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  چکیده
ای هآید و پروتئین موجود در کینوا از معدود پروتئینشمار میکینوا سرشار از پروتئین است یک جایگزین عالی برای برنج بهگیاه 

منظور هین تحقیق با .ی دیگر غالت است و میزان پروتئین آن دو برابر گندم استظر کمی و کیفی بهتر از دانهغیرحیوانی است که از ن

در مزرعه تکرار  دوتصادفی با  بلوک کاملدر قالب یک طرح کینوا ژنوتیپ  70 و روابط بین صفات مورفولوژیک در بررسی تنوع ژنتیکی

وزن تر بوته، وزن تر برگ، وزن تر ساقه، وزن تر شامل  مورد بررسیانجام شد. صفات شاهد تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه 

روز بعد از کشت بذر(، سطح برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک خوشه، وزن خشک برگ، وزن خشک بوته،  54) 1خوشه، تعداد برگ 

)زمان برداشت(،  2)زمان برداشت(، ارتفاع بوته 2 تعداد برگروز بعد از کشت بذر(،  54) 1وزن خشک دانه، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته 

 ای بر اساس ضریب مربع فاصله اقلیدسیتجزیه خوشهبر اساس نتایج  بود. طول خوشه، تعداد ساقه فرعی، تعداد خوشه فرعی، قطر ساقه

علیت با استفاده از میانگین تکرار وقتی وزن  تجزیهچنین نتایج همبندی کرد. خوشه، گروه 6ها را در و روش حداقل واریانس وارد ژنوتیپ

خشک بوته به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد وزن خشک خوشه و بعد وزن خشک ساقه بیشترین اثر مستقیم را بر وزن خشک 

قیم بر ن اثر مستبوته داشتند. اما وقتی که وزن خشک دانه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد وزن خشک خوشه دارای بیشتری

نژادی های بهجهت استفاده در برنامه کینواهای دهنده وجود پتانسیل ژنتیکی باال در ژنوتیپنتایج بدست آمده نشان .وزن خشک دانه بود

 .و انتخاب نسبت به تولید ارقام با خصوصیات زراعی مطلوب است

 کینوا.ناسی، شتنوع ژنتیکی، ریختتجزیه کالستر، تجزیه علیت،  کلمات کلیدی:

 

 

   . مقدمه1

 باشد.می بیولوژیک هاینظام پایداری مهم اجزای از و شکل گرفته است طبیعی تکامل از کهباشد مینباتات  اصالح اساس ژنتیکی تنوع

 ،یعقوبی) است حیاتی کاربرددارای  توارثی ذخایر از حفاظت و نباتات اصالح های برنامه برای زراعی گیاهان در ژنتیکی تنوع ارزیابی

نتیکی در ژبه این ترتیب انتخاب ژنوتیپ نیز نیازمند تنوع است. همچنین با باال رفتن تنوع باشد. میها تنوع مبنای همه گزینش(. 1392

گام اول برای شناسایی، حفظ و نگهداری . (1376 ،عبدمیشانی و شاه نجات بوشهری)تر خواهد شد یک جامعه حدود گزینش نیز وسیع

باشد یمتعیین میزان تنوع ژنتیکی در مواد گیاهی  به نژادی هایذخایر توارثی و نیز پایه اساسی و اولیه برای تحقیقات ژنتیکی و برنامه

(Lavi et al., 1994). گرهای شان، تنوع ژنتیکی به وسیله توان به تنوع ژنتیکی از طریق صفات مورفولوژیکیتنوع ژنتیکی می از انواع

آگاهی از تنوع  .(Micad et al., 1990) نمودمولکولی، تنوع ژنتیکی شیمیایی، تنوع سیتوژنتیکی و تنوع ژنتیکی بیوشیمیایی اشاره 

و رکن د . تنوع و انتخابگرددمیقی اتات تلاصالح نب هایپژوهشمنابع ژنتیکی به عنوان اجزای مهم بخشیدن به ژنتیکی و مدیریت 

