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Abstract 

 

Background and Objectives 

Chrysanthemum, due to numerous applications in floriculture and medicinal industries has been 

considered one of the most important ornamental plants and medicinal plants in the global area. 

In addition to being used as a cut flower, it also has a special place among potted flowers and 

gardens. Also, it is used as a medicinal plant with strong healing properties in traditional Chinese 

medicine and considered to treat eye diseases, headaches, colds, and etc. However, only a few 

reports have been presented in the field of genetic diversity of Chrysanthemums by 

morphological and molecular markers. Therefore, there is a need for further identification of 

germplasm and cultivars of Chrysanthemums in Iran. This study aimed to assess the genetic 

diversity of 15 cultivars of Chrysanthemums based on morphological characteristics and 

selection of cultivar adapted to Khorramabad region. 

 

Materials and Methods 

This experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications in 

the area of Beiran-Shahr, Lorestan province in 2017. Twenty-one morphological characteristics 

were determined from fresh materials. These traits in accordance with the given instructions 

describing World UPOV Chrysanthemums, were measured. Quantitative measurements were carried 

out on 10 leaves per cultivars. Some variables including diameter (branches, petioles, discs, buds 

and flowers) were measured by digital caliper. The traits such as length and width of leaf, plant 

height, length and width of the tab florets with ruler were measured. 

 

Results 

Based on data analysis most of the traits in cultivars showed significant differences (p≤0.01). 

Results showed that the correlation between leaf area with leaf width, petiole diameter and 

number of leaves has a positive and significant correlation with the probability level of 5%. The 

most significant and negative correlation (r = 0.99) was observed between number of flowers per 

plant and number of florets. Based on the results obtained from principal components analysis, 

seven independent and major components with Eigen values greater than one could explain 89 
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percent of the total variation. The first component, verified 24.4 percent of the total variation. 

Cluster analysis of cultivars in Euclidean distance of 26.68, was categorized into two main 

groups. The cultivars "Avadis" and "Norooz3" in the first group were distinguished from the rest 

of the cultivars with the lowest height. The "Fariba"; "Ashraf" and "Andiea" cultivars were 

placed in the group and most abundant cultivars. 

 

Discussion 

Based on the results, leaf size, plant height, number of branches and number of flowers in plant 

traits were most important in recognizing the diversity of cultivars Chrysanthemum. By using 

some cultivars belonging to the first cluster with less height and cultivars in the second cluster 

with more leaves and flowers as a parent, a new cycle of Chrysanthemum breeding program can 

be initiated.  

 

Keywords: Cluster analysis, Component analysis, Correlation Coefficient, Genetic diversity 
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 با استفاده از صفات (Chrysanthemum) ای باغچه ارزیابی برخی ارقام گل داوودی

 در شرایط بیرانشهر استان لرستان مورفولوژیک

 4و حسن مومیوند 3حامد خدایاری، *2نیا احتشام عبداله،  1پور شیرین تقی

 

 
 آباد، ایران ، خرملرستان  شگاهندای، دانشکده کشاورزگروه علوم باغبانی، ، باغبانیعلوم  ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 (ab.ehteshamnia@gmail.com) آباد، ایران ، خرملرستان  شگاهندادانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، ، استادیار: مسئولنویسنده *-2

 آباد، ایران ، خرملرستان  شگاهندا ،علوم پایهدانشکده ، شناسی زیستگروه استادیار،  -3

 آباد، ایران ، خرملرستان  شگاهندا، کشاورزی دانشکدهگروه علوم باغبانی، استادیار،  -4

 
 40/42/1392تاریخ پذیرش:                                                 22/44/1391تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

ای، گلدانی و دارویی  عنوان گیاه باغچه ست که عالوه بر گل بریدنی، بهترین گیاهان زینتی ا گل داوودی از مهم

رود. کاربردهای متعدد این گل در زندگی امروزی نیاز بهه یهک برنامهه اصهالری بهرای       شمار می در عرصه جهانی به

اسها  صهفات    بهر  5931در سهال   ای رقهم داوودی باغچهه   51افزایش تولیهد را سه ش شهده اسهت. تنهوی ژنتیکهی       

در قالهش رهر     هها  پهار   و میهادین  سه ز،  شناختی و انتخاب ارقام مناسش جهت کاشت در زی هایی فاهای   ختری

هها اکرهر صهفات     های کامل تصادفی در بیرانشهر، استان لرستان ارزیابی گردید. بر اسا  تجزیه واریهان  داده  بلو 

ریش هم ستگی نشان داد که بین سطح بهر   بودند. نتایج ض ≥p) 15/1دار ) مورد بررسی در ارقام دارای تفاوت معنی

داری در سطح ارتمال یهک درصهد وجهود دارد.     با عرض بر ، قطر دم ر  و تعداد بر  هم ستگی مر ت و معنی

ای وجود داشت. نتهایج   های زبانه ( بین تعداد گل در بوته و تعداد گلچه=33/1rدار ) بیشترین هم ستگی مر ت و معنی

درصد تغییرات میهان صهفات را توجیهه نمونهد. تجزیهه       93هفت عامل را شناسایی کند که  ها توانست تجزیه به عامل

بندی شدند. بر اسا  نتایج در بهین صهفات مهورد     ، به دو گروه اصلی تقسیم89/68ای ارقام در فاصله اقلیدسی  خوشه

ترین صفات برای تشخیص  وته مهمزبانه، ارتفای شاخه، تعداد انشعاب و تعداد گل در ب مطالعه اندازه بر ، تعداد گلچه

تنوی ارقام داوودی بودند. با بکارگیری برخی از ارقام متعلق به کالستر اول با ارتفای کمتر و ارقام موجود در کالستر 

 نژادی گل داوودی را آغاز نمود. توان چرخه جدیدی از به عنوان والد می دوم با تعداد بر  و گل بیشتر به

 

 ضریش هم ستگیتنوی ژنتیکی،  ،ای خوشه تجزیه ،اصلی های مؤلفهبه  تجزیه :ها واژه دکلی

 

 مقدمه
  (.Chrysanthemum morifolium Ramat)گل  داوودی 

 بلله مانللای  لل     Chrysosترکیللد دو کلملله یونللانی    زا

به مانای گ  گرفته شده است. ایلن گونله    Anthemonو 

 هلا  هگون ها آنو در بین  باشد می Aseraceaeمتالق به تیره 

 هلای  درختچله سلاله علیلی، دندسلاله و     یل   هلای  رقل  و 

 ;Anderson, 2006) وجلود دارد  ای بوتله کودل  و  

Dole and Wilkins, 1999; Ghahsareh, and Kafi, 2009.)  
 

