
 ۳۵۷                                                                                 ۳۶۸ تا ۳۵۷، از صفحه ۱۳۸۶، فروردين ماه ۱، شماره ۶۰نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

 

 
 
 بلند يهاي گونه مرتعي علف گندم بررسـي تنوع و روند زوال بذر نمونه

 (Agropyron elongatum) موجود در بانك ژن منابع طبيعي 
 

 ۳محمد جعفري و ۲حسن مداح عارفي، ۱* عبديلهنورا

  ، ايران استاديار دانشگاه آزاد اسالمي اراک۱
 ، ايراناستاديار مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ۲

 ، ايران دانشگاه تهران،دانشكده منابع طبيعي گروه احيای مناطق خشک و کوهستاني، استاد ۳

 )۷/۱۲/۸۴: ، تاريخ تصويب۲۰/۱۱/۸۱: تاريخ دريافت(

 
 چكيده 

 Agropyronها، گونه ي، از خانواده گراس بانك ژن منابع طبيعدرهاي موجود  نمونهبذر وال د زمنظور بررسي و ارزيابي تنوع و رون به

elongatum   آن با منشأ داخلي و خارجي در دو آزمايش جداگانه ژرميناتور و گلخانه در طرح كامالً تصادفي بذرهاینمونه از  ۱۱انتخاب و 

زني،  زني و بنيه بذر و در آزمايش گلخانه، درصد جوانه ناميه، سرعت جوانه   آزمايش ژرميناتور، صفات قوهدر. شدندبا سه تكرار آزمايش 

در بدو  بذرهادانه ناميه و وزن هزار  قوهدر ضمن  .گيري شد طول ريشه در چهل روزگي اندازهزني، ارتفاع گياه، تعداد پنجه و  جوانهسرعت 

. هاي مورد آزمون، نشان داد داري را بين نمونه ، اختالف معني بررسینتايج تجزيه واريانس صفات مورد. دگيري شده بو ورود به سردخانه اندازه

  بيانگرآماري اختالف نشان دادند كهها، از نظر  خانه، بنيه بذر و طول ريشه نمونهزني در ژرميناتور و گل ناميه، سرعت جوانه  كاهش قوهصفات 

همچنين بين سرعت . دست آمده در ژرميناتور با شرايط گلخانه همبستگي نزديكي نشان داد هرايب همبستگي نتايج بض. است  ها تنوع بين نمونه

بنابراين سرعت . وسيله مدل رگرسيوني گام به گام تأييد شد هاين همبستگي ب.  وجود داشتزيادیزني و بنيه بذر در ژرميناتور همبستگي  هجوان

زني در ژرميناتور و  زني در گلخانه، سرعت جوانه ناميه با صفات درصد جوانه  كاهش قوه. دهد دست مي هزني برآورد خوبي از بنيه بذر ب جوانه

يابد، بلكه سرعت  ناميه كاهش مي  تنها قوه بنابراين در پديده زوال بذر نه. داري نشان داد انه، بنيه بذر و طول ريشه همبستگي منفي معنيگلخ

ار حت تأثير منشأ بذر قرشدت ت بهناميه   در اين تحقيق كاهش قوه. يابد در گلخانه نيز كاهش مي  زني، بنيه بذر و رشد اوليه ريشه گياه جوانه

طور  هتوان ب بنابراين نمي.  شرايط انجام آزمايش حاضر، تفكيك اثر دوره نگهداري بذر در سردخانه از اثر منشأ بذر، ناممكن بود درداشت و

ت طور منفرد صور هبراي هر نمونه ب، ريزي احيا  برنامهد و بايکرد اين گونه را پس از چند سال تكثير و احيا بذرهای كه کرد دقيقي پيشنهاد

 .گيرد

 
 بنيه بذر و زني ناميه، سرعت جوانه  ، تنوع، زوال بذر، قوه Agropyron elongatum :هاي كليدي واژه
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 مقدمه
هـاي طبيعـي، برخـي از         سيسـتم كودليل تخريب ا   امروزه به  

منقـرض شـده و     ،هـاي گيـاهي     ها و بسـياري از اكوتيـپ       گونه
 ،شــيب. وقــوع پيوســته  اســت بــهفرســايش ژنــي محسوســي 

 موجـب   ،شرايط آب و هوايي و ميكروكليمايي متفـاوت       ،ارتفاع
يكـي از   ). ۵( شـود   مـي  هـاي مختلـف     وجود آمـدن اكوتيـپ      به

مختلـف و ايجـاد   آوري بـذر از منـاطق    ترين اهداف جمـع   مهم
. تع اسـ  هاي متنـو    اي از ژنوتيپ     رسيدن به مجموعه   ،بانك ژن 

هـاي مختلـف يـك        ها و جمعيت   نياز به وجود تنوع در اكوتيپ     
جاد و تقويت بانـك     آوري بذر از مناطق مختلف و اي        گونه، جمع 

 از  ، در سراسـر جهـان     ،بانك ژن گياهي  . كند ژن را توجيه مي   
  منـابع تجديـد    یا و احي   حفاظت ، شناسايي ،آوري   جمع طريق

ش گيـاهي   نقش مهمي در حفظ و بقـاي پوشـ   ،شونده گياهي 
 .داي آن دار وتنوع گونه

ناميـه خـود را حفـظ          تواننـد قـوه     مي هامدت زماني كه بذر    
عوامـل مختلفـي بـر      ). ۱۹(شـود      ناميده مي  ١طول عمر , كنند

مديريت بهينه  برای  طول عمر بذر تأثير دارند كه شناخت آنها         
وضعيت آب .  اهميت دارداري و حفاظت بذر در سردخانهانبارد

  ،رسـيدگي و بلـوغ فيزيولـوژيكي       ،آوري  و هوايي زمـان جمـع     
 گونـه يـا     ،محتواي رطوبتي بذر در زمان برداشت و نگهـداري        