بررسی  . برایگیردع مطلوب از حیث هدف مورد بررسی قرار میمنوط به وجود تنو برنامه اصالحی می باشد و انجام گزینش اصلی هر

ترین عنوان مهم(. تنوع ژنتیکی به 1373 ،اهدائی)یابی ذخایر ژرم پالسم ضروری خواهد بود تنوع موجود و ایجاد تغییرات جدید، ارز

 طز میزان تنوع ذخایر توارثی و رواب. آگاهی اآیدبرتغییرات شرایط محیطی و آفات به حساب میعامل بقا موجودات از جمله گیاهان در برا
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زیس نوع ژنتیکی برای پدیده هتروت (.Behera et al., 2008) باشدمی های گیاهیگونهها یکی از نیازهای اولیه اصالح ژنتیکی بین آن

موما از ع (.Gepts et al., 2006) تهی و حفاظت مواد گیاهی مورد اهمیت اسدو تولید بذور هیبرید و همچنین برای سازمان

و گیاهى با نر ا کینو (.Kumar et al., 1999) گرددمی در موجودات مختلف استفاده های ژنتیکی جهت ارزیابی تنوع ژنتیکینشانگر

قرمز  مایل به ایقهوهیا ، زرد سفید هایرنگبه ن گوناگوی هانمادر ز که باشدمی وبمتنای هاگبردی و ساقه عموا گى یکپایه بدما

صد در 15تا  10ت قااوگاهى و است ن فشاده اگردخوم گنده مانند ین گیاانگى مىباشد. ی ریانینهابتاسا دارای یرز، کندمیپیدا تغییر 

غلب . ااستوم خشکى مقاتنش نسبت به و باشد میی قوای یشهرسیستم ا دارای ینوک (.Gomez,et al., 2015) داردفشانى ادهگر گرد

بسته ا کینو (.Jacobsen et al., 1993) اندمتفاوتیى بافتها با یکدیگر ترکیب شیمیاو  ریخت شناسیظ لحااز معموال ا کینوی قمهار

 شدبامی فصاد و گر، میلىمتر 2نه زه دااندامتوسط و  داشته باشدع تفاارمتر  3تا /. 5 ندامحیط مىتوو نوتیپ ، ژشتکم کابه تر

(Bhargava, et al., 2007 .)های سازگار ضروری است. بنابراین های اصالحی با توجه به شرایط اقلیمی و ژنوتیپجرای برنامها

های صفات آنها نیل به یک هدف اصالحی موفق، مفید خواهد بود. ها و تفاوتها، شباهتهای این ژنوتیپاطالع از ویژگی

بررسی اهمیت نسبی صفات رشدی گیاه کینوا، جهت استفاده آماری مختلف برای  هایهدف از این تحقیق به کارگیری روش

 نژادی برای افزایش میزان عملکرد در واحد سطح بود.های بهدر برنامه

 

  هامواد و روش. 2
ورزی دانشگاه اآزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشهای کینوا، شناسی در ژنوتیپبرخی صفات ریختبه منظور بررسی تنوع ژنتیکی 

ژنوتیپ اجرا گردید.  70های کامل تصادفی با دو تکرار و اجرا گردید. طرح آزمایش در قالب طرح بلوک 97-98شاهد در سال زراعی 

انجام گرفت. مساحت زمین مورد آزمایش  1397اسفند ماه  8عملیات تهیه زمین با مناسب شدن شرایط اقلیمی برای گیاه مورد نظر در 

جوی پشته به  4اسفند با دست کشت شدند. برای هر واحد آزمایشی کرتی شامل  12ها در تاریخ بع بود. ابتدا بذور ژنوتیپمترمر 700

ا هها انجام گرفت. فاصله بین بوتهمتر بود. عملیات کشت بذر بر روی  پشتهسانتی  70متر در نظر گرفته شد. فاصله بین دو پشته  2طول 

