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 بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پالسم یونجه زراعی
)(Medicago sativaموجود در بانک ژن منابع طبیعی   

  

   ∗نوراله عبدی
  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

  ∗∗حسن مداح عارفی
  ژن منابع طبیعیت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و مسئول بانک أعضو هی

  
  چکیده

های موجود در بانک ژن منابع طبیعی، از خانواده بقوالت، گونه یونجه انتخاب  به منظور بررسی و ارزیابی تنوع و روند زوال بذور نمونه
اگانـه   نگهداری شده بودند در دو آزمایش جد       فعال در سردخانه  سال   1-4بین  های گذشته که      نمونه از بذور آن، متعلق به سال       22و  

آزمایش ژرمیناتور، صـفات قـوه نامیـه، سـرعت           در. ژرمیناتور و گلخانه در طرح کامالً تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند             
   ارتفـاع گیـاه، تعـداد پنجـه و طـول ریـشه در سـن        درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی،جوانه زنی و بنیه بذر و در آزمایش گلخانه،       

نتـایج تجزیـه     .ضمناً قوه نامیه و وزن هزار دانه بذور در بدو ورود به سردخانه اندازه گیـری شـده بـود                   .  گیری شد  چهل روزگی اندازه  
صفات کاهش قوه نامیه، سرعت جوانه زنی . های مورد آزمون، نشان داد     داری را بین نمونه    عنیواریانس صفات مورد مطالعه، اختالف م     

ضرایب  .ها است دهنده وجود تنوع بین نمونه  نشانها، از نظر آماری اختالف داشتند که رتفاع نمونهگلخانه، بنیه بذر و ادر ژرمیناتور و 
همچنین بین سرعت جوانه زنـی و بنیـه    . دست آمده در ژرمیناتور با شرایط گلخانه همبستگی نزدیکی نشان داد          ه  همبستگی نتایج ب  

بنـابراین سـرعت    . وسیله مدل رگرسیونی گام به گـام تأییـد شـد          ه  گی ب این همبست . بذر در ژرمیناتور همبستگی باالیی وجود داشت      
 با صفات درصـد جوانـه زنـی در گلخانـه، سـرعت              )زوال بذر  (کاهش قوه نامیه   .دهد دست می ه  جوانه زنی برآورد خوبی از بنیه بذر ب       

ل بنابراین در پدیـده زوا    . داری نشان داد   یاه و طول ریشه همبستگی منفی معن      جوانه زنی در ژرمیناتور و گلخانه، بنیه بذر، ارتفاع گی         
در این تحقیق   .      یابد می در گلخانه نیز کاهش       یابد، بلکه سرعت جوانه زنی، بنیه بذر و رشد اولیه گیاه           بذر نه تنها قوه نامیه کاهش می      

ک اثـر دوره نگهـداری بـذر در         کاهش قوه نامیه شدیداً تحت تأثیر منشأ بذر قرار داشت و تحت شرایط انجام آزمـایش حاضـر، تفکیـ                   
ر و   سال تکثیـ    چند طور دقیقی پیشنهاد نمود که بذور این گونه را پس از          ه  توان ب  بنابراین نمی . أ بذر، ناممکن بود   سردخانه از اثر منش   

  . .طور منفرد صورت گیرده ریزی احیاء، برای هرنمونه ب احیاء نمود و بایستی برنامه
  

  .، بانک ژن زوال بذر، قوه نامیه، سرعت جوانه زنی، بنیه بذر، زراعی یونجه:های کلیدی واژه

                                                           
∗ (n-abdi@iau-arak.ac.ir)  

 ∗∗ (h.m.arefi@rifr-ac.ri)  
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  مقدمه
عوامل . های متنوع است ای از ژنوتیپ یکی از مهمترین اهداف جمع آوری بذر از مناطق مختلف و ایجاد بانک ژن، رسیدن به مجموعه      

گونـه  .  بذر در سرد خانه، اهمیت داردحفاظت مدیریت بهینه انبارداری و   طول عمر بذر تأثیر دارند که شناخت آنها جهت         مختلفی بر 
حساسیت به خراب شدن و ترکیبـات        ,ی پوسته بذر  سختبذر،  ، عوامل ژنتیکی مثل بنیه      )1953 و همکاران،    1هافرکامپ(یا نمونه بذر    
 4جستیس(  ازه بذر ترکیبات شیمیایی آن و اند     ساختمان بذر و     ، بذر أ یا منش  3 پروونانس ،)1995 ، و مک دونالد   2پلنداک( شیمیایی بذر 

های  بعضی از تنش  . باشند عوامل موثر بر طول عمر بذر می       اثر محیط در طول مدت نمو بذر و محیط انبارداری بذر از           ) 1978و بس،   
مثـال کمبـود مـواد     بـه عنـوان      .شوند لوژیکی باعث کاهش طول عمر بذر می      فیزیولوژیکی در مدت نمو بذور و قبل از رسیدگی فیزیو         

 و بـس    سجاسـتی ( گـذارد   باال روی طول عمر بذور تأثیر می       کلسیم و کمبود آب و همچنین درجه حرارت       ،پتاسیم ، ازت معدنی مانند 
 زوال بذر، یک فرآیند جاری بـوده و از قابلیـت            .باشند سرعت جوانه زنی و بنیه بذر از صفات مهم در ارزیابی کیفیت بذر می              ).1978،

میـزان  . دادتوان سرعت زوال را کاهش        می ،رایط مناسب دما و رطوبت سردخانه یا انبار       برگشت برخوردار نیست ولی با حفاظت در ش       
 و  5دلـوچی ( های مختلف هر گونه متفاوت بوده و هر نمونه بذر، به طور انفرادی قابلیت انبـارداری خاصـی دارد                   زوال بذر در بین توده    

، 6 و هارینگتون1995کاپلند و مک دونالد،  (زوال بذر است   عالیم   جوانه زنی و بنیه بذر، از     کاهش قوه نامیه، سرعت     . )1973بسکیین،
1972( .  