 أ يـا منشـ    ٢ پروونـانس   و )۱۳( عوامل ژنتيكي    ،)۱۴(نمونه بذر   
 .ندرو شمار می بهمر بذر ثر بر طول عؤعوامل م از) ۱۷(ر بذ
 ،دهنـده درجـه زنـده بـودن بـذر           نشـان  ،٣ناميـه   درصد قوه  

هاي الزم براي كاتاليز      هاي متابوليكي و دارا بودن آنزيم       فعاليت
). ۱۱( اسـت زنـي و رشـد گياهچـه          هـاي جوانـه     كردن فعاليت 

زنـي مشـابه، اغلـب در سـرعت           هاي بذر با درصـد جوانـه        توده
 روزي كـه الزم     تعـداد .  و رشد اوليـه تفـاوت دارنـد        ٤زني  جوانه

  توسـط   ، يـك تـوده جوانـه بزننـد        بذرهای درصد ٩٠است تا   

                                                 
 ‐۱ Longevity 

 ‐۲ Provenance 

 ‐۳ Viability 

‐۴  Speed of germination 

زنـي     شاخصي از سرعت جوانـه     عنوان  به) ١٩٧٤ ( و ميلر  ٥بلچر
زنـي را بـر       ، سـرعت جوانـه    )١٩٦٢ (٦ مـاگوير  .دشبذر استفاده   

طـي دوره   ) روز( زده در واحد زمان     جوانه هایحسب تعداد بذر  
 .زني بذر محاسبه كرد جوانه

 ٧ صفات مهم در ارزيابي كيفيـت بـذر شـاخص بنيـه            يكي از  
 ISTA المـللي آزمون بـذر     تعريف انجمن بين   بر اساس . است

ياتي از بذر   مجموع خصوص " ست از  ا  بنيه بذر عبارت   ،)١٩٨٥(
زنـي و   ارايي بذر را به هنگام جوانـه ليت و كعاكه سطح بالقوه ف 

  ".د کن مييينتعسبز شدن 
 ولي  ،ندارد و قابليت برگشت     استفرآيند جاري   ،  ٨زوال بذر  

 ،مناسب دما و رطوبت سردخانه يا انبـار       با حفاظت در شرايط     
هاي  زوال بذر در بين توده    . دادتوان سرعت زوال را كاهش       مي

طور انفرادي   به،  نه بذر  و هر نمو   استمختلف هر گونه متفاوت     
 سـرعت   ،كاهش قوه ناميه  . )۱۲( قابليت انبارداري خاصي دارد   

 ).۱۵ و ۱۱ (زوال بذر است های نشانهاز  ، و بنيه بذرزني جوانه
نسبت خوشـخوراك    بههاي    از گونهA. elongatumگياه  

 بـه شـوري و خشـكي    اي اسـت كـه   توليد مرتعي و علوفه   و پر 
 براي اصالح مراتع، ايجاد چراگـاه       دليلهمين    به و   استمقاوم  

ميـت  استپي و استپي كشـور اه      و توليد علوفه در مناطق نيمه     
ــادی دارد ــذ،از نظــر رفتــار انبــارداري ).۴ و ۱( زي  آن هایر ب

 اين گونه فاقد دوره خـواب بـوده و از           هایربذ. استارتدوكس  
كه براي يك نمونه     طوري ه ب ، برخوردار است  زيادیدير زيستي   

 سال نگهداري در شـرايط      ۱۰بذر مورد آزمون پس از گذشت       
 ). ۶( رسيد درصد۳۰ ناميه به   قوه،اتاق و اقليم شهرستان كرج

 در ای يي كه توزيـع مكـاني گسـترده        ها در اين تحقيق نمونه    

بررسـی    انتخـاب و   ،داشـتند ها و مناطق مختلف كشور       استان

 بررسـي تنـوع     ‐۱: اهـداف تحقيـق حاضـر عبارتنـد از        . دشدن

 ســرعت ،ناميــه   از لحــاظ حفــظ قــوههــا موجــود بــين نمونــه

                                                 
‐۵  Belcher and Miller 

‐۶  Maguire 

‐۷  Seed vigor 

‐۸  Seed deterioration 
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يـه بـذر و رشـد اوليـه در          زني در آزمايشگاه و گلخانه، بن       جوانه

ــه ــل  ‐۲ ،گلخان ــد و عوام ــؤ بررســي رون ــذر و م ــر زوال ب ثر ب

 شناخت روابـط    ‐۳ وها  راهكارهاي افزايش دوره نگهداري بذ    ر

 .بين صفاتي كه در كيفيت بذر مؤثرند
 

 ها مواد و روش

هـا   اين آزمايش در بخش بانك ژن مؤسسه تحقيقات جنگل         

 مـواد . برز كرج انجام شد   ع تحقيقاتي ال  مو مراتع، واقع در مجت    

ــامل   ــي ش ــورد بررس ــذ ۱۱م ــه از ب ــههایر نمون  .A  گون
elongatum  جـدول  ( بود موجود در بانك ژن منابع طبيعي

ـالص بــراي    عدد بذر ســالم و خـ       ۷۵ ،از هر نمونه بذري   ). ۱

شرايــط استــاندارد ژرمينــاتور و        (هـا   هـر يـك از آزمــايش    

 ۲۵ تكـرار    ۳خـاب و در     طور تصادفي انت   ه ب ،)كشت در گلخانه  

ــددي ــي    ،ع ــادفي بررس ــامالً تص ــرح ك ــب ط ــدند در قال .ش

 
 Agropyron elongatumهاي مورد آزمون گونه  ر نمونه خصوصيات بذ‐١جدول 

 دوره نگهداري

 )سال(
 ناميه اوليه قوه

وزن هزاردانه 

 )گرم(
 منشأ بذر

كد نمونه در 

 بانك ژن
 رديف شماره

 ۱ ۳۸ آمريكا ۴۴/۶ ۹۷ ۴

 ۲ ۱۹۳ آمريكا ۷۰/۵ ۱۰۰ ۵

 ۳ ۲۴۰ )هريس(تبريز  ۹۴/۵ ۱۰۰ ۴

 ۴ ۳۰۱ فائو ۴۴/۶ ۱۰۰ ۴

 ۵ ۴۵۳ )۲هريس(تبريز  ۴۰/۵ ۱۰۰ ۵

 ۶ ۶۸۵ تبريز ۲۰/۶ ۱۰۰ ۳

 ۷ ۷۱۱ تبريز ۷۰/۶ ۱۰۰ ۳

)تاكستان(قزوين  ۴۵/۶ ۱۰۰ ۲ ۷۷۴ ۸ 

 ۹ ۸۴۳ يزد ۸۰/۶ ۹۵ ۲

)فرودگاه(اروميه  ۱۰/۵ ۸۵ ۲ ۱۳۶۰ ۱۰ 

 ۱۱ ۱۷۵۵ )ساعتلو(وميه ار ۷۰/۵ ۱۰۰ ۲
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 آزمايش در شرايط ژرميناتور