 دلین   لد سلنتی   در قلوی  بخشلی  التیلام  با خلوا  داوودی 

 سلردرد،  دش ، های بیماری درمان در و دارد ای ویژه جایگاه

 در منظلور،  هملین   بله  .رود ملی  کلار  به غیره و سرماخوردگی

 قلرار  کلار   و کشلت  ملورد  ای گسلترده  سلح   در کشلور  این

محالاه تنوع از  ریق بررسی  (.Shao et al., 2010) گیرد می

 گلردد  میپذیر  درجه شباهت و تیاوت تادادی نمونه امکان

 بللا اسللتیاده از   هللا نمونلله بنللدی گللروهو شللرا انجللام آن  

 جهللت ارزیللابی  اًعموملل .یللا عللدم تشللابه اسللتمایللار تشللابه 

mailto:ab.ehteshamnia@gmail.com


 04 ... ای ارزیابی برخی ارقام گ  داوودی باغچه پور و همکاران: تقی

اسللتیاده  نشللانگرهاموجللودات مختللل  از  تنللوع تنتیکللی در

 در گسلترده  تحقیقلات  رغل   عللی  (.Kumar, 1999) شود می

  نشللانگرهای از اسللتیاده بللا گیاهللان زینتللی  اصلل   زمینلله

 گلل  بللا ارتبللاا در مولکللولی، و بیوشللیمیایی مورفولوتیلل ،

  بلا  تنتیکلی  بررسی تنلوع  زمینه در دند گزارش تنها داوودی

 اسللت  شللده ارائلله مولکللولی و مورفولوتیلل  نشللانگرهای
( Shao et al., 2010; Wolff and Peters-van Rijn, 1993; 

Zhang et al., 2010.) بیشللتر شناسلایی  بلله نیللاز بنللابراین 

موجلود   هلای  نمونهدر ارقام و  ویژه بهگ  داوودی  پ س  ترم

 .Mehdikhani et alد. نتللایم محالالله در ایللران وجللود دار

توده بابونه نشلان دادنلد    12در صیات مورفولوتی   (2013)

هللزار دانلله  ، عملکللرد گلل  در بوتلله، تاللداد گلل  و وزنکلله

بیشترین ضرید تغییرات و روز تا پایان گلدهی و روز تلا  

در دارنللد. شللروع گلللدهی کمتللرین ضللرید تغییللرات را 

بررسلی   بلا  .Mohammadi et al (2013)دیگر  ای محالاه

شللده از نقللاا  آوری جملل تللوده بابونلله  21تنللوع تنتیکللی 

 بنلدی  تقسلی   دریافتند که،مختل  با صیات مورفولوتی  

گلروه   0در  ای خوشله تنتیکلی بلر اسلاج تجزیله      های توده

در درون  ها توده. نتایم همچنین نشان داد که ندمختل  بود

نتیکلی از تنلوع   از منلا ق مختلل  بلوده و تنلوع ت     هلا  گروه

  Tabaei-Aghdaei. در پژوهشلی کند نمیتبایت جغرافیایی 

تنوتیل    11با بررسی همبستگی صلیات در بلین    (2004)

محمدی نتایم همبستگی میلان صلیات نشلان داد کله      گ 

تاداد گ  در واحد سح ،  ول غنچله و علرن نهلنم بلا     

دارنللد. در  داری مانللیعملکللرد گلل  همبسللتگی م بللت و 

بلا بررسلی تنلوع    ، .Shao et al (2010)یگلر  د ای محالاله 

موجللود در  هللای داوودیجمایللت از  31مورفولوتیلل  

از نظللر  را مللورد محالالله  هللای جمایللتکشللور دللین،  

یکدیگر خصوصیات مورفولوتی  به سه گروه متمایز از 

 .Roein et al(2014تیکی  کردند. در پژوهشی دیگلر ) 

ان پرداختند، تنوتی  داوودی اص حی در ایر 04به بررسی 

های داوودی ملورد   نتایم این پژوهش نشان داد که تنوتی 

محالاه از پتانسی  تنتیکی بسیار محلوبی برخوردارند و بسلته  

توان جهت بهبلود صلیات    ها را می به هدف، بسیاری از آن

 .Darabi et alکلار بلرد.    های اص حی به مختل  در برنامه

رق  گ  داوودی  24 ( به بررسی میزان تنوع تنتیکی2016)

با اسلتیاده از نشلانگرهای مورفولوتیل ، پرداختنلد. نتلایم      

های اصلی نشان داد، پلنم عامل  اصللی کله      تجزیه به مؤلیه

درصد  14/22ها بیشتر از ی  بود، توانستند  مقادیر ویژه آن

 .Moradipour et al( 2018) از واریانس ک  را توجیه کننلد 

های خیلار بلا صلیات     ن الینتنوع زیادی بینشان دادند که 

توان از این تنوع جهلت   مورفولوتی  وجود داشت و می

هلای ت قلی    هتروزیس و انتخاب والدین مناسد در برنامه

 به منظور تولید ارقام با صیات محلوب استیاده نمود.

بررسللی  بلله .Eghlima et al( 2018)ایللی  در محالالله

هلای   تنوع صیات مرفولوتیکی و عملکردی برخی کللون 

مرزه رشینگری در شرایط اقلیمی دزفول پرداختند. نتلایم  

کللون ملرزه    08حاص  از تجزیله ک سلتر نشلان داد کله     

رشینگری در دو گروه اصلی قرار گرفتند. نتایم تجزیه به 

ها نیز نشان داد که سه عام  اول در مجموع توانستند  عام 

 در هملین درصد از ک  واریانس را توجیه نمایند.  12/24

راستا، این پژوهش بله بررسلی تنلوع تنتیکلی برخلی ارقلام       

منحقلله بیرانشللهر،  شللده در  پاکوتللاه گلل  داوودی کشللت 

پرداخلت تلا در صلورت وجلود     خواهد آباد  شهرستان خرم

هلای اصل حی    هلا در برنامله   نتایم محلوب، در آینده از آن

 داوودی استیاده شود.

 ها روشمواد و 
منحقله بیرانشلهر   در  90پژوهش حاضلر در اردیبهشلت   

دقیقله   31درجه و  22با  ول جغرافیایی  آباد خرمشهرستان 

دقیقله شلمالی و    21درجله و   32شرقی، عرن جغرافیلایی  

در قالد  متر از سح  دریا با خاک لومی شنی 1124ارتیاع 

تکلرار بله اجلرا     سله کامل  تصلادفی در    هلای  بللوک  ر  

اه روی و فاصلله گیل   متلر  سلانتی  04 ها ردی فاصله درآمد. 

