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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

سازندگي و پژوهش ۳۶

                    

سازندگي و پژوهش

طبيعي درمنابع
۱۳۸۳ ۶۴، پاييز شماره

پالسم ژرم زوال روند و تنوع بررسـي
در موجود (Dactylis glomerata)علف باغ

منابع طبيعي بانك ژن

چکيده
مراتع، و طبيعي مؤسسـه تحقيقات جنگلها منابع ژن در بانك موجود بذور نمونههاي  زوال و روند تنوع ارزيابي و بررسـي به منظور
ژرميناتور و محيط جداگانه آزمايش دو در بذور آن از نمونه ۳۱ و انتخاب (Dactylis glomerata) باغ علف گونه گراسها، از خانواده
بنيه و جوانهزني سرعت قوه ناميه، ژرميناتور شامل قرار گرفتند. آزمايش آزمايش تكرار مورد با سه تصادفي كامًال طرح گلخانه در
چهل سن در ريشه طول و پنجه تعداد گياه، ارتفاع ، جوانهزني سـرعت ، جوانه زني درصد اندازهگيري شـامل آزمايش گلخانه، و بذر
واريانس صفات مورد تجزيه بود. اندازه گيري شـده سـردخانه به ورود بدو در بذور دانه هزار وزن و ناميه قوه ضمن در بـود. روزگـي
ژرميناتور در زني سـرعت جوانـه صفات كاهش قوه ناميه، داد. نشـان آزمون، مورد هاي بين نمونه را معنيداري اختالف مطالعـه،
نتايج اسـت. نمونه ها بين وجود تنوع نشـاندهنده كه دادند نشـان اختالف آماري نظر از باغ، علف نمونههاي بذر بنيه گلخانه و و
اثر مثبت گلخانه، و آزمايشگاهي اوليه در محيطهاي رشد و زني جوانه هزاردانه بر خصوصيات وزن كه داد نشان ضرايب همبستگي
در جوانهزني سرعت بين همچنين نشان داد. نزديكي همبستگي گلخانه، شرايط با در ژرميناتور شده انجام آزمايشات نتايج . دارد
سرعت بنابراين شد. تأييد به گام رگرسيوني گام مدل بوسيله همبستگي اين داشت. بااليي وجود همبسـتگي بذر بنيه و ژرميناتور
در جوانهزني سـرعت گلخانه، در جوانهزني درصد صفـات قوه ناميه با مي دهد.كاهش بدسـت بنيه بذر بـرآورد خوبي از جوانه زنـي
بلكه ميشود، قوه ناميه كاهش سبب نه تنها بذر زوال نتيجه در داد. نشان معنيدار همبستگي منفي بذر، و بنيه گلخانه و ژرميناتور
منشـأ بذر تأثير تحت به صورت بارزي ناميه قوه مي گردد.كاهش گياه اسـتقرار كاهش بذر و بنيه و جوانهزني سـرعت كاهش موجب
زيرا نبود، پذير امكان ناميه قوه كاهش بر بذر منشأ و بذر نگهداري دوره اثر تفكيك حاضر، آزمايش انجام با كه طوري به دارد، قرار
بانك مديريت بنابراين در داشتند. قوه ناميه متفاوتي كاهش يا زوال مناطق مختلف، روند از واحد سـال در شـده كه بذور گردآوري

گيرد. مدنظر قرار گونهها و نه (اكسشن ها) نمونه ها براي بايد بذور و احياء زوال پايش برنامه ريزي ژن،

بنيه بذر جوانهزني، سرعت ناميه، قوه زوال بذر، Dactylis)، تنوع، glomerata) باغ علف کلمات کليدي:
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و مراتع جنگلها تحقيقات مؤسسه علمي هيأت عضو عارفي، مداح حسن •
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

و سازندگي ۳۷پژوهش

Pajouhesh & Sazandegi  No:64  pp: 36-47

Study of variation and seed deterioration of Dactylis glomerata germplasm, in Natural Resources Gene Bank
By:  Maddah Arefi, H.,Scientific Board Member of Research Institute of Forests and Rangelands, N. Abdi, Scientific 
Board Member of Islamic Azad University., of Arak. 
To evaluate the variation and deterioration of accessions of Dactylis glomerata seeds, which have been collected in 
Natural Resources Gene Bank, research programs were carried out using 31 collected accessions. All of accessions 
were independently examined in complete randomized design with three replications in two different situations, 
named as germinator and glasshouse conditions.The test in germinator condition included, Germination Percentage 
(G.P), speed of germination and vigor and the test in glasshouse, included G.P, speed of germination, plant height, 
number of tillers and root length in 40 days after planting. Significant difference was found among accessions 
examined in this experiment. Variation between accessions in measured characters was found to be significant in one 
or both of environments.The results of correlation coefficient study were shown that, 1000 seed weight could affect 
G.P and preliminary growth of plants in both environments. It was found that speed of germination, could be very 
good indicator of seed vigor. This result was endorsed by 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 
height in glasshouse. Therefore, seed deterioration not only could cause reduction of G.P, but also is able to decrease 
the speed of germination and seed vigor.In all of the Dactylis glomerata  accessions, reduction of G.P,highly affected 
by origin of accessions. It was not possible to differentiate between the effect of maintaining condition and origin of 
seed collection. Therefore, it suggests that, for better managing the Gene Bank, accessions, but not species, have to be 
considered as regeneration unites of collected seeds. 
Key words: Dactylis glomerata, Variation, Seed deterioration, Germination percentage, Speed of germination

مقدمه
مورد بحث حاضر درمقاله ــه ك باغ)، (علف Dactylis glomerata ــه گون
Pooideae زيرتيره ،(Gramineae) ــان گندمي تيره از ــت، اس ــده واقع ش
داراي بذرهاي محصول، و پر ــت پايا اس وگياهي بوده Festuceae طايفه و
تحمل را ــد ممت ــكي وجود خش بلند، ولي ــا پ و ــت ــاقههاي پر پش س ريز،
جهت تحقيق اين ميرويد. در سايه مكانهاي در معموًال گياه اين نمي كند.
داراي كه نمونه هايي زوال بذر، بر مؤثر و عوامل نمونه ها بين تنوع ــي بررس
و انتخاب بودند، مختلف كشور مناطق و ــتانها اس ــترده در گس مكاني توزيع

قرارگرفتند. مطالعه مورد
جمعآوري، شناسايي،  موجود در جهان، از طريق گياهي  بانكهاي ژن
حفظ و بقاي در نقش مهمي گياهي، ــونده تجديد ش و احياء منابع حفاظت
اكوسيستمهاي تخريب دليل به امروزه دارند. آن گونهاي وتنوع گياهي پوشش
و ــده ش گياهي، منقرض ــياري از نمونههاي بس و گونهها از طبيعي، برخي
بانك نقش دليل، به همين است. پيوسته به وقوع محسوسي ژني ــايش فرس
توارثي ذخاير ــي ارزياب و حفاظت ــايي، شناس نگهداري، ــعآوري، جم در ژن
ميكروكليمايي هوايي و و آب ــرايط ارتفاع، ش ــيب، ش ــت. اس ــده ش بارزتر
مختلف ميشوند(۲). اكوتيپهاي و نمونه ها آمدن وجود موجب به متفاوت،
ژن، بانك ايجاد و مختلف از مناطق جمعآوري بذر اهداف مهمترين از يكي
در وجود تنوع به ــت. نياز اس متنوع ژنوتيپ هاي مجموعه اي از ــيدن به رس
مختلف مناطق از بذر جمعآوري گونه، يك مختلف جمعيتهاي و ها نمونه

