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چکیده

گل نرگس شهال ( )Narcissus tazettaاز تيره  ،Amaryllidaceaeازنظر ویژگيهای زینتي و دارویي اهميت فراواني در دنيا

دارد .هدف از این پژوهش بررسي تنوع  13جمعيت نرگس از مناطق معتدل و گرمسيری کشور برای یافتن جمعيتهای برتر از نظر
کيفيت پس از برداشت ،با توجه به شاخصهای مورفولوژیك و بيوشيميایي بود .این پژوهش بهصورت طرح بلوک های کامل تصادفي
با  4تکرار در مزرعه انجام شد .در این تحقيق ،شاخصهای مؤثر بر کيفيت گل بریده شامل :تعداد ساقه گلدهنده ،طول ساقه ،وزن
ساقه همراه گل ،جذب محلول ،کيفيت ظاهری ،کلروفيل برگ ،پرولين گلچه ،کربوهيدراتهای محلول گلچه ،فنول کل گلچه ،محتوای
مالون دی آلدئيد گلچه ،پروتئين گلچه ،فعاليت آنزیمهای پراکسيداز و کاتاالز گلچه اندازهگيری شد .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که
تفاوت بين جمعيتها برای کليه صفات بجز کيفيت ظاهری معنيدار بود .بر اساس تجزیه خوشهای دادههای بيوشيميایي ،جمعيتها در
دو گروه اصلي تقسيم شدند .گروه اول شامل جمعيتهای کازرون ،بهبهان ،جهرم ،ایالم ،شيراز و کرمان بود .در این گروه؛ صفات مهمي
هم چون کلروفيل کل ،جذب محلول و فنول کل بيشترین مقدار را داشتند .گروه دوم به دو زیر گروه تقسيم گردید .در زیر گروه الف
جمعيتهای خوسف ،قائمشهر و خرم آباد قرار داشتند و در زیر گروه ب اهواز ،آبدانان ،گچساران و مهران قرار گرفتنتد .زیر گروه الف
صفاتي چون محتوای پرولين ،مالوندی آلدئيد ،آنزیمهای آنتياکسيداني پراکسيداز و کاتاالز عوامل مؤثر در این گروه بودند .در زیر
گروه ب ویژگيهای پروتئين کل و کربوهيدراتهای محلول بيشترین مقدار را داشتند .از لحاظ عمرگلجایي جمعيتهای اهواز،
آبدانان ،گچساران و مهران که بيشترین مقدار پروتئين کل و کربوهيدراتهای محلول را در پایان آزمایش داشتند و محتوای پرولين،
مالوندی آلدئيد ،آنزیمهای آنتي اکسيداني پراکسيداز و کاتاالز آنها پس از گذشت  10روز در سطح پایيني بود بهعنوان جمعيتهای
برتر معرفي شدند .بهطور کلي این ارزیابي نشان داد تنوع مورفولوژیك و بيوشيميایي باالیي در جمعيتهای بومي نرگس وجود دارد
که ميتواند در نتيجه تنوع اقليمي بسيار متفاوت در ایران و هم چنين جهش در این گياه باشد .در مجموع درک چنين تنوع باالیي در
مدیریت و حفاظت ژرمپالسم این گياه مفيد مي باشد و بهنژادگر را در تعيين راهبردهای بهرهبرداری ،اصالح و اهليسازی و کشت و
کار این گياه یاری ميکند.
واژههای کلیدی :آنتياکسيدانتي ،جذب محلول ،دندروگرام ،ژنوتيپ ،عمرگلجای
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مقدمه
امروزه توجه زیادی به ذخایر توارثي و ژرمپالسم گياهي
در صنعت گلکاری ميشود و گياهان جدید از جایگاه
خاصي برخوردار هستند ( .)Chen & Sun, 2018گياه
جدید ميتواند جنس یا گونهای باشد که از عرصههای
طبيعي جمعآوری و تاکنون کشت و کار نشده باشد .از طرف
دیگر ،ميتواند ارقام گياه اهليشدهای باشد که ازنظر ژنتيکي
بهبود یافته است ( .)Fletcher & Collins, 2004گياهان
زینتي که در عرصههای طبيعي ميرویند یکي از منابع اصلي
و جدید تلقي ميشوند (.)Rezvani, 2008
در بين ذخایر عظيم ژنتيکي کشور ایران ،گونههایي
وجود دارند که در صورت شناسایي کاربردهای ویژه ،هریك
ميتوانند نقش منحصربهفردی در گلکاری ایفا کنند .بهطور
کلي ،مزایای استفاده از گياهان بومي را ميتوان در
سازگاری گياه ،زیبایي ،کاهش استفاده از آفتکشها ،بهبود
کيفيت آب بيان کرد .افزایش تنوع گياهي در گياهان زینتي،
حفظ ژرمپالسم گياهان بومي ،پرهيز از یکنواختي و روی
آوردن به استفاده ترکيبي از گونهها از دیگر فواید استفاده از
گياهان بومي هر منطقه است (.)Chen & Sun, 2018
جنس  Narcissusاز خانواده  Amaryllidaceaeگياهي
چندسالهی بهعنوان گل زینتي هوای آزاد ،گلداني و یا گل
بریده است .همچنين ،به دليل دارا بودن ترکيبات آلکالوئيدی
ارزش دارویي نيز دارد ( .)Gotti et al., 2006این جنس
دارای  65گونه است ( .)Jin & Yao, 2019گونه N.
 tazetta L.از اسپانيا و شمال آفریقا تا چين و ژاپن به-
صورت یك نوار باریك گسترش یافته است ( & Theron
 .)De Hertogh, 1998این گونه در مناطق مختلف ایران به
ویژه شمال ،شمال شرق ،فارس ،بوشهر ،بهبهان ،کرمان و
خراسان جنوبي رویش دارد و زمان گلدهي آن پایيز و
زمستان است (.)Zangeneh & Salehi, 2019
در پژوهش  Daneshvarو  )2011( Heidariبه اثر
تراکم و عمق کاشت سوخ نرگس بر برخي صفات گل بریده
در شرایط آب و هوایي خوزستان پرداختند .نتایج نشان
دادند تيمارهای مختلف فاصله کاشت اثر معنيداری بر تعداد
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گل بریده ،طول ساقه گلدهنده و قطر گلچهها داشتند .ایشان
بيان کردند که در خوزستان ،کاشت سوخ نرگس در عمق 10
سانتيمتر و بافاصله کاشت  15سانتيمتر بهتر بود.
 Chehraziو همکاران ( )2007به بررسي تنوع ژنتيکي
گلهای نرگس بومي و غيربومي با استفاده از نشانگرهای
 RAPDپرداختند .این پژوهشگران ،بيان داشت که تشابه
جمعيتهای غيربومي در حد قابلقبول و تشابه جمعيتهای
بومي به نسبت باال بود Naseri Moghadam .و همکاران
( )2020بيان کردند که در نرگس شهال سطوح تنشهای
خشکي و شوری موجب افزایش و بهبود فعاليت
آنتياکسيدانهای آنزیمي و غيرآنزیمي (فالونوئيد کل) گل
شد؛ اما تحت شرایط تنش خشکي و شوری ،قطر گل ،ميزان
کاروتنوئيد و کلروفيل کل کاهش یافتند .نتایج نشان داد
حساسيت گياه نرگس نسبت به تنش شوری بيشتر از
خشکي بود که با کاربرد همزمان دو تنش ،اثرات منفي
تشدید شد Zangeneh .و  )2019( Salehiبه بررسي تنوع
ژنتيکي  19ژنوتيپ نرگس بومي توسط نشانگر  ISSRبرای
شناسایي ژنوتيپهای متحمل به کمآبياری پرداختند .نتایج
پژوهش آنها ،نرگسهای بومي را به دو گروه عمده تقسيم
کرد :تودههای مقاوم به خشکي با گلهای تکي و تودههای
حساس به خشکي با گلهای دوتایي و بيشترFanourakis .
و همکاران ( )2020به بررسي تفاوتهایي بين ژنوتيپهای
گل رز در برخي خصوصيات پس از برداشت پرداختند و
بيان کردند در طي دوره انبارداری گلهای بریده ،باالترین
ميزان آب از دستدهي از ساقه و جوانه گل در رقم
 ،Borbeauxکمترین ميزان آب از دستدهي از ساقه و
جوانه گل در رقم  ،Lennyبيشترین ميزان آب از دستدهي
از برگها در رقم  ،Testarossaباالترین عمر پس از
برداشت در رقم  Lennyمشاهده گردید Shabnam .و
همکاران ( )2020به بررسي ژنوتيپهای گل داوودی جهت
معرفي گل شاخه بریده پرداختند .نتایج نشان داد ژنوتيپ
 UHFS-124با ارتفاع بوته متوسط ،قطر گل بزرگتر ،گل
سفيدرنگ ،زمان بلوغ  168روز ،مدتزمان گلدهي  38روز
و عمرگلجای  16روز بهترین ژنوتيپ برای گل شاخه بریده

