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 دهیچک
 ولیگال برتری ها پیژنوت دیتول هدف با قیتحق نیا است.ی ازیپی ها گل ملکه به معروف و دهیبر شاخهی ها گل نیمهمتر ازی کی ل،یگال

 کاملی ها بلوک طرح قالب در و 21-27ی ها سال دری نتیز اهانیگ و گل پژوهشکده در آمستردام رقمی افشان خودگرده قیطر از

 سطح در (،پداژک وزن استثناء )به مطالعه مورد صفات در ها پیژنوت تفاوت داد نشان انسیوار هیتجز جینتا گرفت. امانجی تصادف

 صفات در oprc45 پیژنوت بود. برتر غنچه قطر گلچه، طول و عرض صفات در oprc46 پیژنوت بودند. دار یمعن درصد کی احتمال

 شد. دیتول oprc415 پیژنوت در عدد 41 زانیم به پداژک تعداد نیباالتر بود. برتر اژک(پد و )پداژه عملکرد ،پداژه وزن ،یگلدان عمر

 و مثبتی همبستگ نیشتریب آمد. بدست والد در پداژک قطر و سنبله طول ساقه، قطر دمگل، طول گلچه، تعداد صفات زانیم نیباالتر

 به لیتمام ها پیژنوت گل رنگ که داد نشان جینتا بود. ( r+=21/1) هپداژ وزن با پداژک( و )پداژه عملکرد به مربوط( ≥18/1P) دار یمعن

 جینتا  .شد مشاهدهی ا ستاره گلچه شکل و فهیرد تک صورت به سنبلهی رو گلچه شیآرا ،والد و ها پیژنوت اکثر در .باشد یم دیسف رنگ

همچنین  گرفت. قرار ها پیژنوت به نسبتی ا جداگانه گروه در والد و شدندی بند طبقه گروه سه در ها پیژنوت که داد نشانی بند گروه

  است. بوده کمتر صفات نیا بر طیمحتأثیر  و بودهی کیژنت عوامل از ناشی صفات در موجود تنوع ازی ادیز بخش مشاهده شد که

 

 .(پداژک و )پداژه عملکرد ،یافشان گرده تنوع، :های کلیدی واژه
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ABSTRACT 
Gladiolus, is one of the most important cut flowers and known as the Queen of bulbous flower. The aim of this 

research was to produce superior genotypes through self- pollination of Gladiolus grandiflorus cv. Amsterdam, the 

experimental was randomized complete block design (RCBD). This research was conducted in Ornamental Plants 

Research Center in 2015 to 2018 (OPRC). Analysis of variance among genotypes showed that significant differences 

in all traits were conducted (except for cormlet weight). The oprc46 genotype was superior in the width and length of 

floret and diameter of bud. The oprc45 genotype was superior in terms of vase life, weight of corm, yield of corm and 

cormlet per plant. The highest number of cormlet (64n) was produced by oprc415 genotypes. The highest number of 

traits in parent was obtained for number of florets, length of peduncle, diameter of stem, length of spike and diameter 

of cormlet. Correlation coefficients show that the most positive and significant correlation between the yield of corm 

and cormlet per plant and weight of corm (r=+0.98). The results showed that the flower color in genotypes tendency 

to white. In most genotypes and parents, arrangement of flowers was one row and shape in front view was star-

shaped. The results of grouping showed that classified into three groups and the parent group was separated another 

genotype. The results showed that major of the diversity in the traits was due to genetic factors and the effect of the 

environment on these traits was less.  
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 مقدمه

 ازی كی (.Gladiolus grandiflorus Hort) لویگال

 و بوده جهانی ازیپ دهیبر شاخهی ها گل نیمهمتر

 مورد سبزی فضا در کشت وی گلدان صورت به نیهمچن

 افشان، دگرگردهی اهیگ ولیگال .ردیگ یم قرار استفاده

 زنبق رهیت به متعلق (،2n=2x=30) دیپلوئید

(Iridaceae) بوده (Ranjan et al., 2010) ملكه به و 

 & Randhawa) است معروفی ازیپی ها گل

Mukhopadhyay, 1985.) ارقام تنوع لحاظ از ولیگال، 

 & Misra) نیمحقق نظر اساس بر ،استی غن اریبس

Singh, 1989)، یی شناسا کنون تا رقم هزار 37 از شیب

 شود یم اضافه آن بهی دیجد رقم های ساالنه و شده

(Mujib, 2015). دری وربهره و دیتول بهبودی برا 

 تیماه و تنوع زانیم از اطالعات داشتن ها،ولیگال

 و ((Pattanaik et al., 2015 بودهی ضروری كیژنت

 برنامه هر در ولیگال در طلوبم نیوالد انتخاب

 & Patra) است مهم اریبس زیآم تیموفقی اصالح

Mohanty, 2014.) قیطر از تواند یم ریتكث لیگال در 

 به منجری گوتیهتروز تیخاص لیدل بهی ول باشد بذر

 و پداژه از نیبنابرا شود، ینم مطلوب و خالص ریتكث

 & De Hertogh) شود یم استفاده ریتكثی برا پداژک

Le Nard, 1993.) اصالحی ها روش از استفاده 

 ساده ریتكث به توجه با ونیداسیبریه جمله از كیکالس

 د،یتول نییپای ها نهیهز وی جنس ریغ قیطر از اهیگ نیا

 (.Azimi, 2019) داشت خواهدیی باالی اقتصاد هیتوج

 رشد طیشرا نیبهتر تحت بذر از حاصلی ها اهچهیگ

 با و دارندی گلده جهت ()فصل دوره چهار به ازین

 کاهش )فصل( دوره دو به توان یمیی ها ماریت اعمال

 در بذر از حاصل اهانیگ (.Bose et al., 2003) داد

 ;Azimi, 2019) دارند رای گلدهیی توانا دوم سال

ی ها تیجمع نشیگز وی ریگ دورگ ها سال (.2017

ی نیگزیجا و دیجد انواع دیتول به منجر ول،یگال در برتر

 دیجد متنوع رقم های بای میقدی وحشی ها گونه

 از کهیی باال تنوع لیدل به رقم ها نیا است دهیگرد

 دارند ها یماریب به مقاومت وی گلده زمان رنگ، نظر

  (.Willery, 2010) اند گرفته قرار توجه مورد

 ,Moradi-Ashur & Azimi) عملكردی ابیارز

2017; Azimi & Banijamali, 2019،) وی كیژنت تنوع 

 ,.Azimi, 2019; Azimi, 2017; Hossain et al)ی تالق

 & Patra)ی كیژنت وی پیفنوت تنوع بیضرا (،2012

Mohanty, 2014; Balaram & Janakiram, 2009; .