  ،روف پتـري  هـا و ظـ     ابتدا تمام وسـايل كـار از جملـه پـنس          
  هيپوكلريت سديم  درصد ۱۰با محلول    هابذر. ضدعفوني شدند 

 دقيقه ضدعفوني شده و پـس از چنـدين          ۲مدت   به) وايتكس(
در ظـروف    ،بر روي كاغذ صـافي     ،شو با آب مقطر    و   بار شست 

هـر  . قرار داده شـدند    ،ترتيم سان ۹ قطر    بهري استريل شده    پت
  .كار رفت ه يك تكرار آزمايشي بعنوان بهظرف پتري 
ليتر محلول يـك در       ميلي ۵  به هر ظرف پتري حدود     نخست

زدايي و جلوگيري از رشد گندبرای ، آب مقطر هزار بنوميل در
  ،كشـت شـده   های   ظروف پتري حاوي بـذر     .ها اضافه شد   قارچ
 قبـل از انتقـال بـه         ،)ISTA) ۱۹۸۵اساس اسـتانداردهاي    رب

 ۰‐۵مدت يك هفته در انكوباتور در دمـاي بـين             به ،ژرميناتور
ــراردرجــه ســانتي ســپس درون اتاقــك رشــد . گرفتنــد گراد ق

ــايي ( ــركت آمريك ــاتور ســاخت ش ــدل BURROS ژرمين  م

 ، در دمـاي  متغيـر         درصـد  ۸۵‐۹۰با رطوبت نسـبي     ) ۱۸۴۸
  ساعت تاريكي در دماي حداقل۱۶يگراد با  درجه سانت۲۰‐۳۰

 ۱۰۰۰ ســاعت روشــنايي بــا نــور ۸و )  درجــه ســانتيگراد۲۰(
قـرار داده   )  درجـه سـانتيگراد    ۳۰( لوكس در دمـاي حـداكثر     

 پس از بازديدهاي روزانه از ظروف پتري در صورت نياز،. شدند
گيري صـفات مـورد      اندازه. دش الزم افزوده    مقداربه  آب مقطر   

 : انجام شدزيرشرح  بهبررسی 
در روز بيسـت و يكـم كـه         هاي عادي     تعداد جوانه : ناميه   قوه

ندارد  اسـتا   اين گونه در شرايط    هایرزني بذ   نهايت مدت جوانه  
ناميـه     قوه عنوان  بهحسب درصد محاسبه و      بر ،استژرميناتور  
 . دشيادداشت 

 هایبرداري از تعداد بـذر     داشتاساس ياد  بر :زني  سرعت جوانه 
هـاي چهـار روزه تـا روز          زده در هر ظرف پتري، در دوره       جوانه
:دشـ محاسـبه    با فرمول زير   ،)۱۹۶۲ ( ماگوير  روش  به ،بيستم

  

 

 

 

 هایعداد بذرحسب ت برهازني بذر سرعت جوانه  ،اين روش در  
 . آيد دست مي ه ب،روززده در واحد  جوانه

 ، روز ٢١هـا در مـدت       پس از رشد كـافي گياهچـه      : بنيه بذر 
ـ          طول س  طـور تصـادفي     هاقه و ريشه ده گياهچه از هر تكـرار ب

  روش بــهگيــري شــد و شــاخص بنيــه بــذر  انتخــاب و  انــدازه
 زيـر  بـا اسـتفاده از فرمـول         ،)١٩٧٠ ( و آندرسـون   ١عبدالبكي
 :دشمحاسبه 

)۲:(  
 شاخص بنيه بذر= ] زني درصد جوانه* به ميليمتر  )ساقه

  +ريشه( ها ميانگين طول گياهچه [/۱۰۰  

                                                 
‐۱ Abdul baki and Anderson 

 مايش گلخانهآز

 و بـه   ۲۰قطـر     بـه هاي پالستيكي      ابتدا گلدان  ،در اويل پاييز  
 يك حجم   ، سانتيمتر با مخلوط دو حجم خاك رس       ۳۰ارتفاع  

هـا ماننـد     نمونـه   پر شد و بذر    ماسه نرم و يك حجم خاكبرگ     
 در عمـق دو     ،آزمايش در شرايط ژرميناتور و بـا همـان نقشـه          

آبيـاري  . اده شـدند  سانتيمتري كشت و در فضـاي بـاز قـرار د          
يادداشت برداري ازصفات   . طور مرتب صورت گرفت    هها ب  گلدان

تعداد پنجه و  ، ارتفاع گياه،زني  سرعت جوانه،زني درصد جوانه
 :دش انجام زيرطول ريشه به شرح 

 تكرار(زده در هرگلدان      جوانه های تعداد بذر  :زني  درصد جوانه 
زني در   جوانهصدعنوان در پس از يك ماه از كاشت به) آزمايش

 .  گلخانه يادداشت شد

 زني  سرعت جوانه= 
 هاي عادي سبز شده تعداد گياهچه

 روزهاي اوليه شمارش
 + هاي عادي سبز شدهتعداد گياهچه  + …

روزهاي آخر شمارش
)۱:(  
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 هایبرداري از تعداد بـذر     داشتاساس ياد  بر :زني  سرعت جوانه 
اه و بـا     تا يك م   هاي چهار روزه    زده در هر گلدان در دوره      جوانه