توجيه ميکند. را ژن بانك تقويت ايجاد و و

كنند،  ــظ حف را ــود خ ناميه ــوه  ق ميتوانند ــذور ب كه ــي زمان ــدت م
بذر عمر طول عوامل مختلفي بر .(۲۱) ــود ميش ناميده ــول عمر۱ طـــــــ
بذر حفاظت و انبارداري بهينه مديريت جهت آنها ــناخت كه ش دارند تأثير
ميزان جمعآوري، ــان و هوايي زم دارد. وضعيت آب اهميت ــردخانه، س در
و ــت برداش زمان در بذر رطوبتي محتواي فيزيولوژيكي، ــوغ بل ــيدگي و رس
پروونانس۲ ژنتيكي (۱۴،۱۳)، ــذر و عوامل نمونه ب يا گونه ،( ۱۴) ــداري نگه
ــند. ميباش بذر عمر طول بر مؤثر ازعوامل ،(۱۹) ــا يا نمونهه بذر ــا منش ــا ي
متابوليكي فعاليتهاي بذر، بودن زنده درجه ــاندهنده نش ناميه۳، قوه درصد
رشد زني و جوانه فعاليت هاي كاتاليزكردن براي الزم آنزيمهاي بودن دارا و
در اغلب ــابه، زني مش جوانه درصد با بذر هاي توده .( ۸ ــد( ميباش گياهچه
تا ٪۹۰ است كه الزم روزي تعداد دارند. تفاوت ــد و رش زني۴ جوانه ــرعت س
شاخصي به عنوان (۷) Miller و Belcherتوسط بزنند توده جوانه يك بذور
بر را زني ــرعت جوانه س (۲۰)Maguire گرديد. ــتفاده اس بذر جوانهزني از
جوانهزني دوره ــي ط در روز) زمان( واحد در جوانه زده ــذور ب تعداد ــب حس
بنيه آزمون بذر( ۱۸)، المـللي بين ــن انجم تعريف طبق كرد. ــبه محاس بذر
بالقوه ــطح س كه بذر خصوصياتي از آن مجموع همه از ــت اس ــذر۵ عبارت ب
شدن ــبز س و هنگام جوانهزني به توده آن را يا كــــارايي بذر و فعـــاليت

مينمايد. تعييـــن
آن طي كه ــت اس ــت برگش و غير قابل ــويه س يك فرآيندي بذر۶، زوال
ميشود. پيري دچار و داده دست خود را از فيزيولوژيك كيفيت تدريجًا بذر
به غذايي بذر ذخاير تخليه از ــد بذر عبارتن مهمترين عوامل زوال از ــي برخ
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... زوال روند و تنوع بررسي

خود به خود اكسيداسيون حياتي، ساختمانهاي نابودي وساز، ــوخت س علت
با بذر. در ــمي س مواد تجمع و آنزيمها ــدن و غير فعال ش ــه تجزي ــا، چربيه
را سرعت زوال انبار، ميتوان يا سردخانه ــرايط مناسب در ش بذر حفاظت از
بوده متفاوت گونه مختلف هر هاي توده بين در زوال بذر ميزان داد. كاهش
كاهش دارد(۹). خاصي انبارداري ــت قابلي انفرادي طور به بذر، نمونه ــر ه و
.(۱۵، ۸ است( بذر از عاليم زوال بذر، و بنيه سرعت جوانه زني قوهناميه،

گزارش Harington ميباشد. ارتدوكس۷ باغ، علف بذور انبارداري رفتار
دمــاي اتـــاق ــرايــط ش در كه گونـه، ــن اي بذور زني ــه جوان ــد درص داد
ــيد(۱۶). رس ٪۳ به بودند، ــده نگهداري ش ــــال س ۱۰ مدت به ــي معمـول
معتدل، هواي و آب تحت و در شرايط انبار باز داد (۲۴)گزارش Priestley
برود، ــت از دس بذور نيمي از قوه ناميه تا ــد ميكش طول كه زماني ــدت م
شرايط ترجيحي تحت كه ــت داش (۱۷)اعالم IPGRI ميباشد. ــال ۶/۶ س
دوره ميانگين ،( رطوبت ٪۵ و ــانتيگراد س درجه دماي ۱۸- ــه( مؤسس اين
۱۲ بذري، آزمايشات ۴۲ نمونه از حاصله نتايج انبارداري بر اساس ــب مناس
ها از نمونه بين تنوع وجود همكاران (۱۲)، و Grzesiuk ــت. بوده اس ــال س
اعالم و را گزارش داده مزرعه ــد در رش اوليه صفات و بذر عمر طول لحاظ
سطح گياه در واحد تعداد داري)، انبار بذر(دوره سن كه با افزايش ــتند داش
دو چين ــك در خش ماده عملكرد و زني پنجه مرحله آغاز در ــع) ــر مرب (مت
وهمكاران(۱۲) Grzesiuk كاهش مييابد. توجهي قابل طور به اول، ــال س
ــرايط انبار ش تحت گونه، اين بذور كه دادند (۲۶)گزارش Zhong Shengو

دارند. خوبي سال قوهناميه تا ۵ معمولي، و شده كنترل
شرايط  در گونه اين بذور نگهداري دهساله دوره در حيدري(۳)، و  نساج
اين بذور كه مشاهده كردند كرج شهرستان اقليم تحت اتاق و دماي با انبار
را خود قوه ناميه مي تواند ــال س ۴ تا ۳ تقريبًا و خواب بوده دوره گونه فاقد
بود نحوي به روند نزولي اين مي كند. پيدا سير نزولي ــپس س و كرده حفظ
از قوهناميه گونه، ــن اي از نمونه(توده) يك بذر انبارداري ــال س ۱۰ طي ــه ك

رسيد. ٪۳۵ حدود به ٪۸۸
از تحقيق عبارتند اهداف

ناميه قوه حفظ نظر از نمونهها (اكسشنها) بين موجود تنوع بررسي -۱
بذر بنيه جوانهزني و ــرعت س هزاردانه، وزن زوال، به ــبت نس و عكسالعمل
موجود تنوع اين نمونه ها صورتي كه بين گلخانه. در و آزمايشگاه ــرايط در ش
و باشد وجود داشته تنوع نيز صفات ساير در كه داشت ميتوان انتظار باشد،
اين توارثي ذخاير عنوان به كشور مختلف مناطق از نمونهها بذر جمعآوري

گونه توجيه پذير خواهد بود.
زمان بذر، منشأ اثر ــامل: ش آن بر مؤثر عوامل و بذر زوال ــي بررس - ۲
گلخانه و آزمايشگاه بذر در بنيه و جوانه زني هزاردانه، سرعت وزن نگهداري،

بانك ژن مديريت بهينه راهكارهاي به دستيابي به منظور
ــخگويي به پاس نمونهها و ــه براي نامي قوه ــوان حفظ ت ــگويي پيش - ۳
بذور براي ميتوان را ــذور ب زوال و احياء پايش ــه برنامهريزي ــأله ك مس اين
ژن بانك در سردخانه و جمعآوري ــال س يك در كه گونه  يك نمونه هايي از
جداگانهاي برنامه نمونه ها از هريك براي بايد يا داد، انجام شده اند نگهداري

داشت.

