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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được tiến hành để đánh giá đặc điểm hình thái và độ đa dạng di truyền của quần thể cây sen ở 
tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng cộng có 66 mẫu giống sen thu thập từ 6 khu vực khác nhau tại tỉnh Thừa Thiên Huế 
được mô tả chi tiết về mặt hình thái. Các mẫu thu thập có độ tương đồng di truyền từ 0,4 - 1,0 và được phân 
thành 6 nhóm khác biệt nhau ở một số tính trạng hình thái đặc trưng bao gồm màu sắc lá non, màu lá trưởng 
thành, gai trên cuống lá, vị trí chiều cao của hoa, màu sắc và hình dạng nụ hoa, màu sắc hoa, bề mặt trên của 
gương sen, cách sắp xếp hạt trên gương sen, vị trí đính hạt trên gương sen, hình dạng hạt sen, màu sắc bên trong 
lớp vỏ hạt sen tươi. Các kết quả thu được cho thấy có thể sử dụng những đặc điểm hình thái quan trọng này để 
đánh giá và chia bộ mẫu giống thành các phân nhóm nhỏ với các giống sen khác nhau ở Thừa Thiên Huế. 

Từ khóa: đa dạng di truyền, đặc điểm hình thái, cây sen, giống, Thừa Thiên Huế 

MỞ ĐẦU 

Cây sen (Nelumbo nucifera Gaertn.) có nguồn gốc từ các nước nhiệt đới Châu Á [1, 2]. Ở Việt Nam, sen được 
trồng phổ biến, trở thành một loại cây trồng thân thuộc, gần gũi với mọi người, mọi tầng lớp xã hội và mọi lứa 
tuổi. Cây sen là loại thực vật có thể trồng để lấy hoa, lấy hạt hoặc lấy củ [3] đồng thời tất cả các cả các bộ phận 
của cây sen từ hoa lá cho đến ngó, gương, hạt…đều được sử dụng để làm món ăn và vị thuốc có giá trị trong y 
học cổ truyền [4-6]. Không chỉ vậy, hoa sen là một loại hoa đẹp biểu tượng của sự tinh khiết, thiêng liêng và bất tử 
của nhiều nền văn hóa trong nhiều thế kỷ. Hoa sen được sử dụng trong nhiều lễ hội ở các nước châu Á và ở Việt 
Nam hoa sen đang được Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch xem xét để công nhận là Quốc hoa [7]. 

Thừa Thiên Huế là trung tâm văn hóa và lịch sử, trong đó cây sen có vai trò quan trọng và gắn liền với các giá trị 
tinh thần và kiến trúc của người Việt nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng. Sen được trồng phổ biến và đa 
dạng, phục vụ sản xuất kinh doanh, du lịch và nhu cầu văn hóa địa phương [8]. Trong thực tế, tại các hồ trồng 
sen người dân thường trồng lẫn một số giống sen với nhau như sen hồng với sen trắng đặc biệt là sen hồng Huế 
với sen hồng Đồng Tháp và một số sen hồng Cao sản không rõ nguồn gốc. Hiện tượng này dẫn đến tình trạng 
nhầm lẫn giữa các giống sen gây khó khăn trong việc chọn giống cũng như phân biệt các sản phẩm từ cây sen 
[9]. Đồng thời, do nhu cầu phát triển hiện nay một số các giống sen có đặc tính quý hiếm chưa được quan tâm 
đúng mức và có nguy cơ mất dần theo thời gian. Do đó, việc thu thập, lưu giữ, đánh giá và tư liệu hóa nguồn gen 
là rất cần thiết nhằm định hướng cho việc bảo tồn và phát triển cây sen một cách hiệu quả tại Thừa Thiên Huế.  

