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Abstract
Background and Objectives
Iris Germanica has become the most well-known flower for landscape planning due to its
colorful flowers, reproduction by creeping rhizomes, flat leaves, and a trio of flower parts,
resistance to calcareous soils and adverse environmental conditions, and low watering
requirements. Given the pharmaceutical-ornamental importance of I. germanica, this research
was conducted to find new hybrids and their significant traits. Diversity and innovation in the
field of flowers and plants are good, the world is presented with hundreds of colors and varieties
and given the importance of I. germanica, the management to achieve hybridization between the
new hybrid was performed.

Materials and Methods
Three genotypes of I. germanica with brown and blue (female parent) and yellow (paternal line)
colors were selected for hybridization out of a total of 15 progenies and three parents to be
evaluated in a randomized complete block design with three replications. The research was
conducted in Ornamental Plants Research Center (OPRC) in Mahallat from 2014 to 2016.
Quantitative traits included leaf width, peduncle length, peduncle thickness, flower diameter,
outer petal width, inner petal length, inner petal width, bush length, flowering branch diameter,
and crown diameter. The statistical analysis was conducted in the SAS and Excel software
packages. According to the instructions of UPOV, 10 quantitative traits and some statistical
parameters such as simple correlation coefficients, estimates of broad sense heritability,
phonotypical and genetically coefficient of variations were measured.

Results
Results showed significant (P≤0.01) differences between genotypes in all studied traits,
indicating wide variations in traits except for the flower diameter. The correlation coefficients of
quantitative traits among genotypes (parents and progenies) showed the most positive and
significant correlation between the diameter of flowering branch and crown diameter, peduncle
length, and inner length of petal. The highest broad sense heritability was related to the outer
petal width (96.28), inner petal length (93.66), and bush length (93.40) and the lowest was related
to peduncle length (42.58). The findings indicated that hybrid NIOP8 had the highest stem
diameter. It was also superior in crown diameter, flower branch diameter, and peduncle diameter
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versus the other hybrids. The results indicated that hybridization has a significant effect on the
traits.

Discussion
The hybrids NIOP5 and NIOP8 outperformed the other hybrids and parents significantly in the
length of inner petal, the width of the inner petal, and leaf width.

Keywords: Cross, Diversity, Heritability, Inner petal, Outer petal
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چکیده
بهمنظور بررسی میزان تنوع ژنتیکی و قابلیت توارث برخی از صفات مرفولوژیك 81 ،ژنوتیپ (سه والد به همرراه 81
هیبرید) زنبق آلمانی ،آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت در قالب طرر بلرو هرای
كامل تصادفی با سه تکرار در سالهای  8131تا  8131انجام شد .در این مطالعه پارامترهای آماری شامل ضررایب تنروع
ژنتیکی و فنوتیپی ،وراثتپذیریعمومی ،ضرایب همبستگی ساده و مقایسه میانگین صفات محاسبه شدند .بر اسرا نترای
تجزیه واریانس ،اختالف هیبریدها و والدین مورد نظر برای اكثر صفات مورد مطالعه (بهجز قطر گل) در سرط اتتمرال
یك درصد معنیدار ) (P≤0.01بودند كه بیانگر وجود تنوع گسترده برای همه صفات میباشد .ضرریب تنروع ژنتیکری در
صفات قطر دمگل ،قطر شاخه گلدهنده و عرض برگ بیشترین و صفت طول دمگل كمترین بود .بیشترین میزان قابلیرت
توارثعمومی در صفات عرض آویز ،طول درفش و ارتفاع بوته بهترتیب برابر  31/99 ،39/21و  31/04درصد و كمتررین
آن مربوط به طول دمگل با  02/11درصد برآورد شد .ضرایب همبستگی صفات نشان داد كه بیشترین همبستگی مثبرت و
معنیدار مربوط به قطر طوقه با قطر شاخه گلدهنده ،قطر شاخه گلدهنده با طول دمگل و قطرر شراخه گرلدهنرده برا
طول درفش میباشد .اكثر هیبریدها در ارتباط با صفات مورد بررسی نسبت به والدین برتر بودند .در صرفات متعلرق بره
ساختار گل (طول درفش ،عرض درفش و عرض آویز) ،هیبریدهای  NIOP5و  NIOP8نسبت به والدین برتر بودند.
كلیدواژهها :آویز ،تالقی ،تنوع ،درفش ،وراثتپذیری