روشها و مواد
منابع ژن بانك بخش در انجام آزمايشات حاصل رو، پيش تحقيق نتايج
البرز تحقيقاتي مجتمع در واقع مراتع، و جنگلها تحقيقات ــه مؤسس طبيعي
نمونه ۳۱ تعداد ــه ب باغ علف تحقيق، در ــي بررس مورد ــد.گونه مي باش كرج
از و خارج ــردخانه س مختلف، از ــاي ه نمونه بذور ــماره ۱). ش ــدول بود(ج
از يـك هـر ــراي بـ خـالص ـــالم و س عدد بذر ۷۵ تعداد بذري، نمونه ــر ه
انتخاب گلخانه)، در كشت و ژرمينـاتور ــتـاندارد (شرايـط اس ـــات آزمـايش
همچنين گرديد. ــتفاده تصادفي اس كامًال طرح در ۲۵ عددي، تكرار ۳ و در
ريشه، و طول پنجه تعداد گياه، ارتفاع اندازهگيري زني، سرعت جوانه آزمون

گرديد. انجام درگلخانه
ژرميناتور آزمايشات در شرايط : الف

شدند. عفوني ضد ظروف پتري و پنسها جمله كار از وسايل تمام ابتدا
دقيقه ــدت ۲ (وايتكس) به م ــديم س ٪ هيپوكلريت ۱۰ ــول محل با ــذور ب
كاغذ روي بر مقطر، آب ــا ب ــو شستش چندين بار و پس از ــده ش ضدعفوني
شدند. داده قرار سانتيمتر، ۹ به قطر شده ــتريل در ظروف پتري اس صافي،

رفت. آزمايشي بهكار تكرار يك عنوان پتري به ظرف هر
ــك در هزار ي محلول ليتر ــي ميل ۵ ــدود ح پتري ــر ظرف به ه ــدا ابت
قارچها اضافه ــد رش از جلوگيري و گندزدايي جهت ــر، مقط درآب ــل بنومي
ISTA(۱۸)قبل از استانداردهاي ــاس اس بر شده، كشت پتري ظروف شد.
درجه بين ۰-۵ دماي در انكوباتور در هفته يك مدت به به ژرميناتور، انتقال
رشد اتاقك درون بر اساس همين استانداردها، سپس قرارگرفتند. سانتيگراد
درجه متغير ۲۰-۳۰ ــاي در دم ، ــبي ٪۸۵-۹۰ نس رطوبت با ــور) (ژرمينات
۸ و حداقل(۲۰ درجه سانتيگراد) دماي در ۱۶ ساعت تاريكي با ــانتيگراد س
سانتيگراد) درجه حداكثر(۳۰ دماي در لوكس ۱۰۰۰ نور با روشنايي ساعت
به صورت نياز، در پتري ظروف از روزانه بازديدهاي از پس داده شدند. قرار

گرديد. افزوده مقطر آب ميزان الزم،
آزمايش قوه ناميه

جوانهزني مدت و يكم كه نهايت ــت بيس روز در عادي جوانههاي تعداد
درصد عنوان به ــد، مي باش ژرميناتور ــتاندارد اس ــرايط ش در گونه اين بذور

گرديد. يادداشت جوانهزني
آزمايش سرعت جوانه زني   

در جوانهزني تعداد بذور از برداري يادداشت بر اساس جوانهزني، سرعت
Maguire ــتم، به روش روز بيس تا روزه دورههاي چهار در پتري، هر ظرف

گرديد: محاسبه زير فرمول از استفاده با و (۲۰)

:۱ فرمول

+ .......... زني+ جوانه سرعت =

هاي گياهچه تعداد
شده سبز عادي

گياهچههاي تعداد
شذه  سبز  عادي

اوليه  روزهاي  
شمارش

آخر  روزهاي  
شمارش

زده جوانه بذور تعداد ــب حس بر بذور زني جوانه ــرعت س روش، اين در
۲۱ در مدت ــي گياهچهها كاف ــد رش از پس آيد. مي ــت بدس روز، واحد در
و انتخاب تصادفي تكرار به طور هر از ــه ده گياهچه ريش و ــاقه س روز، طول
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

و سازندگي ۳۹پژوهش

Andersonو Abdul- baki روش بذر به بنيه ــاخص ش و شد اندازهگيري
گرديد: محاسبه ذيل فرمول از استفاده با (۵)

فرمول ۲:    
ميانگين طولگياهچهها(ريشه+ساقه)بهميليمتر*درصدجوانهزني]= شاخصبنيهبذر ]/۱۰۰

گلخانه در آزمايشات : ب
۳۰ ارتفاع به و ۲۰ ــر قط به ــتيكي پالس گلدانهاي ابتدا پاييز، ــل اوي در
يك و نرم حجم ماسه يك رس، خاك حجم دو مخلوط و با ــانتيمترتهيه س
شرايط ژرميناتور آزمايش در مانند ها نمونه و بذور ــده ش پر خاكبرگ حجم
داده قرار فضاي باز در ــت و كش عمق يك سانتيمتري در ــه با همان نقش و
ازصفات برداري يادداشت گرفت. صورت مرتب، بطور گلدانها آبياري شدند.
گرديد. انجام روز يكبار در مواردي كه ايجاب ميكرد، ــار چه نظر، هر مورد
سرعت درصد جوانهزني، ــامل ش گلخانه ــرايط ش در ــي، بررس مورد صفات

. بود ريشه طول پنجه و تعداد ارتفاع گياه، جوانهزني،

جوانهزني درصد آزمايش
از ماه از يك ــس پ (تكرارآزمايش) هرگلدان در ــهزده جوان بذور ــداد تع

يادداشت شد. گلخانه در زني جوانه درصد عنوان كاشت، به

جوانهزني سرعت آزمايش
در گلدان هر ــهزده در جوان بذور تعداد از برداري ــت ــاس يادداش اس بر
فرمول از ــتفاده اس با ــت و كاش از پس ــك ماه ي تا روزه ــار ــاي چه دورهه

شد. محاسبه (۲۰) Maguire
ريشه طول و پنجه تعداد گياه، ارتفاع اندازهگيري

شد انتخاب تصادفي گياه به طور ۱۰ از هر گلدان كاشت، از پس روز ۴۰
آمد. بدست هر گلدان ريشه و طول تعداد پنجه ارتفاع گياه، ميانگين و

آماري محاسبات
Windows تحت SAS نرم افزار از استفاده دادهها، با آماري محاسبات
كنترل Windows تحت Agrobase و SPSS نرمافزارهاي توسط و انجام
هايي داده بر روي ،((۴) توصيه (به ــينوس، س آرك تبديل تطبيق گرديد. و
حاصل نشد، تغييري در نتايج چون شد و ، انجام بودند، درصد بر حسب كه

استفاده گرديد. تبديل بدون داده هاي از
مقايسه ــاده، س بين نمونه ها از تجزيه واريانس تنوع ــي بررس منظور به
ــتفاده مختلف اس صفات (CV) تنوع ضريب و دانكن روش ــه ب ــا ميانگينه
قوه و ــه قديمي نامي قوه حاصل اختالف ــه ك ناميه قوه ــد. صفت كاهش ش
استفاده شده، ياد صفت دو تجزيه واريانس بجاي در ــد، ميباش جديد ناميه
٪۱ سطوح در دانكن آزمون مطالعه، با صفات مورد ميانگين مقايسه گرديد.