 50، قوه نامیه بذور این گونه، پس از گذشت )IPGRI8) 1997بنابر گزارش . باشد  می7بذور یونجه از نظر رفتار انبارداری ارتدوکس
 سال 20، نشان داد که در طی )1983 (9کر ریننتایج حاصل از مطالعات. رسید% 20سال نگهداری در شرایط دمای اتاق، به 

در نوسان % 9/81تا  5/91، میانگین تغییرات جوانه زنی از %60 و با رطوبت نسبی -ºC15  توده بذر این گونه در دمای37نگهداری 
ا نیمی از کشد ت وای معتدله، مدت زمانی که طول می گزارش داد درشرایط انباری باز تحت آب و ه،)1986 (10پریستلی. بوده است
ن مؤسسه، میانگین آت شرایط ترجیحی  داشت که تح، اعالم)IPGRI) 1997 .باشد  سال می56/10 بذور از دست برود، قوه نامیه

نساج و . دست آمده استه  سال ب12 نمونه بذر این گونه 7دوره مناسب انبارداری بذر یونجه، بر اساس نتایج حاصله از آزمایشات 
،گزارش دادند که بذور این گونه از دیر زیستی نسبتاً خوبی برخوردار است و در دو نمونه بذر مورد )1378(شریف آباد حیدری 

  .رسید% 70آزمایش در شرایط اتاق و اقلیم شهرستان کرج، قوه نامیه در پایان سال دهم به حدود 
عی تحـت شـرایط نگهـداری در سـردخانه از         های مختلف بذور یونجه زرا     یق بررسی این فرضیه است که نمونه      هدف از انجام این تحق    

زوال بذر در سردخانه    ها از نظر      که بین نمونه   صورتی  در. های مختلف تنوع وجود دارد     رفتار یکسانی ندارند و بین نمونه     نظر زوال بذر    
ریـزی    غیر اینصورت برنامـه    ظر گرفت و در   توان بر اساس گونه در ن      ریزی احیاء بذور را می      دار وجود نداشته باشد، برنامه      اختالف معنی 

 بانک ژن   در سردخانه یونجه زراعی موجود     نمونه از بذور     22  منظور بدین. ها صورت گیرد   ر در بانک ژن باید بر اساس نمونه       احیاء بذو 
  . گرفتنددر دو آزمایش جداگانه ژرمیناتور و گلخانه در طرح کامالً تصادفی با سه تکرار مورد آزمایش قرار منابع طبیعی انتخاب و 

  
  
  

                                                           
1 Haferkamp et.al. 
2 Copeland and McDonald 
3 Provenance 
4 Jastice and Bass 
5 Deloche and Baskin 
6 Harrington 
7 Orthodox 
8 International Plant Genetic Resources Institute 
9 Rincker 
10 Priestley 
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  301    موجود در بانک ژن منابع طبیعی(Medicago sativa) بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پالسم یونجه زراعی

  ها مواد و روش
مواد مورد بررسی . ها و مراتع، واقع در مجتمع تحقیقاتی البرز کرج انجام شد این آزمایش در بخش بانک ژن مؤسسه تحقیقات جنگل       

 به   در سال ورود   ها   همه نمونه  .)1جدول شماره    (بانک ژن منابع طبیعی بود    سردخانه فعال    نمونه از بذور یونجه موجود در        22شامل  
 عـدد بـذر ســالم و خــالص بــرای هــر یــک از                 75 از هر نمونه بذری، تعـداد        .آوری شده بودند     جمع ها و مزارع   سردخانه از عرصه  

 عـددی، در قالـب      25 تکـرار    3طور تصادفی انتخاب شـدند و در        ه  ، ب )شرایـط استـاندارد ژرمینـاتور و کشت در گلخانه      (آزمـایشـات  
  .ررسی قرار گرفتندطرح کامالً تصادفی مورد ب

  

  آزمایش در شرایط ژرمیناتور: الف
 9عفونی شده و پس از چندین بار شستشو با آب مقطر، بر روی کاغذ صافی، در ظروف پتری اسـتریل شـده بـه قطـر             بذور ابتدا ضد  

 یک هفتـه در انکوبـاتور در        ، قبل از انتقال به ژرمیناتور، به مدت       )ISTA) 1985سانتیمتر، قرار داده شدند و بر اساس استانداردهای         
و  سـاعت نـور      12 درجه سانتیگراد با تنـاوب       20سپس درون ژرمیناتور در دمای ثابت       .  درجه سانتیگراد قرار گرفتند    0-5دمای بین   

