
 ۷۷  ...زني مطالعه خواب بذر، دوره پس رسيدگي و مقاومت به جوانه: دستاران ممقاني و توکل افشاري  

  
    ايرانياهان زراعيگعلوم مجله 

  )۷۷‐۸۸(  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰وره د
  

  زني و مقاومت به جوانهيمطالعه خواب بذر، دوره پس رسيدگ
 ).Hordeum vulgar L( هاي جوقبل از برداشت در ژنوتيپ

  
  *۲رضا توكل افشاري و ۱فاطمه دستاران ممقاني

   دانشگاه تهرانيعي و منابع طبيس کشاورزي پرد،اريدانش و  دانشجوي سابق كارشناسي ارشد،۲ ،۱

  )۲۳/۸/۸۶:  تاريخ تصويب‐۱۰/۲/۸۶: تاريخ دريافت (

  
  چکيده

  
 قبل از برداشت در جو  تعداد يبه منظور مطالعه خواب بذر، دوره پس رسي و مقاومت به جوانه زن

 شاهد ايراني گرگان به همراه دو رقم) فهيهاي جو دو و شش رد از ژنوتيپيمخلوط( ژنوتيپ هلندي ٥٧

صفات تاريخ .  كشت گرديد١٣٨٣و والفجر در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در دو تکرار در سال 

برداري شدند و در مرحله  در طي فصل رشد يادداشت٩٢دهي، گلدهي و مرحله رشدي زادكس خوشه

 سانتيگراد و ٢٠° cآزمون خواب بذر در شرايط حرارتي . آوري شدندها جمع خوشه٩٢رشدي زادكس 

 ٣٦ ژنوتيپ، ٥٧از بين . گيري شدزني و خواب بذر اندازه تكرار انجام گرديد و درصد جوانه٣در 

. باشددهنده سطح خواب باال ميزني پاييني داشتند که نشانپ، به همراه دو رقم شاهد درصد جوانهيژنوت

هاي دت پنج هفته بر روي ژنوتيپبراي تعيين طول مدت خواب در بذر، آزمون دوره پس رسيدگي به م

زني جوانه % ٩٠همان هفته اول در حدود  ها دراغلب ژنوتيپ.  تكرار انجام شد٣خواب و ارقام شاهد در 

ها و ارقام شاهد نيز با باشد و تعدادي از ژنوتيپها ميداشتند كه اين نشانگر خواب سطحي اين ژنوتيپ

زني روي خوشه  جوانهيابيارز .اب خود را از دست دادندج خوي هفته و به تدر٥گذشت زمان در طول 

  (Sprouting Index) زنيو شاخص جوانه (Sprouting Score) زنيبه دو روش نمره جوانهز ين

 ي رويزنس خواب بذر نسبت به جوانهي با سطوح بااليهاپي در هر دو روش ژنوت.گيري شداندازه

  . نشان دادنديخوشه مقاومت باالئ

  

  . قبل از برداشت، جو، دوره پس رسيدگيي خواب بذر، جوانه زن:هاي كليديواژه

  
  مقدمه

گياه جو به علت سازگاري وسيع اکولوژيکي، مقاومت 
هاي محيطي و تطابق با محيط کشت، در مقابل ناسازگاري

 شوددر بسياري از نقاط جهان کشت مي
(Noormohammadi et al., 1999). اينبذر اساس توليد  

 زراعي است و به عنوان اولين نهاده مصرفي در صولمح
انتقال صفات ژنتيکي محصول، داراي نقش غيرقابل 

تواند هاي اضافي ميباشد که بدون صرف هزينهميانکاري
  در افزايش عملکرد نقش مهمي داشته باشد

(Fretzdorff & Betsche, 1998) .  سازگاري  عامل  خواب  

 شرايط مقابل   در  ه کمک کنداست تا به گيا  با محيطبذر
که شرايط  زني هنگاميتوقف جوانه .نامساعد زنده بماند

 وجود  بر روي گياه مادريزنيمحيطي کافي براي جوانه
 (Stanch, 1983) باشد اهميت اکولوژيکي خواب ميازدارد 
زني يک بذر بيشتر از زمان به پخش و توزيع جوانهاين که 

کند و يا باعث تحمل شرايط يا فضاي طبيعي آن کمک مي
  . (Debeaujon & Koorneef, 2000) شودنامساعد مي
 خواب براي اينکه جوانه بزنند، مدت  در حاليبذرها

