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 3 ،2 ،1و  .4استاد ،کارشناس ارشد ،دانشیار و استاد ،گروه علوم باغبانی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1392/9/6 :تاریخ تصویب)1393/6/8 :

چکیده
ایجاد تنوع در گل و گیاهان زینتی همواره مد نظر بهنژادگران است .بهمنظور دستیابی به این مهم
در گیاه سیکالمن ایرانی ،تالقی کنترلشده بین ژنوتیپهای مختلف آن با رنگ و شکلهای متنوع
گل و طرحهای مختلف روی برگ صورت پذیرفت .نتایج نشان داد که دورگگیری ،عاملی برای
ایجاد تنوع در ویژگیهای گل بود ،بهطوریکه رنگ و شکل گل در  11ژنوتیپ نسبت به والدین
متفاوت بود ،اما نتاج از نظر شکل طرحهای سفید روی برگ با والدین خود اختالف چندانی نشان
ندادند .دگرگشنی در مقایسه با خودگشنی تأثیر بهسزایی در افزایش سرعت رشد و کاهش مدت
زمان الزم برای ظهور اولین گل در گیاهان بهدستآمده داشت .بهطور میانگین نتاج حاصل از
دورگگیری دو ماه سریعتر به مرحلۀ گلدهی رسیدند .متوسط تعداد گل تولیدشده نیز در این نتاج
باالتر از تعداد آن در والدین (با میانگین  1/7برابر) بود .از نظر میزان رشد ،در تعدادی از تالقیها
نتاج نسبت به والدین برتری نشان دادند و در تعدادی دیگر رشد آنها نسبت به والدین کمتر بود.
بهطورکلی ،دورگگیری در سیکالمن برای ایجاد گیاهانی متنوع با سرعت رشد بیشتر و نمای گلی
مناسب ،توصیه میشود.
واژههای کلیدی :تزیینات روی برگ ،تعداد گل ،تالقی ،رنگ و شکلگل ،سرعت رشد.
مقدمه
گل سیکالمن (نگونسارگل) با نام علمی
 persicum Mill.و نام انگلیسی Persian cyclamen
گیاهی از خانوادة  )Primulaceae( Myrsinaceaeاست.
سیکالمن گیاهی چندساله (گیاهان  49سالۀ آن نیز در
طبیعت مشاهده شده ( ،)Bsharat, 2013علفی و دارای
غده است .با اینکه سیکالمن گیاهی دائمی است ،در
تجارت گیاهان زینتی بهصورت یکساله استفاده
میشود .این گیاه خواص دارویی نیز دارد ( Bsharat,
 .)2013برگهای آن به شکلهای مختلف گرد تا قلبی
دیده میشوند ،رنگ آنها سبز و سبز مایل به آبی است
و عالئمی نقرهای روی آنها مشاهده میشود و اغلب
Cyclamen

* تلفن93444446493 :

حاشیۀ کنگرهای دارند (.)Dole & Wilkins, 1999
گلها پنج گلبرگ ایستاده و پنج کاسبرگ یکشکل و
یکنواخت دارند که بسته به رقم ساده یا پرپر هستند و
به رنگهای مختلف از سفید تا صورتی ،قرمز ،بنفش و
حتی زرد دیده میشوند ( .)Takamura, 2006در
برخی ارقام حاشیۀ گلبرگها مواج و چیندار است.
وجود گلهای بسیار زیبا ،همراه برگهای جذاب ارزش
زینتی این گیاه را دوچندان کرده است.
امروزه ازدیاد سیکالمن از طریق بذر صورت
میپذیرد .تکثیر بذری روش معمول تولید گیاهان
جدید و بسیار ارزانتر از خرید مقادیر زیادی غده
است .بذر سیکالمن تکلپهای کاذب است ،زیرا تنها
E-mail: rnaderi@ut.ac.ir
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یک لپه در جنین آن مشاهده میشود (
 .)1992روش دوم تکثیر آن ،تقسیم غده است که
بیشتر برای تولید سیکالمنهاییکه تعداد محدودی از
آنها وجود دارد به کار میرود .سومین روش تکثیر آن
کشت بافت است و امروزه دستورالعملهای مناسبی
برای تکثیر تجاری آن از طریق اندامزایی ( Dillen et
 )al., 1996و جنینزایی سوماتیکی ( Naderi et al.,
 )2012; Terakawa et al., 2008در دسترس است.
در تجارت امروزی گیاهان زینتی ،تقاضا برای گیاهان
گلدار به سمت ارقام با عملکرد و کیفیت گل زیاد است
( .)Chis et al., 2011تقاضاهای کنونی برای تولید
سیکالمن ،بهطور عمده به سمت هیبریدهای  F1دارای
گلهایی با اندازة متوسط و کوچک است و بسیاری
ارقام هیبرید  F1نیز اصالح شدهاند .این ارقام بیشتر
توسط اصالح از طریق تالقیهای درونگونهای در گونۀ
 C. persicumو یا با استفاده از جهشهای نقطهای به
دست آمدهاند زیرا دورگگیری بینگونهای در این
جنس مشکل است .از ویژگیهایی که در ارقام امروزی
قابل مشاهدهاند میتوان به جوانهزنی سریع و یکنواخت
بذور ،گلدهی همزمان ،پرگل بودن ،جذابیت برگها،
رشد سریع ،تراکم بوته و عمر طوالنیتر اشاره کرد و
عالوه بر این خصوصیات مقاومت به گرما نیز از اهداف
اصالحی سیکالمن است ( ،)Young-Soon, 2011اما
تمرکز اصلی بر روی خصوصیات گل است و
سیکالمنهایی با شکل و اندازة متفاوت گل ایجاد
شدهاند ( .)Anderson, 2007بعضی از حالتهای توارث
رنگیزهها و الگوهای روی برگ نیز در این گیاه مشخص
شده است ،بهطور مثال  )1962( Bragtگزارش داد هفت
ژن مسئول تولید آنتوسیانسنها در گلبرگهای
سیکالمن هستند که رابطۀ بین آنها ترکیب نهایی رنگ
گلبرگ را مشخص خواهد کرد)2010( Song & Oh ،
بیان کرد ند رنگ گل توسط یک ژن با غالبیت ناقص
کنترل میشود و الگوی روی برگ را ژنی با غالبیت
کامل تعیین میکند.
در برنامههای اصالحی سیکالمن برای تولید بذر،
به گردهافشانی مصنوعی نیاز است ،بهترین زمان برای
این عمل در سیکالمن یک روز قبل از شکوفایی تا
چند روز پس از آن است ،زیرا خشکشدن نوک کالله
Widmer,