از آن جایی که تلاکنون پژوهشلی   بود.  متر سانتی 44ردی  

بر روی ارقلام پاکوتلاه گل  داوودی در ایلن منحقله انجلام       

قلملله  صللورت هرقلل  گلل  داوودی بلل   10نشللده اسللت،  

شده از پژوهشکده گل  و گیاهلان زینتلی محل ت      دار ریشه

 (. 1 جدول) تهیه شدند
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Table 1. Chrysanthemum cultivars names in this study 

 شماره
Number 

 نام
Name  

 
 
 شماره

Number 
 نام

Name  

 
 
 شماره

Number 
 نام

Name  

 
 
 شماره

Number 
 نام

Name  

 
 
 شماره

Number 
 نام

Name  

13 
 2دریا

Darya2 
 10 

 گلنار
Golnar 

 7 
 3نوروز

Norooz3 
 4 

 آندیا

Andiea 
 1 

 اشرف
Ashraf 

14 
 فریبا

Fariba 
 11 

 پریدخت
Paridokht 

 8 
 2مانی

Mani2 
 5 

 آوادیس

Avadis 
 2 

 فرحناز

Farhnaz 

15 
 شهین

Shahin 
 12 

 فریبرز
Fariborz 

 9 
 نازگ 

Nazgol 
 6 

 پامیس
Parmis 

 3 
 نسترن

Nastaran 

 

صللیت کمللی مللورد بررسللی شللام  ارتیللاع سللاقه  21

ر(،  للول بللرت متلل متللر(،  للول دمبللرت )سللانتی )سللانتی

متر(، تاداد شاخه جلانبی   متر(، عرن برت )سانتی )سانتی

متلر(، قحلر    )شمارش(، نسبت  ول به عرن برت )سانتی

متلر(، تلاریخ گللدهی     متر(، قحر دیس  )میلی غنچه )میلی

درصلد گللدهی(، تالداد گلچله زبانله       34)تاداد روز  تلا  

متر(، تاداد گل  )شلمارش(،    )شمارش(، قحر شاخه )میلی

متلر(،  لول    سبت  ول بلرت بله  لول دمبلرت )سلانتی     ن

متلر(،   متر(، عرن گلچله زبانله )سلانتی    گلچه زبانه )سانتی

دهلی )تالداد روز(،    تاداد برت )شمارش(، تلاریخ غنچله  

متر(، نسلبت  لول بله علرن گلچله زبانله        گ  )میلی قحر

متر مرب ( و قحلر دمبلرت    متر(، سح  برت )سانتی )سانتی

این صیات با توجله بله دیسلکریرتور     متر( بودند که )میلی

گل    UPOVهلای جهلانی    مربو ه و منحبق بر دستوالام 

گیری شلدند. اک لر صلیات     ها اندازه داوودی، بر روی آن

در مرحللله بللاز شللدن کاملل  اولللین گلل  انللدازه و جهللت  

برت بلال  میلانی در هلر     14های برت از  ارزیابی ویژگی

تجزیه واریلانس،   .(Roein et al., 2014)بوته استیاده شد 

هللای آمللاری، ضللراید    هللا، شللاخ   مقایسلله میللانگین 

ها و تجزیه ک ستر با استیاده از  همبستگی، تجزیه به مؤلیه

انجلام گردیلد. تجزیله واریلانس و       MINITABافلزار  نرم

مقایسه میلانگین از روش تلوکی در سلح  احتملال یل       

 درصد استیاده شد.

 نتایج و بحث
های آملاری   ریانس، شاخ نتایم حاص  از تجزیه وا

و مقایسه میانگین صیات مورفولوتی  ملورد بررسلی در   

 (4) و( 3) ،(2)هللای  ترتیللد در جللدول ارقللام داوودی بلله

که تملام ارقلام ملورد محالاله از نظلر        وری به. آمده است

شللده بللا یکللدیگر اخللت ف   گیللری اک للر صللیات انللدازه 

بلا  . داری در سح  احتمال ی  درصلد نشلان دادنلد    مانی

اصللی،   توجه به اهمیت صلیات ملرتبط بلا ارتیلاع شلاخه     

دار بلین ارقلام    تاداد برت و گ  وجود تنوع بسلیار مانلی  

تواند نوید بخش شناسایی و مارفی ارقام برتر از لحاظ  می

ایللن صللیات باشللد. جهللت تایللین و بررسللی میللزان تنللوع 

موجللود در درون صللیات از ضللرید تغییللرات فنللوتیری   

گردد  مشاهده می (2) ورکه در جدول  استیاده شد. همان

درصلد   24اغلد صلیات دارای ضلرید تغییلرات بلاالی     

بودند، صیت تاداد گلچه زبانه، تاداد گ  و تاداد بلرت  

درصد باالترین ضرید  24/34و  29/42، 01/41ترتید  به

دهنده تنلوع   تغییرات فنوتیری را داشتند. این موضوع نشان

باشد. از آن جلا   ارقام می تنتیکی باالی این صیات در بین

شوند، درجه و شدت بیانشلان   ها در محیط بیان می که تن

ثیر محیحی است که در آن قلرار دارنلد و زملانی    أتحت ت

دهلد،   پذیری بلاالیی از خلود نشلان ملی     که صیت وراثت

بیانگر این محلد است که اثر محیط در تظاهر آن صلیت  

ند. در ملورد  ک ضای  بوده و تنوع نقش زیادی را اییا می

پذیری باالیی به دست آمد بنابراین این  این صیات وراثت

صیات نسبت بله سلایر صلیات کله بررسلی شلدند تنلوع        

بیشتری بین ارقام داشتند. بروز تنوع زیاد در خصوصلیات  

گ  و برت نشان از پتانسی  باالی ارقام منحقه در انتخاب 

 باشلد  ارقام برتلر بلر اسلاج اهلداف برنامله اصل حی ملی       

(Cosmulescu and Botu, 2012 .)    صلیات فنولوتیل

و  94/4دهی و گلدهی کامل  بلا    تاداد روز از کشت تا غنچه

 درصد کمترین ضرید تغییرات تنوتیری را داشتند.   98/3
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 تجزیه واریان  صفات کمی مورد بررسی در ارقام داوودی -6جدول 
Table 2. Analysis of variance in quantitative traits of Chrysanthemum cultivars 

 صفات
Traits 

 درجه آزادی
df 

 میانگین مربعات
Mean square 

 بلو 
Block 

 خطا
Error 

 ارتیاع گیاه

Plant height 
14 84.90

**
 23.17 5.37 

  ول دمبرت

Petiole length 
14 0.065

**
 1.78 0.016 

 قحر دمبرت

Petiole diameter 
14 1.25

* 0.090 0.029 

  ول برت
Length leaf 

14 21.85
**

 3.36 0.270 

 تاداد برت

Leave number 
14 136719

**
 108182 674 

 عرن برت

Leaf width 
14 13.69

**
 2.30 0.173 

 قحر گ 

Diameter flower 
14 745.4

**
 82 3.97 

 قحر دیس 

Disc diameter 
14 74.77

**
 2.53 0.30 

 ای زبانه ول گلچه 

Floret tab length 
14 1.61

* 0.077 0.004 

 ای زبانهعرن گلچه 

Floret tab width  
14 0.19

**
 0.008 0.0009 

 تاداد شاخه جانبی

Number lateral branches 
14 472.73

**
 126.45 8.68 

 تاداد گلچه زبانه
Floret number tab 

14 12820
**

 27 23.8 

 تاریخ گلدهی

Flowering date 
14 371.02

**
 5.40 0.00 

 تاداد گ 

Number flower 
14 86123

** 2847.4 194.6 

 قحر غنچه

Diameter bud 
14 9.89

**
 3.05 0.088 

  ول گلچه/عرن گلچه

Floret length/width floret 
14 9.57

** 0.016 0.078 

 سح  برت
Leaf surface 

14 40.65
**

 5266.2 16.30 

 دهی غنچهتاریخ 

Date heading 
14 473.78

**
 3.26 0.00 

 رن برت ول برت/ع

Leaf length/leaf width 
14 0.33

**
 0.03 0.009 

  ول برت/ ول دمبرت
Leaf length/petiole length 

14 14.28
**

 2.24 0.014 

 قحر شاخه

Branch diameter 
14 17

**
 24.84 1.74 

 .دار غیرمانیو پنم و ی  درصد احتمال  سح  در دار مانی ترتید به ns و **، *

*, ** and ns: significant at 0.05, 0.01 probability levels, ns: means non-significant, respectively. 
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 متغیرهای مورفولوژیکی در میان ارقام مورد مطالعه گیری اندازهآمار توصیفی برای  -9جدول 
Table 3. Descriptive statistics for the measured morphological variables among the studied cultivars 

