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Abstract 

 
In order to study genetic diversity of some Daturea ecotypes based on morphological characteristics, Six 

ecotypes were collected from different parts of the country (Hamedan, Tehran, Gilan, Mashhad, Ardabil and 

Moghan). An experiment was conducted based on Completely Randomized Design with three replications in 2014. 

According to the results difference among genotypes were significant in the leaf length mean, leaf width mean and 

number of seeds per head at 1% probability level and on the main stem height, internodes length, angle and leaf area 

index mean at 5% probability level. Ardabil ecotype had the highest length and width of the leaf. Also Mashhad and 

Hamedan ecotypes had the highest number of seeds and Moghan had the lowest seed number in the capsule. The 

correlation coefficients showed that the maximum positive correlation was between fresh weight and total plant 

fresh weight (r= 0.98) and negative correlation between stem dry weight and number of seeds (r= -0.92). In this 

study, factor analysis were placed measured features in five main and independent factors. Factors with eigenvalues 

higher than one were justified 100 percent of total variance. Based on the cluster analysis, six studied ecotypes were 

in two groups. The first group consists of Ardabil, Hamedan, Mashhad and Moghan and the second group Gilan and 

Tehran ecotypes. 
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 بر اساس صفات مورفولوژیکی( .Daturea stramonium Lهای تاتوره )بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ
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 (m_ebrahim@uma.ac.ir)رابط :  آدرس رایانامه نویسنده

 چکیده

های تاتوره بر اساس صفات مورفولوژیکی، شش توده از نقاط مختلف کشور به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده

 1333آوری شدند و آزمایشی بر پایه طرح کامالً تصادفی با سه تکرار در سال )همدان، تهران، گیالن، مشهد، اردبیل و مغان( جمع

های مورد مطالعه برای صفات متوسط طول برگ، متوسط عرض برگ و تعداد واریانس ژنوتیپ انجام گرفت. بر اساس نتایج تجزیه

بذر در غوزه در سطح احتمال یک درصد و برای صفات ارتفاع ساقه اصلی، طول میانگره، زاویه قرارگیری برگ و متوسط شاخص 

بطوری که توده اردبیل از بیشترین طول و عرض برگ برخوردار بود. دار بودند. سطح یرگ در سطح احتمال پنج درصد معنی

های مشهد و همدان دارای بیشترین و مغان دارای کمترین تعداد بذر در کپسول بودند. ضرایب همبستگی بین صفات هچنین توده

تگی منفی بین وزن خشک ساقه ( و همبسr= 39/0ها با وزن تر کل گیاه )نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت بین وزن تر برگ

ها در این بررسی صفات مورد بررسی را در پنج عامل اصلی و مستقل قرار ( وجود داشت. تجزیه به عاملr= - 32/0با تعداد بذر )

ده ای شش تودرصد واریانس کل را توجیه کردند. بر اساس تجزیه خوشه 100ها با مقادیر ویژه بیشتر از یک، مجموعا داد. این عامل

های گیالن و های اردبیل، همدان، مشهد و مغان و گروه دوم شامل تودهمورد مطالعه در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل توده

 تهران بود.
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