اين مدت . زماني را بايد تحت شرايط مطلوب طي کنند
 اهانيبذر گ. نامند مي1زمان را دوره پس از رسيدگي

                                                                                     
1.  after-ripening   
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اين . ندمتفاوتي براي دوره پس از رسيدگي دار نيازهاي
نيازها شامل شرايط محيطي متفاوت مثل درجه حرارت و 

 در طول دوره پس .متفاوت مي باشدحرارتي  يهاميرژيا 
از رسيدگي هم در پوشش بذر و هم در جنين تغييرات 

دهد که سبب افزايش بيوشيميايي روي ميفيزيولوژيکي و 
  . (Gomez & Zentella, 2001) شودزني ميتوانايي جوانه

 بر روي گياه مادري در مزرعه، بذرزني يده جوانهپد
 PHS(1(قبل از برداشتزني قبل از مرحله برداشت را جوانه

 در  فاقد خواب و يادر ارقام .(Sorrells, 2002) نامند مي
ارقامي که خواب اوليه ضعيفي دارند احتمال خطر وقوع 

اين پديده ناشي از . باشدزني روي خوشه باال ميجوانه
يط آب و هوايي نامساعد مثل بارندگي طوالني مدت و شرا

رطوبت و درجه حرارت باال در طول دوره بلوغ دانه و دوره 
اين پديده هنگامي . (Przul et al., 1998) باشدبرداشت مي
 بالغ شده باشد و مرحله رسيدگي بذرافتد که اتفاق مي

تواند در بين  مي وفيزيولوژيکي را پشت سر گذاشته باشد
  بروز کند مختلفي يهابا شدت،  متفاوتارقام

(Stanch, 1983) .زني روي خوشه جوانه از طرف ديگر
تر از آن کاهش لکرد محصول و مهمباعث کاهش عم
 کاهش همچنين. (Strand, 1989) شود ميکيفيت محصول
، توانايي استقرار و بنيه گياهچه از ديگر ٢قدرت زيستي

.  استروي خوشه هنگام زودزني جوانهنامطلوب اثرات 
 و  با وزن هزار دانهيرهابراي استقرار خوب گياهچه بذ

درصد جوانه زني باال نياز است و بذور جوانه زده اين 
  دارندکاشتخصوصيات را ندارند و ارزش کمي براي 

(Gomez & Zentella, 2001). زني قبل از مقاومت به جوانه
 بذر رسيدگي حد فاصل بينبرداشت تنها در طي دوره اي 

از  پس تا برداشت مطلوب است در حاليکه تداوم خواب
  جويرهاباشد چرا که اگر بذبرداشت محصول نامطلوب مي

در مدت کوتاهي پس از برداشت استفاده شوند، خواب 
سازي مشکالتي را در استقرار گياهچه و يا در فرايند مالت

عالوه بر آن خواب باعث بقاي دانه  .کندايجاد مي
تواند به شود که ميحصوالت زراعي در بانک بذر خاک ميم

 عمل کندبعدي فصل زراعي عنوان علف هرز در
(Veronica Rodrigues et al., 2001) .  

                                                                                     
1. Pre-harvest Sprouting 
2. Viability 

  مقاومتيکيارزيابي تنوع ژنتاين تحقيق انجام هدف از 
. هاي جو بودبذر در ژنوتيپ زني قبل از برداشتبه جوانه

ه پس از رسيدگي در بين و دوربذر صفات خواب همچنين 
 و ارتباط آن با مقاومت به جوانه زني قبل ژنوتيپ هاي جو

 يهاپي و انتخاب موثرتر ژنوتيبندجهت طبقه از برداشت
  . مقاوم مورد بررسي قرار گرفت

  
  هامواد و روش

   ژنوتيپ جو۵۷در اين تحقيق تعداد 
(Hordeum vulgar L.)هلندي فه يفه و شش رديرد  دو

از مرکز بين المللي ژرم پالسم گياهي دانشگاه دريافتي 
گرگان و ( به همراه دو رقم شاهد محلي واگنينگن هلند

در در دو تکرار در قالب طرح بلوك كامل تصادفي ) والفجر
 دانشكده علوم ي و پژوهشي در مزرعه آموزش۱۳۸۳آذرماه 
شت دانشگاه تهران واقع در شهر كرج ک ي و داميزراع
 عرض ، محل اجراي طرحييايرافت جغي موقع.ندشد