Kumar et al., 2011،) سیهتروز (Kumar et al., 

 & Poehlamnard) یریپذ  وراثت زانیم و (2008

Borthakar, 1968, 1977; Randhawa et al., 1975) 

 دری محدود اطالعات است. شده انجام ولیگال در

 تا روز تعداد جمله از و فنولوژی یپیفنوت صفات نهیزم

 در سنبله وزن و سنبله طول بوته، ارتفاع ،یگلده

 نیب در (.Hossain et al., 2011) دارد وجود ولیگال

ی افشان خودگرده ،یعیطبی افشان خودگرده روش سه

 روش ول،یگال در آزادی افشان گرده وی عمصنو

 لحاظ را جهینت نیبهتری مصنوعی افشان خودگرده

 داده اختصاص خود به ها یتالق بودن زیآم تیموفق

یی کارآ کاهش .(Dhaduk et al., 1987) است

 تیفعال عدم لیدل به است ممكنی عیطبی افشان گرده

 .(Ohri & Khoshoo, 1981) باشد افشان گرده حشرات

 استراز نیکول ماده بازدارنده مشارکت ن،یا بر عالوه

(Cholinesterase) عدم باعث کالله و گرده نیب 

 است شده عنوان ها یتالق در کامل بذر لیتشك

(Semenova & Roshchina, 1993). کالله وجود 

 ازی گرید لیدل ولیگال ارقامی برخ در خشك

  (.Clarke et al., 1977) است گردهی ناسازگار

تأثیر  وی خودگشن مورد در اطالعات داشتن

 گرده دگر اهانیگ در (نگیدینبریا)ی زیآم شیخو

 سودمندی اصالح روش نوعی ریکارگ به در افشان

 نیشتریب ،یطورکل به .(Wilsie et al., 1952) است

 از نسل نینخست دری زیآم شیخوی رو پس زانیم

یی سو از(. Ray et al., 2004) استی خودگشن

 (یتیگوسی)هموز یكیژنت خلوص سطح شیافزا

 حذف ویی شناسا امكانی زیآم شیخو واسطۀ  به

 باعث و کند یم آسان را نامطلوبی ژنی ها فیهمرد

ی ژنی ها فیهمردی فراوان شیافزای برا انتخاب

 & Kimberg) شود یم تیجمع در مطلوب

Bingham, 1998.) ی پارامترها دری ا گسترده تنوع

 طول در جمله از ولیگالی ها پیژنوت در مثبتی تالق

 و کپسول هر در بذر تعداد کپسول، عرض کپسول،

ی بررس و (Azimi, 2019) دارد وجود دانه هزار وزن

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22A.+Mujib%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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 تیاهم مطلوب، نیوالد نیب در ها یتالقی سازگار

 واردات، آماری بررس با (.Hossain et al., 2012) دارد

 اردیلیم 47) کشور ارز خروج زانیم ازی بزرگ سهم

 که است داده اختصاص خود به ولیگال را تومان(

 پرورش و کشت ،باال یتجار ارزش دهنده نشان

 اهیگ نیا به یمند عالقه و (هكتار 317) گسترده

 .(Anonymous, 2017) باشد یم کشور دری نتیز

 دیتول موجب ،کنندگان مصرفی شگیهمی تقاضا

ی معرف و (Teixeira da Silva et al., 2015) مداوم

 است شدهی نتیز اهانیگ در دیجد م هایرق

Tanaka, 2006).) ازین ،اهیگ و گل طلب تنوع بازار 

 و کشور داخل در ولیگال دیجد رقم های به روزافزون

 صفات با دیجد رقم های دیتول سمت به كردیرو

 مشكالت .داردی ادیز تیاهم نیقی طور به ارزشمند

رقم  زءج به ولیگال یواردات رقم هایی افتگین توسعه

 White) دیسف و (Rose supreme) یصورت های

prosperity،) مذکور، رقم های نبودن یبوم علت به 

ی طرف از و کشور میاقلی برای سازگار منشاء نداشتن

 ازی قارچی ها یماریب به مذکور رقم های تیحساس

ی بررس منظور بهی پژوهش تا شد سبب ومیفوزار جمله

ی ابیارز ،یفیک وی کم صفات بری خودگشنتأثیر 

 ولیگال در برتری ها پیژنوتی معرف و تنوع زانیم

 گردد. انجام

 

 ها روش و مواد

 در (5314-5310) سال سه مدت به قیتحق نیا

 بای نتیز اهانیگ و گل پژوهشكدهی قاتیتحق گلخانه

 قهیدق 13 و درجه 33یی ایجغراف عرض مشخصات

ی شرق قهیدق 21 و درجه 17یایجغراف طول وی شمال

 سال در شد. انجام ایدر سطح از متر 5032 ارتفاع با

 ولیگالی افشان خودگرده به اقدام شیآزما اول

 Gladiolus grandiflorus) آمستردام رقم دهیبر شاخه

cv. Amsterdam )لیدل به امستردام رقم .دیگرد 

 وی بازارپسند تیمحبوب د،یسف رنگ خلوص داشتن

 Azimi) داردی رباالت کشت ریز سطح باال، ریتكث نرخ

& Banijamali, 2019.) یگلده شروع با که یطور به، 

 خودگرده مراحل شد،ی افشان خودگرده به اقدام

 ،یگذار پاکت ها، بساک حذف شاملی افشان

 قبل (،Azimi, 2019) باشد یمی ریبذرگ وی افشان گرده

 و حذف ها پرچم ها، بساک شدن پاره و گل شدن باز از

 از مخصوصی ها پاکت با ها )گلچه شدند زولهیا ها، گل

 نر اندام ولیگال در .شدند( پوشاندهی روغن کاغذ جنس

 حالت نیا که شوند یم آزاد ها گرده و شده بالغ زودتر

 با گلخانه طیشرا در است. (Protandry) یپروتاندر

 بعد روز پنج تا سه گراد، یسانت درجه 21 تا 27ی دما

 تابستان، فصل رد روز سهی ال دو و زمستان فصل در

 و گرفت قرار کاملی آمادگ حالت در کالله

 داد نشان جینتا شد. انجامی مصنوعی افشان گردهخود

 کمبود علت به تابستان( )فصل مزرعه طیشرا در که

 خشك عیسر گرده سهیک باال،ی دما و طیمح رطوبت

 از و داده دست از را خودیی کارا گردهی ها دانه و شده

 دانه رشیپذ در و بوده موقت هکاللی چسبناکی طرف

 زیآم تیموفق ها یتالق و شود یم مواجه مشكل با گرده

 گردد یم هیتوص نیبنابرا ابند.ی یم کاهشی ادیز حد تا

 مطرح ولیگال در بذر دیتول وی اصالح اهداف اگر

 طیشرا در کشور خشكی میاقل طیشرا در ژهیو به باشد،

 گلچه شش یال چهار سنبله هر در گردد. کشت گلخانه

ی تر درشتی بذرها رایز شدند،ی مصنوعی افشان گرده

 بذور سپس (.Azimi, 2017) ندینما یم جادیا

 دقت به 5314 ماه ید اواخر در زیآم تیموفق یها یتالق

 ماه بهمن در بذرها .شدندی بوجار وی آور جمع

 درصد 37 اتیمحتو با کاشت ینیس داخل در (5314)