  :گیری صفات مورد مطالعه به شرح ذیل انجام شد اندازه. تاریکی قرار داده شدند
باشد،   جوانه زنی بذور این گونه در شرایط استاندارد ژرمیناتور می          هم که نهایت مدت   ادی در روز چهارد   های ع  تعداد جوانه : قوه نامیه 

  . بر حسب درصد محاسبه و به عنوان قوه نامیه یادداشت گردید
  

  های مورد آزمون یونجه زراعی  خصوصیات بذور نمونه-1 جدول شماره
  کد نمونه شأ بذرمن )گرم(وزن هزاردانه   (%)  قوه نامیه اولیه )سال( دوره نگهداری

 2 شوروی سابق 45/1 95 4
 11 نیک شهر 30/2 5/85 3
 12 اراک 10/2 5/88 3
 14 بم 20/2 5/94 3
 16 سربند اراک 20/2 5/89 3
 106 )سیراچال(کرج  00/2 100 4
 137 )سیراچال(کرج  90/0 100 3
 188 خرم آباد 69/1 85 4
 190 کردستان 68/1 86 4
 248 مرند 40/1 66/91 4
 328 ترکیه 44/1 90 4
 332 یزد 60/2 100 4
 337 فائو 00/2 100 4
 484 )صائین(زنجان  80/2 100 3
 615 قزاقستان 60/1 100 3
 616 فائو 70/1 100 3
 1105 )زرند(کرمان  74/1 73 2
 1162 )رزن(همدان  50/2 80 2
 1363 )نازلو(ارومیه  75/1 94 2
 1375 )انزل(ارومیه  43/1 100 2
 1756 )نوشین شهر(ارومیه  00/2 100 1
 1759 )نوشین شهر(ارومیه  00/2 100 1
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های چهار روزه تا     انه زده در هر ظرف پتری، در دوره        سرعت جوانه زنی، بر اساس یادداشت برداری از تعداد بذور جو           :زنی سرعت جوانه 
  : دیدمحاسبه گر ، با فرمول زیر)1962 (1 ماگیرروز چهاردهم، به روش

  

  سرعت جوانه زنی=   روزهای اولیه شمارش  + ... +  روزهای آخر شمارش  :)1 فرمول شماره(  های عادی سبز شده تعداد گیاهچه  های عادی سبز شده تعداد گیاهچه
  

 آن  و ریـشه  طور تصادفی انتخـاب و طـول سـاقه          ه  ها در مدت دو هفته، از هر تکرار ده گیاهچه ب            پس از رشد کافی گیاهچه     :بنیه بذر 
  :، با استفاده از فرمول ذیل محاسبه گردید)1970( و آندرسون 2 عبدالبکیگیری شد و شاخص بنیه بذر به روش اندازه

  

  شاخص بنیه بذر=   ]  درصد جوانه زنی×به میلیمتر  )ساقه+ریشه( ها میانگین طول گیاهچه/[100  :)2 فرمول شماره(

  

  آزمایش گلخانه: ب
ک  سانتیمتر با مخلوط دو حجم خاک رس، یک حجـم ماسـه نـرم و یـ                 30 و به ارتفاع     20ابتدا گلدانهای پالستیکی به قطر       ،نیمه اول مهرماه  در  

 سانتیمتری کـشت و در فـضای بـاز قـرار     5/1ها مانند آزمایش در شرایط ژرمیناتور و با همان نقشه، در عمق  حجم خاکبرگ پر شد و بذور نمونه     
 درجـه  15-25دامنـه تغییـرات آن طـی شـبانه روز حـدود          درجـه سـانتیگراد بـود و         20ش حدود   در مدت آزمای  میانگین دمای هوا    . داده شدند 

  : سرعت جوانه زنی، ارتفاع گیاه، تعداد پنجه و طول ریشه به شرح ذیل انجام گردیدت برداری ازصفات درصد جوانه زنی،داشیاد. سانتیگراد بود
  

  .  ماه انجام شد میناتور ولی به مدت یک مانند آزمایش ژر:زنی درصد و سرعت جوانه
  

طور تصادفی انتخاب شد و میانگین ارتفاع گیـاه،         ه   گیاه ب  10 روز پس از کاشت، از هر گلدان         40 :اع گیاه، تعداد پنجه و طول ریشه      ارتف
  . تعداد پنجه و طول ریشه هر گلدان گزارش گردید

  
  پیش بینی روند زوال بذور
افت قوه نامیه در شرایط نگهداری سردخانه فعال بانک % 50 سال و مدت زمان الزم بر حسب سال برای میانگین کاهش قوه نامیه در

  .  محاسبه گردید6 الی 3های شماره  ژن، با استفاده از فرمول

%                     :)3فرمول شماره ( i

i

vd
vd

N
= )                    :)4فرمول شماره (  ∑ ) i

i

P
P year

N
=∑  

%                 :)5فرمول شماره ( ( ) V d
V d year

P
50                    :)6فرمول شماره (  =

50%
( )

P
V d year

=  

%Vd = میانگین کاهش قوه نامیه به درصد  
 ∑ Vdi=  ها مجموع کاهش قوه نامیه تمام نمونه  

Ni = ها تعداد نمونه  
=P(year) ها در سردخانه فعال بانک ژن نگهداری نمونه میانگین دوره  

 P50 =  کاهش قوه نامیه در شرایط موجود سردخانه% 50مدت زمان الزم بر حسب سال برای  
Pi ∑ =ها در سردخانه فعال بانک ژن بر حسب سال دوره نگهداری نمونه  

