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Background and Objectives: Studies of native plants are very attractive 
as valuable reserves and pristine species in the study of plant diversity. The 

Iridaceae family is valuable and have special importance in the ornamental-

medicinal plants industry. Yellow flag that often grows in wetlands and 

very humid places is a famous ornamental plant and has economic value in 

the perfume industry. The study of plant morphological traits as a basis for 

genetic diversity is very efficient and based on this in the present study, 

yellow flag diversity based on morphological traits has been studied. 

 

Materials and Methods: In this study, 16 accessions of yellow flag 

species in Guilan and Mazandaran provinces from the coasts from Astara 

to Juibar were identified and collected by field studies and also grouped 
into three populations based on their geographical location. Thirteen 

morphological and ornamental attributes of yellow flag including length, 

width and number of leaves, length and diameter of peduncle, length and 

width of pendant, length and width of cream, length and width of petals, 

number of flowers per branch and flowering branch length have been 

carefully measured. In order to perform analysis of variance and compare 

the mean data of morphological traits in a completely randomized design in 

three replications have been evaluated using SAS software and graphs were 

drawn using Excel software and principal component analysis has been 

evaluated using SPSS software. The data were embedded in NTedit 

software to generate the matrix. To determine the similarity of 16 studied 

accessions and group them in terms of phenotypic characteristics 
(morphology), cluster analysis was performed.  

 

Results: The results of analysis of variance showed that all ornamental 

morphological traits of yellow flag including length, width and number of 

leaves, pedicel length and diameter, sepal length and width, style length 

and width, petal length and width, number of flowers and stem length 

showed significant differences in the studied accessions at the level of 1 

and 5 percent. In cluster analysis, it was found that the studied populations 

were divided into four main groups in terms of traits measured from the 

cut-off points obtained in clustering the whole populations. Thus, 

accessions F, P, H, M, O, K, E, and G in the first group, accessions B, J, I, 

 



 1401، 3، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشریه پژوهش

 

106 

L, A and N in the second group, accession C in the third group and 

accession Q in the group of four clusters have been became. The results 

obtained from the correlation table of quantitative traits show that the most 

positive and significant correlations are related to sepal length and sepal 

width (r = 62%), sepal width and petal width (r = 68%) as well as sepal 

width and style width. (r = 61%). The mentioned parameters are one of the 

most important ornamental traits in iris and the existing correlations show 

that the factors that improve each of them can probably also improve the 

traits associated with them. 
 

Conclusion: The findings of the analysis of the present study indicate that 

there is considerable variation in morphological traits among the studied 

accessions. From the results of vegetative and reproductive traits, it can be 

inferred that Ramsar accession has more potential in the field of 

morphological studies of yellow flag. This indicates that there is a good 

genetic potential among yellow flag accessions in Guilan and Mazandaran 

provinces as one of its distribution centers in Iran. Therefore, breeders in 

the field of ornamental plant breeding can identify the desired traits and 

characteristics in commercial ornamental plants to collect hereditary 

reserves. 
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  های کلیدی: واژه

 اکوتیپ، 

  ای، خوشه تجزیه

 ژنتیکی،  ذخایر

 زنبق مردابی، 

  ژئوفیت زینتی
 

های های بکر در پژوهشمطالعات گیاهان بومی به عنوان ذخایر ارزشمند و گونه هدف: و سابقه

دارویی ارزشمند بوده و دارای  -صنعت گیاهان زینتی تنوع بسیار جذاب هستند. خانواده زنبق در 

های بسیار مرطوب رشد کرده، از ها و مکانای است. زنبق مردابی غالباً در تاالبجایگاه ویژه

باشد. بررسی صفات سازی میگیاهان زینتی معروف و دارای ارزش اقتصادی در صنعت عطر

بسیار کارا بوده و بر همین اساس در پژوهش شناسی گیاهان به عنوان پایه تنوع ژنتیکی ریخت

 شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. حاضر تنوع زنبق مردابی بر پایه صفات ریخت
 

های زنبق مردابی در دو استان گیالن و توده از گونه 16در این مطالعه،  ها: روش و مواد

آوری مطالعات میدانی شناسایی و جمع مازندران از سواحل منتهی به آستارا تا جویبار به کمک

بندی شدند. سیزده ها در سه جمعیت گروه چنین بر اساس موقعیت جغرافیایی آن شده و هم

شناسی شامل طول، عرض و تعداد برگ، طول و قطر دمگل، طول و عرض آویز، ویژگی ریخت

هنده به دطول و عرض خامه، طول و عرض گلبرگ، تعداد گل روی شاخه و طول شاخه گل

های صفات دقت سنجش گردیدند. جهت انجام تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده

و تجزیه به  SASافزار  سه تکرار با استفاده از نرم در تصادفی کامالً شناسی در قالب طرح ریخت

ماتریس ها برای تولید مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده SPSSافزار های اصلی به کمک نرم لفهؤم

ها  بندی آنتوده مورد مطالعه و گروه 16قرار گرفتند. برای تعیین شباهت  NTeditافزار در نرم

 ای انجام شد. شناسی(، تجزیه خوشههای فنوتیپی )ریختاز نظر ویژگی
 

شناسی زینتی زنبق ها نشان داد همه صفات ریختنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها:یافته

ل، عرض و تعداد برگ، طول و قطر دمگل، طول و عرض آویز، طول و عرض مردابی )طو
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های مورد دهنده( در تودهخامه، طول و عرض گلبرگ، تعداد گل روی شاخه و طول شاخه گل

ای داری در سطح احتمال یک و پنج درصد نشان دادند. در تجزیه خوشهبررسی تفاوت معنی

لحاظ صفات سنجش شده از بین نقاط برش  های مورد بررسی ازمشخص شد برای جمعیت

ها به چهار گروه اصلی تقسیم شدند. بدین صورت که بندی کل جمعیتدست آمده در خوشه هب

گروه دوم،  Nو  B ،J ،I ،L ،Aهای در گروه اول، توده Gو  F ،P ،H ،M ،O ،K ،Eهای  توده

دست آمده از جدول  هب بندی شدند. نتایجگروه چهار خوشه Qگروه سوم و توده  Cتوده 

دار مربوط به طول ترین همبستگی مثبت و معنی دهد که بیشهمبستگی صفات کمی نشان می

چنین  ( و همدرصد = r 68(، عرض آویز و عرض گلبرگ )درصد = r 62آویز و عرض آویز )

برده از صفات زینتی  های نام شاخص( وجود دارد. درصد = r 61عرض آویز و عرض خامه )

یک  دهد عواملی که سبب بهبود هر های موجود نشان میدر زنبق بوده و همبستگی شاخص

 تواند سبب ارتقاء صفات همبسته با آنان نیز گردد.می شوند، احتماالً
 

های مورد بررسی از نظر صفات  آن است که توده بیانگردست آمده  هنتایج ب گیری: نتیجه

باشند. در مجموع صفات رویشی و زایشی مورد سنجش ای میمالحظهشناسی تنوع قابل ریخت

شناسی زنبق تری در حوزه مطالعات ریخت توان استنباط کرد که توده رامسر پتانسیل بیشمی

های زنبق مردابی مردابی دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پتانسیل ژنتیکی خوبی بین توده

های پراکنش زنبق مردابی در ایران وجود از قطب عنوان یکیدر دو استان گیالن و مازندران به

توانند با شناسایی صفات نژادگر در حوزه اصالح گیاهان زینتی میگران بهرو پژوهشدارد. از این

 آوری ذخایز توارثی اهتمام ورزند. نظر در گیاهان زینتی تجاری به جمعهای مورد و ویژگی
 

 هوا  بوومی زنبور مرهابوی      ارزیابی تنوع تووهه (. 1401) سیده ساناز، رمضانپور، اکبر علی شکوهیان،، اسماعیل چمنی،، نیره قربانی،: استناد

(Iris pseudacorusبر پایه صفات ریخت ) 105-125(، 3) 29، ها  تولید گیاهی پژوهشنشریه . شناسی. 

