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 7/6/84تاریخ دریافت نسخه نهایی         22/1/84تاریخ دریافت مقاله  

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 1(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  
  

تحول ژنوتیپی و ) Tb( دمای پایه های جوانه زنی، بررسی ویژگی
  مربوط به سه منطقه مختلف از ایران گونه شبدر شیرین سفید

  
  محمد علی رضایی

  واحد گرگان، استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی
  
  

  چکیده
، 5 فیایی مختلف به حساب می آید، لذا با بررسی اثر دماهای صـفر،            دما عاملی تعیین کننده در توزیع انتشار گونه ها در مناطق جغرا           

) آزمون قدرت (های جوانه زنی استاندارد و سرعت جوانه زنی           درجه سانتیگراد و با استفاده از آزمون       40 و   35،  30،  25،  20،  15،  10
 زنـی و   های نرمال و سـرعت جوانـه        گیاهچه زنی، درصد  های رگرسیون سرعت جوانه    و بکارگیری رابطه الیس و رابرتز و ترسیم منحنی        

بررسی قـرار   آوری شده از سه منطقه گرگان، تهران و تبریز مورد معج (Melilotus alba) شبدر شیرین سفید هیا گ(Tb)دمای پایه 
هـای گرگـان،      درجه سانتیگراد حداکثر بوده ودر تـوده       30 و 25زنی در دماهای     ها نشان داد که سرعت جوانه      مقایسه میانگین . گرفت

زنـی آنهـا بـه     درجه سانتیگراد برآورد گردید و دمای بهنیـه سـرعت جوانـه    31 تا 29 و 28 تا 24، 30تا  25تهران و تبریز به ترتیب  
  و در  23،  23،  22هـای نرمـال بـه ترتیـب           دمـای بهینـه بـرای درصـد گیاهچـه          . درجه سانتیگراد بـود    30 و   26 و   27ترتیب شامل   

در  یـک شـاخص ژنـوتیپی    دمای پایـه بـه عنـوان    . درجه سانتیگراد بدست آمد31 تا 29 و 28 تا  24،  30ا   ت 25های دمایی    محدوده
 دار در  بنابراین در این سه توده تفـاوت معنـی        .  درجه سانتیگراد تغییر کرد    یکدر نقاطی بین صفر تا       های گرگان، تهران و تبریز     توده

های بذری گرگان، تهران     تودهدمای پایه   قیق به اظهار نبودن تفاوت در ژنوتیپ        مشاهده نشد و نتیجه کلیدی این تح       (Tb)دمای پایه   
  .دیگرد و تبریز منجر

  
   . شبدر شیرین سفید، دمای پایه، سرعت جوانه زنی: های کلیدی هواژ

  
  مقدمه

این میان دما عـاملی تعیـین       از  . )4(بدون شک رستنیهای مراتع تحت تاثیر عوامل محیطی مانند نور، دما، بارندگی و غیره قرار دارند               
ویژگی جوانه زنی یک گونه واحد در مناطق ). 20 ،10(آید  ها در مناطق جغرافیایی مختلف به حساب می کننده در توزیع انتشار گونه   

ر و  ها از یکـدیگ    از طرفی عوامل محیطی در اشتقاق گونه      ). 10(آن نشان دهد     تواند میزان سازگاری به شرایط محلی را در        مختلف می 
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 محمد علی رضایی   182

ها در منـاطق جغرافیـایی مختلـف واگرایـی ژنتیکـی آنـان را شـدت                  قرار گرفتن گونه  . واگرایی ژنتیکی نقش مهمی را بر عهده دارند       
  .های جدید گردد تواند منجر به ایجاد گونه بخشیده می

سـرعت جوانـه    ). 13(دارنـد   قدرت بذر و دما هر دو بر سرعت جوانه زنی اثر            . های مهم قدرت بذر است       سرعت جوانه زنی از شاخص    
) 13، 9( (Tb) 1 دمای پایه  و) 15،  8 ،6(زنی   های مختلف سرعت جوانه    بذرها گونه . )21 (کند زنی بذرها در دماهای مختلف تغییر می      