( .)Azimi, 2015; Ghanadi, 1991راادها واریتااه بااا

مقدمه
لماانی  Iris germanica L.باه دلیال داشاتن

اري اي این نوع در دنیا گستر یافتاه و در ساا هاای اخیار

گلهای رنگارنا ،،تکییار اي یریا ریازوب ،بار هاای

در داخااال کشاااور م رفااای و

ين ا

مسطح و سه تایی بود اجزای گال ،شا اهت

باه گال

ژنوتیااا هاااای جدیاااد

تجاریسايی شده است ،و بهعتوا یک گیاه چتدساله يیتتی

ارکیده ،مااوب به خاا هاای هکای ،ماااوب باه شارای

در فضااهای سا ز کشات مایشاود (.)Azimi et al., 2017

نامساعد محیطی و نیاي بی کا  ،باه پریرفادارترین گال

عااالوه باار اري يیتتاای ایاان گیاااه ،ریاازوب برخاای اي انااواع

برای یراحا فضاای سا ز ت ادیل شاده اسات و در اکیار

 ،Iris germanicaحاااوی اسااانت اساات (

بااا هااای ر ا رهای کشااورها ایاان گاال دیااده ماایشااود

 .)1994; Kohlein, 1987ایاان ترکی ااات م طاار همااراه بااا

Jehan et al.,
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ترکی ات کتونی گرا قیمات عمادتا در عطرساايی باه کاار

بهدست وردند ،بهیوریکه گیاهچههای نسل او رشاد

میروند ( .)Gozu et al., 1993بسیاری اي ارقاب ژئوفیتهاای

خااوبی داشااتتد .رناا ،گاال در گیاهچااهه اای نساال او

يیتتاای (گاالهااای پیااايی) اي تالقاای بااینگونااهای متشااا

در تالقاای هااای  tectorum×I. tectoroum F.albaو

گرفتهاند که متجر به تولید ییف وسی ی اي رن ،و شکل

 I. Tectorum F.alba × I.tectorumتوسا یاک ژ کتتار

متتوع در گلهاا شاده اسات (،)Benschop et al., 2010

میشد در حاالی کاه درI. germanicaLP×I.germanica PP

باهعتاوا میاا در لساترومریا (،)Bridgen et al., 1989

توس چتدین ژ کتتار مایشاد در ایان پاژوهش تتاوع

Ohri and Khoshoo, 1983a; Ohri and

رنگاای گسااتردهای ایجاااد گردیااد و هفاات رق ا جدیااد

Lim, and Van Tuyl,

بهدست مد که بیشتر رن،ها ترکی ی اي ار،اوانی بودناد.

 ،)2006نارگت (،)Bridgen et al., 1989; Wylie, 1952

در این مطال ه بیشترین ضاری تیییارات فتاوتیپی و ژنتیکای

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

در گالیو بارای قطار کورمچاه و قطار سااقه گازار شاد

هاای باین I. fulva

(Sarangi et al. )1994

گالیاو (

 ،)Khoshoo, 1983bلیلیااوب (

( Arnold et al. )2010با اريیابی دور

( .)Moradi, 2009همچتاین نتاایج

با سایر گونههای ين نوع  Louisianaدریافتتد که ،ژ هاای

در گالیو نشا داد که وراثاتپاذیری عماومی بارای وي

ساااايگاری در باااین ين ااا  I. brevicaulis ،I.fulvaو

پااداژه  18دررااد باهدساات مااد و وي پااداژ هااا در هاار

 I. hexagonaوجود دارد .ين های ریشدار را نمیتاوا

واریته باالترین پیشرفت ژنتیکی را داشاتتد .نتاایج تحایااات

با ين های بدو

ریش تالقی داد ،در تالقای I. pseudacorus

( Patra and Mohanty )2014نشا داد که بیشترین ضاری

با  I. laevigataو  I. revsicolorهی ریدهای بهدست مده

تتوع را در وي پداژه و کمترین

در اکیر رفات برتری داشتتد سایر تالقیهای موف شامل

تا باي شد گلچههاا در گالیاو و بااالترین درراد وراثات

،I.

ژنتیکی در دررد میانگین ت داد گلچه در ست له بهدست مد.

 I. chrysographesبااا

 I. douglasianaو setosa

 I. sibrianبا  I. Setosaبودند.

همچتین ها در گالیو نشا داد کاه رافات وي پاداژه،

( Huang Su Zhen et al. )2003هشاات ژنوتی ا
پاکوتاه ين

را در رافت ت اداد روي

لمانی را اي پتج تالقی بهدست وردند که این

تالقاایهااا بااین پااتج رق ا پاکوتاااه و م مااولی انجاااب شااد و

عرض بر  ،ت داد بر  ،ارتفاع بوته و یو بر

ضاری

تتوع فتوتیپی و ضری تتوع ژنتیکی باالتری نسا ت باه ساایر
رفات اريیابیشده داشتتد.

ویژگاایهااایی اي ق یاال ارتفاااع گیاااه و رناا ،گاال بااه دلیاال

در ارالح گیاها يیتتی ،عالوه بر تولید گیاه با کیفیت

هترويیگوت بود والدین ،در نسل او تتوع داشت .ارتفااع

بهتر ،بار ارائه گوناههاایی باا هااهر جاذاخ و خاورایات

بوته در ب ضی اي نتایج متفاوت باوده و نسا ت باه والادین اي

مطلوخ نیز تأکیاد شده است .تتاوع و ناو وری در عرراه

ارتفاااع کمتااری برخااوردار بودنااد (Yuval et al. )2002

گل و گیاه مطلوخ همه بوده باهیاوریکاه ساالیانه رادها

بهمتظور ت یین ارت اط تاکستومیک در رفات مورفولوژیاک

رن ،و رق جدید در جها م رفی میشاوند .باا توجاه باه

ين اا هااای انکوساایکلو دریافتتااد کااه گاازیتش ی ی اای

اهمیت ين ا

لماانی در فضاای سا ز ،پژوهشای باهمتظاور

ناااش مهماای در ت یااین اخااتالب بااین جم یااتهااا دارد.

