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 چکیده
 رود.می شماربه جهانی عرصۀ در دارویی و زینتی گیاهان ترینمهم از یکی (.Dendranthema grandiflorum Ramat) داوودی گل

 کمی صفت 21 )مورفولوژیک(، شناختی ریخت هاینشانگر از استفاده با داوودی گل های رقم برخی ژنتیکی تنوع میزان بررسی منظوربه

 ارزیابی لرستان استان آباد،خرم شهرستان بیرانشهر در تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در تکرار سه با داوودی بلندپا رقم 15 در

 صفات نظر از بررسی مورد های رقم بین در ها تغییرپذیری از ای گسترده دامنۀ دهندۀنشان پژوهش، این از آمده دست به نتایج شد.

 باالتری های تغییرپذیری ضریب که جانبی هایشاخه شمار برگ، شمار گل، شمار جمله از صفات از برخی در بود. شده گیریاندازه

 در گل شمار صفات بین داد، نشان همبستگی ضریب از آمده دست به نتایج داشتند. داوودی های رقم بین در بیشتری تنوع دادند، نشان

 عامل هفت عاملی، تجزیۀ در داشت. وجود داریمعنی و منفی همبستگی بوته گستردگی و اصلی شاخۀ قطر فرعی، شاخۀ شمار با بوته

 در ها رقم ایخوشه تجزیۀ در کنند. توجیه را کل واریانس درصد 1/91 توانستند درمجموع 1 از تربزرگ ویژۀ مقادیر با مستقل و اصلی

 رقم و شاخه ارتفاع نبیشتری با 2ʻنادیا̕ و ʻشکرناز̓ رقم دو که طوری به شدند. بندی تقسیم اصلی گروه سه به ،7۳/۳۳ اقلیدسی فاصلۀ

 صورت یکسان شرایط در ها رقم این بررسی ینکها به توجه با بنابراین شدند. متمایز ها رقم دیگر از سرگل قطر بیشترین با ʻگیسگل̕

 گیرد. صورت بررسی مورد صفات برای گزینش تواندمی است، گرفته

 

 .شناختی ریخت نشانگر داوودی، گل شناختی، ریخت صفات ای،خوشه تجزیۀ کلیدی: هایهواژ
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ABSTRACT 
Chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum Ramat.) is one of most important ornamental and medicinal plants in 

the world. In order to evaluate genetic diversity among some tall Chrysanthemum cultivars using morphological 

markers, 21 traits in 15 tall cultivars, were evaluated in randomized complete block design with three replications in 

Beiranshahr Khorramabad county, Lorestan province. Results obtained from this study revealed a wide range of 

variations in the measured traits between cultivars. A higher coefficient variation observed for some traits such as 

flowers number, number of leaves, number of lateral branches. Results of correlation coefficients showed that there 

was negative correlation between flowers number per plant and number of branches, main branch diameter and plant 

spacing. Factor analysis, showed seven main and independent components factors with Eigen values greater than one 

which could Justified 91.1 percent of the total variation. In Cluster analysis, cultivars in Euclidean distance of 

33.73were divided into three groups. Therefore, two cultivars of 'Shekarnaz' and 'Nandia2' were distinguished from 

the other cultivars with the highest branch height and 'Golgis' cultivar with the largest head diameter. Since the 

evaluation of these cultivars was done in the same conditions, so selection can be done for the studied traits. 
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 مقدمه

 (.Dendranthema grandiflorum Ramat) داوودی گل

 از یکی گیاه این است. Asteraceae خانوادة به متعلق

 از بیش و بوده جهان در بریدنی هایگل ترینمهم

 هایرقم و هاگونه هاآن بین در که دارد گونه 200

 و کوچک هایدرختچه و چندساله ،علفی سالۀ یک

 (.Ghahsareh & Kafi, 2008) دارد وجود ایبوته

 ثانویۀ هایمتابولیت از منبعی عنوانبه داوودی

 فالونوئیدها، فنلی، های ترکیب مانند ارزشمند

 و )بیولوژیک( زیستی لحاظ از فعال های ترکیب

 Lin) است داروشناسان توجه مورد گیاهی هایاسانس

et al., 2010; Schwinn et al., 1994.) فعالیت 

 در گیاه این عصارة اکسیدانی( )آنتی پاداکسندگی

 است مؤثر سرطان جمله از هابیماری برخی درمان

Shen et al., 2006; Kim et al., 2009).) برنامۀ هر 

 دامنۀ بودن دسترس در پایۀ بر اصالحی موفق

 ذخایر بومی، گیاهان است. استوار والدین از پرشماری

 اصالحی هایبرنامه برای مناسبی پالسم()ژرم توارثی

 پایۀ بر گیاهان اصالح متداول هایروش هستند.