انجام شد.  ٪۵ و
مختلف مورد صفات بين ارتباط تعيين جهت ساده ــتگي همبس ضرايب
نشان رگرسيوني جهت تجزيه گرديد. ــبه ــون محاس به روش پيرس آزمون،
با طرح، در صفات مورد آزمون ــاير س با و زوال بذر بنيه ميزان ارتباط دادن

شد. انجام  x۲ گام به گام رگرسيوني از مدل تجزيه استفاده
سال، ــب حس بر الزم مدت زمان و ــال س در ناميه كاهش قوه ميانگين
با ژن، بانك نگهداري سردخانه فعال ــرايط ش در ناميه، قوه ۵۰٪ افت براي

است. شده محاسبه الي ۶ فرمولهاي ۳ از استفاده

:۳ شماره فرمول
                                  ٪

_
Vd =                                                                   

:۴ شماره _فرمول
P(year) =  

                                                                                  
                                                               

:۵ شماره فرمول
  

          ٪
_
Vd (year) =                                                      

                                                               
                                                                                   

                                                                                  

                                                                                    

شماره ۶ : فرمول   
                                  P50 =                                                                        
                                                                                   

                                                             

درصد به قوه ناميه كاهش ميانگين = ٪
_
Vd

نمونهها هرگونه تمام قوهناميه كاهش Vdi∑= مجموع
تعداد نمونه هاي = Ni

ژن فعال بانك سردخانه در نمونهها نگهداري دوره  =ميانگين
_
P(year)

قوه ناميه در كاهش براي ٪۵۰ ــال س ــب بر حس الزم زمان مدت = P۵۰
سردخانه موجود شرايط

بر ژن بانك فعال ــردخانه س نمونه ها در نگهداري دوره مجموع = ∑Pi
سال حسب

∑Pi 

Ni 

Ni
∑Vdi 

_
Vd(year)

50٪

_
Vd_
P

ژرميناتور. در زني جوانه ابتدايي در مراحل Dactylis glomerata بذور گونه -۱ عكس
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

سازندگي و پژوهش ۴۰

اوليه ناميه قوه هزاردانه وزن (سال) نگهداري دوره بذر منشا بانك ژن در نمونه كد  رديف شماره

۱۰۰ ۰/۷ ۴ تهران - ديزين ۱۱۲ ۱

۸۰ ۰/۳ ۳ قزوين۱ ۱۶۳ ۲

۵۰ ۰/۶۲ ۳ قزوين۲ ۱۷۳ ۳

۷۱ ۰/۸ ۵ F.A.Oخارجي ۱۹۷ ۴

۸۵ ۰/۸۴ ۵ F.A.Oخارجي ۱۹۹ ۵

۱۰۰ ۰/۵۸ ۳ قزوين۳ ۲۳۷ ۶

۷۴ /۵ ۰/۵ ۴ مرند تبريز، ۲۵۵ ۷

۸۱ /۵ ۰/۷ ۴ قزوين۴ ۲۶۵ ۸

۸۸ ۰/۶ ۴ پاسند مازندران، ۲۹۸ ۹

۱۰۰ ۰/۶ ۳ تار درياچه دماوند، ۳۵۸ ۱۰

۸۴ ۱ ۳ اردبيل۱ ۴۱۱ ۱۱

۱۰۰ ۱/۲ ۳ اردبيل۲ ۴۱۲ ۱۲

۱۰۰ ۱ ۳ كالله ورزقان تبريز، ۴۵۵ ۱۳

۹۹/ ۵ ۰/۸ ۳ نشان۱ ماه زنجان، ۴۶۵ ۱۴

۱۰۰ ۰/۸ ۳ نشان۲ ماه زنجان، ۴۹۹ ۱۵

۱۰۰ ۱/۲ ۴ همدان ۵۱۰ ۱۶

۱۰۰ ۰/۷۲ ۳ تهران،گابره-ديزين ۵۲۴ ۱۷

۱۰۰ ۰/۶۵ ۳ رينه پلور- تهران، ۵۳۲ ۱۸

۱۰۰ ۰/۴۷ ۳ سيراچال كرج، ۵۴۰ ۱۹

۱۰۰ ۰/۷ ۳ الر سد تهران، ۵۵۲ ۲۰

۸۳/ ۳۳ ۱/۷۴ ۳ بانه كردستان، ۶۲۵ ۲۱

۹۵ ۲/۳ ۳ زاله سنندج، ۶۲۷ ۲۲

۸۰ ۰/۸۷ ۳ بيجار كردستان، ۶۲۸ ۲۳

۸۰ ۰/۸۷ ۳ تبريز ۶۳۳ ۲۴

۷۵ ۱/۲ ۲ الموت قزوين، ۷۸۳ ۲۵

۹۷ ۰/۵۷ ۲ باالنج اروميه، ۱۳۶۵ ۲۶

۱۰۰ ۰/۸ ۲ مرادبيگ همدان، ۱۴۵۳ ۲۷

۱۰۰ ۱/۰۳ ۲ مالير، مكروبي ۱۴۵۵ ۲۸

۱۰۰ ۰/۳۳ ۱ چالكي گرگان، ۱۷۱۴ ۲۹

۱۰۰ ۰/۶ ۱ باراندوز اروميه، ۱۷۶۱ ۳۰

۱۰۰ ۰/۸ ۱ انگوران زنجان، ۲۳۱۰ ۳۱

Daetylis glomerata گونه آزمون مورد هاي نمونه بذور خصوصيات -۱ جدول

... زوال روند و تنوع بررسي
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

و سازندگي ۴۱پژوهش

۲/۰۷ تا ۰ از دامنه ميانگينها ــور، ژرمينات در جوانهزني ــرعت س نظر از
ــرعت س با ترتيب ، به و ۶۲۵ ۷۸۳ ــماره ۶۲۷، ش ــاي نمونهه ــت. اس ــوده ب
قرار در مرتبه اول پتري، هر در روز در جوانه ۱/۸۸ و جوانه زني ۵/۰۷، ۲/۲
شماره۱۱۲، و نمونههاي بوداند جوانهزني ــرعت س ــترين بيش داراي گرفته،
،۵۴۰ ،۵۳۲ ،۵۲۴ ،۵۱۰ ،۴۶۵ ،۴۱۱ ،۳۵۸ ،۲۹۸ ،۲۶۵ ،۲۵۵ ،۱۷۳ ،۱۶۳

قرار گرفتند. حداقل گروه در ۱۳۶۵ ۶۲۷ و ،۶۲۵
بود، ٪ ۴۸/۰۸ ــا ت از ۰ ميانگين ها ــه بذر، دامن ــه بني ــر صفت از نظ
اختالف نمونهها ــاير س با و را داشت بنيه ــترين بيش ،۶۲۷ ــماره نمونه ش
ــرعت س داراي حداقل كه تمام نمونههايي تقريبًا داده . ــان معنيدار نش

 نتايج
ميانگينها مقايسه و واريانس تجزيه

در جدول آزمون ــات مورد صف از لحاظ نمونهها واريانس تجزيه ــج نتاي
كه مي شود مشاهده جدول اين براساس نتايج است. گرديده ارائه ۲ ــماره ش
اندازهگيري صفات تمامي از نظر D. glomerata بذور مختلف نمونههاي بين
وجود اختالف معنيدار ٪۱ سطح پنجه،  در تعداد صفت ــتثناي به اس شده

دارد.
ــات آزمايش به مربوط كه دانه ــزار ه صفت وزن ــس براي واريان ــه تجزي

نگرفت. صورت دليل نداشتن تكرار، به بود، قديمي
مشاهده ميشود ،(۳ شماره (جدول ميانگينها مقايسه نتايج توجه به با
٪ ۹۹/۴۹ تا ٪ ۱/۶۷ از گونه اين نمونههاي بذور ناميه قوه كاهش دامنه كه
از ، ٪ ۱/۶۷ ناميه قوه كاهش ميانگين با ، ۶۲۵ ــماره ش ــت. نمونه  بوده اس
شماره نمونه  و بود بهترين سردخانه فعال بانك ژن در ناميه حفظ قوه نظر
نمونه هاي ــت. داش قرار دوم  رتبه در ٪۶ قوه ناميه كاهش ميانگين با ،۱۹۷
گروه قرار يك در و ــتند داش را زوالپذيري ــترين بيش ۱۱۲ ۴۶۵ و ــماره ش