بررسي ویژگيهای موفولوژیك و ...
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بود .بهطورکلي نتيجهگيری شد ،گل داوودی با رنگ زرد و
سفيد از استقبال بيشتری در بازار برخوردار است.
با توجه به پراکنش نرگس در کشورمان ،آگاهي از تنوع و
مدیریت منابع ژنتيکي جهت حفظ ذخایر ژنتيکي ،قابليت
استفاده از آنها را در برنامههای اصالحي ممکن ميسازد.
بنابراین ارزیابي تنوع گونهی نرگس برای نگهداری منابع
ژنتيکي و کاربرد علمي و عملي در برنامههای بهنژادی برای
بهنژادگر امری حياتي است .از سوی دیگر با توجه به منابع
بررسيشده تاکنون پژوهشي در ارتباط با مقایسه جمعيتها
ازنظر عمر پس از برداشت صورت نگرفته است .هدف از این
تحقيق بررسي ویژگي های موفولوژیك و بيوشيميایي مرتبط با
عمرگلجایي در  13جمعيت نرگس شهال ( Narcissus tazetta
 ).Lدر شرایط آب و هوایي خوزستان مي باشد

مواد و روشها
مکان پژوهش ،آمادهسازی و کشت گیاه :این پژوهش در
سال  1397-98در گروه علوم باغباني دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبيعي خوزستان انجام شد .برخي از
ویژگي¬های خاک محل انجام پژوهش در جدول  1آمده

است .در این تحقيق  13نمونه سوخ از جمعيتهای مختلف گل
نرگس در بهار و تابستان  1397جمعآوری شدند .مناطق
جمعآوری شامل :مهران ،آبدانان ،گچساران ،کرمان ،خرمآباد،
خوسف ،شيراز ،قائمشهر ،بهبهان ،اهواز ،کازرون ،ایالم و جهرم
بود .در شهریورماه  1397سوخهای سالم و یکنواخت (با وزن
مشابهی در حدود  30تا  40گرم) هر جمعيت با فاصله 15
سانتيمتر از یکدیگر و عمق  10سانتيمتر ( & Daneshvar
 )Heidari, 2011در کرتهای به ابعاد  1/5در  1/5متر کشت
شدند .این پژوهش بهصورت طرح بلوک های کامل تصادفي با
 13جمعيت و  4تکرار انجام شد.
شرایط رشدی و نمونهبرداری :در طول مدت رشد،
مراقبتهای زراعي الزم شامل آبياری ،سله شکني و مبارزه با
علفهای هرز انجام گردید .پس از پایان گلدهي سال اول
(بهمن  ،)1397مراقبتهای زراعي الزم تا زمان زرد شدن
برگها (فروردین  )1398ادامه یافت .در سال دوم نيز مراقبت-
های زراعي مشابه سال اول انجام شد و پس از شروع گلدهي
در اوایل بهمنماه سال  ،1398بهغير از گلهای در حاشيه
کرتها ،تمام گلهای هر کرت در ساعت  8تا  10صبح
برداشت گردید.

جدول  -1برخی از ویژگیهای خاک محل انجام پژوهش.

Table 1- Some soil characteristics of the research site.

