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چكيده 
از ميان عوامل توليد، بذر بعنوان اولين نهاده مصرفي،  نقش غير قابل انكاري در انتقال صفات ژنتيكي و افزايش كيفي 

جوانه زني و سبز شدن آن از مهمترين مراحل رشدي گياهان زراعي بوده و نقش و كمي محصول دارد،  بطوريكه 
 بررسي تاثير اندازه بذر بر درصد ظهور  بمنظورقابل توجهي بر مراحل بعدي رشد گياه در مزرعه نيز خواهد داشت. 
، در موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر 1387و استقرار گياهچه ارقام مختلف گلرنگ در  مزرعه، تحقيقي در سال 

و نهال بصورت آزمايش  عاملي (فاكتوريل) بر پايه طرح كامالً تصادفي با سه تكرار به اجرا در آمد. فاكتورهاي 
 آزمايش  شامل چهار رقم گلرنگ (گلدشت، پديده، محلي اصفهان و سينا) و سه اندازه بذر (ريز، درشت و شاهد) 

بود. نتايج حاصله نشان داد كه اكثر صفات مورد بررسي تحت تأثير رقم و اندازه بذر قرار گرفتند. رقم گلدشت با 
)، تعداد قوزه 77/62)، وزن هزار دانه(96/25%)، سرعت ظهور (22/86دارا بودن بيشترين مقدار درصد ظهور (

 گرم در مترمربع) نسبت به 44/255) و عمكرد دانه (95/30)، قطر قوزه (44/43)، تعداد دانه در قوزه (23/56(
ساير ارقام از وضعيت بهتري برخوردار بود. همچنين مقايسه ميانگين ها نشان داد كه بذور درشت به ترتيب نسبت 

)، وزن هزار 75/80به بذور شاهد و بذور ريز از وضعيت بهتري برخوردار بودند. بذور درشت بيشترين درصد ظهور (
 گرم در مترمربع) را نسبت به ساير بذور دارا بودند. 75/230) و عملكرد دانه (96/51دانه (

 

 ، عملكرد دانه. ظهور، سرعت ظهوردرصدگلرنگ، اندازه بذر،  واژه هاي كليدي:

 

 مقدمه
بذر اساس توليد محصوالت كشاورزي است و 

بعنوان اولين نهاده مصرفي،  نقش غير قابل انكاري در 
انتقال صفات ژنتيكي و افزايش كيفي و كمي محصول دارد.  

از اينرو تامين بذور باكيفيت مطلوب از ضروريات مهم 
و ارتقاء براي افزايش توليد محصوالت كشاورزي مي باشد 

كيفيت و تهيه بذور با استانداردهاي مطلوب همواره مورد 
 با ).1376و رستگار،1375نظر محققين بوده است(سرمدنيا،

 توجه به عوامل موثر بر روي كيفيت بذر، بذرهاي با كيفيت 

  
پايين ممكن است به دوطريق بر عملكرد نهايي اثر 

بگذارند. اول آن كه درصد گياهچه هاي سبز شده در 
مزرعه مي تواند پايين تر از حد مطلوب برسد، دوم آن كه 
ممكن است سرعت رشد گياهچه در چنين گياهاني كمتر 

از سرعت رشد گياهان حاصل از بذرهاي قوي باشد كه در 
نتيجه بر استقرار گياه و يكنواختي پوشش سبز تاثير مي 

). بذر  يك Roberts and Osei-Bonsu,1988گذارد(
 رقم تحت تاثير عواملي نظير رطوبت ، درجه حرارت، 

                                                 
 .كرج، جاده ماهدشت، مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال-  آدرس نويسنده مسئول: 1
 :1/6/89 و پذيرش: 30/2/89 دريافت 

در موسسه /مركز تكميل ( شماره ثبت :
 )مي شود
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ميزان دسترسي به موادغذايي در طول دوره رشد گياه بويژه 
در زمان پر شدن و رسيدگي دانه قرار مي گيرد(امام، 

يكي از جنبه هاي كيفي توليد بذر گلرنگ  سبز ). 1383
شدن سريع در مزرعه و استقرار مناسب گياهچه است. به 
عبارت ديگر جوانه زني و سبز شدن از مهمترين مراحل 
رشدي گياهان زراعي محسوب مي گردند و نقش قابل 