 .شد محاسبه ۱استفاده ار فرمول 
 روز پس از كاشت، ۴۰: ارتفاع گياه، تعداد پنجه و طول ريشه  

 و ميانگين ارتفاع    طور تصادفي انتخاب   ه گياه ب  ۱۰از هر گلدان    
 . دش گياه يادداشتد پنجه و طول ريشه گياه، تعدا

 

 هارپيش بيني روند زوال بذ

دت زمـان الزم بـر      ناميـه در سـال و مـ          ميانگين كاهش قوه   
ناميه در شرايط نگهداري        افت قوه   درصد ۵۰حسب سال براي    

 ۶ الـي    ۳اي  هـ   با اسـتفاده از فرمـول      ،نسردخانه فعال بانك ژ   
 :دشمحاسبه 
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%⎯Vd =درصدرحسبناميه ب   ميانگين كاهش قوه  

 ∑ Vdi=   ها ناميه تمام نمونه  كاهش قوهمجموع 
Ni = ها تعداد نمونه 

=⎯P (year) ها در سـردخانه   ميانگين دوره نگهداري نمونه
 ل بانك ژنفعا

 P50 =  درصــد٥٠مــدت زمــان الزم برحســب ســال بــراي  
 ناميه در شرايط موجود سردخانه  كاهش قوه

Pi ∑=   ها در سردخانه فعـال بانـك ژن          دوره نگهداري نمونه
 برحسب سال

 

 

 محاسبات آماري

 تحـت   SASافزار    با استفاده از نرم    ،ها محاسبات آماري داده  
Windowsبه توصيه يزدي ،نوستبديل آرك سي.  انجام شد 

حسـب  هـايي كـه بر      بر روي داده   ،)۱۳۷۷( صمدي و همكاران  
 ،چون در نتايج تغييري حاصل نشـد       درصد بودند، انجام شد و    

 . دشهاي بدون تبديل استفاده  از داده
 ،عمـل آمـد    بـه هـا     مقايسه ميـانگين   ،تجزيه واريانس پس از   

. صـفات مختلـف محاسـبه شـد       ) CV (همچنين ضريب تنوع  
ناميه قـديمي و     ناميه كه حاصل اختالف قوه  كاهش قوهصفت  

ـ     ،جديد بود   ،جـاي دو صـفت يـاد شـده         هدر تجزيه واريانس ب
شده در    گيري تجزيه مركب صفات مشترك اندازه    . دشاستفاده  

 هـای  شـدن اثر   بـراي مشـخص    ،دو محيط ژرميناتور و گلخانه    
انگين صـفات مـورد     ميـ . ها انجـام شـد     متقابل محيط بر نمونه   

اساس مقادير حـداقل و حـداكثر دامنـه،         ها بر   در نمونه  بررسی
.  مقايســه شــدندLSDو مقــدار از ميــانگين انحــراف معيــار 

 تعيـين ارتبـاط بـين صـفات         بـرای ضرايب همبسـتگي سـاده      
تجزيـه  . دشـ به روش پيرسون محاسـبه       ،مختلف مورد آزمون  

بـا   نشان دادن ارتباط بنيه بـذر در ژرمينـاتور           برایرگرسيوني  
با اسـتفاده از مـدل تجزيـه         ،طرحير صفات مورد آزمون در      سا

 هابيني روند زوال بـذر  پيش. انجام شد ١رگرسيوني گام به گام
ها محاسـبه    ناميه تمام نمونه     انگين كاهش قوه  با استفاده از مي   

گين  با استفاده از ميـان     هارناميه بذ   اثر زمان بر كاهش قوه    . دش
سـاله در    و پـنج   چهـار     ، سـه   ،دوهاي    هايي كه در دوره     نمونه

 .بررسي شد ،سردخانه نگهداري شده بودند
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ‐۱ Stepwise regression 
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 نتايج

 ها تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين

    اظ صــفات مــورد هــا  از لحــ نتــايج تجزيــه واريــانس نمونــه 
  ،براساس نتايج اين جدول   . ده است ش ارائه   ٢ آزمون در جدول  

از نظـر    A. elongatum هایهـاي مختلـف بـذر    بين نمونه
ارتفـاع  دو صـفت    اسـتثناي    بـه گيري شده    تمامي صفات اندازه  

اخـتالف   درصـد    ١در سـطح     ،تعداد پنجـه در گلخانـه     گياه و   
 . وجود داردیدار معني

مشـاهده   ،)۳جـدول   ( هـا  با توجه به نتايج مقايسه ميـانگين      
ناميـه در      از نظـر حفـظ قـوه       ۱۹۳شود كه نمونـه شـماره         مي

 ۳۰۱ و نمونـه شـماره       هتـرين بـود   سردخانه فعال بانـك ژن ب     
 .پذيري را داشت بيشترين زوال

  ،۱۹۳هـاي شـماره       زني در گلخانه نمونـه      از نظر درصد جوانه   
 ۳۰۱ بيشــترين و نمونــه شــماره   ۷۷۴ و ۶۸۵  ،۴۵۳ ،۲۴۰

 .زني را دارا بودند كمترين درصد جوانه

با  ۷۱۱  شماره زني در ژرميناتور نمونه انهاز نظر سرعت جو
جوانه در روز در هر پتري، داراي  ۸۸/۳ زني انهسرعت جو

مترين  ك۳۰۱ه زني بود و نمونه شمار ت جوانهبيشترين سرع
 .تزني را داش سرعت جوانه

 ۶۸۵  ،۱۹۳  ،۳۸هاي شـماره      از نظر شاخص بنيه بذر نمونه     
هـا اخـتالف     ساير نمونه و با    ند بيشترين بنيه را داشت     ،۷۱۱و  

كمترين شـاخص    ۳۰۱ه  ه شمار  نشان دادند و نمون    یدار  معني
هـاي    لخانه نمونـه  زني در گ    از نظر سرعت جوانه   . بنيه را داشت  