ماده آلي

رس

شن

سيلت

بافت خاک

ظرفيت مزرعهای

وزن مخصوص ظاهری

)Organic matter (%

)Clay (%

)Sand (%

)Silt (%

soil texture

)Filed capacity (%

Density

0.81

10.29

80.55

9.16

Clay-Loam

17

1.65

اندازهگیری صفات :بيدرنگ پساز انتقال ساقه گل به
آزمایشگاه فيزیولوژی و فيزیولوژی پس از برداشت گروه علوم
باغباني ،شاخصهایي مانند تعداد ساقه گلدهنده ،طول ساقه،
وزن تر ساقه همراه گلچه در ابتدای ورود به آزمایشگاه ارزیابي
گردید .سپس گلهای بریده در شيشههای  250ميليليتری
حاوی  150ميليليتر محلول گلجای ساکارز  1/5درصد قرار
گرفتند .پس از  10روز ویژگيهای کيفيت ظاهری (براساس
نمرهدهي 0تا  ،)9جذب محلول (تفاوت ميزان محلول اوليه و

ميزان محلول در پایان آزمایش) (،)Salehi et al., 2019
پرولين گلچه ( ،)Bates et al., 1973کربوهيدراتهای محلول
کل گلچه ( ،)Dubois et al., 1956فنول کل گلچه
( ،)McDonald et al., 2001ميزان مالون دی آلدئيد گلچه
( ،)Stewart and Beweley, 1980پروتئين محلول کل گلچه
( )Bradford, 1976و نيز فعاليتهای آنزیمهای پراکسيداز
( )Chance and Maehly, 1995و کاتاالز گلچه ( Aebi,
 )1984اندازهگيری شد .همچنين ميزان کلروفيل برگ ( Arnon,

نشریه علمي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي و جنگلي ایران جلد  ،29شماره 2

 )1994با برداشت برگ از روی بوته بررسي شد.
واکاوی دادهها :تجزیه واریانس دادهها توسط نرم-
افزار ،SASنرمال سازی دادهها نرم افزار  Minitabو
مقایسه ميانگين داده ها با استفاده از آزمون  LSDدر
سطح  % 5انجام شد .برای گروه بندی جمعيتها بر اساس
صفات بيوشيميایي ،تجزیه خوشهای به روش  WARDبا
ضریب تشابه اقليدسي با استفاده از نرمافزار Minitab
انجام شد.
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نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جمعيتهای مورد
بررسي از لحاظ بيشتر صفات دارای اختالف معنيداری بودند.
به گونهای که ویژگيهای ساقه گلدهنده ،وزن تر ساقه گل
همراه با گلچهها ،کلروفيل ،جذب محلول ،فنول کل ،پرولين،
کربوهيدراتهای محلول ،مالون دی آلدئيد ،پروتئين ،پراکسيداز
و کاتاالز در سطح احتمال یك درصد و طول ساقه در سطح
احتمال پنج درصد معنيدار بود .با اینوجود اثر جمعيتها بر
ویژگي کيفيت ظاهری غيرمعنيدار بود (جدول .)2

جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورفوفیزلوژیکی جمعیتهای گل نرگس.

Table 2 - Analysis of variance of morphophysiological charactristics of Narcissus tazetta populations.
MS
منابع تغييرات
درجه آزادی
جذب محلول

کيفيت ظاهری

کلروفيل

وزن ساقه و گل

طول ساقه

تعداد ساقه

Solution
uptake

Visual
quality

Total
chlorophyll

& Stem
flower weight

Stem
lenght

Flower
number

Source

df

0.34

0.68

0.473

1.22

41.72

1.53

3

تکرار

**2.44

0.16ns

**0.507

**8.30

*90.48

**0.73

12

Replication
جمعيت

0.96

0.49

0.058

1.02

8.98

0.28

36

Populations
خطا

18.79

8.30

19.62

14.52

7.19

22.28

CV %

Erorr
درصد ضریب تغييرات

 * ،nsو ** :به ترتيب غيرمعنيدار ،معنيدار در سطوح احتمال  5و  1درصد

**

* ns

, and : Non-significant and significant at 5 and 1% probability level

ادامه جدول  -2تجزیه واریانس صفات مورفوفیزلوژیکی جمعیتهای گل نرگس.

Continuation of Table 2. Analysis of variance of morphophysiological charactristics of Narcissus tazetta
populations.
MS
کاتاالز