( Reinhardt

 9تا  9روز پس از شکوفایی آغاز میشود
 .)et al., 2007افزایش رطوبت نسبی در اطراف مادگی
میتواند خشکی کالله را به تأخیر اندازد و به دنبال آن
جذب رطوبت توسط گرده نیز بهتر صورت پذیرد
( ،)Ferrari et al., 1981از طرفی دمای زیاد اثر منفی
بر جوانهزنی دانۀ گردة این گیاه دارد و بهترین دما
برای آن  49تا  49درجۀ سانتیگراد است ( Takamura
 )2007( Anderson .)et al., 1996بیان کرد برای
انجام تالقی موفق ،بهتر است گیاه سیکالمن در مرحلۀ
غنچۀ اختهشده و چند روز بعد از آن گردهافشانی
مصنوعی انجام پذیرد .اگر لقاح صورت گیرد بهطور
معمول گلبرگها پس از مدتی بهصورت یکپارچه و
بدون خشکشدن ،از دمگل جدا میشوند ( Halvey et
 ،)al., 1984در این حالت تخمدان به رشد خود ادامه
میدهد و کپسولی متشکل از بذرها را به وجود
میآورد .معموالً سه ماه پس از گردهافشانی ،بذرها
میرسند .در این زمان سر کپسول شکاف میخورد و
حالت کاسه پیدا میکند .گلهایی که گردهافشانی در
آنها صورت نپذیرد ،عمر بیشتری دارند ( Halvey et
 )al., 1984و درنهایت به همراه دمگل خشک
میشوند.
در ایران بیشتر تولیدکنندگان از بذور وارداتی برای
تولید گل سیکالمن استفاده میکنند و دلیل آن وجود
تنوع رنگ و شکل در گیاهان حاصل از آنها بسته به
تقاضای تولیدکننده است .تا کنون تالش چندانی برای
تولید بذر دورگ و ایجاد تنوع در این گیاه در کشور
صورت نپذیرفته است ،از طرفی پتانسیل و تنوع
سیکالمنهای موجود در ایران برای برنامههای
اصالحی مناسب دیده شده است ( Naderi et al.,
 .)2009بهطور قطع تولید گیاهانی متنوع ،دارای
کیفیت و قدرت رشد مناسب که حاصل بذور
تولیدشده در داخل باشند ،کاهش قیمت تمامشدة
تولید گل سیکالمن را به دنبال دارد و در بازارهای
جهانی و منطقه توان رقابت کشورمان با کشورهای
تولیدکننده و صادرکنندة این گیاه را افزایش
خواهد داد .بدینمنظور آزمایشی برای بررسی نتاج
حاصل از دورگگیری بهصورت خودگردهافشانی و
دگرگردهافشانی در سیکالمن صورت پذیرفت.
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دورگگیری

مواد و روشها

عمل دورگگیری  939مرتبه در بین ژنوتیپهای
مختلف مطابق شکل  4انجام شد .بدینمنظور ابتدا
پرچمهای گیاهان مادری در مرحلۀ غنچه همراه
گلبرگ حذف شدند و به دنبال آن پاکت )از جنس
کاغذ روغنی نازک با ابعاد  49×49سانتیمتر) روی
دمگل قرار گرفت 9 .تا  6روز بعد پاکت برداشته شد و
در این زمان دانههای گردة والد پدری مد نظر از
گلهای شکوفای آن جمعآوری شد و بر روی کالله
انتقال یافت و مجدداً پاکت روی دمگل قرار داده شد.
در این مدت دمای گلخانه حدود  49تا  49درجۀ
سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  99تا  49درصد حفظ
شد .مادگیهای لقاحیافته به رشد خود ادامه دادند و
درنهایت کپسولهای متشکل از بذرها را به وجود
آوردند .کلیۀ بذور حاصل از خودگشنی و دگرگشنی
جمعآوری شدند و در پاکتهای جداگانه قرار
گرفتند.

از ژنوتیپهای گوناگون گل سیکالمن با رنگهای
مختلف مانند سفید ،صورتی کمرنگ ،صورتی پررنگ،
قرمز و صورتی پررنگـ سفید (دورنگ) که درمجموع
حدود  469گیاه را تشکیل میدادند در مرحلۀ گلدهی
و از پاییز  4939تا اواخر بهار  ،4934استفاده شد .این
گیاهان حاصل یک تا سه نسل درونآمیزی بودند.
عملیات خودگردهافشانی و دورگگیری در بین این
ژنوتیپها به شرح زیر انجام شد.
خودگشنی

در این روش گلها با گردة خودی بهصورت دستی
گردهافشانی شدند ،بدینصورت که در مرحلۀ غنچه
یک پرچم از گل مد نظر جدا شد و گردههای آن در
تماس با کاللۀ همان گل قرار گرفت و یا اینکه با زدن
چند ضربه به گل ،گردهها آزاد شدند و بر روی کاللۀ
همان گل قرار گرفتند.

(آ)
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(ب)

(ج)

(د)

(ه)

شکل  .4مراحل مختلف اختهسازی و گردهافشانی کنترلشده در سیکالمن
آ) زمان مناسب برای حذف پرچمها (مرحلۀ غنچه)؛ ب) حذف پرچمها همراه گلبرگ در والد مادری (پرچمها به گلبرگ
متصلاند)؛ ج) انتقال دانههای گردة والد پدری بر روی گوش پاککن یا ناخن توسط ضربه به گل؛ د) قراردادن گردهها روی کاللۀ
گل از قبل اختهشده؛ ه) پاکتگذاری بهمنظور جلوگیری از آلودگی گردة ناخواسته

پس از گذشت یک ماه از آخرین برداشت کپسولها،
بذور حاصل از دورگگیری ( 899عدد) و خودگشنی
( 4499عدد) کشت شدند .بدینمنظور از خاکبرگ
پوسیدة الکشده استفاده شد .این بستر کشت
درگلدانهای پالستیکی با قطر دهانۀ  49سانتیمتر
ریخته شد و هر یک از بذور بهطور جداگانه در مرکز یک
گلدان کشت شد .پس از آن در دمای  48تا  44درجۀ
سانتیگراد قرار گرفتند و عمل آبیاری آنها بهصورت مرتب
انجام پذیرفت .مراقبت از بذور جوانهزده طی دوران