 ها جامعه بین از مطلوب های)ژنوتیپ( نژادگان گزینش

 تنوع از آگاهی بنابراین هستند. ژنتیکی تنوع با

 اصالح در گام نخستین و اصلی شرط پیش جمعیت

 های رقم اصالح منظوربه دلیل همین به است گیاهان

 های قابلیت و استفاده موجود هاینژادگان از باید جدید

 این از را مطلوب صفات و شناسایی را هانآ در موجود

 داد. انتقال برتر و دلخواه هاینژادگان به هانژادگان

 نخستین عنوانبه )مورفولوژیک( شناختی ریخت صفات

 برداریبهره برای مناسبی گشای راه توانندمی هانشانگر

 این ارزیابی باشند. اصالحی برنامۀ در ژنتیکی تنوع از

 های روش به نیاز بدون و است آسان و هزینه کم صفات

 شوند.می بررسی مولکولی و بیوشیمیایی پیشرفتۀ

 شوندمی واقع محیط تأثیر تحت هانشانگر این اگرچه

 باشند داشته باالیی پذیریتوارث صفات که هنگامی اما

 مناسب هایگزینه از یکی شناختی ریخت هاینشانگر

 روندمی شماربه ژنتیکی تنوع های بررسی در

(Falconer, 1989; Shao et al., 2010; Yap & 

Harvey, 1972.) هایویژگی از طورمعمول به ژادگربهن 

 ذخایر اولیۀ بندیطبقه و توصیف برای شناختی ریخت

 ارزش با ژنتیکی های منبع انتخاب راستای در توارثی

 Krichen) کندمی استفاده خود اصالحی برنامۀ برای

et al., 2012). از استفاده با چندی هایژوهشپ 

 ژنتیکی تنوع بررسی برای شناختی ریخت های ویژگی

 اندکی های بررسی اما است. شده انجام زینتی گیاهان

 در ویژهبه داوودی، گل ژنتیکی تنوع ارزیابی درزمینۀ

 همبستگی بررسی یک در است. دسترس در ایران،

 و گل قطر چون صفاتی و زایشی دورة طول بین منفی

 Pierr) است شده گزارش بابونه ایزبانه هایگل شمار

Khezri, 2009.) از جمعیت 31 آوریگرد با ،بررسی در 

 تنوع بررسی به چین، شورک در موجود هایداوودی

 در داد، نشان نتایج شد. پرداخته هاآن شناختی ریخت

 گل عملکرد بررسی، مورد شناختی ریخت صفات بین

 ضریب بیشترین دانه هزار وزن و گل شمار بوته، در

 گلدهی پایان و آغاز تا روز شمار و ها تغییرپذیری

 بومی تودة 17 در را ها تغییرپذیری ضریب کمترین

 نتیجۀ (.(Mehdikhani et al., 2013 داشتند بابونه

 مورد هایجمعیت تفکیک محققان، این های بررسی

 گروه سه به یشناخت ریخت های ویژگی نظر از بررسی

 در بررسی (.Shao et al., 2010) بود هم از متمایز

 داد، نشان ایران در اصالحی داوودی نژادگان 20 مورد

 دارد، وجود کیفی و کمی صفات بین فراوانی تنوع

 قرار مستقل گروه سه در هانژادگان که طوری به

 صفات داد، نشان نیز هاعامل به تجزیه بنابراین گرفتند.

 توجیه را تنوع از زیادی درصد سرگل نوع و گیاه ارتفاع

 در (.Kia Mohammadi et al., 2012) کنندمی

 دم طول چون صفاتی برای یاس گل روی پژوهشی

 شمار و گل در لقهح شمار گل، ساقۀ طول برگ،

 باالیی )فنوتیپی( پدیدگانی تغییرپذیری ضریب گلبرگ

 در .Sarma, 2013)) شد گزارش درصد( 70 از )بیش

 های رقم بین هایتفاوت و هاخویشاوندی پژوهش، این

 با هایی قمر که یطور به شد؛ خواهد بررسی مختلف

 برای و شناسایی ارزشمند، زینتی هایویژگی

 شوند. پیشنهاد یبهنژاد های برنامه
 

 هاروش و مواد

 داوودی گل اصالحی بلندپا رقم 15 بررسی این در

 پژوهشکدة از شده دارریشه قلمۀ صورت به (1 )جدول
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 95 اردیبهشت در و تهیه محالت زینتی گیاهان و گل

 طول با آبادخرم شهرستان بیرانشهر منطقۀ در

 عرض شرقی، دقیقۀ 35 و درجه 48 جغرافیایی

 ارتفاع و شمالی دقیقۀ 46 و درجه 33 جغرافیایی

 هایبلوک طرح قالب در و دریا سطح از متر 1147

 همۀ درآمد. اجرا به تکرار سه در تصادفی کامل

 ..(. و وجین )آبیاری، شامل مزرعه در داشت ها مرحله

 از هاردیف فاصلۀ بود. همسان شده کشت گیاهان برای

 40 ردیف روی گیاه فاصلۀ و مترسانتی 50 یکدیگر

 قرار فاصله متر 1 بلوک سه هر بین بود مترسانتی

 ارتفاع شامل بررسی مورد کمی صفت 21 گرفت.

 شمار برگ، عرض برگ، طول برگ، دم طول ساقه،

 برگ، عرض به طول نسبت گیاه، جانبی هایشاخه

 گلچۀ شمار گلدهی، تاریخ دیسک، قطر غنچه، قطر

 برگ طول نسبت گل، شمار اصلی، شاخۀ قطر ای،زبانه

 گلچۀ عرض ای،زبانه گلچۀ طول برگ، دم طول به

 نسبت گل، قطر دهی،غنچه تاریخ برگ، شمار ای،زبانه

 دم قطر و برگ سطح ای،زبانه گلچۀ عرض به طول

 1نامه)گر( توصیف به توجه با صفات این که بودند برگ

 گلUPOV جهانی هایدستورکار با هماهنگ و مربوطه

 باز مرحلۀ در صفات همۀ شدند. گیریاندازه داوودی،

 ارزیابی برای و اندازه گل نخستین کامل شدن

 بوته هر در میانی بالغ برگ ده از برگ های ویژگی

 یانس،وار یۀتجز .(Roein et al.,  2013) شد استفاده

 ضریب آماری، هایشاخص ها،یانگینم یسۀمقا

 با کالستر تجزیۀ و ها مؤلفه به تجزیه همبستگی،

 تجزیۀ .شد انجام MINITAB افزارنرم از استفاده

 سطح در و توکی روش از میانگین مقایسۀ و واریانس

 شد. استفاده درصد5 احتمال

 
 بررسی مورد داوودی گل های رقم های نام .1 جدول

Table 1. Chrysanthemum cultivars names in this study 

Name Number Name Number 
Elika 9 Tihoo 1 

Kimia 3 10 Dila 2 
Afshan 11 Shekarnaz 3 

Golgis 12 Sana 4 

Tannaz 13 Oran 5 
Yasamin 14 Taban3 6 

Elmira 2 15 Andia2 7 
  Afsaneh2 8 

                                                                               
1. Descriptor 

 بحث و نتایج

 بررسی مورد های رقم داد، نشان واریانس تجزیۀ نتایج

 شمار شاخه، ارتفاع مانند مهم صفات از بسیاری نظر از

 در داریمعنی تفاوت سرگل قطر و برگ شمار گل،

 و طول برای تنها و دادند نشان درصد 1 احتمال سطح

 طول نسبت و شعاعی هایگلچه عرض ،برگ دم قطر

 دارمعنی تفاوت مختلف های رقم در برگ عرض به

 موجود تنوع میزان بررسی و تعیین برای نداشت. وجود

 استفاده پدیدگانی تغییرات ضریب از صفات درون در

 اغلب شودمی مشاهده جدول در که طورهمان شد.