پراکسيداز

پروتئين

مالون دی آلدئيد

کربوهيدرات محلول

پرولين

فنول کل

Catalase

Peroxidase

Protein

Malon dialdehyde

carbohydrates

Proline

Total phenol

درجه آزادی

منابع تغييرات

df

Source

0.000006

0.00004

0.0012

36.53

0.00004

0.0006

0.123

3

تکرار

*0.00004

**0.376

**0.0168

**1046.1

**0.0068

**2.86

*0.774

12

Replication
جمعيت

0.000003

0.0027

0.0036

115.7

0.0019

0.018

0.297

36

Populations
خطا

10.16

4.58

17.01

8.05

3.91

8.53

12.59

CV%

Erorr
ضریب تغييرات ()%

 * ،nsو ** :به ترتيب غيرمعنيدار ،معنيدار در سطوح احتمال  5و  1درصد

* ns

, and **: Non-significant and significant at 5 and 1% probability level
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ویژگیهای مورفولوژیک:
بر اساس نتایج مقایسه ميانگين مشخص شد که
بيشترین تعداد ساقه گل ( 3عدد) در جمعيت
جمع آوری شده از ایالم بود ،ولي اختالف معني داری بين
این جمعيت و جمعيتهای جمع آوری شده از کازرون،
گچساران ،مهران ،کرمان ،خوسف ،اهواز ،قائمشهر و
بهبهان مشاهده نشد .همچنين کمترین ميزان تعداد ساقه
گل ( 1/5عدد) مربوط به جمعيت شيراز بود ،که اختالف
معنيداری با جمعيت های جهرم ،آبدانان ،خرم آباد و
بهبهان نداشت (جدول  .)3یکي از موارد مورد توجه
پرورش دهندگان گياهان سوخوار مانند نرگس تعداد گل
ميباشد ( )Daneshvar & Heidari, 2011و نتایج حاضر
نشان داد ،بين جمعيت های مختلف اختالف معنيداری
وجود دارد.
یافتهها نشان داد بلندترین طول ساقه با ميانگين
 51/94سانتيمتر در جمعيت قائم شهر مشاهده شد و
کمترین ميزان طول ساقه با ميانگين  36سانتيمتر در
جمعيت ایالم بود ،ولي بين طول ساقه در این جمعيت با
جمعيتهای جهرم ،کازرون ،بهبهان و شيراز اختالف
معنيداری مشاهده نشد (جدول  .)3طول ساقه گلدهنده
از جمله صفاتي است که در تحقيقات متعددی در زمينه
شاخص کيفيت گلهای شاخه بریده مورد بررسي قرار
گرفته است ( Emongor, 2004; Sultan & Farooq,
 .)1999در برخي گل های شاخه بریده که قبل از بلوغ
فيزیولوژیکي برداشت مي شوند ،نشان داده شده که رابطه
مثبتي در افزایش طول ساقه گل و افزایش شاخص کيفي
گل بریده وجود داشته است ( ،)Hunter et al., 2004ولي
در برخي از گلهای شاخه بریده این ویژگي تأثير به-
سزایي در افزایش کيفيت گل بریده نداشته است
( . )Emongor, 2004در گل نرگس این شاخص به عنوان
مالک اصلي برای گل بریده ميباشد و هرچقدر طول ساقه
بلندتر باشد ،گل از کيفيت باالتری برخوردار است ( Gotti
.)et al., 2006
نتایج مقایسه ميانگين وزن ساقه و گل نشان دادند
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بيشترین ميزان وزن با ميانگين  9/86گرم مربوط به
جمعيتهای نرگس قائم شهر و کمترین ميزان وزن ترگل و
ساقه با ميانگين  4/72گرم مربوط به گل نرگس رقم
شيراز بود ،که تفاوت معنيداری با جمعيتهای جهرم،
ایالم و بهبهان در این صفت مشاهده نشد (جدول .)3
پژوهش های زیادی نشان داده است که تنوع ميتواند
مبنای مؤثری را برای گزینش جمعيتهای برتر از لحاظ
صفات عملکردی گل و معرفي جمعيتهای پرمحصول و
سازگار با شرایط متفاوت اکولوژیکي کشور فراهم نماید.
در بين این صفات وزن گل عامل مهمي در گلهای معطر
همانند نرگس است ( Zeinali .)Yousefi et al., 2015و
همکاران ( )2007روابط بين عملکرد و اجزای گل در
ژنوتيپهای گل محمدی اصفهان را بررسي و اعالم
نمودند که وزن گل و تعداد گل باالترین اثر مستقيم را بر
عملکرد گل نشان دادند .بنابراین این دو ویژگي ميتوانند
معيار انتخابي مناسبي برای بهبود عملکرد گل در جمعيت-
های گل نرگس باشند ،که با نتایج آزمایش حاضر
مطابقت دارد.
ویژگیهای بیوشیمیایی:
نتایج مقایسه ميانگين محتوای کلروفيل کل برگ نشان
دادند بيشترین مقدار با ميانگين  1/63ميلي گرم بر گرم
وزن تر در جمعيت کازرون مشاهده شد و پس ازآن
باالترین کلروفيل کل در جمعيت های بهبهان ،شيراز،
کرمان و ایالم مشاهده شد .کمترین ميزان کلروفيل کل
برگ مربوط به جمعيت خوسف بود ( 0/76ميليگرم بر
گرم وزن تر) ،بااین وجود اختالف معنيداری با جمعيت-
های آبدانان ،اهواز ،گچساران ،جهرم ،خرم آباد ،مهران و
قائم شهر در این صفت وجود نداشت (جدول  .)3تخریب
کلروفيل یك پيشنياز برای دوباره متحرکسازی نيتروژن
پروتئينهای متصل به کلروفيل برای پيش رفتن پيری مي-
باشد (  .)Hortensteiner, 2006افزایش پراکسيداسيون
ليپيد و تخریب آنتي اکسيدانهایي مانند بتاکاروتن و
آلفاتوکوفرول ،درکلروپالست درپيری مشاهده شده است
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( .)Moon-Soo et al., 2001کم بودن غلظت کلروفيل
سبب ميشود در شرایط پس از برداشت قسمت های
پایيني شاخه های بریده که بسيار تحت شرایط تنش
هستند ،بزودی زرد شود و پژمردگي در برگ ها و
گلبرگها اتفاق افتاد .در نتيجه سبب تسریع پيری و
کاهش عمر پس از برداشت گل های بریده ميگردد
( .)Turkan et al., 2005بنابراین باال بودن کلروفيل
رابطه مستقيمي با عمرگلجای دارد.
نتایج مقایسه ميانگين مشخص کرد که بيشترین ميزان
جذب محلول در جمعيت ایالم ( 6/19ميليليتر) مشاهده
شد ،بااین وجود ميزان جذب محلول توسط گل بریده در
جمعيت های بهبهان ،آبدانان ،گچساران ،جهرم ،شيراز،
خرم آباد ،قائم شهر و خوسف با جمعيت ایالم وجود
نداشت .کمترین ميزان جذب محلول مربوط به جمعيت
اهواز بود ( 3/87ميلي ليتر) ،که اختالف معني داری با
جمعيت های کازرون ،کرمان و مهران وجود نداشت
(جدول  .)3توانایي جذب آب در گل بریده منجر به
افزایش عمر آن ميگردد ( )Da Silva, 2003و زماني که
مقدار تعرق بيشتر از ميزان جذب آب باشد ،گل بریده با
کمبود آب مواجه شده و پژمردگي گل توسعه ميیابد
( .)Halevy and Mayak, 1981کاهش جذب آب بهعلت
مسدود شدن آوندهای چوبي بهواسطه رشد ميکروبها و
ضایعات توليده شده توسط آنها است .رشد ميکروبي
باعث افزایش مقاومت ساقه به جریان آب ميشود ،ولي
تبخير و تعرق همچنان ادامه داشته و همين امر منجر به
کاهش وزن تر گلها ميشود .اگرچه تبخير و تعرق در
طول عمر گلجایي کاهش ميیابد ،اما بهدليل اینکه مقدار
آن بيشتر از جذب محلول است ،پتانسيل آب گلها و
وزن تر آنها کاهش ميیابد .عالوه بر این که رشد
ميکروبها درون محلولهای نگهدارنده سبب انسداد
آوندهای گياهي و در نهایت کاهش جذب محلول مي-
گردد ،توليد آنزیمهای پکتيکي و ترکيبات سمي توسط
باکتریها نيز فرایند پيری را تشدید ميکنند .فاکتورهای
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ذکر شده از عوامل اصلي محدودکننده عمر پس از
برداشت گلهای بریده بهشمار ميآیند ( Williamson et
 .)al., 2002همچنين در آزمایشي دیگر که توسط Aelaei
و همکاران ( )2017صورت پذیرفت ،نتایج نشان داد که
کمترین ميزان جذب آب در روز آخر نگهداری گلهای
بریده رز مشاهده شد.
نتایج نشان داد بيشترین ميزان فنو ل کل گلچه به مقدار
 5/02ميلي گرم بر گرم وزن تر مربوط به جمعيت قائم شهر
بود ،بااینوجود بين این جمعيت و جمعيت های گل نرگس
جمع آوری شده از مناطق گچساران ،کازرون ،شيراز،
جهرم ،خرم آباد  ،مهران و خوسف اختالف معنيداری در
این شاخص وجود نداشت .همچنين کمترین ميزان فنول
کل مربوط به گلچه های گل نرگس جمع آوریشده از
آبدانان بود ( 3/43ميلي گرم بر گرم و زن تر) ،ولي اختالف
معنيداری با جمعيت های اهواز ،بهبهان ،کرمان ،ایالم و
مهران وجود نداشت (جدول .)3
فعاليت آنتياکسيداني پليفنول ها در گياهان عمدتاً به
علت ویژگي های کاهش اکسایشي در ساختار شيميایي
آنها است ،که نقش مهمي در خنثي کردن رادیکالهای
آزاد ،احاطه کردن فلزات انتقالي و فرونشاندن مولکول-
های اکسيژن یگانه و سه گانه از طریق تغييرات مکان یا
تجزیه پراکسيدها دارند (.)Baâtour et al., 2012
تغييرات پليفنول ها در گل کنگرفرنگي را که به صورت
ماهانه برداشت شده بود ،موردبررسي قرار دادند و بر
اهميت زمان برداشت و شرایط آب و هوایي در طول
برداشت بر ترکيبات شيميایي تأکيد نمودند .همچنين اظهار
داشتند که محتوای کمي و کيفي پليفنولها در بخشهای
مختلف گياه به زمان برداشت واکنش نشان داد ( Baâtour
 .)et al., 2012مطالعات مختلف نشان داده است که
ساخت و تجمع متابوليت های ثانویه در گياهان به وسيله
برهم کنش پيچيده بين عوامل دروني (ژنتيکي و فنولوژی)
و مراحل رشد (عوامل محيطي شامل فاکتورهای زیستي و
غيرزیستي) تنظيم ميشود (.)Khalasi et al., 2016
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جدول  -3مقایسه ویژگیهای طول ساقه ،وزن ساقه و گل ،میزان کلروفیل ،جذب محلول و فنول کل جمعیتهای جمعآوریشده نرگس.
Table 3- Comparison of stem length, stem and flower weight, chlorophyll content, solution uptake and total
phenol of collected narcissus populations.