نونهالی و رشد صورت پذیرفت و در مرحلۀ  4برگی
دانهالها به گلدانهای سفالی با قطر دهانۀ  49سانتیمتر
انتقال یافتند .گیاهان بهتدریج پس از هفت تا چهارده ماه
به مرحلۀ گلدهی رسیدند و طی این مدت بسته به فصل
در دمای  49تا  99درجۀ سانتیگراد قرار گرفتند .پس از
گلدهی ،نتاج حاصل از تالقی از نظر صفاتی مانند رنگ و
شکل گل ،تعداد گل ،طرحهای روی برگ و میزان رشد با
والدین خود و از نظر زمان شکوفایی اولین گل ،با نتاج
حاصل از خودگشنی والدین مقایسه شدند.
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قرمزبودن رنگ است .مقدار  bبیانگر محوری است که
یک طرف آن نشاندهندة رنگ آبی ( )-و طرف دیگر
محور نشاندهندة رنگ زرد ( )+است .با استفاده از
مقادیر  aو  bمیتوان زاویۀ هیو ( )Hue angleو کروما
( )Chromaرا محاسبه کرد که بهترتیب بیانگر نوع رنگ و
خلوص آن هستند ]( H° = tan-1 )b/aو [C =)a2 + b2(1/2
(.)Boase et al., 2010

چگونگی اندازهگیری صفات

مقایسۀ رنگ گل هم بهصورت چشمی و هم توسط
رنگسنجی انجام شد .برای کمّیسازی رنگ گلبرگها
و مقایسۀ آنها ،این صفت در یکسری از نتاج و والدین
با استفاده از دستگاه رنگسنج مدل Minolta CR-400
سنجش شد ،بدینصورت که سه گلبرگ از هر گل مد
نظر ،دو روز پس از شکوفایی آزمایش شد .دستگاه سه
عدد  b ،aو  Lرا به ما نشان خواهد داد ،مقدار  Lبیانگر
روشنی یا تیرگی رنگ است ( =9سیاه و  =499سفید)،
با بیشترشدن میزان  Lدرخشندگی رنگ بیشتر
میشود .مقدار  aبیانگر محوری است که یک طرف آن
نشاندهندة رنگ سبز ( )-و طرف دیگر نشاندهندة
رنگ قرمز ( )+است .بیشتربودن مقدار  aنشانۀ

(آ)

مقایسۀ شکل گل و طرحهای روی برگ بهصورت
چشمی صورت پذیرفت .لبۀ گلبرگ در گیاهان به دو
شکل صاف و چیندار (شکل  ،4آ و ب) دیده شد و از
نظر طرحهای سفید روی برگ نیز گیاهان یا با حلقۀ
سفید روی برگ و یا با سفیدی کم در برگ دیده
میشدند (شکل  4ج و د).

(ب)

(د)

(ج)

شکل  .4آ) گلبرگ صاف؛ ب) گلبرگ چیندار؛ ج) حلقۀ سفید روی برگ و د) سفیدی کم در برگ

 44تا  48عدد (پرکردن دوسوم تا تمام سطح گلدان
توسط برگها)؛  .9پررشد :بیشتر از  48برگ (رشد بیشتر
از تمام سطح گلدان) .هتروزیس نتاج نسبت به میانگین
والدین برای صفات میزان رشد ،زمان شکوفایی اولین گل
و تعداد گل با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

زمان شکوفایی اولین گل از زمان کشت بذر محاسبه
شد ،تعداد گل با شمارش گلهای شکوفاشده در اوج
گلدهی به دست آمد و میزان رشد با شمارش تعداد
برگها در زمان اوج گلدهی سنجیده شد .گیاهان از نظر
میزان رشد در اوج گلدهی به سه دسته تقسیم شدند
(شکل  .4 :)9کمرشد :تعداد برگها زیر  44عدد (در این
حالت بهطور معمول یکسوم تا نصف سطح گلدان توسط
برگها پوشانده میشد)؛  .4رشد متوسط :تعداد برگ بین

(آ)

= هتروزیس نسبی
متوسط صفت در نتاج  -متوسط صفت در والدین
متوسط صفت در والدین

(ب)

شکل  .9تقسیمبندی میزان رشد در والدین و نتاج
آ) گیاه کمرشد؛ ب) گیاه با رشد متوسط و ج) گیاه پررشد

(ج)
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دادههای مربوط به سنجش رنگ نتاج نسبت به
والدین و زمان شکوفایی اولین گل در نتاج حاصل از
خودگشنی و دگرگشنی توسط نرمافزار ( SPSSنسخۀ
 )43در قالب طرح کامالً تصادفی آنالیز شدند و مقایسۀ
میانگین آنها با استفاده از آزمون چنددامنهای دانکن
صورت پذیرفت.
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نگذاشتند و بیشتر ویژگی برگ یکی از والدین خود را
بروز دادند ،این را میتوان همخوان با نتایج & Song
 )2010( Ohدانست که تکژن با غالبیت کامل را
مسئول کنترل این صفت دانستهاند و همۀ نتاج نسل
اول در آزمایشهای آنها نیز طرحهای سفید روی برگ
یکی از والدین خود را نشان دادند.
میزان رشد

نتایج و بحث

مقایسۀ میزان رشد والدین و نتاج در زمان اوج گلدهی
نشان داد تالقی میتواند عاملی برای افزایش این
ویژگی در این گیاه باشد .همانطور که جدول  4نشان
میدهد ،هتروزیس برای میزان رشد در نتاج تالقیهای
 7 ،9 ،6 ،4 ،4و  8نسبت به والدین مشاهده میشود.
مشابه این نتایج بر روی سایر گونهها نیز دیده شده
است ،افزایش میزان رشد در نتاج حاصل از تالقی در
گلهای لیزیانتوس (،)Ecker & Barzilay, 1993
مینای یکساله ( )Raghava et al., 1988و اطلسی
( )Bayat et al., 2012مشاهده شده است که علت آن
را پدیدة هتروزیس دانستهاند .میزان رشد در نتاج
تالقیهای  9و  4هتروزیس منفی نسبت به والدین
نشان داد .پس افزایش رشد در نتاج حاصل از تالقی
همیشه مشاهده نمیشود و انتخاب والدین پررشد برای
نتاجی با رشد مناسب اهمیت دارد .میزان هتروزیس
نتاج برای صفات مختلف در شقایق نیز بسته به
ژنوتیپ والدین متفاوت گزارش شده است ( Yadaw et
.)al., 2007