توجهي بر مراحل بعدي رشد گياه در مزرعه نيز خواهند 
داشت. اين ويژگي كه در ارتباط مستقيم با اندازه، توان و 

پتانسيل بذر است، در زراعت گلرنگ اهميت بسيار 
). 1383 و امام، 1375سرمدنيا، ؛ 1373دارد(خواجه پور، 

بذور توان متفاوتي در جوانه زني و بويژه سبزشدن در 
مزرعه دارند كه ناشي از  خصوصيات رقم و شرايط 

محيطي متفاوت بويژه در مزرعه مي باشد. بطور معمول در 
 درصد بذور كشت شده سبز مي شوند اما سبز 75حدود 

 درصد بسته به شرايط خاك و 100 تا 50شدن اغلب بين 
. در شرايطي كه )Mike, 2004(آب وهوا تغيير مي كند 

بستر بذر و شرايط محيطي مطلوب باشند ميزان سبز مزرعه 
اي بذر اغلب همبستگي بااليي با ميزان جوانه زني بذر 

نشان مي دهد. البته در عمل چنين شرايط مطلوب زراعي 
در اختيار نيستند و تنشهاي محيطي سبب مي شود كه 

تفاوتهايي در عملكرد مزرعه اي بذر كه بستگي به ميزان 
قدرت بذر و وضعيت توده بذري از اين لحاظ دارد حادث 

گردد. وقوع چنين تنشهايي در مرحله نخست سبب 
اختالف در سرعت و ميزان سبزكردن بذر مي گردد ولي 
ممكن است باعث اختالف در يكنواختي رشد گياه و در 
برخي گونه ها ايجاد اختالف در رشد رويشي و زايشي 

). دماهاي پايين 1384گياه گردد (دهقان شعار و همكاران، 
و باالي خاك، رطوبت كم و زياد خاك و سله بستن خاك 

از تنشهاي مهم مي باشند. بدينصورت كه بستر نامساعد بذر 
موجب نقصان شديد درصد سبز بذر مي گردد. هواي 
روشن و وجود باد پس از كاشت ممكن است باعث 

تشكيل سله خاك شود و از سبز شدن جلوگيري كند. 
همچنين تشكيل سله يك مسئله جدي در خاك سرد بشمار 

مي رود. دراين حالت درجه حرارت پايين جوانه زني و 

سبزشدن را كند مي كند. بر عكس اگر در زمان كاشت 
 خاك گرم  و سله نبندد سبز شدن بيشتر انجام مي شود

)Mike, 2004( در مطالعات متعدد تاثير اندازه بذر بر .
خصوصيات  جوانه زني، رشد و عملكرد گياهان زراعي 
مختلف بطور وسيعي بررسي شده است و معموال نشان 
داده اند كه بذور بزرگتر به جوانه زني باال، رشد قوي تر 

خواجه گياهچه و نهايتا عملكرد بيشتر منجر مي شوند (
).  در مطالعه Erickson, 1946و 1383 امام، ؛1373پور،

Helm  و Spilde) 1990 تاثير فاكتور اندازه بذر در سه (
سطح كوچك، متوسط و بزرگ روي سبز شدن گياهچه و 
عملكرد دانه جو و گندم بهاره مورد بررسي قرار گرفت و 

نتايج نشان داد كه  با افزايش اندازه بذر از كوچك به بزرگ  
 به 26تعداد بوته هاي استقرار يافته در گياه زراعي جو از 

 بوته بر مترمربع و عملكرد دانه 39 به 35 و در گندم از 28
 بوشل بر ايكر 48 به 44 و در گندم از 87 به 82در جو از 

افزايش يافت. در اين رابطه آنها بيان كردند دانه هاي 
كوچك ممكن است خيلي خوب جوانه بزنند، اما    

گياهچه هاي كوچكتر و ضعيف تر توليد خواهند كرد و 
ها رشد بطئي تر، قدرت پنجه زني كمتر و  اين گياهچه

هاي حاصل ازآنها نسبت به بذور درشت  عملكرد تك بوته
كمتر است و چنين گياهچه هايي توانايي كمتري در رقابت 

هرز، مقاومت به بيماريها و استرسها مخصوصاً  با علفهاي
در ابتداي فصل رشد دارند. الزم به ذكر است كه نتايج 

خصوصيات كيفي تحت تاثير نوع بذر و شرايط زراعي نيز 
گيرد. درشتي گياهچه ها به اندازة بذر و عمق قرار مي