 ,Azimi & Banijamali) تیکوکوپ درصد 07 و تیپرال

 درصد 51±1 رطوبت و 23±4یی دما طیشرا با (2019

 روز، 557±27 از بعد .شدند کشت گلخانه در

 متر یلیم 35/0±0 قطر با نخود( )اندازه زیری ها پداژک

 )دما یدار انبار از بعد و برداشت گرم 22/7±1 وزن با و

 به درصد 41-11 رطوبت و گراد یسانت درجه 8-4

 هیکل شدند. کشتی اصل نیزم در روز( 41 مدت

 ها پداژکی انباردار و برداشت داشت، کاشت، مراحل

 دوم تا اول سالی ط در دهدهن گل پداژه به لیتبد تا

 1 ریتكث و انتخاب با ،رشد سوم سال در د.یگرد انجام

 نظرات اساس بر اول( نسل نتاج) برتر پیژنوت

 و لمحصو نیا عمده کنندگان دیتول و کارشناسان

 تعداد بوته، )ارتفاع یفیک وی کم صفات نظر از زیمتما

 گل( رنگ و گل عمر گلچه، اندازه سنبله، طول گلچه،
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 بای تصادف کاملی ها بلوک طرح قالب در والد همراه  به

 (5310)ی نتیز اهانیگ و گل پژوهشكده در تكرار سه

 پداژه طیمح اندازه .گرفتند قراری بررس مورد

 تا شش اندازه در متوسط بطور والد و برتری ها پیژنوت

 58 ،یگلده مرحله در .ندشد کشت متر یسانت هشت

 دستورالعمل اساس بر كیمورفولوژ مهم صفت

(UPOV, 2017) کش خط وی تالیجید سیکول لهیبوس 

 شامل كیرفولوژوم صفاتی ابیارز شدند.ی ریگ اندازه

 قطر قطرگلچه، گلچه، عرض گلچه، طول گلچه، تعداد

 شاخه نوک تا بوته گلچه نیاول )از سنبله طول غنچه،

 خاک سطح بر مماس طوقه، )از بوته ارتفاع ده(،دهن گل

 جفت رنگ كهی)زمان یماندگار شاخه(، نوک تا

 از گل ساقه شدند، انینمای خوب بهی نییپای ها گلچه

 27±2ی دما طیشرا شد. برداشت برگ نیآخری رو

 52 د،درص 17±1ی نسب رطوبت گراد، یسانت درجه

 و مناسب هیتهو ،یكیتار ساعت 52 ویی روشنا ساعت

ی ابیارز مورد (=2/0pH±2/7)ی شهر آب داخل در

 تعداد اساس بری گلدان عمر انیپا اریمع گرفتند. قرار

 ها گلچهی پژمردگ درصد 01 تا برداشت از پس روز

 قطر ،(Moradi- Ashur & Azimi, 2017) شد( ثبت

 ،پداژک و پداژه طرق دمگل، طول ده،دهن گل شاخه

 و پداژه عملكرد ،پداژک تعداد ،پداژک و پداژه وزن

 وزن ضربدر ها پداژک تعداد بعالوه پداژه )وزن پداژک

 و هیتجز .بودند برگ عرض و برگ طول (،ها پداژک

 هیتجز ،یفیتوصی ها آماره شاملی آماری ها لیتحل

 چند آزمون از استفاده با نیانگیم ساتیمقا انس،یوار

 به هیتجز و وارد روش بهی بند گروه دانكن،ی ا هدامن

  شد. انجام  SASافزار نرم بای اصلی ها عامل
 

 بحث و یجنتا

  انسیوار هیتجر وی فیتوصی ها آماره

 تفاوت داد نشان (5)جدول انسیوار هیتجز جدول جینتا

 .نبود دار یمعن پداژک وزن از نظر نظر موردی ها پیژنوت

 درصد كی احتمال سطح در عهمطال مورد صفات ریسا در

 تنوع وجود انگریب که بود، (≥75/7P) دار یمعن تفاوت

 است. والد و ها پیژنوت در صفات همهی برا گسترده

 درصد كی احتمال سطح در ها بلوک اکثر نیب نیهمچن

 گرید عبارت به داشت، وجودی آمار دار یمعن تفاوت

 مانجا حیصح جهت دری بند بلوک که است نیا انگریب

 صفات نیب راتییتغ بیضر دامنه (.5 )جدول است شده

 بیضر نیشتریب که بود، ریمتغ درصد 38/54ی ال صفر از

 نیکمتر و %(38/54) گلچه تعداد به مربوط راتییتغ

 صفر زانیم به پداژک وزن به مربوط هم راتییتغ بیضر

 دهیبر شاخه گلی كیژنت تنوعی ابیارز در (.5 )جدول بود

 سرعت و ارتفاع صفاتی برا تنوع نیشتریب ،یداوود

  (.Langton et al., 1999) کردند گزارشی گلده
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Table 1. Results of variance analysis of variance in the evaluated of traits in parent and genotypes of gladiolus 
(Amsterdam) 

Source of Variation df 

 Mean Square 

Plant   
height 

Number of  
florets per spike 

Peduncle  
length 

Floret  
width  

Floret  
length  

Leaf  
width  

Leaf  
length  

Stem  
diameter  

Spike  
length  

Bud  
diameter  

Block 2 420.90** 9.75** 9.26** 1.57** 1.41** 0.22** 83.88** 1.90** 190.43** 1.65** 

Treatment 9 643.25** 18.44** 26.13** 2.02** 1.01** 1.17** 94.76** 40.42** 140.82** 2.03** 
Error 18 13.60 2.81 1.49 0.25 0.19 0.01 43.93 1.20 37.91 0.31 

CV (%) - 2.38 14.38 8.99 5.86 6.17 3.07 11.05 13.45 14.36 6.43 

 .Significant at 1% of probability level :**                                                            درصد.                      5دار در سطح احتمال  معنی تفاوت**: 
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Continued table 1. Results of variance analysis in the evaluated of traits in parent and genotypes of gladiolus 
(Amsterdam) 

Source of Variation df 

Mean Square 
Vase  

life 
Corm  

weight  
Corm  

diameter  
Number of  

cormlet per plant 
Cormlet  

weight  
Cormlet  

diameter  
Yield of cormlet  

per plant 
Yield of corm and  

cormlets per plant 
Block 2 0.43* 6.25** 32.96** 2.27ns 0.25ns 2.53** 0.32** 5.74** 

Treatment 9 3.92** 1480.13** 431.83** 332.34** 0.008** 4.33** 32.61** 1457.01** 
Error 18 0.47 2.88 5.32 36.77 0.00 0.84 0.005 2.88 

CV (%) - 7.91 3.42 4.18 13.67 0.00 11.55 0.59 2.74 

ns :** درصد. 5و  1دار در سطح احتمال  معنی تفاوتدار و  معنی تفاوتنبود به ترتیب ، * و 
ns, *, **: Non-significantly difference and significantly differences at 5 and 1% of probability levles, respectively. 
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 ها پیژنوت نیانگیم سهیمقا
 برداشت از پس عمر و کیمورفولوژ صفات