                   DOI: 10.22069/JOPP.2022.19557.2881 
 

                       نویسندگان. ©ناشر: هانشگاه علوم کشاورز  و منابع طبیعی گرگان                                         
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 مقدمه

ترین و  بزرگ  Iris، جنس Iridaceaeدر خانواده

علت داشتن  های هستند که بلپه ترین گیاهان تکقدیمی

های العاده متنوع به عنوان گل ها و صفات فوقرنگ

شوند. بر اساس منابع، شاخه بریدنی کشت میباغی و 

گونه آن در  20گونه زنبق وجود دارد که  300بیش از 

ها در ایران گزارش شده است. تعداد کروموزوم

باشد که در این می x2=n2=18-48های زنبق  گونه

است  n2=34 1های زنبق مردابیبین تعداد کروموزوم

(. زنبق از گیاهان زینتی مقاوم در برابر 3و  2، 1)

باشد که ریزوم آن دارای ارزش شرایط محیطی می

چنین نقش  اقتصادی در پزشکی باستان بوده و هم

مهمی در باغبانی زینتی، عطرسازی، فضای سبز، 

روزه نیز توسط داروسازی و صنایع غذایی دارد و ام

حوزه گیاهان زینتی و دارویی مورد  گران پژوهش

تر  (. زنبق مردابی بیش5 و 4توجه قرار گرفته است )

کند، های بسیار مرطوب رشد میها و مکاندر تاالب

وری را هوا و غوطههای بیپایین، خاک pHجایی که 

کند. این گیاه به سرعت توسط بذرها و یا میتحمل 

های کشت شده شود. تاالبریزوم در آب پراکنده می

 توانند جایگزین مناسبی با این گیاه ارزشمند می

های طبیعی تصفیه فاضالب در جوامع  امانهبرای س

مردابی با نام انگیلسی  (. زنبق7 و 6کوچک باشند )

Yellow flag های آن قابل تشخیص به راحتی با گل

های زرد و است زیرا تنها گونه زنبق وحشی با گل

تنوع صفات در بین  (.8باشد )های زیرزمینی میریزوم

ی بوده و زیستاعضای یک گونه ویژگی ذاتی فرایند 

 تنوع در گیاهان  یزیستبخش زیادی از تحقیقات 

شناسی متمرکز شده  ها و نشانگرهای ریختبر ویژگی

(. قبل از وارد کردن گیاهان وحشی و دارویی 9است )

های دقیق در بحث به کشت و صنعت نیاز به بررسی

باشد ها می سازی و یا اصالح آنشناخت تنوع، اهلی

                                                
1- Iris pseudacorus 

شناسی یا همان (. تنوع بر پایه صفات ریخت10)

های مختلف بررسی تنوع مورفولوژیک یکی از روش

ای مفید برای ژنتیکی است. این روش ایده

 (.11پالسم گیاهی است )گران و مدیریت ژرم پژوهش

یابی کل ژنوم ابزار نهایی بررسی تنوع ژنوم، توالی

ت است که حداکثر پتانسیل یک جمعیت را جمعی

دهد های مختلف فنوتیپی نشان میبرای بیان ویژگی

(. تنوع ژنتیکی اساس بقای گیاهان در طبیعت و 12)

بهبود محصول بوده و با تغییر سازوکارهای اقلیمی، 

پرورش انواع گیاهان مقاوم به تغییرات آب و هوا 

کند. وجود تنوع ژنتیکی به تری پیدا می بیش اهمیت

های مرتبط، ذخایر  های وحشی، گونه شکل گونه

تواند  یافته و غیره می های جهش پرورشی، الین

های مطلوب بوده و ممکن است به  عنوان منبع آلل به

 مقاوم به  ارقامکنندگان گیاه در اصالح  اصالح

(. با اهمیت 13شرایط آب و هوایی کمک کند )

روزافزون حفاظت از محیط زیست، استفاده از 

گیاهانی که قدرت کاهش آلودگی محیط را دارند 

تواند مفید باشد. تنوع و انتخاب ژنتیکی دو پایه  می

مثل هستند و انتخاب بسیار  اصلی هر برنامه تولید

و  14آید ) میکارآمد با تنوع ژنتیکی مطلوب به دست 

(. در تنوع ژنتیکی، ترکیب ژنتیکی ناهمگون باعث 15

 (.16شود )های متفاوتی به شرایط محیطی میواکنش

تنوع ژنتیکی اساس انتخاب فنوتیپی و ژنوتیپی است و 

های اصالح نژاد، آگاهی از تنوع نامهاولین قدم در بر

(. تنوع ژنتیکی در 1های وحشی است )گونه

های اصالح نژادی باید بر اساس ماهیت و سطح  برنامه

پالسم تعیین شود زیرا والدین با تفاوت  تنوع ژرم

توانند هیبریدهای هتروزیگوت ژنتیکی بیشتر می

نتایج بهتری  زیاد احتمالبه نند و تری تولید ک بیش

تنوع  (.15و  14نسبت به والدین خود تولید کنند )

باالی ترکیبات طبیعی در گیاهان اهمیت کشف ترکیبات 

دهد. این ترکیبات از جدید را افزایش می دارویی
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 آیند.  دفاعی گیاه به دست می امانهطریق تکامل س

ثر بودن این ؤانواع مختلف محصوالت طبیعی م

ها و ها، باکتریاستراتژی دفاعی را در برابر قارچ

(. عالوه بر این، تعیین 17دهد )ها نشان میویروس

تنوع ژنتیکی در داخل و بین جمعیت یک گونه، امکان 

ها را برای حفظ تنوع جمعیت روششناسایی بهترین 

شناسی، (. به نشانگرهای ریخت1سازد )ممکن می

شود که  نشانگرهای کالسیک یا ظاهری هم گفته می

در واقع همان صفات یا خصوصیات فنوتیپی قابل 

رویت هستند. این نشانگرها مبتنی بر چندشکلی در 

رنگ گل، شکل برگ و  دماننشکل ظاهری یک صفت 

های بومی از نظر (. گیاهان گونه زنبق18غیره هستند )

ها برای  منابع ژنتیکی ارزشمند بوده و تعیین تنوع آن

(. 4های اصالح نژادی در آینده ضروری است )برنامه

ت آب و هوایی تأثیر تغییرا سطوح تنوع ژنتیکی تحت

های اخیر قرار گرفته های انسان در سالو دستکاری

تواند با جداسازی است و تعداد باالی چندشکلی می

هیدرولوژیکی و جغرافیایی هر دو ناحیه توجیه شود 

(. بررسی و سنجش خصوصیات 15و  19)

های یک مرحله ضروری در برنامهشناسی  ریخت

اصالحی است زیرا امکان نظارت بر کیفیت ژنتیکی را 

ها را برای کند، بنابراین بهترین ژنوتیپفراهم می

(. 20کند )های اصالحی انتخاب میاستفاده در برنامه

ای مرتبط با پژوهش حاضر با عنوان تجزیه و مطالعه

شناسی در متغیره خصوصیات ریخت ندتحلیل چ

با بررسی صفات  Iris germanicaهیبریدهای 

ترین تفاوت را در قطر تاج،  شناسی زنبق بیشریخت

دهنده و طول دمگل یافته است و از قطر شاخه گل

نتایج دیگر این پژوهش مقادیر نسبتاً باالی 

پذیری برای ارتفاع بوته، طول و عرض آویز،  وراثت

 (.21) باشدل و عرض برگ میاندازه گ

 

های منحصر به فرد و جنبه با توجه به ویژگی

اقتصادی این گیاه زینتی با ارزش مانند قابلیت کشت 

های زینتی، عرضه به صورت گل بریدنی، گیاه در باغ

چنین  های ثانویه و همپاالیی، غنی در متابولیت

شناسی آن در ایران، مطالعه ریختناشناخته بودن تنوع 

رسد. بنابراین مطالعه تنوع آن کامالً ضروری به نظر می

شناسی حاضر اولین تالش برای تعیین تنوع ریخت

های بومی زنبق مردابی شمال ایران با استفاده از توده

 شناسی است.نشانگرهای صفات ریخت

 

 هامواد و روش

بر اساس  گیاهی:های آوری نمونهشناسایی و جمع

گیاهی زنبق مردابی در دو  توده 16مطالعات میدانی 

ها  استان گیالن و مازندران شناسایی شده و ریزوم آن

های (. ریزوم1آوری گردید )شکل جهت کشت جمع

نامبرده در پایان فصل گلدهی )اواخر تیرماه( بصورت 

آوری متر جمعسانتی 6تا  4تصادفی با قطر حدود 

ها به گذاری شدند. ریزومطور دقیق برچسب هشده و ب

های های مساوی تقسیم شده و در گلدانقسمت

متوسط با خاک رس+ پیت+ ماسه در ابتدای مردادماه 

کشت شدند. عملیات کاشت و نگهداری )شامل 

ها  بطور منظم شکنی( تا ظهور گلآبیاری، وجین، سله

و انجام گردیدند. طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی 

 GPSهای آزاد به کمک ها از سطح آب ارتفاع مبدا آن

ها  تعیین گردیده و همچنین پارامترهای هواشناسی آن

نیز از اداره هواشناسی کشور استعالم و ثبت شدند. 