Nghiên cứu đa dạng quần thể là yếu tố rất quan trọng để phát triển các chiến lược bảo tồn cây sen. Đánh giá đặc 
điểm hình thái học bên ngoài là bước đầu tiên và đơn giản nhất để đánh giá đa dạng di truyền. Thông tin đa dạng 
di truyền là thông tin quan trọng cho các mục đích khác nhau như xác định khác biệt giữa các cá thể nghiên cứu 
nhằm đa dạng nguồn gen phục vụ cho công tác chọn tạo giống mới hoặc đánh giá độ thuần, độ đồng nhất của 
nguồn giống [10]. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã thu thập các mẫu giống sen từ các địa điểm khác nhau ở 
tỉnh Thừa Thiên Huế, sau đó đánh giá đặc điểm hình thái trên bộ mẫu thu thập nhằm xác định các đặc điểm hình 
thái của các mẫu giống sen, làm căn cứ để giúp nhận diện và phân biệt nhanh các giống sen đang được trồng tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế.  

NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Nguyên liệu  

66 mẫu giống sen được thu thập tại 6 khu vực khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế: Thành phố Huế, thị xã 
Hương Trà, các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền và Hương Thủy nhằm đánh giá đặc điểm và đa dạng 
hình thái của nguồn mẫu. Trong đó có 17 mẫu giống sen trắng (kí hiệu từ ST01 - ST17) và 49 mẫu giống sen 
hồng (kí hiệu từ SH01-SH49). 

Phương pháp nghiên cứu 

- Đặc điểm hình thái của các giống sen được xác định bằng phương pháp mô tả, đánh giá với 34 chỉ tiêu được 
xây dựng theo tiêu chuẩn đánh giá của Hiệp hội sen Quốc tế IWGS (International Waterlily and Water Gardening 
Society) trên cơ sở các tài liệu trong và ngoài nước về cây sen hiện có [11]. 
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- Lựa chọn và tập hợp số liệu: 17 tính trạng hình thái có tính di truyền ổn định đặc trưng cho 66 mẫu giống sen 
được lựa chọn để đưa vào xử lý thống kê [7]. Các tính trạng bao gồm: Kích cỡ cây, màu lá non, màu lá trưởng 
thành, gai trên cuống lá, vị trí của hoa, màu sắc nụ hoa, hình dạng nụ, màu sắc hoa (1 - 2 ngày đầu sau khi nở), 
màu sắc hoa (3 - 4 ngày sau khi nở), hình dạng hoa, màu sắc gân ở mặt ngoài cánh hoa, hình dạng gương khi 
gần chín, bề mặt trên của gương sen, cách sắp xếp hạt trên gương sen, vị trí đính hạt trên gương sen, hình dạng 
hạt sen, màu sắc bên trong lớp vỏ hạt sen tươi. 

- Số liệu mô tả 17 tính trạng hình thái được xử lý bằng phần mềm NTSYSpc 2.1. Phân tích mối quan hệ di truyền 
giữa các mẫu giống căn cứ trên cây phân nhóm và hệ số tương đồng di truyền qua bảng ma trận về hệ số tương 
đồng [7].  

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Đặc điểm hình thái của 66 mẫu giống sen trồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đặc điểm thân, lá, rễ 

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình thái thân, lá, rễ được thống kê theo 10 đặc tính trình bày ở bảng 1 và hình 1. 