 (،2 )جدول نتاج نیانگیم سهیمقا آزمون جینتا اساس بر
 505 زانیم به oprc49 پیژنوت در بوته ارتفاع نیشتریب

 زانیم به oprc413در صفت نیا نیکمتر و متر یسانت
 که داد نشان جینتا شد. مشاهده متر یسانت 537
 ولا نسل در (oprc413 پیژنوت استثناء )به ها پیژنوت

 برتر متر( یسانت 543) خود والد به نسبتی خودگشن
 مكان که این به توجه با دارند.ی دار یمعن تفاوت و هستند
 ازی ادیز بخش و بوده گلخانه در ها پیژنوت هیکل کشت
 و استی كیژنت عوامل ازی ناش ارتفاع در موجود تنوع

 نشیگز نیبنابرا باشد. یم کمتر صفت نیا بر طیمحتأثیر 
 دهدهن گل ساقه ارتفاع باشد.مؤثر  تواند یم صفت نیای برا
 دهیبر شاخهی  ها گلی پسند بازاری برا مهم صفات ازی كی
 ابتدا را ولیگالی ها پیژنوت در بوته ارتفاع تفاوت باشد. یم

 ندا هنمود گزارشی طیمح اثرات سپس وی كیژنت
(Hossain et al., 2012.) 17 كیمورفولوژ صفاتی ابیارز 

 که داد نشان (Singh et al., 2017b) توسط ولیگال رقم
 Garden و Frindship white ،Sylvia، Chanson ارقام

Glory در دارند. بوته ارتفاع صفت دری دار یمعن تفاوت 
 همراه به شتریب ارتفاع بای تجار ارقام ،اهیگ و گل بازار

ی برای باالتر تیموقع از باال سنبله طول و گلچه تعداد
 (.Azimi & Banijamali, 2019) هستند ورداربرخ فروش

 خود نیوالد از برتر صفت نیا نظر از کهیی ها پیژنوت
 نیهمچن وی تجار رقم های عنوان به توانند یم هستند،

  رند.یگ قرار توجه موردی اصالحی ها برنامه در
 و عدد( 17/55) والد در گلچه تعداد نیشتریب
 8 با oprc413 و oprc412ی ها پیژنوت در نیکمتر
 سنبله طول نیشتریب (.2 )جدول شد مشاهده گلچه

 به oprc411 در نیکمتر و متر( یسانت 21/12) والد در
 از کهیی ها پیژنوت شد. مشاهده متر یسانت 33 زانیم

 تیقابل هستند، برتر سنبله طول و گلچه تعداد نظر
 ارقام عنوان به توانند یم ،دارند رای شتریب فروش

 نیب در دار یمعن تفاوت رند.یگ قرار وجهت موردی تجار
 Hossain) توسط  سنبله طول در ولیگالی ها پیژنوت

et al., 2012; Bhagur, 1989) است. شده گزارش 
 به ساقه قطر و دمگل طول نیشتریب که داد نشان جینتا
 متر  یلیم 57/58 و 13/27 زانیم به والد در بیترت

 oprc412  پیوتژن در دمگل طول نیکمتر و شد مشاهده

 پیژنوت در ساقه قطر نیکمتر و متر یلیم 73/1 زانیم به
oprc413 قطر شد. مشاهده متر یلیم 57/1 زانیم به 

 دهیبر شاخهی ها گل در ارزشمندی ها یژگیو ازی كی شاخه
 در ها گل تیفیک حفظ و مقاومت شیافزا باعث و باشد یم

 & Azimi) گردد یم بازار تا دیتول محل از انتقال

Banijamali, 2019; Azimi et al., 2012.) 
 (،2 )جدول نیانگیم سهیمقا آزمون جینتا اساس بر

 oprc46 پیژنوت در بیترت به گلچه طول و عرض نیشتریب

 نیکمتر شد. مشاهده متر یسانت 8 و 33/57 زانیم به
 oprc411ی ها پیژنوت در بیترت به گلچه طول و عرض

 و نیشتریب شد. مشاهده رمت یسانت oprc413، 5 و (17/0)
 و oprc46 (04/1)ی ها پیژنوت در غنچه قطر نیکمتر

oprc49 (17/0) از کهیی ها پیژنوت شد. مشاهده متر یلیم 
 به توانند یم هستند، خود والد از برتر گلچه اندازه نظر

ی اصالحی ها برنامه در و گل بازار دری تجار ارقام عنوان
 تمرکز كالمن،یس جمله زا ها گلی برخ در شوند. استفاده

 شكل بایی ها كلمنیس و است گل اتیخصوصی روی اصل
 ،(Anderson, 2007) اند شده جادیا گل متفاوت اندازة و

 ست.ینی مستثن موضوع نیا از ولیگال که
 جدول) نیانگیم سهیمقا آزمون جینتا اساس بر

 در بیترت به برگ عرض و طول نیشتریب ،(2
oprc49 (07/50) مشاهده متر یسانت (07/4) والد و 

 در بیترت به برگ عرض و طول نیکمتر شد.
oprc413 (73/15) و oprc414 07/2 زانیم به 

 زانیم برگ، سطح شیافزا شد. مشاهده متر یسانت
 دراتیکربوه تجمع باعث و داده شیافزا را فتوسنتز

 طول شیافزا باعث موضوع نیا گردد، یمی شتریب
 دوری ها مكان به انتقال ویی جا جابه امكان عمرگل،

 نمود خواهد فراهم را ها گل صادراتی برا دست
(Jozghasemi et al., 2015.) شاخه برداشت از بعد 

 دری مهم نقش ها برگ ،یاصل بوتهی رو از دهدهن گل
 بلوغ ویی غذای ازهاین نیتام ،یزندگ چرخه

رقم  نیبنابرا دارد.ی نیزم ریزی ها اندام كیولوژیزیف
ی ها شاخصه از دارندی شتریب برگ حسط که هایی

 راستا نیا در هستند. برخورداری بهتری فیک وی کم
 رقم ولیگال که داد نشان Moradi (2009) قاتیتحق

 عرض مقدار نیشتریبی دارا م(یسوپر )رزی صورت
 برگ طول نیانگیم نیشتریبی دارا اسكار رقم و برگ

 بودند. صفت نیای برا
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Table 2. Mean comparison of morphological and vase life in genotypes and parent hybrids and parent 

(Amsterdam=p1) of gladiolus 
Floret length  

(cm) 

Floret width  

(cm) 

Peduncle length  

(cm) 

Number of florets  

per spike 
Plant height  

(cm) Genotypes 

6.73±0.33cd 8.92±0.48bcd 12.44±2.25bc 13.13±1.68b 150.50±5.4cde oprc45 
8.00±0.94a 10.33±1.52a 14.33±2.40b 13.00±5.22b 157.03±7.9c oprc46 

