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NGHIÊN C8U .A D-NG DI TRUY:N NGU�N GEN 
M4;P (Luffa aegyptiaca (L.) Roem.) K MI:N BLC 
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TÓM TTÓM TTÓM TTÓM T''''TTTT    
Nghiên c(u )ã ti"n hành )ánh giá )Ac )i:m hình thái cTa 108 myu gi0ng m.Np có ngumn g0c thu thIp 9 
min B�c Vi�t Nam. K"t qu� )ánh giá cho thXy 108 myu gi0ng m.Np có nhiu tính tr$ng bi:u hi�n sP )a 
d$ng tB 2-5 cXp )V khác nhau, )i:n hình là các tính tr$ng chiu dài )0t, d$ng phi"n lá, màu s�c lá, )V x� 
thùy lá, d$ng cu0ng, m(c )V tách cu0ng kh�i qu�, hình d$ng qu�, màu qu� 9 giai )o$n chín th./ng phom, 
hình d$ng núm qu� và hình d$ng r0n qu�. DPa trên 26 tính tr$ng ki:u hình, qua phân tích 108 myu gi0ng 
m.Np có sP sai khác 0,21 ).7c chia thành 3 nhóm khác nhau cách bi�t v di truyn. Nhóm I gmm 66 myu 
gi0ng và phân tách thành 2 nhóm ph, I-a và I-b t$i m(c t./ng )mng di truyn 0,29; nhóm II gmm 25 myu 
gi0ng, có h� s0 t./ng )mng di truyn cao nhXt là 0,63 (M28 và M39); nhóm III gmm 17 myu gi0ng có h� s0 
t./ng )mng di truyn tB 0,26 )"n 0,51. K"t qu� nghiên c(u này cho thXy có sP )a d$ng di truyn trong qu�n 
th: cây m.Np 9 min B�c Vi�t Nam và góp ph�n cung cXp nhtng bi"n d3 di truyn trong tP nhiên có giá tr3 
): có chi"n l.7c b�o tmn và khai thác ngumn gen này. 

TTTTBBBB khóa: khóa: khóa: khóa: �a d$ng di truyn, )Ac )i:m hình thái, h� s0 t./ng )mng, m.Np.  

1. M& �'U 3 

Cây m.Np (Luffa aegyptiaca (L.) Roem) thuVc 
h# b�u bí (Cucurbitaceae) ).7c trmng và s5 d,ng 
rVng rãi 9 vùng nhi�t )Ni và cIn nhi�t )Ni nh. Trung 
Qu0c, Malaysia, �n �V, Thái Lan, Trung M�, châu 
Phi,…(Rabei et al., 2013; Wu et al., 2014). Ngoài vi�c 
s5 d,ng nh. mVt lo$i rau xanh trong bta  n hàng 
ngày, cây m.Np còn )óng vai trò quan tr#ng trong y 
h#c, d.7c li�u và trong ngành công nghi�p thPc 
phom. Cây m.Np còn ).7c trmng lXy x/ ): s�n xuXt 
vIt d,ng c# r5a, ch" t$o màng l#c kim lo$i nAng hay 
x5 lý n.Nc th�i, hXp th, chXt )Vc h$i tB ho$t )Vng 
nhuVm v�i bò (Oboh et al, 2011). MAt khác, xu 
h.Nng s5 d,ng các s�n phom htu c/, các vIt d,ng 
thân thi�n vNi môi tr.1ng )ang ngày càng gia t ng vì 
vIy s�n phom b#t bi:n tB m.Np )ang rXt ).7c quan 
tâm và .a chuVng t$i th3 tr.1ng các n.Nc phát tri:n, 
)Ac bi�t là M�. Hi�n nay, Brazil và NhIt B�n là hai 
n.Nc xuXt khou s�n phom này vào th3 tr.1ng M� 
nhiu nhXt (Oboh và Aluyorn, 2009). 

¡ Vi�t Nam, cây m.Np là cây có giá tr3 hàng hóa 
nên ).7c trmng nhiu 9 các t2nh/thành nh.: Hà NVi, 
Hòa Bình, H�i D./ng, H.ng Yên, Ngh� An,... Tuy 
nhiên cho tNi nay, s�n xuXt m.Np vyn mang tính tP 
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phát, qu�ng canh là chính nên vi�c tiêu th, )ang gAp 
nhiu khó kh n và thách th(c lNn trong th3 tr.1ng 
xuXt khou. Chính vì vIy, m,c tiêu tuy:n ch#n ).7c 
bV gi0ng m.Np )3a ph./ng có n ng suXt cao và chXt 
l.7ng phù h7p vNi th3 hi"u ng.1i tiêu dùng )ang 
).7c các nhà ch#n t$o gi0ng quan tâm. Trong s0 các 
nghiên c(u v cây m.Np h�u h"t ch2 tIp trung vào 
công d,ng và tim n ng d.7c li�u cTa nó. Riêng v 
m(c )V )a d$ng di truyn cTa qu�n th: m.Np 9 Vi�t 
Nam cho )"n nay ch.a có nhiu nghiên c(u. TB thPc 
t" trên, vi�c )ánh giá chi ti"t các ngumn gen m.Np là 
rXt c�n thi"t nhWm m,c )ích phát hi�n nhtng cXu 
trúc di truyn khác bi�t trong qu�n th: ): t$o c/ s9 
cho vi�c ch#n l#c, b�o tmn ngumn gen và c�i thi�n 
gi0ng. K"t qu� nghiên c(u ).7c trình bày trong bài 
báo tIp trung vào )ánh giá )a d$ng di truyn dPa vào 
)Ac )i:m hình thái cTa 108 myu gi0ng m.Np. �ây là 
mVt trong nhtng nghiên c(u )�u tiên h� th0ng ).7c 
c/ s9 dt li�u hình thái mVt s0 ngumn gen m.Np thu 
thIp t$i min B�c Vi�t Nam. 