طرحهای سفید روی برگ

حلقۀ سفید روی برگ در تمامی نتاج بهدستآمده
( 948عدد) از  49تالقی قابل مشاهده بود و این
ویژگی در والدین آنها نیز دیده میشد .همین ویژگی
در تمامی نتاج بهدستآمده ( 494عدد) از  44تالقی
دیگر که یکی از والدین این نتاج حلقۀ سفید روی
برگ داشت و دیگری سفیدی کمی در برگ داشت نیز
قابل مشاهده بود .در تالقیهایی نیز که هر دو والد
سفیدی کمی در برگ داشتند ،نتاج با همین ویژگی
ظاهر شدند ( 44گیاه حاصل از  9تالقی) .به نظر
میرسد که ویژگی حلقۀ سفید روی برگ بر سفیدی
بسیار کم غالب باشد ،زیرا مقایسۀ طرحهای سفید روی
برگ در نتاج حاصل از تالقی با والدین نشان داد که در
تالقیهایی که حداقل یک والد آن (صرف نظر از اینکه
والد پدری یا مادری باشد) حلقۀ سفید روی برگ دارد،
تمامی نتاج بهدستآمده از آنها نیز همین ویژگی را
نشان خواهند داد .از نظر ایجاد تنوع در طرحهای روی
برگ ،نتاج چندان شکل جدیدی را از خود به نمایش

جدول  .4میزان رشد تعدادی از والدین و نتاج حاصل از تالقی آنها
شمارة

میزان رشد

میزان رشد

درصد نتاج

درصد نتاج

درصد نتاج

هتروزیس

تالقی

والد پدری

والد مادری

با رشد کم

با رشد متوسط

با رشد زیاد

نسبی ()%

*

4

متوسط

کم

44

49

49

94/7

4

کم

زیاد

46

99

64

44/9

9

متوسط

زیاد

-

499

-

-49

6

متوسط

متوسط

-

99

99

47/4

9

متوسط

کم

49

69

69

99/9

4

کم

کم

499

-

-

-68

7

کم

زیاد

48

99

43

8/4

متوسط

زیاد

47

47

64

4/4

8
* ر.ک .شکل 9
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گیاهان پررشد حاصل از تالقی شرایط گرما (افزایش
دما تا  99درجۀ سانتیگراد طی روزهای گرم تابستان که
دمایی باال برای گلدهی سیکالمن است) را تحمل کردند
و خللی در روند گلدهی آنها ایجاد نشد .این گیاهان در
تالقیهای  7 ،4 ،4و  8بدون وقفه )هفت ماه( حتی در
طول تابستان هم تداوم گلدهی در آنها قابل مشاهده بود،
این درحالی است  )1997( Karlssonبیان کرد دمای
پرورش سیکالمن نباید از  49درجۀ سانتیگراد فراتر رود.
طی فصل تابستان تداوم گلدهی فقط در تعداد
انگشتشماری از نتاج حاصل از خودگشنی دیده شد.
علت ادامۀ روند گلدهی در نتاج حاصل از تالقی طی دورة
گرما را میتوان به عملکرد متنوع آللها در هتروزیگوتها
نسبت داد ،که آنها را قادر میسازد در گسترة وسیعتری
از تغییرات محیطی عمل کنند ( .)Oliver et al., 1995در
آزمایشی هیبریدهایی از آزالیا تولید شدند که شرایط گرما
را بهتر تحمل میکردند که علت این ویژگی را پدیدة
هتروزیس دانستند ( .)Arisumi et al., 1979افزایش دورة
گلدهی ناشی از هتروزیس در تالقیهای درونگونهای
مینای یکساله ( )Raghava et al., 1988و گیاه زینتی
)Menon & Krishnaswami, 1973( Barleria cristata
نیز مشاهده شده است.
زمان شکوفایی اولین گل

پس از گلدهی نتاج حاصل از دگرگشنی و خودگشنی
مشخص شد نتاج حاصل از تالقی زودتر به مرحلۀ
گلدهی میرسند و آنها بهطور متوسط دو ماه سریعتر
گل دادند (جدول .)4از نظر زودگلدهی نتاج تالقیهای

 4و  8عملکرد بسیار مناسبی داشتند بهطوریکه
تعدادی از آنها پس از گذشت کمتر از هفت ماه به
مرحلۀ گلدهی رسیدند ،این زمانی بسیار کوتاه در
گیاهی کند رشد مانند سیکالمن است و نتاج این
تالقیها میتوانند پتانسیل باالیی در کوتاهکردن مدت
زمان الزم برای رسیدن به گلدهی در کارهای اصالحی
آینده در این گیاه داشته باشند .در بعضی از تالقیها
(مانند تالقی  )4بهخالف سایرین ،نتاج حاصل از
دورگگیری از نظر زمان گلدهی برتری خاصی نسبت
به نتاج حاصل از خودگشنی والدین نشان ندادند و با
اختالف معناداری دیرتر به مرحلۀ گلدهی رسیدند.
علت زود گلدهی در نتاج حاصل از دورگگیری را
میتوان با رشد سریعتر آنها مرتبط دانست ،بهطوریکه
این هیبریدها بهطور متوسط پس از گذشت چهار ماه
نسبت به نتاج حاصل از خودگشنی ،از نظر تعداد ،دو
برابر برگ تولید کردند (اطالعات نمایش داده
نشدهاند) ،ازآنجاکه سیکالمن بهطور معمول هنگامی
گلانگیزی دارد که  44تا  49عدد برگ تولید کند
( )Dole & Wilkins, 1999بنابراین ،زودگلدهی نتاج
حاصل از تالقی با تولید سریعتر برگ در ارتباط است.
عملکرد بهتر نتاج حاصل از تالقی از نظر زمان گلدهی
در اطلسی ( )Hussein & Misiha, 1979و جعفری
( )Singh & Misra, 2009نیز گزارش شده است.
ازجمله دالیل باالبودن سرعت و میزان رشد در نتاج
دارای هتروزیس ،میتواند عملکرد بهتر آنها در جذب
دیاکسید کربن و باالتربودن سطح هورمونهای رشد
نظیر ژیبرلین در آنها باشد (.)Tsaftaris & Kafka, 1998