 با ۵۰◦ ۵۸´ شمالي و طول جغرافيايي۳۵◦ ۵۶´ جغرافيايي
 داراي آب و هواي که بود از سطح دريا  متر۱۳۱۲ارتفاع 

  متر ميلي۲۴۱نيمه خشک با متوسط بارندگي ساليانه 
 . نوع خاک محل اجراي آزمايش لومي رسي بود.باشدمي

ل هر رديف بود كه طوکشت  رديف ۵۹هر كرت شامل 
 متر و فاصله بين دو ۵/۰ها   متر و فاصله بين رديف۵/۱

هيچ نوع كودي مصرف .  متر در نظر گرفته شد۱تكرار 
 . مرتبه آبياري شد۵ مزرعه  در طول فصل رشدنشد و

با  هاي هرز توسط وجين دستي در دو مرحله وكنترل علف
انجام  يدهدر مرحله ساقه D-2,4كش استفاده از علف

  .تگرف
 گلدهي و% ۵۰در طول فصل رشد، صفات تعداد روز تا 

 .برداري شد يادداشتها بوتهرسيدگي فيزيولوژيکي ۵۰%
مرحله ( ۹۲هاي سالم در مرحله رشدي زادكس خوشه

 سپس برداشت شدند و، (Zadoks et al., 1974))خواب بذر
نگهداري شدند  ساعت در درجه حرارت اتاق ۴۸به مدت 

 حفظ و برايرسيد % ۱۲ها به حدود ذربتا اينکه رطوبت 
آزمايش تا زمان ،آنها و عدم تغييرات متابوليكي هاربذخواب

  .  درجه سانتيگراد نگهداري شدند‐۱۸در درجه حرارت 
 ۱۰زني روي خوشه تعداد گيري صفت جوانهبراي اندازه

 ۳خوشه سالم از هر واحد آزمايشي انتخاب و به مدت 
  سپس. سانده شدندساعت در داخل آب مقطر خي

 قرار يپالستيکسه يکهاي خيسانده شده در داخل خوشه
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ن مورد نياز ژ چند سوراخ براي تبادل اکسيآن در گرفتند و
همچنين براي ايجاد محيطي . براي تنفس بذر ايجاد شد

 ميلي ليتر آب مقطر درون هر ۱۰ ميزان ،کامال مرطوب
ها  هاي حاوي خوشهسهيک.  اسپري شديپالستيکسه يک

با رطوبت نسبي ) ساخت شرکت گروک ايران(رميناتور در ژ
طول دوره روشنايي و تاريکي به . قرار گرفتند% ۱۰۰

 درجه ۱۵ و ۲۵ ساعت و درجه حرارت ۸ و ۱۶ترتيب 
پس . تنظيم شد)  ساعت۸ و ۱۶ يب برايبه ترت(سانتيگراد 

زني ها از داخل ژرميناتور خارج و جوانهاز يک هفته خوشه
 و شاخص ١زنينمره جوانهن ييتعه به دو روش روي خوش

 زني بر اساس روشنمره جوانه. گيري شداندازه ٢زنيجوانه
Clark et al. (1994)  زني بر اساس روششاخص جوانهو 

Hucl (1995)تعيين گرديد  . 
ها  بذرها با دست از خوشهون خواب بذر، ابتداجهت آزم
كي و حفظ از آسيب مكانيبراي جلوگيري (جدا شدند 
 در داخل يك پي بذر از هر ژنوت۵۰و سپس ) خواب بذر
ليتر آب  ميلي۵كاغذ صافي و ه يال يك ي دارايظرف پتر

 يهاآزمايش در قالب طرح بلوك. ندقرار داده شدمقطر 
 ي پتريهاظرفسپس .  تكرار انجام شد۳  باكامل تصادفي

در شرايط ) ايرانگروکشرکتساخت(در داخل ژرميناتور
.  درجه سانتيگراد قرار گرفتند۲۰ريكي و درجه حرارت تا

 از داخل ژرميناتور خارج ي پتريهاظرف ساعت ۷۲پس از 
شدند و تعداد بذور جوانه زده شمارش گرديد و درصد 

 تعداد nکه بدست آمد استفاده از معادله زير با بذر خواب 
 Tavakol Afshari & Yazdi) باشدبذور جوانه زده مي