Bảng 1. Phân nhóm các mẫu giống sen theo đặc điểm thân, lá, rễ 

STT Tính trạng và các trạng thái biểu hiện 
Số giống 
biểu hiện 

Tỷ lệ (%) Các mẫu giống 

1 Kích cỡ cây 

To 14 21,21 SH36-SH49 

Trung bình 38 57,58 ST15-ST17 và SH01-SH35 

Trung bình-nhỏ 14 21,21 ST01-ST14 

Nhỏ 0 0 0 

Rất nhỏ 0 0 0 

2 Màu sắc rễ non Trắng 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

3 Hình dạng lá mới Gần tròn 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

4 Màu lá non 

Xanh lá mạ 17 25,76 ST01-ST17 

Tím 35 53,03 SH01-SH35 

Xanh pha hồng 14 21,21 SH36-SH49 

5 Màu lá trưởng thành 
Xanh 65 98,48 ST01-ST17 và SH01-SH48 

Xanh đậm 1 1,52 SH49 

6 Bề mặt trên lá Nhẵn 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

7 Bề mặt dưới lá Ráp 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

8 Gai/cuống lá 

Ít 17 25,76 ST01-ST17 

Nhiều 35 53,03 SH01-SH35 

Rất nhiều 14 21,21 SH36-SH49 

9 Kiểu lá trãi Trãi phẳng 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

10 Kiểu lá dù Hình phễu 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

Chú thích: Kích cỡ cây: To: 1,5-2 m; Trung bình: 1-1,5 m, Trung bình - nhỏ: 0,5-1 m, nhỏ 20 - 50 cm; Rất nhỏ: < 20 cm 
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Qua kết quả đánh giá đặc điểm thân, lá và rễ của các mẫu giống sen cho thấy, các đặc tính như màu sắc rễ non; 

hình dạng lá mới; bề mặt trên lá; bề mặt dưới lá; kiểu lá trãi và kiểu lá dù không có sự sai khác giữa 66 mẫu 

giống sen nghiên cứu. Qua đây cho thấy tính ổn định di truyền cao của 66 mẫu giống sen khi được đánh giá dựa 

trên những đặc tính này. Các đặc tính như: kích cỡ cây; màu lá non; màu lá trưởng thành và gai/cuống lá có sự 

biến động khác nhau trong 66 mẫu giống sen. Trong đó, số mẫu giống sen có kích cỡ cây trung bình chiếm ưu 
thế (57,58%), màu tím ở lá non (53,03%), màu xanh ở lá trưởng thành (98,48%) và có nhiều gai/cuống lá 
(53,03%). Dựa vào các đặc tính này giúp cho các nhà chọn giống dễ nhận biết và định hướng đúng đắn trong 

việc chọn lọc theo từng mục đích khác nhau. 

 

Hình 1. Hình dạng lá của các mẫu giống sen trong tập đoàn 

Đặc điểm nụ hoa và hoa của các mẫu giống sen  

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm nụ hoa và hoa của các mẫu giống sen được trình bày ở bảng 2 và hình 2. Kết 

quả nghiên cứu ở bảng 2 và hình 2 cho thấy các tính trạng về nụ hoa và hoa đều thể hiện mức độ đa dạng cao ở 

hầu hết các tính trạng, trong đó tính trạng màu sắc hoa thể hiện mức độ đa dạng cao nhất (biểu hiện ở 4 cấp độ 

khác nhau). 17 mẫu giống (chiếm 25,76%) thuộc hai giống sen trắng đều có màu xanh non lúc còn là nụ hoa 

nhưng đến khi hoa nở cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau. Các giống sen hồng đều có hoa màu hồng tuy 

nhiên phần cánh hoa biểu hiện độ đậm nhạt về màu sắc là khác khau. 14 mẫu giống thuộc nhóm SH36 - SH49 

đều có nụ hoa hình bầu dục dài chóp nhọn, màu tím đỏ và khi hoa nở thì có màu hồng ở hầu hết cánh hoa. 
Trong đó, 5 mẫu giống sen (SH36 - SH40) đều có màu hồng đậm hơn lúc mới nở, sau đó nhạt dần, còn mẫu 

giống SH49 thì có màu hồng đậm ánh tím và giữ nguyên màu sắc cho đến lúc tàn. Đối với 8 mẫu giống (SH41 - 

SH49) thì lúc đầu khi hoa mới nở có màu hồng đậm hơi ngả sang đỏ, sau đó màu hồng nhạt dần và chỉ còn có 
màu hồng ở đầu chóp hoa, còn lại hầu hết cánh hoa chuyển thành màu trắng vào ngày thứ 4, 5 sau khi hoa nở. 