7.17±1.20abc 8.67±0.51bcd 14.17±0.76b 12.03±1.82b 145.0±7.3ef oprc48 

7.00±0.35bc 8.17±0.49cde 13.33±0.73b 12.00±0.60b 176.00±8.8a oprc49 
7.00±0.35bc 7.50±0.38e 11.03±0.55cd 11.03±0.55bc 149.03±7.5def oprc411 

7.50±0.38abc 8.00±0.40de 9.03±0.45d 8.00±0.40c 152.00±7.6cd oprc412 

6.00±0.30d 9.00±0.45bc 14.00±0.70b 8.00±0.40c 130.00±6.5g oprc413 
7.50±0.38abc 8.50±0.43bcd 14.00±0.70b 11.03±0.55bc 174.00±8.7ab oprc414 

7.50±0.38abc 8.00±0.40de 13.03±0.65bc 12.00±0.60b 169.03±8.5b oprc415 

7.82±0.15ab 9.43±0.12b 20.53±1.63a 16.50±0.50a 143.20±4.4f p1 

 باشند  دار می های با حروف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنی میانگین
The averages with the same letters in each column are not significant. 
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Continued table 2. Mean comparison of morphological and vase life in genotypes and parent hybrids and parent 

(Amsterdam=p1) of gladiolus 
Vase life  

(day) 
Bud diameter  

(mm) 
Spike length  

(cm) 
Stem diameter  

(mm) 

Leaf length  

(cm) 

Leaf width  

(cm) 
Genotypes 

10.33±1.15a 8.80±0.42ab 44.10±1.70abc 8.06±0.99bc 61.0±8.94abc 3.64±0.19c oprc45 
10.00±1.73ab 9.68±0.81a 51.67±16.87a 8.13±3.21bc 64.3±13.02ab 4.13±0.21b oprc46 

9.00±0.00bc 8.57±0.52bc 48.00±12.30ab 8.79±0.46b 66.3±3.35a 3.20±0.16d oprc48 

9.33±0.58ab 7.50±1.43d 47.67±8.36ab 7.63±0.87bcd 67.7±13.24a 3.60±0.25c oprc49 
9.00±0.00bc 9.74±0.49a 33.00±1.65c 6.20±0.31cd 56.0±2.80abc 3.20±0.16d oprc411 

7.00±0.00d 8.67±0.43abc 39.00±1.95bc 7.12±0.36bcd 62.0±3.10abc 2.80±0.14f oprc412 

7.00±0.00d 9.75±0.49a 35.00±1.75c 5.63±0.28d 51.03±2.55c 3.00±0.15e oprc413 
8.00±0.00cd 8.17±0.41bcd 40.00±2.00bc 6.13±0.31cd 52.0±2.60bc 2.70±0.14f oprc414 

8.00±0.00cd 9.14±0.46ab 38.00±1.90bc 5.73±0.29d 60.0±3.00abc 3.10±0.16de oprc415 

9.00±0.00bc 7.67±0.58cd 52.25±2.38a 18.10±0.43a 59.33±1.81abc 4.71±0.22a p1 

 .The averages with the same letters in each column are not significant                     .باشند دار می های با حروف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنی میانگین

 

 در روز 33/57 زانیم بهی گلدان عمر نیشتریب

oprc45 ی ها پیژنوت در آن نیکمتر وoprc412 و 

oprc413 در (.2 جدول) شد مشاهده روز 0 مدت به 

 با بود. روز 1 مدت به والد دری گلدان عمر که یحال

 خواهد شتریب رقم ها تیمحبوب ،یعمرگلدان شیافزا

 ژهیو تیاهم کنندگان مصرفی برا صفت نیا رایز شد،

 مطالعه گردد. یم توجه آن به مصرف زمان در و دارد

ی اقتصاد صفات ریسا وی عمرگلدان نیبی همبستگ

 تیاهمی اصالحی ها برنامه در نشیگز انجامی برا

 خود نیوالد از برتری عمرگلدان نظر از کهی نتاج دارد،

ی تجار رقم های دیکاند عنوان به توانند یم هستند،

 oprc413 و oprc412 که داد نشان جینتا شوند. انتخاب

 ها پیژنوت نیب در رای گلدان عمر و گلچه تعداد نیکمتر

 و گلچه تعداد نیب احتماال دادند، اختصاص خود به

 یعمرگلدان نیهمچن دارد، وجود ارتباطی گلدان عمر

 پداژه وی مادر اهیگی شیروی ها یژگیو با تواند یم

ی ها گل عمر طول و تیفیک باشد. داشته ارتباط

 حمل طیشرا و کاشت طیشرا بهی بستگ دهیبر شاخه

ی ها کننده میتنظ ارد.د برداشت از پس در ها آن ونقل

 دارندتأثیر  برداشت از پس عمر در دما و رشد

(Rahemi, 2003.) رقم هایی ابیارز قاتیتحق جینتا 

 نشان (Azimi & Banijamali, 2019) توسط ولیگال

 مدت به روما رقم در رای گلدان عمر نیباالتر که داد

 مدت به نووا رقم در صفت نیا نیکمتر و روز 55/1

 است. شده گزارش روز 33/5

 
 (پداژک، پداژهصفات عملکردی )

، (3جدول )بر اساس نتایج آزمون مقایسه میانگین 

گرم و  17/88به ترتیب  پداژهبیشترین وزن و قطر 

و کمترین در  oprc45متر در ژنوتیپ  میلی 33/04

 44/33گرم و  14/21به میزان  oprc415ژنوتیپ 

وزن و قطر  طبق نتایج، میزان متر مشاهده شد. میلی

متر  میلی 51/18گرم و  17/45پداژه در والد به ترتیب 

عدد در  77/54به میزان  پداژکبیشترین تعداد بود. 
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به  oprc45و کمترین این صفت در  oprc415ژنوتیپ 

در والد میزان این  عدد مشاهده شد، 77/33میزان 

دامنه  ،در این ارتباط عدد مشاهده شد. 77/17صفت 

های مختلف  پداژک در بین ژنوتیپعدد  27تا  1

 عدد 43تا  21( و Misra & Saini, 1990)گالیول 

 Orangeو  Violet رقم هایپداژک به ترتیب در 

(Hossain et al., 2012)  در کشور هند گزارش شده

گرم در  31/7به میزان  پداژکاست. بیشترین وزن 

به  oprc48کمترین این صفت در  ،oprc412ژنوتیپ 

گرم  203/7و در والد به میزان  گرم  22/7میزان 

شرایط رشد برای کلیه  که اینبا توجه به  مشاهده شد.