دور گیری بین ارقاب ين

( Huang Su Zhen et al. )1997باا دور گیاری درو و

هی رید جدید انجاب شد ،با این حا میتاوا انتظاار داشات

بینگونهای در جتت ين دریافتتد که ،گیاهچههای حارل

که برخای اي هی ریادهاا باا ویژگایهاای مطلاوخ ،بتوانتاد

اي تالقی پت اي شش تا هشت هفته اي باین رفتتاد و دلیال

بهعتوا ارقاب تجاری وارد بايار گل و گیاه شوند.

را سايگاری کا در باین گوناههاا گازار

نمودناد.

هااا سااايگاری باااالیی را در سااه تالقاای بااینگونااهای

لمانی جهات دساتیاابی باه

مواد و روشها
یی سا های  9484تا  9413اقداب به جمع وری ارقاب
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م تلف ين ا

لماانی یاا ریزومای ( )Iris germanicaباا

مرب ات تیمار و خطای يمایش میباشد.

تتااوع رنگاای باااال در پژوهشااکده گاال و گیاهااا يیتتاای
محالت گردیاد .ایان ارقااب در یای ساه دهاه گذشاته اي
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ضاارای

تتااوع فتااوتیپی و ژنتیکاای باار اسااا

رو

( )Burton, 1952به کمک رواب يیر محاس ه شد:
 GCV = (δg/ μ) × 100ضری

کشاورهای اروپااایی وارد کشااور شااده و در فضااای سا ز

تتوع ژنتیکی

 PCV = (δph/ μ) × 100ضری

کشت و کار مایشاوند .در ایان تحایا اي ساه والاد کاه

باار ورد وراثااتپااذیریعمااومی بااه رو

ترکی پذیری خوبی داشتتد در تالقی ها استفاده شد .کاه

تتوع فتوتیپی
پیشااتهادی

والدین مادری با رن،های قهوهای (کد  )V2و بی (کاد

( Robinson et al. )1949با تاسی واریاانت ژناوتیپی بار

 )V5و والد پدری با رن ،يرد (کد  )V3انت اخ و تالقی

واریانت فتوتیپی بر ورد گردید.

داده شدند 94 ،هی رید (با کدهای  NIOP1تاا )NIOP13

در این تحای برای مدیریت دادهها و رس نمودارهاا

اي تالقی های بین والدین قهاوهای ( )V2و يرد ( )V3و دو

اي نربافزار  Excelو برای تجزیه و تحلیلهای ماری داده

هی رید ( NIOP14و )NIOP15اي تالقی های بین والادین

اي نربافزارهای  SASاستفاده گردید.

باای ( )V5و يرد ( )V3مااورد اريیااابی قاارار گرفتتااد ،در
مجموع  94هی رید با کدهای  NIOP1تا  NIOP15و ساه
والد در قال

یرح بلو

های کامل تاادفی با سه تکرار

در پژوهشکده گل و گیاها يیتتی محالت در ساا هاای
 9414تا 9414مورد بررسی قرار گرفتتد 43 .عادد ریازوب
اي هی ریدها و والدین تکییر گردید و در سا سوب رشد با
شروع گلدهی رفات عارض بار  ،یاو دمگال ،قطار
دمگاال ،قطرگاال ،عاارض ویااز ،یااو درفااش ،عاارض
درفش ،ارتفاع بوته ،قطر شاخهگلدهتده و قطریوقه برای
نتاج و والدین باه یاور جداگاناه بار اساا
(

دساتورال مل

International Union for the Protection of new

 ،UPOV )Varieties of Plantsباااه وسااایله کاااولیت،
خ کش و متر اندايهگیری شدند .تجزیاه و تحلیالهاای
ماااری شااامل مااارههااای توراایفی ،تجزیااه واریااانت،
ماایسات میانگین با استفاده اي يمو چتد دامتهای دانکن

نتای و بحث
آمارههای توصیفی ،تجریه واریانس
دامته ضاری تیییارات باین رافات کمای اي  4/44الای
 92/46دررد متییر بود ،که بیشترین ضری تیییرات مربوط
به قطر شاخه گلدهتده ( 92/46درراد) و کمتارین ضاری
تیییاارات ه ا مربااوط بااه عاارض ویااز ( 4/44دررااد) بااود
(جدو  .)9بهیور کلی نتایج این پاژوهش نشاا داد کاه در
بین رفات اريیابیشده اجزای ارالی گال کاه شاامل یاو
درفش ،عرض درفش و عرض ویز ،دارای ضری تیییرات
کمتاااری بودناااد Wanli and Zhangcheng )1998( .در
بررساایهااای خااود باار روی رشااد رویشاای ين اا هااای
انکوسیکلو

دریافتتد که ين ا هاا ممکان اسات نسا ت باه

افاازایش نااور در متااای خشااک واکااتش نشااا دهتااد،
بهیوریکه بر ها کوچکتر میشوند .رافات گیااه تحات
تأثیر محی بوده و بررسی ها تحت شرای ی ی ای بهتار و
نتیجااه ب ااشتاار اساات ( .)Sultan, 1987در ایاان يمیتااه

با نربافزار  SASانجاب شد .میانگین مرب اات محاسا هشاده

( Rahimi et al. )2009در تتاوع مورفولوژیاک ين ا هاای

امیادریاضای

بومی ایرا  ،بیشاترین ضاری تتاوع رافات را بارای عارض

به شرح يیر تفکیک گردید.