 صفات
Traits 

 رداقل
Minimum 

 رداکرر
Maximum 

 انحراف معیار
Standard deviation 

 ضریش تغییرات

Coefficient variation 

 ارتیاع گیاه

Plant height 
51.44 34.60 4.63 10.90 

  ول دمبرت

Petiole length 
0.97 2.36 0.43 27.22 

 قحر دمبرت

Petiole diameter 
1.16 2.45 0.35 19.46 

  ول برت
Length leaf 

4.61 10.36 1.49 19.78 

 تاداد برت

Leave number 
167.2 549.2 119.4 34.70 

 عرن برت

Leaf width 
8.23 2.08 1.32 25.49 

 قحر گ 

Diameter flower 
39.53 64.83 9 18.71 

 قحر دیس 

Disc diameter 
6.27 16.21 2.88 26.73 

 ای  ول گلچه زبانه
Floret tab length  

1.29 2.68 0.42 23.94 

 ای عرن گلچه زبانه
Floret tab width 

0.34 0.90 0.14 26.58 

 تاداد شاخه جانبی

Number lateral branches 
11.77 34.99 7.67 34.98 

 تاداد گلچه زبانه
Floret number tab 

34.44 154.99 38.21 41.56 

 تاریخ گلدهی
Flowering date 

151 175 6.45 3.98 

 تاداد گ 

Number flower 
78.4 396.4 98.1 47.79 

 قحر غنچه

Diameter bud 
4.61 6.52 0.57 10.49 

  ول گلچه/عرن گلچه

Floret length/width floret 
2.26 7.90 1.47 39.84 

 سح  برت
Leaf surface 

42.75 116.02 24.56 30.19 

 دهی تاریخ غنچه

Date heading 
129 154 7.09 4.90 

  ول برت/عرن برت

Leaf length/leaf width 
1.16 1.67 12.34 0.17 

  ول برت/ ول دمبرت
Leaf length/petiole length 

3.39 8.36 1.24 25.13 

 قحر شاخه

Branch diameter 
10.66 17.07 1.66 12.16 
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 داوودی ارقام در بررسی مورد کمی برخی صفات میانگین مقایسه -4جدول

Table 4. Comparison of mean some in quantitative traits of Chrysanthemum cultivars 

 صفات
Traits 

 شماره
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44.55
a
 13.15

de
 57.66

i
 60.53

f
 52.56

d
 9.21

b
 5.44

cd
 Nazgol 1 

43.66
ab

 17.10
a
 396.6

a
 116.02

a
 48.99

e
 10.37

a
 8.23

a
 Golnar 2 

43.44
ab

 11.61
fg

 236
d
 104.71

b
 63.84

a
 8.02

de
 6.06

b
 Paridokht 3 

43.22
ab

 12.74
ef
 217.66

e
 80.39

e
 39.82

gh
 6.36

gh
 4.41

g
 Fariborz 4 

42.33
bc

 11.69
fg

 120.88
g 98.05

c
 39.75

gh
 6.45

g
 5.53

cd
 Darya2 5 

42.33
bc

 13.95
de

 309
b
 100.42

c
 41.37

gh
 9.28

b
 5.26

de
 Fariba 6 

41.66
bc

 15.55
b
 247.55

d
 58.16

f
 55.79

bc
 5.95

h
 4.34

g
 Shahin 7 

41
cd

 14.03
cd

 80.88
h
 89.25

d
 64.83

a
 8.42

cd
 5.77

bc
 Mani2 8 

40.66
cd

 14.33
bcd

 117.4
f
 60.12

f
 41.46

g
 7.62

e
 4.96

ef
 Ashraf 9 

40.33
cd

 11.11
g
 116.55

g
 106.86

b
 56.86

b
 6.72

fg
 4.87

f
 Farhnaz 10 

40.11
d
 11.80

fg
 302

bc
 86.24

d
 54.98

c
 7.10

f
 6

b
 Nastaran 11 

39.77
d
 15.19

bc
 212.66

e
 42.75

g
 39.72

gh
 4.61

i
 2.75

i
 Andiea 12 

36.11
e
 13.63

de
 291.11

c
 61.59

f
 40.67

gh
 8.85

bc
 5.27

de
 Avadis 13 

35.33
e
 12.77

ef
 306.44

b
 104.29

b
 39.53

h
 8.03

de 5.96
b
 Parmis 14 

34.61
e
 14.33

bcd
 298.88

bc
 46.18

g
 43.30

f 5.91
h
 3.74

h
 Norooz3 15 

 ندارند. دار مانی اخت ف پنم درصد احتمال سح  در ستون هر در مشابه حروف با های میانگین *

* Means with the same letter in each column are not significantly different at %5 level of probability. 
 

 زمان گلدهی

 124و  101ترتید بلا   به‘ آوادیس’و ‘ فریبرز’دو رق  

تلرین   تلرین و دیلر گللده    گلدهی کام ، زود گلده روز تا

ارقام بودند. شاید دلی  این امر شرایط ادافیکی، محیحی یا 

شرایط تنتیکی این ارقام باشد. در رابحه با صلیات تلاریخ   

دهللی و گلللدهی دللون ارقللام همگللی متالللق بلله     غنچلله

Chrysanthemum morifolium))   بودند در نتیجله تغییلرات 

ات خیلی زیاد نبوده تا دامنه تغییرات بلاالیی  ها در این صی آن

از خود نشلان دهنلد در نتیجله ایلن صلیات ممکلن اسلت در        

هللای اصلل حی از شللانس  بررسللی منللاب  تنتیکللی در پللروته 

کلله صللیات  کمتللری جهللت انتخللاب دارا باشللند، مگللر ایللن 

زودرسی و یا دیررسلی صلیت محللوب جهلت یل  برنامله       

با بررسلی   .Pierr khezri et al ( 2009) اص حی ویژه باشد.

هلای گل  بابونله، دامنله تغییلرات را       روی تادادی از تنوتی 

   برای دو صیت رویشی و زایشی بسیار پایین گزارش کردند.