صورت ه بزنی  جوانهسرعت ). 22(یابد  در دمای پایه سرعت جوانه زنی، رشد و فرایندهای متابولیکی به صفر تقلیل می. متفاوتی دارند
پس از آن کاهش یافته و بـه        و  رسد   می  از صفر شروع شده تا اینکه به مقدار بیشینه          آن مقداره و   زنی در واحد زمان تعریف شد      هجوان

  ).17(زنی توزیع متقارن خواهد داشت  در صورتی که توده بذری هموژن باشد منحنی سرعت جوانه. )5 (کند صفر نزول می
دمای پایـه یـک شـاخص       . های مختلف متفاوت است    در گونه  دمای پایه    .باشد مخصوص به خود می    یههر گونه گیاهی دارای دمای پا     

  ).13(کند  در داخل یک توده بذری دمای پایه تغییر نمی. داری فرق دارد طور معنیه ژنوتیپی است و از ژنوتیپی به ژنوتیپ دیگر ب
  .دمای پایه نتایج زیر بدست آمده استطبق بررسی الیس و همکاران در  رابطه با سرعت جوانه زنی و 

  .دارد  رابطه خطی مثبت و منفی  به ترتیب بین سرعت جوانه زنی و دماهای زیر و باالی بهینه وجود-1
  شود   در داخل یک جمعیت بذری تغییری در دمای پایه مشاهده نمی-2
  .  ژنوتیپ تاثیری ندارند پیری و فرسودگی بذرها بر دمای پایه و دمای بهینه جوانه زنی بذرها یک-3
   .)13( داری فرق داشته باشد طور معنیه یک شاخص ژنوتیپی است و ممکن است از ژنوتیپی به ژنوتیپ دیگر بدمای پایه  -4

محـل رویـش آن در ایـران    اسـت و  ) 14( تیره بقـوالت از به نام فارسی گیاه شبدر شیرین سفید یا شاه افسر  Melilotus albaگیاه 
شـبدر   در ایـن تحقیـق گونـه       ).3و   1(باشد   میمریوان، اراک، لرستان، خراسان، تهران       آذربایجان، گیالن، مازندران، ن،  گرگامناطق  

 دمـای پایـه   زنی و میزان های جوانه آوری و از نظر ویژگی  مختلف کشور شامل گرگان، تهران و تبریز جمعهمنطقسه  شیرین سفید از    
گـزارش  ) دمـای پایـه   زنی و    سرعت جوانه (آن با احتمال تکوین یک گونه با صفات ژنتیکی جدید           مورد بررسی قرار گرفته و تغییرات       

  . گردد می
  

  ها مواد و روش
شبدر شیرین سفید و احتمال ایجاد ژنـوتیپی        ) دمای پایه (صفات ژنوتیپی گیاه     های مختلف کشور بر    برای بررسی احتمال ا ثر محیط     

، مرکـزی  )گرگـان (های گلـستان   های آب و هوایی متفاوت شامل استان  ر از سه نقطه با ویژگی     های جدید، بذرها گونه مذکو     با ویژگی 
  آوری و صفات آنها به شرح ذیل بررسی گردید  جمع) تبریز( و آذربایجان شرقی) تهران(
  

  ) آزمون قدرت(زنی استاندارد و سرعت جوانه زنی  آزمون جوانه
به طور تصادفی از هر نمونه جدا و روی کاغذ صافی             بذر 25بدین منظور تعداد    . ر انجام شد  ها برای هر نمونه در چهار تکرا       این آزمون 

 ساعت در داخل یخچال     48منظور شکسته شدن دورمانسی احتمالی و تحریک جوانه زنی بذرها به مدت             ه  ب. مرطوب پخش گردیدند  
، 20، 15، 10، 5کور در انکوباتورهایی با دماهـای صـفر،     پس از انقضای مدت مذ    .  درجه سانتیگراد نگهداری گردیدند    5 الی 3با دمای   

شمارش تعداد بذرها جوانه زده در هر تیمار و تکـرار از روز دوم آغـاز شـده و بـه            .  درجه سانتیگراد قرار داده شدند     40 و 35،  30،  25
 ISTAهـای    و تکرار با توجه بـه توصـیه    های نرمال در هر تیمار     در پایان آزمایش تعداد جوانه    . طور مرتب تا روز هفتم ادامه پیدا کرد       

  . با استفاده از فرمول الیس و رابرتز محاسبه گردید) عکس میانگین مدت زمان جوانه زنی(زنی  ثبت گردیده و سرعت جوانه) 16(