بیا نمودهاند .نتایج جدو تجزیه واریانت (جادو )9

برای هر مت ع تیییر و برای هر رفت بر اسا
میانگین مرب ات به اجزای

بر

 δ2g=(MSt – MSe) / rواریانت ژنتیکی

نشا داد که اختالب هی ریدها با والدین مورد نظر برای تماب

 δ2e=MSeواریانت محیطی

رفات مورد مطال ه در سطح احتما یک دررد ()P≤0.01

 δ2ph=δ2g + δ2eواریانت فتوتیپی

م تیدار بود که بیانگر وجود تتوع گسترده برای همه رفات

که در این روابا  MStو  MSeباهترتیا بیاانگر میاانگین

در هی ریدها و والدین میباشد.
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Table 1. Analysis of variance for the evaluated traits
Mean squares
Crown
diameter

Diameter of
flowering
branch

Bush length

Inner tepal
width

Inner tepal
length

Outer tepal
width

Flower
diameter

Peduncle
thickness

Peduncle
length

Leaf width

**2.37
**15.65
1.45
9.19

*1.28
**15.20
1.33
16.25

**10.92
**442.34
10.20
4.30

**40.56
**110.52
3.74
4.28

**36.60
**393.98
8.68
4.16

**110.01
**210.54
2.67
3.53

7.34 ns
**1219.88
54.78
6.49

**15.72
**31.18
2.55
15.93

26.31ns
**17.22
5.34
7.19

**55.82
**325.73
5.89
5.82

df

S.O.V.

Block
2
Treat
17
Error
34
C.V. (%) --

** and *: Significant at 1% and 5%, respectively.

مقایسه میانگین هیبریدها از نظر صفات مختلف

یااو و عاارض درفااش بااهترتیاا

در  NIOP9و NIOP1

ی ا نتااایج ماایسااه میااانگینهااا ،بیشااترین قطاار گاال در

مشاهده شاد (جادو  .)6بیشاترین میازا یاو درفاش (13

هی ریااادهای  NIOP10و  NIOP11کاااه اي تالقااای V2×V3

میلیمتر) در هی رید  NIOP9و بیشترین میزا عارض درفاش

بودنااد و کوچااکتاارین قطاار گاال در  NIOP3 ،NIOP2و

( 42میلیمتر) در هی ریدهای NIOP1و  NIOP12و کمتارین

 NIOP15مشاهده شد (جادو  NIOP10 .)6و  NIOP11اي

میزا یو درفش در نتاج  NIOP8و کمترین عرض درفش

نظر رفت قطر گل نس ت به والدین خود در ساطح بااالتری

در نتاج  NIOP2مشاهده گردید (جدو  .)6نتایج ایان یافتاه

Musavi Bazaz et al.

با تحایاات ( Arnold et al. )2010م تی بر برتری رفات در

× Pride3

نسا ت باه والادین (Burke et al. )1998

قارار داشاتتد .ایان نتیجاه باا نتاایج

( )2007در گل ش بو ،م تی بر برتاری دور

هی ریادهای ين ا

 Bdدر رفت پرپری گال نسا ت باه دو والاد خاود کاه اي

برتااری م تاایدار هی ریاادهای ين اا نساا ت بااه والاادین در

اندايه گل متوسطی برخوردار بودند ،مشابه است .نتایج این

تالقی گوناههاای  I . fulvaو  ،I. hexagonaکاه ساايگاری

یافته باا تحایااات ( Arnold et al. )2010م تای بار برتاری

بااااال در تالقااای باااینگوناااهای ين اا را گااازار کردناااد

رفات در هی ریدهای جدید ين نس ت به والدین ،مطاباات

( )Huang Su Zhen et al., 2003مطاباات دارد .اي نجاایی

دارد .در تحایااای دیگاار توس ا

(Burke et al. )1998

کاه رافات یاو و عارض درفاش جاز سااختار گال ين ا

برتری م تای دار هی ریادهای ين ا نسا ت باه والادین در

میباشد ،اي ها میتوا در برنامههای ارالحی استفاده کارد

تالقی بینگونههاای  I. fulvaو  I. hexagonaرا گازار

(.)Azimi et al., 2012; Jozghasemi et al., 2015

نمودند .همچتین نتاایج (Huang Su Zhen et al. )2003

بر اسا نتایج يمو ماایسه میانگین  ،پهانتارین ویاز

نشااا داد کااه سااايگاری باااالیی در تالقاای بااینگونااهای

در  41/44( NIOP5میلاایمتاار) و  48( NIOP8میلاایمتاار) و

وجااود دارد .هی ریاادهای  NIOP10و NIOP11

کمترین عارض ویاز در  NIOP13باه میازا  42میلایمتار،

اي نظر قطر گل نیاز نسا ت باه والادین خاود برتار بودناد.