2. V�T LI�U VÀ PH��NG PHÁP 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. VVVVIIIIt lit lit lit li����u nghiên cu nghiên cu nghiên cu nghiên c((((uuuu    

108 myu gi0ng m.Np )3a ph./ng có ngumn g0c 
thu thIp 9 min B�c Vi�t Nam, )ang ).7c l.u git t$i 
Trung tâm Tài nguyên thPc vIt 
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BBBB����ng 1.ng 1.ng 1.ng 1. Danh sách 108 mDanh sách 108 mDanh sách 108 mDanh sách 108 myyyyu giu giu giu gi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNp nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên c((((uuuu 
Kí 

hi�u 
S�K Tên gi0ng Ngumn g0c Kí hi�u S�K Tên gi0ng Ngumn g0c 

M1 3684 M.Np Cao BWng M55 15393 Má p0p Lai Châu 
M2 3835 M.Np S/n La M56 15394 Má bu0p Lai Châu 
M3 3836 M.Np to S/n La M57 15395 Má p0p Lai Châu 
M4 5328 M.Np Lai Châu M58 15396 Má p0p Lai Châu 
M5 5350 M.Np H�i D./ng M59 15399 Má pu0p Lai Châu 
M6 6565 Lai th1i Tuyên Quang M60 16610 Má p0p S/n La 
M7 6566 M.Np tròn Tuyên Quang M61 16613 Tâu dúa già S/n La 
M8 6567 M.Np h./ng B�c Giang M62 16624 Tâu dúa dà Yên Bái 
M9 6569 M.Np L$ng S/n M63 16626 Má bu0p Lai Châu 
M10 6571 Bu0p hom B�c K$n M64 16627 Má bu0p Lai Châu 
M11 6577 Súi qua vIt B�c Giang M65 16629 S/ cua Yên Bái 
M12 6720 M.Np tr$ch Hà Giang M66 16635 Má bu0p S/n La 
M13 6734 M.Np h./ng L$ng S/n M67 16644 Ve L$ng S/n 
M14 6735 M.Np h./ng B�c Giang M68 16648 Lày doy L$ng S/n 
M15 6777 M.Np m.1i Hoà Bình M69 19973 Hoe Cao BWng 
M16 7761 M.Np trâu L$ng S/n M70 19987 Cà lây Hà Giang 
M17 7762 M.Np n./ng qu� ng�n Hoà Bình M71 19988 Má bu0p �i�n Biên 
M18 7763 M.Np qu� dài L$ng S/n M72 19994 Lày giXy Lào Cai 
M19 7764 M.Np trâu B�c Ninh M73 19995 Mác buôp Lào Cai 
M20 7772 M.Np qu� to B�c Giang M74 20373 Pìu t�n Lào Cai 
M21 7773 M.Np h./ng B�c Giang M75 20376 Má bu0p �i�n Biên 
M22 7774 M.Np trâu qu� dài B�c Giang M76 20380 Má pu0p �i�n Biên 
M23 8407 Qu� )ây Qu�ng Ninh M77 20381 S. cua �i�n Biên 
M24 8410 Lài thNi S/n La M78 20388 M.Np h./ng B�c K$n 
M25 8862 Mác ve B�c Giang M79 20389 M.Np th.1ng B�c K$n 
M26 8863 M�c ve t� B�c Giang M80 20395 PuVc Phú Th# 
M27 9757 M.Np h./ng qu� nh� B�c Giang M81 20397 Ve Cao BWng 
M28 9759 M.Np trâu qu� ng�n B�c Giang M82 20399 Que rì hom Cao BWng 
M29 9765 Lai sNi S/n La M83 20401 Quê Cao BWng 
M30 9766 Qu� )ây Qu�ng Ninh M84 20403 Bu0c Tuyên Quang 
M31 9767 M.Np h./ng Qu�ng Ninh M85 20404 M$c que hom Tuyên Quang 
M32 9770 M.Np n./ng H�i Phòng M86 20406 M.Np c\ Tuyên Quang 
M33 9772 PuVp S/n La M87 20407 Quê Tuyên Quang 
M34 9774 BuVp thay S/n La M88 20408 M.Np vàng Tuyên Quang 
M35 9777 M.Np h./ng Qu�ng Ninh M89 21861 Tâu rua già S/n La 
M36 12238 M$c buVp t"n S/n La M90 21870 Má p0p Lai Châu 
M37 12240 MAc buVp S/n La M91 21878 Tâu dua dà Yên Bái 
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Kí 
hi�u 

S�K Tên gi0ng Ngumn g0c Kí hi�u S�K Tên gi0ng Ngumn g0c 

M38 12242 M.Np n"p B�c Giang M92 21880 Cà roy Lai Châu 
M39 12244 M.Np h./ng Hà Tây M93 21883 Cà )oy bulAt Lào Cai 
M40 12245 M.Np trâu Hà Tây M94 21884 MAc que Lào Cai 
M41 12246 M.Np h./ng Hà Tây M95 21885 Tông zua già Lào Cai 
M42 12498 MAc puVp t"n S/n La M96 21886 Má bu0p S/n La 
M43 12503 M�c m.Nn �i�n Biên M97 21887 Má bu0p S/n La 
M44 13609 RBm nan li"t S/n La M98 21890 Má b0p Lào Cai 
M45 13615 Plái buVp S/n La M99 21891 Dò dNi Lào Cai 
M46 13617 PuVc S/n La M100 21899 K" L$ng S/n 
M47 15380 Má noi S/n La M101 21900 Xúi qua Qu�ng  Ninh 
M48 15385 Má b0p S/n La M102 21901 L$ soy Qu�ng  Ninh 
M49 15386 M.Np trâu �i�n Biên M103 21905 S. cua Hà Giang 
M50 15387 Si cua �i�n Biên M104 21906 Mác Buôp Lào Cai 
M51 15389 Má p0p �i�n Biên M105 21908 B0p B�c K$n 
M52 15390 M.Np �i�n Biên M106 21909 Lài giXy B�c K$n 
M53 15391 M�c bu0p S/n La M107 21910 Bu0p hom B�c K$n 
M54 15392 Má pu0p S/n La M108 21916 Quê khêu Tuyên Quang 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Ph./ng pháp nghiên cPh./ng pháp nghiên cPh./ng pháp nghiên cPh./ng pháp nghiên c((((uuuu    