آوری شده با توجه به موقعیت های جمعتوده

بندی شدند. جغرافیایی در سه سایت طبیعی گروه

یت که جمعیت یک ها در سه جمعبندی تودهگروه

 ، E،F ،G ،H ،I ،J ،K، دو شامل Cو  A ،Bشامل 

L،M   و سه شاملN ،O ،P  وQ  (.1است )جدول 

 



 و همکاران نیره قربانی ... / های بومی زنبق مردابی ارزیابی تنوع توده

 

111 

 
 .در دو استان گیالن و مازندران هاتودهآوری نقشه محل جمع -1شکل 

Fig. 1. Accession sampling map in two provinces of Guilan and Mazandaran. 
 

 .(Iris pseudacorusهای زنبق مردابی )مشخصات جغرافیایی توده -1جدول 
Table 1. Geographical characteristics of accessions of Iris pseudacorus. 

ساعت 

آفتابی 
sshn 

رطوبت 

نسبی 
um 

(%) 

 24بارش 

ساعته باران 
rrr24 

(mm) 

متوسط 

 دما

tm 

(C) 

 دمای

کمینه  
Tmin 

(C) 

دمای 

بیشینه 
Tmax 

(C) 

 ارتفاع

Altitude 
 دقت

Accuracy 

طول 

 جغرافیایی

Longitude 

عرض 

 جغرافیایی

Latitude 

 موقعیت
Location 

 کد نمونه
Sample 

Code 

4.7 78.1 2.7 16.6 13.2 20.4 -24 m 3 m 48° 55′ 05″ E 38° 01′ 45″ N 
کریخواجه  

Khajekari 
A 

4.7 78.1 2.7 16.6 13.2 20.4 -27 m 3 m 48° 54′ 45″ E 38° 06′ 32″ N 
 محلهزومه

Zoume Mahalleh 
B 

5.4 79.9 4.0 15.9 12.8 20.2 -25 m 3 m 48° 53′ 34″ E 38° 14′ 3″ N 
 زومهمحرم

Moharram Zoume 
C 

5.4 83.3 3.2 16.7 12.8 22.0 33 m 9 m 49° 38′ 02″ E 37° 11′ 28″ N 
 رشت

Rasht 
E 

4.9 82.7 4.0 16.7 13.2 21.4 -2 m 3 m 49° 49′ 56″ E 37° 13′ 21″ N 
 لولمان

Loulman 
F 

4.9 82.7 4.0 16.7 13.2 21.4 0 m 3 m 49° 42′ 28″ E 37° 16′ 44″ N جعفرآباد 

Jafarabad 
G 

5.5 82.8 5.3 17.3 15.0 20.7 -2 m 3 m 49° 21′ 29″ E 37° 17′ 8″ N 
 سراصومعه

Some′e sara 
H 

5.5 82.8 5.3 17.3 15.0 20.7 46 m 3 m 49° 06′ 53″ E 37° 26′ 41″ N 
 شاندرمن

Shanderman 
I 

5.0 81.6 3.7 14.5 11.7 18.7 56 m 3 m 49° 07′ 40″ E 37° 22′ 10″ N 
 ماسال

Masal 
J 

5.0 82.4 3.8 17.3 13.9 21.2 -16 m 3 m 49° 57′ 18″ E 37° 21′ 4″ N 
 صفرابسته

Safrabasteh 
K 

5.6 81.7 3.9 16.7 12.0 21.8 -16 m 3 m 50° 00′ 36″ E 37° 14′ 26″ N 
 الهیجان

Lahijan 
L 

5.7 80.8 3.2 17.2 12.9 20.5 -25 m 3 m 50° 21′ 01″ E 37° 06′ 39″ N 
 رودسر

Roudsar 
M 

5.0 81.7 3.6 17.2 14.3 20.6 -22 m 3 m 50° 35′ 04″ E 36° 57′ 51″ N 
 رامسر

Ramsar 
N 

5.7 80.7 4.1 17.1 14.0 20.7 -23 m 3 m 51° 03′ 13″ E 36° 43′ 56″ N 
 نشتارود

Nashtaroud 
O 

5.3 81.2 1.9 17.3 13.4 22.6 9 m 3 m 52° 30′ 41″ E 36° 29′ 43″ N 
 آمل

Amol 
P 

6.3 78.5 1.9 17.4 13.0 23.0 -20 m 3 m 52° 57′ 15″ E 36° 41′ 42″ N 
 جویبار

Jouybar 
Q 
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سیزده ویژگی  شناسی:سنجش صفات ریخت

شناسی( و زینتی زنبق مردابی موفولوژیک )ریخت

شامل طول، عرض و تعداد برگ، طول و قطر دمگل، 

طول و عرض آویز، طول و عرض خامه، طول و 

عرض گلبرگ، تعداد گل روی شاخه و طول شاخه 

موردنظر به دقت توسط متر توده  16دهنده در گل

کش و کولیس دیجیتال سنجش گردیدند. نواری، خط

زمان در فصل گلدهی در  طور هم هها ببردارییادداشت

 اواخر اردیبهشت صورت پذیرفت. 

جهت انجام  ها:پردازش و تجزیه و تحلیل داده

های صفات تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده

سه  در تصادفی امالًک شناسی در قالب طرحریخت

تکرار )سه گلدان در هر تکرار( با استفاده از نرم افزار 

SAS  مورد ارزیابی قرار گرفتند و رسم نمودارها به

ها با انجام شد. مقایسه میانگین Excelافزار  کمک نرم

در سطح احتمال پنج درصد  LSDاستفاده از آزمون 

افزار  نرم ها برای تولید ماتریس درانجام پذیرفت. داده

NTedit افزار  قرار گرفتند. با استفاده از نرم

NTSYSpcضرایب شباهت ،Jacard  ،Simple 

Matching (SM و )Dice های با الگوریتم

UPGMA،Single  (Slinkو )Complete  (Clink )

محاسبه شد و دندروگرام هر ماتریس با استفاده از 

ترین های ذکر شده رسم گردید. برای انتخاب بهروش

بندی و ضریب شباهت از ضریب روش خوشه

(. تجزیه به 24و  23، 22همبستگی استفاده شد )

 انجام  SPSSفزار های اصلی نیز توسط نرملفهؤم

 شد.

توده  16برای تعیین شباهت  طراحی دندروگرام:

های ها از نظر ویژگی بندی آنمورد مطالعه و گروه

ای انجام شد. با شناسی(، تجزیه خوشهفنوتیپی )ریخت

گیری صفات و توجه به تفاوت بین واحدهای اندازه

تفاوت زیاد در انحراف استاندارد صفات با واحد 

 ه و ها ابتدا استاندارد شدگیری یکسان، داده اندازه

بندی مورد استفاده قرار گرفت سپس در برنامه گروه

(25 .) 