 داشتند، درصد 20 باالی تغییرپذیری ضریب صفات

 با برگ شمار و جانبی شاخۀ شمار گل، شمار صفات

 ضریب باالترین درصد 38/44 و 65/44 ،04/47

 پدیدشناختی صفات و پدیدگانی تغییرپذیری

 دهیغنچه و گلدهی تا کشت از روز شمار )فنولوژیک(

 ضریب کمترین درصد 10/7 و 02/6 با کامل

 دهندةنشان آمده دست به نتایج داشتند. را تغییرپذیری

 ،است ها رقم بین در صفات باالی ژنتیکی تنوع

 برای را تریدقیق و بیشتر انتخاب دامنۀ که یطور به

 داد، نشان نتایج این کنند.می فراهم نظر مورد صفت

 30 از )بیشتر پدیدگانی تغییرپذیری ضریب بیشترین

 شمار بوته، در گل شمار برگ، شمار به مربوط درصد(

 به طول نسبت و جانبی هایشاخه شمار ای،زبانه گلچۀ

 نتیجه توانمی بنابراین، بود. ایزبانه هایگلچه عرض

 دیگر به نسبت بیشتری تنوع صفات این که گرفت

 انتخاب دامنۀ که مفهوم این به دارند، صفات

 که کنندمی فراهم بهنژادگر برای را تری گسترده

 در بخشید. بهبود را صفات این گزینش، با توان می

 ها رقم چون گلدهی و دهیغنچه تاریخ صفات با رابطه

 (Chrysanthemum morifolium) به متعلق همگی

 خیلی صفات این در هاآن تغییرپذیری نتیجه در بودند

 نشان خود از باالیی تغییرپذیری دامنۀ تا نبوده زیاد

 بررسی در است ممکن صفات این نتیجه در دهند

 شانس از اصالحی هایپروژه در ژنتیکی های منبع

 صفات اینکه مگر باشند، داشته انتخاب برای کمتری

 برنامۀ یک برای مطلوب صفت دیررسی یا و زودرسی

 باشد. ویژه اصالحی
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 داوودی های رقم در ها آن اختصاری نشانۀ و گیریاندازه واحد شده، گیری اندازه صفات .2 جدول
Table 2. Measured traits, Measurement unit and their abbreviation in Chrysanthemun cultivars 

Measurement method Unit Abbreviation Traits 
ruler Centimeter P:H Plant height 
ruler Centimeter FL:T Length of florets tab 
ruler Centimeter FW:T Floret width tab 
ruler Centimeter P:L Petiole length 

caliper Millimeter D:H Branch diameter 
- Number N:L Leaf number 

caliper millimeter P:D Petiole diameter 
ruler Centimeter L:L Leaf length 
ruler Centimeter L:W Leaf width 

- Number N:LB Number of lateral branches 
Caliper Millimeter D:D Disc diameter 

Calculation Centimeter FLT:FWT Floret length/Width floret 
Counting the days Number F:D Heading date 

- Number NO:F Length of floret tab 
Caliper Millimeter D:F Flower diameter  

Calculation Centimeter LL/LP Leaf length/ petiole Length  
- Number N:F Flowers number  

Graph Paper Centimeter L:S Leaf surface 
Counting the days Numeration F:D Flowering date 

caliper Millimeter D:B diameter Bud 
Calculation Centimeter LL:LW Leaf length/Leaf width 

 

 هاییافته با ها رقم دهیغنچه و گلدهی تاریخ نتایج

Mehdikhani et al., 2013)) در ،است مقایسه قابل 

 تغییرپذیری ضریب صفات این برای ایشان بررسی

 ضریب نظر از تحقیق این نتایج شد. گزارش پایینی

 .Shao et al هاییافته با پدیدگانی تغییرپذیری

 گل دارویی های رقم از شماری روی که (2010)

 برخالف بود. متفاوت حدودی تا شد انجام داوودی

 ضریب که پژوهش این از آمده دست به نتایج

 درصد 5/12 اصلی شاخۀ ارتفاع به مربوط تغییرپذیری

 ارتفاع به مربوط پدیدگانی تغییرپذیری ضریب بود،

 9 از کمتر Shao et al. (2010) پژوهش در شاخه

 است حقیقت این بیانگر نتایج این شد. گزارش درصد

 لحاظ از پژوهش این در استفاده مورد های رقم که

 و شائو به نسبت باالتری تغییرپذیری ضریب که صفاتی

 و داشتند تریمتنوع ژنتیکی ساختار داشتند، همکاران

 هایبرنامه برای تریمناسب منبع توانندمی رواین از

 Shao et al. (2010) نتایج بنابر آورند. فراهم گزینشی

 کل شمار صفات در تغییرپذیری ضریب باالترین که

 87/44) ایزبانه گلچۀ شمار درصد(، 90/23) گلچه

 گزارش درصد( 55/20) ایزبانه گلچۀ طول و درصد(

 تغییرپذیری ضریب نیز آزمایش این در صفات این شد،

 Roein با پژوهش این نتایج همچنین داشتند. باالیی

et al. (2014) پژوهش این در که است مقایسه قابل 

 75/84) پدیدگانی تغییرپذیری ضریب برگ شمار برای

 گزارش درصد( 94/56) ایزبانه گلچۀ شمار و درصد(

 های رقم بین داد، نشان میانگین مقایسۀ نتایج کردند.