توان  نتاج و والدین یكسان بوده )شرایط گلخانه(، می

( پداژک تكثیر )تعداد افزایش میزانباط داشت که ناست

در نتاج بر اساس پتانسیل ژنتیكی بوده و کمتر تحت 

ت، نتایج این یافته با تحقیقات تأثیر محیط قرار گرفته اس

(Hossain et al., 2012 ).مطابقت دارد 

متر در والد  میلی 72/55به میزان  پداژکبیشترین قطر 

متر مشاهده  میلی 75/0به میزان  oprc414و کمترین در 

 05/55به میزان  پداژک(. بیشترین عملكرد 3شد )جدول 

ت در والد و کمترین این صف oprc414گرم در هر بوته در 

نتایج نشان داد که همه  گرم مشاهده شد. 40/8به میزان 

ها در نسل اول خودگشنی نسبت به والد خود  ژنوتیپ

 داری در این صفت دارند. برتر هستند و تفاوت معنی

گرم  41/575به میزان  پداژکو  پداژهبیشترین عملكرد 

و کمترین این صفت در  oprc49در هر بوته در ژنوتیپ 

oprc413  گرم در هر بوته مشاهده شد. 37/47به میزان 

باشد.  یكی از اهداف اصالحی در گالیول، نرخ تكثیر می

های که بیشترین نرخ تكثیر را دارند  بنابراین، ژنوتیپ

وزن های اصالحی مورد توجه باشند.  توانند در برنامه می

در هر ژنوتیپ  پداژکو تعداد  پداژک، وزن پداژه

و  پداژهباشد. هر چقدر وزن  رد میدهنده عملك نشان

بیشتر باشد نرخ تكثیر و عملكرد هم بیشتر  ها پداژک

های پیازی اهمیت باالیی  خواهد شد. این موضوع در گل

 50تا  2/1در بوته گالیول از  پداژهدارد. دامنه وزن هر 

گرم  4/4تا  2/1( و Neghi et al., 1982)گرم توسط 

 گزارش شده است. (Hossain et al., 2012)توسط 
 

   والد و نتاج گالیول عملكرد )کورم و کورمچه(مقایسه میانگین . 3جدول 
Table 3. Mean comparison of yield (corm and cormlet) of parent and progeny of gladiolus  

Yield of corm 

and cormlets 
per plant (gr) 

Yield of 

cormlet per 
plant (gr) 

Cormlet 

diameter 
(mm) 

Cormlet 

weight  
(gr) 

Number of 

cormlet per 
plant 

Corm 

diameter  
(mm) 

Corm  

weight  
(gr) 

Genotype 

99.1±1.09a 10.11±1.50g 7.14±0.93b 0.308±0.23d 33.00±6.31e 74.33±5.72a 88.90±4.50a oprc45 

52.0±2.68e 12.71±1.87e 8.42±0.43b 0.343±0.10b 37.00±2.79de 51.66±2.53b 39.29±1.99d oprc46 

70.4±0.34b 8.148±1.20j 7.22±1.20b 0.220±0.16i 37.00±4.42de 59.41±4.01b 62.30±3.15b oprc48 
101.45±4.37a 15.31±2.26c 7.65±0.73b 0.327±0.22c 47.00±6.11cd 71.94±5.54a 86.10±4.36a oprc49 

44.48±0.34f 11.01±1.62f 8.07±1.24b 0.298±0.09e 37.00±2.37de 48.13±2.15cd 33.44±1.69e oprc411 

61.20±0.34c 15.71±2.32b 8.34±1.24b 0.385±0.12a 41.00±3.22cd 56.19±2.92b 45.41±2.30c oprc412 
40.30±0.57g 9.119±0.77h 7.45±0.30b 0.243±0.08h 38.00±2.21de 46.93±2.01d 31.18±1.58ef oprc413 

49.60±0.34e 16.71±2.46a 7.01±0.33b 0.282±0.09f 59.50±2.33ab 51.01±2.11cd 32.81±1.66ef oprc414 

45.10±0.34f 15.11±2.23d 7.08±0.53b 0.237±0.08h 64.00±2.13a 33.44±1.93e 29.94±1.51f oprc415 
54.96±5.52d 8.478±1.25i 11.02±1.88a 0.273±0.06g 50.00±1.69bc 58.15±8.36b 46.50±5.47c p1 

 The averages with the same letters in each column is not significant                          .باشند دار می های با حروف مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنی میانگین

 
 های گالیول . همبستگی بین صفات کمی در ژنوتیپ4جدول 

Table 4. Correlation of quantitative traits in genotypes of gladiolus 
Characters 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Plant height 1.000 
                 

Num. of florets per spike 0.15 1.000 
                

Peduncle length -0.94** 0.73** 1.000 
               

Floret length  -0.07 0.54** 0.58** 1.000 
              

Floret width  0.44** 0.60** 0.33* 0.45** 1.000 
             

Leaf width  -0.06 0.73** 0.70** 0.60** 0.37* 1.000 
            

Leaf length  0.28* 0.39* 0.05 0.33* 0.41** 0.26* 1.000 
           

Stem diameter  -0.21* 0.73** 0.77** 0.48** 0.40** 0.78** 0.24* 1.000 
          

Spike length  0.13 0.77** 0.55** 0.72** 0.65** 0.62** 0.49** 0.62** 1.000 
         

Bud diameter  -0.17 -0.15 -0.21* 0.25* 0.02 -0.09 -0.20* -0.34* -0.10 1.000 
        

vase life 0.13 0.73** 0.30* 0.42** 0.28* 0.57** 0.46** 0.33* 0.57** -0.26* 1.000 
       

Corm weight  0.14 0.23* -0.02 0.01 -0.15 0.25* 0.43** 0.15 0.33* -0.41** 0.52** 1.000 
      

Corm diameter  0.00 0.21* 0.04 0.09 -0.14 0.29* 0.29* 0.26* 0.35* -0.43** 0.47** 0.90** 1.000 
     

num. of cormlet per corm 0.46** 0.09 0.14 -0.22* 0.23* -0.15 -0.14 0.01 -0.06 -0.37* -0.27* -0.35* -0.49** 1.000 
    

Cormlet weight  0.28* -0.21* -0.34* 0.01 0.15 0.05 0.29* -0.06 -0.10 -0.06 0.008 0.18 0.23* -0.18 1.000 
   

cormlet diameter  0.33* 0.26* 0.37* 0.12 0.09 0.54** 0.01 0.66** 0.12 -0.36* 0.02 -0.11 0.02 0.15 0.21* 1.000 
  

Yield of cormlet per plant 0.75** -0.26* -0.43** -0.30* 0.25* -0.43** 0.006 -0.45** -0.14 -0.15 -0.24* -0.12 -0.16 0.51** 0.35* -0.27* 1.000 
 

Yield of corm and cormlets per plant 0.25* 0.19 -0.08 -0.02 -0.12 0.19 0.43** 0.08 0.31* -0.43** 0.49** 0.98** 0.89** -0.28* 0.23* -0.15 0.02 1.000 

 .Significantly differences at 1% and 5% of probability levels, respectively :* ,**                       درصد.  1و  5دار در سطح احتمال  معنی تفاوت**، *: 



 آمستردام رقم ولیگال یفیک و یکم صفات بر یخودگشن ریتأثعظیمی:  035

 
 

 