ميگرفتند.
،٪۸۳/۳۳ ٪ تا ۰/۰۱ از ميانگين دامنه گلخانه، در درصد جوانهزني نظر از
ــترين بيش و ۱۷۶۱ ۶۲۷ ،۴۱۲ ،۱۹۷ ،۱۳۶۵، ــماره ۶۲۵ ش نمونههاي و بود
ميگرفتند. قرار ــت نخس مرتبه در و ــتند داش گلخانه را جوانهزني در صد در

بودند. دارا را جوانهزني درصد کمترين ۵۱۰ و ۴۶۵ شماره نمونههاي

بنيه حداقل نيز بذر بنيه ــت صف لحاظ از بودند، ژرميناتور در ــي جوانهزن
ــتند. را داش

تا ۱/۶۷، ۰/۰۶ ميانگين دامنه با گلخانه، در جوانهزني نظر سرعت از
و ۱/۶۱ ۱/۶۷ و ــا ميانگينهاي ب ، ۶۲۷ و ۴۱۲ ،۶۲۷ ــماره ش نمونههاي
جوانه زني ــرعت س باالترين هر گلدان، در روز در ــهزده جوان ــاه گي ۱/۵۲
کندترين ،۰/۰۶ جوانهزني ــرعت با س ،۴۶۵ ــماره ش نمونه و ــتند داش را

دارا بود. را ــرعت جوانهزني س
تا ۸/۵۷ ۱/۱۷ ــا از ميانگينه ــه دامن ــاه، گي ارتفاع ــت صف ــر نظ از
داراي بيشترين ترتيب به ۱۱۲ و ۵۴۰ شماره نمونه هاي و سانتيمتر بود

ــد. ــاع بودن ــنارتف وكمتري
۲/۷۲، اختالف ــا ت ۱ ميانگين دامنه ــا ب ــت تعداد پنجه، صف ــر نظ از

ــد. نش ــاهده مش آماريبيننمونه ها

گونه طرح آزمايشي نمايي از -۲ عكس

گلخانه. شرايط در Dactylis glomerata 

گونه بذور اوليه رشد و جوانهزني -۳ عكس

كاشت از پس روز ۴۰  Dactylis glomerata
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

سازندگي و پژوهش ۴۲

در ــانتيمتر، س ۵۲/۶۷ تا ميانگين۰/۰۱ دامنه با ــه، ريش طول نظر از
نمونه و ريشه بيشترين طول و ۵۵۲ ۴۵۵ ــماره ش نمونههاي ،٪۱ ــطح س

بودند. دارا را ــه ريش كمترين طول ،۱۱۲ ــماره ش
ــتان (بانه) و منشأ كردس با ۶۲۵ ــماره ش ــنهاي اكسش در مجموع،
نمونه ها ساير ــبت به نس تكثير البرز كرج، و محل ــأ خارجي منش با ۱۹۷

ــماره ش ــن اكسش همچنين ــتند. داش برتري
۱۱۲ با و ــان) ــأ زنجان (ماه نش منش ــا ب ۴۶۵
وضعيت از كلي ــور بط (ديزين)، تهران ــأ منش

بودند. برخوردار نامطلوبي

آمده ۴ شماره جدول در D. glomerata بذور نمونه هاي ــده ش اندازهگيري
قوه ناميه كاهش صفت ميشودکه حاصله، مالحظه به نتايج توجه با ــت. اس
جوانهزني ــرعت س دانه، هزار وزن ــه، در گلخان جوانهزني ــد درص صفات ــا ب
منفي رابطه گياه، ارتفاع و ــور ژرمينات در بذر بنيه ــه، گلخان و ــور ژرمينات در

دارد. معنيدار،
با درصد ــه، ــه قوه نامي ك داد ــان نش نتايج
ــرعت س هزاردانه، وزن ــه، گلخان ــي در جوانهزن
و بذر بنيه ــه، گلخان و ژرميناتور در ــي جوانهزن
همچنين دارد. ــت ــتگي مثب همبس گياه، ارتفاع
هزاردانه ــن وزن بي ــاده ــتگي س همبس ضرايب
جوانهزني در ــرعت س و قوه ناميه صفات با ــذر ب
مثبت گياه ارتفاع بذر و گلخانه، بنيه و ژرميناتور

بود.  و معني دار
ناميه ــوه ق كاهش صفت ــا ب نيز ــذر ب بنيه
قوه صفات ــا ب و دار ــي معن منفي ــتگي همبس
گلخانه، و ژرميناتور در جوانهزني سرعت و ناميه
ــتگي همبس داراي ارتفاع گياه، و دانه هزار وزن

مثبت بود.
صفت بنيه براي گام، به گام تجزيه رگرسيون
مورد صفات ساير و ــته وابس عنوان متغير به بذر
درج ۵ جدول عنوان متغير مستقل در به بررسي
مدل وارد عامل دو نتايج، به توجه با است. ــده ش
را بنيه بذر ۹۳٪ از واريانس مجموعًا كه ــدند ش
ــت اس دانه هزار وزن اول عامل ميدهند. توضيح
توجيه را بذر بنيه تغييرات از ٪۸۸ تنهايي به كه
ــرعت س دوم عامل و ــد ميكن
ميباشد ژرميناتور در جوانهزني
بنيه بذر ــس واريان از  ٪ ــه ۸ ك
ــج نتاي ــد.  ميده ــح توضي را
ــمت قس اين در آمده ــت بدس
همبستگي ضرايب نتايج با نيز
دارد، حدودي مطابقت تا ساده
همبستگي ضريب بهطوريكه
هزار وزن با بذر بنيه بين ساده
٪۱ ــطح س در ( r= دانه(۷۲/.+
ــب ضري و ــد مي باش ــي دار معن

مقدار F مربعات ميانگين تيمار(نمونهها) آزادي درجه نمونهها شده اندازهگيري صفات

۲۵/۳۴** ۲۴۸۵/۹۵ ۳۰ قوه ناميه درصد كاهش

۲۱/۹۹** ۲۰۰۶/۵۳ ۳۰ گلخانه در جوانهزني درصد

۴۰/۳۵** ۱/۰۴ ۳۰ ژرميناتور در جوانهزني سرعت

۳۶/۳۳** ۳۷۴/۵۵ ۳۰ ژرميناتور در بذر بنيه

۱۸/۸۴** ۰/۷۷ ۳۰ گلخانه در زني جوانه سرعت

۲/۴۵** ۸/۵۷ ۳۰ (سانتيمتر) گياه ارتفاع

۰/۹۳ns ۰/۷۶ ۳۰ گياه انشعابات تعداد

۳/۵۶** ۴۳۶/۳۷ ۳۰ (سانتيمتر) ها ريشه طول

عكس ۴- نمايي از ژرم

Dactylis glomerata گونه پالسم

صفات واريانس ۲-تجزيه جدول

شـده براي اندازهگيري مختلف

بذور نمونه هاي

Dactylis glomerata 

غيرمعنيدار   = ns ،٪۱ در سطح  ٭٭ = معنيدار

... زوال روند و تنوع بررسي

و همبستگي ضرايب نتايج
گام به گام رگرسيون

آزمون از ــتفاده اس با ــتگي همبس ضرايب
مختلف ــات صف ــراي ــون، ب پيرس ــتگي همبس
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

و سازندگي ۴۳پژوهش

بنيه بين ساده همبستگي ضريب و (ß=۸/۰۵) ميباشد مثبت نيز ــيون رگرس
است. بوده ( r= +./۹۴) ژرميناتور، در جوانهزني سرعت و بذر