 تعداد گل

تاللداد گلل  روی بوتلله یکللی از مایارهللای انتخللاب   

هلای   تلرین اهلداف در تولیلد گل      گیاهان برتر و از اصلی

ر ده بوته در زمان گلدهی باشد. ه ای می گلدانی و باغچه

تلری   تری تولیلد کنلد ارزش زینتلی بلیش     تاداد گ  بیش

خواهد داشت، از  رف دیگلر بلرای تولیلد گل  بریلدنی      

باشلد   محدود شدن ساقه به یل  گل  بلزرت ارجل  ملی     

(Vainstein, 2002.)  در پللژوهش حاضللر ارقللام گلنللار و

هلا را تولیلد کردنلد کله حلدود       ترین بوته پارمیس پر گ 
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شد. بلر خل ف آن ارقلام     گ  روی هر بوته دیده می 304

گل ،   44/28و  33/84ترتید با حداک ر  و نازگ  به 2مانی

 ترین ارقام مورد محالاه بودند.  ک  گ 

 قطر گل

 هلا   اندازه گ  یکی از فاکتورهای مه  در ارزیابی گ 
 

برای مصارف متادد است. نتایم نشان داد قحر سلرگ  در  

متلر دارای بیشلترین و در    میلی 83/14زه با اندا 2رق  مانی

متر دارای کمترین قحلر   میلی 03/39رق  پارمیس با اندازه 

 .Kiamohammadi et al (2013سرگ  بود. در محالاله ) 

داری  ارقام مورد محالاه از نظر قحر سرگ  اخت ف مانلی 

 با یکدیگر اخت ف داشتند.

 ارتفای شاخه

هلا اهمیلت دارد    ترین صیاتی که در گل   یکی از مه 

ارتیاع گیاه است. ارتیاع کوتاه و حج  کودل  بوتله از   

جمله مایارهای محللوب بلرای انتخلاب گیاهلان گللدانی      

و  3در این بررسی ارقام نوروز (.Vainstein, 2002) است

در مقایسه با سایر ارقام  33/30و  11/34پارمیس با ارتیاع 

رقام محسوب ترین ا تری داشتند و جزء پاکوتاه ارتیاع ک 

از بلین   باشلند.  ای ملی  شدند و مناسد جهت کشت باغچه

ها  ارقام مورد بررسی از نظر اندازه برت، بزرگترین برت

متر( در  ی دوره رویشلی مربلوا بله رقل       سانتی 30/12)

گلنار بود. باد از آن ارقام فریبلا و نازگل  نسلبت بله بقیله      

هلا   که کودکترین برت حالی برت بزرگتری داشتند، در

مشلاهده شلد. هلر     3متر( در ارقام آندیا و نلوروز  سانتی 0)

بللرت  024بوتله در ارقللام اشللرف، آنللدیا و فریبللا حللدود  

شلدند. بلر    تلرین ارقلام محسلوب ملی     داشت کله پربلرت  

کمترین تالداد   22/112خ ف آن رق  فرحناز با میانگین 

برت را دارا بودند. قحورترین شاخه مربوا به رق  آنلدیا  

متلر بلود. در ایلن بررسلی      میللی  19/10خه بلین  با قحر شلا 

ای مربوا به رق  اشلرف بلود    ترین تاداد گلچه زبانه بیش

ای بودنلد.   عدد گلچه زبانه 100ترتید دارای تاداد  که به

پرتلرین رقل     ای کل   گلچه زبانه 34رق  پریدخت با تولید 

هلا در ایجلاد    حساب آمد. از آنجایی کله انلدازه گلچله    به

ها نقش مهمی دارد، ایلن صلیت    زینتی گ  تنوع و ارزش

نژادگر را در انتخاب ارقام محلوب یاری کنلد.   تواند به می

ای مربوا بله ارقلام    در محالاه حاضر بلندترین گلچه زبانه

متلر   سلانتی  01/2و  18/2ترتید  بود که به 2فرحناز و مانی

 ول داشتند. از  رف دیگر ارقام پارمیس و شهین، دارای 

 32/1و  29/1ای با  لول    ول گلچه زبانه ترین کود 

متر بودنلد بلا مقایسله ارقلام از نظلر سلح  بلرت،         سانتی

 42/111بیشترین مقدار مربوا بله رقل  گلنلار بلا مقلدار      

 .مرب  است کله از سلایر ارقلام متملایز گردیلد       متر سانتی

قاب   .Roein et al (2014های ) نتایم این تحقیق با یافته

رقلل   04کلله بللا بررسللی تنللوع تنتیکللی باشللد،  مقایسلله مللی

اص حی داوودی نشان دادند که ارقام مورد بررسی از نظلر  

صیات کمی ارتیلاع گیلاه و قحلر سلاقه و تالداد بلرت در       

 دار هستند. سح  احتمال ی  درصد دارای تیاوت مانی

 ضرایش هم ستگی

( نشان داد کله بلین   0نتایم همبستگی صیات )جدول 

حلر دمبلرت و تالداد بلرت     سح  برت بلا علرن بلرت، ق   

درصلد   پلنم داری در سح  احتملال   همبستگی م بت و مانی

( r= +0.99) دار وجود دارد. بیشترین همبستگی م بت و مانلی 

ای وجلود   های زبانله  بین تاداد گ  در بوته و تاداد گلچه

دارد. یکی از عوام  مه  در بررسلی ارقلام، درک رابحله    

آن اسللت. ضللراید بللین ارتیللاع گیللاه بللا سللایر خصوصللیات 

همبستگی بین ارتیاع سلاقه بلا انلدازه بلرت و همچنلین قحلر       

ای مسلتقی  بلین ارتیلاع     نشان داد که رابحه (r= +0.70)شاخه 

کله ارقلامی بلا      لوری  ساقه و قحر شاخه اصلی وجود دارد. به

هللای قحلورتری را تولیلد کردنلد. نتللایم     ارتیلاع بلنلدتر سلاقه   

در  .Roein et al( 2014ارتیاع شاخه و اندازه برت با نتایم )

که هر ده ارتیاع شلاخه    وری این صیات محابقت داشت. به

شود. ا  عات موجلود   شتر باشد اندازه برت نیز بزرگتر میبی

 ((r= -0.50دار  منیلی و مانلی   در جدول بیانگر ی  رابحله 

بین تاداد برت با سلح  بلرت و نسلبت  لول بلرت بله       

عللرن بللرت وجللود دارد. همچنللین در ایللن بررسللی      

بین تاداد برت  (r= +0.62)داری  همبستگی م بت و مانی

از آنجلایی کله انلدازه     دارد.وجلود  با تاداد شاخه جانبی 

 ها  گلچه و قحر سرگ  در ایجاد تنوع و ارزش زینتی گ 
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 رقم گل داوودی 51ضریش هم ستگی بین صفات مورفولوژیک  -1جدول 
Table 5. Correlation coefficients between morphological traits of 15 of Chrysanthemum cultivars 