 ینتر بزرگ برگ، عرض و طول نظر از بررسی مورد

 رویشی دورة فرایند در متر(سانتی 05/9) هابرگ

 های رقم آن کنار در بود. 2المیرا نژادگان به مربوط

 داشتند، یتر بزرگ برگ دیگر به نسبت ثنا و 2نادیا

 رقم در متر(سانتی 5) هابرگ ینتر کوچک که یدرحال

 اهمیت داوودی در برگ اندازة شد. مشاهده گیسگل

 کوچک هایبرگ داشتن دارد. زینتی لحاظ از ایویژه

 است، توجه مورد بریدنی هایگل تولید برای

 حاشیه، در کشت و ایباغچه های گل برای که یدرحال

 مقایسۀ یۀپا بر نیست. محدودکننده برگ اندازة

 شکرناز و 3تابان های رقم در بوته هر  هاداده میانگین

 شمار به ها رقم ینتر پربرگ که داشت برگ 628 حدود

 میانگین با تیهو و طناز های رقم که یدرحال آمدند. می

 خود به را بوته روی برگ شمار کمترین (269 و 215)

 در که صفاتی ترینمهم از یکی دادند. اختصاص

 است. گیاه ارتفاع دارد اهمیت ایشاخه های گل

 برای کنندمی تولید محکم و بلند ساقۀ که هایی بوته

 بررسی مورد های رقم بین در است. مناسب بریدنی گل

 که بود شکرناز رقم ساقه، ارتفاع لحاظ از رقم ترینبلند

 به الزم رسید. مترسانتی 11/76 به آن ساقۀ ارتفاع

 بوته در فراوان های انشعاب وجود که است یادآوری

 3کیمیا رقم شود.می بیشتری هایگل تولید به منجر
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 رقم ترینانشعاب پر فرعی، ساقۀ 44/40 میانگین با

 زیبا و جذاب خیلی اگر حتی هاگل دیگر سوی از بود.

 قرار کوتاه و انشعاب پر ساقۀ روی کههنگامی باشند

 نیستند. مناسب استاندارد هایداوودی برای گیرندمی

 ساقۀ یک انبار و ونقل حمل بندی،بسته اغلب

 احتمال و است رو روبه مشکالتی با دار انشعاب

 بنابراین یابد.می افزایش ساقه شکستن و دیدگی یبآس

 بدون و بلند ساقۀ بایستی مطلوب بریدنی گل یک

 آذینگل یا گل یک به که باشد فرعی ساقۀ و انشعاب

 ساقه قطر (.(Vainstein, 2002 شودمی ختم فشرده

 کاربه ساقه استحکام سنجش برای معیاری عنوانبه

 رقم به مربوط ساقه قطورترین پژوهش این در رود.می

 گیسگل رقم بود. مترمیلی 19/21 قطر با 2نادیا

 خود آن از را مترمیلی 07/12 قطر با ساقه ترینظریف

 هایراه از یکی گل شاخۀ در انشعاب شمار کنترل کرد.

 (.(Tanaka, 2005 است جذاب و جدید گیاهان تولید

 منجر بوته در فراوان های انشعاب وجود دیگر سوی از

 حجم و کوتاه ارتفاع شود.می بیشتری هایگل تولید به

 انتخاب برای مطلوب معیارهای جمله از بوته کوچک

 و اندازه (.(Vainstein, 2002 است گلدانی گیاهان

 جمله از هاگل بودن پر کم و پر پر ها،گلبرگ شمار

 ارزش مقایسۀ و هاگل انتخاب در اصلی هایعامل

 بررسی این در (.(Vainstein, 2002 هاستآن زینتی

 های رقم به مربوط ایزبانه گلچۀ شمار بیشترین

 )گلچۀ عدد 130 و 127 میانگین با 2افسانه و 3کیمیا

 کم ایزبانه گلچۀ 32 تولید با 3تابان رقم .است پرپر(

 در هاگلچه اندازة که ییازآنجا آمد. شماربه رقم ینپرتر

 این دارد، مهمی نقش هاگل زینتی ارزش و تنوع ایجاد

 مطلوب نژادگان انتخاب در را بهنژادگر تواندمی صفت

 ایزبانه گلچۀ بلندترین بررسی این در کند. یاری

 از داشت. طول مترسانتی 79/2 گیسگل رقم به مربوط

 با ای زبانه گلچۀ طول ترینکوچک الیکا، رقم دیگر سوی

 یکی بوته روی گل شمار داشتند. را مترسانتی 13/1 طول

 ها هدف تریناصلی از و برتر گیاهان انتخاب معیارهای از

 در بوته چه هر .است ایباغچه و گلدانی هایگل تولید در

 زینتی ارزش کند تولید بیشتری گل شمار گلدهی زمان

 گل تولید برای دیگر سوی از داشت، خواهد بیشتری

 است برتر بزرگ گل یک به ساقه شدن محدود بریدنی

Vainstein, 2002).) و 2المیرا های رقم پژوهش این در 

 گل 425 حدود که کردند تولید را هابوته ترینگل پر ثنا

 و طناز های رقم آن برخالف شد.می دیده بوته هر روی

 ترینگل کم گل، 92 و 130 بیشینۀ با ترتیببه تیهو

 یها عامل از یکی گل اندازة بودند. بررسی مورد های رقم

 است. پرشمار کاربردهای برای هاگل ارزیابی در مهم

 سرگل قطر با شکرناز و گیسگل های رقم داد، نشان نتایج

 بین در را هاگل ترینبزرگ مترمیلی 96/58 و 77/63

 گل اندازة لحاظ از نیز ها رقم داد. اختصاص خود به ها رقم

 در هاگل ترینکوچک داشتند. قرار بعدی هایرتبه در

 در گل قطر اندازة که شد مشاهده الیکا و دیال های رقم

 با تحقیق این نتایج نرفت. فراتر مترمیلی 35 از هاآن

 که ،است مقایسه قابل .Roein et al (2014) هاییافته

 نشان یداوود یاصالح رقم 50یکیژنت تنوع یبررس با

 یکم صفات نظر از یبررس مورد های رقم که دادند

 احتمال سطح در برگ شمار و ساقه قطر و یاهگ ارتفاع

 شمار صفات همچنین دارند. دارمعنی تفاوت درصد 1

 شاخۀ شمار ای،زبانه هایگلچه شمار برگ، شمار گل،

 داشتند باالیی تغییرپذیری ضریب برگ سطح و جانبی

 صفات باالی ژنتیکی تنوع ةدهند نشان موضوع این که

 بود. هانژادگان بین در

 