بر اساس  برداشت عملیات وجین به صورت دستی و متر در نظر گرفته شد. عملیات آبیاری براساس نیاز،تیسان 10در هر پشته حدود 

در مزرعه  Giza 1تحت عنوان رقم  1397مزرعه ای که در سال مورد استفاده از  یهابذور ژنوتیپ ها انجام گرفت.تاریخ رسیدگی ژنوتیپ

ر اساس ها بقم بسیار زیاد بود و انتخاب بوتههای این رشناسی در بوتهردید. تنوع ریختدانشکده کشاورزی کشت شده بود برداشت گ

 شود:های زیر نگهداری میریخت شناسی انجام گرفت. این بذور در بانک بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد با شماره

60،61،62،63،64،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

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،  

ت بذر(، سطح برگ، روز بعد از کش 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

ای، تجزیه تابع تشخیص، تجزیه و تحلیل آماری شامل تجزیه خوشهنمونه برداری و اندازه گیری از صفات مورد مطالعه،  . پس ازبود

بار تکرار، اشتباه  1000با  (Bootstrap)انجام گرفت. با استفاده از بوت استراپ  25نسخه  SPSSافزار تجزیه علیت با نرمرگرسیون و 

از تقسیم مقدار ضریب اتا به اشتباه معیار آن معنی دار بودن ضریب اتا بررسی شد.  tا استفاده از آزمون معیار ضریب اتا بدست آمد و ب

ها ای انجام شد. فواصل بین ژنوتیپ( و سپس تجزیه خوشهZ) ها براساس متغیر مربوطه استاندارد شدندای ابتدا دادهبرای تجزیه خوشه

( برآورد و ترسیم شد. تعداد خوشه یا گروه Within groupsگروهی ) ام بر اساس روش درونبر اساس مربع فاصله اقلیدوسی و دندروگر

√ از طریق فرمول 
𝑛

2
 تعیین شد.  

 

  نتایج و بحث.3

 تجزیه علیت 3-1

 تجزیه علیت )داده باتکرار(. 3-1-1
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و بقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر  در تجزیه علیت با استفاده از داده با تکرار وزن خشک بوته به عنوان متغیر وابسته

روز بعد از کشت بذر( 115) 2گرفته شدند. صفات وزن خشک خوشه، وزن خشک ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، محتوی کلروفیل برگ 

ته است داشو تعداد ساقه فرعی بر وزن خشک بوته دارای رابطه رگرسیونی معنی دار بودند. بیشترین اثر مستقیم را وزن خشک خوشه 

 ( بوده است.181/0(. بیشترین اثر غیرمستقیم، اثر وزن خشک خوشه از طریق وزن خشک ساقه بر وزن خشک بوته )668/0)

رگرسیون معنی دار با وزن خشک بوته )داده با تکرار(. تجزیه علیت صفات دارای ارتباط 1جدول   

 01/0و 05/0* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال

 تجزیه علیت )داده با تکرار( . 3-1-2

 هدر تجزیه علیت با استفاده از داده با تکرار، وزن خشک دانه به عنوان متغیر وابسته و بقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفت

شده اند. که فقط صفات وزن خشک خوشه، وزن تر ساقه وطول خوشه بر وزن خشک دانه دارای رابطه رگرسیونی بودند. بیشترین اثر 

(. بیشترین اثر غیرمستقیم را طول خوشه از طریق وزن خشک 064/1مستقیم را وزن خشک خوشه بر وزن خشک دانه داشته است )

 است. ( بوده597/0خوشه بر وزن خشک دانه )

 

. تجزیه علیت صفات دارای ارتباط رگرسیون معنی دار با وزن خشک دانه )داده با تکرار(2جدول   