                                                           
1. Base temperature (Tb) 
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  183   مربوط به سه منطقه مختلف از ایران تحول ژنوتیپی گونه شبدر شیرین سفیدو ) Tb( دمای پایه بررسی ویژگی های جوانه زنی،

بـا اسـتفاده از   ) R( (2) 2زنـی  انـه و میـانیگین سـرعت جو  ) D (1)(1زنی پیشنهاد کردند که میانگین مدت جوانه) 12(الیس و رابرتز 
  :های ذیل محاسبه گردند فرمول

)                                                          1(معادله 
∑
∑=

n

Dn
D  

1)                                                           2(معادله 
R

D
 =  
 

  

  .باشد  میD تعداد بذرها جوانه زده در روز n تعداد روزها پس از شروع آزمون جوانه زنی و  Dدر این فرمول 
  

   (Tb) دمای پایه تعیین میزان
بدین منظـور بـا در نظـر         .نمونه ها از طریق ترسیم و تداوم منحنی رگرسیون سرعت جوانه زنی به سمت صفر بدست آمد                دمای پایه   

هـا   نمونـه دمای پایـه  عنوان ه  معادالت محاسبه گردید و ب X در معادالت  منحنی رگرسیون سرعت جوانه زنی مقدارY = 0گرفتن 
  ).13(ارائه شد 

  
  نتایج و بحث

   M. alba : های مختلف  های نرمال در دماهای مختلف در سه توده درصد گیاهچهو سرعت جوانه زنی 
های نرمال  زنی و درصد گیاهچه های مختلف از نظر سرعت جوانه د بین تیمارها و تودهشو  مشاهده می1همانگونه که در جدول 

  .داری وجود داشته است اختالف بسیار معنی
  

  M.albaهای نرمال گیاه  زنی وگیاهچه های مختلف بر سرعت جوانه تجزیه واریانس تاثیر توده -1جدول 
  منابع تغییر  آزادیدرجه   )روز( سرعت جوانه زنی  نرمال های درصد گیاهچه

  توده  2  3/27**  36/141**
  دما  8  7/130**  86/390**

  دما× توده   16  94/5**  9/11**

   اختالف بسیارمعنی داری دارند01/0 در سطح -**
  

بـه  ) 7 و   5،  3هـای    شـکل ) (2جدول   (های نرمال در سه توده بذری گرگان، تهران و تبریز          محدوده دمایی بهینه برای درصد گیاهچه     
  درجـه سـانتیگراد بدسـت آمـد        23 و   23،  22های نرمال برابر      و دمای بهینه درصد گیاهچه     26تا    20 و 25 تا   21،  26 تا   19رتیب  ت
    .)2جدول (

تبریز بوده و به ی زنی مربوط به توده بذر بررسی مقایسه میانگین آنها با استفاده از آزمون دانکن نشان داد که باالترین سرعت جوانه
  .)1شکل  (اند زنی کمتری برخوردار بوده های تهران و گرگان از سرعت جوانه هترتیب تود

                                                           
1. Mean germination time 
2. Mean rate of germination 
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 محمد علی رضایی   184
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 )

گان     
گر هران     

ت
بریز     

ت

توده بــذری
  

  M. alba های بذری مختلف درگیاه زنی توده  میانگین سرعت جوانه-1شکل 
  

داری وجود   بسیار معنی تفاوت M. albaزنی بذرها  دهد که بین دماهای مختلف از نظر سرعت جوانه  نشان می1همچنین جدول 
 درجه 30 و25زنی در دماهای  داشته است و مقایسه میانگین آنها با استفاده از آزمون دانکن تعیین نمود که سرعت جوانه

به عبارت دیگر بیشترین دما برای سرعت جوانه .  درجه سانتیگراد حداقل بوده است5گراد حداکثر بوده و در دماهای صفر و  سانتی
  ).2شکل (باشد   درجه سانتیگراد می30 تا 25بین   M. alba زنی بذرها

  

0.019 e
0.144 d

0.183 d

0.393 c
0.524 b

0.755 a

0.703 a

0.468 bc

0.450 c

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

وز)
    ( ر

زنی
نه 
جوا

ت 
سرع

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

(Co   )    دما
  

   در دماهای مختلف M. albaمقایسه میانگین سرعت جوانه زنی بذرها  -2شکل 
  .داری ندارد آزمون دانکن اختالف معنی = p  05/0های دارای حروف مشترک در سطح  میانگین