 یکم صفات نیبی همبستگ

 که، که داد نشان (4 )جدول صفاتی همبستگ بیضرا

 (≥75/7P) دار یمعن و مثبتی همبستگ نیشتریب

 پداژه وزن با (پداژک و پداژه) عملكرد به مربوط

(18/7=+r،) پداژه وزن با پداژه قطر (17/7=+r،) 

 و (r=+81/7) پداژه قطر با (پداژک و پداژه) عملكرد

 (≥75/7P) دار یمعن وی منفی همبستگ نیشتریب

 بودند. (r=-14/7) بوته ارتفاع با دمگل طول به مربوط

 (≥71/7P) دار یمعن و مثبتی همبستگ زانیم نیکمتر

 پداژک قطر (،r+=25/7) گلچه تعداد با پداژه قطر نیب

ی همبستگ بیضرا بودند. (r+=25/7) پداژک وزن با

 قطر و وزن شیافزا با که ادد نشان صفات نیب ساده

 انیب با ابد،ی یم شیافزا (پداژک و پداژه) عملكرد ،پداژه

 کننده نییتعی فاکتورها ازی كی که گفت توان یم گرید

 پداژه قطر و وزن زانیم (،پداژک و پداژه) عملكردی برا

 توان یم ها نهاده وی باغ اتیعمل در رییتغ با که است

 بازده (،پداژک و هپداژ) عملكرد شیافزا جهت در

 و مثبتی همبستگ کرد. افتیدر اهیگ ازی تر مطلوب

 در گل اندازه و ساقه طول برگ، عرض دری دار یمعن

 Azimi ) نمودند گزارش رانیای بوم وی آلمان یها زنبق

et al., 2018; Azimi et al., 2012). مطالعات ریسا در 

 با گلچه طول و سنبله طول با برگ طول ول،یگال در

 دادند نشان مثبتی همبستگ سنبله طول و وزن

(Suresh, 2015.) دری دار یمعن و مثبتی همبستگ 

 & Misra توسط ولیگال در سنبله طول با گلچه تعداد

Singh (1989)  وMonika et al. (2008) است. شده انیب 

 

 ها پیژنوتی بند گروه

 داد نشان وارد روش اساس بر ها پیژنوت یبند گروه جینتا

 دندروگرام +54 اسیمق از برش خط میترس اساس بر که

 شدند. میتقس گروه سه به ،5 شكل تابع( هیتجز تأیید)

 اول گروه ریز در که بود گروه ریز دو شامل اول گروه

oprc45، oprc48 و oprc49 دوم گروه ریز در و oprc46 

 ها پیژنوت ریسا به نسبت صفات اکثر در گرفتند، قرار

 در اند. گرفته قرار متفاوت گروه در و هبودی برتری ادار

 سوم گروه گرفت. قرار والد فقطیی تنها به دوم گروه

 ،oprc411 اول گروه ریز در که بود گروه ریز دو شامل

oprc412 و oprc413 دوم گروه ریز در و oprc414 و 

oprc415 که داد نشان جینتا .(5 )شكل گرفتند قرار 

 در اول نسل ردی خودگشن از حاصلی ها پیژنوت

 در گرفتند. قرار خود والد به نسبتی متفاوتی ها گروه

 شیافزا با و استی كیژنت تنوع ازمندین انتخاب ،ینژاد به

 تر گسترده انتخاب دامنه تیجمع كی دری كیژنت تنوع

 در بذر اتیخصوص اساس بر نتاجی بند گروه در شود. یم

 از حاصل نتاج که، داد نشان (Azimi, 2019) ولیگال

 صفات اکثر در red Advanceو Amsterdamی تالق

ی ها گروه در و بودهی برتری دارا نتاج ریسا به نسبت

ی نتاج نیبی كیژنت قرابت نیباالتر و گرفتند قرار متفاوت

 یتالق و Rose supreme با Amsterdamی تالق از که بود

red  Advance با White prosperity آمدند. دست به 
 

 ها ملعا به هیتجز

 1 که، داد نشان ماکسیوار چرخش روش به هیتجز نتاج

 را کل راتییتغ از درصد 80/81 مجموع در اول عامل

 از درصد 52/33 اول عامل در .(1 )جدول کردند هیتوج

 تعداد صفات عامل نیا در که کرد هیتوج را راتییتغ

 گل عمر و سنبله طول ساقه، قطر برگ، عرض گلچه،

 دوم عامل بودند.ی عامل مثبت بیضرا نیباالتری دارا

 نیا در که کرد هیتوج را راتییتغ از درصد 35/51

 و پداژه عملكرد و پداژه قطر ،پداژه وزن صفات عامل

 نیا که بودی عامل مثبت بیضرا نیباالتری دارا پداژک

 27/51 سوم عامل شد. دهینام پداژه عامل نامه ب عامل

 صفات عامل نیا در که کرد هیتوج را راتییتغ از درصد

 عملكرد و پداژک تعداد گلچه، عرض بوته، ارتفاع

 عامل بود.ی عامل مثبت بیضر نیباالتری دارا پداژک

 در که کرد هیتوج را راتییتغ از درصد 15/57 چهارم

 نیباالتر غنچه قطر و گلچه طول صفات عامل نیا

ی دارا پداژک قطر و پداژک تعداد و مثبت بیضر

 51/0 پنجم عامل بود.ی عاملی منف بیضر نیباالتر

 صفات عامل نیا در که کرد هیتوج را راتییتغ از درصد

 بودند،ی عامل مثبت بیضر نیباالتر پداژک قطر و وزن

در تجزیه  شد. دهینام پداژک عامل نامه ب عامل نیا که

های مختلف گل سوسن  ها در جمعیت به عامل

 عامل اول در مجموع 1نشان داد که  ، نتایجچلچراغ

 کردند هدرصد از واریانس کل را توجی 53/85

(Sayadian et al., 2013). 
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 صفت گالیول 58در  های اصلی تجزیه به عامل. نتایج 1جدول 
Table 5. Result of factor analysis for 18 traits of gladiolus  

Factor 5 Factor 4 Factor 3 Factor 2 Factor 1 Characters 
-0.092 0.064 0.518 0.182 0.009 Plant height 
-0.200 0.036 0.124 -0.121 0.357 Num. of florets per spike 

-0.204 -0.130 -0.008 -0.281 0.283 Peduncle length 
0.127 0.326 -.0006 -0.171 0.270 Floret length 
0.138 0.172 0.406 -0.145 0.197 Floret width 
0.147 -0.044 -0.053 -0.123 0.348 Leaf width 

0.183 0.146 0.169 0.185 0.218 Leaf length 
0.091 -0.249 -0.045 -0.187 0.332 Stem diameter 

-0.086 0.166 0.129 -0.036 0.347 Spike length 

0.103 0.585 -0.126 -0.166 -0.110 Bud diameter 
-0.118 0.210 -0.007 0.128 0.301 Vase life 