فنول کل

جذب محلول

کلروفيل کل

وزن ساقه و گل

طول ساقه

تعداد گل

جمعيت

Total phenol
)(mg/g

Solution uptake
)(ml

Total chlo.ophyll
)(mg/g

Stem & flower
)weight (g/p

Stem length
)(cm

Flower
number

Population

3.43 d

5.47 ab

0.86 c

7.19 bcd

45.38 b

2.16 bcd

آبدانان

3.83 cd

3.87 d

1.09 bc

7.05 bcd

38.25 cd

2.37 abc

3.84 cd

5.64 a

1.59 a

5.81 de

38.00 d

2.25 a-d

3.38 abc

5.76 ab

1.08 bc

7.61 bc

44.83

2.75 ab

گچساران

4.85 ab

4.99 bcd

1.63 a

6.31 cd

38.27 d

2.87 ab

Gachsaran
کازرون

4.51 abc

5.43 ab

1.56 a

4.72 e

38.12 d

1.5 d

Kazeron
شيراز

4.56 abc

5.32 abc

0.81 bc

4.81 e

36.50 d

1.75 cd

Shiraz
جهرم

4.04 bcd

3.88 d

1.46 a

8.31 b

44.37 b

2.50 abc

Jahrom
کرمان

5.01 a

5.88 ad

1.02 c

6.93 bcd

42.35 bc

2.18 bcd

Kerman
خرمآباد

3.89 cd

6.19 a

1.34 ab

6.08 de

36.12 d

3.00 a

Khoram-Abad
ایالم

4.11 a-d

4.36 cd

1.04 bc

8.21 b

44.5 b

2.75 ab

Ilam
مهران

5.02 a

5.42 ab

0.92 c

9.86 a

51.94 a

2.33 abc

Mehran
قائمشهر

4.73 abc

5.40 abc

0.76 c

7.65 bc

44.95 b

2.41 abc

Ghaem-Shahr
خوسف

Abdanan

اهواز
Ahwaz

بهبهان
Behbahan

Khusf
در هر ستون ،ميانگينهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تفاوت معنيداری ندارند.

In each column, means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to LSD test.

نتایج بررسي ميزان پرولين گلچه در بين جمعيتهای گل
نرگس نشان داد که بيشترین ميزان پرولين مربوط به جمعيت
جمعآوریشده از خرمآباد بود ( 2/04ميکرومول بر گرم
وزن تر) و پسازآن پرولين گلچه جمعيتهای قائمشهر و
خوسف در ردههای بعدی قرار داشتند .کمترین ميزان پرولين
گلچه با ميزان  1/11ميکرومول بر گرم وزن تر مربوط به
جمعيت آبدانان بود ،که اختالف معنيداری بين این جمعيت و
جمعيت اهواز مشاهده نشد (جدول  .)4پرولين اسيدآمينه
محلول در آب است که تحت تنش در گياهان انباشته مي-