ــانگين ۷۷۴ و ۴۵۳ ،۲۴۰شــماره  ــا مي   و۷۰/۱ ،۷۳/۱هــاي  ب
 سـرعت   يشـترين  ب  ،زده در روز در هر گلدان       گياه جوانه  ۷۵/۱

زنـي     با سرعت جوانـه    ۳۰۱ه  و نمونه شمار  داشتند  زني را     جوانه
 .زني را داشت  جوانه، كندترين سرعت۷/۰
 را   ميـانگين   كمتـرين  ٣٠١ نمونه شـماره     ،نظر طول ريشه   از

 . نشان دادیدار  اختالف معنيها هداشت و با ساير نمون

 
 Agropyron elongatum ر گونههاي بذ گيري شده براي نمونه  تجزيه واريانس صفات مختلف اندازه‐۲جدول 

C.V. F ميانگين مربعات مقدار تيماردرجه آزادي  ها شده نمونه گيري  صفات اندازه

٤٧/٤١  ٤٠/٢٤  ** ٢٤/١٢٥٦ ناميه در ژرميناتور  درصد كاهش قوه ۱۰ 

٣٣/٩  ١٩/٢٢  ** ٦٠/١٢٦٠ ناميه در ژرميناتور  درصد قوه ۱۰   
١٣/٢٢  ٩٥/٤  ** ٠٠/٢ زني در ژرميناتور سرعت جوانه ۱۰   
٨٤/١٩  ٧٩/٥  ** ٨٤/٩٢٦  بنيه بذر در ژرميناتور ۱۰ 
٤٠/١٠  ٤٨/١٢  ** ٨٢/٩٢٦ زني در گلخانه درصد جوانه ۱۰   
١٢/١٠  ١٩/١٤  ** ٣٢/٠ زني در گلخانه سرعت جوانه ۱۰   
٤٦/٩  ٢٦/١  ns ٧٥/١ )مترسانتي(ارتفاع گياه در گلخانه  ۱۰   

٥٧/١٣  ٥٧/٠  ns ١١/٠  تعداد پنجه در گلخانه ۱۰ 
١٨/١٦  ٢٦/١٠  ** ٦١/١٤٧ )سانتيمتر(طول ريشه در گلخانه  ۱۰   

 دار  غير معني = ns درصد  ۱دار در سطح  معني=    **
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 Agropyron elongatum  ر گونههاي بذ گيري شده براي نمونه دازهمقايسه ميانگين صفات مختلف ان ‐۳جدول 

طول ريشه 
در گلخانه 

)سانتيمتر(

تعداد 
پنجه در 
 گلخانه

ارتفاع گياه 
در گلخانه  

)سانتيمتر(

سرعت 
زني  جوانه

در گلخانه

نيه بذر درب
ژرميناتور

سرعت 
زني در  جوانه

 ژرميناتور

درصد 
زني   جوانه

در گلخانه

كاهش درصد 
ناميه در  قوه

 سردخانه

 
شماره 
 نمونه
 

۶۵/۲۵ ۳۳/۳ ۴۷/۱۳ ۵۳/۱ ۰۸/۷۴ ۷۶/۲ ۰۰/۸۵ ۰۰/۲۲ ۳۸ 
۴۴/۲۶ ۴۷/۳ ۴۷/۱۱ ۶۷/۱ ۲۱/۸۰ ۴۱/۳ ۳۳/۹۳ ۶۷/۱ ۱۹۳ 
۷۹/۲۳ ۰۰/۳ ۸۳/۱۱ ۷۳/۱ ۶۲/۴۹ ۵۱/۲ ۶۷/۹۶ ۳۳/۸ ۲۴۰ 
۰۰/۳ ۴۷/۳ ۵۳/۱۱ ۷۰/۰ ۰۳/۱۸ ۹۷/۰ ۶۷/۴۱ ۰۰/۷۵ ۳۰۱ 
۵۲/۲۹ ۱۳/۳ ۱۳/۱۲ ۷۰/۱ ۳۷/۶۶ ۶۳/۳ ۳۳/۹۳ ۰۱/۵ ۴۵۳ 
۲۸/۲۶ ۴۰/۳ ۷۷/۱۳ ۶۸/۱ ۲۴/۷۵ ۶۰/۳ ۳۳/۹۳ ۶۷/۶ ۶۸۵ 
۸۳/۲۶ ۴۰/۳ ۹۷/۱۱ ۵۶/۱ ۸۱/۷۶ ۸۸/۳ ۳۳/۸۸ ۰۰/۱۰ ۷۱۱ 
۰۰/۲۳ ۲۷/۳ ۶۳/۱۲ ۷۵/۱ ۰۴/۷۲ ۴۵/۳ ۰۰/۹۵ ۳۳/۸ ۷۷۴ 
۳۹/۲۴ ۰۰/۳ ۶۳/۱۲ ۶۱/۱ ۸۹/۵۹ ۵۸/۲ ۰۰/۹۰ ۳۳/۱۸ ۸۴۳ 
۹۶/۲۴ ۴۰/۳ ۱۳/۱۳ ۳۹/۱ ۸۴/۶۰ ۳۲/۳ ۶۷/۷۶ ۰۰/۱۰ ۱۳۶۰ 
۹۸/۲۳ ۶۰/۳ ۳۳/۱۲ ۰۶/۱ ۳۲/۶۸ ۶۹/۲ ۳۳/۵۸ ۰۰/۲۵ ۱۷۵۵ 
ميانگن كل ۳۰/۱۷ ۸۸/۸۲ ۹۸/۲ ۷۷/۶۳ ۴۹/۱ ۴۵/۱۲ ۳۲/۳ ۴۴/۲۳
حداقل دامنه ۶۷/۱ ۶۷/۴۱ ۹۷/۰ ۰۳/۱۸ ۷۰/۰ ۴۷/۱۱ ۰۰/۳ ۰۰/۳
حداكثر دامنه ۶۷/۹۶ ۶۷/۹۶ ۲۱/۸۰ ۲۱/۸۰ ۷۷/۱۳ ۷۷/۱۳ ۵۲/۲۹ ۵۲/۲۹
معيارانحراف  ۴۶/۲۰ ۵۶/۱۷ ۸۱/۰ ۵۷/۱۷ ۳۲/۰ ۷۶/۰ ۱۹/۰ ۰۱/۷
۷۲/۸ ۰۳/۱ ۷۱/۲ ۳۵/۰ ۱۲/۲۹ ۵۲/۱ ۸۳/۱۹ ۱۵/۱۶ LSDمقدار 