جدول  . 4متوسط تعداد روز از کشت بذر تا ظهور اولین گل در تعدادی از نتاج حاصل از تالقی و خودگشنی در گیاه سیکالمن
شمارة تالقی

نتاج حاصل از خودگشنی
والد پدری

نتاج حاصل از خودگشنی
والد مادری

نتاج حاصل
از تالقی

هتروزیس
نسبی ()%

4
4
9
6
9
4
7
8

484 ef
994 bc
994 bc
943 cde
949 b
949 bc
967 bcd
949 b

949 def
974 b
994 def
644 a
949 def
949 def
993 bcd
484 ef

499 gh
443 fg
448 fg
489 ef
476 f
993 bc
964 bcd
446 h

44
44
43
46
43
-7
-9/8
44

حروف مشابه بیانگر نبود اختالف معنادار در سطح  4درصد هستند.
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تعداد گل

پس از مقایسۀ نتاج و والدین ،مشخص شد متوسط تعداد
گل در اوج گلدهی نتاج بیشتر تالقیها بیشتر از والدین
آنها است و بهطور میانگین نتاج حاصل از تالقی در این
زمان  4/7برابر بیشتر گل داشتند (جدول  .)9نتاج
تالقیهای  4و  6از نظر تعداد گل عملکرد بسیار مناسبی
نسبت به والدین داشتند و نتاج تالقیهای  4و  7برتری
کمتری نسبت به والدین نشان دادند.
شاخص مطلوب افزایش تعداد گل بهوسیلۀ تالقی در
سیکالمن را میتوان به پدیدة هتروزیس برای تعداد گل
در این گیاه نسبت داد که  )1965( Wellensiekآن را
بیان کرده است و نتاج حاصل از دورگگیری در
تالقیهایی که وی انجام داد تعداد گل بیشتری نسبت به
والدین داشتند ،اما میزان آن همانند تالقیهای این
آزمایش بسته به ژنوتیپ متفاوت بود .افزایش تعداد گل
نتاج حاصل از تالقی در مینای چینی ( Patil & Rane,
 )1994و جعفری ( )Singh & Misra, 2009نیز مشاهده
شده است که آن را مرتبط با پدیدة هتروزیس دانستهاند.
رنگ و شکل گل

پس از اینکه نتاج حاصل از تالقی به مرحلۀ گلدهی
رسیدند ،مقایسۀ آنها با والدین از نظر رنگ و شکل
گل ،مشخص کرد که دورگگیری عاملی برای ایجاد
تنوع در این صفات است .در شکلهای زیر تعدادی از
تالقیهایی که تفاوت در رنگ و شکل گل در نتاج آنها
نسبت به والدین دیده شد ،نشان داده شده است:
تالقی  99 :1درصد از نتاج این تالقی با رنگ سفید
(شبیه والد پدری) 49 ،درصد سفید با هالۀ صورتی44 ،

درصد گلبهی و  99درصد صورتی (شبیه والد مادری)
ظاهر شدند (شکل  .)6ازجمله اتفاقاتی که در چند گلدان
با رنگ گلبرگ سفید نمایان شد این بود که در تعدادی از
گلهای آنها ،گلبرگ بهصورت ابلق ظاهر شد ،طوری که
رنگ صورتی بخش کوچکی از گلبرگ سفید و گاهی تا
نصف آن را تشکیل میداد (شکل  ،6د) ،این حالت نوعی
جهش نقطهای ناپایدار ،که در ژنوتیپ سفید رخ میدهد
تشخیص داده شده است (.)Pesteil, 2013
تالقی  :2پس از آنالیز دادههای حاصل از
رنگسنجی در این تالقی ،نتاج و والدین از نظر مقدار
هیو که بیانگر نوع رنگ است در  9دسته قرار گرفتند
(جدول  .)6رنگ گل در گلدانهای  9 ،9 ،4و  49از
این نظر تفاوت معناداری با والد مادری نداشت ،اما
روشنایی رنگ ( )Lدر این نتاج از والد مادری کمتر بود
و سبب میشد این نتاج صورتی به نظر آیند (شکل ،9
آ) ،درحالیکه والد مادری صورتی کمرنگ مشاهده
میشد .نتاج  44 ،49 ،7و  44نیز از نظر مقدار هیو با
والد پدری تفاوت معناداری نداشتند ،اما صورتی
پررنگ و با شدت کمتر نسبت به والد پدری به نظر
میآمدند و علت آن را میتوان در مقدار عدد L
جستوجو کرد ،که در این نتاج نسبت به والد پدری با
اختالف معناداری بیشتر به دست آمد که این علت
روشنتر دیدهشدن رنگ آنهاست (شکل  ،9ب) .نتاج
 3 ،8 ،4و  46نیز از نظر هر سه ویژگی رنگ با والدین
اختالف معناداری داشتند و گلبهی رنگ به نظر
میآمدند (شکل  ،9ج) .در کل  64درصد نتاج صورتی،
 99درصد صورتی تقریباً پررنگ و  46درصد گلبهی
پدیدار شدند.

جدول  .9تعداد گل در والدین و نتاج حاصل از تالقی آنها
شمارة
تالقی
4
4
9
6
9
4
7
8

تعداد گل
والد پدری
44
49
3
49
44
3
49
44

تعداد گل
والد مادری
49
44
44
3
49
49
49
44

984

متوسط تعداد
گل نتاج
44
43
44
48
47
49
49
44

هتروزیس
نسبی ()%
34
69
94
83
94
48
9
47
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♀

(آ)

♂

(ب)

(د)

(ج)

شکل  .6والدین و نتاج تالقی 4
♂) والد پدری با رنگ گل سفید؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی؛ آ) رنگ گل در نتاج گلبهی؛
ب و ج) رنگ گل در نتاج سفید با هالۀ صورتی و د) حالت ابلقی در بعضی از گلهای سفید.
جدول  .6ویژگیهای رنگ گلبرگ والدین و بیشتر نتاج تالقی 4
شمارة گلدان نتاج
والد پدری
والد مادری
46
4
3
8
44
44
7
49
4
9
9
49