 همبستگی سادۀ صفات

شناخت همبستگی بین صفات برای انتخاب 

های برتر ضروری است. نتایج همبستگی  نژادگان

Pearson (1901) ها نشان داد، بین بیشتر بین متغیر

داری در سطح شده همبستگی معنی گیریصفات اندازه

(. نتایج 5درصد وجود دارد )جدول  1احتمال 

همبستگی نشان داد، شمار گل در بوتۀ داوودی 

را با صفات شمار  (r= -70/0**)بیشترین همبستگی 

خۀ جانبی، قطر شاخۀ اصلی و گستردگی بوته شا

 داریداشت. همچنین همبستگی مثبت و معنی

(**88/0 =r)  دم برگبین قطر دیسک با قطر غنچه و 

که هر چه قطر غنچه در طوریمشاهده شد. به

های زایشی بیشتر باشد قطر دیسک نیز بیشتر  مرحله

ک ها، در های مهم در بررسی رقم شود. یکی از عاملمی

های آن است.  رابطه بین ارتفاع گیاه با دیگر ویژگی

 ضریب همبستگی بین ارتفاع ساقه و اندازة برگ
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(**86/0=r) ای مستقیم بین ارتفاع نشان داد، رابطه

که طوریساقۀ اصلی گیاه و اندازة برگ وجود داشت. به

ی را تولید تر بزرگهای تر برگهایی با ارتفاع بلند رقم

 Roeinارتفاع شاخه و اندازة برگ با نتایج کردند. نتایج 

در این صفات همخوانی داشت. همچنین بین  (2013)

های شمار گلچه شعاعی با نسبت طول به عرض گلچه

وجود  (r=85/0**)دار شعاعی همبستگی مثبت و معنی

داشت. اطالعات موجود در جدول بیانگر یک رابطۀ 

بین قطر سرگل، طول  (r= -50/0**)دار منفی و معنی

گلچۀ شعاعی و همچنین عرض گلچۀ شعاعی دارد. 

ای های زبانهکه با افزایش طول و عرض گلچهطوری به

یابد. همچنین در این بررسی قطر گل نیز افزایش می

بین  (r= -80/0**)داری همبستگی منفی و معنی

شمار برگ با شمار شاخۀ جانبی وجود داشت. 

های جانبی روی گیاه ار شاخهکه هر چه شمطوری به

 شود. باشند شمار برگ بیشتر می بیشتر
 

 داوودی های رقم در بررسی مورد کمی صفات واریانس تجزیۀ .3 جدول
Table 3. Analysis of variance in quantitative traits of Chrysanthemum cultivars 

Coefficient variation Mean block Meanerror Mean square DF Model 
12.15 83.53 8.109 466.48** 14 Plant height 
9.37 0.2592 0.0140 0.201ns 14 Petiole length 
9.29 0.096 0.01125 0.32ns 14 Petiole diameter 

16.67 0.864 0.1392 11.39** 14 Leaf length 
44.38 329959 1234 222170** 14 Leaf number 

12.28 0.0856 0.1002 6.21** 14 Leaf width 
18.95 4.878 0.1205 10.72** 14 Bud diameter 
23.14 3.649 0.2896 44.34** 14 Disc diameter 

25.49 0.0027 0.00476 2.33* 14 Length  of floret tab 

19.93 0.0027 0.00524 0.0861ns 14 Width of floret tab 

44.65 1004.90 14.38 545.3** 14 Number lateral branches 
34.56 52.16 9.93 7386.57** 14 Number of floret tab 

6.02 0.067 0.00 824.935** 14 Flowering date 

47.04 738 237 100692.85** 14 Flowers number 

20.33 771.68 2.14 771.681** 14 Diameter of flower  

32.15 0.1930 0.05 12.229** 14 Floret length/ Floret width  

28.76 63.74 5.78 6608.93** 14 Leaf surface 
7.10 0.00 0.00 913.971** 14 Heading date 

8.26 0.0105 0.0095 0.12ns 14 Leaf length/Leaf width 
18.75 2.02 0.0884 5.70* 14 Leaf length/petiole length 
15.33 59.43 2.224 65.92** 14 Branch diameter 

 .داررمعنیغی و درصد 1 و 5 احتمال سطح در دارمعنی : nsو ** *،
*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% of probability levels, and Non-significant, respectively. 

 

 داوودی های رقم در بررسی مورد کمی صفات میانگین مقایسۀ .4 جدول
Table 4. Mean Comparison ofquantitative traits in Chrysanthemum cultivars 

Planthigh 

(cm) 

Branch 

diameter 

(mm) 

Disc 

diameter 

(mm) 
Petiole 

length 
(mm) 

Flower head 

diameter 

(mm) 

Leaf 

length (cm) 
Leaf 

width 

(cm) Name 
Trait 

 

Cultivar 
76.11a 20.177a 10.71c 1.53c-e 58.967b 6.96d 4.63d Shekarnaz 1 
74.88a 21.196a 8.412g 1.73b 36.887h 7.73b 5.30b Nadia2 2 
67.55b 14.56f-h 9.594e 1.56c-d 34.603i 7.14c-d 5.10b-c Dila 3 

67.22bc 12.07j 13.463b 1.43e-f 63.776a 5g 3.76f-g Golgis 4 

66.11bc 17.456b-c 9.722d-e 1.864a 36.781h 6.92d 4.02e-f Taban 3 5 

65.88bc 14.40g-i 14.924a 1.60c 37.215g-h 5.33f-g 4.14e Afshan 6 
64.77cd 18.15b 10.878c 1.72b 51.303c 7.32c 4.75d Oran 7 