شود و تجمع پرولين یکي از شاخصهای بيوشيميایي پيری
است و تجمع پرولين در پایان عمر گل شيپوری گزارششده
است ( .)Robiza-Swider et al., 2004گزارش شده است،
در گلهای بریده پرولين در سلولهای گلبرگ بهعنوان
ترکيب اسموليتيك عمل کرده و از آنزیمها و برخي ماکرو
مولکولها در برابر تنش محافظت ميکند ( Robiza-Swider
 .)et al., 2004طبق مشاهدات Bahrami Nikkhahو
همکاران ( ،)2013بيشترین تأخير در پيری گلبرگهای گل
ليزیانتوس ،مربوط به گلهایي بود ميزان پرولين آنها دیرتر
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افزایش یافت Ezhilmathi .و همکاران ( )2007گزارش
دادند که محلول نگهدارنده حاوی -5سولفوساليسليك اسيد
در افزایش عمرگلجایي گلهای بریده گالیول مؤثر بود.
ایشان مشاهده کردند که افزودن سولفوساليسيليك اسيد به
محلولهای نگهدارنده گلهای بریده ،باعث افزایش ظرفيت
خنثيکنندگي رادیکالهای آزاد در گلهای گالیول شد و به-
دنبال ميزان پرولين گلبرگها پایين بود و درنتيجه آن
ماندگاری گلها را افزایش یافت.
نتایج مقایسه ميانگين بر ميزان کربوهيدراتهای محلول
مشخص کردند که باالترین ميزان این شاخص مربوط به
جمعيت مهران بود ( 1/24ميليگرم بر گرم وزن تر) ،با
اینوجود اختالف معنيداری بين این جمعيت و جمعيت
کرمان در ویژگي کربوهيدراتهای محلول وجود نداشت.
کمترین ميزان کربوهيدراتهای محلول گل به مقدار 1/03
ميليگرم بر گرم وزن تر در جمعيت خرمآباد بود (جدول .)4
کربوهيدراتها از طریق حفظ وظایف و ساختمان
ميتوکندری ،تنظيم ميزان آب بهوسيله تبخير و افزایش جذب
محلول گلجای طول عمر گل را افزایش ميدهند (Jalili-
 .)marandi, 2012کاهش کربوهيدرات گلچهها و تغيير در
مواد جامد محلول از تغييرات فيزیولوژیکي و بيوشيميایي
گل در حين پيری ميباشد (.)Damunupola et al., 2010
کاهش مواد جامد محلول در فرآیند پس از برداشت به دليل
افزایش تنفس و تجزیه ترکيبات داخل سلولها است و در
طي فرآیند تنفس و چرخه کربس ماکرومولکولها شکسته و
ترکيباتي مانند قندها ،چربيها و اسيدها جهت تهيه انرژی
موردنياز سلول مصرف ميشوند ،این عمل باعث سير نزولي
مواد جامد محلول در فرآیند نگهداری گلهای شاخه بریده
ميشود ( .)Koushesh Saba and Nazari, 2017همچنين
 Dongو همکاران ( )2020در پژوهشي به بررسي اثرات
ژنوتيپ بر عمر پس از برداشت توتفرنگي پرداختند و بيان
کردند ارقامي با باالترین ميزان مواد جامد محلول ،عمر پس
از برداشت بيشتری داشتند.
بررسي محتوای مالون دی آلدئيد بين جمعيتهای
مختلف گل نرگس مشخص کرد که بيشترین محتوای مالون
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دی آلدئيد در جمعيت خرمآباد بود ( 167/3نانومول بر گرم
وزن تر) ،بااینوجود اختالف معنيداری با جمعيتهای
قائمشهر و خوسف وجود نداشت (جدول  .)4همچنين
کمترین محتوای مالون دی آلدئيد با ميزان  109/6نانومول
بر گرم وزن تر در جمعيت آبدانان بود ،که اختالف
معنيداری در این شاخص بين جمعيت آبدانان و جمعيت-
های اهواز و بهبهان وجود نداشت (جدول  .)4مالون دی
آلدئيد از پراکسيدسيون ليپيدهای غشای سلولي حاصل مي-
شود و رادیکالهای آزاد باعث پراکسيداسيون ليپيدها و
سپس ليپيدهای تخریبشده موجب تشدید ادامه فرآیند
پراکسيداسيون سایر ليپيدهای غشایي دیوارهی سلولي مي-
شوند .مالون دی آلدئيد فرآورده نهایي فرآیند پراکسيداسيون
ليپيدی است ،که بهعنوان یك بيومارکر عمرگلجای است و
جهت جلوگيری از پراکسيداسيون ليپيدهای غشایي سلولي
فعاليتهای آنزیمهای آنتياکسيدانتي الزم است
( Mohammadi .)Ghalamboran et al., 2020و همکاران
( )2020به بررسي اثر کاربرد پوترسين بر عمر پس از
برداشت در ارقام گل بریده ژربرا ( Gerbera jamesonii
 )Adlamپرداختند و نتایج نشان دادند که رابطه منفي بين
عمرگلجای و ميزان مالون دی آلدئيد بود ،بدین گونه که
ارقامي با ميزان باالتر این شاخص ،عمرگلجای کمتری
داشتند.
نتایج بررسي ميانگينهای پروتئين کل مشخص کرد که
بيشترین ميزان پروتئين کل جذب محلول در جمعيت بهبهان
( 0/47ميليگرم بر گرم وزن تر) مشاهده شد و پس ازآن
جمعيتهای آبدانان و اهواز قرار داشتند ،که اختالف
معنيداری بين این سه جمعيت از نظر ميزان پروتئين کل در
گل وجود نداشت .کمترین ميزان پروتئين کل محلول مربوط
به جمعيت خرمآباد بود ( 0/23ميليگرم بر گرم وزن تر) ،که
اختالف معنيداری با جمعيتهای کازرون ،گچساران ،ایالم،
قائمشهر و خوسف وجود نداشت (جدول  .)4یکي از
تغييرات مهم پس از بریدن گلها ،تجزیه پروتئينها ميباشد.
بهطورمعمول در زمان پيری گلبرگها ،سنتز پروتئينهای
جدید کاهش و تجزیه پروتئينهای موجود افزایش ميیابد.
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بنابراین تداوم ناپایداری غشاء که همراه با پيری است ،ممکن
است به دليل کاهش عملکرد پروتئينهای غشاء باشد
( .)Gerailoo et al., 2014تجزیه پروتئينهای گلچهها ،هم
در گياهان تكلپه مانند گالیول ( )Pak et al., 2005و زنبق
( )Azeez et al., 2007و هم در گياهان دولپه مانند ميخك
( )Sugawara et al., 2002و آهار ()Jones et al., 2005
گزارش شده است .تجزیه پروتئينها در بسياری از گونههای
گياهي توسط فعاليت پروتئازهای خاصي صورت ميپذیرد
( .)Zhang, 2008بهعالوه گونههای فعال اکسيژن ميتوانند با
پروتئينها واکنش نشان داده و سبب تجزیه آنها شوند
( .)Abri et al., 2013نتایج آزمایش کنوني که نشاندهنده
تفاوت معنيدار در ميزان پروتئين جمعيتهای
جمعآوریشده است ،که این ميتواند دليل اصلي در
عمرگلجای متفاوت آنها باشد.
در ارتباط با آنزیمهای آنتياکسيدانتي مشخص شد که
بيشترین فعاليت آنزیمهای پراکسيداز ( 1/43ميکرومول در
دقيقه بر ميليگرم پروتئين) و کاتاالز ( 0/024ميکرومول در
دقيقه بر ميليگرم پروتئين) در جمعيت گل نرگس
جمعآوریشده از منطقه خرمآباد بود .بااینوجود در ارتباط
با فعاليت آنزیم کاتاالز بين این جمعيت و جمعيتهای
جمعآوریشده از قائمشهر و ایالم اختالف معنيداری وجود
نداشت .کمترین فعاليت آنزیم پراکسيداز ( 0/3ميکرومول در
دقيقه بر ميليگرم پروتئين) مربوط به جمعيت جمعآوریشده
از آبدانان بود .کمترین فعاليت آنزیم کاتاالز با ميزان 0/14
ميکرومول در دقيقه بر ميليگرم پروتئين مربوط به جمعيت-
های جمعآوریشده از مناطق آبدانان ،اهواز ،بهبهان و جهرم
بود ،بااینوجود اختالف معنيداری با جمعيتهای مناطق
کرمان و مهران نداشتند (جدول .)4
کاهش در پایداری غشاء و افزایش ميزان مالون دی
آلدئيد و نشت یوني در اثر افزایش فعاليت گونههای فعال
اکسيژن و کاهش در ظرفيت آنتياکسيدانتي در طول دوره
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نگهداری گل روی ميدهد .افزایش آنزیمهای آنتياکسيداني
به حفظ ساختار سلول در برابر خسارت اکسيداتيو در اثر
گونههای اکسيژن فعال کمك ميکند و ساختار غشاء را که
محل اصلي اثر گونههای فعال اکسيژن ميباشد حفظ ميکند
( ،)Jayaprakasha et al., 2007درنتيجهی قطع ارتباط گل-
های بریده با گياه مادری و افزایش تنش در طول دوره
ماندگاری ،مقدار رادیکالهای آزاد افزایش و به دنبال آن
مواد ذخيرهای و پيش مادههای آنتياکسيدانتي کاهش مي-
یابند و در نتيجه این تغييرات محتوی آنزیمهای آنتي-
اکسيدانتي ازجمله کاتاالز و پراکسيداز در ضمن حذف
رادیکالهای آزاد و کاهش خسارت تنش ،مقدار آنها در
طي زمان نگهداری گلها کاهش ميیابد ( Ghalamboran et
 .)al., 2020مهمترین وظيفه آنزیم پراکسيداز حفاظت از
سلولها از تخریب انواع رادیکالهای اکسيژني مانند
پراکسيدهيدروژن دارد و پراکسيدهيدروژن را به آب و
اکسيژن تبدیل ميکند .فعاليت آنزیم پراکسيداز بر حفظ
حيات سلولها و تنفس عادی آنها بوده است ،که در نتيجه
باعث افزایش طول عمر سلولهای بافت گلبرگ در گلهای
شاخه بریده ميگردد ( .)Solgi and Kafi, 2009آنزیم
کاتاالز خاصيت جاروب کنندگي رادیکالهای آزاد را دارد و
منجر به کاهش خسارت سلولي و تنش درونسلولي مي-
گردد ( Solgi .)He et al., 2012و  )2009( Kafiبيان
کردند در اثر افزایش فعاليت آنزیم کاتاالز در سلولهای
بافت گلبرگ ژربرا ،طول عمر گل شاخه بریده افزایش
یافت .برخي محققان بيان داشتند فعاليت آنزیم کاتاالز در
گل بریده پس از برداشت کاهش یافت ( Ghalamboran et
 Heydari .)al., 2020و همکاران ( )2018به بررسي اثر
کاربرد ساليسيليكاسيد و عصاره گياهي بر عمرگلجای و
فعاليت آنزیم کاتاالز ارقام ميخك مينياتوری پرداختند و
نتایج مشخص کردند رابطه مثبتي بين عمرگلجایي و فعاليت
آنزیم کاتاالز در ارقام وجود داشت.
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جدول  -4مقایسه ویژگیهای میزان پرولین ،کربوهیدراتهای محلول ،مالون دی آلدئید ،پروتئین ،آنزیمهای پراکسیداز و کاتاالز در
جمعیتهای جمعآوریشده نرگس.