كاشت آن بستگي دارد. بدينصورت كه هر چه بذرهاي 
كاشته شده درشت تر باشند، نهالبذرها درشت تر است. بر 
عكس، عمق زيادتر كاشت باعث كوچكتر شدن اندازه ي 

تاثير ) 1984 (Roberston). 1383نهالبذر مي شود (امام، 
وزن بذر و عمق كاشت روي عملكرد دانه گندم زمستانه 

مورد بررسي قرار داد و چنين نتيجه گيري كرد كه با 
 در كشت عميق عملكرد دانه 62 به 58افزايش وزن دانه از 

 بوشل بر 61 به 59 و در عمق كاشت نرمال از 52 به 46از 
) با مطالعه 1989 و همكاران (Khah .ايكر افزايش يافتند
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بر روي گندم مشاهده كردند كه بذور گندم بهاره با ويگور 
پايين در تاريخ كاشت ديرتر از حد معمول يا در تراكم بوته 

 و Singhكمتر عملكرد پايين تري توليد مي كنند. 
Kailasanathan) 1976 نيز بيان كردند، بذور بزرگتر (

گندم بهاره تحت شرايط كشت دير نسبت به بذور كوچكتر 
 و  Mianعملكرد بيشتري نشان داد. در حالي كه 

Nafziger) 1992 نتيجه گرفتند كه اندازه بذر اثر كمي (
روي سبز شدن گندم زمستانه دارد. 

 

 

مواد و روش ها 
 بررسي تاثير اندازه بذر بر  بمنظور

درصد ظهور و استقرار گياهچه ارقام مختلف گلرنگ در  
، در موسسه تحقيقات ثبت و 1387مزرعه، تحقيقي در سال 

گواهي بذر ونهال بصورت آزمايش  عاملي (فاكتوريل) 
 بر پايه طرح كامالً تصادفي با سه تكرار به اجرا در 4×3

آمد. فاكتورهاي  آزمايش  شامل چهار رقم گلرنگ (گلدشت، 
پديده، محلي اصفهان و سينا) و سه اندازه بذر (ريز، درشت 

و شاهد) بود. به منظور اجراي آزمايش ابتدا با استفاده از 
غربالهاي مناسب در دو سايز مختلف بذرهاي هر رقم به 
دو گروه ريز و درشت تقسيم شد و سپس بذور در اول 

 در مزرعه پژوهشي موسسه تحقيقات ثبت و 1387آبان ماه 
گواهي بذر و نهال در كرج كشت گرديد. هر واحد 

 متر شامل 5/2× 4آزمايشي شامل يك كرت زراعي به ابعاد 
 متر بود كه روي هر 5/0 متر و به فاصله 4 خط بطول 5

 عدد بذر كاشته شد. به مظور محاسبه 120خط تعداد 
درصد و سرعت ظهور و سرعت ظهور تجمعي پس از 

شروع ظهور گياهچه ها هر روز تعداد گياهجه هاي ظاهر 
شده شمارش شد تا زمانيكه تعداد گياهچه هاي ظاهر شده 
ثابت شد و ديگر ظهوري در مزرعه مشاهده نگرديد سپس 

با استفاده از فرمولهاي زير محاسبه گرديد. 
 Field Emergenceسرعت ظهور گياهچه ها در مزرعه

Rate (FER) :بااستفاده از رابطه زير تعيين گرديد 
 

  FERتعداد روز از كاشت تا پايان يادداشت برداري/ درصد نهايي ظهور گياهچه ها= 

 Cumulative Emergenceسرعت ظهور تجمعي

Rate (CER) گياهچه ها در مزرعه نبز با استفاده از 
: (Orchard, 1977)شد رابطه زير محاسبه 

 
 CER+ ... + تعداد روز تا شمارش نخست/ تعداد گياهچه هاي روز نخست=

 تعداد روز تا آخرين شمارش/ تعداد گياهچه هاي شمارش شده روز آخر 
 

همچنين به منظور بررسي تأثير اندازه بذر بر عملكرد و 
اجزاء عملكرد گلرنگ در آخر فصل از هر كرت با حذف 
خطوط حاشيه يك نمونه يك متر مربعي برداشت و تعداد 

قوزه، تعداد دانه در قوزه، قطر قوزه، وزن هزاردانه و 
عملكرد دانه اندازه گيري شد. به منظور تبعيت داده هاي 

درصدي از توزيع نرمال، تبديل داده هاي خام صفات  
درصد درصد ظهورمزرعه انجام شد . سپس كليه داده ها،  

 تجزيه و تحليل آماري شدند.   SASبوسيله نرم افزار 
براي مقايسه ميانگين داده ها نيز از آزمون دانكن استفاده 

 گرديد.
 