Đó là lý do mà giống sen này đều có chung tên gọi là Sen Đỏ Ợt. Riêng 35 mẫu giống sen hồng (SH01 - SH35) 

có nụ hoa màu tím đậm, cánh hoa màu hồng, không thay đổi màu sắc hoa từ lúc nở đến khi tàn. Các tính trạng 

về kiểu hoa, hình dạng cánh hoa không biểu hiện sự sai khác giữa tất cả các mẫu giống (kiểu hoa cánh đơn và 
có hình trứng ngược). 
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Bảng 2. Phân nhóm các giống sen theo đặc điểm nụ hoa và hoa 

ST
T 

Tính trạng và các trạng thái biểu hiện 

Số 
giốn

g 
biểu 
hiện 

Tỷ lệ 
(%) 

Các mẫu giống 

1 
Chiều cao của 
hoa 

Phía trên lá 31 46,97 
ST01-ST17 và SH36-

SH49 

Ngay trên lá - gần bằng chiều cao của lá 35 53,03 SH01-SH35 

2 Màu sắc nụ hoa 

Xanh non 17 25,76 ST11-ST17 

Tím 35 53,03 SH01-SH35 

Tím đỏ 14 21,21 SH36-SH49 

3 Hình dạng nụ 
Bầu dục dài chóp nhọn 63 95,45 ST01-ST14, SH01-SH49 

Bầu dục tròn chóp nhọn 3 4,55 ST15-ST17 

4 
Màu sắc hoa (2-3 
ngày đầu) 

Trắng 17 25,76 ST01-ST17 

Hồng 35 53,03 SH01-SH35 

Hồng đậm 6 9,09 SH36-SH40, SH49 

Hồng đỏ 8 12,12 SH41-SH48 

5 
Màu sắc hoa (1-2 
ngày sau) 

Trắng 17 25,76 ST01-ST17 

Hồng 35 53,55 SH01-SH35  

Hồng đậm 1 1,52 SH49 

Hồng nhạt 5 7,58 SH36-SH40 

Trắng, hồng nhạt ở đầu cánh 8 12,12 SH41-SH48 

6 Kiểu hoa Cánh đơn 66 100,00 ST01-ST17, SH01-SH49 

7 Hình dạng hoa 
Cánh uốn lượn 17 25,76 ST01-ST17 

Hình bát 49 74,24 SH01-SH49 

8 
Hình dạng cánh 
hoa 

Trứng ngược 66 100,00 ST01-ST17, SH01-SH49 

9 
Mức độ biểu hiện 
gân ở mặt ngoài 
cánh hoa 

Rõ ràng 66 100,00 
ST01-ST17 và SH01-

SH49 

10 
Màu sắc gân ở 
mặt ngoài cánh 
hoa 

Trắng 17 25,76 ST01-ST17 

Hồng nhạt phía trên, phía dưới cánh hoa màu 
trắng 

49 74,24 SH01-SH49 
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Hình 2. Hình dạng và màu sắc nụ hoa và hoa của các mẫu giống sen trong tập đoàn 

Đặc điểm nhị hoa của các mẫu giống sen 

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm nhị hoa của các mẫu giống sen được trình bày ở bảng 3 và hình 3.  

Bảng 3. Phân nhóm các mẫu giống sen theo đặc điểm nhị hoa 

STT Tính trạng và các trạng thái biểu hiện Số giống biểu hiện Tỷ lệ (%) Các mẫu giống 

1 Hình dạng nhị hoa Bình thường 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

2 Màu sắc chỉ nhị Trắng 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 

3 Màu sắc bao phấn Vàng 66 100,00 ST01-ST17, SH01-SH49 

4 
Màu sắc phần phụ nhị 
hoa (gạo sen) Trắng 66 100,00 ST01-ST17 và SH01-SH49 
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Kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy cả 66 mẫu giống sen trong tập đoàn đều có biểu hiện nhị hoa bình thường 
- là điều kiện thuận lợi cho quá trình thụ phấn và kết hạt ở cây sen. Đây là đặc điểm điển hình của giống sen lấy 
hạt. Ở Thừa Thiên Huế, người dân trồng sen chủ yếu để khai thác hạt. Ngoài ra, các tính trạng màu sắc chỉ nhị, 
hạt phấn và phần phụ của nhị hoa (gạo sen) mang đặc trưng của loài nên không biểu hiện sự sai khác giữa các 
mẫu giống. 