 

 نتایج و بحث

صفات  دول تجزیه واریانس نشان داد همهنتایج ج

شناسی زینتی زنبق مردابی شامل طول، عرض و ریخت

تعداد برگ، طول و قطر دمگل، طول و عرض آویز، 

عرض گلبرگ، تعداد گل طول و عرض خامه، طول و 

های مورد دهنده در تودهروی شاخه و طول شاخه گل

داری در سطح احتمال یک و پنج بررسی تفاوت معنی

دار یک و های معنی(. تفاوت2درصد داشتند )جدول 

دهنده تنوع مناسب  پنج درصد موجود در نتایج نشان

باشد. بنابراین شناسی مورد بررسی میصفات ریخت

های دو استان گیالن و مازندران، از بین تودهتوان می

های دارای صفات شاخص را گزینش کرده و در توده

(. در 26های اصالحی مورد استفاده قرار داد )پژوهش

چون تعداد گل، عرض گلبرگ، طول  برخی صفات هم

ترتیب  تری )به خامه و طول آویز ضریب تغییرات بیش

دست آمده است  ه( ب4/11و  8/11، 8/12، 7/10

(. جهت تعیین و بررسی مقدار تنوع 2)جدول 

شود خصوصیات از ضریب تغییرات نیز استفاده می

(. نتایجی که با تنوع باالی صفات همراه است، 27)

تری برای صفت موردنظر  تر و بیشدامنه گزینش دقیق

تری  در این حالت صفاتی که تنوع بیشکند. فراهم می

تری را ها، دامنه انتخاب وسیع دارند نسبت به باقی آن

دهد که در نهایت در فرایند نژادگر قرار میدر اختیار به

گزینش بستری برای بهبود صفات ایجاد خواهد شد 

پور و همکاران (. طبق نتایج پژوهش اسماعیل28)

( نیز محاسبه ضریب تغییرات در سنجش تنوع 2014)
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تواند معیار مناسبی باشد چراکه واحد صفات می

دهنده تنوع تر آن نشان ای نداشته و مقادیر بیش ویژه

دیر باالتر رو مقا(. از این29تر است ) فنوتیپی بیش

دارا  تر کمیت صفات را بیش ضریب تغییرات، گستره

بوده و در انتخاب آن صفت خاص محدوده 

کلی باالتر بودن  طور هگیرد. بتری را در بر می گسترده

تواند ضریب تغییرات پارامترهای مورد سنجش می

دلیل قابل استنادی بر گستردگی دامنه تنوع ژنتیکی 

های بررسی شده باشد. تنوع فنوتیپی صفات و گونه

ثیر أت میزان زیادی تحتژنیک به مخصوصا صفات پلی

رو صفات طول گلبرگ و طول باشد. از اینمحیط می

ثیر أت تری دارند تحت برگ که ضریب تغییرات کم

اند تر اثرات ژنتیکی نسبت به اثرات محیطی بوده بیش

( 2010همکاران ) (. طبق پژوهش عظیمی و31و  30)

تواند تنوع باالیی محیطی متنوع ایران می شرایط زیست

های زنبق داخل کشور بوجود بیاورد. نتایج برای گونه

های بومی ایران تجزیه واریانس در مطالعه تنوع زنبق

داری بین صفات مورد آن بود که اختالف معنی بیانگر

سنجش بوده و باالترین ضریب تنوع صفات به عرض 

چنین در بررسی تنوع  (. هم32رگ مربوط بوده است )ب

های وحشی زنبق در تونس نشان شناسی گونهریخت

دار زیادی در صفات قطر گل، داده است که تنوع معنی

 (.33ارتفاع گل، طول ریش و قطر بذرها وجود دارد )

 
 . Iris pseudacorusزنبق مردابی شناسی  ریختهای مختلف بر صفات  توده جزیه واریانس )مجموع مربعات( اثرت -2جدول 

Table 2. Analysis of variance of morphological traits in Iris pseudacorus accessions. 
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 داریو عدم معنی 05/0، 01/0داری در سطح به ترتیب معنی nsو  *، **
ns, ** and * Non-significant and significant at the 0.01 and 0.05 probability levels, respectively 
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در مطالعات تنوع، صفاتی که دارای سطوح پایین 

 دهنده ها هستند نشان تنوع فنوتیپی در بین جمعیت

 زیاد احتمالبه سازگاری ضعیف گیاه با محیط بوده و 

عامل مهمی در خطر انقراض آن است. بر این اساس، 

حفاظتی برای حفاظت و های  راهبردالزام اجرای 

گردد. به دلیل های طبیعی پیشنهاد می مدیریت جمعیت

ها، کاهش دامنه سطوح پایین تنوع در بین آن جمعیت

سازگاری و سازگاری ضعیف، تبادل ژن در بین 

ها باید با پیوند گیاهان منفرد یا جمعیت

های انتخابی دستی برای افزایش تناسب  افشانی گرده

 (.34د )ها ترویج شونسل

دست آمده از جدول مقایسه میانگین  هاطالعات ب

ترین  دهد، بیش( نشان می3صفات فنوتیپی )جدول 

متر( و سانتی 7/110رشت )توده طول برگ در 

متر( سانتی 36/67زومه )محرمتوده ترین آن در  کم

 27ترین ) رامسر بیشتوده بوده است. عرض برگ در 

متر( میلی 66/16زومه )محرمتوده متر( و در میلی

رامسر توده ها نیز در ترین بوده است. تعداد برگ کم

ترین تعداد برگ را  جویبار کمتوده ترین بوده و  بیش

ها های رویشی گیاهان، برگداشته است. در بین اندام

علت دخیل بودن در عمل فتوسنتز نقشی مهم در  هب

کنند. از و بقای گیاه ایفا میتولید کربوهیدرات موردنی

های بزرگتر با جذب نور خورشید رو برگ از این

تری تولید کرده و  تر، ترکیبات کربوهیدارتی بیش بیش

های اولیه تری در تولید متابولیت به تبع آن توانایی بیش

چون  (. در صفاتی هم35و ثانویه خواهند داشت )

( Qتعداد برگ در نمونه جویبار )طول، عرض و 

جا که طبق  دست آمده است. از آن هترین میزان ب کم

اطالعات هواشناسی موجود در جدول یک موقعیت 

تری نسبت به  جغرافیایی در این مکان رطوبت کم

طی سالیان متوالی آب  داشته است طبعاًها تودهدیگر 

است. ها بوده تر از دیگر نمونه در دسترس آن نیز کم

( پیشنهاد کردند که کاهش 1986شمیدا و همکاران )

اندازه و ابعاد اندام یک قاعده کلی برای گیاهانی است 

که در امتداد شیب آب و هوایی به سمت صحرا توزیع 

( دریافتند 2015(. فرجانی و همکاران )36شوند )می

اندازه ساقه و که در امتداد شیب مذکور، صفات گل و 

یابد. این برگ به طور کلی به سمت جنوب کاهش می

علت سازگاری  هتواند از طریق کاهش اتالف آب بمی

 (.33با خشکی باشد )

ش صفات زایشی، طول و قطر دمگل در بخ

متر( و ماسال میلی 1/15سرا )صومعهتوده ترتیب در  به

ترین مقدار  ترین و در جویبار کم متر( بیشمیلی 5/6)

رامسر توده چنین طول و عرض آویز در  را داشته و هم

باالترین میزان را داشته است. ارتفاع بوته، عرض و 

دازه گل و عرض برگ را می توان طول آویز، ان

عنوان صفات مفید در پرورش زنبق و برای انتخاب  به

(، بنابراین مطالعه و بررسی 21هیبریدها به کار برد )

باشد. ثیرگذار در این حوزه میأاین صفات قدمی ت

توده طول و عرض خامه، طول و عرض گلبرگ در 

توده ها در ترین میزان را داشتند. تعداد گل جویبار بیش

ترین بوده  جویبار کمتوده ترین و در  رودسر بیش

بریدنی هرچه ویژه شاخهاست. در گیاهان زینتی و به

تری تولید کند ارزش تجاری و  بوته تعداد گل بیش

زینتی آن باالتر خواهد رفت. بنابراین مطالعه و تعیین 

تواند پتانسیل باالیی تر می هایی با تعداد گل بیشتوده

 (. 37در این حوزه داشته باشد )
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 متغیره خصوصیاتدر پژوهش تجزیه و تحلیل چند

 Iris germanicaشناسی در هیبریدهای ریخت

و  10ها نشان داد که هیبریدهای زنبق مقایسه میانگین

نسبت به سایر هیبریدها و والدین زنبق اندازه گل  11

های برنامهها در  توان از آنتری داشتند و می بزرگ

ترین تفاوت  بیش 8اصالحی استفاده کرد. هیبرید زنبق 

 را در قطر تاج، قطر شاخه گل و قطر دمگل نشان داد

صفرابسته توده دهنده در (. طول شاخه گل21)

ترین بوده است.  زومه کممحرمتوده ترین و در  بیش

ای شاخه هایترین صفاتی که در گل یکی از مهم

 بلند ساقه که هاییبوتهاهمیت دارد ارتفاع گیاه است. 