  

نتايج 
نتايج آناليز واريانس مشخص ساخت كه اثر رقم 

). مقايسه 1اكثر صفات مورد بررسي معني دار بود (جدول 
ميانگين ها به روش دانكن نشان داد كه رقم گلدشت با 

%)، سرعت 22/86دارابودن بيشترين مقدار درصد ظهور (
)، تعداد قوزه 77/62)، وزن هزار دانه (96/25ظهور (

) 95/30)، قطر قوزه (44/43)، تعداد دانه در قوزه (23/56(
 گرم در مترمربع) نسبت به ساير 44/255و عمكرد دانه (

). فقط در 2ارقام از وضعيت بهتري برخوردار بود (جدول 
 سانتي متر 33/125مورد صفت ارتفاع بوته رقم پديده با 

حداكثر ارتفاع را در بين ارقام مورد بررسي دارا بود. 
تأثير اندازه بذر بر درصد ظهور، سرعت ظهور، سرعت 

ظهور تجمعي، وزن هزار دانه و عملكرد دانه معني دار بود 
). مقايسه ميانگين ها به روش دانكن نشان داد كه 1(جدول 

بذور درشت به ترتيب نسبت به بذور شاهد و بذور ريز از 
). بنحويكه بذور 2وضعيت بهتري برخوردار بودند (جدول

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 تأثير اندازه بذر بر صفات كمي، درصد ظهور و استقرار گياهچه گلرنگ در شرايط مزرعه/ 

  

)، وزن هزار دانه 75/80درشت بيشترين درصد ظهور (
 گرم در مترمربع) را 75/230) و عملكرد دانه (96/51(

نسبت به ساير بذور دارا بودند. در مورد سرعت ظهور و 
سرعت ظهور تجمعي مشاهده شد كه بذور ريز داراي 

حداكثر مقدار مي باشند و بذور شاهد و درشت در رده 
هاي بعدي قرار مي گيرند. بدور ريز احتماالً بدليل نياز 

كمتر به جذب آب نسبت به بذور درشت از سرعت ظهور 
و سرعت ظهور تجمعي بيشتري برخوردار بودند ولي با 

اين وجود با توجه به شرايط موجود در خاك بذور درشت 
هر چند سرعت ظهور كمتري داشتند ولي بدليل دارا بودن 

ذخيره غذايي بيشتر و قدرت رويش بيشتر در نهايت درصد 
 ).2ظهور بيشتري داشتند (جدول 

 
 

بحث 
Ries و Everson) 1973 در مطالعه اي رابطه (

بين اندازه بذر و قدرت رويش گياهچه ارقام گندم را مورد 
بررسي قرار داده و نتيجه گرفتند كه در گندم اندازه بذر 

همبستگي مثبت با ويگور بذر دارد بطوريكه بذور    
در مطالعه  درشت تر گياهچه هاي قوي تر توليد مي كنند.

Helm  وSpilde) 1990 گياهچه 100) متوسط وزن سبز 
گندم حاصل از بذور سبك و سنگين (فاكتور وزن بذر در 

 پوند 60 و  54-9/59، 45-9/44، 40-9/44چهار سطح ( 
بر بوشل) را مورد بررسي قرار داده و نشان دادند با افزايش 

 گياهچه از 100، متوسط وزن سبز 60 به 40وزن بذر از 
 گرم افزايش يافت. توليد گياهچه هايي با وزن 9/10 به 8/3

تر و وزن خشك بيشتر نيز مي تواند بعلت اندوخته مواد 
غذايي بيشتر در بذور بزرگتر باشد. هرچند بذور بزرگتر 

توان بيشتري براي خروج از خاك دارند ولي بدليل داشتن 
سطح تماس زيادتر، گياهچه هاي در حال خروج با 

مقاومت بيشتري از طرف خاك روبرو مي باشند و اين 
عامل مي تواند باعث كاهش درصد سبز در بزرگترين 