62.94d 17.185b-d 10.18d 1.59c 41.914e 7.80b 5.31b Sana 8 

59.55e 16.36c-e 7.058i 1.44e-f 44.073d 7.13c-d 5.24b Afsaneh2 9 

58.22ef 20.02a 9.604e 1.39f 50.712c 9.05a 6.39a Elmira2 10 

57.77ef 15.92d-f 7.813h 1.40f 40.463f 5.50f 3.55g Kimia3 11 

57.66ef 13.47h-i 9.586e 1.76ab 38.335g 5.49f 3.74f-g Tannaz 12 

55.55fg 16.39c-e 7.973g-h 1.47d-f 36.138h 6.26e 3.88e-f Tihoo 13 

53.77gh 15.24e-g 6.663i 1.73b 36.116h 7.47b-c 4.8c-d Yasamin 14 
51.88h 13.07i-j 9.023f 1.48d-f 33.984i 5.93e 3.53g Elika 15 

 ندارند. دار معنی اختالف درصد 5 احتمال سطح در ستون هر در همسان های حرف با های میانگین* 

* Means with the same letter in each column are not significantly different at 5% level of probability.  
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 داوودی گل های رقم شناختی ریخت صفات بین همبستگی ضریب .5 جدول

Table 5. Correlation coefficient between morphologic traits of Chrysanthemum cultivars 
FDi Hda Fda Nfl FWTa FLTa Ddi LA NLe BuDi Bd PeLe PeDi NLBr LLe LWi PlHe  

                1 Plant height 

               1 0.16ns Leaf width 

              1 0.83** 0.86** Leaf length 

             1 0.40** 0.50** 0.10ns Number of lateral branches 

            1 0.23** 0.22** 0.42** 0.14ns Petiole diameter 

           1 0.14ns 0.84** 0.51** 0.47** 0.40** Petiole length 

          1 0.32** 0.29** 0.00ns 0.74** -0.23* 0.56** Bud diameter 

         1 0.18ns 0.09ns 0.25** -0.16ns 0.55** 0.44** -0.18ns Branch diameter 

        1 0.84** 0.41** 0.12ns 0.25** -0.80** 0.23** -0.12ns 0.29** Leaf number 

       1 0.20* 0.65** 0.45** 0.19ns 0.10ns 0.22** 0.74** 0.76** 0.22* Leaf surface 

      1 -0.17* -0.41** -0.38** 0.58** 0.12ns 0.72 ** 0.00ns -0.34** -0.14ns 0.35** Disc diameter 

     1 0.40** -0.2* 0.14ns -0.35ns -0.13ns 0.10ns -0.40** -0.11ns -0.11ns 0.00ns 0.22** Length of floret tab 

    1 0.12ns 0.31** 0.39** 0.29** -0.80** -0.10ns -0.04ns 0.36** 0.21* 0.16ns -0.12ns 0.50** Width of floret tab  

   1 0.11ns -0.21* -0.39** -0.22** -0.33** 0.15ns 0.34** 0.00ns -0.29** 0.43** -0.28** -0.13ns -0.24** Flowers number 

  1 -0.11ns -0.12ns 0.00ns -0.35** 0.46** 0.11ns -0.7** -0.28** 0.12ns -0.14ns 0.28** 0.53** 0.57** -0.16ns Flowering date 

 1 0.11ns -0.27** 0.31** 0.76** 0.42** 0.11ns 0.25** 0.28** 0.17* 0.09ns -0.21* 0.10ns 0.00ns 0.10ns 0.31** Heading  date 

1 -0.24ns -0.12ns -0.19* 0.48* * -0.42** -0.33** -0.12ns 0.14ns -0.48** 0.15ns 0.05ns 0.26** -0.26** 0.14ns -0.38** -0.20* Diameter of flower 

 ،* ،**ns :تعداد  ارتفاع شاخه اصلی، عرض برگ، طول برگ،نام اختصاری صفات به ترتیب:   دار. معنی نبود اختالف درصد 5و  1 احتمال سطح در داری معنی

ای، تعداد گل در ای،عرض گلچه زبانههای جانبی، قطر دمبرگ، طول دمبرگ، قطر غنچه، قطر شاخه اصلی، تعداد برگ، سطح برگ، قطر دیسک، طول گلچه زبانهشاخه

 دهی، قطر سرگل.بوته، تاریخ گلدهی، تاریخ غنچه

*, **, ns: Significantly differences at 5 and 1% of probability levels, and non-significantly differences, respectively. 
Abbreviated name of traits, respectively: PlHe, LWi, LLe, NLBr, PeDi, PeLe, Bd, BuDi, NLe, LA, Ddi, FLTa, FWTa, Nfl, Fda, Hda, FDi.. 

 

  اصلی هایمؤلفه به تجزیه

 با مستقل و اصلی عامل هفت داوودی های رقم تجزیۀ در

 از درصد 1/91 درمجموع یک از بیشتر ویژه مقادیر

 هاآن بین در (.6 جدول) کردند توجیه را کل واریانس

 در را سهم بیشترین چهارم و سوم دوم، اول، هایعامل

 هر نسبی واریانس میزان .دادند نشان واریانس توجیه

 صفات کل واریانس در عامل آن اهمیت دهندةنشان عامل

 .است شده بیان درصد صورت به و است بررسی مورد

 .Kia Mohammadi et al هاییافته با تحقیق این نتایج

 عامل در پژوهش این در که است مقایسه قابل (2012)

 های ضریب با سرگل نوع و گیاه ارتفاع صفات اول

 توجیه را کل واریانس از درصد 9/42 و 6/56عاملی

 ردیف شمار گل، سر قطر صفات دوم عامل در کردند،

 و گرفتند قرار شعاعی گلچۀ رأس شکل و شعاعی گلچۀ

 کردند. توجیه را کل واریانس از 018/24 درمجموع

 