Samadi, 2000).  
×2]/100 = [(50-n)د خواب بذر درص  

  

 ۳۸  تعدادگيري دوره پس رسيدگي،جهت اندازه
داشتند انتخاب % ۵۰ كه درصد خواب بيشتر از ژنوتيپ
 بذر از هر ژنوتيپ جدا و از فريزر خارج ۳۰۰سپس . شدند
  با در ژرميناتورتاريکي  کنترل شده و تحت شرايط ندشد

% ۴۵ يو رطوبت نسبراد گ درجه سانتي۲۰درجه حرارت 
 بذر، در اولين روز خروج از فريزر ۵۰تعداد . نگهداري شدند

تا ( هاي بعد قرار داده شد و در هفتهيظرف پتردر داخل 
هاي  بذر جدا شدند و داده۵۰، هر هفته )هفته پنجم

 در قالب  ومربوط به هر هفته به طور جداگانه ثبت شد
  .تجزيه شدند تکرار ۳با طرح بلوک کامل تصادفي 

                                                                                     
1. Sprouting Score 
2. Sprouting Index 

  يمحاسبات آمار

 يزن جوانهيها از آن جا که درصدهاه آزمونيدر کل
ها دادهلي از اختالفات را نشان دادند، ابتدا تبديعيف وسيط

پس از . انس انجام شديه واري انجام و سپس تجزArcsinبه 
ر ي سايانس برايه واري تجزياز برايات مورد نيکنترل فرض

) انسهاي واريکنواختيها و ع دادهيوزنرمال بودن ت(هاشيآزما
ل شده و ي تبديانس داده هايه واريو عدم تفاوت در تجز

قالب طرح بلوک کامل  در ي اصلي، داده هاي اصليداده ها
ن صفات با يانگيسات مين مقاي همچن.تصادفي تجزيه شدند

در سطح ) LSD(دار ياستفاده از روش حداقل تفاوت معن
در رابطه با آزمون دوره پس .  صورت گرفت۰۵/۰احتمال 
 مربوط به هر يها دادهيانس برايه واريز تجزي نيدگياز رس

هفته به طور جداگانه انجام شد و سرعت دوره پس 
ون محاسبه يب رگرسيز با استفاده از روش ضري نيدگيرس
 ين تمامي ساده بيب همبستگين ضرايهمچن. ديگرد

ه کالستر ي تجز ارقام ازيبند طبقهيبرا. صفات بدست آمد
با استفاده از محاسبات آماري . استفاده شد) ياخوشه(

 Excel 2003 وMSTATC ،Minitab ،SPSS يافزارهانرم
   . شدانجام

  
  ج و بحثينتا
  جوانه زني روي خوشه

براي جوانه زني روي خوشه به دو تجزيه واريانس نتايج 
زني در جدول شماره زني و شاخص جوانهروش نمره جوانه

دهد که از نظر نتايج حاصل نشان مي.  آورده شده است)۱(
داري مقاومت به جوانه زني روي خوشه تفاوت بسيار معني

ها وجود دارد بين ژنوتيپ) ۰۱/۰سطح احتمال در(
 کافي در ميان دهنده وجود تنوعو اين نشان) ۱جدول(

تواند براي گزينش ارقام  اين تنوع ميکه باشدمي هاژنوتيپ
  .زني قبل از برداشت مورد استفاده قرار گيرده جوانهمقاوم ب

  زنينمره جوانه

ارزيابي اين صفت به طور جداگانه براي هر ژنوتيپ جو 
با توجه به  . نشان داده شده است۲ که در جدولانجام شد 

زني مربوط به نتايج اين جدول کمترين مقدار نمره جوانه
 هايميانگين به ترتيب با ۱۲ و ۴،۹هاي شماره ژنوتيپ
باشد که با هر دو شاهد گرگان و  مي۳۳/۰ و ۶۶/۰، ۳۳/۱

، ٢هاي ژنوتيپ. دهندداري را نشان ميتفاوت معنيوالفجر 
 و ۶۷/۹، ۳۳/۹زني هاي نمره جوانه نيز با ميانگين۴۳  و١٤
ها  باالترين نمره جوانه زني را دارا بودند که اين ژنوتيپ۱۰
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در بين  .داري داشتندنينيز با هر دو شاهد تفاوت مع
 با ميانگين نمره ۴۸ها فقط يک ژنوتيپ به شماره ژنوتيپ
داري با شاهدگرگان نداشت  تفاوت معني۳۳/۵زني جوانه