 اثر مستقیم اثر غیر مستقیم

 )ضریب استاندارد شده بتا(

 صفات

 وزن خشک خوشه وزن تر ساقه طول خوشه

058/0-  048/0-  - **064/1  وزن خشک خوشه 

041/0-  - 597/0  **087/0-  وزن تر ساقه 

- 041/0-  719/0  *086/0-  طول خوشه 

01/0و 05/0* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال  

 تجزیه علیت )با میانگین تکرار( .3-1-3

ه تدر تجزیه علیت با استفاده از میانگین تکرار، وزن خشک بوته به عنوان متغیر وابسته وبقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرف

دند. شده اند. صفات وزن خشک خوشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ دارای رابطه رگرسیونی معنی دار با وزن خشک بوته بو

( و بیشترین اثر غیرمستقیم را وزن خشک ساقه از 648/0بیشترین اثر مستقیم را وزن خشک خوشه بر وزن خشک بوته داشته است )

 .( داشته است205/0طریق وزن خشک خوشه بر وزن خشک بوته )

 

 

 اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

)ضریب استاندارد شده 

 بتا(
تعداد ساقه  صفات

 فرعی

تعداد  سطح برگ

2برگ  

وزن خشک 

 سافه

 وزن خشک

 خوشه

 خوشهوزن خشک  688/0** - 181/0 -006/0 015/0 0004/0

 وزن خشک ساقه 397/0** 012/0 - 008/0 014/0 003/0

 1تعداد برگ 059/0** -076/0 056/0 - 029/0 008/0

 سطح برگ 057/0** 170/0 111/0 030/0 - 001/0

 تعداد ساقه فرعی 022/0* 012/0 006/0 023/0 005/0 -
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انگین تکرار(تجزیه علیت صفات دارای ارتباط رگرسیون معنی دار با وزن خشک بوته )با می .3 جدول  

 اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

 )ضریب استاندارد شده بتا(

 صفات

 وزن خشک خوشه وزن خشک ساقه وزن خشک برگ

026/0  155/0  - **648/0  وزن خشک خوشه 

056/0  - 205/0  *489/0  وزن خشک ساقه 

- 121/0  075/0  **226/0  وزن خشک برگ 

 01/0و  05/0* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال

 تجزیه علیت )با میانگین تکرار( .3-1-4

در تجزیه علیت با استفاده از میانگین تکرار، وزن خشک دانه به عنوان متغیر وابسه و بقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته 

معنی دار بودند. بیشترین اثر  شدند. فقط در صفات وزن خشک خوشه و تعداد خوشه فرعی بر وزن خشک دانه دارای رابطه رگرسیونی

(. بیشترین اثر غیرمستقیم اثرتعداد خوشه فرعی از طریق وزن 796/0مستقیم را وزن خشک خوشه بر وزن خشک دانه داشته است )

 ( بوده است.130/0خشک خوشه بر وزن خشک دانه )

 تجزیه علیت صفات دارای ارتباط رگرسیون معنی دار با وزن خشک دانه )با میانگین تکرار(. 4جدول   

 01/0و 05/0* و **: به ترتیب معنی دار در سطح احتمال

 اینتایج تجزیه خوشه .3-2

 تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های مورد مطالعه کینوا. 3-2-1

است  117که شامل ژنوتیپ  4خوشه(. 5دول جو ) (1 کلشاند )خوشه قرار گرفته 6ها در ژنوتیپ ،ایدر نتایج حاصل از تجزیه خوشه

-ژنوتیپنسبت به بقیه شان بوتهوزن تر مقدار 5ه خوش هایژنوتیپکل بیشتر است و  هایژنوتیپها و بوته نسبت به بقیه خوشهر وزن ت

ر کل بیشت هایژنوتیپو  هاخوشهوزن خشک بوته نسبت به بقیه  باشدمیکه شامل ژنوتیپ  4در خوشه  و میانگین کل کمتر است. ها

 هاییپژنوتدر ارتفاع بوته  نسبت به بقیه ژنوتیپ ها و میانگین کل کمتر است. شانبوتهمقدار وزن خشک  5خوشه  هایژنوتیپاست و 