 دوم و اول اصلی ۀمؤلف دو پایۀ بر پراکنش نمودار

 و اول مؤلفۀ از استفاده با هانژادگان پراکنش نمودار

 و 3 کد) ‘اوران’ و ‘شکرناز’ های رقم داد، نشان دوم

 باالترین دوم و اول اصلی مؤلفۀ دو نظر از (5

 مؤلفه دو این پایۀ بر و داشتند را مثبت های ضریب

 قرار باالتری و دورتر فاصلۀ در ها رقم دیگر به نسبت

 نسبت باالتر مثبت های ضریب دهندةنشان که داشتند

 کد) ‘گیسگل’ رقم (.1 شکل) هستند ها رقم دیگر به

 فاصلۀ در (15 کد) ‘2المیرا’ های رقم همچنین و (12

 .گرفتند قرار ها رقم دیگر از دورتری

 
 واریانس تجمعی درصد و واریانس ویژه، مقادیر. 6جدول 

 اصلی عامل شش
Table 6. Specific values, variance and cumulative of 

sevenmain factors 
Cumulative 

(%) 
Variance 

(%) 
Specific 

values 

Fact

ors 

25.7 25.7 5.39 1 

44.6 18.9 3.96 2 
59.5 14.9 3.12 3 

70.2 10.7 2.23 4 

78.9 8.7 1.83 5 
86.2 7.3 1.54 6 
91.1 4.9 1.03 7 

 
 ایتجزیۀ خوشه

یۀ شمار زیادی صفت، بر پاها یا نژادگان بندی رقمگروه

های ژنتیکی در تعیین خویشاوندی و فاصله مؤثرروشی 

تجزیۀ  (.Sayad Alian et al., 2013آید )شمار میبه

به شده  گیریای بر پایۀ همۀ صفات کمی اندازهخوشه

رقم گل 15روش حداقل واریانس وارد صورت گرفت. 

، در سه 73/33داوودی مورد بررسی در فاصلۀ اقلیدسی 

(. برای پرهیز از 2بندی شدند )شکلخوشۀ اصلی دسته

عدد  صورت بهها در متن، شمارة هر رقم  تکرار نام رقم

درون پرانتز آمده است. در خوشۀ اول شش رقم، دوم 

ۀ اول خوشیرزرقم قرار گرفتند. چهار رقم و سوم پنج 

)کد  ʻالیکاʼ(، 11)کد  ʻافشانʼ(، 1)کد  ʻتیهوʼهای  رقم
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9 ،)ʼگیسگلʻ  ( و 12)کدʼطنازʻ  ( قرار گرفتند. 13)کد

متر و سطح  سانتی 50ها دارای ارتفاع بیشتر از  این رقم

از متر مربع بود و ( سانتی25/52-93/57ها بین )برگ آن

شمار گل، قطر شاخۀ شده مانند نظر اغلب صفات بررسی 

ای همانندی بسیار زیادی با هم  اصلی و شمار گلچۀ زبانه

 بیشترین قطر سرگل و طول گلچۀ ʻنازگلʼداشتند. رقم 

 ʻدیالʼرقم ی را در خوشۀ اول به خود اختصاص داد. زبانه

ۀ دوم خوشۀ اول قرار گرفت این رقم خوش یرز( در 2)کد 

ای بیشتر متر، شمار گلچۀ زبانهسانتی 68با ارتفاع بیش از

های گروه اول  متر از دیگر رقم میلی 60/34و قطر سرگل 

( و 10)کد  3ʻهای کیمیا  (. رقم2متمایز شد )برابر شکل

ۀ اول خوشه دوم قرار خوش یرز( در 3)کد  ʻشکرناز

 33/82با ارتفاع شاخه  ʻشکرناز’گرفتند. در این گروه رقم 

بریدنی است. هرگاه هدف از متر مناسب برای گل سانتی

ها برای گل بریدنی باشد،  اصالح داوودی تولید رقم

های بزرگ های جذاب، گلچههایی با ارتفاع بلند، رنگ رقم

فرد از لحاظ شکل گلچه و ماندگاری باال برای  و منحصربه

همچنین  .(Roein et al., 2013)انتخاب مناسب هستند 

ها از نظر شمار شاخۀ جانبی، شمار برگ و قطر  این رقم

شاخۀ اصلی همانندی باالیی با هم داشتند و در گروه 

های  ها قرار گرفتند. رقم ترین رقمین و پر انشعابتر پربرگ

 ʼاورانʻ  (، 5)کدʼ3تابانʻ  ۀ دوم خوش یرز( در 6)کد

تا  44/65دارای ارتفاع بین  کهخوشۀ دوم قرار گرفتند 

متر و میلی 3/51متر و قطر سرگل کمتر از  سانتی 11/66

( عدد در 77/33-44/30ای )همچنین شمار گلچۀ زبانه

هر گل بودند و از نظر شمار گل، قطر دیسک، سطح 

برگ، شمار برگ و قطر شاخۀ اصلی همانندی بسیار 

 ʻیاسمینʼ، (4کد ) ʻثناʼهای  باالیی با هم داشتند. رقم

 یرزدر ( 15کد ) 2ʻالمیراʼو ( 7کد ) 2ʻیانادʼ، (14کد )

های مهم . از ویژگیقرار گرفتندۀ اول خوشۀ سوم خوش

های بزرگ بودند. ها و گلچههایی با برگ بوته ها رقماین 

های تالقی های این خوشه اهمیت باالیی برای برنامه رقم

دارند. اندازة برگ از جمله صفات مهمی هستند که به 

کند  ها از لحاظ زینتی کمک می مارزشمند بودن رق

(Collard et al., 2005.) تا  39/51ها ارتفاع بین  این رقم

متر داشته و از لحاظ عرض برگ، طول سانتی 86/63

برگ، قطر دیسک و سطح برگ همانندی بسیار باالیی با 

 500با حدود  2در خوشۀ سوم رقم المیرا هم داشتند.