همچنين . داري داشتولي با شاهد والفجر تفاوت معني
 به ترتيب ۵۱ و ۳۸، ۳۷، ۲۲هاي چهار ژنوتيپ به شماره
داراي تفاوت  ۳۳/۶ و ۶، ۳۳/۶، ۶زني با ميانگين نمره جوانه

داري با شاهد والفجر نبودند ولي با شاهد گرگان معني
 نيز با ۴۷ و ۱ دو ژنوتيپ. داري داشتندتفاوت معني

داري با هيچ  تفاوت معني۶۶/۵زني ميانگين نمره جوانه
ها تفاوت بقيه ژنوتيپ. کدام از دو شاهد نشان ندادند

در بين دو ). ۲جدول( داري را با هر دو شاهد داشتندمعني
زني کمتري نمره جوانه رقم شاهد نيز، رقم گرگان داراي

شود تنوع وري که مشاهده ميهمانط .نسبت به والفجر بود
زني وجود ها به لحاظ نمره جوانه مطلوبي بين ژنوتيپنسبتاً
  .دارد

  )کالستر(اي تجزيه خوشه

 زنيجوانهها به لحاظ نمرهبندي ژنوتيپبراي طبقه
 (Z)اي به روي نمره استاندارد زيه کالستر يا خوشهتج
دندوگرام  ۱شکل .  انجام شد(Ward)ها و توسط روشداده

 ژنوتيپ جو هلندي همراه دو ۵۷اي مربوط به تجزيه خوشه
 ۱ در نمودار .باشدمي زني نمره جوانه برايرقم شاهد ايراني

-کالستر اول که ژنوتيپ. تعداد سه کالستر تعيين گرديد
 مانند اندزني متوسط در آن قرار گرفتههايي با نمره جوانه

دو شاهد گرگان همچنين  .۱۵، ۲۶، ۱ هاي شمارهژنوتيپ
در گروه اول نيز  ۶ و ۳۳/۵و والفجر نيز با نمره جوانه زني 

هايي با باالترين نمره  کالستر دوم ژنوتيپدر. قرار دارند
هاي شماره  ژنوتيپدمانن. اندگرفتهقرار ) نه و ده(زني جوانه
  هايي با نمرهدر کالستر سوم نيز ژنوتيپ. ۱۴، ۵، ۲

 مانند اندقرار گرفته) ۲صفر تا (زني بسيار پايين جوانه
  .  ۹،۱۰، ۳ هاي شمارهژنوتيپ

  شاخص جوانه زني

داري را در سطح تفاوت معنيانس يه واريج تجزينتا
ين زني نشان داد و ابراي صفت شاخص جوانه% ۱احتمال 
هاي متفاوتي در ها پاسخدهنده اين است که ژنوتيپنشان

اند زني روي خوشه از خود نشان دادهمقاومت به جوانه
  ).۱جدول (

گيري زني روش ديگري براي اندازهشاخص جوانه
اين روش نسبت . باشدزني روي خوشه مي جوانهقاومت بهم

ان نمره جوانه زني اختالفات موجود در ميتعيين به روش 
اما با . آوردها را با دقت و قدرت بيشتري بدست ميژنوتيپ

اي است، زني، روش سادهتوجه به اينکه روش نمره جوانه
باشد ها وقتي که تعداد آنها زياد ميبراي غربال کردن نمونه

که تعداد  زني، زمانيروش شاخص جوانه. شوداستفاده مي
ت، مورد استفاده ها کم است و يا دقت بااليي نياز اسنمونه

به گفته . (Gomez & Zentella, 2001) گيردقرار مي
Clark et al. (1994)  زني مالک نمره جوانهتعيين در روش

  .باشدمي زني روي خوشه تنها يک بذر جوانه زدهجوانه
 گيرياندازه به همين دليل اين روش دقت باالئي براي

 Tavakol Afshari & Yazdi)زني روي خوشه نداردجوانه

Samadi, 2000).  
  ايتجزيه خوشه

 ،زنيشاخص جوانهها به لحاظ بندي ژنوتيپبراي طبقه
ها  داده(Z)تجزيه کالستر يا خوشه اي روي نمره استاندارد 