 بود ارتفاع بوته آن از همه کمتر و از مقدار میانگین کل کمتر است. 6که فقط دارای ژنوتیپ  6از همه کمتر و در خوشه  5 هایخوشه

بیشتر و نسبت به میانگین کل هم بیشتر بود  هاخوشهو  هاژنوتیپاست طول خوشه نسبت به بقیه  117که شامل ژنوتیپ  4در خوشه

 د.دارای کمترین مقدار طول خوشه بودن 5خوشه  هایژنوتیپو 

 

 اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

 )ضریب استاندارد شده بتا(
 صفات

زن خشک دانهو تعداد خوشه فرعی  

029/0  - **796/0  وزن خشک خوشه 

- 130/0  **179/0  تعداد خوشه فرعی 
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های کینوا مورد مطالعه. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ1شکل   
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ای. میانگین و انحراف معیار صفات ارقام کینوا در گروه های حاصل از تجزیه خوشه5جدول   

تعداد 

 برگ

وزن تر 

 خوشه)گرم(

وزن تر 

 ساقه)گرم(

تر وزن 

 برگ)گرم(

وزن تر 

 بوته)گرم(

 خوشه ژنوتیپ

44/38 23/84 13/06 7/08 43 63،114،61،36،5،94،118،88،83 1 

38/33 30/36 16/19 4/17 50/73 40،113،97،98،64،99،93،62،81،19 2 

66/36  25/23  79/11  53/3  15/40  
70،71،92،106،79،38،60،96،119،49،89،65،48 

،7،109،72،87،66،37101،107،43،8،20،44،108  

3 

16/74  48/26  35/33  27/8  11/68  117 4 

78/32  08/15  40/8  47/3  90/26  
57،122،80،45،50،69،39،59،102،103،67،116 

،46،58،115،95،100،120،68،42،41،82،47  

5 

50/79  29/26  98/20  96/9  24/57  6 6 

76/37  66/21  91/11  22/4  32/38  کل  

 

ایگین و انحراف معیار صفات ارقام کینوا در گروه های حاصل از تجزیه خوشه. میان5ل ادامه جدو  

وزن 

خشک 

 بوته)گرم(

وزن 

خشک 

 برگ)گرم(

وزن خشک 

 خوشه)گرم(

وزن 

خشک 

 ساقه)گرم(

 سطح برگ

 
 خوشه ژنوتیپ

13/84 1/30 8/24 4/30 121/46 63،114،61،36،5،94،118،88،83 1 

17/70 10/15 10/38 6/16 91/36 40،113،97،98،64،99،93،62،81،19 2 

96/13 27/1 22/8 46/4 48/84 
70،71،92،106،79،38،60،96،119،49،89،65،48 

101،107،43،8،20،44،108،37،66،87،72،109،7 

3 

54/25 62/5 91/12 7 66/226 117 4 

76/9 10/1 45/5 19/3 64/67 
57،122،80،45،50،69،39،59،102،103،67،116 

،46،58،115،95،100،120،68،42،41،82،47 

5 

09/15 47/2 57/7 05/5 16/247 6 6 

 کل  04/89 31/4 68/7 28/1 28/13

 

ای. میانگین و انحراف معیار صفات ارقام کینوا در گروه های حاصل از تجزیه خوشه5ادامه جدول   

ارتفاع 

  2بوته

)سانتی 

 متر(

تعداد 

1برگ  

ارتفاع 

 1بوته

)سانتی 

 متر(

وزن 

هزار 

نه دا

 )گرم(

وزن 

خشک 

دانه 

 )گرم(

 کالستر ژنوتیپ

85/27 12/39 17/69 1/16 5/87 63،114،61،36،5،94،118،88،83 1 

85/85 12/16 17/48 0/78 6/67 40،113،97،98،64،99،93،62،81،19 2 

57/80  39/12  11/15  67/0  94/5  70،71،92،106،79،38،60،96،119،49،89،65،48 

37،66،87،72،109،7،101،107،43،8،20،44،108  

3 

66/84  66/11  03/18  65/0  27/7  117 4 
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58/73  51/12  11/17  89/0  98/3  57،122،80،45،50،69،39،59،102،103،67،116 

