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  چکیده
ینوا کنژادی الزم و ضروری است. ها جهت انتخاب والدین مناسب برای اهداف بهشناخت کافی از تنوع ژنتیکی و طبقه بندی ژرم پالسم

ای هگیاهی با ارزش غذایی مطلوب و پتانسیل باالی رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی است. تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ

در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه  1397-1398 تکرار درسال زراعی 2های کامل تصادفی با گیاه کینوا در قالب طرح بلوک

روز بعد از  54) 1شاهد بررسی شد. صفات مورد مطالعه عبارت از: وزن تر بوته، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر خوشه، تعداد برگ 

انه، وزن هزار دانه، ارتفاع کشت بذر(، سطح برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک خوشه، وزن خشک برگ، وزن خشک بوته، وزن خشک د

)زمان برداشت(، طول خوشه، تعداد ساقه فرعی، تعداد  2)زمان برداشت(، ارتفاع بوته 2 روز بعد از کشت بذر(، تعداد برگ 54) 1بوته 

وجود  ی دارصفت مورد بررسی اختالف معناز نظر  بین ارقامدر . نتایج تجزیه واریانس ساده نشان داد که بودند خوشه فرعی، قطر ساقه

)زمان برداشت( در سطح  2های مورد بررسی در پژوهش حاضر از نظر صفات وزن هزار دانه و ارتفاع بوتهبین ژنوتیپدارد. 

روز بعداز کشت( و قطر ساقه این تفاوت معنی  54) 1تفاوت معنی دار مشاهده شد ولی در صفات ارتفاع بوته 01/0احتمال 

های وتیپنژهای اصالحی به خصوص دورگیری بین تواند اصالحگران را در برنامهآگاهی از این تنوع ژنتیکی می دار نبوده است.

 .، مطالعات تکاملی و طبقه بندی یاری نمایدکینوا

 

 .صفات کمی، کینواتجزیة واریانس،  تنوع ژنتیکی، کلمات کلیدی:

 

 

   . مقدمه1

ی یى باالراکاو  باال یىاغذارزش  ،مختلفی قلیمهاابه ی تطابقپذیرو نتیکى باال ع ژتنوو مت ولیل مقادکه به  باشدی جدید میهگیاا کینو

گردد مینه کشت داتولید ر به منظوه ین گیااآید.  به حسابک خاآب و منابع ده از ستفاای اگیاهى مناسب برمی تواند  منابعده از ستفاا

خشک م و به سمت گران یرای اهوآب و تغییر  کرد. دهستفاا شده یا پختهزه تا یسبزرت صو نیز می توان بهان آن جوی هاگبراز لى و

ر از عى کشوری و زراشو، مقابل خشکىا در کینوه گیا باالیتحمل و یک طرف ر ازعى کشوی زراهاکیجى خارتدن شدر شون و شد

تولید و تغذیه مناسب ار، پاید ورزیبه کشان سیدای رگیاهى مناسب بران به عنوان مىتوا کینواز که باشد میین ابیانگر  ،یگردسویى 

کشت ان غیرقابل کشت نیز مىتوو  ضى فقیردر اراحتى ا را کینو، جهانىر بااروخون مازسای هاارشگزبا توجه به  شود.ده ستفااصنعتى 

تغذیه و . توسعه کشت شده است ها توصیهریبیماز و هر علفل کنترر به منظوت عى غالوب زراتنادر  کشت کینوا، ینابر وه . عالنمود

کینوا . رددگمی یى جامعهاغذز نیااز مین بخشى أتورزان و مد کشادرآیش افزار، ایدتولید پار، کشودر یى اغذت بخشى محصوالع تنو اکینو

گیاهی با ارزش غذایی مطلوب و پتانسیل باالی رشد و تولید در شرایط نامساعد محیطی است. اهمیت غذایی کینوا مربوط به پروتئین 