نظر آزمون از مورد مقايسه نمونه هاي
بذر زوال قوه ناميه و كاهش

مورد ــاي ــداري نمونهه نگه دوره و ــه نامي ــوه ق كاهش ــن ميانگي
ــن جدول، اي به ــا توجه ب ــت. اس آمده ۶ ــماره ــدول ش ج در ــون، آزم
ــال، ــب س حس بر الزم ــال و مدت زمان س قوهناميه در كاهش ميانگين

بانك فعال ــردخانه س نگهداري ــرايط ش در ناميه، قوه افت ــراي ٪۵۰ ب
است. شده محاسبه ژن،

بذور ــداري نگه دوره ميانگين ،۶ ــماره ش ــدول ج نتايج ــاس اس ــر ب
به ازاي هر ــط متوس طور به قوهناميه، افت و بوده ــال س ۲/۹۷ باغ، علف
بيني پيش سال  ۲/۵۲ ، P۵۰ مقدار و آمده ــت بدس ٪ ۱۹/۸۶ ــال، يكس
سال ۵ طي ،۱۹۷ نمونه شماره عمًال كه ــت اس در حالي اين است. ــده ش
كه صورتي در ــته، داش كاهش قوه ناميه ٪۶ تنها ــردخانه، س نگهداري در

انه
لخ

رگ
هد

ش
ري

ول
ط

انه
لخ

ر گ
هد

گيا
ع 

تفا
ار

در
ي

زن
انه

جو
ت

رع
س

انه
لخ

گ

ور
نات

مي
ژر

در
ذر

هب
ني

ب

در
ي

زن
انه

جو
ت

رع
س

ور
نات

مي
ژر

انه
لخ

رگ
ه د

مي
هنا

قو

يه
نام

وه
شق

اه
ك

شماره نمونه

۰/۰۱ ۱/۱۷ ۰/۰۷ ۰/۲۸ ۰/۰۲ ۳/۳۴ ۹۶/۶۶ ۱۱۲
۲۰/۰۰ ۱/۶۸ ۰/۱۶ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۱/۶۷ ۷۰/۰۰ ۱۶۳
۳۵/۰۰ ۴/۷۵ ۰/۱۰ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۳/۳۴ ۴۳/۳۳ ۱۷۳
۲۶/۱۷ ۴/۶۰ ۱/۲۵ ۷/۰۲ ۰/۴۰ ۶۳/۳۳ ۶/۰۰ ۱۹۷
۲۴/۱۷ ۳/۵۳ ۰/۴۶ ۱/۴۰ ۰/۱۸ ۳۵/۰۰ ۴۸/۳۳ ۱۹۹
۲۰/۰۰ ۳/۳۵ ۰/۳۹ ۲/۹۷ ۰/۴۰ ۲۵/۰۰ ۷۱/۶۷ ۲۳۷
۴۳/۳۳ ۵/۶۴ ۰/۲۵ ۱/۳۲ ۰/۰۴ ۱۵/۰۰ ۵۷/۸۳ ۲۵۵
۲۶/۱۱ ۳/۰۶ ۰/۱۳ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۱/۶۷ ۶۸/۱۷ ۲۶۵
۱۰/۵۶ ۱/۷۱ ۰/۱۲ ۰/۷۸ ۰/۰۲ ۸/۳۴ ۷۸/۰۰ ۲۹۸
۴۰/۸۳ ۳/۹۲ ۰/۱۸ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۱/۶۷ ۸۶/۶۷ ۳۵۸
۲۸/۱۱ ۴/۶۴ ۰/۳۷ ۰/۳۳ ۰/۰۲ ۲۵/۰۰ ۵۹/۰۰ ۴۱۱
۲۴/۶۱ ۶/۲۰ ۱/۶۱ ۶/۵۲ ۰/۳۱ ۷۴/۰۰ ۲۳/۳۳ ۴۱۲
۵۲/۰۰ ۵/۹۴ ۰/۱۴ ۲/۹۴ ۰/۰۹ ۱۰/۰۰ ۸۶/۶۷ ۴۵۵
۰/۰۱ ۲/۸۳ ۰/۰۶ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۱ ۹۹/۴۹ ۴۶۵
۳۳/۹۳ ۴/۳۰ ۰/۸۱ ۲/۷۸ ۰/۱۷ ۳۵/۰۰ ۵۱/۶۷ ۴۹۹
۱۵/۸۴ ۳/۴۲ ۰/۱۱ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۵/۰۰ ۹۰/۰۰ ۵۱۰
۴۲/۸۹ ۴/۰۰ ۰/۱۷ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۰/۰۰ ۹۱/۶۷ ۵۲۴
۲۱/۱۷ ۳/۰۷ ۰/۱۵ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۰/۰۰ ۸۸/۳۳ ۵۳۲
۳۱/۴۴ ۸/۵۷ ۰/۲۲ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۳/۳۳ ۸۳/۳۳ ۵۴۰
۵۲/۶۷ ۵/۱۷ ۰/۱۲ ۰/۳۸ ۰/۰۴ ۶/۶۷ ۸۸/۳۳ ۵۵۲
۲۵/۱۱ ۷/۶۳ ۱/۶۷ ۳۸/۷۰ ۱/۸۸ ۸۳/۳۳ ۱/۶۷ ۶۲۵
۲۶/۸۹ ۸/۱۳ ۱/۵۲ ۴۸/۰۸ ۲/۰۷ ۷۹/۳۳ ۱۳/۳۴ ۶۲۷
۳۳۳۶ ۳/۹۹ ۰/۳۷ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۳۱/۶۴ ۴۶/۶۷ ۶۲۸
۲۷/۳۳ ۴/۷۰ ۰/۵۳ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۳۱/۶۷ ۴۰/۰۰ ۶۳۳
۲۸/۵۶ ۵/۴۰ ۰/۷۴ ۵/۱۰ ۰/۱۷ ۴۱/۶۷ ۳۱/۶۷ ۷۸۳
۲۰/۸۳ ۴/۱۷ ۱/۴۲ ۲۱/۳۰ ۲/۰۵ ۸۳/۳۳ ۸/۶۷ ۱۳۶۵
۳۱/۳۲ ۴/۵۳ ۰/۵۹ ۳/۴۸ ۰/۱۲ ۴۰/۰۰ ۶۰/۰۰ ۱۴۵۳
۲۵/۲۲ ۴/۴۵ ۰/۷۷ ۲/۲۵ ۰/۱۰ ۴۱/۶۷ ۵۸/۳۳ ۱۴۵۵
۳۹/۲۲ ۴/۳۳ ۰/۲۴ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۱۳/۳۳ ۸۱/۶۷ ۱۷۱۴
۲۸/۰۰ ۴/۹۷ ۱/۲۳ ۹/۹۷ ۰/۴۷ ۶۸/۳۳ ۲۸/۳۳ ۱۷۶۱
۲۸/۵۶ ۴/۱۷ ۰/۴۴ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۲۸/۳۳ ۶۸/۳۳ ۲۳۱۰
۲۷/۸۵ ۴/۴۵ ۰/۵۳ ۵/۰۲ ۰/۲۸ ۲۹/۶۸ ۵۸/۹۴ كل ميانگين
۰/۰۱ ۱/۱۷ ۰/۰۶ ۰/۰۰ ۰/۰۰ ۰/۰۱ ۱/۶۷ حداقل دامنه
۵۲/۶۷ ۸/۵۷ ۱/۶۷ ۴۸/۰۸ ۲/۰۷ ۸۳/۳۳ ۹۹/۹۴ دامنه حداكثر
۱۲/۰۶ ۱/۶۹ ۰/۵۱ ۱۱/۱۷ ۰/۵۹ ۲۵/۸۶ ۲۸/۷۹ معيار از انحراف
۲۴/۰۲ ۴/۰۶ ۰/۴۴ ۶/۹۶ ۰/۳۴ ۲۰/۷۳ ۲۱/۴۹  LSD  مقدار