،46،58،115،95،100،120،68،42،41،82،47  

5 

98 83/10  16/15  55/0  41/4  6 6 

94/79  36/12  48/16  82/0  39/5  کل  

 

نحراف معیار صفات ارقام کینوا در گروه های حاصل از تجزیه خوشه ای. میانگین و ا5ادامه جدول   

 میلی) ساقه قطر

(متر  
فرعی خوشه تعداد  

 ساقه تعداد

 فرعی

 خوشه طول

(متر سانتی)  
 کالستر ژنوتیپ

43/75 62/70 7/64 24/18 83،88،118،94،5،36،61،114،63  1 

46/69 58/96 8/39 23/66 19،81،62،93،99،64،98،97،113،40  2 

25/7  78/22  51/10  29/21  
48،65،89،49،119،96،60،38،79،106،92،71،70  

7،109،72،87،66،37،108،44،20،8،43،107،101  
3 

67/10  50/26  66/10  16/27  117 4 

41/7  84/21  07/10  11/19  
116،67،103،102،59،39،69،50،45،80،122،57  

،47،82،41،42،68،120،100،95،115،58،46  
5 

99/6  50/24  13 83/19  6 6 

56/7  77/22  35/10  24/21  کل  

 

 گیری. نتیجه4
به عنوان متغیر وابسته و  وزن خشک بوته مورد بررسی، تصف 19در  با تکرارتجزیه علیت با استفاده از داده نتایج حاصل از 

تعداد  و ن خشک ساقه، تعداد برگ، سطح برگبقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. صفات وزن خشک خوشه، وز

(. 668/0ودند. بیشتر ین اثر مستقیم را وزن خشک خوشه داشته است )دارای رابطه رگرسیونی معنی دار ب وزن خشک بوتهساقه فرعی بر 

زمانی که در تجزیه . ( بوده است181/0) وزن خشک بوتهاثر وزن خشک خوشه از طریق وزن خشک ساقه بر  بیشترین اثر غیرمستقیم،

که . انددهشبه عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته علیت با استفاده از داده با تکرار، وزن خشک دانه به عنوان متغیر وابسته و بقیه صفات 

بیشترین اثر مستقیم را طول خوشه بر وزن خشک دانه دارای رابطه رگرسیونی بودند. صفات وزن خشک خوشه، وزن تر ساقه و فقط 

خوشه بر وزن (. بیشترین اثر غیرمستقیم را طول خوشه از طریق وزن خشک 064/1وزن خشک خوشه بر وزن خشک دانه داشته است )

 وزندر تجزیه علیت با استفاده از میانگین تکرار،  همین صفات مورد مطالعه  ،کهاین در حالی است  ( بوده است.597/0) خشک دانه

 . صفات وزن خشک خوشه، وزن خشکاندشدهبقیه صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته به عنوان متغیر وابسته و  خشک بوته

زن وبودند. بیشترین اثر مستقیم را وزن خشک خوشه بر  وزن خشک بوتهساقه، وزن خشک برگ دارای رابطه رگرسیونی معنی دار با 

( 205/0) وزن خشک بوته( و بیشترین اثر غیرمستقیم را وزن خشک ساقه از طریق وزن خشک خوشه بر 648/0داشته است ) خشک بوته

رام با گاقلیدوسی و ترسیم دندروها با مربع فاصله فواصل بین ژنوتیپ در صفات مورد بررسی ایخوشهنتایج تجزیه  در .شته استدا

 وشهخ 6ها در (. ژنوتیپZاعداد استاندارد شدند ) خوشهانجام گرفت. قبل از تجزیه  within groups)گروهی )استفاده از روش درون

 .اندقرار گرفته

 

 سپاسگزاری .5 

 گردد.بدین وسیله از مسئوالن دانشکده کشاورزی و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شاهد قدردانی می
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