های پرگل به شمار آمد که  عدد گل در هر بوته جزء رقم

های اصالحی دارد. رقم اهمیت فراوانی برای برنامه

ʼ2افسانهʻ  ۀ دوم خوشۀ سوم قرار خوش یرز( در 8)کد

گرفت این رقم با شمار گلچۀ زبانۀ بیشتر و همچنین قطر 

های گروه دوم  یگر رقممتر از د میلی 07/44سرگل 

 متمایز شد. 
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 دوم و اول اصلی مؤلفۀ دو یۀپا بر داوودی گل رقم 15 پراکنش نمودار .1 شکل

Figure 1. Diagram of distribution 15 cultivars of Chrysanthemums based on two main components 
 گیس،گل -12 افشان، -11 ،3کیمیا -10 الیکا، -9 ،2افسانه-8  ،2آندیا -7 ،3تابان -6 اوران، -5 ثنا،-4 شکرناز، -3 دیال،-2 تیهو،-1 : های رقم

 .2المیرا -15 یاسمین، -14

Cultivars: 1- Tehihoo, 2-Dila, 3-Shekrnaz, 4-Sana, 5-Oran, 6-Taban3, 7-Andiea2, 8-Afsaneh2, 9-Elika, 10-Kimia3, 11-Afshan, 12-

Golgis, 13-Tannaz, 14-Yasamin, 15-Elmira2. 
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 Ward روش به داوودی گل رقم 20 ایخوشه یۀتجز .2 شکل

Figure 2. Cluster analysis for 15 Chrysanthemum cultivars with Ward method. 
  افشان، -11 ،3کیمیا -10 الیکا، -9 ،2افسانه -8 ،2نادیا -7 ،3تابان -6 اوران، -5 ثنا، -4 شکرناز، -3 دیال، -2 تیهو، -1 : های رقم

 شکرناز(-3 و دیال-2 تیهو،-1).2المیرا -15 یاسمین، -14 طناز، -13 گیس، گل -12
Cultivars: 1- Tihoo, 2- Dila, 3-Shekarnaz, 4- Sana, 5- Oran, 6- Taban3, 7- Nadia2, 8- Afsaneh2, 9- Elika, 10- Kimia3, 11- Afshan, 

12- Golgis, 13- Tannaz, 14- Yasamin, 15- Elmira2 

 

 KiaMohammadi et al. (2012)این نتایج با نتایج 

بر بندی های اصالحی او در نخستین گام گروهکه داوودی

تقسیم شدند یۀ ارتفاع گیاه و قطر سرگل به سه گروه پا

 .Darabi et alهای قابل مقایسه است. همچنین با یافته

رقم اصالحی گل داوودی  20ای که تجزیۀ خوشه (2016)

 ،ʻفریدʼ های بندی شدند، که رقم به دو گروه اصلی تقسیم

ʼ2نادیاʻ ،ʼبلورʻ و ʼرامتینʻ  بیشترین همانندی ژنتیکی در

 3ʻکیمیاʼ و 2ʻفریباʼ های گروه اول و همچنین رقم

بیشترین همانندی ژنتیکی در گروه دوم را داشتند نیز 

های چندی که گیاه قابل مقایسه است. با توجه به کاربرد

ای، گل بریدنی و عنوان گیاه گلدانی، باغچه داوودی به

اصالحی نیز متفاوت است.  های حتی دارویی دارد هدف

 گر روی رنگ،در تولید گل بریدنی بیشتر تمرکز اصالح

که در تولید  یدرحال. استاندازه، شکل گل و ارتفاع گیاه 

هایی گیاهان گلدانی تمایل بیشتری به سمت تولید گل

مینیاتوری و پرگل وجود دارد که البته اندازه و شکل برگ 

است ها هم معیار مهمی در انتخاب و گزینش آن

(Roein, 2013.) 

 گیرینتیجه

 در ها تغییرپذیری از ای گسترده دامنۀ پژوهش، این در

 صفات نظر از بررسی مورد های رقم بین

  قابلیت دهندةنشان که شد مشاهده شده، گیری اندازه

 به مربوط نمودار .است ها رقم بین در باال ژنتیکی

 نامهتوصیف کلیدی صفات داد، نشان ها رقم بندیگروه

 هستند. ها رقم تمایز و جداسازی به قادر خوبیبه

 نشان ایخوشه تجزیۀ از آمده دست به نتایج همچنین

 ارتفاع باالترین دلیل به شکرناز و 3کیمیا رقم دو داد،

 هایبرنامه در توانندمی مناسب گل رنگ و ساقه،

 با بنابراین شوند. استفاده داوودی گل آیندة اصالحی

 یکسان شرایط در ها رقم این بررسی ینکها به توجه

 تواندمی و بوده یمتعم قابل نتایج گرفت، صورت

 اما گیرد، صورت نظر مورد صفات نظر از گزینش

 شرایط یرتأث تحت شناسیریخت صفات که ییازآنجا

 بررسی برای بنابراین کنند،می تغییر محیط مختلف

 هایبرنامه در هاآن کاربرد و ها رقم بهتر ژنتیکی تنوع

 الزم مولکولی پیشرفتۀ هایروش از استفاده ی،بهنژاد
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 داشتن بر افزون که یطور به رسدمی نظر به ضروری و

 هایتفاوت انتخابی، والدین در ظاهری مطلوب صفات

 ایجاد با بتوان تا باشد باال کافی ةانداز به نیز ژنتیکی

 افزایش را انتخاب امکان نتاج، در پذیرش شایان تنوع

 اطالعات داشتن دست در با بهنژادگران رواین از داد.

 توانندمی نظر مورد گیاه ژنتیکی تنوع از دقیق درستو

 های منبع از برداریبهره به نسبت بیشتری کارایی با

 آوریگرد به مستقیم طور به و کرده اقدام ژنتیکی

 ورزند. مبادرت نیاز مورد توارثی ذخایر
 

 سپاسگزاری

 و گل تحقیقات ملی ایستگاه محترم مسئوالن از

 تأمینهمکاری در  خاطر به محالت زینتی گیاهان

 .گرددمی قدردانی ، تشکر وگیاهی مواد
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