Thí nghi�m ).7c b0 trí theo ph./ng pháp tu�n 
tP không nh�c l$i, di�n tích mui ô là 15 m2, mui ô 
trmng 10 cây, phT lu0ng bWng b$t nông nghi�p 2 màu. 
Thi"t k" làm giàn cho m.Np, ti"n hành c�m giàn khi 
cây cao 20-25 cm (c�n 1000- 1100 cây dóc/sào), b�t 
dây bò )u trên giàn và t2a b� h"t lá 9 g0c cho thoáng 
khi cây )ã leo lên giàn. 

Phân bón/ha gmm 20 tXn phân chumng, 200 kg 
vôi bVt, 120 kg lân supe, 60 kg urê, 60 kg KCl, 300 kg 
NPK 16:18:8. Vôi bón r�i )u lúc làm )Xt, bón lót 
toàn bV phân chumng, phân lân, 30 kg phân urê và 
100 kg NPK. Bón thúc 3 l�n l.7ng )$m, kali và NPK 
còn l$i.  

Mô t� và )ánh giá các tính tr$ng nông h#c cTa 
108 myu gi0ng m.Np dPa theo ph./ng pháp )ánh giá 
ngumn gen cTa Vi�n Tài nguyên Di truyn thPc vIt 
Qu0c t" (IPGRI, 2009) và bi:u myu mô t� gi0ng 
m.Np do Trung tâm Tài nguyên thPc vIt ban hành 
(2013). 

Mã hóa sinh h#c s0 li�u cTa 26 tính tr$ng hình 
thái, x5 lý bWng ch./ng trình NTSYSpc2.1 và ph./ng 
pháp UPGMA ): phân tích tìm ra h� s0 t./ng )mng 
di truyn và lIp cây phát sinh chTng lo$i. 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. ThThThTh1111i gian và )i gian và )i gian và )i gian và )3333a )ia )ia )ia )i::::m nghiên cm nghiên cm nghiên cm nghiên c((((uuuu    

Th1i gian thí nghi�m: v, xuân hè 2017 (tB tháng 
2 )"n tháng 6). 

�3a )i:m: thí nghi�m ).7c tri:n khai t$i Thanh 
Mi�n, H�i D./ng. 

3. K�T QU� VÀ TH�O LU�N 

3.1. 3.1. 3.1. 3.1. MMMMVVVVt st st st s0000 ) ) ) )AAAAc )ic )ic )ic )i::::m hình thái thân, lá cm hình thái thân, lá cm hình thái thân, lá cm hình thái thân, lá cTTTTa các a các a các a các 
mmmmyyyyu giu giu giu gi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNp nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên c((((uuuu    

Các tính tr$ng hình thái thân, lá do )Ac tính di 
truyn cTa tBng gi0ng qui )3nh, giúp phân bi�t, nhIn 
d$ng các gi0ng khác nhau. K"t qu� )ánh giá v )Ac 
)i:m hình thái thân, lá cTa 108 myu gi0ng m.Np cho 
thXy các tính tr$ng màu s�c lá, d$ng phi"n lá, m(c )V 
x� thùy, chiu dài lá, chiu rVng lá )u ).7c bi:u 
hi�n m(c )V )a d$ng khác nhau (B�ng 2 và 3). 

Qua b�ng 2 cho thXy màu s�c lá m�m cTa các 
myu gi0ng m.Np bi:u hi�n 9 3 tr$ng thái: xanh nh$t, 
xanh trung bình, xanh )Im. Có 11 myu gi0ng màu lá 
m�m xanh nh$t (chi"m 10,19%), 83 myu gi0ng m.Np 
có màu lá m�m xanh ()i:n hình nh. M31, M34, M74, 
M99) chi"m 76,85% và còn l$i 13 myu gi0ng màu lá 
m�m xanh )Im ()i:n hình nh. M12, M29, M56) 
chi"m 12,04%. 



KHOA H�C CÔNG NGH� 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 1 - TH¸NG 6/2020 23 

BBBB����ng 2.ng 2.ng 2.ng 2. Phân nhóm các mPhân nhóm các mPhân nhóm các mPhân nhóm các myyyyu giu giu giu gi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNp nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên c((((u theo )u theo )u theo )u theo )AAAAc )ic )ic )ic )i::::m thân lám thân lám thân lám thân lá 
TT    Phân lo$i tính tr$ng và bi:u hi�n    S0 myu 

gi0ng    
T� l� (%)    Myu gi0ng )i:n hình    

Xanh nh$t 11 10,19 M31, M34, M74 
Xanh  83 76,85 M3, M10, M18 

1    Màu s�c lá m�m 

Xanh )Im 13 12,04 M12, M29, M56 
Xanh nh$t  12 11,11 M43, M64, M83 
Xanh  78 72,22 M3, M11, M23 

2    Màu s�c lá 

Xanh )Im  18 16,67 M28, M72, M87 
Tr(ng  7 6,48 M41, M89, M103 
Tròn  47 43,52 M24, M35, M46 

3    D$ng phi"n lá 

ThIn  54 50,0 M6, M28, M59 

Nông 27 25,0 M27, M29, M34 
Trung bình 69 63,89 M9, M37, M63 

4    M(c )V x� thùy 

Sâu 12 11,11 M26, MM46, M65 
Trung bình  16 14,81 M38, M58, M97 5    Lông mAt d.Ni lá 
Nhiu  92 85,19 M10, M26, M45 
Trung bình  7 6,48 M55, M63, M71 6    Lông mAt trên lá 
Nhiu  101 93,52 M10, M21, M53 

Màu s�c lá c�ng phân thành 3 nhóm: nhóm lá 
màu xanh nh$t có 12 myu gi0ng (chi"m 11,11%),  
)i:n hình nh. M43, M64, M83; nhóm lá màu xanh 
trung bình có 78 myu gi0ng (chi"m 72,22%), )i:n 
hình nh. M3, M11, M23 và 18 myu gi0ng còn l$i có 
màu xanh )Im chi"m 16,67% t�n suXt xuXt hi�n.  