مشاااهده شااد (جاادو

 .)6هی ریاادهای  NIOP5و NIOP8

رفت اندايه گل ،یک رفت اقتاادی مه میباشد کاه

حارل اي تالقی  V2×V3میباشاتد ،کاه ایان دو والاد دارای

در برنامااههااای ارااالحی بایااد مااورد توجااه قاارار گیاارد

عرض ویز متوسطی بودند ،رافت عارض ویاز ها جاز

( )Azimi et al., 2012و همچتین گل بزر تر در ين ا

ساختار ارلی گل بوده و اي نظر اراالحی رافت مهمای در

در ين ا

بااه دلیاال يی ااایی و جااذابیت بیشااتر در فاارو
در

و افاازایش

مد اقتاادی ،تاثیر بسزایی دارد ( Jozghasemi et al.,

.)2015
بر اسا

ين ا

مایباشاد ( Azimi et al., 2012; Jozghasemi et al.

 .)2015میتوا

اي هی ریادهای (NIOP5, NIOP8, NIOP1

و  )NIOP9که در رفات اقتاادی برتر هستتد در برنامههای
نتایج يمو ماایساه میاانگین ،بیشاترین میازا

ارالحی استفاده کرد.
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Table 2. Mean comparison of traits in progeny or hybrids (1 to 15) and parents (brown: V2, yellow:
V3 and blue: V5) of Iris
)Crown diameter (mm

Diameter of flowering
)branch (mm

)Bush length (cm

)Inner tepal width (mm

)Inner tepal length (mm

)Outer tepal width (mm

)Flower diameter (mm

)Peduncle thickness (mm

)Peduncle length (mm

)Leaf width (mm

)Progeny (Hybrid

Parents
♂×♀

13.00ed
10.66e
11.16e
12.00e
11.33e
10.66e
12.72ed
18.00a
13.00ed
13.00ed
14.33cd
12.66ed
12.66ed
10.91e
10.90e
16.28abc
17.06ab
15.80bc

5.43c
5.20c
5.20c
6.00c
6.50c
6.83c
6.16c
10.00b
6.00c
7.00c
6.00c
5.66c
6.83c
5.50c
5.00c
11.12ab
10.13b
12.30a

64.00gh
58.00ij
58.00ij
90.00b
91.00ab
78.00cd
75.00cde
75.00cde
77.00cd
90.00b
74.00def
80.00c
96.00a
70.00ef
55.00g
68.30fg
62.30hi
73.16edf

56.00a
35.00e
36.00e
44.00c
45.00c
43.00c
52.00b
50.00b
45.00c
42.00cd
49.00b
56.00a
42.00cd
42.00cd
51.00b
39.21d
43.06c
42.10cd

85.00ab
66.00e
66.00e
66.00e
74.00d
81.00bc
82.00bc
60.00f
90.00a
65.00e
75.00d
77.00cd
74.00d
86.00ab
67.00e
55.50fg
54.00g
51.43g

47.00f
39.00h
40.00gh
46.00f
59.33a
36.00i
54.00cde
58.00ab
56.00bc
53.00ed
55.00cd
52.00e
36.00i
48.00f
41.00f
36.22i
42.00g
35.20i

125.00cde
90.00g
90.00g
108.00f
135.00bc
106.66f
122.00cde
120.00def
132.00bcd
150.00a
144.66ab
117.00ef
133.00bcd
112.00ef
90.00g
93.00g
88.30g
94.06g

8.66ed
6.66e
6.66e
15.00b
9.00ed
7.66e
12.00c
18.00a
12.00c
15.00b
11.33cd
7.66e
8.66ed
7.33e
7.66e
9.23cde
9.23cde
8.75ed

37.00cd
31.00efg
34.33cde
34.00cde
41.33ab
33.00ed
35.00cde
25.00h
26.00h
28.00fgh
36.00cd
43.00a
38.00bc
44.00a
31.33ef
16.52i
27.13gh
18.20i

30.00h
38.00fg
41.33fe
59.33a
59.00a
49.66bc
41.00fe
50.00bc
40.00f
53.00b
41.00fe
45.00de
48.00dc
35.00g
30.00h
24.00i
41.20fe
25.10i

NIOP1
NIOP2
NIOP3
NIOP4
NIOP5
NIOP6
NIOP7
NIOP8
NIOP9
NIOP10
NIOP11
NIOP12
NIOP13
NIOP14
NIOP15
-

V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V2×V3
V5×V3
V5×V3
P1
P2
P3

Means with the same letter in each column are not significantly different.