L

C

H°

97/94 ± 9/49 d
94/38 ± 9/48 a
64/39 ± 9/49 b
67/83 ± 9/94 b
68/39 ± 9/47 b
68/43 ± 9/47 b
64/64 ± 9/79 c
64/94 ± 9/84 c
69/97 ± 9/44 c
66/98 ± 9/36 c
68/99 ± 9/94 b
68/44 ± 9/48 b
68/94 ± 9/69 b
68/84 ± 9/64 b

98/79 ± 9/44 a
67/33 ± 9/97 c
96/46 ± 9/43 b
96/89 ± 9/79 b
99/49 ± 9/38 b
99/74 ± 9/73 b
99/69 ± 9/84 b
99/43 ± 9/89 b
99/78 ± 9/74 b
99/48 ± 9/89 b
99/69 ± 9/87 c
63/74 ± 9/34 c
99/67 ± 9/99 c
99/49 ± 9/49 c

49/86 ± 9/69 b
4/36 ± 9/99 c
43/39 ± 9/83 a
49/94 ± 9/99 a
48/44 ± 9/96 a
48/63 ± 9/99 a
49/94 ± 9/49 b
8/93 ± 9/89 b
7/76 ± 4/4 b
49/44 ± 9/79 b
4/49 ± 9/79 c
4/79 ± 9/49 c
9/97 ± 9/94 c
9/64 ± 9/76 c

 C ،Lو  H°بهترتیب بیانگر روشنایی رنگ ،نوع رنگ و خلوص آن هستند .حروف مشابه بیانگر نبود اختالف معنادار در سطح  4درصد هستند.

♀

(آ)

♂

(ب)

(ج)

شکل  .9والدین و نتاج تالقی 4
♂) والد پدری با رنگ گل صورتی پررنگ؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی کمرنگ؛ آ) رنگ گل در نتاج صورتی؛
ب) رنگ گل در نتاج صورتی تقریباً پررنگ و ج) رنگ گل در نتاج گلبهی
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تالقی  :3رنگ گل در همۀ نتاج این تالقی بنفش
کمرنگ به نظر میآمد که تقریباً بینابین دو والد است.
شدت رنگ در حاشیههای گلبرگ نتاج مانند والد
پدری بیشتر از مرکز آن بود (شکل .)4
تالقی  :4همۀ نتاج این تالقی به رنگ ارغوانی
ظاهر شدند .رنگ گل در یکی از نتاج حاصل از این
تالقی به شکلی متفاوت نسبت به سایر گیاهان
بهدستآمده در دیگر تالقیها ظاهر شد .بدینصورت
که در حاشیۀ گلبرگهای ارغوانی آن هالۀ پهن صورتی

پررنگ به سمت پایین گلبرگ کشیده شده و زیبایی
خاصی به آن بخشیده بود (شکل  ،7ب) .به نظر
میرسد این ویژگی از والد پدری به ارث رسیده باشد،
با این تفاوت که رنگ صورتی پررنگ در آن والد در لبۀ
چیندار گلبرگ متمرکز بود.
تالقی  :5رنگ گل در همۀ نتاج صورتیـ سفید و
شبیه والد پدری نمایان شد ،اما شدت رنگ بخش
صورتی آن در نتاج نسبت به والد پدری کمتر بود
(شکل .)8

♀

(آ)

989

♂

شکل  .4والدین و نتاج تالقی 9
♂) والد پدری با رنگ گل بنفش؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی و آ) نتاج با رنگ گل بنفش کمرنگ

(آ)

(ب)

♂

♀

شکل  .7والدین و نتاج تالقی 6
♂) والد پدری با رنگ گل سفید دارای هالۀ کمی از صورتی و لبۀ گلبرگ چیندار و صورتی؛
♀) والد مادری با رنگ گل سفید و لبۀ گلبرگ چیندار و آ و ب) رنگ گل ارغوانی در نتاج

(آ)

♀

♂

(ب)

(ج)

(د)

شکل  .8والدین و نتاج تالقی 9
♂) والد پدری با رنگ گل صورتی پررنگـ سفید (دو رنگ)؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی و
آ -د) نتاج با رنگ گل صورتی کمرنگـ سفید (دو رنگ)
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43درصد بنفش و 44درصد زرشکی کمرنگ ظاهر شدند.
تعدادی از نتاج با گلبرگی شبیه گلبرگ والد مادری یعنی
با نوک تیز انتهای آن و تعدادی از آنها با حاشیۀ مدور
شبیه والد پدری ظاهر شدند (شکل  ،49ه تا ح).
تالقی  :8نتاج این تالقی جزء متنوعترین گیاهان
بهدستآمده در کل تالقیها بودند .آنها از نظر رنگ و
شکل گل در  8دستۀ مجزا قرار گرفتند .شدت رنگ از
سفید خالص تا گلبهی پررنگ متغیر بود و حالتهای
بینابین این دو نیز به چشم میخورد 96 .درصد نتاج
سفید 96 ،درصد سفید با هالۀ صورتی 49 ،درصد
صورتیـ سفید 49 ،درصد گلبهی کمرنگ و  4درصد
گلبهی پررنگ ظاهر شدند .نتاج از نظر شکل لبۀ
گلبرگ در دو فرم ساده ( 49درصد) و چیندار (69
درصد) ظاهر شدند (شکل .)44
تالقی  :9یک گیاه از این تالقی به مرحلۀ گلدهی
رسید .گلهای گیاه بهدستآمده شبیه والد پدری
بودند ،اما گیاه از نظر شکل برگ و ضخامت دمگل به
گیاه مادری شباهت داشت .بدینصورتکه تمام
گیاهان ژنوتیپ صورتی پررنگـ سفید در والدین دارای
برگهایی با اندازة متوسط و نوکگرد بودند (شکل ،4
ج) و دمگلی با ضخامت متوسط داشتند ،اما گیاه
صورتیـ سفید بهدستآمده مانند والد مادری
برگهایی بزرگ با نوک تیز داشت و دمگل آن نیز
ضخیم ظاهر شد (شکل .)44