                                                           
1 Maguire 
2 Abdul-baki and Anderson. 
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  303    موجود در بانک ژن منابع طبیعی(Medicago sativa) بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پالسم یونجه زراعی

  محاسبات آماری
هـایی کـه بـر       تبدیل آرک سـینوس بـر روی داده       .  انجام شد  Windows تحت   SASزار  ها، با استفاده از نرم اف      محاسبات آماری داده  

  . های بدون تبدیل استفاده گردید  نتایج تغییری حاصل نشد، از دادهحسب درصد بودند، انجام شد وچون در
صـفت کـاهش    . حاسـبه شـد    صفات مختلف م   CV)(ها به عمل آمد و همچنین ضریب تنوع          پس از انجام تجزیه واریانس، مقایسه میانگین      

ـ                       جـای دو صـفت یـاد شـده، اسـتفاده      ه قوه نامیه که حاصل اختالف قـوه نامیـه قـدیمی و قـوه نامیـه جدیـد بـود، در تجزیـه واریـانس ب
.  مقایـسه شـدند  LSDها بر اساس مقادیر حداقل و حـداکثر دامنـه، انحـراف معیـار و مقـدار                   میانگین صفات مورد مطالعه در نمونه     .گردید

تجزیـه رگرسـیونی جهـت      . بستگی ساده جهت تعیین ارتباط بین صفات مختلف مورد آزمون، به روش پیرسون محاسبه گردید              ضرایب هم 
 1نشان دادن میزان ارتباط بنیه بذر در ژرمیناتور با سایر صفات مورد آزمون در این طرح، با استفاده از مدل تجزیه رگرسیونی گام بـه گـام                          

اثر زمان بر کـاهش قـوه نامیـه         . ها محاسبه گردید   انگین کاهش قوه نامیه تمام نمونه      بذور با استفاده از می     پیش بینی روند زوال   . انجام شد 
  .های یک، دو، سه و چهار ساله در سردخانه نگهداری شده بودند بررسی شد هایی که در دوره ذور با استفاده از میانگین نمونهب

  
  نتایج

  ها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
های  براساس نتایج این جدول، نمونه    .  ارائه گردیده است   2ها از لحاظ صفات مورد آزمون در جدول شماره           نمونهایج تجزیه واریانس    نت

اخـتالف  % 1عداد پنجه و طول ریشه در سـطح         گیری شده به استثنای دو صفت ت        یونجه از نظر تمامی صفات اندازه      مختلف بذور این  
تجزیه واریانس برای صفت وزن هزار دانه که مربـوط بـه آزمایـشات              . ها است  نده وجود تنوع بین نمونه    دار داشتند که نشان ده     معنی

  .قدیمی بود، به دلیل نداشتن تکرار، صورت نگرفت ولی از این صفت در بررسی ارتباط بین صفات استفاده گردید
 

  یونجه زراعی  های بذورگیری شده برای نمونه   تجزیه واریانس صفات مختلف اندازه-2جدول شماره 

C.V. F ها گیری شده نمونه صفات اندازه درجه آزادی تیمار میانگین مربعات مقدار 

84/40  94/8  ** 48/1422  درصد کاهش قوه نامیه در ژرمیناتور 21 

49/20  68/7  ** 96/1251  درصد قوه نامیه در ژرمیناتور 21 

67/107  43/2  ** 39/2 ناتورسرعت جوانه زنی در ژرمی 21   

96/120  35/2  ** 19/259  بنیه بذر در ژرمیناتور 21 
67/19  27/11  ** 35/1404  درصد جوانه زنی در گلخانه 21 

77/26  42/7  ** 61/0  سرعت جوانه زنی در گلخانه 21 

64/23  74/5  ** 48/3 )سانتیمتر(ارتفاع گیاه در گلخانه  21   

04/16  31/1  ns 77/0  تعداد پنجه در گلخانه 21 
31/36  93/0  ns 47/80 )سانتیمتر(طول ریشه  در گلخانه  21   

  معنی دار  غیر           ns =٪ 1 در سطح دار معنی=  **
  

  
  

                                                           
1. Stepwise  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 حسن مداح عارفی، نوراله عبدی   304

  یونجه زراعی  مقایسه میانگین صفات مختلف اندازه گیری شده برای نمونه های بذور-3  شمارهجدول
شه
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95/20  60/4  23/3  45/1  25/26  89/2  33/68  33/18  2 
00/20  13/4  20/6  39/1  67/4  88/0  33/63  83/13  11 
83/25  87/4  64/4  46/1  89/13  53/1  00/70  17/15  12 
22/25  40/5  10/4  53/0  00/0  00/0  67/26  17/66  14 
92/26  40/4  91/2  36/0  00/0  00/0  67/21  50/54  16 
78/20  51/4  41/1  35/0  00/0  06/0  33/18  00/80  106 
22/22  13/5  83/1  01/1  83/19  28/2  00/70  67/26  137 
22/25  93/4  83/4  45/1  00/0  00/0  00/70  67/11  188 
89/31  47/4  93/2  32/1  00/0  00/0  33/68  67/22  190 
67/23  67/4  17/2  96/0  00/0  17/0  33/48  33/48  248 
56/22  87/4  08/3  61/1  08/4  96/0  67/86  01/0  328 
89/20  13/5  23/4  90/0  00/21  68/1  67/46  67/31  332 
00/29  40/5  33/3  83/1  50/3  08/1  00/90  00/5  337 
17/29  31/4  18/4  45/0  54/25  69/1  67/21  67/56  484 
11/27  93/4  33/3  71/1  49/12  42/1  67/81  33/13  615 
42/27  33/5  50/3  71/0  00/0  00/0  67/36  00/60  616 
39/23  53/4  40/2  53/0  92/13  54/0  33/38  33/31  1105 
39/26  87/4  00/3  05/1  93/14  81/1  33/78  01/0  1162 
78/26  87/4  47/2  04/1  92/14  58/1  00/60  33/32  1363 
95/24  60/4  97/2  48/1  17/16  67/1  33/68  33/28  1375 
33/19  20/3  67/2  85/0  00/0  00/0  33/58  00/35  1765 
56/43  47/5  10/3  07/1  00/0  00/0  67/56  33/33  1759 