نتایج نشا داد کاه بیشاترین قطار شااخه گالدهتاده و

رفت اندايه گل کاربرد دارد .بتابراین این یافته بیا کتتاده

ارتفاع بوته در والد  V5بهترتی  96/43میلایمتار و 44/92

است که هر چه ارتفاع گیاه بیشتر باشاد ،اب ااد و ت اداد

سانتیمتار باود .بار اساا

نتاایج يماو ماایساه میاانگین،

بر

و قسمتهای يایشی همسو با

بزرگتر خواهد باود

بیشاترین قطار شاااخه گالدهتااده در  NIOP8باه میاازا 93

و هی ریدهاایی کاه اي ارتفااع بیشاتری برخوردارناد ،يمیتاه

در  NIOP15باه میازا  4میلایمتار

تولید گل با کیفیت را فراه مایکتتاد .یاو سااقه و قطار

میلیمتر و کمتارین

مشاهده شد و بیشترین ارتفاع بوتاه در  NIOP13باه میازا
 12سااانتیمتاار و کمتاارین

شاخه گلدهتاده اي جملاه ویژگایهاای اريشامتد سااختار

در  NIOP15بااه میاازا 44

هاااهری ين ا محسااوخشااده و ضاامن تااأثیر باار ویژگاای

سانتیمتر مشاهده شاد (جادو  .)6هی ریاد  NIOP8کاه اي

فیزیولوژیکی ،باعا مااومات گالهاا نسا ت باه انتااا اي

تالقی  V2×V3ایجادشده بیشترین قطر شااخهگالدهتاده را

مزرعه تا بايار فرو
بر اسا

نس ا ت بااه  94هی ریااد دیگاار بررساایشااده دارد .مش ا

میشوند (.)Azimi et al., 2012

نتایج يمو ماایسه میانگین ،بیشترین عارض

گردید که دور گیری در بین ژنوتی های والدیتی تاأثیر

باار

م تیداری در به ود رافت قطار شااخهگالدهتاده نادارد.

عرض بر

 NIOP13اي تالقی  ،V2×V3باا ارتفااع بوتاه  12ساانتیمتار

مشاهده شد (جدو  .)6هی ریدهای  NIOP4و  NIOP5که

دارای برتری در این رفت نس ت باه والادین باود .ارتفااع

اي دور گیری والدین  V2×V3بهدست مادهاناد ،تفااوت

بوتااه در گاالهااای شاااخه بریااده یااک راافت بساایار مه ا

م تیداری با سایر هی ریدها داشته و دارای بیشاترین عارض

محسوخ میشود و در درجه بتدی برای فارو

باه هماراه

بر

در  NIOP4بااه میاازا  41/44میلاایمتاار و کمتاارین
در  NIOP1و  NIOP15به میزا  43میلیمتار

نس ت به سایر هی ریدها نشاا دادناد .افازایش ساطح

عظیمی :اريیابی رفات مه هی ریدهای ين ...
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باار

میاازا فتوسااتتز را افاازایش داده و باعاا تجمااع

کربوهیدرات بیشتری میگردد که س

همبستگی بین صفات

افزایش یو عمر

ضرای هم ستگی میا رفات (جدو  )4ژنوتی های

گل ها خواهد شد و یو عمر باالتر ،امکاا جاباهجاایی و

ين ا نشاا داد کاه بیشااترین هم ساتگی می ات و م تاایدار

انتاا به مکا های دور دستتاری را در راادرات گالهاا

( )P≤0.01مربوط به قطر یوقه با قطر شاخه گلدهتده ،قطر

فراه خواهد کرد (.)Jozghasemi et al., 2015

شاخه گلدهتده با یو دمگال و قطار شااخهگالدهتاده باا

بیشترین میزا قطر دمگال در والادین  V2و  V3مشااهده

یو درفش میباشد به ع ارت دیگر با افزایش قطر یوقاه،

شد ،کمترین میازا ایان رافت در والاد  4باه میازا 82/44

قطر شاخه گلدهتده نیز افزایش مییابد ،که فااکتور مهمای

نتایج يمو ماایسه میانگین ،بیشاترین

در گیاااه ين ا محسااوخشااده ،و ماایتااوا در برنامااههااای

میاازا یااو دمگاال در  NIOP12بااه میاازا  54میلاایمتاار و

ارالحی مورد اريیابی قرار داد ،يیرا قطر شاخهگالدهتاده

در  NIOP8بود .بیشترین میزا قطر دمگل

جزو ویژگیهای اريشمتد ساختار هاهری ين ا محساوخ

میلیمتر بود .بر اسا
کمترین میزا

در هی رید  NIOP8به میزا  98میلیمتر و کمترین میازا

شده و ضمن تأثیر بر ویژگی فیزیولوژیکی ،باع مااومات

در  NIOP2و  NIOP3به میزا  2/22میلیمتار مشااهده شاد.