 

Hình 3. Đặc điểm nhị hoa bình thường của một số giống sen 

Đặc điểm gương, hạt của các mẫu giống sen  

Kết quả nghiên cứu về đặc điểm gương, hạt của các mẫu giống sen được trình bày ở bảng 4 và hình 4.  

Bảng 3.4. Phân nhóm các mẫu giống sen theo đặc điểm gương, hạt sen 

STT Tính trạng và các trạng thái biểu hiện 

Số 
giống 
biểu 
hiện 

Tỷ lệ (%) Các mẫu giống 

1 
Hình dạng gương sen khi gần 
chín 

Hình bát 14 21,21 ST01-ST14 

Hình ô 52 78,79 ST15-ST17, SH01-SH49 

2 Bề mặt trên của gương sen 
Phẳng 14 21,21 ST01-ST14 

Lồi 52 78,79 ST15-ST17, SH01-SH49 

3 Đường viền gương sen Liền 66 100,00 ST01-ST17, SH01-SH49 

4 
Cách sắp xếp (số lượng hạt) hạt 
trên gương sen 

Ít 4 6,06 ST15-ST17, SH49 

Nhiều 48 72,73 SH01-SH48 

Bình thường 14 21,21 ST01-ST14 

5 Hình dạng hạt 

Hình elip 17 25,76 ST01-ST17 

Hình cầu 35 53,03 SH01-SH35 

Hình bầu dục 14 21,21 SH36-SH49 

6 Vị trí đính hạt trên gương sen 

Một phần nhô ra ngoài 
gương 

63 95,45 ST01-ST14, SH01-SH49 

Nằm gọn trong gương sen 3 4.55 ST15-ST17 

7 
Rụng hay không rụng nhị khi 
gương chín 

Rụng 66 100,00 ST01-ST17, SH01-SH49 

8 Bề mặt hạt sen Sáng 66 100.00 ST01-ST17, SH01-SH49 

9 Gân trên bề mặt hạt Rõ ràng 66 100,00 ST01-ST17, SH01-SH49 

10 Màu sắc phía bên trong vỏ hạt 

Trắng ngà 17 25,76 ST01-ST17 

Hồng nhạt đầu mút hạt, còn 
lại màu trắng 

35 53,03 SH01-SH35 

Hồng đậm 14 21,21 SH41-SH49 
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Từ bảng 4 nhận thấy, hai tính trạng đường viền gương sen và bề mặt hạt sen không thể hiện sự khác nhau giữa 
các mẫu giống. Tất cả các mẫu giống nghiên cứu đều có bề mặt hạt sen sáng và đường viền gương sen liền. 
Các tính trạng hình dạng gương sen khi gần chín, bề mặt trên gương sen, cách sắp xếp hạt trên gương sen, 
hình dạng hạt, vị trí đính hạt trên gương sen, sắc tố bên trong vỏ hạt đều biểu hiện sự đa dạng cao ở 66 mẫu 
giống sen. Trong đó, 78,79% mẫu phân tích có gương sen hình ô và bề mặt trên gương sen lồi, 72,73% số mẫu 
có cách sắp xếp trên gương sen nhiều; hạt sen thể hiện 3 mức độ với tỷ lệ là 53,03% hạt sen có hình cầu (SH01 
- SH35); 25,76% hình elip (ST01 - ST17) và 21,21% hình bầu dục (SH36 - SH49). Lớp sắc tố ở mặt trong của vỏ 
17 giống sen trắng (ST01 - ST17) có màu trắng ngà, 14 mẫu giống sen hồng SH36 - SH49 có màu hồng đậm đều 
màu. Riêng 35 mẫu giống SH01 - SH35 thì bên trong vỏ hạt có màu hồng nhạt đầu mút hạt, trắng dần ra phía 
sau. Đây là một đặc điểm giúp chúng ta có thể phân biệt các giống sen dễ dàng dựa vào lớp sắc tố mặt trong của 
vỏ. Tuy nhiên, hạt sen lão (sen khô) không thể phân biệt được do sắc tố bị mất màu. 