60/25  76/4  30/3  07/1  69/8  92/0  74/56  11/31  میانگن کل 
33/19  20/3  41/1  35/0  00/0  00/0  33/18  01/0  حد اقل دامنه 
56/43  47/5  20/6  83/1  25/26  89/2  00/90  00/80  حد اکثر دامنه 

17/5  51/0  07/1  44./  29/9  89./  63/21  92/21  انحراف  معیار 
43/20  68/1  71/1  63/0  11/23  18/2  54/24  92/27  LSD ر مقدا  

  
 با میـانگین کـاهش قـوه        1162 و   328های شماره    شود که نمونه   ، مشاهده می  )3جدول شماره   ( ها با توجه به نتایج مقایسه میانگین     

  .پذیری را داشت بیشترین زوال 106 بهترین بوده و نمونه شماره ، از نظر حفظ قوه نامیه در سردخانه فعال بانک ژن% 01نامیه 
، بیـشترین وکمتـرین     33/18 و   90 به ترتیب با درصـد جوانـه زنـی           106و   337های شماره  ونهدر گلخانه نم  از نظر درصد جوانه زنی      

  .درصد جوانه زنی را دارا بودند
، 190،  188،  106،  16،  14هـای شـماره    نمونـه   بیشترین سرعت جوانـه زنـی و       2از نظر سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور نمونه شماره        

  . رین سرعت جوانه زنی را داشتند کمت1759 و 1756، 616، 248
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  305    موجود در بانک ژن منابع طبیعی(Medicago sativa) بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پالسم یونجه زراعی

از نظـر  . دار نـشان دادنـد   ها اختالف معنی ، بیشترین بنیه را داشته و با سایر نمونه   484 و   2 های شماره  از نظر شاخص بنیه بذر نمونه     
ترین ،کند1105 و 484، 106، 16، 14های شماره   باالترین سرعت جوانه زنی و نمونه337اره سرعت جوانه زنی در گلخانه نمونه شم

  .سرعت جوانه زنی را داشتند
  .  به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را دارا بودند106 و 11های شماره  صفت ارتفاع گیاه نمونه از نظر

  
  نتایج ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام

در جـدول   یونجـه زراعـی   های ده نمونهگیری ش ی پیرسون، بین صفات مختلف اندازهضرایب همبستگی با استفاده از آزمون همبستگ
حاصل اختالف قوه نامیه قـدیمی و قـوه         (  شود که صفت کاهش قوه نامیه      با توجه به نتایج حاصله، مالحظه می       . آمده است  4شماره  

ه رابطه رتفاع گیازنی در گلخانه، سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور و گلخانه، بنیه بذر در ژرمیناتور و ا با صفات درصد جوانه) نامیه جدید
  دار داشت منفی معنی

 بـذر در     نتایج نشان داد که قوه نامیه در ژرمیناتور، با درصد جوانه زنی در گلخانه، سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور و گلخانـه و بنیـه                        
  . داردژرمیناتور، همبستگی مثبت

ار و با صفات قوه نامیه و سرعت جوانه زنی در ژرمینـاتور  د اهش قوه نامیه همبستگی منفی معنیبنیه بذر در ژرمیناتور نیز با صفت ک    
  .و گلخانه همبستگی مثبت داشت

صفت بنیه بذر به عنوان متغیر وابسته در آزمایش ژرمیناتور و سایر صفات مورد بررسی بـه عنـوان                   در تجزیه رگرسیون گام به گام از        
ج، عواملی کـه وارد مـدل شـدند، درصـد جوانـه زنـی در گلخانـه و        با توجه به نتای  ). 5جدول شماره   ( متغیرهای مستقل استفاده شد   

 قـسمت بـا   دست آمده در ایـن ه نتایج ب. از واریانس بنیه بذر را توضیح دادند    % 87ی در ژرمیناتور بودند که مجموعا       سرعت جوانه زن  
سرعت جوانـه زنـی در ژرمینـاتور        که ضریب همبستگی ساده بین بنیه بذر با          طوریه  نتایج ضرایب همبستگی ساده مطابقت دارد، ب      

)92= +./r ( و با درصد جوانه زنی در گلخانه)65= +./r (بوده است .  
 