Dactylis glomerata بذور نمونههاي براي شده اندازه گيري مختلف صفات ميانگين مقايسه -۳ جدول
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

سازندگي و پژوهش ۴۴

طول در ،۱۷۱۴ شماره نمونه
قوه نظر از انبارداري، يكسال
داده ــان نش كاهش ناميه٪۸۰

ــماره۳). ــت(جدولش اس
بذور بركيفيت زمان اثر
آزمون مورد نمونه هاي

دوره  افزايش با  بهطوركلي
كاهش بذر كيفيت انبارداري،
قوه درصد آن ــع تب به و يافته
بنيه جوانهزني، ــرعت س ناميه،
مؤثر در ــات ــاير صف س و ــذر ب
يابند. بذر كاهش مي كيفيت

ــوه ق ــد درص ــن ميانگي
كه ــت اس بوده ٪۹۱/۰۹ ( ۶ آزمون(جدول ــورد م قديمي نمونههاي ــه نامي
توجه با ــت. اس ــيده رس ٪۳۲/۲۶ به كاهش با ٪۵۸/۹۴ ــش حاضر آزماي در
از يك به هر مربوط ــذور ناميه ب قوه ــت زمان گذش با اگرچه ، جدول ۷ ــه ب
كاهش ميزان اما ــت، يافته اس كاهش ــاله، س پنج يك تا نگهداري دوره هاي
متفاوت سردخانه در نگهداري سالهاي حسب بر مختلف نمونه هاي قوهناميه
بذور به مربوط ترتيب ناميه به كاهش قوه بيشترين درصد و كمترين و بوده
صورتيكه در است. بوده ــاله چهارس و ــاله پنجس نگهداري دوره با نمونههايي
نگهداري دوره در و ــترين ــاله بيش پنجس دوره نگهداري ــم در ــار داري انتظ
نمونهها امر اثر اين علت باشيم. داشته را ناميه قوه كمترين كاهش ــاله يكس
داشته ترجيح گونه مديريت بر نمونهها مديريت بنابراين است. بذور) (منشأ
توجه ژن، بانك در گونه گياهي اين ــم پالس ژرم از نگهداري و براي حفظ و

دارد. نکته ضرورت اين به

بحث و نتيجه گيري
شده اندازه گيري صفات تمامي نظر از گونه اين بذور مختلف نمونههاي
دهنده نشان داشتند كه دار معني اختالف تعداد پنجه، ــتثناي صفت اس به
علف باغ ــاي نمونهه ميان در تنوع ــود ــت. وج اس نمونهها بين تنوع ــود وج
وجود دارد. همخواني همكاران(۱۲)، و Grzesiuk ــج نتاي مطالعه، با مورد
صفات ويژه به صفات ــاير س بين تنوع وجود مي تواند اين صفات بين ــوع تن
تنوع همچنين هرچه تقويت كند. را عملكردي ــي، مورفولوژيكي و فنولوژيك

نمونهها را ارزش باشد، بيشتر يك گونه شده جمعآوري بذور بين نمونههاي
ژن بيشتر ميكند. بانك اين گونه در عنوان ذخاير توارثي به

سرعت و هزاردانه وزن گام به گام، دو عامل ــيوني رگرس تجزيه در مدل
بنيه واريانس از ٪۹۳ كه مجموعًا ــدند ش مدل وارد ژرميناتور در ــي جوانهزن

مي دادند. توضيح را بذر
هزار  گلخانه، وزن جوانهزني در درصد صفات ناميه با كاهش قوه  صفت
ارتفاع و ژرميناتور در بذر بنيه گلخانه، و ژرميناتور در جوانهزني سرعت دانه،
چه هر ديگر، ــارت به عب ــت. داش منفي معنيدار، رابطه ٪۱ ــطح س در گياه
و ژرميناتور در بذر بنيه و سرعت جوانهزني باشد، قوهناميه باالتر حفظ توان
ميشود. بيشتر در گلخانه گياه طولي اوليه رشد جوانهزني و سرعت و درصد
گلخانه، ژرميناتور و در جوانه زني ــرعت س و با درصد وزن هزاردانه همچنين
شرايط در تر، درشت و بذور داشت مثبت گياه، همبستگي ارتفاع و بذر بنيه
كردند. حفظ بهتر را ناميه خود قوه ريزتر، به بذور نسبت يكسان، نگهداري
نمونه يك ــذور ب نگهداري هدف اگر ژن، ــك ــت بان مديري در ــن بنابراي
بوجاري تكنيكهاي استفاده از با ميتوان باشد، طوالني تر مدت براي خاص
به نسبت و كرده جدا ــنگينتر را س و ــتتر درش بذور بذور، بندي ــته دس و

نمود. ژن، اقدام بانك سردخانه آنها در نگهداري
،۸) زيادي ازجمله، محققين توسط هزاردانه، وزن با بنيه بذر همبستگي
در به خصوص گياه، رشد اوليه كه آنجايي ــت. از اس ــده ش گزارش ( ۲۵، ۱۰
بذرهاي دارد، بذر در اي ذخيره مواد ميزان به ــتگي طبيعي، بس عرصههاي

گونه -۵ عكس

Dactylis glomerata 

پالسم ژرم خوشه دهي در هنگام

... زوال روند و تنوع بررسي
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

و سازندگي ۴۵پژوهش

در نكته اين ميكنند. توليد قويتري پايه هاي و جوانهزده بهتر ــنگين س
آبياري انجام ــدم و ع محيطي ــاعد نامس ــرايط علت ش به مراتع، اصالح
عقيده به ــت. اس اهميت حائز بذركاري از بهتر نتيجه ــب كس منظور به
كمتر هزازدانه) وزن ــذر( ب غذايي ــه ذخيره هرچ ،(۲۳، ۱۱) ــن محققي
و جوانهزدن آنها ــد بمانن انبار در ميتوانند كمتري مدت بذرها ــد، باش
آورد. خواهند بوجود ضعيفتري گياهچههاي و شده مـواجه ــكل با مش
نزديكي همبستگي گلخانه، شرايط با ژرميناتور ــرايط ش نتايج همچنين
بوده رطوبت و دما لحاظ از دو محيط شرايط تشابه دليل به كه ــت داش

است.
بنيه ژرميناتور و جوانه زني در سرعت نزديكي بين همبستگي بسيار
ــرعت س بيان كرد كه اطمينان با ميتوان ــد، بنابراين ش ــاهده مش بذر
مختلف ــيهاي ارائه مي دهد. بررس بذر از بنيه برآورد خوبي ــي، جوانهزن
ــات آزمايش و جوانه زني ــرعت س بذر با بنيه ارتباط ــد مؤي ،( ۲۲، ۶ ،۱)

است. مزرعهاي
در گلخانه، ــي جوانهزن چهارصفت درصد و ــه قوه نامي كاهش ــن بي

منفي ــتگي همبس بذر، بنيه ــه و در ژرميناتور و گلخان ــي جوانهزن ــرعت س
قوه ــبب كاهش س نه تنها بذر زوال بنابراين ــت. اس ــته داش وجود معنيدار،
بر كاهشي آن اثرات كه بلكه داراي دامنه وسيعي است ميگردد،  ناميه بذر
در گياه استقرار بالتبع و گلخانه و آزمايشگاهي شرايط در بذر بنيه و سرعت