-0.126 -0.068 -0.111 0.434 0.204 Corm weight 

-0.014 -0.108 -0.176 0.388 0.216 Cormlet diameter 
-0.237 -0.337 0.418 -0.167 -0.074 Num. of cormlet per corm 

0.715 -0.008 0.140 0.220 0.004 Weight cormlet 

0.420 -0.451 -0.072 -0.197 0.149 Cormlet diameter 
0.054 -0.026 0.487 0.154 -0.158 Yield of cormlet per corm 
-0.119 -0.073 -0.039 0.461 0.182 Yield of corm and cormlets per Plant 
1.37 1.89 2.73 3.48 5.96 Eigen value 

85.87 78.23 67.68 52.48 33.12 Cumulative variation (%) 
7.65 10.56 15.20 19.36 33.12 Variance percentage (%) 

 

 
 روش وارد به  کمی صفت 58 با استفاده ازهای گالیول  ژنوتیپ بندیخوشه. 5شكل 

Figure 1. Cluster analysis of gladiolus using 18 quantitative traits based on the Ward method 
 

 صفات کیفی

با  oprc46 ،رنگ گل سفید oprc45  در والد و ژنوتیپ

های  و در ژنوتیپابلق )رگه قرمز(  -فیدرنگ گل س

oprc48  وoprc411  رنگ گل کرم مشاهده شد، در

  oprc415 و oprc49 ،oprc412 ،oprc413های  ژنوتیپ

 oprc414رنگ( و در ژنوتیپ  رنگ گل قرمز روشن )کم

(. 5رنگ( مشاهده شد )جدول رنگ گل صورتی روشن )کم

 رنگ به لیتما ها پیژنوت گل رنگ که داد نشان جینتا

 لیتما و دیسف رنگ ،غالب رنگ نیبنابرا باشد، یم دیسف

 نیتر جذاب ازی كی گل رنگ باشد. یم دیسف رنگ به

 دری اقتصاد جنبه از و داریخر نظر از انتخاب در هایژگیو

 و گل اصالح دری اصل اهداف ازی كی و بودهی نتیز اهانیگ

ی ها افتهی جینتا .است گل رنگ رییتغی نتیز اهانیگ

(Azimi et al., 2017) که داد نشانی آلمان زنبق گل در 

 جینتا است. دیسف و بنفش ،یارغوان رنگ وراثت نیشتریب

 زنبق جنس در Huang Su Zhen et al. (1997) قاتیتحق

 بود.ی ارغوان ازی بیترک گل، رنگ وراثت که، داد نشان

 و آمستردام والد در گلچه گلوگاه دری رنگی ها لكه

 دری ول نشد. مشاهده oprc49 و oprc46ی اه پیژنوت

 )جدول شد مشاهده قرمز و دیسفی ها لكه ها پیژنوت ریسا

نتاج از نظر  گیری در سیكالمن نشان داد که، دورگ (.5

با والدین خود اختالف  ،های سفید روی برگ شكل طرح

 تنوع رنگ و شكل گل ولی از نظر ،چندانی نشان ندادند

 (.Naderi et al., 2015متفاوت بودند )
 

 

 

 

Name of Observation or Cluster

oprc415

oprc414

oprc412

oprc413

oprc411

p1

oprc46

oprc49

oprc48

oprc45

Semi-Partial R-Squared

0.000 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 0.225 0.250 0.275 0.300 0.325 0.350



 آمستردام رقم ولیگال یفیک و یکم صفات بر یخودگشن ریتأثعظیمی:  038

 
 

 

 

 

 

 

 F1هیبریدهای های زینتی در رقم آمستردام و  . ویژگی5جدول 

Table 6. Ornamental traits in Gladiolus grandiflorus cv. ‘Amsterdam’ (p1) and their F1 hybrids 
Flower: attitude 

(upright, semi-upright,  

horizontal, semi-upright  
horizontal) 

Flower: shape in  

front view 

(triangular, star- 
shaped, round) 

Spike: arrangement  

of flowers 

(one row, zig-zag,  
two rows, irregular) 

Perianth tube:  

distribution of  

color spots in  
the bottleneck 

Flower  

color 

Parent/ 

genotypes 

Semi-upright star-shaped one row - White Amsterdam 

horizontal triangular zig-zag White spot White oprc45 
Semi-upright horizontal star-shaped one row - White-particolored oprc46 

Semi-upright horizontal round one row Red spot cream oprc48 

Semi-upright round one row - Light Red oprc49 
Semi-upright horizontal star-shaped one row Red spot cream oprc411 

Semi-upright triangular irregular - Light Red oprc412 

Semi-upright star-shaped one row Red and White spots Light Red oprc413 

Semi-upright horizontal star-shaped zig-zag Red spot Light pink oprc414 

Semi-upright horizontal round one row White spot Light Red oprc415 

 

های رنگی )سفید و  نتایج نشان داد که وجود لكه

قرمز( در دهانه گلچه )گلوگاه( صفت غالب بوده و در 

آرایش گلچه روی ها نمایان شده است.  اکثر ژنوتیپ

بصورت  oprc414 و oprc45های  سنبله در ژنوتیپ

صورت نامنظم و در والد  به oprc412زیگزاگ، در 

ردیفه  صورت تك ها به آمستردام و سایر ژنوتیپ

و  oprc45های  مشاهده شد. شكل گلچه در ژنوتیپ

oprc412 صورت مثلثی، در  بهoprc48 ،oprc49  و

oprc415 ها  صورت گرد و در والد و سایر ژنوتیپ به

ده شد. حالت گلبرگ در ای مشاه صورت ستاره به

صورت افقی، در والد آمستردام و  به oprc45ژنوتیپ 

صورت  به oprc413و  oprc49 ،oprc412های  ژنوتیپ

صورت نیمه راست  ها به نیمه راست و در سایر ژنوتیپ

 .افقی مشاهده شد

 کلی یریگ جهینت

 و کشور داخل در ولیگال دیجد رقم های به روزافزون ازین

 با .داردی ادیز تیاهم دیجد ارقام دیتول تسم به كردیرو

 گلخانه در ها پیژنوت هیکل کشت مكان که این به توجه

 ،صفات در موجود تنوع ازی ادیز بخشبنابراین  و بوده

 نیا بر طیمحتأثیر  باشدمی یكیژنت عوامل ازی ناش

 و دیسف )ی رنگی ها لكه وجود است. بوده کمتر صفات

 اکثر در و بوده غالب صفت گاه()گلو گلچه دهانه در قرمز(

 در )آمستردام( والد داد نشان جینتا شد. انینما ها پیژنوت

 قطر و سنبله طول سنبله، در گلچه تعداد مهم صفات

ی ها پیژنوت باشد. یم برتر اول نسلی ها پیژنوت از پداژک

oprc45 د،یسف گل رنگ با oprc49 کم قرمز گل رنگ با 

 و قرمز( )رگه ابلق -دیسف گل رنگ با oprc46 رنگ،

oprc48 را دیجد رقم عنوان بهی معرف تیقابل کرم رنگ با 

 داشت. خواهند
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