 

 

Hình 4. Một số hình ảnh gương, hạt và sắc tố bên trong vỏ hạt của các giống sen 

ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC MẪU GIỐNG SEN DỰA VÀO KIỂU HÌNH 

Số liệu đánh giá 17 tính trạng hình thái đặc trưng cho 66 mẫu giống được thống kê và xử lý phân tích UPGMA 
bằng phần mềm NTSYSpc 2.1. Từ đó, xây dựng cây phân loại thể hiện mối quan hệ di truyền giữa các mẫu 
giống sen dựa trên sự so sánh 17 tính trạng hình thái (Hình 5) và ma trận thể hiện hệ số tương đồng di truyền. 
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Bảng hệ số tương đồng di truyền về mặt hình thái của các mẫu giống sen cho thấy hệ số tương đồng di truyền 
biến động từ 0,40 - 1,00. Như vậy dựa trên chỉ thị hình thái mức độ đa dạng của các mẫu giống sen nghiên cứu 
là không cao với độ khác biệt di truyền giữa các mẫu giống đạt từ 0 - 60%. 

Hệ số tương đồng di truyền về mặt hình thái của các mẫu giống sen thấp nhất là 0,40 và cao nhất là 1,00. Sơ đồ 
hình cây cho thấy, ở mức tương đồng di truyền 0,40 thì 66 mẫu giống sen đã được phân tách thành 2 nhóm 
chính theo đặc điểm của màu sắc hoa, gồm nhóm có hoa màu trắng (nhóm I) và nhóm có hoa màu hồng (nhóm 
II).  

Nhóm I gồm có 17 mẫu giống (ST01 - ST17). Đặc điểm chung của nhóm này là lá non có màu xanh lá mạ, gai 
trên cuống lá ít, nụ hoa màu xanh non, hoa có màu trắng, cánh hoa uốn lượn, hạt hình elip và sắc tố bên trong vỏ 
hạt màu trắng. Những đặc điểm này khác biệt hoàn toàn so với nhóm hoa màu hồng (nhóm II). Ở mức tương 
đồng di truyền 0,79 nhóm I tiếp tục được phân thành 2 nhóm phụ Ia và Ib khác nhau.  

Nhóm phụ Ia gồm 14 mẫu giống (ST01 - ST14), nhóm phụ Ib gồm 3 mẫu giống (ST15 - ST17). Đặc điểm khác 
nhau của hai nhóm này thể hiện qua hình dạng nụ hoa và hình dạng gương sen. Trong khi nhóm phụ Ia có nụ 
hoa hình bầu dục dài chóp nhọn và gương sen phẳng từ lúc còn non đến lúc trưởng thành, hạt sen nhô ra ngoài 
gương sen một phần thì nhóm phụ Ib có nụ hoa hình bầu dục tròn chóp nhọn và gương sen phẳng lúc còn non 
nhưng lồi ra dạng cái ô lúc trưởng thành, hạt sen nằm gọn trong gương sen. Chính vì đặc điểm hình dạng của 
gương sen mà 2 nhóm này có tên gọi là giống Sen Trắng Trẹt Lõm và giống Sen Trắng Trẹt Lồi. 

Nhóm II gồm 49 mẫu giống. Đặc điểm chung của nhóm này là đều có hoa màu hồng, cánh hoa hình bát, hình 
dạng gương sen lúc gần chín đều có dạng cái ô với hạt sen nhô ra một phần ngoài gương sen. Tại mức tương 
đồng 0,638, nhóm 35 mẫu giống Sen Cao Sản phân tách riêng biệt so với các mẫu giống còn lại tạo thành 2 
nhóm phụ là nhóm IIa và nhóm IIb.  