�0i vNi tính tr$ng d$ng phi"n lá ph�n lNn các 
myu gi0ng m.Np có d$ng lá hình thIn chi"m 50% t�n 
suXt xuXt hi�n (54 gi0ng), 44 gi0ng (chi"m 43,52%) 
có d$ng phi"n lá hình tròn và duy ch2 có 7 gi0ng có 
d$ng lá hình tr(ng (chi"m 6,48%) là M41, M65, M80, 
M89, M91, M100, M103.  

M(c )V x� thùy cTa lá ).7c bi:u hi�n tB nông 
)"n sâu, trong )ó nhóm lá x� thùy nông có 27 myu 
gi0ng (chi"m 25%), nhóm lá có m(c )V x� thùy trung 
bình có 69 myu gi0ng (chi"m 63,89%) ()i:n hình nh. 
M9, M37, M63), còn l$i 12 myu gi0ng có m(c )V x� 
thùy sâu (chi"m 11,11%). K"t qu� nghiên c(u này 
phù h7p vNi d$ng các )Ac )i:m loài m.Np theo mô t� 
cTa Lee và Yoo (2006) là lá m.Np có r ng c.a, x� 
thùy và có d$ng lá gi0ng bàn tay.  

Ph�n lNn các myu gi0ng )u có lông mAt d.Ni lá 
và lông mAt trên lá bi:u hi�n 9 m(c nhiu, ch2 có 16 
myu gi0ng ()i:n hình nh. M38, M58, M97) có lông 
mAt d.Ni lá 9 m(c trung bình và 7 myu gi0ng (M55, 

M63, M71, M72, M93, M97, M102) có lông mAt trên 
lá bi:u hi�n 9 m(c trung bình. 

Qua b�ng 3 cho thXy tIp )oàn m.Np nghiên c(u 
có chiu dài )0t dao )Vng tB 10,2 -22,8 cm, trung 
bình 17,86 cm. Có 53/108 myu gi0ng có chiu dài )0t  
dài (>18 cm) ()i:n hình M3, M26, M46), 47/108 myu 
gi0ng có chiu dài )0t trung bình (15-18 cm) ()i:n 
hình M12, M18, M38), 8 myu gi0ng (M6, M62, M76, 
M78, M81, M102, M108) thuVc nhóm có chiu dài 
)0t ng�n (<15 cm) ch2 chi"m 7,41%.  

Chiu dài lá cTa các myu gi0ng m.Np c�ng khác 
nhau rõ r�t, trung bình )$t 18,64 cm. Có 14 myu 
gi0ng thuVc nhóm có lá ng�n (<15 cm) chi"m 12,96% 
()i:n hình M11, M16, M27), 72 myu gi0ng thuVc 
nhóm có lá trung bình (15-20 cm) chi"m 66,67% ()i:n 
hình M23, M44, M77), 22 myu gi0ng còn l$i thuVc 
nhóm lá dài (>20 cm), chi"m 20,37% ()i:n hình M28, 
M63, M87). 

Chiu rVng lá phân bi�t các gi0ng m.Np thành 3 
nhóm: nhóm lá nh� (<20 cm) có 10 myu gi0ng là M9, 
M11, M12, M13, M16, M26, M32, M38, M42, M58, 
nhóm lá trung bình (20-25 cm) có 68 myu gi0ng 
chi"m 62,96% ()i:n hình M4, M19, M39) và còn l$i 
30 myu gi0ng thuVc nhóm lá lNn (>25 cm) chi"m 
27,78% ()i:n hình M8, M34, M69). 
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S0 )0t ra hoa )Pc )�u tiên cTa các myu gi0ng 
dao )Vng tB 6,02 (M47) )"n 10,19(M74), trung bình 
7,15 )0t. Có 24 myu gi0ng ()i:n hình M20, M50, 
M63) có s0 )0t ra hoa )Pc )�u tiên nhiu (>7,5 )0t) 
chi"m 22,22%. Ghi nhIn s0 )0t ra hoa cái )�u tiên 
trong tIp )oàn m.Np nghiên c(u dao )Vng tB 11,73 
(M6) )"n 18,48 (M102), trung bình )$t 14,68 )0t cho 
thXy có sP khác bi�t lNn gita các gi0ng v s0 )0t ra 
hoa cái )�u tiên. K"t qu� này cao h/n so vNi nghiên 

c(u v s0 )0t ra hoa )�u tiên cTa các gi0ng m.Np 
b�n )3a 9 �n �V cTa Indu Som và cs. (2020) (13,89 
)0t) và Kumar và cs. (2019) (13,03 )0t). 

S0 nhánh cXp 1 trên cây thay )\i tB 32,17 )"n 
40,68 nhánh, trung bình là 36,11 nhánh. Gi0ng có s0 
nhánh trên cây ít nhXt là m.Np h./ng (M39) )$t 
32,17 nhánh và gi0ng có s0 l.7ng nhánh nhiu nhXt 
).7c ghi nhIn là M83 )$t 40,68, k" ti"p là gi0ng M58 
)$t 40,21 nhánh và gi0ng M9 )$t 40,12 nhánh.