 بریدنی برای استفاده جهت گل کنندمی تولید محکم و

هایی از رو شناسایی توده (. از این38هستند ) مناسب

 دارایتر  دهنده بیشگونه موردنظر با ارتفاع شاخه گل

های اصالحی، بررسی برنامه درباشد. اهمیت می

صفات زینتی ارزشمند و تجاری گیاهان بومی را 

ها ارتقاء داد.  توان با بررسی، مطالعه و گزینش آن می

قطر دمگل و طوقه در زنبق از صفات مهم 

باشد چرا که با افزایش قطر طوقه شناسی آن می ریخت

یابد. عالوه بر آن سبب قطر دمگل نیز افزایش می

ها در حین انتقال مزرعه تولید تا بازار گلاستحکام 

 (. 32فروش خواهد شد )

محاسبه و بررسی مقادیر حداکثر، حداقل، میانگین، 

صفات  13انحراف معیار و دامنه تغییرات مرتبط با 

های بومی شناسی رویشی و زایشی در تودهریخت

ده است. زنبق مردابی در جدول چهار آورده ش

دهنده باالترین دامنه تغییرات مربوط به طول شاخه گل

آن است که  بیانگرباشد و این مطلب و طول برگ می

تری از مقادیر را جهت انتخاب این صفات دامنه وسیع

میانگین، حداقل، حداکثر،  باشند.و اصالحات دارا می

( برای صفات CVانحراف معیار و ضریب تغییرات )

 P. sidoidesهای مختلف در جمعیتشناسی ریخت

همه صفات کمّی، دهد که سنجش شده و نشان می

باال در اکثر صفات  CVتنوعی را نشان دادند که با 

باال مشاهده شده  CVمورد مطالعه مشاهده شده بود. 

مثلی که شامل طول و عرض  در بین صفات تولید

آذین و عرض های گل، تعداد گل در هر گلگلبرگ

دهنده سطحی از تنوع در  ن است، نشانآذیگل

ها در های نامبرده است که در این زیستگاهجمعیت

ترین تنوع را در  حال رشد هستند. این صفات بیش

 (.27گیری شده نشان دادند )بین صفات کمی اندازه

های مرتبط با اصالح گیاهان، مطالعه و در پژوهش

 هایانتخاب نژادگان برای صفات بین تعیین همبستگی

دست آمده  هنتایج ب(. 38رسد )به نظر می ضروری برتر

( نشان 5از جدول همبستگی صفات کمّی )جدول 

دار ترین همبستگی مثبت و معنی دهد که بیشمی

(، درصد r =62مربوط به طول آویز و عرض آویز )

( و درصد = r 68عرض آویز و عرض گلبرگ )

( درصد = r 61چنین عرض آویز و عرض خامه ) هم

 برده از صفات زینتی شاخص وجود دارد. پارامترهای نام

دهد های موجود نشان میدر زنبق بوده و همبستگی

 زیاد احتمالبه یک شوند،  عواملی که سبب بهبود هر

با آنان نیز گردد. تواند سبب ارتقاء صفات همبسته می

درصدی بین طول برگ و طول  33دار همبستگی معنی

درصدی  33چنین همبستگی  دهنده و همشاخه گل

آن  بیانگردهنده با تعداد گل دار طول شاخه گلمعنی

تواند سبب است که بهبود و توسعه سیستم برگی می

عنوان  هعنوان نتیجه نهایی زنبق ب هافزایش تعداد گل ب

گیاه زینتی ارزشمند گردد. اگرچه برخی یک گیاه 

صفات با هم همبستگی منفی نشان دادند، که 

توان به همبستگی منفی در برخی از صفات را نمی

د مانند تغییرات ژنتیکی های خاص گیاهان منفرویژگی

، اما ممکن است با روابط ژنتیکی و توسعه نسبت داد

 (. 39بین برخی از صفات ترکیبی توضیح داده شود )

( همبستگی 2015در پژوهش فرجانی و همکاران )

 =85rداری بین قطر گل و ارتفاع گل )مثبت و معنی
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( درصد =66r( و لوله گلپوش و طول تخمدان )درصد

ای که در چنین در مطالعه (. هم33وجود داشته است )

ترین ایران انجام شده است قویهای بومی زنبق

همبستگی مثبت بین اولین تاریخ شکوفایی و آخرین 

تاریخ شکوفه، قطر گل و سطح گل، ارتفاع آویز و 

داری عرض برگ بوده است. همبستگی منفی معنی

(01/0>P ( بین دهانه ساقه )ارتفاع ساقه/ )ارتفاع برگ

ارتفاع ساقه((، سن گل و تاریخ اولین شکوفایی  –

گی بین برخی از ترکیبات صفات، فت شد. همبستیا

عنوان مثال، بین قطر گل و سطح گل، زیاد بوده  به

(98r= در حالیدرصد ،)  که همبستگی بین سایر

ها، مانند بین قطر گل و دهانه ساقه، کم بوده جفت

(. در بررسی تجزیه و 40( )درصد =01/0rاست )

شناسی در متغیره خصوصیات ریختتحلیل چند

داری همبستگی معنی Iris germanicaهیبریدهای 

بین صفات عرض برگ، ارتفاع دمگل و اندازه گل 

مشاهده شده است. طول ساقه با صفت اندازه گل 

دار، اما با صفات قطر طوقه و همبستگی مثبت و معنی

قطر شاخه گل همبستگی منفی نشان داده است. 

آن است که افزایش ارتفاع ساقه  بیانگربررسی نتایج 

باعث کاهش قطر طوقه و قطر شاخه گل و در نتیجه 

شود. اندازه گل و ارتفاع کاهش مقاومت گل می

استاندارد با قطر شاخه گل همبستگی منفی و 

داری داشته و قطر تاج با قطر شاخه گل  معنی

(. در 21همبستگی مثبت و معنی داری داشته است )

های پرورش و اصالحی زنبق، در برخی موارد  برنامه

گیری یک صفت را به هر دلیلی،  توان اندازه می

گیری  بر یا دشوار دانست و برای اندازه پرهزینه، زمان

داری  غیرمستقیم آن از سایر صفات که همبستگی معنی

 (.41با آن صفت دارند، استفاده کرد )

 
 . Iris pseudacorusهای مطالعه زنبق مردابی میان توده درشناسی  ریخت متغیرهای توصیفی آمار -4 جدول

Table 4. Descriptive statistics of morphological indices in Iris pseudacorus accessions. 
 دامنه تغییرات

Range 

 انحراف معیار
Stdeva 

 میانگین
Mean 

 حداقل
Min 

 حداکثر
Max 

 منابع تغییر
Source of variation 

 (Leaf Length) طول برگ 112.2 63.1 89.8 12.16 49.1

 (Leaf Width)عرض برگ  28 15 22.36 2.99 13

 (Number of Leaves)تعداد برگ  9 4 7.2 1.19 5

 (Pedicel Length)طول دمگل  15.5 4.5 10.314 2.34 11

 (Pedicel Diameter)قطر دمگل  7 3 5.114 0.75 4

 (Sepal Length) طول آویز 75 41 59.82 6.00 34

 ( Sepal Width)عرض آویز  41 22 29.28 4.51 19

 (Style Length)طول خامه  52 20 28.78 6.86 32

 (Style Width)عرض خامه  21 6 9.8 3.29 15

 (Petal Length)طول گلبرگ  41 10 15.98 6.88 31

 (Petal Width) عرض گلبرگ 13 3 4.64 2.06 10

 (Flower Number) تعداد گل 9 2 5.52 1.45 7

 (Stem Length)دهنده طول شاخه گل 116 56 90.62 12.95 60
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 . Iris pseudacorusهای زنبق مردابی  توده در (PCA) اصلی های مؤلفه به کل و تجزیه واریانس ویژه، مقادیر -6 جدول
Table 6. Eigen values, total variance and principal component analysis (PCA) of Iris pseudacorus accessions. 