دندوگرام تجزيه  ۲شكل .  انجام شد(Ward)و توسط روش 
  .باشدمي زنيشاخص جوانهصفت  براياي خوشه

در . الستر تعيين شدتعداد سه کاين شكل نيز در 
، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۲، ۲۰، ۱۷، ۷، ۲هاي کالستر اول ژنوتيپ

۳۱ ،۳۲ ،۳۷ ،۳۸ ،۳۹ ،۴۶ ،۴۷ ،۴۸ ،۴۹ ،۵۰ ،۵۲ ،۵۳ ،
اند که همگي داراي شاخص  و شاهد والفجر قرار گرفته۵۴

  .بودندزني متوسطي جوانه
  

  

   جو ژنوتيپ٥٩ در گيري شده تجزيه واريانس براي صفات اندازه‐١جدول
  (MS)ميانگين مربعات 

  منبع تغييرات
(S.O.V.)  

  درجه
  آزادي

  تاريخ
  گلدهي

رشدي مرحله
 ٩٢زادکس 

  نمره
  زنيجوانه

  شاخص
  زنيجوانه

  خواب بذر
)c ◦٢٠(  

٣٩٠/٣ ٣  بلوک ns ١٢٧/٧ ns ٤٢٩/٤ * ٣٠١/٧ ns ٠٠٣/٠ ns 
٤٥٤/٩٠ ٥٨ )ژنوتيپ( تيمار  **١١١/٣٠ ** ٧٣٨/٣١ ** ٨١١/٢٥٢٢ **٥٢٢/١ ** 
٣٣٨/٢ ١٧٤ خطا  ١٦٢/٣  ٣٤٣/١  ٤٣٨/١٤  ١٠٧/٠  

%٩٩/١٠ (CV%) تغييراتضريب  ٩٣/٥%  ٦٥/١٩%  ١٢/١١%  ٩٧/٢١%  
             ns ،* ،** دهد را نشان مي۰۱/۰ ، ۰۵/۰دار بودن در سطح احتمال معنيغيرمعني و  به ترتيب.  



 ۸۱  ...زني مطالعه خواب بذر، دوره پس رسيدگي و مقاومت به جوانه: دستاران ممقاني و توکل افشاري  

  نوتيپ جو به همراه ارقام شاهد ژ٥٧ مرتبط با جوانه زني قبل از برداشت در مقايسه ميانگين صفات ‐٢جدول
  