  یونجه زراعی  ضرایب همبستگی پیرسون بین صفات مختلف اندازه گیری شده در-4جدول شماره 
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 کاهش قوه نامیه 1         

        1 - 86/0   قوه نامیه در ژرمیناتور **
       1 79/0 ** - 81/0 گلخانهوانه زنی در درصد ج **
      1 - 21/0  - 18/0  22/0  )گرم(وزن هزاردانه  

     1 - 07/0  71/0 ** 64/0 ** - 58/0 ** 
سرعت جوانه زنی در 

 ژرمیناتور

    1 92/0 ** - 06/0  65/0 ** 67/0 ** - 58/0  بنیه بذر در ژرمیناتور **

   1 65/0 ** 70/0 ** - 32/0  98/0 ** 79/0 ** - 82/0 گلخانهر سرعت جوانه زنی د **
  1 59/0 ** 35/0  39/0 * - 14/0  58/0 ** 66/0 ** - 71/0  )سانتیمتر(ارتفاع گیاه  **
 1 07/0  04/0  09/0  11/0  00/0  03/0  10/0  - 15/0 تعداد پنجه یا انشعابات گیاه 
1 - 02/0  - 23/0  - 67/0 ** - 46/0 ** - 49/0 ** 28/0  - 67/0 ** - 43/0 * 52/0  )سانتیمتر(طول ریشه  **

  %1معنی دار در سطح = **%                5ر سطح معنی دار د= *
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   نتایج تجزیه رگرسیون گام به گام  بنیه بذر در ژرمیناتور-5جدول شماره 

  یونجه زراعی  با سایر صفات مورد مطالعه  در
R2 F صفات ضریب رگرسیون خطای استاندارد مجموع مربعات 

 در گلخانهدرصد جوانه زنی  -10/0 03/0 53/312 **69/14 84/0
 سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور 07/10 49/0 20/8946 **64/420 /.30

 %  1معنی دار در سطح **= 

  
  های مورد آزمون از نظرکاهش قوه نامیه و زوال بذر مقایسه نمونه
ایـن جـدول، میـانگین    با توجه بـه  .  آمده است6های مورد آزمون، در جدول شماره         قوه نامیه و دوره نگهداری نمونه      میانگین کاهش 

افت قوه نامیه، در شرایط نگهداری سردخانه فعال بانک ژن، بـا            % 50کاهش قوه نامیه در سال و مدت زمان الزم بر حسب سال برای              
  . محاسبه شده است) ها قسمت مواد و روش (6 الی 3های شماره  استفاده از فرمول

طور متوسط به ازای هـر سـال،   ه  سال بوده و افت قوه نامیه، ب 3ذور یونجه،    ، میانگین دوره نگهداری ب     6براساس نتایج جدول شماره     
 طـی چهـار     328این در حالی است که عمالً نمونـه شـماره           .  سال پیش بینی شده است     P50 ،82/4دست آمده و مقدار     ه  ب % 37/10

، در طول یکسال انبارداری، از نظـر     1759سال نگهداری در سردخانه،کاهش قوه نامیه محسوسی نداشته در صورتی که نمونه شماره              
  ).3جدول شماره ( کاهش نشان داده است% 35قوه نامیه

 
    پیش بینی روند زوال بذور یونجه بر اساس میانگین نمونه ها-6جدول شماره 

تعداد 
  نمونه

قوه %  میانگین 
  نامیه قدیمی

قوه نامیه %  میانگین 
  )جدید(در ژرمیناتور 

%  میانگین 
  یهکاهش قوه نام

میانگین دوره نگهداری 
  )سال(در سردخانه

کاهش %  میانگین 
  *P50  قوه نامیه در سال

22  30/93  20/62  11/31  00/3  37/10  82/4  
P50* = افت قوه نامیه% 50مدت زمانی الزم برای  

  
  های مورد آزمون اثر زمان برکیفیت بذور نمونه

 زنـی، بنیـه بـذر و سـایر          یافته و به تبع آن درصد قوه نامیه، سرعت جوانـه           طور کلی با افزایش دوره انبارداری، کیفیت بذر کاهش        ه  ب
  .یابند صفات مؤثر در کیفیت بذر کاهش می

% 10/31بـوده اسـت کـه در آزمـایش حاضـر بـا       % 30/93) 6جدول شماره ( های مورد آزمون نگین درصد قوه نامیه قدیمی نمونه   میا
میه بذور مربوط بـه  ، اگرچه با گذشت زمان قوه نا4 الی 1 و شکل شماره  7شماره  با توجه به جدول     . رسیده است % 20/62کاهش به   

هـای   های مختلف بر حـسب سـال        اما میزان کاهش قوه نامیه نمونه      های یک، دو، سه و چهار ساله، کاهش یافته است          هر یک از دوره   
. هایی با دوره نگهداری دو ساله بوده است        ور نمونه ش قوه نامیه مربوط به بذ     نگهداری در سردخانه متفاوت بوده و کمترین درصد کاه        

به عبـارت دیگـر مـدیریت    . اشدب دار می گانه نگهداری کامالً معنیچهارهای  کاهش قوه نامیه در هر یک از دوره      در ضمن اثر نمونه در      
انـک ژن، توجـه بـه ایـن نکتـه           ها بر مدیریت گونه ترجیح داشته و برای حفظ و نگهداری از ژرم پالسم این گونـه گیـاهی در ب                     نمونه