17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 صفات

Traits 

                1 1 

               1 0.61
*
 2 

              1 0.82
**

 0.68
** 

3 

             1 0.11 -0.27 0.29 4 

            1 -0.47 0.63
*
 0.85

**
 -0.50 5 

           1 0.10 0.38 0.53
*
 0.39 -0.17 6 

          1 0.13 -0.12 0.59
*
 0.21 0.03 0.70

**
 7 

         1 0.09 0.34 -0.13 0.00 0.20 0.06 -0.18 8 

        1 0.04 0.28 0.14 -0.60
*
 0.62

*
 -0.20 -0.50 -0.30 9 

       1 -0.50 0.36 -0.27 0.31 0.61
*
 -0.57 0.44 0.68

**
 0.42 10 

      1 0.34 -0.46 0.26 -0.20 0.16 0.33 -0.40 0.46 0.45 0.07 11 

     1 0.57
*
 0.13 0.23 0.26 -0.19 0.17 0.04 -0.16 -0.02 0.05 -0.22 12 

    1 0.33 0.27 -0.11 0.01 0.18 -0.05 -0.09 0.19 -0.10 0.14 0.00 -0.21 13 

   1 -0.18 0.28 -0.04 -0.13 0.39 0.14 -0.18 0.35 -0.43 0.20 -0.19 -0.12 -0.46 14 

  1 -0.08 0.09 0.25 0.25 -0.36 -0.24 -0.22 0.05 0.08 0.11 0.34 0.22 0.12 -0.24 15 

 1 0.93
**

 -0.05 -0.00 0.36 0.30 -0.21 -0.37 -0.35 0.02 0.03 0.17 0.20 0.19 0.18 -0.12 16 

1 0.43 -0.56
*
 -0.27 0.58

*
 0.60

*
 0.65

**
 0.35 -0.49 0.01 0.06 0.05 0.36 -0.60

*
 0.55

*
 0.57

*
 0.11 17 

 

 

 (Floret width tab) گلچه زبانه عرن (13) (Branch diameter) قحر شاخه (7) (Plant height) شاخهرتیاع ا (1)

 (Flower number) تاداد گ  (14) (Bud diameter) قحر غنچه (8) (Leaf width) عرن برت (2)

 (Flowering date) هیتاریخ گلد (15) (Leave number) تاداد برت (9) (length Leaf)  ول برت (3)

 (Heading date) دهی تاریخ غنچه (16) (Leaf surface) سح  برت (10) (Number of lateral branchesجانبی ) تاداد شاخه (4)

 (Flower diameter) گ  قحر (17) (Disc diameter) قحر دیس  (11) (Petiole diameter) قحر دمبرت (5)

   (Floret length tab) گلچه زبانه  ول (12) (Petiole length)  ول دمبرت (6)
 ی  و پنم درصد.دار در سح  احتمال  ترتید مانی به *و  **

** and * and significant at 0.01 and 0.05 probability levels respectively. 01
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نژادگلر را در   توانلد بله   نقش مهمی دارد، ایلن صلیت ملی   

گیری قحر سلرگ    دازهانتخاب ارقام محلوب یاری کند. ان

در ارقام مورد بررسی نشان داد که افزایش در اندازه ایلن  

صیت با افزایش  ول و عرن بلرت و همچنلین  لول و    

هلا در ارتبلاا م بتلی اسلت. از  لرف دیگلر        عرن گلچه

افزایش در تاداد گ  روی بوته و تاداد انشااب در بوتله  

ن تاثیر منیی بلر قحلر گل  دارد و سلبد کلاهش انلدازه آ      

 .Roein et al( 2014شللود. نتللایم ایللن بررسللی بللا ) مللی

 محابقت داشت. 

 های اصلی  تجزیه به مؤلفه
هلای اصللی توانسلت صلیات ملورد       تجزیه بله مؤلیله  

صورت هیت مؤلیه اصلی بیان نمایلد کله در    ارزیابی را به

ها مؤلیه اول، دوم، سلوم و دهلارم بیشلترین سله       بین آن

د. میزان واریلانس نسلبی هلر    توجیه واریانس را نشان دادن

ها بیشتر از یل    مؤلیه اصلی و مستق  که مقادیر ویژه آن

درصد ک  واریانس را توجیه  89 بودند، توانستند مجموعاً

 (. 1کنند )جدول 

در مؤلیه اول صیات سح  برت، علرن بلرت، تالداد    

 4/24بللرت و قحللر دمبللرت بللا ضللراید بللاالتر در مجمللوع  

وجیه کردنلد. مؤلیله دوم صلیات    درصد از واریانس ک  را ت

،  ول دمبلرت  34/4مربوا به ارتیاع شاخه با ضرید عاملی 

 38/4و  34/4ترتید با ضراید علاملی   ای به های زبانه و گلچه

هلای   درصلد را شلام  شلدند. عامل      8/43با مقدار واریلانس  

ترتیلد تالداد شلاخه     سوم، دهارم، پلنج ، ششل  و هیلت  بله    

ای، قحلر سلرگ  و    لچه زبانله جانبی،  ول دمبرت، عرن گ

(. نتللایم تجزیلله بلله  1قحللر شللاخه را شللام  شللدند )جللدول  

( نشلان داد،  2016) .Darabi et alهلای اصللی دارابلی     مؤلیه

هلا بیشلتر از یل  بلود،      پنم عام  اصلی که مقلادیر ویلژه آن  

 درصد از واریانس ک  را توجیه کنند. 14/22توانستند 

ه اصهلی  دیاگرام پراکنش بر اسا  دو مؤلفه 

 اول و دوم
دیاگرام پراکنش ارقام با استیاده از مؤلیله اول و دوم  

( از 13و  1)کلد  ‘ 2دریلا ’و ‘ پلارمیس ’نشان داد که ارقام 

نظر دو مؤلیه اصلی اول و دوم باالترین ضراید م بلت را  

داشتند و بر اساج این دو مؤلیه نسبت بله سلایر ارقلام در    

دهنللده  کلله نشللان فاصللله دورتللر و بللاالتری قللرار داشللتند

باشلند )شلک     ضراید م بت باالتر نسبت به سایر ارقام می

( 2)کلد  ‘ آندیا’( و همچنین ارقام 8)کد ‘ فریبرز’ (. رق 1

 در فاصله دورتری از سایر ارقام قرار گرفتند.