آن شده  باشدکه باعث محبوبیتباال، ترکیب کامل و متعادل اسیدهای آمینه، کلسیم، پتاسیم، منیزیم و آهن باال و نیز سدیم پائین می

های ژنی، معموالً بر اساس سه ها و تنوع ژنتیکی بین و درون خزانهرابطه ژنتیکی بین ژنوتیپ (.Ruiz-Carrasco et al., 2011) است

ای و ج( اطالعات مربوط به ها، ب( اطالعات شجرهگردد: الف( اطالعات جغرافیایی در رابطه با منشاء ژنوتیپنوع اطالعات بررسی می

ی یک گیاه به (. داشتن اطالعات در مورد شجرهDNAهای حاصل از نشانگرهای های مورفولوژیک و دادهها )دادهخصوصیات ژنوتیپ
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ای، در باشد. با توجه به غیر قابل دسترس بودن اطالعات شجرهضرایب خویشاوندی و در نتیجه انتخاب والدین مفید می منظور محاسبه

ردد. به علت گها استفاده میپالسمبندی و تجزیه و تحلیل ژرمها برای گروهژنوتیپ بیشتر موارد مواد ژنتیکی، خصوصیات مربوط به خود

اطالعات کارآ و مکمل   DNAهای های حاصل از نشانگرهای مولکولی به خصوص دادههای مورفولوژیکی، دادهها و دادهمحدودیت نشانگر

توان برای تعیین فاصله ژنتیکی بین والدین و پیشگویی عملکرد لی میآیند. از طریق نشانگرهای مولکوها به حساب میبرای سایر روش

ارقام،  توان برای مطالعه تنوع حیاتی، شناساییچنین از بررسی تنوع ژنتیکی به کمک نشانگرهای مولکولی میهیبریدها به کار گرفت. هم

های مختلفی برای ها از روشآوری داده. پس از جمع(1386شود )نقوی و همکاران،تجزیه فیلوژنتیکی و اکولوژی گیاهان استفاده می

 .های یک متغیره و چند متغیره هستندها شامل دو گروه، تجزیه و تحلیلتوان استفاده کرد. این روشتجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی می

انحراف معیار، ضریب تنوع برای تک تک صفات بررسی کرد.  توان با محاسبه میانگین،ترین قضاوت در مورد تنوع ژنتیکی را میساده

یند برای مطالعه آها به حساب میضریب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی که به ترتیب نسبت انحراف معیارهای فنوتیپی و ژنوتیپی به میانگین

، کاراناضلی و هما نشان خواهد داد  )فشوند. مقایسه این ضرایب میزان تأثیر عوامل محیطی بر صفت رتنوع ژنتیکی به کار گرفته می

م و پالسترین ابزارهای طبقه بندی ژرمهای آماری چندمتغیره یکی از مهمپالسم، استفاده از روش(. با افزایش تعداد نمونه در ژرم1390

زمان ه که همهای آماری چند متغیر(. روشMohammadi, et al., 2003) باشدتجزیه و تحلیل روابط ژنتیکی بین مواد اصالحی می

ود ششوند. به طور معمول برای ارزیابی پراکنش و توصیف تنوعات بین جوامع به کار گرفته میچندین متغیر تصادفی در نظر گرفته می

ن ز بیهای آماری چند متغیره بدون ا. روشتری خواهند داشتیعو برای صفات کمی که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند کاربرد وس

 (.1390و همکاران،  هبازیشباشند )می بردن مقدار زیادی از اطالعات مفید قادر به کاهش حجم داده

آب و یت ودلیل محددبه ورزی کشادر کفایى دبه خون سیدراه رکه تنها  دست یافتین نتیجه ابه ان مىتوه ئه شدات ارانظربا توجه به 

پر م قاو ار ته شودکمک گرفباید ادی بهنژو نتیک ژعلم  از فین هداستیابى به ای دبرو باشد می حد سطحد در وایش عملکرافزک، اخا