 صفات
Traits 

1 2 3 

0.521 (Leaf Length) طول برگ
* 

0.424 -0.558
* 

0.526 (Leaf Width)عرض برگ 
* 

0.559
* 

-0.227 

0.602 (Number of Leaves)تعداد برگ 
* 

0.229 0.538
* 

0.552 (Pedicel Length)طول دمگل 
* 

-0.397 0.395 

0.701 (Pedicel Diameter)قطر دمگل 
* 

-0.152 0.390 

0.210 0.823- (Sepal Length) طول آویز
* 

0.280 

0.188 0.800 (Sepal Width)عرض آویز 
* 

0.358 

0.927- (Style Length)طول خامه 
* 

0.213 0.123 

0.815- (Style Width)عرض خامه 
* 

0.368 0.110 

0.963- (Petal Length)طول گلبرگ 
* 

0.059 0.019 

0.919- (Petal Width) عرض گلبرگ
* 

0.227 0.037 

0.580 (Flower Number) تعداد گل
* 

0.298 0.101 

0.608 (Stem Length)دهنده طول شاخه گل
* 

0.469 -0.357 

 5.789 2.587 1.335 (Eigen values) مقادیر ویژه

 44.52 64.43 74.69 (Cumulative variance))درصد(  واریانس تجمعی

 44.529 19.902 10.266 (Total variance) )درصد( واریانس کل

  باشد دار می معنی 5/0باالی  لفهؤم مقدار
Component coefficients are significant > 0.5 
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 . Iris pseudacorus های زنبق مردابیشناسی توده بر اساس صفات ریخت (PCA) های اصلی تجزیه و تحلیل مؤلفه -2شکل 
Fig. 2. Principal component analysis (PCA) based on Iris pseudacorus accessions morphological traits. 

 

دست  تر اطالعات به به منظور تجزیه و تحلیل بیش

های به دست شناسی، دادهآمده از نشانگرهای ریخت

های اصلی تجزیه و لفهؤآمده به کمک تجزیه به م

های اصلی لفهؤ(. تجزیه به م6جدول تحلیل شدند )

سه  توده زنبق مردابی شمال ایران را به 16توانست 

های اصلی  لفهؤلفه اصلی تقسیم کند. از تجزیه به مؤم

جهت کاهش تعداد متغیرهای اولیه، توصیف و تشریح 

تنوع کل موجود در یک جامعه و تبیین سهم صفات 

 از پیش معمول طور شود. به در تنوع کل استفاده می

 اصلی انجام هایمؤلفه به تجزیه ایخوشه تجزیه

 بندیگروه در که غیرهاییمت نسبی تا اهمیت گیرد می

  .(42گردد ) مشخص دارند، ایفای نقش هاخوشه

لفه اصلی اول، دوم و سوم در تجزیه به ؤسه م

و  58/2، 78/5ترتیب های اصلی با مقادیر ویژه به لفهؤم

درصد کل متغیرها را توجیه نمودند  7/74حدود  33/1

 عاملی ضرایب اصلی لفهؤم هر در(. 6)جدول 

بررسی  دار در نظر گرفته شدند ومعنی 5/0تر از  بزرگ

لفه اول ؤدهد منشان می 6نتایج ارائه شده در جدول 

طول برگ، عرض درصد، صفات  52/44با واریانس 

برگ، تعداد برگ، طول دمگل، قطر دمگل، طول خامه، 

عرض خامه، طول گلبرگ، عرض گلبرگ، تعداد گل و 

لفه دوم ؤدار بودند. در مدهنده معنیلطول شاخه گ

لفه سوم ؤعرض برگ، طول آویز و عرض آویز و در م

کلی طور هدار بودند. بطول برگ و تعداد برگ معنی

صفات کمی  13های اصلی، توانست لفهؤتجزیه به م

لفه اصلی بیان کند که ؤمورد ارزیابی را در قالب سه م

تغییرات ترین نقش  لفه اول بیشؤدر این میان م

آورده  6طور که در جدول  واریانس را نشان داد. همان

تر از یک هستند و این  شده است، مقادیر ویژه بیش

اند خوبی توانستهدهد صفات مورد سنجش بهنشان می
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درصد باالیی از گوناگونی موجود را تبیین کنند. نتایج 

لفه اصلی اول و دوم نتایجی مشابه ؤحاصل از رسم م

لفه اول ؤای نشان داد. بر اساس مخوشهبه تجزیه 

در یک گروه و  Qو  H،  I ،K ،B ،J ،Cهای توده

لفه دوم ؤاند. مها در گروه دوم جدا شده باقی آن

ها مجزا را در گروهی از دیگر توده Qو  Cهای  توده

ترین تفاوت ژنتیکی در  (. بیش2)شکل  کرده است

جمعیت  دست آمده و هزومه بو محرم منطقه جویبار

سوم پراکندگی باالتری را نشان داده است. در پژوهش 

های اصلی لفهؤ( تجزیه به م2018عظیمی و همکاران )

لفه ؤرا به هفت م p8گونه زنبق هیبرید و والدین  43

درصد واریانس کل تقسیم نموده  99/79اصلی یا 

ترین  بیش 06/18لفه اول با واریانس کل ؤاست. م

ترین رابطه مثبت با قطر  فه بیشلؤمقدار بوده و این م

ترین رابطه با طول  دهنده و قطر تاج و کمشاخه گل

 (. 21دمگل، عرض برگ و اندازه گل داشته است )

( مشخص شد برای 3ای )شکل در تجزیه خوشه

های مورد بررسی از لحاظ صفات سنجش جمعیت

بندی در خوشهدست آمده  هشده از بین نقاط برش ب

اند. ها به چهار گروه اصلی تقسیم شدهکل جمعیت

و  F ،P ،H ،M ،O ،K ،Eهای تودهبدین صورت که 

G  ،های تودهدر گروه اولB ،J ،I ،L ،A  وN  گروه

در گروه چهار  Qتوده گروه سوم و  Cتوده دوم، 

(. در مطالعات بررسی 3اند )شکل بندی شدهخوشه

تواند تا حد زیادی ندی میبتنوع گیاهان، خوشه

شناسی جدا های ریختهیبریدها را بر اساس ویژگی

(. شاید بتوان شرایط آب و هوایی و 21کند )

جغرافیایی را به عنوان یک عامل مهم برای بروز 

بندی یک گونه توضیح داد، بنابراین ممکن است تقسیم

ژنتیکی این جمعیت که مسافت طوالنی باعث تغییر 

های تودههای مختلف از شده که باعث ایجاد گروه

مورد مطالعه شده است. فاصله جغرافیایی و جریان 

ژنی بین جمعیت گیاهان وحشی، فاصله ژنتیکی را 

ها می تواند کند. جریان زیاد ژن در گونهمشخص می

ها و تنوع ژنتیکی باعث فاصله ژنتیکی کوتاه جمعیت

های ذکر شده اگر ها شود. در گونهجمعیتپراکنده در 

عوامل غیرطبیعی مانند تخریب زیستگاه به دلیل چرای 

رویه و عوامل دیگر باعث قطع جریان ژن بین بی

های متوقف شده ها شود، فاصله جمعیتزیستگاه

یابد و به دلیل افزایش همگنی و تمایز بین افزایش می

 (. 43دهد )جمعیت، فرسایش ژنتیکی رخ می

علت جریان های وحشی و دگرگشن بهدر جمعیت

 زیاد احتمالبه ژنی باال، تنوع باالیی وجود دارد که 

تر درون جمعیتی از بروز تنوع کامل بین  تنوع بیش

(. بیان خصوصیات 44کند )جمعیت جلوگیری می

گیرد که های مختلفی قرار میتأثیر ژن فنوتیپی تحت

(. 12ها دخیل است ) بیش از یک ژن در تولید آن

بیان صفات و خصوصیات فنوتیپی کلی طور به

تأثیر محیط، ژنوتیپ و تعامل این عوامل اصلی  تحت

های مختلف از ژنوتیپ گیرد. بنابراین، فنوتیپ قرار می

تأثیر شرایط  مختلف تحتهای یکسانی در محیط

در بررسی میدانی و بازدید از  کنند.مختلف بروز می

ها، تفاوت شرایط آب و هوایی و میزان سطح زیستگاه

ها مشاهده شد )جدول و سایر گروه Qآب در نمونه 

، سطح آب در دسترس و Pتا  Aهای  (. در نمونه1

، در Qرطوبت زنبق مردابی بوده است، اما در نمونه 

ها  پایان فصل رشد سطح آب و رطوبت در دسترس آن

رفت، نتایج طور که انتظار می یابد. همانکاهش می

در تنوع ژنتیکی بر پایه فنوتیپ تفاوت  Qزیستگاه 

توجهی داشت. با توجه به تفاوت ظاهری نمونه  قابل

Q های دیگر و تفکیک آن در یک )جویبار( با نمونه

تر  وع ژنتیکی بیشها در تنگروه خاص، دقت سنجش

)محرم زومه( نیز  Cشود. از طرف دیگر توده تأیید می

جا که طبق  یک در گروه جدا قرار گرفته است و از آن

ترین  ها در بیشجدول یک توده مذکور بین تمام توده

ترین عرض جغرافیایی قرار  طول جغرافیایی و کم
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ثر از شرایط جغرافیایی أمت زیاد احتمالبه داشته است 