است. مشهود شدت به طبيعي، و زراعي عرصههاي
قرار الشعاع تحت را نگهداري دوره اثر شدت به بذر منشا يا ژنوتيپ اثر
تحت تأثير شديدًا ناميه كاهش قوه به طوريکه است، ــاخته س اثر كم و داده
از اثر را، در سردخانه بذر نگهداري دوره اثر تفكيك گرفته و قرار ــأ بذر منش
بذور همه ناميه قوه زمان گذشت با اگرچه ــت. اس ميسركرده نا بذر، ــأ منش
تا يك نگهداري هاي دوره از يك هر به مربوط ناميه قوه هچنين و نمونهها
مختلف نمونههاي قوهناميه كاهش ميزان اما است، يافته كاهش ــاله، س پنج
امر اين علت است. بوده متفاوت ــردخانه، در س نگهداري ــب سالهاي حس بر
تكثير و احياء ــزي برنامهري كه صورتي در ــت. اس بذر ــأ منش نمونهها يا اثر
احياء هزينه گيرد، صورت گونه هر ناميه قوه  كاهش ميانگين ــاس براس بذور
طور برخي نمونهها، به ــت اس ممكن هنگام آن در و حتي رفته باال و تكثير
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۱ ناميه قوه كاهش

۱ -۰/۹۱** ناميه در ژرميناتور قوه

۱ ۰/۹۰** -۰/۸۲** گلخانه در زني جوانه درصد

۱ ۰/۵۰** ۰/۵۰** -۰/۴۵** (گرم) هزاردانه وزن

۱ ۰/۵۶** ۰/۷۳** ۰/۷۷** -۰/۶۸** ژرميناتور در زني جوانه سرعت

۱ ۰/۹۴** ۰/۷۲** ۰/۷۱** ۰/۷۳** -۰/۶۶** ژرميناتور در بذر بنيه

۱ ۰/۶۹** ۰/۷۰** ۰/۵۳** ۰/۹۶** ۰/۸۷** -۰/۷۹** گلخانه در زني جوانه سرعت

۱ ۰/۴۴** ۰/۳۸** ۰/۳۱** ۰/۴۲** ۰/۴۰** ۰/۳۲** -۰/۳۰** (سانتيمتر) گياه ارتفاع

۱ ۰/۴۲** ۰/۱۴ -۰/۰۵ -۰/۰۵ -۰/۰۱ ۰/۱۳ ۰/۰۶ -۰/۱۱ تعداد پنجه

۱ ۰/۵۳** ۰/۴۶** -۰/۰۳ -۰/۰۵ -۰/۰۹ -۰/۰۳ -۰/۰۳ -۰/۰۲ -۰/۰۱ (سانتيمتر) ريشه طول

Dactylis glomerata گونه در شده مختلف اندازهگيري صفات بين پيرسون همبستگي ضرايب -۴ جدول

٪۱ سطح در دار معني =**

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

سازندگي و پژوهش ۴۶

ناميه چنداني افت قوه  ها نمونه برخي و داده دست از خود را قوه ناميه كلي
باشند. نداشته تكثير و احياء به نيازي بنابراين و نداشته

را گونه اين ــذور كه ب نمود ــنهاد پيش دقيق طور ــن نميتوان به بنابراي
ژن بانك مديريت بايد در و نمود احياء و ــال تكثير س ــت چند گذش از پس
صورت ــه بطور منفرد نمون هر براي بذور، احياء و زوال ــش پاي ــزي برنامه ري

نمود. توجه گونهها به نمونهها بجاي و گيرد

پيشنهادات
ميتواند كه بوده نحوي به بذر، بنيه و جوانه زني سرعت آزمايشات نتايج
كه بذوري ميشود، پيشنهاد بنابراين ــد. بذور باش براي زوالپذيري معياري
دورههاي ــراي ب ــتند، هس باالتري بنيه و جوانهزني ــرعت داراي س ابتدا در

R۲ F مربعات مجموع استاندارد خطاي رگرسيون ضريب صفات

۰/۸۸ ۷۱/۴** ۶۵۵/۱۰ ۰/۹۵ ۸/۰۵ هزاردانه وزن

۰/۰۶ ۵۳۵/۶۶** ۴۹۱۴/۴۵ ۰/۶۴ ۱۴/۷۶ ژرميناتور در زني جوانه سرعت

تعداد نمونه
درصد ميانگين

قديمي قوهناميه

درصد ميانگين

در قوه ناميه

ژرميناتور(جديد)

درصد ميانگين

قوهناميه كاهش

نگهداري دوره ميانگين

سردخانه(سال) در

كاهش درصد ميانگين

سال در قوه ناميه
P۵۰*

۳۱۹۱/۰۹۳۲/۲۶۵۸/۹۴۲/۹۷۱۹/۸۶۲/۵۲

نگهداري دوره

(سال)
قديمي ناميه قوه

در ناميه قوه ٪

ژرميناتور

كاهش ميانگين ٪

ناميه قوه

در زني جوانه ٪

گلخانه

در زني جوانه سرعت

ژرميناتور

در بذر بنيه

ژرميناتور

در زني جوانه سرعت

گلخانه

۱ ۱۰۰ ۴۰/۶۵ ۵۹/۴۴ ۳۶/۶۷ ۰/۱۶ ۳/۳۳ ۰/۶۴

۲ ۹۳/۰۰ ۵۳/۳۳ ۳۹/۶۷ ۵۱/۶۷ ۰/۶۱ ۸/۰۳ ۰/۸۸

۳ ۹۱/۲۸ ۲۹/۸۰ ۶۱/۴۸ ۲۷/۱۶ ۰/۲۹ ۶/۰۴ ۰/۵۰

۴ ۸۸/۸۰ ۱۰/۶۷ ۷۸/۱۳ ۸/۶۷ ۰/۰۲ ۰/۴۸ ۰/۱۴

۵ ۷۸/۰۰ ۵۰/۸۳ ۲۷/۱۷ ۴۹/۱۷ ۰/۲۹ ۴/۲۱ ۰/۸۶

بنيه كمتري و ــرعت جوانهزني س كه بذوري و ــوند ش مدت ذخيره طوالني
وارد شوند. احياء و تكثير برنامه در گرفته و قرار بازبيني مورد دارند، سريعتر
بنيه بهتر خصوصيات دهنده ــان باال، نش دانه هزار وزن كه آنجا ضمن از در
توصيه مورد ژن بانك در درشتتر بذور نگهداري است، بوده ناميه قوه و بذر

ميباشد.
مختلف  سالهاي در نمونه از هر بايد زوال بذور، روند به دستيابي  جهت
هر بذر موجودي يا و ــال گردد بانك ژن ارس به و جمعآوري ــي، بذر متوال و
و ناميه، سرعت جوانهزني آزمون قوه ــاله س بتوان هر تا ــد باش زيادتر نمونه
بذور زوال روند نهايت در تا داد، انجام نمونه همان بذور روي بر را بذر بنيه
قابل هزينه و صرف وقت شرايطي، چنين آيد. سردخانه، بدست ــرايط در ش

به دنبال خواهد داشت. توجهي را

در سردخانه نگهداري دوره بر حسب Dactylis glomerata هاي گونه  نمونه شده گيري اندازه مختلف صفات ۷- ميانگين جدول

Dactylis glomerata گونه مورد مطالعه در صفات ساير با بذر بنيه به گام تجزيه رگرسيون گام نتايج -۵ جدول

٪۱ سطح در دار معني =**

بر اساس ميانگين نمونهها  Dactylis glomerata گونه  زوال بذور روند پيشگويي -۶ جدول

... زوال روند و تنوع بررسي
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۱۳۸۳ پاييز ،۶۴ شماره

و سازندگي ۴۷پژوهش

پاورقيها
1-Longevity
2-Provenance
3-Germination Percentage (Viability)
4-Speed of Germination
5-Seed Vigor
6-Seed Deterioration
7-Orthodox
8-Stepwise Regression
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