) با مطالعه بر 1987 و همكاران (Kawade اندازه گردد.
) Andreasen) 2004 و  Larsenروي گياه زراعي ارزن،

با مطالعه بر روي گراسها مشاهده كردند كه درصد جوانه 
زدن بذر و سبز شدن گياهچه در بذور بزرگ نسبت به 

بذور كوچك افزايش يافتند. ساير محققين نيز اين موضوع 
 ;Willenborg et al.,2005را تاييد كرده اند. (

Mathur et al., 1982; Helm and Spilde, 
مفهوم كيفيت بذر به بيان دقيق از سه جزء قابل . )1990

تفكيك كه عبارتند از سالمت بذر، قابليت زنده بودن (قوه 
ناميه) بذر و گياهي كه از آن بذر حاصل مي شود، تشكيل 

مي گردد. در بررسي جزء سوم اين مفهوم مواردي نظير 
توانايي توده بذر براي توليد گياهچه عادي و توانايي بالقوه 

ظهور گياهچه عادي و توانايي بالقوه ظهور گياهچه در 
مزرعه و يكنواختي گياهان توليد شده مد نظر قرار        

مي گيرند.  اين بدان معني است بذوري كه توانايي جوانه 
زني ورويش گياهچه باالتري داشته باشند،  از كيفيت 

مطلوبتري برخوردارند. اندازه و يكنواختي بذر از 
اجزاءكيفيت فيزيكي بذر به شمار مي رود كه از طريق 
جوانه زني و سبز شدن بر تراكم در واحد سطح و در 

نهايت بر عملكرد محصول تاثير مي گذارد. يكي از اهداف 
عمليات فرآوري بذر، ارتقاء كيفيت فيزيكي بذر (خلوص و 
اندازه) مي باشد كه با استفاده از عمليات بوجاري و درجه 
بندي بذور انجام مي شود. در حال حاضر عمليات درجه 
بندي بذور بسته به ارزش و حجم توليد و... تنها در مورد 

شود. نتايج حاصل  بعضي محصوالت نظير ذرت انجام مي
از اين مطالعه نشان مي دهد كه اندازه بذر بر درصد ظهور 

گياهچه ها، عملكرد و وزن هزار دانه بذور حاصله تأثير 
معني داري داشت بنحويكه بذور درشت از وضعيت بهتري 

برخوردار بودند و گياهچه هاي حاصل از بذور ريز 
كوچكتر و ضعيف تر خواهند بود و ممكن است رشد 

بطئي تر و توانايي كمتري در رقابت با علفهاي هرز، 
مقاومت به بيماريها و استرسها  مخصوصا در ابتداي فصل 
رشد داشته و بدين طريق اجزاء عملكرد و عملكرد دانه را 

تحت تاثير قرار دهند. در حال حاضر معموال كشاورزان 
بمنظور جلوگيري از كاهش درصد سبز مزرعه و تراكم 
بوته در واحد سطح با در نظر گرفت عواملي نظير عدم 

رعايت كشت بموقع (كشت كرپه)، بستر نامناسب خاك، 
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كشت دستي و...  عليرغم توصيه تحقيقات، بذر بيشتري در 
الزم به ذكر است كيفيت  واحد سطح استفاده مي كنند.

نامطلوب بذر و بذوري كه قوه ناميه پايين و يا گياهچه 
هاي ضعيف توليد مي كنند نيز مي تواند مزيد علت باشد. 

با توجه به اينكه در سالهاي اخير شركتهاي خصوصي نيز به 
توليد بذر پرداخته اند، دادن ارزش واقعي به بذر بر اساس 

كيفيت آنها، باعث رقابت توليد كنندگان بذر در جهت 
ارتقاء كيفيت بذر خواهد شد. از اين نظر قدرت انتخاب 
خريدار بذر افزايش مي يابد،  بدينصورت كه با توجه به 

توانايي خريد و شرايط كشت از نظر كيفيت آب، خاك و 
...... قادر به انتخاب بذر با خصوصيات كيفي متفاوت 

خواهد بود. كشت بذور با اندازه يكسان، يكنواختي در 
سبزشدن مزرعه و مراحل بعدي دوره رشد گياه را بدنبال 

دارد و از آنجا كه يكي از علل مصرف بيش از حد بذر در 
زمان كاشت، عدم اطمينان كشاورز از سبز شدن مزرعه و 