 

 بستگي و رگرسيون گام به گامنتايج ضرايب هم

 استفاده از آزمون همبستگي پيرسونضرايب همبستگي با  
 .A گونه ربذ هاي شده نمونه گيري بين صفات مختلف اندازه

elongatum  توجه به نتايج با . تمده اس آ۴در جدول
ناميه با صفات   شود كه صفت كاهش قوه حاصله، مالحظه مي

زني در ژرميناتور و  سرعت جوانه  ،زني در گلخانه درصد جوانه
رابطه  ،گلخانه، بنيه بذر در ژرميناتور و طول ريشه در گلخانه

ناميه در   نتايج نشان داد كه قوه. دار دارد منفي معني
زني در  سرعت جوانه ،زني در گلخانه با درصد جوانه ،ژرميناتور

ر ل ريشه د بنيه بذر در ژرميناتور و طو،ژرميناتور و گلخانه
 .داشتگلخانه، همبستگي مثبت 

 عنوان بهدر تجزيه رگرسيوني گام به گام از صفت بنيه بذر 
متغير وابسته در آزمايش ژرميناتور و ساير صفات مورد بررسي 

با توجه ). ۵ جدول ( متغيرهاي مستقل استفاده شدعنوان به
زني در ژرميناتور و طول ريشه  به نتايج، دو عامل سرعت جوانه

از واريانس  درصد ۶۳ مجموعدرنه وارد مدل شدند كه لخادر گ
قسمت دست آمده در اين  هنتايج ب. بنيه بذر را توضيح دادند

كه  طوري به ،با نتايج ضرايب همبستگي ساده مطابقت دارد
زني در  ضريب همبستگي ساده بين بنيه بذر با سرعت جوانه

 .بود) r+ =۷۴/۰ (ژرميناتور
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 Agropyron elongatum شده در گونه گيري   پيرسون بين صفات مختلف اندازهضرايب همبستگي ‐۴ جدول

تعداد  
 پنجه

ارتفاع 
گياه 

)مترسانتي(  

سرعت 
زني  جوانه

گلخانهدر   

بنيه بذر 
در 

 ژرميناتور

سرعت 
زني  جوانه
در 

ژرميناتور

وزن 
 هزاردانه

)گرم(  

درصد 
زني  جوانه

گلخانهدر 

ناميه  قوه
در  

ژرميناتور

كاهش 
اميهن قوه  

 

        - ۹۸/۰  ناميه در ژرميناتور قوه **

       ۷۶/۰ ** - ۷۶/۰ ** 
 زني در درصد جوانه
 گلخانه

      - ۲۶/۰  - ۱۹/۰  - ۰۹/۰  )گرم (وزن هزاردانه 

     ۰۹/۰  ۵۵/۰ ** ۸۲/۰ ** - ۸۲/۰ ** 
زني در  سرعت جوانه
 ژرميناتور

    ۷۴/۰ ** ۰۸/۰  ۴۹/۰ ** ۷۳/۰ ** - ۷۲/۰  توربنيه بذر در ژرمينا **

   ۵۲/۰ ** ۵۶/۰ ** ۲۵/۰  ۹۹/۰ ** ۷۸/۰ ** - ۷۸/۰ ** 
زني در  سرعت جوانه
 گلخانه

  ۱۱/۰  ۲۸/۰  ۲۷/۰  - ۲۷/۰  ۱۱/۰  ۱۲/۰  - ۱۶/۰  )سانتيمتر (ارتفاع گياه 

 - ۲۰/۰  - ۲۳/۰  - ۰۷/۰  - ۲۰/۰  - ۱۳/۰  - ۱۹/۰  - ۱۸/۰  ۱۷/۰  تعداد پنجه 
۰۳/۰  ۲۸/۰  ۶۴/۰ ** ۶۵/۰ ** ۵۵/۰ ** ۰۵/۰  ۶۲/۰ ** ۷۶/۰ * - ۷۸/۰  )سانتيمتر (ول ريشهط **

  درصد۱دار در سطح  معني= ** درصد   ۵دار در سطح  معني= *

 
 

 

 Agropyron elongatum  در گونه بررسی نتايج تجزيه رگرسيون گام به گام  بنيه بذر در ژرميناتور با ساير صفات مورد‐۵جدول 

R۲ F خطاي استاندارد مجموع مربعات  صفات ضريب رگرسيون

۵۴/۰  ۴۷/۱۶ ** ۶۷/۲۶۱۰  ۷۸/۲  ۲۹/۱۱  
زني در  سرعت جوانه

 ژرميناتور
۶۳/۰  ۸۵/۶ * ۶۰/۱۰۸۵  ۳۶/۰  ۹۴/۰ شه در گلخانهيطول ر   

  درصد۱دار در سطح  معني= **   درصد۵دار در سطح  معني= *
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ناميه  هاي مورد آزمون از نظر كاهش قوه مقايسه نمونه

 و زوال بذر
هـاي مـورد     ونهناميه و دوره نگهداري نم      ميانگين كاهش قوه  

 ،بـا توجـه بـه ايـن جـدول         . آمـده اسـت    ۶ آزمون، در جدول  
دت زمان الزم بر حسب     ناميه در سال و م       ميانگين كاهش قوه  

 در شـرايط نگهـداري    ناميـه    افـت قـوه     درصـد  ۵۰ي  سال بـرا  
 ۶ الـي    ۳ هـاي    با اسـتفاده از فرمـول      ،نسردخانه فعال بانك ژ   

 . محاسبه شده است) ها قسمت مواد و روش(

 هایميانگين دوره نگهـداري بـذر      ، ۶ براساس نتايج جدول   
A. elongatum ، ۱۸/۳ ـ ،ناميه سال بوده و افت قوه طـور   ه ب