  

  زنی  جوانهمنحنی رگرسیون سرعت
دهد که بین این شاخص از قدرت بذر با تغییرات دما در  نشان می) 8 و 6، 4های  شکل( زنی رسم منحنی رگرسیون سرعت جوانه

زنی در توده گرگان و تهران از تابع درجه سوم و در  های سرعت جوانه ارتباط رگرسیون. داری وجود دارد ها ارتباط معنی تمامی توده
  .ابع درجه چهارم تبعیت نموده استتوده تبریز از ت
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  185   مربوط به سه منطقه مختلف از ایران تحول ژنوتیپی گونه شبدر شیرین سفیدو ) Tb( دمای پایه بررسی ویژگی های جوانه زنی،

  دمای بهینه و دمای بهینه در سه توده بذری گرگان، تهران و تبریز -2جدول 
  محدوده دمایی بهینه  دمای بهینه

  های نرمال گیاهچه  )روز( زنی سرعت جوانه  نرمال های گیاهچه  )روز(زنی  سرعت جوانه
  گرگان  26-19  30-25  22  27
  نتهرا  25-21  28-24  23  26
  تبریز  26-20  31-29  23  30

  

 ابتدا روند صعودی ی بذریها زنی توده سرعت جوانه ها دردماهای پایین کم بوده، اما با افزایش دما زنی تمامی توده سرعت جوانه
یشینه ها حد ب نکته مهم و قابل توجه آنکه در تمامی توده .)25 (داشته ولی پس از رسیدن به حداکثر خود دوباره نزول کرده است

گیری در مورد گیاهان دیگر  این نتیجه .باشد می )2جدول (زنی باالتر از حد بیشینه آن برای درصد جوانه زنی  دما برای سرعت جوانه
  ). 11 ،8، 6، 2(نیز مورد تائید قرار گرفته است 
درجـه   31 تـا  29 و 28 تـا  24، 30 تـا  25هـای گرگـان، تهـران و تبریـز بـه ترتیـب             زنــی در توده   گستره بهینه برای سرعت جوانه    

 درجه سانتیگراد به دست آمده است و 30 و 26 و 27زنی آنها به ترتیب شامل    سانتیگراد برآورد گردید و دمای بهنیه و سرعت جوانه        
زنی یکـی   انهبنابراین با توجه به اینکه سرعت جو. زنی نزول کرده است تر از این محدوده دمایی سرعت جوانه در دماهای باالتر و پایین  

تـوده  ی توان از این نتایج آزمایشگاهی چنین استنباط کرد بـذرها  ، می)24، 19،  18،  7(باشد   های قدرت بذر می    از مهمترین شاخص  
  .زنی را در دماهای باالتر نشان دادند تبریز در مقایسه با دو توده دیگر بیشترین سرعت جوانه
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 (

y = 0.00419 + 0.0105X + 0.0015X 2 - 0.000041X 3

R 2 = 0.94

  
  )Co (دما

 از گرگان M. alba زنی   سرعت جوانه-4شکل  از گرگان M. alba های نرمال   درصد گیاهچه-3شکل 
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 (

y = 0.029 + 0.0031X + 0.0022X 2 - 0.0000558X 3

R 2 = 0.87

  
  )Co (دما
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  از تبریز M. albaزنی   سرعت جوانه- 8شکل   از تبریز M. alba های نرمال  درصد گیاهچه-7شکل 

  
  :(Tb)دمای پایه 

نشان داد که با کاهش دما  M .alba  گونه از های بذری گرگان، تهران، تبریز زنی در توده های رگرسیون سرعت جوانه بررسی منحنی
زنـی بـه صـفر      ه در آن سـرعت جوانـه       دمایی اسـت کـ     (Tb)با توجه به اینکه دمای پایه       . یابد ها کاهش می   زنی این توده   سرعت جوانه 

دهـد کـه ایـن     در محدودهای دمـایی نـشان مـی   ) 8 ،6، 4های  شکل(ها  های سرعت جوانه زنی توده     لذا تداوم منحنی  ،  )23(رسد   می
بـدین  . ها تقـاطع حاصـل خواهنـد نمـود    xصفر درجه سانتیگراد با محور به   X = 0 , Y = 0)اگر(نمودارها در نقاطی بسیار نزدیک 