دست آورده  هتانسیل جدا شدن در گروه جدا را بپ

 در بین جمعیت اولیه Cاست. عالوه بر این، توده 

تری  خود از بارش باران و ساعت آفتابی بیش

رود این عوامل از طریق برخوردار بوده و احتمال می

شناسی آن سبب جدا شدن ثیر بر خصوصیات ریختأت

ترک خود های با جمعیت مشگروه این توده از توده

های شناسی زنبقمطالعه بر تنوع ریخت شود.

Oncocyclus  نشان داده است که گزینش طبیعی

های جغرافیایی سبب و موقعیتچون آب و هوا  هم

ها را به دو گروه ها شده و جمعیتجدایی بین توده

 (.45تقسیم نموده است )

 

 
  های زنبق.بر اساس ضریب شباهت ژاکارد در بین توده UPGMAدندروگرام  -3شکل 

Fig. 3. Dendrogram of Iris pseudacorus accessions according to morphological traits using Jaccard’s similarity 

coefficient and UPGMA method. 

 

 گیری کلی نتیجه

های حاصل از واکاوی پژوهش تنوع ژنتیکی یافته

های تودهشناسی( بر پایه صفات موفولوژیک )ریخت

آن است که در میان  بیانگرمختلف زنبق مردابی حاضر 

شناسی های مورد بررسی از نظر صفات ریختتوده

باشد. در برخی صفات میای مالحظهدارای تنوع قابل

چون تعداد گل، عرض گلبرگ، طول خامه و طول  هم

دهنده طول شاخه گلدست آمد.  هتری ب آویز تنوع بیش

تری از مقادیر را جهت و طول برگ دامنه وسیع

. پارامترهای صفات انتخاب و اصالحات دارا بودند

چون طول آویز و عرض  زینتی شاخص در زنبق هم

چنین عرض  و عرض گلبرگ و همآویز، عرض آویز 

ترین همبستگی مثبت و  آویز و عرض خامه بیش

 دار را نشان دادند و عواملی که سبب بهبود هرمعنی

تواند سبب ارتقاء می زیاد احتمالبه یک شوند، 

ای  صفات همبسته با آنان نیز گردد. در تجزیه خوشه

های مورد بررسی از لحاظ مشخص شد برای جمعیت

دست آمده  هشده از بین نقاط برش ب صفات سنجش

ها به چهار گروه اصلی بندی کل جمعیتدر خوشه

های اند. در بیان خصوصیات فنوتیپی ژنتقسیم شده

رود بیش از یک ژن ثیر داشته و احتمال میأمختلفی ت

ها اثر داشته باشد. در مجموع صفات  در تولید آن

کرد توان استنباط رویشی و زایشی مورد سنجش می

تری در حوزه مطالعات  که توده رامسر پتانسیل بیش
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شناسی زنبق مردابی دارد. به طور کلی بیان  ریخت

تأثیر محیط،  صفات و خصوصیات فنوتیپی تحت

گیرد. این  ژنوتیپ و تعامل این عوامل اصلی قرار می

مطالب مبین آن است که پتانسیل ژنتیکی خوبی بین 

تان گیالن و مازندران های زنبق مردابی در دو اس توده

های پراکنش آن در ایران وجود عنوان یکی از قطببه

نژادگر در حوزه اصالح رو پژوهشگران بهدارد. از این

توانند با شناسایی صفات و گیاهان زینتی می

های موردنظر در گیاهان زینتی تجاری به  ویژگی

 آوری ذخایز توارثی اهتمام ورزند.جمع

 
 منابع

1.Jozghasemi, S., Rabiei, V., Soleymani, A. 

and Khalighi, A. 2016. Karyotype 

analysis of seven Iris species native to 
Iran. Caryologia. 69: 4. 351-361. 

2.Kim, H.H., Young, W.P., Pyung, S., Hae, 

W.C. and Jae, W.B. 2004. Karyotype 
analysis of eight Korean native species in 

the genus Iris. Korean J. Med. Crop Sci. 

12: 5. 401-405. 

3.Wendelbo, P. 1997. Tulips and Irises of 
Iran and Their Relatives. Botanical 

Institute of Iran Tehran. Iran; First 

Edition. 
4.Kemper, T.W. 2012. The American Iris 

society. Missouri Botanical Garden, 

Missouri, USA. 
5.Okba, M., Baki, P., Khaleel, A., El-

Sherei, M. and Salem, M. 2020. 

Discrimination of common Iris species 

from Egypt based on their genetic and 
metabolic profiling. Phyto Anal. pp. 1-11. 

6.Yousefi, Z. and Mohseni-Bandpei, A. 

2010. Nitrogen and phosphorus removal 
from wastewater by subsurface wetlands 

planted with Iris pseudacorus. Ecol. Eng. 

36: 777-782. 
7.Lamote, V., Roldán-Ruiz, I., Coart, E., 

De Loose, M. and Van Bockstaele, E. 

2002. A study of genetic variation in Iris 

pseudacorus populations using amplified 
fragment length polymorphisms (AFLPs). 

Aquat. Bot. 73: 19-31. 

8.Jaca, T. and Mkhize, V. 2015. 
Distribution of Iris pseudacorus 

(Linnaeus, 1753) in South Africa. 

Bioinvasions Rec. 4: 4. 249-253. 

9.Ovesná, J., Poláková, K. and Leisová, L. 
2002. DNA analyses and their 

applications in plant breeding. Czech J. 

Genet Plant Breed. 38: 29-40. 
 

10.Babalar, M., Khoshsokhan, F., Fattahi 

Moghaddam, M.R. and Pourmeidani, A. 

2013. An evaluation of the 

morphological diversity and oil content 

in some populations of (Thymus 

kotschyanus Boiss. & Hohen). Iran. J. 

Hort. Sci. 44: 119-128. (In Persian)  

11.Eghlim, G.H., Hadian, J. and Motallb 

Azar, A.R. 2018. Surver on diversity of 

morphological and biological production 

traits of Satureja rechingeri Jamzad 

clones in Dezfood climate. Plant Prod. 

40: 4. 41-53. (In Persian)  

12.Laurentin, H., Ratzinger, A. and 

Karlovsky, P. 2008. Relationship 

between metabolic and genomic 

diversity in sesame (Sesamum indicum 

L.). BMC Genomics. 9, 250. doi.org/ 

10.1186/1471-2164-9-250. 

13.Bhandari, H.R., Nishant Bhanu,  

A., Srivastava, K., Singh, M.N.,  

Shreya, A. and Hemantaranjan, A. 2017. 

Assessment of genetic diversity in crop 

plants - an overview. Adv. Plants Agric. 

Res. 7: 3. 279-286. 

14.Acquaah, G. 2015. Conventional Plant 

Breeding Principles and Techniques, in: 

Al-Khayri, J.M., Jain, M., and Johnson, 

D.V. (Eds.), Advances in Plant Breeding 

Strategies: Breeding, Biotechnology and 

Molecular Tools. Springer International 

Publishing, New York City, USA. 