  شماره
  نمره  نام ژنوتيپ  ژنوتيپ

  جوانه زني
  شاخص
  جوانه زني

  زمان الزم تا
  )روز (خوشه دهي

 زمان الزم تا
  )روز (٩٢زادکس 

درصد خواب 
 ٢٠◦ cدر بذر

 درصد خواب بذر
  )نرمال شده(

١ CGN00002 ٨٦٩/١ ٧٣ ٥/١٩٥ ٥/١٦٤ ٣٣٣/١١ ٦٦٧/٥ 
٢ CGN00047 ٦٩٤/١ ٥/٤٨ ١٩٤ ١٦٦ ٦٦٧/٥٠ ٣٣٣/٩ 
٣ CGN00064 ٩٦١/١ ٥/٩٠ ٥/١٩٦ ١٦٥ ٦٦٧/٦ ٦٦٧/١ 
٤ CGN00176 ٥٣٧/١ ٥/٣٣ ٥/١٩٦ ١٦٣ ١٦٧/٤ ٣٣٣/١ 
٥ CGN00341 ٥٣١/١ ٣٣ ١٩٤ ٥/١٦٦ ٨٤ ٩ 
٦ CGN00495 ٩٧٧/١ ٩٤ ١٩٢ ١٥٥ ٦٦٧/١٤ ٦٦٧/٤ 
٧ CGN00508 ٨٦٩/١ ٧٣ ١٩٣ ٥/١٦٣ ٢٨ ٦٦٣/٧ 
٨ CGN00537 ٠٠٤/٢ ١٠٠ ١٩٠ ٥/١٥٤ ٢ ٦٦٧/٠ 
٩ CGN00588 ٥١١/١ ٥/٣١ ١٩٥ ١٦٦ ٣٣٣/١ ٦٦٧/٠ 
١٠ CGN00589 ٩٩٣/١ ٥/٩٧ ١٨٩ ١٥٣ ٣٣٣/١٣ ٣٣٣/٢ 
١١ CGN00599 ٠٠٤/٢ ١٠٠ ١٨٧ ٥/١٤٨ ٤ ٦٦٧/١ 
١٢ CGN00614 ٩٨٩/١ ٥/٩٦ ١٨٥ ٥/١٤٦ ٦٦٧/٠ ٣٣٧/٠ 
١٣ CGN00628 ٢ ٩٩ ١٨٩ ١٥٣ صفر صفر 
١٤ CGN00651 ٧٤٠/٠ ٥/٤ ١٩٣ ٥/١٥٨ ٦٦٧/٨٢ ٦٦٧/٩ 
١٥ CGN00683 ٨٦٣/١ ٧٢ ١٩٠ ١٥٣ ٣٣٣/٩ ٣٣٣/٣ 
١٦ CGN00710 ٢ ٩٩ ١٨٩ ٥/١٥٢ ٧٠٣/١١ ٣٣٣/٤ 
١٧ CGN00711 ٥٧٩/١ ٣٧ ٥/١٩٠ ١٥٥ ٦٦٧/٢٠ ٦٦٧/٤ 
١٨ CGN00715 ٠٠٤/٢ ١٠٠ ٥/١٨٩ ١٥٣ ٦٦٧/٤ ٣٣٣/٢ 
١٩ CGN00720 ٠٤١/١ ١٠ ١٩٤ ١٦٢ ٣٣٣/٧٧ ٦٦٧/٩ 
٢٠ CGN00737 ٩٦٨/١ ٩٢ ١٩٥ ٥/١٦٤ ٧٤١/٢٠ ٣٣٣/٤ 
٢١ CGN00877 ٩٥١/١ ٥/٨٨ ١٩٢ ٥/١٦٠ ٣٣٣/١١ ٦٦٧/٣ 
٢٢ CGN00914 ٩١٦/١ ٥/٨١ ٥/١٨٥ ١٤٦ ٦٦٧/٢٤ ٦ 
٢٣ CGN00962 ٩٦٣/١ ٩١ ١٨٨ ١٥١ ٨٦ ٣٣٧/٦ 
٢٤ CGN00970 ٧٩٩/١ ٦٢ ٥/١٨٧ ١٤٩ ٧٤ ٣٣٧/٦ 
٢٥ CGN00982 ٨٢٩/١ ٥/٦٦ ١٨٦ ٥/١٤٦ ٦٦٧/٧٠ ٣٣٧/٦ 
٢٦ CGN01023 ٩٠٥/١ ٥/٧٩ ١٨٧ ٥/١٤٦ ١٦ ٣٣٣/٧ 
٢٧ CGN01024 ١٤٦/١ ١٣ ٥/١٩٣ ٥/١٤٩ ٣٣٣/٦٥ ٦ 
٢٨ CGN01058 ٧٩٥/١ ٥/٦١ ١٩٣ ٥/١٥٥ ٥١٧/٥٦ ٦٦٧/٦ 
٢٩ CGN01081 ٨٩٢/١ ٧٧ ١٨٨ ١٤٨ ٣٤ ٦٦٧/٩ 
٣٠ CGN01088 ٩١٣/١ ٨١ ٥/١٨٨ ٥/١٤٩ ١٨٣/٥٣ ٩ 
٣١ CGN01120 ١٧٦/١ ١٤ ٥/١٩٦ ١٥٣ ٤٨ ٩ 
٣٢ CGN01163 ٦٥٨/١ ٥/٤٤ ١٩٣ ١٥٣ ٥٢ ٦٦٧/٩ 
٣٣ CGN01196 ٩٩٧/١ ٥/٩٨ ٥/١٨٦ ٥/١٤٦ ٧٠٣/٧ ٦٦٧/١ 