BBBB����ng 3.ng 3.ng 3.ng 3. Tham sTham sTham sTham s0000 th th th th0000ng kê tính trng kê tính trng kê tính trng kê tính tr$$$$ng sng sng sng s0000 l. l. l. l.7777ng vng vng vng v thân, lá c thân, lá c thân, lá c thân, lá cTTTTa các ma các ma các ma các myyyyu giu giu giu gi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNpppp    

Các tham s0 th0ng kê    
Chiu dài 
)0t (cm)    

Chiu 
dài lá 
(cm)    

Chiu 
rVng lá 
(cm)    

S0 )0t ra hoa 
)Pc )�u tiên 

()0t)    

S0 )0t ra hoa 
cái )�u tiên 

()0t)    

S0 nhánh 
cXp 1 

(nhánh)    

Giá tr3 <15 <15 <20 <6,5 <13 <35 
S0 gi0ng 8 14 10 14 11 36 Nhóm 1    
T2 l� (%) 7,41 12,96 9,26 12,96 10,19 33,33 
Giá tr3 15-18 15-20 20-25 6,5-7,5 13-15 35-38 

S0 gi0ng 47 72 68 70 57 51 Nhóm 2    

T2 l� (%) 43,52 66,67 62,96 64,81 52,78 47,22 
Giá tr3 >18 >20 >25 >7,5 >15 >38 
S0 gi0ng 53 22 30 24 40 21 Nhóm 3    
T2 l� (%) 49,07 20,37 27,78 22,22 37,04 19,45 

Nh� nhXt    10,20 12,30 16,80 6,02 11,73 32,17 
LNn nhXt    22,80 25,10 30,80 10,19 18,46 40,68 

Trung bình    17,86 18,64 23,75 7,15 14,68 36.11 

�V l�ch chuon (S)    1,88 2,31 2,43 0,65 1,44 2,26 

CV (%)    10,51 12,38 10,22 9,09 9,78 6,27 

3.23.23.23.2.... M M M MVVVVt st st st s0000 ) ) ) )AAAAc )ic )ic )ic )i::::m hình thái qum hình thái qum hình thái qum hình thái qu���� c c c cTTTTa các ma các ma các ma các myyyyu u u u 
gigigigi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNp nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên c((((uuuu        

K"t qu� )ánh giá )Ac )i:m hình thái qu� cTa tIp 
)oàn 108 myu gi0ng m.Np nghiên c(u ).7c th: hi�n 
9 b�ng 4 cho thXy trong các tính tr$ng v )Ac )i:m 
hình thái qu� thì tính tr$ng d$ng cu0ng, m(c )V tách 
cu0ng kh�i qu�, chiu dài qu�, màu s�c v� qu�, hình 

d$ng núm qu�, hình d$ng r0n qu� )u bi:u hi�n m(c 
)V )a d$ng tB 2-5 cXp )V khác nhau. Ph�n lNn các 
myu gi0ng m.Np có d$ng cu0ng không loe (chi"m 
86,11%), m(c )V tách cu0ng trung bình (chi"m 
68,52%), chiu dài cu0ng qu� >9cm (chi"m 63,89%), 
v� qu� màu xanh (chi"m 72,22%). 

BBBB����ng 4. Phân nhóm các nhóm mng 4. Phân nhóm các nhóm mng 4. Phân nhóm các nhóm mng 4. Phân nhóm các nhóm myyyyu giu giu giu gi0000ng nghiên cng nghiên cng nghiên cng nghiên c((((u theo cu theo cu theo cu theo cXXXXu trúc quu trúc quu trúc quu trúc qu���� th./ng ph th./ng ph th./ng ph th./ng phoooommmm    

TT Phân lo$i tính tr$ng và bi:u hi�n S0 gi0ng T� l� (%) 
Myu gi0ng )i:n 

hình 
Không loe  93 86,11 M3, M10, M40 

1 D$ng cu0ng 
Loe  15 13,89 M26, M43, M68 

D�  24 22,22 M12, M27, M45 

Trung bình  74 68,52 M38, M51, M60 2 
M(c )V tách cu0ng 
kh�i qu� 

Khó  10 9,26 M24, M14, M72 
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TT Phân lo$i tính tr$ng và bi:u hi�n S0 gi0ng T� l� (%) 
Myu gi0ng )i:n 

hình 
Ng�n (<6 cm) 18 16,67 M32, M62, M79 

Trung bình (6-9 cm) 69 63,89 M9, M39, M44 3 
Chiu dài cu0ng 
qu� 

Dài (>9 cm) 21 19,44 M92, M103, M74 

D$ng thuôn lNn  3 2,78 M25, M65, M78 

Thuôn nh�  25 23,15 M28, M61, M54 

Elip  63 58,33 M17, M41, M64 
Hình côn kéo dài  5 4,63 M14, M58, M94 

4 Hình d$ng qu� 

Elip dài  12 11,11 M2, M46, M103 

Xanh nh$t  13 12,04 M19, M48, M41 

Xanh  78 72,22 M9, M51, M69 5 Màu s�c qu� 
Xanh )Im  17 15,74 M23, M45, M50 

Ng�n (<20 cm) 24 22,22 M24, M53, M62 

Trung bình (20-30 cm) 52 48,15 M7, M32, M36 6 Chiu dài qu� (cm) 
Dài (>30 cm) 32 29,63 M13, M59, M87 

<4,0 cm 21 19,44 M36, M63, M89 
4,0-5,0 cm 82 75,93 M18, M30, M45 7 

�.1ng kính qu� 
(cm) 

>5,0 cm 5 4,63 M11, M25, M78 
Nh� (<250 g) 38 35,19 M40, M54, M86 

Trung bình (250-300 g) 40 37,04 M28, M47, M69 8 
Kh0i l.7ng trung 
bình qu� (g) 

LNn (>300 g) 29 26,85 M15, M71, M94 

<8 qu� 11 10,19 M7, M20, M44 

8-12 qu� 78 72,22 M15, M27,M40 9 S0 qu�/cây 

>12 qu� 19 17,59 M12, M45, M67 

BWng  21 19,44 M31, M59, M48 

Tròn  64 59,26 M64, M55, M77 10 Hình d$ng núm qu� 
Nh#n  23 21,30 M18, M61, M79 

BWng ph�ng  14 12,96 M3, M81, M93 

Tròn  59 54,63 M27, M42, M60 11 Hình d$ng r0n qu� 
Nh#n  35 32,41 M53, M68, M86 

V hình d$ng qu� cTa các myu gi0ng bi:u hi�n 
thành 5 nhóm: nhóm qu� thuôn lNn có 3 myu gi0ng 
(M25, M65, M78) chi"m 2,78%, nhóm qu� thuôn nh� 
có 25 myu gi0ng (chi"m 23,15%), nhóm qu� hình elip 
gmm 63 gi0ng (chi"m 58,33%), nhóm qu� hình côn 
kéo dài gmm 5 myu gi0ng (chi"m 4,63%) và còn l$i 12 
myu gi0ng thuVc nhóm qu� hình elip dài chi"m 
11,11%. 