تالقی  :6رنگ گل در همۀ گیاهان بهگلنشسته از
این تالقی صورتی بسیار کمرنگ مشاهده شد ،با این
تفاوت که در چند گلدان حاشیۀ گلبرگ همانند والد
پدری چیندار و صورتی ظاهر شد ،این نتاج دمگل
بسیار بلندی داشتند ( 99±4سانتیمتر) طوریکه
طول آنها از میانگین آن در هر دو والد بیشتر بود (والد
پدری  44±4و والد مادری 46±9سانتیمتر) ،بنابراین
میتوانند پتانسیل مناسبی برای اصالح بهمنظور شاخۀ
بریده در آینده داشته باشند (شکل .)3
تالقی  :7همانطورکه در جدول  9مشاهده میشود،
پس از آنالیز دادههای حاصل از رنگسنجی نتاج و والدین
این تالقی از نظر نوع رنگ (هیو) در  6دسته گروهبندی
شدند :والد مادری و نتاج  49 ،4و  49در یک دسته قرار
گرفتند و صورتیکمرنگ به نظر میآمدند؛ نتاج  9و 47
در دستۀ دوم قرار گرفتند و به رنگ گلبهی دیده
میشدند؛ نتاج  44 ،3 ،7 ،9و  44دستۀ سوم را تشکیل
داده و به رنگ بنفش ظاهر شدند و آخرین دسته را والد
پدری و نتاج  8و  44تشکیل دادند .والد پدری صورتی
پررنگ و نتاج  8و  44زرشکی کمرنگ مشاهده شدند.
علت آن را میتوان در مقادیر  Lو  Cجستوجو کرد که
در والد پدری و این نتاج با اختالف معنادار به دست آمد.
بنفش و زرشکی کمرنگ ،رنگهایی اختصاصی در
تعدادی از نتاج این تالقی نسبت به سایر تالقیها بود .در
کل  64درصد نتاج صورتی کمرنگ48 ،درصد گلبهی،

♀

(آ)

(ب)

♂

(ج)

(د)

(ه)

شکل  .3والدین و نتاج تالقی 4
♂) والد پدری با رنگ گل سفید و حاشیۀ چیندار صورتی؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی؛ آ ،ب و ج) نتاج با رنگ گل صورتی بسیار
کمرنگ و حاشیۀ چیندار صورتی؛ د) نتاج با رنگ گل صورتی بسیار کمرنگ و بدون حاشیۀ چیندار رنگی و ه) دمگل بلند در نتاج
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جدول  .9ویژگیهای رنگ گلبرگ والدین و بیشتر نتاج تالقی 7
شمارة گلدان نتاج
والد پدری
والد مادری
4
49
49
9
7
3
44
44
8
44
9
47

L

97/94 ± 9/49
94/64 ± 9/64 a
99/69 ± 9/48 a
63/44 ± 9/89 a
99/36 ± 9/43 a
94/93 ± 9/48 d
94/43 ± 9/49 d
94/63 ± 9/68 d
96/98 ± 9/49 d
96/64 ± 9/69 d
99/38 ± 9/49 d
96/99 ± 9/47 d
64/47 ± 9/49 b
64/99 ± 9/99 b
c

C

98/79 ± 9/44
68/33 ± 9/64 c
67/44 ± 9/74 c
67/89 ± 9/84 c
67/93 ± 9/47 c
99/63 ± 9/94 b
96/49 ± 9/48 b
99/87 ± 9/48 b
69/99 ± 9/94 b
99/48 ± 9/79 b
94/83 ± 9/79 b
99/44 ± 9/74 b
63/39 ± 9/43 c
63/88 ± 9/44 c
a

H°

49/86 ± 9/69
7/47 ± 9/46 c
7/63 ± 9/97 c
8/77 ± 9/68 c
8/69 ± 9/93 c
6/49 ± 9/97 d
9/69 ± 9/97 d
6/48 ± 9/69 d
9/99 ± 9/47 d
9/46 ± 9/98 d
44/96 ±9/49 b
44/48 ± 9/89 b
43/49 ± 9/79 a
43/43 ± 9/67 a

b

 C ،Lو  H°بهترتیب بیانگر روشنایی رنگ ،نوع رنگ و خلوص آن هستند .حروف مشابه بیانگر نبود اختالف معنادار در سطح  4درصد هستند.

♀

♂

(آ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

شکل  .49والدین و نتاج تالقی 7
♂) والد پدری با رنگ گل صورتی پررنگ؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی کمرنگ؛ آ و ه) نتاج با رنگ گل صورتی کمرنگ؛ ب و
و) نتاج با رنگ گل گلبهی ،ج و ز) نتاج با رنگ گل بنفش؛ د و ح) نتاج با رنگ گل زرشکی کمرنگ

تالقی  :11از این تالقی نیز مانند تالقی قبل یک
گیاه به مرحلۀ گلدهی رسید .رنگ گل در والد
پدری صورتی پررنگ -سفید بود ،اما در گیاه

بهدستآمده گلبهی -سفید نمایان شد ،لبۀ گلبرگ
آن همانند والد مادری خود چیندار ظاهر شد
(شکل.)49
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♂

♀

(آ)

(ب)

(ج)

(د)

(ه)

(و)

(ز)

(ح)

(ی)

(ک)

(ل)

(ط)

شکل  .44والدین و نتاج تالقی 8
♂) والد پدری با رنگ گل صورتی پررنگ -سفید (دو رنگ)؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی کمرنگ؛ آ) نتاج با رنگ گل سفید؛
ب) نتاج با رنگ گل سفید و حاشیۀ چیندار؛ ج و د) نتاج با رنگ گلبرگ سفید با هالۀ صورتی؛ ه) نتاج با رنگ گل صورتیـ سفید
(دو رنگ)؛ و) نتاج با رنگ گل گلبهی کمرنگ و حاشیۀ چیندار صورتی؛ ز) نتاج با رنگ گل گلبهی و ح-ک) نتاج با رنگ گل
سفید و حاشیۀ چیندار به رنگ صورتی و صورتی پررنگ

(آ)

(آ)

♀

شکل  .44والدین و گیاه بهدستآمده از تالقی 3
♂) والد پدری با رنگ گل صورتی پررنگ -سفید؛ ♀) والد مادری با رنگ گل صورتی و
آ) تکگیاه بهدستآمده از این تالقی با رنگ گل صورتی پررنگ -سفید

♂
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(آ)