ان میزا مانند کینو گیاهىد در عملکرر از . منظوخواهد بودادی مهم بهنژاف هداز اعى یکى ن زراگیاهاد یش عملکرافزد. اشوتولید  لمحصو

  .ی آن مورد نظر استنهداتولید 

 

  هامواد و روش. 2
آزمایشی در مزرعه  (،Chenopodium quina willdهای کینوا )شناسی در ژنوتیپبررسی تنوع ژنتیکی در برخی صفات ریخت به منظور

های کامل تصادفی با . طرح آزمایش در قالب طرح بلوکاجرا گردید 97-98در سال زراعی  پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

انجام  1397اسفند ماه  8عملیات تهیه زمین با مناسب شدن شرایط اقلیمی برای گیاه مورد نظر در ژنوتیپ اجرا گردید.  70دو تکرار و 

در مزرعه دانشکده کشاورزی  Giza 1تحت عنوان رقم  1397مورد استفاده از داخل مزرعه ای که در سال  یهاگرفت. بذور ژنوتیپ

این رقم بسیار زیاد بود و انتخاب بوته ها بر اساس ریخت شناسی انجام کشت شده بود برداشت گردید. تنوع ریخت شناسی در بوته های 

 شود:های زیر نگهداری میگرفت. این بذور در بانک بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد با شماره

65،66،67،68،69،70،71،72،،5،6،7،8،19،20،36،37،38،39،40،41،42،43،44،45،46،47،48،49،50،57،58،59،60،61،62،63،64

79،80،81،82،83،87،88،89،92،93،94،95،96،97،98،99،100،101،102103،106،107،108،109،113،114،115،116،117،11

8،119،120،122،  

، روز بعد از کشت بذر(، سطح برگ 54) 1وزن ترخوشه، تعداد برگ وزن ترساقه، وزن تربرگ، صفات مورد ارزیابی شامل:  وزن تر بوته،

روز بعد از  54) 1وزن خشک ساقه، وزن خشک خوشه، وزن خشک برگ، وزن خشک بوته، وزن خشک دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته

 فرعی، تعداد خوشه فرعی و قطر ساقه)زمان برداشت( طول خوشه، تعداد ساقه  2)زمان برداشت(  ارتفاع بوته 2کشت بذر(، تعداد برگ

 بوده است. 

انجام  25نسخه  SPSSافزار با نرم تجزیه و تحلیل آماری شامل تجزیه واریانسداری و اندازه گیری از صفات مورد مطالعه، پس از نمونه بر

از تقسیم  tبار تکرار، اشتباه معیار ضریب اتا بدست آمد و با استفاده از آزمون  1000با  (Bootstrap)گرفت. با استفاده از بوت استراپ 

. ها از آزمون دانکن استفاده گردیدمقدار ضریب اتا به اشتباه معیار آن معنی دار بودن ضریب اتا بررسی شد. جهت مقایسه میانگین داده

 نرمال بودن خطاهای آزمایشی از طریق نمودار توزیع نرمال بررسی گردید. 

 

 

 نتایج و بحث.3
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 تجزیه واریانس چندگانه. 3-1-1

تجزیه  .(1معنی دار مشاهده شده است )جدول تفاوت 01/0صفت بررسی شده در سطح احتمال  21های مورد مطالعه از نظر بین ژنوتیپ

بدست  Pillai's Trace, Wilks' Lambda, Hotelling's Trace, Roy's Largest Rootواریانس چند متغیره با چهار شاخص آماری

ی صفات مورد مطالعه در ها از نظر همهی ژنوتیپباشند، در نتیجه بین همهآزمون معنی دار می 4هر  1آمده است. با توجه به جدول 