Chiu dài qu� cTa các myu gi0ng m.Np phân 
thành 3 nhóm: nhóm qu� ng�n (<20 cm) gmm 24 myu 
gi0ng (chi"m 22,22%), nhóm qu� trung bình (20-30 
cm) gmm 52 myu gi0ng (chi"m 48,15%) và 32 myu 
gi0ng còn l$i thuVc nhóm qu� dài (>30 cm) chi"m 
29,63% ()i:n hình M13, M59, M87). 

�.1ng kính qu� (cm): các myu gi0ng có ).1ng 
kính qu� dao )Vng tB 3,8 cm )"n 5,5 cm. 21 myu 
gi0ng có ).1ng kính qu� nh� <4,0 cm, 82 myu gi0ng 
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có ).1ng kính 4,0-5,0 cm ()i:n hình nh. M15, M25, 
M78) và ch2 có 5 myu gi0ng có ).1ng kính qu� lNn 
(>5,0 cm). 

S0 qu�/cây: các myu gi0ng có s0 qu� trung bình 
trên cây bi"n )Vng tB 4,67 - 19,33 qu�/cây, trung 
bình )$t 10,22 qu�/cây. Có 11 myu gi0ng có s0 
qu�/cây ít (<8 qu�) chi"m t2 l� 10,19%, 78 myu gi0ng 
(chi"m t2 l� 72,22%) có s0 qu�/cây )$t tB 8-12 qu� và 
còn l$i là 19 myu gi0ng có s0 qu�/cây nhiu (>12 
qu�) )i:n hình nh. M12, M45, M67 

V hình d$ng núm qu�: có 21 gi0ng có núm qu� 
bWng (chi"m 19,44%), 64 gi0ng có núm qu� tròn 
(chi"m 59,26%), còn l$i 23 myu gi0ng có núm qu� 
nh#n (chi"m 21,30%). Tuy nhiên, v hình d$ng r0n 
qu� ).7c bi:u hi�n 9 3 d$ng: bWng ph�ng, tròn, 
nh#n. Có )"n 59 myu gi0ng (chi"m 54,63%) có r0n 
qu� tròn, )i:n hình là M27, MM42, M60; 14 myu 
gi0ng (chi"m 12,96%) có r0n qu� bWng ph�ng ()i:n 
hình nh. M3, M81, M93); 35 myu gi0ng còn l$i có 
r0n qu� nh#n ()i:n hình nh. M53, M68, M86).    

Kh0i l.7ng trung bình qu� ).7c phân thành 3 
nhóm: nhóm có kh0i l.7ng qu� nh� (<250 g) 38 myu 
gi0ng có kh0i l.7ng qu� nh� (<250 g) chi"m t2 l� 
35,19%, 40 myu gi0ng có kh0i l.7ng qu� trung bình 

(250-300 g) chi"m t2 l� 37,04%, còn l$i 29 myu gi0ng 
có kh0i l.7ng qu� lNn (>300 g) chi"m 26,85%.  

3.3.3.3.3333.... M M M MVVVVt st st st s0000 ) ) ) )AAAAc )ic )ic )ic )i::::m hm hm hm h$$$$t các mt các mt các mt các myyyyu giu giu giu gi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNpppp    
K"t qu� )ánh giá mVt s0 )Ac )i:m hình thái h$t 

9 giai )o$n qu� khô cTa 108 myu gi0ng m.Np ).7c 
th: hi�n 9 b�ng 5. 

Qua b�ng 5 cho thXy các myu gi0ng m.Np có 
chiu dài h$t dao )Vng tB 9,1 mm )"n 13,2 mm, 
trung bình 11,24 mm. Chiu rVng h$t cTa các myu 
gi0ng dao )Vng tB 5,5 mm )"n 8,24 mm, trung bình 
là 6,52 mm. Tuy nhiên v )V dày h$t cTa các myu 
gi0ng trung bình là 2,47 mm và ).7c phân thành: 
nhóm có )V dày h$t <2,4 mm chi"m 31,48% (34 myu 
gi0ng), nhóm có )V dày h$t bi"n thiên tB 2,4-2,7 mm 
chi"m 51,85% (56 myu gi0ng), 18 myu gi0ng còn l$i 
có )V dày h$t >2,7 mm, chi"m 16,67%.  

V s0 h$t/qu� các myu gi0ng phân thành 3 
nhóm: nhóm có h$t trên qu� <200 h$t ch2 chi"m 
12,96% (14 myu gi0ng), nhóm có s0 h$t trên qu� tB 
200- 300 h$t chi"m 45,37% (49 myu gi0ng) và còn l$i 
41,67% (45 myu gi0ng) thuVc nhóm có s0 h$t trên 
qu� >300 h$t. 

