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رتبه سوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبيعی

     
● عنوان طرح: معرفی ارقام جدید و برتر گل داودی خوشه ای، باغچه ای و شاخه بریده

● سازمان مجری: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
● پژوهشگر: دکتر محمدرضا شفیعی

● همکار: امیر عربی
● موسسه همکار: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چكيده طرح:  
جنس داودي chrysanthemum  با صد و شصت گونه از خانواده Astraceae به لحاظ تنوع باالي شكل و 
رنگ به عنوان یكي از مهم ترین گل هاي شــاخه بریده و گلداني در سطح جهان مي باشد. گل داودي در دهه هفتاد 
میادي در صدر تولید گل جهان قرار داشــت و در دهه نود این گل پس از رز در مقام دوم تولید جهاني قرار گرفت. 
کشور ما چنانچه دو مانع تولید در سراسر سال و ارایه ارقام جدید را بر طرف نماید شرایط بسیار مساعدي براي تولید 

و صادرات داودي دارد. 
بـر ایـن اسـاس و بـا هـدف معرفـي ارقـام جدیـد داودي براي توسـعه صـادرات گل کشـور، طـرح تحقیقاتي دو 
رگ گیـري بیـن ده کلـون داودي بـه منظـور  ایجـاد تنوع در توده هـاي داودي اجرا گردید. هر سـاله پـس از انتخاب 
والدیـن، انجـام عملیـات اختـه کـردن، ایزولـه کـردن و دو رگ گیـري و کشـت بـذور هیبریـد حاصـل، در گلخانه و 
سـپس در سـال بعـد انتقـال نشـاهاي حاصـل از بـذر بـه زمیـن، ارزیابي بـر اسـاس بیسـت و دو صفت تاکید شـده 
در دسـتورالعمل بین المللـي UPOV بـراي آزمون هـاي تمایـز یكنواختـي و پایـداري گل داودي انجـام گردیـد. بـا 
تكـرار ایـن فرآینـد در نهایـت موفق به دسـتیابي به حدود هشـتصد نوع جدیـد گل داودي گردیدیم که خوشـبختانه 
پـس از تاسـیس موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـي بـذر و نهال، کار ثبت ششـصد نـوع برتر آغـاز و با تاییـد تمایز، 
یكنواختـي و پایـداري آن هـا و پـس از نام گـذاري بـه عنوان نخسـتین ارقام اصاح شـده کشـور به ثبت می رسـند .