 ای  تجزیه خوشه
ای بر اسلاج صلیات مورفولوتیل  بله روش      تجزیه خوشه

رقلل  گلل   10صللورت گرفللت. Ward حللداق  واریللانس 

و محللی   18/21داوودی مورد بررسی در فاصلله اقلیدسلی   

دار بلود،   هلای تشلکی  شلده مانلی     که اخت فات بین خوشه

برای اجتناب (. 2گروه اصلی زیر را دادند )شک   2تشکی  

صورت عدد در  هاز تکرار نام ارقام در متن، شماره هر رق  ب

  و در داخ  پرانتز آمده است. در ک سلتر اول دوازده رقل  

ک ستر دوم سه رق  قرار گرفتنلد. در زیرخوشله اول ارقلام    

ʼآوادیسʻ(، و 1 )کدʼ3نوروزʻ  ( قلرار گرفتنلد. ایلن    9 )کلد

متلر   سلانتی  1/34تلا   1/31ترتید دارای ارتیلاع بلین    ارقام به

بودند، ارتیاع کوتاه و حج  کودل  ایلن ارقلام از جملله     

سللت. مایارهللای محلللوب بللرای انتخللاب گیاهللان گلللدانی ا

همچنین این ارقام از نظر  ول دمبرت، قحر دمبرت و قحر 

 ʻنسلترن ʼ(. رقل   2شاخه تشابه باالیی با هل  داشلتند )شلک     

( در 13)کلللد  2ʻدریلللاʼ( و 1)کلللد  ʻپلللارمیسʼ(، 4)کلللد 

زیرخوشه دوم ک ستر اول قرار گرفتند. این ارقام بیشلترین  

 242و  122ای و تاداد گ  با میانگین  های زبانه تاداد گلچه

عدد در هر بوتله را دارا بودنلد و همچنلین از لحلاظ انلدازه      

)کلد   ʻشلهین ʼبرت تشابه بسیار زیادی با ه  داشتند. ارقلام  

2 ،)ʼ نازگʻ  ( در زیرخوشه سوم ک ستر اول نیز11)کد  

 11/40و  48/40قرار گرفتند. این ارقلام دارای ارتیلاع بلین    

ترتیلد   جانبی به های متر بودند و همچنین تاداد شاخه سانتی

علدد در هلر بوتله را شلام  شلد. ایلن        11/21و  99/21بین 

ارقام از نظر قحر شاخه، سح  برت، تالداد بلرت و تالداد    

)کد  ʻفریبرزʼای تشابه بسیاری با ه  داشتند. رق   گلچه زبانه

گرفت. ایلن رقل     ( در زیرخوشه دهارم ک ستر اول قرار8

تله و سلح  بللرت   علدد در بو  394بلا بیشلترین تالداد گلل     

 متلر از   میلی 44 متر مرب  و قحر سرگ  کمتر از سانتی 38/84



 08 ... ای ارزیابی برخی ارقام گ  داوودی باغچه پور و همکاران: تقی

 رقم گل داوودی 51 هفتماصلی اول تا  های مؤلفهضرایش مربوط به  -8جدول 
Table 6. Coefficients related first to seven main components of Chrysanthemum cultivars 

 صفت
Variable 

 اول مؤلفه
PC1 

 دوم همؤلف

PC2 

سوم مؤلفه  

PC13 
چهارم مؤلفه  

PC4 

پنجم مؤلفه  

PC5 
ششم مؤلفه  

PC6 
 هفتم مؤلفه

PC7 
 مقادیر ویژه

Specific values 
5.55 3.64 2.73 2.50 2.08 1.12 1.05 

 )درصد( واریانس
Variance (%) 

26.4 17.4 13 11.9 9.9 5.4 5 

 ارتیاع گیاه
Plant height 

0.25 0.30 -0.14 0.05 0.15 0.09 -0.15 

 عرن برت
Leaf width 

0.32 -0.17 0.06 0.22 0.20 0.23 0.11 

  ول برت
Length leaf 

0.22 -0.16 0.27 0.34 0.09 0.21 -0.09 

 جانبیتاداد شاخه 
Number  branch 

-0.29 -0.10 0.32 0.17 0.19 -0.05 0.01 

 قحر دمبرت
Petiole diameter 

0.36 -0.03 0.07 0.10 0.09 0.18 0.18 

  ول دمبرت
Petiole length 

-0.04 -0.34 0.04 0.39 0.16 -0.05 -0.05 

 قحر شاخه
Branch diameter 

-0.09 0.03 -0.09 0.20 -0.32 0.20 -0.51 

 قحر غنچه
diameter bud 

-0.00 -0.12 -0.13 0.35 -0.30 -0.16 -0.33 

 تاداد برت
Leave number 

-0.34 0.08 0.03 0.22 -0.03 0.18 0.13 

 سح  برت
Leaf surface 

0.38 -0.09 -0.27 0.24 0.08 -0.12 -0.04 

 قحر دیس 
Disc diameter 

0.22 -0.25 0.05 -0.02 -0.29 0.15 -0.33 

  ول گلچه زبانه
Floret tab length 

0.07 -0.38 -0.16 -0.08 -0.33 -0.16 0.06 

 عرن گلچه زبانه
Floret tab width 

0.06 -0.00 0.17 0.09 -0.56 0.04 0.38 

 تاداد گ 
Number flower 

-0.23 -0.29- -0.26 0.01 0.03 0.29 0.17 

 تاریخ گلدهی
Flowering date 

0.03 -0.26 0.39 -0.28 0.03 0.11 -0.03 

 دهی غنچهتاریخ 
Date heading 

0.09 -0.29 0.30 -0.35 0.10 0.01 0.03 

 قحر گ 
Diameter flower 

0.23 -0.15 0.00 0.10 -0.04 -0.55 0.28 

  ول برت/عرن برت
Leaf length/ width 

-0.25 0.01 0.28 -0.11 -0.28 -0.03 -0.36 

  ول برت/ ول دمبرت
Leaf length/petiole 

0.20 0.20 0.18 -0.21 -0.13 0.27 -0.16 

  ول گلچه/عرن گلچه
Floret length/Width 

-0.09 -0.27 -0.14 -0.25 0.28 -0.16 -0.38 

 د گلچه زبانهتادا
Floret number tab 

-0.21 -0.29 -0.26 -0.05 0.01 0.32 0.21 

 درصد تجمای
Cumulative (%) 

26.4 43.8 56.8 68.7 78.6 84 89 
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First component  
 

 اسا  دو عامل اصلی اول و دوم رقم گل داوودی بر 51دیاگرام پراکنش  -5شکل 
، 6مانی -56نازگل،  -55گلنار،  -51، 9نوروز -3فری رز،  -9آندیا،  -7پارمی ،  -8اشرف،  -1نسترن،  -4فری ا،  -9شهین،  -6آوادی ،  -5ارقام: ) 

 (فررناز -51پریدخت،  -54، 6دریا -59

Figure 1. Diagram of distribution 15 cultivars of Chrysanthemum based on two main components 
(Cultivars: 1- Avadis, 2- Shahin, 3- Fariba, 4- Nastaran, 5- Ashraf, 6- Parmis, 7- Andiea, 8- Fariborz, 9- Norooz3, 

10- Golnar, 11- Nazgol, 12- Mani2, 13- Darya2, 14- Paridokht, 15- Farhnaz) 
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Observations  
 

 وارد رقم گل داوودی به روش 51 ای خوشهتجزیه  -6شکل 
، 6مانی -56نازگل،  -55گلنار،  -51، 9نوروز -3فری رز،  -9آندیا،  -7پارمی ،  -8اشرف،  -1نسترن،  -4فری ا،  -9شهین،  -6آوادی ،  -5ارقام: )