BBBB����ng 5. Tham sng 5. Tham sng 5. Tham sng 5. Tham s0000 th th th th0000ng kê mng kê mng kê mng kê mVVVVt st st st s0000 tính tr tính tr tính tr tính tr$$$$ng hng hng hng h$$$$t ct ct ct cTTTTa các ma các ma các ma các myyyyu giu giu giu gi0000ng m.ng m.ng m.ng m.NNNNp nghiên cp nghiên cp nghiên cp nghiên c((((uuuu    
Tham s0 th0ng kê    Chiu dài 

h$t (mm)    
Chiu rVng 
h$t (mm)    

�V dày h$t 
(mm)    

S0 h$t trên 
qu�    

Kh0i l.7ng 
100 h$t (g)    

Giá tr3 <10 <5,8 <2,4 <200 <8,0 
S0 l.7ng 2 14 34 14 38 Nhóm 1    
T� l� (%) 1,85 12,96 31,48 12,96 35,19 
Giá tr3 10-12 5,8-7,3 2,4-2,7 200-300 8,0-10,0 
S0 l.7ng 87 71 56 49 60 Nhóm 2    
T� l� (%) 80,56 65,74 51,85 45,37 55,55 
Giá tr3 >12 >7,3 >2,7 >300 >10 
S0 l.7ng 19 23 18 45 12 Nhóm 3    
T� l� (%) 17,59 21,30 16,67 41,67 11,11 

Giá tr3 nh� nhXt    9,10 5,50 2,00 93 6,90 
Trung bình    11,24 6,52 2,47 274,68 8,49 
Giá tr3 lNn nhXt    13,20 8,24 3,09 411 12.00 
�V l�ch chuon (S)    0,75 0,68 0,21 73,92 0,98 
CV (%)    6,66 10,43 8,45 26,91 11,50 

V kh0i l.7ng 100 h$t cTa các myu gi0ng dao 
)Vng tB 6,9-12 g, )V l�ch chuon 0,98 và h� s0 bi"n 
)Vng 11,5%. Trong )ó, có 60 myu gi0ng có kh0i 
l.7ng 100 h$t tB 8,0-10 g, 38 myu gi0ng có kh0i l.7ng 
100 h$t <8,0 g, ch2 có 12 myu gi0ng có kh0i l.7ng 100 
h$t >10 g )i:n hình là M25, MM51, M78. 

3.43.43.43.4. . . . �ánh giá )a d�ánh giá )a d�ánh giá )a d�ánh giá )a d$$$$ng di truyng di truyng di truyng di truyn các mn các mn các mn các myyyyu giu giu giu gi0000ng ng ng ng 
m.m.m.m.NNNNpppp    

26 tính tr$ng hình thái cTa 108 myu gi0ng m.Np 
).7c th0ng kê và phân tích bWng ph�n mm 
NTSYS2.1, tB )ó thi"t lIp ).7c s/ )m hình cây 
Euclidean UPGMA v m0i quan h� di truyn gita 
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các myu gi0ng m.Np nghiên c(u. K"t qu� thu ).7c 
dPa trên s/ )m cây phân nhóm cho thXy kho�ng cách 
di truyn gita các myu gi0ng bi"n )Vng tB 4- 63%, 
trung bình là 33,5%. T$i m(c )V t./ng )mng 0,21 thì 
108 myu gi0ng m.Np )ã ).7c phân tách thành 3 
nhóm (Hình 1). 

Nhóm I gmm 66 myu gi0ng, là nhóm có m(c )V 
t./ng )mng di truyn gita các myu gi0ng bi"n thiên 
trong kho�ng 0,21 )"n 0,63. ¡ m(c t./ng )mng di 
truyn 0,29 nhóm I ti"p t,c ).7c phân tách thành 2 
nhóm ph, I-a và I-b khác nhau: Nhóm ph, I-a gmm 6 
myu gi0ng là M1, M13, M4, M53, M72, M5 vNi h� s0 
t./ng )mng di truyn dao )Vng tB 0,34 )"n 0,45. 
Nhóm ph, I-b gmm 60 myu gi0ng vNi h� s0 t./ng 
)mng di truyn tB 0,31 )"n 0,58. Riêng các cAp myu 
gi0ng M10 và M65; M38 và M95; M61 và M91 có )Ac 
)i:m di truyn g�n nhau, h� s0 t./ng )mng di truyn 
)"n 0,60. 

 
Hình 1. Phân nhóm di truyHình 1. Phân nhóm di truyHình 1. Phân nhóm di truyHình 1. Phân nhóm di truyn cn cn cn cTTTTa 108 ma 108 ma 108 ma 108 myyyyu giu giu giu gi0000ng ng ng ng 

m.m.m.m.NNNNp dp dp dp dPPPPa vào 26 tính tra vào 26 tính tra vào 26 tính tra vào 26 tính tr$$$$ng hình tháing hình tháing hình tháing hình thái    

Nhóm II gmm 25 myu gi0ng, là nhóm có bi"n 
)Vng di truyn lNn nhXt vNi h� s0 t./ng )mng di 
truyn cao nhXt là 0,63 và ).7c chia thành 2 nhóm 
ph,: II-a và II-b. Nhóm ph, II-a gmm 19 myu gi0ng, 
trong )ó 4 myu gi0ng là M16, M17, M46, M80 nWm 
phân tách vNi các myu gi0ng còn l$i t$i m(c t./ng 
)mng di truyn 0,26. Trong )ó, myu gi0ng M28 và 
M39 có ngumn g0c di truyn g�n nhau h/n các gi0ng 
khác trong nhóm, h� s0 t./ng )mng 0,63 )u có bi:u 
hi�n ki:u hình là qu� thuôn nh�, màu s�c lá m�m và 
lá xanh )Im, )V x� thùy nông, r0n qu� d$ng bWng, 

núm qu� d$ng tròn, m(c )V tách cu0ng kh�i qu� d�. 
Nhóm ph, II-b gmm 6 myu gi0ng là M26, M30, M37, 
M41, M100, M103 có h� s0 t./ng )mng di truyn 
trong nhóm dao )Vng tB 0,41 )"n 0,63 và cAp myu 
gi0ng S. cua (M103) và M�c ve t� (M26) có h� s0 
t./ng )mng di truyn thXp nhXt (0,41). 