گراد محاسـبه گردیـد و از    داری نداشته تقریبا معادل صفر درجه سانتی  تفاوت معنیM .alba های بذری از گونه  سه تودهTbتیب تر
ـ              دمای پایه ی   آنجایی که    داری فـرق داشـته باشـد        طـور معنـی   ه  ک شاخص ژنوتیپی است و ممکن است از ژنوتیپی به ژنوتیپ دیگر ب

 های بذری گرگان، تهران و تبریز منجـر        توده) دمای پایه ( قیق به اظهار نبودن تفاوت در ژنوتیپ      لذا نتیجه کلیدی این تح    ،  )23 ،13(
  .گردد می
  

  نتیجه گیری نهایی 
هـای متفـاوت    آوری شـده از مکـان   های بذری جمع زنی تحت اثر دماهای مختلف و توده های نرمال و سرعت جوانه    درصد گیاهچه  -1

  .تغییر کرد
 و  25 تـا    21،  26 تـا    19های نرمال در سه توده بذری گرگان، تهران و تبریز به ترتیب              نه برای درصد گیاهچه    محدوده دمایی بهی   -2

  .   درجه سانتیگراد بدست آمد23 و 23، 22های نرمال برابر   و دمای بهینه درصد گیاهچه26 تا 20
 و 31 تـا  29 و 28 تـا  24، 30 تـا  25ریز بـه ترتیـب   زنی در سه توده گرگان، تهران و تب  محدوده دمایی بهینه برای سرعت جوانه     -3

  . درجه سانتیگراد بدست آمد30 و26، 27زنی برابر  دمای بهینه سرعت جوانه
  . های نرمال در دماهای باالتری بدست آمد گیاهچه زنی نسبت به دماهای بهینه برای درصد  دماهای بهینه سرعت جوانه-4
  .آوری شده از تبریز بود در آزمایشگاه مربوط به توده بذری جمع )رقدرت بذ(زنی  باالترین سرعت جوانه -5
تـوان نتیجـه     آوری توده بذرها قرار داشـت، لـذا مـی          زنی در سه توده بذری تحت تاثیر دماهای متخلف و مکان جمع             سرعت جوانه  -6

  .  است قرار گرفته M .albaآوری گونه  های مختلف رشد و نمو محل جمع گرفت که تحت تاثیر اقلیم
آوری بذرها قرار  نمو و جمع های مختلف رشد و  به عنوان یک صفت ژنتیکی در سه توده بذری تحت تاثیر مکان(Tb) دمای پایه -7

های مختلف به مقدار نسبتا یکسان و بسیار نزدیک صفر درجه سانتیگراد بدست  آوری شده از مکان نگرفت زیرا در سه توده جمع
  .  آوری آنها منتفی است های جمع های مختلف محل تمال تکوین یک گونه جدید حاصل از اثرات اقلیمآمد، لذا بر این اساس اح

   و مأخذمنابع
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Abstract 

Temprature is a determining factor in species dispersion in geographical areas. Therefore the study of 
temperature effect from zero to 40◦C with 5 interval was conducted on standard germination, normal 
seedling percentage and germination rate. Using Ellis and Roberts relation and drawing regression curve, 
the germination rate and Tb of Melilotus alba  collected from three areas of Gorgan, Tehran and Tabriz 
were studied. It was determined that the germination rate was highest at 25 to 30 ◦C. Optimal temprature 
range of germination rate in Gorgan, Tehran and Tabriz seeds populatoin changed between 25 to 30, 24 to 
28 and 29 to 31◦C, respectively. Optimal temprature of germination rate was 27, 26 and 31◦C, respectively. 
Optimal temprature of normal seedling percentage was 22, 23 and 23◦C and changed in 19 to 26, 21 to 25 
and 20 to 26◦C, respectively. Base temperature (Tb) as a genotypic index in Gorgan, Tehran and Tabriz 
seeds in the range between zero to-1◦C changed and there has been a change however, having no 
significant meaning. Therfore this study showed that there is not any difference in genotypes (Tb) of seeds 
population in Gorgan,Tehran and Tabriz. 
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