنوتیپهای گالیول-9 جدول
Table 5. Result of factor analysis for traits of Gladiolus genotypes
صفات
Traits

Factor 4

Factor 3

Factor 2

Factor 1

-0.24

0.24

0.39

0.10

0.12

0.18

0.88

0.27

0.05

0.09

0.49

0.75

0.23

0.02

0.54

0.70

-0.03

-0.28

-0.09

-0.93

0.12

0.92

0.13

0.21

Number of day to germination
وزن کورملت

0.17

0.30

0.21

0.45

قطر کورملت

0.97

0.11

0.10

0.08

1.12

1.14

1.55

2.28

60.90

49.70

38.30

22.80

، قطار وقاه، عارگ بارگ، در صفات ول بارگ،بودند

ول برگ
Leaf Length
عرگ برگ
Leaf width
قطر وقه
Crown diameter
تعداد برگ
Number of leaf
تعداد روز تا جوانهزنی

Weight cormlet
Cormlet diameter
تعداد کورملت
Number of Cormlet
درصد واریانگ
Percentage of the variation
واریانگ تجمعی
Cumulative variation

نتیجهگیری

 وزن کورمچااه و، تعااداد روز تااا جوانااهزناای،تعااداد باارگ

 عرگ،نتایج نشان داد که صفات مرتبط با تعداد برگ

 کاه از تالقایNIOP4 قطر کورمچاه و جمعیاتهاای نتااج

برگ و قطر وقه دارای اهمیت بیشاتری در تفکیاک نتااج

 باااهوجاااود ممااادهAdvance red  وWhite prosperity

 قطار،از یکدیگر دارند زیرا با افزایش عرگ و ول بارگ

 کورمچاه در هار باذر دارای برتاری1/17  باا تولیاد،بودند

وقه نیز افزایش یافته و مایتواناد رشاد و نماو و اندوختاه

 بنااابراین جمعیااتهااای ایاان هیبریاادهااا بااه لحااا.بودنااد

اندام زیرزمینی گیاه مؤثر باشاد کاه ایان موضاوع در نتااج

کمیت می توانند کاندید در جهات گاام بعادی سلکسایون

 کاهNIOP9  جمعیتهای ژنوتیاپ.گالیول صدق میکند

.باشند

 ب اهوجااود مماادهAdvance red  وAmsterdam از تالقاای
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