Nhóm III gmm 17 gi0ng vNi h� s0 t./ng )mng di 
truyn tB 0,26 )"n 0,51 và chia thành 2 nhóm ph, 9 
m(c t./ng )mng di truyn 0,26: Nhóm ph, III-a gmm 
12 myu gi0ng (M2, M48, M40, M44, M50, M52, M33, 
M35, M58, M64, M99, M89) vNi h� s0 t./ng )mng di 
truyn tB 0,31 )"n 0,47. Nhóm ph, III-b gmm 5 myu 
gi0ng M31, M42, M43, M54, M74. Trong )ó cAp myu 
gi0ng M43 và M54 có h� s0 di truyn cao nhXt là 
0,51, là các gi0ng có lá m�m và lá màu xanh nh$t, 
phi"n lá d$ng tròn, núm qu� d$ng bWng, r0n qu� 
d$ng tròn, m(c )V tách cu0ng kh�i qu� trung bình, 
s0 h$t trên qu� nhiu (>300 h$t). Tuy nhiên, gita 2 
gi0ng c�ng khác bi�t rõ r�t b9i M43 có d$ng qu� elip 
còn M54 có d$ng qu� thuôn nh�. 

Qua phân tích m0i quan h� di truyn dPa vào 26 
tính tr$ng hình thái nông h#c cho thXy: 108 myu 
gi0ng m.Np nghiên c(u là khác bi�t rõ ràng và 
không có hi�n t.7ng trùng lAp gi0ng vNi 26 tính 
tr$ng phân tích. K"t qu� này khá t./ng )mng vNi 
Tr./ng Th3 Hmng H�i và cs. (2015) khi )ánh giá )a 
d$ng di truyn tIp )oàn m.Np h./ng 9 Vi�t Nam 
bWng ch2 th3 hình thái cho rWng các gi0ng có sP khác 
bi�t v )Ac )i:m hình thái thân, lá và qu� và chúng 
).7c phân thành các nhóm riêng bi�t. �iu này cho 
thXy rWng vi�c phân nhóm các myu gi0ng theo m0i 
quan h� di truyn dPa vào ki:u hình rXt có ý ngh�a 
cho công tác lPa ch#n vIt li�u kh9i )�u ph,c v, lai 
t$o gi0ng m.Np mNi. 

4. K�T LU�N VÀ �
 NGH" 

4.1. K4.1. K4.1. K4.1. K""""t lut lut lut luIIIInnnn    

TIp )oàn 108 myu gi0ng m.Np có ngumn g0c thu 
thIp 9 min B�c Vi�t Nam khá )a d$ng v )Ac )i:m 
hình thái nông h#c, các tính tr$ng bi:u hi�n sP )a 
d$ng tB 2-5 cXp )V khác nhau. 

DPa vào 26 tính tr$ng hình thái, t$i m(c )V 0,21 
)ã phân chia 108 myu gi0ng m.Np thành 3 nhóm 
chính: nhóm I gmm 66 myu gi0ng và phân tách thành 
2 nhóm ph, I-a và I-b t$i m(c t./ng )mng di truyn 
0,29; nhóm II là nhóm có bi"n )Vng di truyn lNn 
nhXt gmm 25 myu gi0ng, trong nhóm có cAp myu 
gi0ng M28 và M39 có )Ac )i:m di truyn g�n nhau, 
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h� s0 t./ng )mng 0,63; nhóm III gmm 17 myu gi0ng 
có h� s0 t./ng )mng di truyn tB 0,26 )"n 0,51. 

4.2. �4.2. �4.2. �4.2. � ngh ngh ngh ngh3333    

Ti"p t,c m9 rVng nghiên c(u )a d$ng di truyn 
dPa trên ch2 th3 phân t5 c�ng nh. các )Ac )i:m sinh 
hóa cTa cTa tIp )oàn m.Np 9 min B�c Vi�t Nam ): 
có h.Nng khai thác và phát tri:n gi0ng tri:n v#ng. 

    

TÀI LI�U THAM KH�O 
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aaaaegyptiaca egyptiaca egyptiaca egyptiaca (L.) Roem.) IN NORTH VIETNAM(L.) Roem.) IN NORTH VIETNAM(L.) Roem.) IN NORTH VIETNAM(L.) Roem.) IN NORTH VIETNAM    
Le Thi Thu TrangLe Thi Thu TrangLe Thi Thu TrangLe Thi Thu Trang1111, La Tuan Nghia, La Tuan Nghia, La Tuan Nghia, La Tuan Nghia1111, , , ,     

Tran Thi Minh HangTran Thi Minh HangTran Thi Minh HangTran Thi Minh Hang2222, Tr, Tr, Tr, Triiiinh Thnh Thnh Thnh Thiiii Lan Lan Lan Lan3333    
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SummarySummarySummarySummary    

This study carried out to evaluate morphological characteristics of 108 luffa accessions collected from some 
provinces in the North of Vietnam. The evaluation results showed that 108 luffa accessions have multiple 
traits diversity expressed from 2 to 5 levels, such as internode length, leaf shape, leaf color, leaf lobes, 
peduncle attachment, peduncle separation from fruit, fruit shape, fruit skin color at harvesting, stem-end 
fruit shapes and blossom- end fruit shape. Based on the analysis of 26 phenotypical traits at disimilarity 
coefficient of 0.21, 108 luffa accession were divided into 3 different group. Group I comprised 66 luffa 
accessions and separated into 2 sub-groups I-a and I-b at the genetic similarity coefficient of 0.29. Group II 
consisted of 26 luffa accessions with the highest genetic similarity coefficient of genetics of  0.63 (M28 and 
M39); group III contained 17 luffa accessions whose genetic similarity coefficient ranged from 0.26 to 0.51. 
Overall, this luffa population had the high diversity which could contribute to the value for genetic 
conservation and utilization of luffa population in Northern Vietnam. 

Keywords:Keywords:Keywords:Keywords:    Genetic diversity, morphological characteristics, luffa aegyptiaca, similarity coefficient. 
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