ـ  درصـد  ۴۴/۵ ،سال  ازاي هر يك   متوسط به  دسـت آمـده و      ه ب
ايـن درحـالي    . بيني شـده اسـت      سال پيش  ۵۰P ، ۱۹/۹ مقدار

 نگهـداري    طي پنج سـال    ،۱۹۳ شماره    عمل نمونه دراست كه   
 ،ناميــه داشــت كــاهش قــوه درصــد ۱ كمتــر از ،ر ســردخانهد

ــورتي ــماره   درص ــه ش ــه نمون ــك ،۱۷۵۵ك ــول ي ــال در ط  س
 كاهش نشان داده اسـت     درصد   ۳۰ناميه    از نظر قوه   ،انبارداري

 ).۳جدول (
 

 ها براساس ميانگين نمونهAgropyron elongatum  گونه هایر  پيش بيني روند زوال بذ‐۶جدول 

تعداد 
 نمونه

نگين درصد ميا
ناميه قديمي قوه

ميانگين درصد 
ناميه در  قوه

 )جديد(ژرميناتور

ميانگين درصد 
 ناميه كاهش قوه

ميانگين دوره 
نگهداري در 

 )سال( سردخانه

ميانگين درصد 
ناميه  كاهش قوه
 در سال

P۵۰* 

۱۱ ۹۱/۷۹ ۷۶/۸۰ ۳۰/۱۷ ۱۸/۳ ۴۴/۵ ۱۹/۹ 
   *٥٠P =ناميه  افت قوه درصد٥٠ مدت زمان الزم براي 

 
 هاي مورد آزمون ر نمونهاثر زمان بركيفيت بذ

 كيفيت بذر كاهش ،كلي با افزايش دوره انبارداري طور به
 بنيه بذر ،زني  سرعت جوانه،ناميه تبع آن درصد قوه  بهيافته و 

 .يابند ر كيفيت بذر كاهش ميبو ساير صفات مؤثر 
 هاي مورد آزمون ناميه قديمي نمونه ميانگين درصد قوه

 ۳۰/۱۷بوده كه در آزمايش حاضر با درصد ۹۱/۹۷) ۶ جدول(
 با توجه به جدول. رسيده است درصد ۷۶/۸۰ كاهش بهدرصد 

يك از مربوط به هر هایناميه بذر اگرچه با گذشت زمان قوه ،٧
 اما ،كاهش يافته است ،چهار و پنج ساله ،سه ،هاي دو دوره
هاي  سالهاي مختلف برحسب  ناميه نمونه  كاهش قوهمقدار

مديريت  ،عبارت ديگر به. نگهداري در سردخانه متفاوت بود
ها بر مديريت گونه ترجيح داشته و براي حفظ و  نمونه

توجه به  ،ژن  ي در بانكپالسم اين گونه گياه نگهداري از ژرم
 .اين نكته ضرورت دارد

 
 برحسب دوره نگهداري در سردخانه  Agropyron elongatumهاي گونه گيري شده نمونه ميانگين صفات مختلف اندازه ‐۷ جدول

بنيه بذر در 
 ژرميناتور

سرعت 
زني در  جوانه

 گلخانه

سرعت 
زني در  جوانه

 ژرميناتور

درصد 
زني در  جوانه

 گلخانه

درصد 
ناميه  قوه

 جديد

درصد 
ناميه  قوه

 قديمي

 ميانگين
 كاهش درصد
 ناميه قوه

دوره 
نگهداري 

 )سال(
۲۷/۶۵ ۴۵/۱ ۰۱/۳ ۰۰/۸۰ ۰۰/۸۰ ۰۰/۹۵ ۴۲/۱۵ ۲ 
۰۲/۷۶ ۶۲/۱ ۷۴/۳ ۸۳/۹۰ ۶۷/۹۱ ۰۰/۱۰۰ ۳۳/۸ ۳ 
۲۴/۴۷ ۳۲/۱ ۰۸/۲ ۴۴/۷۴ ۸۹/۶۳ ۰۰/۹۹ ۱۱/۳۵ ۴ 
۲۹/۷۳ ۶۸/۱ ۵۲/۳ ۳۳/۹۳ ۶۷/۹۶ ۰۰/۱۰۰ ۳۴/۳ ۵ 
انحراف معيار ۴۶/۲۰ ۵۹/۴ ۴۹/۲۰ ۵۷/۱۷ ۸۱/۰ ۳۲/۰ ۵۷/۱۷



 ...هاي     بررسي تنوع و روند زوال بذر نمونه                                                                                                                                      ۳۶۶

 

 بحث 
  اين گونه از نظر تمامي صفاتهایرهاي مختلف بذ نمونه 

استثناي دو صفت ارتفاع گياه و تعداد  شده به گيري اندازه
دهنده تنوع بين  دار داشتند كه نشان پنجه، اختالف معني

 . است  ها نمونه
زني در گلخانه، وزن هزاردانه،  ناميه با درصد جوانه كاهش قوه

بنيه بذر در ، زني در ژرميناتور و گلخانه سرعت جوانه
عبارت  به. دار داشت طه منفي معنيراب ،ژرميناتور و طول ريشه

سرعت  ، باشد بيشترناميه هرچه توان حفظ قوه ،ديگر
زني  زني و بنيه بذر در ژرميناتور و درصد و سرعت جوانه جوانه

 .شود و رشد اوليه ريشه در گلخانه بيشتر مي
 براي صفات درصد  ،نتايج شرايط ژرميناتور با شرايط گلخانه

 كه ممكن است ردي نزديكي دازني همبستگ و سرعت جوانه
. دليل تشابه شرايط دو محيط از لحاظ دما و رطوبت باشد به
هاي  دليل اعمال تنش  به ، شرايط خارج از ژرميناتوردر

. كند زني افت پيدا مي  درصد و سرعت جوانه ،مختلف محيطي
زني در  بين سرعت جوانه همچنين همبستگي بسيار نزديكي