 دار وجود دارد.ت معنیتفاو %1سطح احتمال 

 نتایج تجزیه واریانس چندگانه .1 جدول

F آزمون   شاخص مقدار   شاخص های آماری 

**22/1  56/11  Pillai's Trace 

**33/1  0002/0  Wilks' Lambda 

**45/1  8/44  Hotelling's Trace 

**03/9  9 Roy's Largest Root 

**: 01/0 ی دار در سطح احتمالمعن   

 واریانس ساده تجزیه .3-1-2

 2ارتفاع بوتهو  نهوزن خشک برگ، وزن هزار دا روز بعد از کشت(، 54) 1های مورد مطالعه از نظر وزن تر ساقه، تعداد برگبین ژنوتیپ

تفاوت معنی داری مشاهده شد و برای  05/0)زمان کشت( در سطح احتمال  2و برای تعداد برگ 01/0در سطح احتمال  )زمان برداشت(

بقیه صفات مورد مطالعه، نظیر وزن تر بوته، وزن تر برگ، وزن تر خوشه، سطح برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک خوشه، وزن خشک 

ت معنی داری مشاهده تفاو قطر ساقه و تعداد خوشه فرعی روز بعد از کشت(، طول خوشه، تعداد ساقه فرعی، 54) 1بوته، ارتفاع بوته

 .(2نگردید )جدول 

ی کینوا مورد مطالعهیه واریانس برخی صفات در ژنویپ هتجز. 2 دولج  

(MS)میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی
 منابع تغییر

وزن 

خشک 

 ساقه

 سطح

 برگ

تعداد 

 برگ

 1  

 وزن تر

 خوشه

 وزن تر

 ساقه

 وزن تر 

 برگ
 

 وزن تر

 بوته

5/4 ** 3/13 ns 9/944 * 8/1 ns 74/0 ** 76/0 ** ns 7/2  تکرار 1 

29/0 ns 31/10 ns 5/355 ** 13/1 ns 77/0 ** 48/0 ns 20/16 ns 69 ژنوتیپ 

24/0  96/9  66/218  82/0  57/0  41/0  3/1 ns 69 خطای آزمایش 

2/11  5/3  5/28  3/6  1/17  9/2  2/5  ضریب تغییرات )%( - 

ns,**,* و غیرمعنی دار. %1و  %5سطح احتمال : به ترتیب معنی دار در 
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 تجزیه واریانس برخی صفات در ژنویپ های کینوا مورد مطالعه .2 ادامه جدول

 ns,**,* و غیرمعنی دار %1و  %5: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 

 های کینوا مورد مطالعهجزیه واریانس برخی صفات در ژنویپت. 2 ادامه جدول

ns,**,* و غیرمعنی دار %1و  %5: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 

 . نتایج مقایسه میانگین3-2

 گیری( . مقایسه میانگین )با داده نمونه1-2-3

مترمربع(. این درحالی است که ژنوتیپ  سانتی16/247نسبت به بقیه ژنوتیپ ها تفاوت قابل توجهی دارد ) 6سطح برگ در ژنوتیپ 

 6روز بعد از کشت بذر(، در ژنوتیپ  54) 1تعداد برگ مترمربع است.سانتی 66/226است که مقدار سطح برگ آن  117بعدی، ژنوتیپ 

مشاهده شده  19حداکثر وزن خشک دانه در ژنوتیپ ده است. ها بیشتر بوبه طور قابل توجهی از بقیه ژنوتیپ د(عد 50/79با میانگین )

 26/2مشاهده شد ) 50ها معنی دار نبوده است. حداقل وزن خشک دانه در ژنوتیپ گرم(. که تفاوت آن با برخی از ژنوتیپ 57/9است )

وزن هزار دانه: وزن هزار دانه به طور چشمگیری  نماید.توسنتز را به تعداد کمتری دانه ارسال میگرم(. و از آنجایی که گیاه مواد حاصل از ف

عدد( 49/16) 96در زمان برداشت بیشترین تعداد برگ در ژنوتیپ  گرم(. 70/2باشد )ها بیشتر مینسبت به بقیه ژنوتیپ  83در ژنوتیپ 