گلها نس ت به انتاا اي مزرعاه تاا باايار فارو

 NIOP12اي تالقی  V5×V3بهدست ماده اسات کاه تفااوت

کمترین میزا هم ستگی ه بین عارض درفاش باا عارض

م تیداری در رفت یو دمگال نسا ت باه ساایر هی ریادها

بر

و عرض درفش باا یاو درفاش باود .در ایان راساتا

نشااا داد (جاادو  .)6هی ریااد  NIOP8نیااز کااه اي تالقاای

تحایاااات ( )Azimi et al., 2011بااا اريیااابی ضاارای

 V2×V3بهدست مده ،دارای تفااوت م تایداری در افازایش

هم ستگی رفات کمی در گونههاای م تلاف ين ا نشاا

قطر دمگال داشاته اسات .قطار دمگال بزرگتار در اساتحکاب

داد که بیشترین هم ستگی می ت و م تیدار مربوط به یاو

مایشاود.

اتاااا گاال بااه ساااقه تاااثیر بساازایی دارد و ماایتااوا اي ایاان

درفش با عرض درفش ،عرض بر

هی ریدها در برنامههای اراالحی ين ا اساتفاده نماود .نتاایج

شاخه گلدهتده با قطر یوقه میباشد .اي نجایی که رفت

پاژوهش حاضار باا تحایااات ()Jozghasemi et al., 2015

درفش (گل ر ) در برنامههای ارالحی ين ا مها اسات

مشابه است.

با افزایش قطر شاخه گلدهتده ،اندايه درفشها ه افزایش

بیشترین مادار قطر یوقه در والد  94/32 ( V3میلیمتر)
و کمترین مادار

در والد  94/8( V5میلایمتار) مشااهده

با عرض ویز و قطار

یافتااه و ایاان فاااکتور در نگهااداری گاالهااای درشاات،
جابهجایی

ها و به ود کیفیت گلهای شاخه بریده ين ا

نتایج يمو ماایسه میانگین نتاجها ،بیشاترین

اهمیت دارد ( .)Azimi et al., 2016نتایج ( Azimi et al.,

در

 )2012نشا میدهد کاه قطار یوقاه هم ساتگی بااالیی باا

 NIOP2مشاااهده گردیااد (جاادو  .)6بااا توجااه بااه نتااایج

ساختار رویشی ين ،

شد .بر اسا

میزا قطر یوقه در هی رید  NIOP8و کمترین مادار
حارل ،مایتاوا  NIOP8حارال اي دور

 V2×V3کاه

رفت عرض بر

دارد که بر اسا

قطر یوقه و عرض بر

رافات بسایار مهمای مایباشاتد،

دارای تفاوت م تیدار در جهت افزایش قطر یوقاه نسا ت

يیاارا بااا افاازایش قطاار یوقااه ،عاارض و یااو باار

به سایر هی ریدها مورد بررسی ( 94هی رید) بوده و نس ت به

افزایشیافته و خاوریات فیزیولوژیکی را تحت تأثیر قرار

والدین خود دارای برتری میباشد ،در برنامههای ارالحی

میدهد و در عملکرد گل و ریازوب گیااه ماوثر هساتتد .در

در جهت ایجاد ارقااب گلادانی باا اساتحکاب بیشاتر اساتفاده

این يمیتاه ،و ( Taghipour et al. )2018بیشاترین ضاری

نمود و این هی ریدها را بهعتوا یک رقا گلادانی تجااری
در بايار تجارت گل م رفی نمود.

هم ستگی بین سطح بر
ت داد بر

با عرض بر  ،قطار دم ار

در گل داوودی گزار

نمودند.

نیااز

و
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( 18/45دررد) و یو درفش ( 14/48دررد) است کاه باا

نتایج بر ورد و اجزای واریانت (جدو  )5ضری تتوع

یافتااه اخیاار همسااو ماایباشااد .بیشااترین ضااری تتااوع ژنتیکاای

و توارث رفات نشا مایدهاد کاه بیشاترین ضاری تتاوع

گونههای وحشی ين در عرض درفش ( 45دررد) و ارتفااع

ژنتیکی در رفات قطر دمگل ( ،)43/86قطر شاخه گالدهتاده

بوته ( 24دررد) بهدست مد ( .)Azimi et al., 2010bدر این

در رااافت یاااو دمگااال (2/98

ارت اط ،در گیاه گالیل بیشاترین قابلیات تاوارث عماومی در

( )43/54و کمتااارین

دررد) بود .بیشترین میازا قابلیات تاوارثعماومی رافات
عرض ویز ،یاو درفاش و عارض بار

گزار شده است (.)Azimi, 2019

ت داد و قطر پداژ

باهترتیا برابار

در مجمااوع اکیاار راافات اي قابلیاات و تااوارثپااذیری

مربااوط بااه

باالیی برخوردار بودند که نشا دهتده این است که بايدهی

یو دمگل  56/48دررد بر ورد شد .وراثتپذیری رافت

ناشی اي انت اخ برای این رفات در برناماههاای اراالحی

یو دمگل پایین باوده باه ع اارت دیگار ایان رافت بسایار

باالست .بیشترین میزا وراثتپذیری عمومی در نسال ششا

 14/22 ،12/68و  14/53دررااد و کمتاارین

تحت تأثیر محی میباشد و سه ژنتیک در بروي این رفت
و تتوع

ين

بسیار پایین است .رفات قطر دمگل و قطر شااخه

کمترین در رفت قطر گل ( 5/44درراد) گازار نمودناد

گلدهتده ضری تیییارات فتاوتیپی و ژنتیکای نسا تا بااالیی
برخوردار بودند .تحایااات مشاابهی توسا

لماانی بارای رافت یاو درفاش ( 49/91درراد) و

( ،)Fan et al., 2020در تحایاای دیگار توسا

( Azimi et al.,

( )2018با اريیابی رفات در نسل او ين

Fan et al.