Table 4- Comparison of proline content, soluble carbohydrates, malondialdehyde, protein, peroxidase and
catalase enzymes in collected narcissus populations.

کاتاالز

پراکسيداز

پروتئين

مالون دی آلدئيد

کربوهيدرات محلول

پرولين

جمعيت

Catalase
)(μmol/mg
0.014 e

Peroxidase
)( μmol/mg
0.30 i

Protein
)(mg/g
0.44 ab

Malondialdehyde
)(nmol/g
109.6 f

carbohydrates
)(mg/g
1.15 bc

Proline
)(μmol/g
1.11 h

Population

0.014 e

1.27 b

0.43 abc

111.0 f

1.15 bc

1.13 gh

0.014 e

1.18 c

0.47 a

143.3 ef

1.14 bc

1.48 def

0.020 bc

0.58 fg

0.34 b-e

130.6 cde

1.12 bc

1.16 cde

0.019 cd

0.67 f

0.35 b-e

133.3 cd

1.12 bc

1.58 def

0.020 bc

0.53 gh

0.33 c-f

143.0 bc

1.12 bc

1.68 bcd

0.014 e

1.05 d

0.40 bcd

115.6 def

1.13 bc

1.36 fg

0.016 e

0.92 e

0.38 bcd

126.6 c-f

1.19ab

1.51 def

0.024 a

1.43 a

0.23 f

167.3 a

1.03 d

2.04 a

0.021 abc

0.53 gh

0.31 def

133.6 cd

1.11 c

1.83 abc

0.016 de

0.84 e

0.37 bcd

137.3 c

1.24 a

1.44 ef

0.022 ab

0.49 h

0.26 ef

156.6 ab

1.11 c

1.90 ab

0.023 ab

0.47 h

0.25 ef

157.6 ab

1.11 c

1.83 abc

آبدانان
Abdanan

اهواز
Ahwaz

بهبهان
Behbahan

گچساران
Gachsaran

کازرون
Kazeron

شيراز
Shiraz

جهرم
Jahrom

کرمان

Kerman

خرمآباد
Khoram-Abad

ایالم
Ilam

مهران
Mehran

قائمشهر
Ghaem-Shahr

خوسف
Khusf

در هر ستون ،ميانگينهای دارای حروف مشابه بر اساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد تفاوت معنيداری ندارند.
In each column, means with similar letters are not significantly different at 5% probability level according to LSD test .