  . ضرورت دارد
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  307    موجود در بانک ژن منابع طبیعی(Medicago sativa) بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پالسم یونجه زراعی

  های گیری شده نمونه   میانگین صفات مختلف اندازه-7  شمارهجدول
   یونجه بر حسب دوره نگهداری در سردخانه

بنیه بذر در 
 ژرمیناتور

زنی در  سرعت جوانه
 گلخانه

زنی در  سرعت جوانه
 ژرمیناتور

زنی در  جوانه% 
 گلخانه

نامیه  قوه% 
 جدید

نامیه  هقو %
 قدیمی

کاهش % میانگین 
 نامیه قوه

دوره نگهداری 
 )سال(

01/0 96/0 01/0 50/57 83/65  100 17/34 1 
98/14 02/1 40/1 25/61 75/63 75/86 00/23 2 
55/9 95/0 97/0 96/48 46/56 75/94 29/38 3 
85/6 23/1 85/0 08/62 25/66 46/93 21/27 4 

  

 
   های یونجه زراعی  نمونه بذوروه نامیه میانگین کاهش ق-1شکل شماره 

   بر حسب سالهای نگهداری در سردخانه فعال بانک ژن
  

  
   های یونجه زراعی  نمونه قدیمی و قوه نامیه جدید در  بذور میانگین قوه نامیه-2شکل شماره 

  های نگهداری در سردخانه فعال بانک ژن بر حسب سال
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  های یونجه زراعی  نمونهی در ژرمیناتور در بذورسرعت جوانه زن میانگین -3شکل شماره

   بر حسب سالهای نگهداری در سردخانه فعال بانک ژن 
  

  
  های یونجه زراعی  نمونهسرعت جوانه زنی در گلخانه در  بذور میانگین -4شکل شماره 

   بر حسب سالهای نگهداری در سردخانه فعال بانک ژن 
   و نتیجه گیریبحث
تفـاع گیـاه در گلخانـه       گیری شده به استثنای دو صفت تعداد پنجـه و ار            تمامی صفات اندازه   ور این گونه از نظر    های مختلف بذ   نمونه

صفت کاهش قـوه نامیـه بـا صـفات درصـد جوانـه زنـی در                 . ها است   نشان دهنده وجود تنوع بین نمونه      دار داشتند که   اختالف معنی 
به عبارت دیگر، هر چـه تـوان   . دار داشت تور، رابطه منفی معنیبنیه بذر در ژرمیناگلخانه، سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور و گلخانه و   

 .شـود  حفظ قوه نامیه باالتر باشد، سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در ژرمیناتور و درصد و سرعت جوانه زنی گیاه در گلخانه بیـشتر مـی                 
ـ      گزارش کردند که در فرآیند زوال بذر گیا       ) 1382 ( عیسوند و علیزاده   وسـیله آزمـون پیـری زودرس ایجـاد         ه  ه دارویی بادرشبو کـه ب

   .زنی کاهش کمتری نشان داد زنی، به ترتیب بیشترین کاهش را پیدا کردند و درصد جوانه گردید، شاخص بنیه بذر و سرعت جوانه
ه که ممکن است بـه دلیـل        نتایج شرایط ژرمیناتور با شرایط گلخانه، برای صفات درصد و سرعت جوانه زنی همبستگی نزدیکی داشت               

صـد و سـرعت   های مختلف محیطی، در ت شرایط مزرعه به دلیل اعمال تنشتح. تشابه شرایط دو محیط از لحاظ دما و رطوبت باشد      
ایـن  ). =92/0R( داری بین سرعت جوانه زنی در ژرمیناتور و بنیـه بـذر مـشاهده شـد                همبستگی معنی  .کند جوانه زنی افت پیدا می    

توان با اطمینان بیان کرد که سرعت جوانه زنـی،           بنابراین می ). =84/0R2(یله مدل رگرسیونی گام به گام تأیید شد       وسه  همبستگی ب 
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  309    موجود در بانک ژن منابع طبیعی(Medicago sativa) بررسی تنوع و روند زوال بذور ژرم پالسم یونجه زراعی

مؤید ارتبـاط بنیـه   ) 1382( و عیسوند و علیزاده   )1983( AOSA ،)1978 (1 پری های بررسی. دهد برآورد خوبی از بنیه بذر ارائه می      
بین کاهش قوه نامیه و چهارصفت درصد جوانه زنی در گلخانـه، سـرعت جوانـه                . ای است  هسرعت جوانه زنی و آزمایشات مزرع     بذر با   

بنابراین در پدیده زوال بذر نـه تنهـا قـوه نامیـه بـذر               . دار وجود داشت   ه و بنیه بذر، همبستگی منفی معنی      زنی در ژرمیناتور و گلخان    
زنی و استقرار گیاه در عرصه های زراعـی و           گاهی و سرعت جوانه   یابد، بلکه سرعت جوانه زنی و بنیه بذر در شرایط آزمایش           کاهش می 

اری بذر در سـردخانه،     کاهش قوه نامیه شدیداً تحت تأثیر منشأ بذر قرار داشت و تفکیک اثر دوره نگهد              . کند طبیعی نیز افت پیدا می    
زیادی با  در سردخانه فعال بانک ژن، اختالف های مختلف بذور یونجه از لحاظ توان حفظ قوه نامیه  نمونه. از اثر منشأ بذر، میسر نشد     
هایی کـه بـه مـدت کمتـری در سـردخانه        سردخانه، نسبت به برخی از نمونهها با دوره نگهداری بیشتر در   هم داشتند و برخی نمونه    