♀

987

♂

شکل  .49والدین و گیاه بهدستآمده از تالقی 49
♂) والد پدری با رنگ گل صورتی پررنگ -سفید؛ ♀) والد مادری با رنگ گل سفید با هالۀ کمی از صورتی و لبۀ گلبرگ چیندار و
صورتی و آ) تکگیاه بهدستآمده از این تالقی با رنگ گل گلبهی -سفید و حاشیۀ چیندار

نتاج در تالقیهای  9و  9با رنگ گل شبیه هم
ظاهر شدند ،به نظر میرسد والدین آنها از نظر این
صفت خالص بودهاند .چگونگی توارث رنگ در نتاج
چندان با نتایج  )2010( Song & Ohکه یک ژن را
مسئول توارث رنگ گل در سیکالمن دانستند،
همخوانی ندارد و به نظر میرسد مطابق گزارش Bragt
( )1962چند ژن در بروز رنگ نهایی گلبرگ دخالت
دارند ،زیرا نتاج بیشتر تالقیها از نظر رنگ تنوع زیادی
از خود نشان دادند)2013( Yamagishi & Akagi .
گفتند که بیان متفاوت ژنهای مربوط به تولید
آنتوسیانینها در اپیدرم گلبرگ علت ایجاد نقطههایی
با رنگ متفاوت نسبت به رنگ زمینۀ اصلی گل در
لیلیوم است ،مشابه چنین پدیدهای در تعدادی از نتاج،
مانند نتاج تالقیهای ( 4شکل  ،6ج) و ( 8شکل ،44
د و ه) و همچنین در نتاج و والدینی که لبۀ گلبرگ با
رنگ متفاوت نسبت به رنگ اصلی گل داشتند دیده
میشد .این مسئله در سیکالمن نیز میتواند به بیان
متفاوت ژنهای مربوط به تولید آنتوسیانین در
قسمتهای مختلف گلبرگها ربط داشته باشد ،زیرا
اصلیترین رنگیزة مسئول تولید رنگ گلبرگ در
سیکالمن آنتوسیانینها هستند (.)Anderson, 2007
شدت ظهور رنگ در گلبرگها بهویژه در گلبرگهای
دورنگ یا گلبرگهایی که هالهای از رنگ دیگر
داشتند ،همچنین آنهایی که حاشیۀ گلبرگ رنگی
داشتند در طول مدت چندماهۀ گلدهی کمی متغیر بود،
این مسئله در گیاهان اطلسی ( Van-Houwelingen et
 ،)al., 1999میخک ( ،)Itoh et al., 2002نیلوفر ( Iida et
 )al., 2004و گل میمون ( )Fujino et al., 2011نیز

دیده شده است و تأثیر شرایط محیطی را علت آن
دانستهاند ( .)Yamagishi & Akagi, 2013چینداری
لبۀ گلبرگ در والدین و نتاج با شدتهای مختلف
دیده میشد و به نظر میرسد این صفت همانند رنگ
گل در سیکالمن بهصورت کمی کنترل میشود و نیاز
است که در پژوهشهای آینده بررسی ژنتیکی دقیقتر
شود.
تک گیاهان بهدستآمده از تالقیهای  3و  49تا
زمان گلدهی نگه داشته شدند .باید به این نکته توجه
داشت که حفظ اندک گیاهان حاصل از بعضی ترکیبها
و مراقبت از آنها تا زمان گلدهی میتواند نتیجهبخش
باشد ،بهخصوص اگر گیاه مانند سیکالمن تکثیر رویشی
(تقسیم غده و کشت بافت) نیز داشته باشد.
نتیجهگیری کلی

دورگگیری در سیکالمن به ایجاد گیاهانی متفاوت از
نظر شکل و رنگ گل و برگ منجر خواهد شد ،تا
کنون ارقام زیادی از آن توسط انجام اینگونه تالقیها
اصالح شدهاند و ادامۀ این روند نیازمند انتخاب
هوشمندانۀ والدین است (هتروزیس منفی نیز مشاهده
میشود) .متوسط تعداد گل ،سرعت و میزان رشد در
نتاج بیشتر تالقیها بیشتر از هر دو والد بود ،همچنین
مشخص شد که بذور هیبرید در سیکالمن دارای
درصد باالتر جوانهزنی ( 89درصد بذور حاصل از
دورگگیری و در مقابل  64درصد بذور حاصل از
خودگردهافشانی جوانه زدند) با سرعت جوانهزنی
بیشتر است و گیاهچههایی نیرومندتر ایجاد میکنند
(اطالعات نمایش داده نشدهاند) .وجود این ویژگیهای

4936  زمستان،6  شمارة،64  دورة،علوم باغبانی ایران

درنهایت بین نتاج تعدادی گیاه به دست آمد که
تنوع رنگ و شکل گل در آنها دیده شد و خصوصیاتی
 رشد سریع و، همزمانی گلدهی،دیگر نیز نظیر پرگلی
 امید.مناسب و تحمل به گرما در آنها قابل مشاهده بود
است در آینده نیز بتوان از پتانسیل این جمعیت
.بهدستآمده در برنامههای اصالحی بهره برد
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 میتواند بهنوعی بر نقش مهم،مطلوب در بذور و نتاج
 اشاره،دورگگیری در سیکالمن برای ایجاد این عوامل
 پس صرف انجام تالقی در جایی که یکنواختی.کند
 برای بهبود،صفات نتاج اهمیت زیادی ندارد
شاخصهای یادشده که درنهایت به کوتاهی دورة رشد
. قابل توصیه است،سیکالمن نیز منجر میشود
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ABSTRACT
Variety creation in ornamental plants is always considered by the breeders. To achieve this goal,
controlled crosses were performed among various cyclamen genotypes with different flower color, shape
and leaf pattern. The results showed that crossing is effective for creating varieties with new flower
characteristics in cyclamen. 15 genotypes with different flower color and shape were obtained, but white
leaf patterns in more progenies were similar to the feature of their parents. In comparison to selfpollination, cross-pollination had a great influence in increasing growth rate and also in reducing required
time for flowering. In general, progenies resulted from crossing compared to those from self-pollination,
flowered two months earlier. Mean flower number in these progenies was averagely 1.7 times higher than
that of their parents. In terms of growth rate, the progenies from cross-pollination had either more or less
growth rather than parents. In conclusion, it is of worth to consider cross pollination as an effective way
to create varieties with high growth rate and proper floral view in cyclamen.
Keywords: flower color and shape, flower number, growth rate, leaf patterns, pair cross.
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