 عدد( به دست آمد.16/10) 37ها بزرگتر است. کمترین تعداد برگ در ژنوتیپ مشاهده شد که به طور قابل توجهی از بقیه ژنوتیپ

 82متر(. و در زمان برداشت کمترین ارتفاع بوته در ژنوتیپ سانتی98مشاهده گردید ) 6حداکثر ارتفاع بوته در زمان برداشت در ژنوتیپ 

 47در ژنوتیپ متر( بدست آمد. و حداقل طول خوشهسانتی 16/27) 117حداکثر طول خوشه در ژنوتیپ  متر( به دست آمد.سانتی 5/45)

متر(، و کمترین مقدار قطر ساقه نیز میلی76/10)117بیشترین مقدار قطر ساقه مربوط به ژنوتیپ  متر( مشاهده گردید.سانتی 33/13)

دد( و کمترین تعداد ساقه فرعی در ع 66/13بیشترین تعداد ساقه فرعی را داشت ) 43ژنوتیپ  متر( مشاهده شد.میلی 5) 47در ژنوتیپ

  عدد( مشاهده شد. 83/7) 82ژنوتیپ 

 
 

(MS) میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی
 تعداد منابع تغییر

  2برگ

 ارتفاع

1بوته  
 

 وزن

 هزار

 دانه

 وزن

 خشک

 دانه

 وزن

 خشک

 بوته

 وزن

 خشک

 برگ

وزن 

 خشک

 خوشه

56/0 ns 1/3 ns 15/0 * 2/4 ** 6/9 ** 7/.0 ns 2/6  تکرار 1 **

54/2 * 36/12 ns 49/0 ** 25/0 ns 49/0 ns 18/0 ** 28/0 ns 69 ژنوتیپ 

63/1  33/15  23/0  19/0  41/0 ns 10/0  27/0  خطای آزمایش 69 

9/9  7/23  1/29  1/8  8/4  8/24  8/6  ضریب تغییرات )%( - 

(MS)میانگین مربعات 

درجه 

 آزادی
 قطر منابع تغییر

 ساقه

 تعداد خوشه

 فرعی
 

 تعداد ساقه

 فرعی

 طول

 خوشه

ارتفاع 

2بوته  

 

28/0 ns 03/65 * 61/0 ns 07/642 ** **4/382  تکرار 1 

89/1 ns 56/10 ns 74/2 ns 59/17 ns **49/145  ژنوتیپ 69 

96/1  17/12  44/2  77/14  49/197  خطای آزمایش 69 

7/17  3/15  15/0  1/18  6/17  ضریب تغییرات )%( - 
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نتایج مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ های کینوابا آزمون دانکن )با داده نمونه گیری( .3جدول   