15.Wróblewska, A., Brzosko, E., 

Czarnecka, B. and Nowosielski, J. 2003. 

High levels of genetic diversity in 

populations of Iris aphylla L. 

(Iridaceae), an endangered species in 

Poland. J. Linn. Soc. Bot. 142: 65-72. 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Per+Wendelbo&text=Per+Wendelbo&sort=relevancerank&search-alias=books
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-22521-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-22521-0
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-22521-0


 1401، 3، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشریه پژوهش

 

124 

16.Jump, A., Marchant, R. and Penuelas, J. 

2009. Environmental change and the 
option value of genetic diversity. Trends 

Plant Sci. 14: 1. 51-58. 

17.Herrmann, F., Romero, M., Blazquez, 

A., Kaufmann, D., Ashour, M., Kahl, S., 
Marin, J.B., Efferth, T. and Wink, M., 

2011. Diversity of pharmacological 

properties in Chinese and European 
medicinal plants: Cytotoxicity, antiviral 

and antitrypanosomal screening of  

82 herbal drugs. Divers. 3: 547-580. 
18.Salehan, S.M. and Nazarian Firuz 

Abadi, F. 2017. Phylogenetic analysis of 

Chrysanthemum morifolium cultivars by 

rpoC chloroplastic gene sequencing and 
morphological traits. Plant Genet. Res. 

4: 1. 89-103. 

19.Vignal, A., Milan, D., SanCristobal, M. 
and Eggen, A. 2002. A review on SNP 

and other types of molecular markers 

and their use in animal genetics. Genet. 
Sel. Evol. 34: 275-305. 

20.Radmann, E.B. and Oliveira, R.P. 2003. 

Caracterizaca˜o de cultivares apireˆnicas 

de citros de mesa por meio de 
descritores morfolo´gicos. Pesq 

Agropecu Bras. 38: 1123-1129. 

21.Azimi, M.H., Jozghasemi, S. and Barba-
Gonzalez, R. 2018. Multivariate analysis 

of morphological characteristics in Iris 

germanica hybrids. Euphytica. 214: 161. 

22.Johnson, R.A. and Wichern D.W. 1996. 
Applied multivariate methods for data 

analysis, Sterling Book House, New 

Delhi. 
23.Dillon, W.R. and Goldstein, M. 1984. 

Multivariate analysis- Methods and 

applications. John Wiley and Sons,  
New York, USA. 

24.Hafezi Shahroodian, S., Azadfar, D., 

Soltanloo, H. and Ramezanpour, S. 

2011. Genetic variability in natural 
Iranian populations of Cupressus 

sempervirens var. horizontalis in 

Caspian Sea coastward assessed by SSR 
markers. Plant Omics. 4: 1. 19-24. 

25.Johnson, D.E. 1998. Applied multivariate 

methods for data analysis. Duxbury 
Press. New York, U.S.A. 

26.Travlos, I.S., Cheimona, N., Roussis, I. 

and Bilalis, D.J. 2018. Weedspecies 

abundance and diversity indices in 

relation to tillage systems and 
fertilization. Front. Environ. Sci. 6. 

doi:10.3389/fenvs.2018.00011 

27.Lewu, F.B., Grierson, D.S. and 

Afolayan, A.J. 2007. Morphological 
diversity among accessions of 

Pelargonium sidoides DC. in the Eastern 

Cape, South Africa. Genet Resour Crop 
Evol. 54: 1-6. 

28.Rahimi, V., Arab, M., Dianati, Sh. and 

Amiri, R. 2009. Investigation of 
morphological diversity of Iranian 

native irises, Sixth Congress of 

Horticultural Sciences, Rasht, Iran, 

324p. 
29.Esmaeilpour, M., Taheri Abkenar, K., 

Aalami, A. and Bonyad, A. 2014. The 

pattern of intrapopulational and 
interpopulational changes of Betula 

pendula in Iran, based on leaf 

morphological traits. T.B.J. 18: 6. 33-44. 
(In Persian)  

30.Raeisi Monfared, A., Yavari, A. and 

Moradi, N. 2020. Evaluation of 

morphological diversity of Gulf Salvia 
ecotypes grown in Hormozgan province, 

J. Plant Prod. Res. 27: 3. 279-296. 

31.Makarevitch, I., Golovnina, K., 
Scherbik, S. and Blinov, A. 2003. 

Phylogenetic relationships of the 

Siberian Iris species inferred from 

noncoding chloroplast DNA sequences. 
Int’l. J. Plant Sci. 164: 2. 229-237. 

32.Azimi, M., Sadeghian, S.Y., Beyrami 

Zadeh, E., Kalate Jari, S. and Taher 
Nejaz, Z. 2010. Study of genetic 

diversity of Iranian iris species using 

morphological features, Int. J. Hort. Sci. 
Technol. 11: 1. 71-86. (In Persian) 

33.Ferjani, H., Haouala, F. and Mars, M. 

2015. Morphological and karyological 

studies in two wild iris species 
(iridaceae) of Tunisia, Eur. Sci. J.  

11: 3. 1857-7881. 

34.Li, Y., Li, S., Lu, X., Wang, Q., Han, H., 
Zhang, X., Ma, Y. and Gan, X. 2019. 

Leaf phenotypic variation of endangered 

plant Tetracentron sinense Oliv. and 
influence of geographical and climatic 

factors. J. For. Res. /doi.org/10.1007/ 

s11676-020-01124-8. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/13601385/14/1


 و همکاران نیره قربانی ... / های بومی زنبق مردابی ارزیابی تنوع توده

 

125 

35.Verma, N. and Shukla, S. 2015. Impact 

of various factors responsible for 
fluctuation in plant secondary 

metabolites. J. Appl. Res. Med. Arom. 

2: 4. 105-113. 

36.Shmida, A., Evenari, M. and Noy-Meir, 
I. 1986. Hot desert ecosystems: an 

integrated view. In: Evenari M, ed. Hot 

deserts and arid shrublands. Amsterdam: 
Elsevier. Science Publishers. 

37.Vainstein, A. 2002. Breeding for 

ornamentals: classical and molecular 
approaches. (1

st
 ed.). Kluwer Academic 

Publish. 450p. 

38.Taghipour, Sh., Ehtesham Nia, A., 

Khodayari, H. and Momivand, H. 2018. 
Genetic diversity of some tall 

chrysanthemum cultivars based on 

morphological traits in Biranshahr, J. 
Hort. Sci. 49: 2. 589-599. 

39.Rahimi, V., Grouh, M.S.H., Solaymani, 

A., Bahermand, N. and Meftahizade, H. 
2011. Assessment of cytological and 

morphological variation among Iranian 

native iris species. Afr. J. Biotechnol. 

10: 44. 8805-8815. 
40.Rahimi, V., Sadat-Hosseini Grouh, M., 

Solymani, A., Bahermand, N. and 

Meftahizade, H. 2011. Assessment of 
cytological and morphological variation 

among Iranian native Iris species. Afr. J. 

Biotechnol. 10: 44. 8805-8815. 

41.Soltani, F., Akashi, V., Kashi, A., 

Zamani, Z., Zamani, Y. and Mostofi 
Kato, K. 2010. Characterization of 

Iranian melon landraces of Cucumis 

melo L. Groups Flexuosus and Dudaim 

by analysis of morphological characters 
and random amplified polymorphic 

DNA. Breed Sci. 60: 34-45. 

42.Jackson, J.E. 1991. A user’s guide to 
principal components. Wiley, New York. 

43.Hamrick, J.L. and Godt, M.J.W. 1989. 

Effects of life history traits on genetic 
diversity in plant species. Online J. Biol. 

Sci. 35: 1345. 1291-1298. 

44.Mandak, B., Mohammadi, V. and 

Hadian, J. 2020. Evaluation of genetic 
diversity of Iranian native thyme using 

ISSR molecular markers. Iranian J. Field 

Crop Sci. 51: 2. 75-85. 
45.Yuval, S., Avi, S., Orif, H. and Prter, C. 

2002. Morphological variation of the 

Oncocyclus irises (Iris: Iridaceae)  
in the southern Levant. Bot. J. Linn. 

Soc. 139: 369-382. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 1401، 3، شماره 29 های تولید گیاهی، دوره نشریه پژوهش

 

126 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