Nhóm IIa gồm 35 mẫu giống (SH01 - SH35) đều có chung tên gọi là giống Sen Cao Sản. Đặc điểm chung của nhóm 
này là có lá non màu tím, nụ hoa màu tím, hoa có màu hồng tím đều màu và giữ nguyên màu hồng tím cho đến lúc tàn, 
hạt sen hình cầu, sắc tố bên trong vỏ hạt biểu hiện hồng nhẹ ở chóp, toàn bộ phần còn lại là màu trắng.  

Nhóm IIb gồm 14 mẫu giống (SH36 - SH49), đều là những giống sen hồng trồng lâu năm tại địa phương với các 
đặc điểm chung là có kích cỡ cây to, lá non màu xanh pha hồng, nụ hoa màu tím đỏ, hạt sen hình bầu dục với 
sắc tố bên trong vỏ hạt có màu hồng đậm, khác biệt hoàn toàn so với 35 mẫu giống thuộc nhóm IIa. Trong 14 
mẫu giống này, theo đặc điểm màu sắc lá trưởng thành và màu sắc hoa, lại được chia thành 2 nhóm phụ IIb1 và 
IIb2 với mức tương đồng di truyền là 0,83. Trong đó, nhóm IIb1 gồm 13 mẫu giống (SH36 - SH48), là những mẫu 
giống có lá trưởng thành màu xanh, hoa có màu hồng đậm lúc mới nở và nhạt dần đến lúc hoa tàn. Riêng mẫu 
giống SH49 tách riêng ra thành 1 nhóm IIb2 với lá trưởng thành màu xanh đậm, hoa có màu hồng tím đậm từ lúc 
nở cho đến lúc tàn. Ở mức tương đồng di truyền 0,92 nhóm IIb1 được tiếp tục phân thành 2 nhóm bao gồm nhóm 
IIb1.1 có 5 giống (SH35 - SH40, có chung tên gọi là Sen Hồng Phú Mộng) với đặc điểm hoa có màu hồng đậm ở 
đầu chóp hoa, nhạt dần xuống phía dưới và toàn bộ cánh hoa chuyển thành màu hồng nhạt đến khi hoa tàn và 
nhóm IIb1.2 có 8 mẫu giống với đặc điểm hoa có màu hồng đậm hơi ngả sang đỏ (hồng đỏ) ở 1-2 ngày sau nở và 
màu hồng đỏ nhạt dần cho đến 3 - 4 ngày sau thì toàn bộ cánh hoa chuyển sang màu trắng, chỉ còn phơn phớt 
hồng ở đầu chóp cánh hoa. Chính vì lý do này mà nhóm này đều có chung tên gọi là giống Sen Đỏ Ợt.  

 

Hình 5. Sơ đồ hình cây về mối quan hệ di truyền của 66 mẫu giống sen dựa vào kiểu hình với 17 tính trạng hình thái 
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Khi so sánh hệ số tương đồng di truyền giữa các nhóm mẫu giống sen có cùng tên gọi nhưng được thu thập từ các địa 
điểm khác nhau đều có hệ số tương đồng di truyền dao động từ 0,98 - 1,00. Như vậy, mặc dù được thu từ các khu vực 
khác nhau nhưng các mẫu giống sen trong cùng một nhóm vẫn có quan hệ di truyền tương đồng nhau rất cao, hầu 
như không có sự sai khác ở các mẫu giống trong nhóm có cùng tên gọi. 