 وزن خشک

 ساقه )گرم(

 برگسطح 

-)سانتی

 مترمربع(

 تعداد

)عدد(1برگ  

 وزن تر

 خوشه )گرم(

 وزن تر

 ساقه )گرم(

 وزن تر

 برگ )گرم(

 وزن تر

 ژنوتیپ بوته )گرم(

11/83d-j  16/28 1/10b-h 6/17 14/44 1/68e-j  8/55 5 

10/83h-j  15/16 0/55f -j  4/41 15/09 2/47e-g 7/57 6 

14c-h 17/13 0/70b-j  8/03 18/38 2/97d-f  3/81 7 

11/99d-j  6/66 0/10b-j  8/25 17/59 0/88f -j  12/52 8 

12/99d-j  17/23 1/15b-g 9/5 24/25 0/89f -j  16/33 19 

12/33d-j  17/16 0/75b-j  7/14 16/56 1/64e-j  11/23 20 

12/49d-j  17/56 1/25a-f  6/03 15/59 0/63g-j  9/32 36 

10/16i -j  13/83 0/90b-j  5/82 12/48 0/52i -j  8/12 37 

12/83d-j  15/61 0/80b-j  6/01 13/37 0/86f -j  8/60 38 

12/16d-j  20/16 1/10b-h 3/71 10/12 1/13e-j  5/02 39 

12/99d-j  16/33 0/95b-i  7/09 18/81 0/65g-j  11/47 40 

13/66c-h 15/99 1/10b-h 4/90 12/90 3/77d-f  6/65 41 

11/83d-j  12/91 1/35a-d 4/27 8/53 0/69g-j  5/60 42 

12/16d-j  13/74 0/70b-j  3/98 15/42 0/90f -j  7/38 43 

11/83d-j  12 0/70b-j  7/20 15/27 0/98f -j  8/84 44 

12/99d-j  15/24 0/75b-j  4/19 9/32 1/29e-j  5 45 

11/83d-j  16/06 0/85c-j  3/28 8/11 0/67g-j  4/46 46 

14/33c-f  21/24 0/50g-j  3/64 8/17 1/11f -j  4/55 47 

12/16d-j  13/49 0/55f -j  3/50 11/58 0/60i -j  5/68 48 

12/50d-j  12/16 0/70b-j  5/49 13/47 1/22e-j  8/17 49 

13/33d-i  15/58 1/45a-b 2/26 9/04 0/75g-j  3/91 50 

11/49e-g 15/74 1/25a-f  2/71 9/11 1/45e-j  4/37 57 

12/66d-j  15/05 1/30a-e 4/99 11/23 0/67g-j  7/18 58 

12/66d-j  19/91 1/05b-h 5/58 10/77 0/93f -j  7/25 59 

 درهر ستون میانگین های با حداقل یک حرف مشترک به منزله ی عدم تفاوت معنی دار است.
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گیری(با آزمون دانکن )با داده نمونه های کینواانگین صفات در ژنوتیپج مقایسه می.  نتای3ادامه جدول   