لمانی ،بیشاترین

 )2010aنشا داد که بیشترین دررد وراثتپاذیریعماومی

میازا وراثاتپاذیری را در رافت عارض درفاش (19/45

در گونههای ين بومی ایرا مربوط به رفات عارض ویاز

دررد) بیا نمودند.

Table 3. Correlation coefficient between traits of the studied genotypes
9

8

7

6

5

4

3

2

1

Row Traits

1
0.85** 1

1
0.02
0.02

1
0.07
0.17
0.12

1
0.07
0.17
**0.73
**0.57

1
**0.39
**0.51
*0.32
0.22
0.08

1
**0.69
**0.50
*0.37
**0.68
0.25
0.03

1
**0.47
**0.56
0.14
0.22
**0.44
0.25
0.03

1
*0.28
*0.35
*0.32
**0.65
*0.32
0.22
**0.76
**0.64

1
**0.42
*0.33
**0.56
**0.50
0.20
0.01
**0.62
*0.27
0.18

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10

Leaf width
Peduncle length
Peduncle thickness
Flower diameter
Outer tepal width
Inner tepal length
Inner tepal width
Bush length
Diameter of flowering branch
Crown diameter

** and *: Significant at 1% and 5% probability levels, respectively..

Table 4. Genotypic and phenotypic variance and broad heritability for studied traits
Broad sense
)heritability (%

92.30
42.58
78.90
87.63
96.28
93.66
90.49
93.40
77.64
76.53

Coefficient of variance
Genotype Phenotypic

26.06
9.78
34.70
18.47
18.31
16.53
13.89
16.74
34.89
18.96

25.36
6.18
30.82
17.40
17.97
16.00
13.12
16.18
30.74
16.58

Variance
Phenotypic
Genotype

106.61
3.96
9.54
388.36
69.29
128.43
35.59
144.04
4.62
4.73

112.5
9.3
12.09
443.14
71.96
137.11
39.33
154.21
5.95
6.18

Treats

Leaf width
Peduncle length
Peduncle thickness
Flower diameter
Outer tepal width
Inner tepal length
Inner tepal width
Bush length
Diameter of flowering branch
Crown diameter
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 ضری تتوع ژنتیکی.ورد

جلوگیری اي خروج اري را فراه

نتیجهگیری

 قطار شااخه گالدهتاده و عارض،برای رفات قطار دمگال

 راNIOP11  وNIOP10 ،NIOP8 ،NIOP5 هی ریاادهای

 بیشترین میزا قابلیات تاوارث عماومی.بیشترین بودند

بر

کااه نس ا ت بااه سااایر هی ریاادها و والاادین دارای برتااری در

 یو درفش و عرض بر،رفات عرض ویز

) عرض درفاش و عارض ویاز،ساختما گل (یو درفش

.که میتوا در برنامههاای اراالحی اي هاا اساتفاده کارد

. مایتاوا باهعتاوا هی ریاد امیادب ش م رفای نماود،بودند

،تتوع ایجادشده در بین هی ریدها نشاا هتاده ایان اسات کاه

 بتوانتاد در،میتوا انتظار داشت که این هی ریدهای برجساته

دور گیری بینواریتاهای روشای ماثثر بارای ایجااد تتاوع

 باهعتاوا ارقااب تجااری اي موفایات بااالیی،بايار گل وگیاه

فتوتیپی در گالهاای ين ا مایباشاد کاه مایتاوا اي هاا

 باید توجه داشت که با توجه به پتانسیلهاای.برخوردار شوند

بهعتوا مواد گیاهی جدید برای اهداب ارالحی و همچتین

Azimi, 2015; Ganadi, (

بهدست مد

مطلاوخ اي جملاه نیااي بای کا

.م رفی بهعتوا ارقاب جدید استفاده نمود

،)) و توانایی تکییر رویشی يیاد (اي یرب تاسی ریزوب1991

گزاری

این گیاه اي موفایت باالیی در جهت توس ه کشت در فضاای

سپا

بدینوسایله اي پژوهشاکده گال و گیاهاا يیتتای باه

 بادیهی اسات کاه م رفای ارقااب.س ز شهری برخوردار است

خااایر تااأمین مااالی و همکااارانی کااه در اجاارای پااروژه

تجاااری ارااالحشااده موج ا افاازایش تتااوع در بااايار گاال

. تادیر و تشکر میگردد،ف الیت داشتهاند

 کااهش وابساتگی باه، رون هر چه بیشتر این رت ت،کشور
 بااومیسااايی ارقاااب ارااالحشااده داخاال کشااور و،واردات
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