Qua phân tích mối quan hệ di truyền dựa vào 17 tính trạng hình thái cho thấy: Các mẫu giống sen trong tập đoàn 
sen ở Thừa Thiên Huế phân tách thành các nhóm có đặc điểm hình thái tương đồng chính của giống (màu sắc lá 
non, màu sắc hoa, hình dạng nụ, gương, hạt…). Kết quả đánh giá di truyền 66 mẫu giống sen bằng chỉ thị hình 
thái chỉ ra hệ số tương đồng di truyền thấp nhất là 0,40 và cao nhất là 1,00 đồng thời không có sự trùng lặp về 
các nhóm mẫu giống. Ở mức tương đồng di truyền 0,92, 66 mẫu giống sen điều tra ở Thừa Thiên Huế được 
phân thành 6 nhóm ở một số tính trạng hình thái đặc trưng bao gồm: nhóm 1 (gồm 14 mẫu giống Sen Trắng Trẹt 
Lõm: ST01 - ST14), nhóm 2 (gồm 3 mẫu giống Sen Trắng Trẹt Lồi: ST15 - ST17), nhóm 3 (35 mẫu giống Sen 
Cao Sản: SH01 - SH35), nhóm 4 (gồm 5 mẫu giống Sen Hồng Phú Mộng: SH36 - SH40), nhóm 5 (8 mẫu giống 
Sen Đỏ Ợt: SH41 - SH48) và nhóm 6 (01 mẫu giống Sen Hồng Gia Long: SH49). Đây có thể xem là một trong 
những cơ sở khoa học ban đầu để nhận biết giống trong công tác bảo tồn và chọn lọc các giống sen tại Thừa 
Thiên Huế. 

Dựa vào kết quả điều tra, hình thái cơ bản đặc trưng của giống và kết quả phân tích đa dạng di truyền dựa vào 
chỉ thị hình thái chúng tôi xác định được 6 giống sen (giống cây trồng) đang được trồng ở Thừa Thiên Huế: Sen 
Cao Sản, Sen Hồng Phú Mộng, Sen Đỏ Ợt, Sen Trắng Trẹt Lõm, Sen Trắng Trẹt Lồi, Sen Hồng Gia Long.  

KẾT LUẬN 

Chúng tôi đã đánh giá được đặc điểm hình thái của 66 mẫu giống sen thu được ở 6 địa điểm trồng sen khác 
nhau ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong số 34 tính trạng hình thái theo dõi thì có 17 tính trạng có sự khác biệt giữa 
các mẫu giống nghiên cứu, với độ tương đồng di truyền từ 0,4 - 1,0, 66 mẫu giống sen được phân thành 6 giống 
sen với các đặc điểm nhận biết cơ bản và khác biệt sau: màu sắc lá non, màu lá trưởng thành, gai trên cuống lá, 
vị trí chiều cao của hoa, màu sắc và hình dạng nụ hoa, màu sắc hoa, bề mặt trên của gương sen, cách sắp xếp 
hạt trên gương sen, vị trí đính hạt trên gương sen, hình dạng hạt sen, màu sắc bên trong lớp vỏ hạt sen tươi. 
Các kết quả trên cho thấy có thể sử dụng những đặc điểm này làm cơ sở cho việc nhận diện các giống sen ở 
Thừa Thiên Huế. 

Lời cảm ơn: “[Nguyễn Thị Quỳnh Trang] được tài trợ bởi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và hỗ trợ bởi chương trình học 
bổng đào tạo tiến sĩ trong nước của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF), Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VinBigdata), mã 
số [VINIF.2020.TS.125]”. 
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SUMMARY  

This study was conducted to assess morphological characteristics and genetic diversity of lotus at Thua Thien 
Hue, Vietnam. A total of 66 samples of variety were collected from six different areas of Thua Thien Hue 
province and were subjected to detailed morphological characteristics description. The similarity coefficient of 
seventeen morphological traits among the 66 accessions ranged from 0.4 to 1.0. Sixty-six accessions were 
divided into six genetic groups according to some morphological characteristic traits including young leaf color, 
mature leaf color, pickles on the petiole, the shape and color of buds, flower color, top surface of the seedpod, 
the distribution of seeds on seedpod, the shape of the seed, pigment inside the seed coat. It could be used as 
important morphological characteristics for evaluating and dividing individuals into subgroups with different 
varieties of lotus in Thua Thien Hue. 

Key words: genetic diversity, morphological characteristics, Lotus, variety, Thua Thien Hue 
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