 تعداد

)عدد(2برگ  

1ارتفاع بوته  

متر()سانتی  

ر اوزن هز  

 دانه )گرم(

وزن خشک 

)گرم( دانه  

 وزن خشک بوته

 )گرم(

وزن خشک 

)گرم( برگ  

 وزن خشک

 خوشه)گرم(
 ژنوتیپ

13/66c-h 19/03 0/55f -j  6/75 15/30 0/56i -j  11/20 60 

11/83d-j  15/90 0/90b-j  7/24 15/84 0/87f -j  10/38 61 

13/33d-i  15/64 0/50g-j  7/45 17/30 1/86e-j  10/29 62 

11/83d-j  16/56 0/75b-j  6/03 11/95 1/46e-j  7/44 63 

10/83h-j  15/98 0/45h-j  5/62 15/62 0/96f -j  9/73 64 

11/99d-j  11/53 0/80b-i  3/95 10/18 0/93f -j  6/12 65 

11/66d-j  12/18 0/70b-j  6/45 11/63 0/40j  8/70 66 

11/66d-j  16/40 0/60e-j  4 9/17 0/56h-j  5/60 67 

13/66c-h 16/72 0/65d-j  6/90 10/05 0/95f -j  6/67 68 

14c-h 16/45 0/90b-j  2/92 8/33 1/49e-j  4/38 69 

12/99d-j  12/01 0/65c-j  5/14 11/88 1/72e-j  7/41 70 

13/66d-j  16/41 0/60b-j  3/97 13/87 1/32d-e 8/81 71 

12/66d-j  11/91 0/85c-j  6/02 16/29 3/62f -j  8/36 72 

12/99d-i  16/46 0/65b-h 5/31 12/70 0/95f -j  7/82 79 

13/33d-j  17/73 1/05b-h 3/27 6/87 0/84f -j  4/50 80 

14/16c-j  23/89 0/60e-j  5/08 20/45 0/96f -j  10/05 81 

11/16d-j  19/21 0/95b-i  3/74 13/59 0/38j  5/44 82 

12/16d-j  15/83 2/70a 5/26 12/94 1/24e-j  7/83 83 

9/99j  12/05 0/85b-j  5/76 12/31 1/06f -j  7/54 87 

12/16d-j  18/80 0/70b-j  6/21 14/05 1/58e-j  8/98 88 

11/49e-j  13/33 0/55g-j  4/89 13/53 0/95f -j  7/08 89 

1149e-j  16/83 0/50g-j  5/85 12/62 0/78g-j  8/10 92 

11/99d-j  15/99 1/05b-h 5/59 12/83 1f -j  7/39 93 

14/41c-e 21/60 1/40a-c 4/87 11/78 1/26e-j  6/68 94 

دار است یعدم تفاوت معن یحرف مشترک به منزله  یکبا حداقل  یها یانگیندرهر ستون م  
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. نتایج مقایسه میانگین صفات در ژنوتیپ های کینوابا آزمون دانکن )با داده نمونه گیری(3جدول ی ادامه  
 قطرساقه

متر()میلی  

تعدادخوشه 

 فرعی)عدد(

 تعدادساقه

 فرعی)عدد(

طول خوشه 

متر()سانتی  

2ارتفاع بوته  

متر()سانتی  
 ژنوتیپ

0/95b-i  4/64 10/44 1/13f -h 6/17 95 

0/90b-j  6/47 13/74 0/76g-j  9/31 96 

0/80b-j  6/90 15/16 0/96f -j  10/36 97 

0/65c-j  7/09 15/75 1/16f -j  9/99 98 

0/45h-j  5/47 15/32 1/25e-j  9 99 

0/70b-j  3/70 10/85 0/86f -j  6/8 100 

0/35j  5/85 11/99 0/82f -j  7/42 101 

0/70b-j  4/02 8/89 0/59i -j  5/62 102 

0/50g-j  4/39 10/42 1/12e-j  6/11 103 

0/85b-j  5/65 13/86 1/45e-i  7/86 106 

0/55f -j  4/45 12/75 1/69e-j  5/37 107 

0/80b-j  7/84 15/57 0/84f -j  10/38 108 

0/45h-j  5/89 10/32 1/98e-i  6/11 109 

1/25a-f  6/86 21/54 1/83e-j  9/40 113 

0/90b-j  5/94 12/31 0/51i -j  7/92 114 

0/90b-j  4/91 11/29 1/19e-j  6/34 115 

0/45h-j  4/61 10/35 0/90f -j  6/36 116 

0/65e-i  7/27 25/54 5/62d 12/91 117 

0/75b-j  5/12 15/67 2/45e-g 7/05 118 

0/40i -j  8/41 20/29 2/57e-h 11/91 119 

0/90b-j  2/77 8/77 1/20e-j  3/98 120 

0/82b-j  5/39 8/13 1/28e-j  7/68 122 

ستون میانگین های با حداقل یک حرف مشترک به منزله ی عدم تفاوت معنی دار است.در هر   
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 گیری. نتیجه6

)زمان برداشت( در سطح احتمال  2های مورد بررسی در پژوهش حاضر از نظر صفات وزن هزار دانه و ارتفاع بوتهبین ژنوتیپ

روز بعداز کشت( و قطر ساقه این تفاوت معنی دار نبوده  54) 1تفاوت معنی دار مشاهده شد ولی در صفات ارتفاع بوته 01/0

دار معنى  نهار داهزوزن  و قطر ساقهت صفارد مودر  کهن داد نشال اول ساده در یانس ساوارتجزیه از حاصل  نتایجاستتت. 

قطر ت صفاای یپ برنوتژ یدارثر معنىاز احاکى ل دوم ساده در یانس ساوار . تجزیهدبودار معنى  ، و در ارتفاع بوته  دهنبو

 .ستده اصد بودریک  سطح، در نهار داهز، وزن ساقه

 

 .سپاسگزاری7 

 گردد.میتقدیر و تشکر  بدین وسیله از مسئوالن دانشکده علوم کشاورزی و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد
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