 (فررناز -51پریدخت،  -54، 6دریا -59

Figure 2. Cluster analysis for 15 Chrysanthemum cultivars using ward method  

(Cultivars: 1- Avadis, 2- Shahin, 3- Fariba, 4- Nastaran, 5- Ashraf, 6- Parmis, 7- Andiea, 8- Fariborz, 9- Norooz3, 

10- Golnar, 11- Nazgol, 12- Mani2, 13- Darya2, 14- Paridokht, 15- Farhnaz) 
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(، 14)کلد   ʻگلنارʼ. ارقام سایر ارقام گروه اول متمایز گردید

ʼ2مللانیʻ  ( و 12)کللدʼپریللدختʻ  ( در زیرخوشلله 14)کللد

پنج ، ک ستر اول قرار گرفتند. ایلن ارقلام دارای بیشلترین    

متر بودند که در مقایسله بلا سلایر     میلی 83/14قحر سرگ  با 

ارقام قحلر گل  بزرگتلری داشلتند کله مناسلد بلرای گل          

نظر تاداد بلرت و قحلر   بریدنی است. همچنین این ارقام از 

 ʻفرحنلاز ʼدیگر داشتند. رقل    شاخه تشابه بسیار باالیی با ی 

( در زیرخوشه شش  ک ستر اول قرار گرفتند. ایلن  10)کد 

 111متلر، میلانگین تالداد گل       سلانتی  11/43رق  با ارتیاع 

از سلایر ارقلام    80/01عدد در هر بوته بودند و قحر سلرگ   

)کد  ʻاشرفʼ(، 3)کد  ʻفریباʼقام این گروه متمایز گردید. ار

تلللرین و پلللر  ( در گلللروه پلللر بلللرت2)کلللد  ʻآنللدیا ʼ( و 0

ترین ارقام گرفتنلد و از لحلاظ قحلر سلرگ  و قحلر       انشااب

شاخه تشابه بسیار باالیی با ه  داشتند. بنابراین بلا توجله بله    

هلا و ارقلام    های انجام شلده هلر کلدام از خوشله     بندی دسته

منحصر به فردی داشته که با بررسلی  ها ویژگی  متالق به آن

هللای بللین ارقللام مختللل ، ارقللامی بللا   هللا و تیللاوت قرابللت

هلای   های زینتی ارزشمند، شناسایی و جهلت برنامله   ویژگی

اگر هلدف تولیلد ارقلام گللدانی یلا       نژادی پیشنهاد شوند. به

هایی همچون اندازه بوتله،   ای باشد دارا بودن ویژگی باغچه

تواند ملوثر   تاداد گ  بر روی بوته می تاداد و اندازه برت،

های اص حی، انتخاب والدینی که  در این برنامه واق  شود.

داری داشلته   از لحاظ صیات موردنظر اخت ف زیاد و مانی

تلوان   باشند نقش اساسی دارد. با اسلتیاده از ایلن ارقلام ملی    

یابی با تیرق بلاال در افلراد را توسلاه داد     های مکان جمایت

های کود  اثر )یانی با توجیله  QTL یابی ان مکانکه امک

 پلذیر گلردد   درصد پایینی از تنوع فنوتیری صیت( نیز امکان

(Collard et al., 2005 .)های هیبریداسلیون،  همچنین در برنامه 

ت قی والدین با فاصله تنتیکی زیاد ممکلن اسلت بله تولیلد     

وجله  نتاجی منجر شود که نسبت به والدین خود برترند، با ت

پ س  داوودی مورد  ای در ترم که تنوع قاب  م حظه به این

تلوان بله انتخلاب     محالاه در این پژوهش وجود داشلت ملی  

 هلای اصل حی فلوق     مواد گیاهی مناسد برای انجام برنامله 

  بللا اهللداف متاللدد اقللدام نمللود. ایللن نتللایم بللا نتللایم        

(2013) et al. Kiamohammadi های اصل حی   که داوودی

بندی براسلاج ارتیلاع گیلاه و قحلر      در اولین گام گروهاو 

سرگ  به سه گروه تقسلی  شلدند قابل  مقایسله اسلت. بلا       

تلوان نتیجله    توجه به وجود اخت ف و تنوع بین ارقام ملی 

گرفت که ارقام از نظر صیات مختل  مستاد بوده و اگلر  

گیری صحی  صورت گیرد امیلد   از این تنوع موجود بهره

نلژادی داوودی بله    های تخصصی بله  برنامهاست بتوان در 

آل دست یافت. همچنلین   ارقام با خصوصیات ویژه و ایده

 24ای  کله تجزیله خوشله    .Darabi et al (2016های ) با یافته

بنلدی   رق  اص حی گ  داوودی به دو گلروه اصللی تقسلی    

شدند نیز قاب  مقایسه است. با توجه بله کاربردهلای متالددی    

ای، گلل   عنللوان گیللاه گلللدانی، باغچلله بللهکلله گیللاه داوودی 

های اص حی نیز متیلاوت   بریدنی و حتی دارویی دارد هدف

است. در تولید گیاهان گلدانی تمای  بیشتری به سمت تولیلد  

هایی مینیلاتوری و پرگل  وجلود دارد کله البتله انلدازه و        گ 

هلا   شک  برت هل  مایلار مهملی در انتخلاب و گلزینش آن     

 (.Roein et al., 2014) باشد می

 گیری نتیجه
در مجموع ارقلام ملورد بررسلی دارای تنلوع صلیات      

دست  توان با استیاده از نتایم به که می  وری باالیی بوده به

هللای  آمللده ارقللام مناسللد را انتخللاب و از  ریللق برناملله 

کراج، اقلدام بله تولیلد ارقلام بلا       نژادی مانند ت قی پلی به

یم این بررسی گرده خصوصیات زینتی محلوب نمود. نتا

هللای موجللود در رخللایر  ا  عللاتی را پیرامللون توانمنللدی

کلارگیری    نمایند، ولی بله  تنتیکی گ  داوودی فراه  می

پ سلل   تللری از ترم ارقللام بیشللتر و ارزیللابی  یلل  وسللی  

تواند در تسلری  و افلزایش اصل   و     موجود در ایران می

ر بلین  ثر باشد. بر اساج نتلایم د ؤکیییت گ  داوودی م

صیات مورد محالاه اندازه برت، ارتیلاع شلاخه، تالداد    

تلرین صلیات بلرای     انشااب و تاداد گل  در بوتله مهل    

تشلخی  تنلوع ارقلام داوودی بودنلد. بلا بله کلارگیری        

برخی از ارقام متالق به ک ستر اول با ارتیاع شاخه کمتر 
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 و ارقللام موجللود در ک سللتر دوم بللا تاللداد بللرت و      

تلوان درخله جدیلدی از     وان واللد ملی  عنل  گ  بیشلتر بله  

نژادی گ  داوودی را جهلت کاشلت در فیلای سلبز      به

 آغاز نمود.

 گزاری سپا 

محترم پژوهشکده گ  و گیاهان  رئیس از وسیله بدین

و  تشلکر  گیلاهی  ملواد  تلأمین  خلا ر   بله  محل ت  زینتلی 

 .شود می قدردانی
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