استقرار مطلوب بوته  مي باشد، با انتخاب سايز بذر با  
خصوصيات كيفي مطلوبتر،  ميزان مصرف بذر در واحد 

سطح كاهش مي يابد. 
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- نتايج تجزيه آماري خصوصيات گلرنگ تحت تاثير رقم و اندازه بذر1جدول  
درجه  ميانگين مربعات

 آزادي

 منابع

  تغييرات
درصد 
 ظهور 

سرعت 
ظهور 
 

سرعت ظهور 
 تجمعي

ارتفاع 
 بوته

وزن هزار 
 دانه

تعداد  
 قوزه

تعدا دانه 
  در قوزه

قطر  
قوزه 

عملكرد  
دانه 

**77/261 **718/0 **18/72 ns58/35 ns56/4 ns75/37 ns77/24 ns083/1 **86/1406 2  تكرار
 رقم 3 36/14285** 12/57** 29/1306** 1681** 99/1132** 91/814** 46/209** 311/2** 77/1100**

**52/435 **47/2 **86/84 ns33/64 **56/340 ns58/112 ns11/36 ns96/3 **86/6161 2 اندازه بذر 
ns19/27 ns0476/0 ns039/2 ns22/20 ns42/17 *80/449 ns518/42 ns14/1 ns083/224 6 رقم × اندازه بذر 

 خطا 22 89/196 163/4 474/68 931/124 834/13 492/62 964/3 1083/0 05/33

 درصد. 1 و 5  به ترتيب نشانگر معني دار بودن اثر عامل آزمايشي در سطح احتمال **و *
 

- مقايسه ميانگين هاي خصوصيات گلرنگ تحت تاثير رقم و اندازه بذر. 2جدول 

سرعت ظهور درصد ظهور  منابع تغييرات
 

عملكرد دانه قطر قوزه  تعدا دانه در قوزه تعداد قوزه وزن هزاردانه ارتفاع بوته سرعت ظهور تجمعي

 رقم

 b55/75 b85/3 b16/22 c11/103 b35/42 bc56/33 b44/43 a33/30 b11/207 محلي اصفهان
 b89/75 b86/3 b18/22 a33/125 c46/37 b38 a22/53 b2/28 b77/204 پديده

گلدشت 
 سينا

a22/86 
c44/59 

a14/4 
c97/2 

a96/25 
c47/14 

b11/114 
bc44/108 

a77/62 
b73/42 

a223/56 
c55/23 

a66/56 
c77/29 

a95/30 
c37/25 

a44/255 
c88/157 

 اندازه بذر

 b83/63 a125/4 a95/23 a08/110 c37/41 a35 a16/47 a37/29 c186 ريز
 a75/80 c22/3 b64/18 a25/114 a96/51 a41/37 a83/43 a45/28 a75/230 درشت
 b25/73 b78/3 c008/21 a91/113 b64/45 a08/41 a33/46 a31/28 b167/202 شاهد

 % مي باشند.5اعدادي كه در هر ستون حداقل داراي يك حرف مشترك هستند، فاقد اختالف معني دار با آزمون دانكن در سطح 
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  ساده بين صفات مورد بررسي گلرنگ تحت تاثير رقم و اندازه بذر - ضرائب همبستگي3جدول 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

-درصد 1
 ظهور

1         

-سرعت 2
 ظهور

**446/0 1        

-سرعت ظهور 3
 تجمعي

**518/0 **84/0 1       

-ارتفاع 4
بوته 

 
 

ns20/0 ns072/0 ns053/0 1      

-وزن 5
 هزاردانه

**52/0 ns028/0 ns22/0 ns056/0 1     

-تعداد 6
 قوزه

**48/0 *34/0 **44/0 ns24/0 *42/0 1    

- تعداد دانه 7
 در قوزه

**521/0 **557/0 **687/0 ns32/0 ns26/0 ns58/0 1   

- قطر 8
 قوزه

**46/0 **49/0 **61/0 ns134/0- *329/0 **47/0 **64/0 1  

-وزن 9
كل دانه 

**85/0 ns31/0 **55/0 ns20/0 **714/0 **61/0 **55/0 **471/0 1 

  درصد1 و 5*و ** به ترتيب نشانگر معني دار بودن اثر عامل آزمايشي در سطح احتمال 
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