توان با اطمينان  بنابراين مي ،شاهده شدژرميناتور و بنيه بذر م
 برآورد خوبي از بنيه بذر ارائه  ،زني بيان كرد كه سرعت جوانه

) ۱۹۷۸ (١، پري)۱۳۷۸ (هاي عليزاده بررسي. دهد مي
سرعت مؤيد ارتباط بنيه بذر با ، )AOSA ) ۱۹۸۳و

 .اي است  مزرعه هایزني و آزمايش جوانه
منشأ بذر قرار داشت و  تحت تأثير تشد بهناميه  كاهش قوه

  ،تفكيك اثر دوره نگهداري بذر در سردخانه، از اثر منشأ بذر
از   A. elongatumهاي مختلف گونه نمونه. ميسر نشد

  ،ناميه در سردخانه فعال بانك ژن  لحاظ توان حفظ قوه
ها با دوره نگهداري  اختالف زيادي با هم داشتند و برخي نمونه

مدت  هايي كه به ت به برخي از نمونه نسب ،بيشتر در سردخانه
ناميه خود را    قوه ،كمتري در سردخانه نگهداري شده بودند

 اثر ژنوتيپ يا منشأ بذر مسئلهعلت اين . بهتر حفظ كردند
ك گونه هاي مختلف ي ها يا ژنوتيپ  نمونه،عبارت ديگر به. است

                                                 
 ‐۱ Perry 

 يولوژيك و اكولوژيك با همزاز نظر بسياري از صفات في
 از ديدگاه مديريت  وجود اين تنوع.  و تنوع دارنداند متفاوت
آوري و  زيرا هدف از ايجاد بانك ژن جمع ،ژن مفيد است  بانك

نگهداري ژرم پالسم گياهي كه دربرگيرنده تنوع ژني 
هاي   استفاده از آن در برنامهتنهايدر هاي خاص است و  گونه

ه وجود تنوع در صفات بذري و بويژ. استمختلف اصالحي 
صفات مرتبط با زوال بذر مؤيد اين نكته مديريتي و كاربردي 

  ،ها ژنوتيپ ،ها توان براي تمام نمونه مهم است كه نمي
 گونه گياهي برنامه ها و ارقام مختلف متعلق به يك اكوتيپ

طور  هتوان ب  زيرا نمي،برد كار هيكساني را بی مديريت احيا
 مختلف يك گونه هاي د كه بذر همه نمونهکردقيق پيشنهاد 

د و بهتر است  کر و احيارا پس از گذشت چند سال تكثير
. طور منفرد صورت گيرد هب ، براي هر نمونهريزي احيا برنامه

 براساس ميانگين هار و تكثير بذريزي احيا كه برنامه درصورتي
هزينه  ، اين گونه صورت گيردهاي ناميه همه نمونه  قوه كاهش
 و حتي ممكن است برخي يابد افزايش میو تكثير  احيا
  ،بدهندناميه خود را از دست   طوركلي قوه به ،ها نمونه

ه چنداني نداشته و نامي ها افت قوه كه برخي نمونه درحالي
 .يستنيازي به احيا و تكثير آنها ن

زني و بنيه بذر در  جوانه  سرعتهای نتايج آزمايش
پذيري  اي زوالد معياري برتوان كه مي استنحوي  به ،آزمايشگاه

 كه در ابتدا هايیبذر ،شود بنابراين پيشنهاد مي.  باشدهاربذ
هاي  براي دوره، دارند بيشتریزني و بنيه  سرعت جوانه

زني و  ي كه سرعت جوانههايرمدت ذخيره شوند و بذ طوالني
 و در برنامه تكثير و شدهتر بازرسي   سريع ،بنيه كمتري دارند

 از هر  ،هارابي به روند زوال بذ دستيبرای.  وارد شونديااح
آوري و در بانك ژن  بذر جمع ،هاي متوالي نمونه در سال

 تا بتوان  ،يا موجودي بذر هر نمونه زيادتر باشد دشونگهداري 
زني و بنيه بذر را بر  سرعت جوانه ،ناميه  هر ساله آزمون قوه

 همان نمونه انجام داد تا در نهايت روند زوال هایروي بذر
  ،چنين شرايطي. دست آيد هب ، در شرايط سردخانهاهبذر

 .دنبال خواهد داشت صرف وقت و هزينه قابل توجهي را به
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Abstract 
In order to examine and evaluate the variety and process of deterioration of Agropyron elongatum seeds 

available at Natural Resources Gene Bank, research programs were carried out using 11 types. The 11 
accessions underwent separate germinator and greenhouse experiments randomly in three replicates. The 
recorded traits of the Germinator test included viability, speed of germination, vigor and germination 
percentage (G.P.). The recorded traits of the test in glasshouse included viability, G.P., speed of 
germination, plant height, number of tillers and root length 40 days after planting. Significant difference 
was found between accessions for all of the studied traits. In addition, the reduction in viability and the 
weight of 1,000 seeds at the time of entering the cold storage were measured. Characteristics such as 
viability, speed of germination in the germinator and the greenhouse, the length of roots were statistically 
different that shows the variety of the accessions. There existed also a close accordance between 
correlation coefficients determined in the germinator under greenhouse conditions. The results of 
correlation coefficient showed that, Speed of germination, could be indicator of seed vigor. This result 
was confirmed by a step-by-step regression model. Negative correlation was found between reduction of 
G.P., speed of germination and seed vigor in germinator condition and G.P., speed of germination and 
plant root height in glasshouse condition. Therefore, seed deterioration not only reduces viability but also 
the speed of germination, seed vigor and the preliminary growth of the plant's root. According to this 
research, viability is extremely influenced by the origin of seeds. In all of the Agropyron elongatum 
accessions, because stored samples of each year were different from other years, therefore reduction of 
G.P., was highly affected by origin of accessions. It was not possible to differentiate between the effect of 
maintaining condition and effect of the seed origin. Therefore, it is not recommended to multiply and 
revive such seeds after several yeas. Preferentially, every accession should be revived individually.  
 
Keywords: Agropyron elongatum, Variation, Seed deterioration, Viability, Speed of germination, Seed 

vigor 
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