بر اساس تجزیه خوشهای دادههای بيوشيميایي با استفاده
از روش  ،WARDجمعيتها در دو گروه اصلي تقسيم شدند
(شکل  .)1گروه اول شامل جمعيتهای کازرون ،بهبهان،
جهرم ،ایالم ،شيراز و کرمان بود .در این گروه ،صفات مهمي
هم چون کلروفيل کل ،جذب محلول و فنول کل بيشترین

مقدار را داشتند .گروه دوم به دو زیر گروه تقسيم گردید .در
زیر گروه الف جمعيتهای خوسف ،قائمشهر و خرم آباد
قرار داشتند و در زیر گروه ب اهواز ،آبدانان ،گچساران و
مهران قرار گرفتنتد .زیر گروه الف صفاتي چون محتوای
پرولين ،مالوندی آلدئيد ،آنزیمهای آنتي اکسيداني پراکسيداز
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و کاتاالز عوامل موثر در این گروه بودند .در زیر گروه ب
ویژگيهای پروتئين کل و کربوهيدراتهای محلول بيشترین
مقدار را داشتند .در پژوهش  Zangenehو )2019( Salehi
به بررسي تنوع ژنتيکي  19جمعيت نرگس بومي برای
شناسایي جمعيتهای متحمل به کمآبياری پرداختند .نتایج
این پژوهش نرگسهای بومي را به دو گروه عمده تودههای
مقاوم به خشکي با گلهای تکي و تودههای حساس به

خشکي با گلهای دوتایي و بيشتر تقسيم کرد Chehrazi .و
همکاران ( )2007بيان کردند استفاده از ویژگيهای
مرفوفيزیولوژیکي منحصربفرد مشاهده شده در هر یك از 9
گروه نرگس به همراه نشانگرهای مولکولي برای تمایز
پرپرها از کم پرها ،تمایز شهالها از بقيه و نيز نشانگرهای با
وزن مولکولي باال مشاهده شده برای ارقام وارداتي ،ميتواند
کمك موثری به گزینشها نماید.

شکل  -1دندروگرام حاصل از تجزیه خوشهای جمعیتهای نرگس بر اساس صفات بیوشیمیایی.
Figure 1- Dendrogram of cluster analysis of narcissus populations based on biochemical characteristics.

بررسيهای حاصله نشان داد تنوع موفوفيزیولوژیکي
باالیي در جمعيتهای بومي نرگس وجود دارد که ميتواند در
نتيجه تنوع اقليمي بسيار متفاوت در ایران و هم چنين جهش
و تکثير جنسي توسط بذر در این گياه باشد .با توجه به
اینکه روشهای فيزیولوژیکي ،یعني منشاء تمام خصوصيات
گياهي مورد ارزیابي قرار ميدهند ،بنابراین گروهبندی بر
اساس دادههای حاصل از آن ميتواند مکمل تجزیه خوشه-
ای براساس دادههای مولکولي باشد .همچنين یکي از اهداف
این تحقيق پي بردن به فاصله مورفولوژیك و بيوشيميایي

بين جمعيتهای گل نرگس در ایران و گروهبندی آنها با
استفاده از تجزیه خوشهای بود .کار تجزیه خوشهای آن است
که گروههای با شباهت بيشتر را در یك گروه جدید ادغام
کند و تعداد آنها را در بررسيهای بعدی کاهش دهد
( .)Yousefi and Tabaei Aghdaei, 2021در مجموع
درک چنين تنوع باالیي در مدیریت و حفاظت ژرم پالسم
این گياه مفيد مي باشد و اصالح گر را در تعيين راهبردهای
بهرهبرداری ،اصالح و اهليسازی و کشت و کار این گياه
یاری ميکند .از لحاظ عمرگلجایي مشخص شد که جمعيت-
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 گچساران و مهران که بيشترین مقدار، آبدانان،های اهواز
پروتئين کل و کربوهيدراتهای محلول را در پایان آزمایش
- آنزیم، مالوندی آلدئيد،داشتند و همچنين محتوای پرولين
های آنتي اکسيداني پراکسيداز و کاتاالز آنها پس از گذشت
 ميتوانند بهعنوان جمعيتهای، روز در سطح پایيني بود10
.برتر معرفي گردند
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Abstract
Narcissus is a member of the Amaryllidaceae family. This specie is very important in the
world as an ornamental plant. In order to study the diversity between narcissus genotypes, an
experiment was conducted using a completely randomized block design with 13 genotypes and
4 replications at Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan. In this
study, effective indicators on cut flower quality include: number of flowers, stem height, stem
and flowers weight, solution uptake, visual quality, chlorophyll of leaf, florets proline, soluble
carbohydrates of florets, total phenols of florets, malondialdehyde content of florets, protein,
activity of peroxidase and catalase enzymes activities were measured. The results showed that
based on the cluster analysis of physiological data, genotypes were divided into two main
groups. The first group included the genotypes of Kazerun, Behbahan, Jahrom, Ilam, Shiraz and
Kerman. In this group, important traits such as total chlorophyll, solution absorption and total
phenol had the highest amount. The second group was divided into two subgroups. Subgroup A
included Khosf, Ghaemshahr and Khorramabad genotypes and subgroup B included Ahvaz,
Abdanan, Gachsaran and Mehran. Subgroup A, traits such as proline content, malondia
aldehyde, antioxidant enzymes peroxidase and catalase were effective factors in this group.
Subgroup B had the highest total protein and soluble carbohydrate properties. It was found that
the populations of Ahvaz, Abdanan, Gachsaran and Mehran, having the highest amount of total
protein and soluble carbohydrates at the end of the experiment, and the content of proline,
malondialdehyde, antioxidant enzymes peroxidase and catalase were at a low level, after 10
days, therefore, they introduced as superior populations for cut flowers. In general, the study
showed that there was a high morphophysiological diversity in the native genus of narcissus,
which can be the result of very different climatic diversity in Iran, as well as mutation and
sexual reproduction by seeds in this plant. In general, understanding such a high diversity is
useful in the management and protection of the germplasm of this plant and helps the breeder in
determining the strategies of exploitation, breeding and domestication and cultivation of this
plant.
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