هـای   ا به ازای سـال ه گین کل کاهش قوه نامیه همه نمونهکه میان طوریه ب .نگهداری شده بودند، قوه نامیه خود را بهتر حفظ کردند      
کشد تا در شرایط انجـام آزمـایش حاضـر قـوه             دست آمد و بر این اساس مدت زمانی که طول می          ه  ب% 37/10نگهداری در سردخانه    

در مدت چهار سال نگهداری ) منشأ ترکیه (328که نمونه شماره    در حالی .  سال است  82/4افت پیدا کند،    % 50نامیه بذور این گونه     
% 35پـس از یکـسال      ) منشأ نوشین شهر ارومیـه     (1759نامیه نمونه شماره     کاهش قوه نامیه داشته اما قوه     % 1تر از   در سردخانه کم  

 سال چندرا پس از گذشت های مختلف این گونه   پیشنهاد نمود که بذور همه نمونه     طور دقیق ه  توان ب  بنابراین نمی . کاهش نشان داد  
. هـای یـک گونـه       نه برای مجموع نمونـه     طور منفرد صورت گیرد   ه  زی احیاء برای هر نمونه، ب     ری ر و احیا نمود و بهتر است برنامه       تکثی

در صـورتی کـه     . نیـز مؤیـد ایـن مطلـب اسـت         ) 1383 و   1382 (عبدی و مداح عارفی   و  ) 1973(نتایج تحقیقات دلوچی و بسکیین      
های این گونه صورت گیرد، هزینـه احیـاء و تکثیـر بـاال               یانگین کاهش قوه نامیه همه نمونه     ریزی احیا و تکثیر بذور بر اساس م        برنامه

هـا   اده باشند، در حالیکه برخی نمونـه      ها، به طور کلی قوه نامیه خود را از دست د           در آن هنگام ممکن است برخی نمونه      رفته و حتی    
  . افت قوه نامیه چندانی نداشته و نیازی به احیاء و تکثیر آنها نباشد

 علیـزاده   .پذیری بذور باشـد    تواند معیاری برای زوال     به نحوی بوده که می     نه زنی و بنیه بذر در آزمایشگاه،      نتایج آزمایشات سرعت جوا   
عبـدی  در گیاه اسپرس زراعی و      ) 1382 (مداح عارفی  و   عبدی، در گیاه بادرشبو،     )1382 ( در گیاه گندم، عیسوند و علیزاده     ) 1997(

شـود، بـذوری کـه در ابتـدا دارای سـرعت       ن پیشنهاد میبنابرای. اند  مشابهی ارائه کردهعلف باغ نتایج در گیاه   ) 1383 (و مداح عارفی  
های طوالنی مدت ذخیره شوند و بذوری که سرعت جوانه زنـی و بنیـه کمتـری دارنـد،                    و بنیه باالتری هستند، برای دوره     جوانه زنی   

داری بر بنیه و قوه نامیه        معنی در ضمن وزن هزار دانه، تاثیری     . ندتر مورد بازرسی قرار گرفته و در برنامه تکثیر و احیاء وارد شو             سریع
  .بذر نداشت

های متوالی، بذر جمع آوری و در بانک ژن نگهداری گردد و یا موجـودی                جهت دستیابی به روند زوال بذور، باید از هر نمونه در سال           
 جوانه زنی و بنیه بذر را بر روی بذور همان نمونه انجام داد تا در    بذر هر نمونه زیادتر باشد، تا بتوان هر ساله آزمون قوه نامیه، سرعت            

  .وقت و هزینه قابل توجهی را به دنبال خواهد داشتچنین شرایطی، صرف . دست آیده نهایت روند زوال بذور در شرایط سردخانه، ب
 

  سپاسگزاری
 فرمودند، تـشکر و     ای ارائه  های ارزنده   آماری راهنمایی  های از همکاری صمیمانه آقای دکتر علی اشرف جعفری که در تجزیه و تحلیل            

  شود قدردانی می
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Abstract 

To examine and evaluate the variation and process of deterioration of accessions of Medicago sativa 
seeds, which saved in Natural Resources Gene Bank, this experiment were carried out using 22 
accessions. All of the accessions were examined in a complete randomized design with three replications 
under two different conditions, germinator and glasshouse. The recorded traits of the germinator test 
included, germination percentage (G.P.), speed of germination and vigor. The recorded traits of the test in 
glasshouses included G.P., speed of germination, plant height, number of tillers and root length in 40 days 
after planting. Significant differences were found among accessions for most of the traits. Variation 
among accessions was significant in one or both of the environments. The results of correlation coefficient 
study showed that speed of germination, could be a very good indicator of seed vigor. Negative correlation 
was found between reduction of G.P., speed of germination and seed vigor in germinator condition and 
G.P., speed of germination, plant height and root length in glasshouse condition. Therefore, seed 
deterioration not only reduces G.P, but also decreases the speed of germination and seed vigor. In all of 
the Medicago sativa accessions, G.P. of stored samples of each year was 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 origin of seed. It is suggested that, for better Gene bank 
management, accessions, have to be considered as regeneration units of collected seeds.. 
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