٣٤ CGN01209 ٠٠٤/٢ ١٠٠ ١٨٩ ١٥١ ٣٣٣/٥ ٦٦٧/١ 
٣٥ CGN01214 ٩٣٤/١ ٨٥ ١٨٧ ٥/١٤٧ ٣٣٣/١ ٦٦٧/٠ 
٣٦ CGN01215 ٧٥٢/١ ٥/٥٥ ١٨٨ ٥/١٤٧ ١٦٧/٨ ٦٦٧/٣ 
٣٧ CGN01271 ٧٢٨/١ ٥/٥٢ ١٨٧ ١٤٧ ٦٦٧/٢٢ ٣٣٣/٦ 
٣٨ CGN01286 ٩١١/١ ٥/٨٠ ١٩٣ ٥/١٤٧ ٦٦٧/٢٠ ٦ 
٣٩ CGN01288 ٦٣٨/١ ٥/٤٢ ١٩٤ ١٤٦ ٤٤ ٦٦٣/٩ 
٤٠ CGN01350 ٠٠٤/٢ ١٠٠ ١٩٠ ٥/١٤٦ ٦٦٧/٠ ٣٣٣/٠ 
٤١ CGN01461 ٩٥٦/١ ٥/٨٩ ١٩٤ ١٥٦ ١٢ ٢ 
٤٢ CGN01643 ٧٧٨/٠ ٥ ٥/١٨٧ ١٥٥ ٦٦٧/٨٨ ٦٦٧/٩ 
٤٣ CGN01648 ٣٠١/٠ ١ ٥/١٨٩ ١٥٧ ٣٣٣/٧٥ ١٠ 
٤٤ CGN01657 ٣٠١/٠ ١ ١٩١ ٥/١٥٧ ٧٤ ٦٦٧/٩ 
٤٥ CGN01685 ٨١٢/٠ ٥/٥ ٥/١٩٣ ١٥٦ ٣٣٣/٨٥ ٦٦٧/٩ 
٤٦ CGN01689 ٠ صفر ١٩١ ١٥٧ ٥٢ ٣٣٣/٩ 
٤٧ CGN01924 ٦٩٨/١ ٤٩ ١٩٤ ٥/١٤٧ ٣٣٣/٤١ ٦٦٧/٥ 
٤٨ CGN02234 ٨٢٦/١ ٦٦ ٥/١٩٧ ٥/١٥٤ ٣٣٣/٢٩ ٣٣٣/٥ 
٤٩ CGN02242 ٦٩٨/١ ٤٩ ١٩٤ ٥/١٦٦ ٦٦٧/٥٤ ٦٦٧/٩ 
٥٠ CGN02249 ٩١٦/١ ٥/٨١ ١٨٤ ١٤٦ ٢٨ ٣٣٣/٧ 
٥١ CGN02255 ٨٢٢/١ ٥/٦٥ ٥/١٨٥ ٥/١٤٦ ٦٦٧/١٦ ٣٣٣/٦ 
٥٢ CGN02257 ٨٨٩/١ ٥/٧٦ ٥/١٩٤ ٥/١٥٣ ٣٣٣/٢٩ ٦٦٧/٦ 
٥٣ CGN02265 ٦٣٨/١ ٥/٤٣ ٥/١٩٦ ٥/١٦١ ٢٢ ٣٣٣/٤ 
٥٤ CGN02266 ٨٢٢/١ ٥/٦٥ ٥/١٩٧ ١٥٧ ٦٦٧/٣٢ ٧ 
٥٥ CGN02271 ٤١٤/١ ٢٥ ١٩٨ ١٦٧ ٧٠ ٨ 
٥٦ CGN02274 ٩٥٩/١ ٩٠ ٥/١٩٩ ١٦٦ ١٠ ٣٣٧/٢ 
٥٧ CGN02554 ٣٠١/٠ ١ ١٩٤ ٥/١٦٤ ٦٦٧/٩٨ ١٠ 
 ٠٠٤/٢ ١٠٠ ٥/١٩٦ ٥/١٥٦ ٦٦٧/٨ ٣٣٣/٥ گرگان ٥٨
 ٨٦٩/١ ٧٣ ١٩٥ ٥/١٥٣ ٣٣٣/٢١ ٦ والفجر ٥٩

LSD   ٩٥٥/٠ ٣٦٤/٠ ٣٨٦/١ ٤٢٣/٠ ۲۴۸/۲  ١١٩/٠ 
  



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۸۲

زني پائين هايي با شاخص جوانهدر کالستر دوم ژنوتيپ
، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۶، ۴، ۳، ۱هاي شامل شماره

 و ۵۶، ۵۱، ۴۱، ۴۰، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۲۶، ۲۱، ۱۸، ۱۶
، ۵هاي باشد و در کالستر سوم ژنوتيپشاهد گرگان مي

 با ۵۷ و ۵۵، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۲۷، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۱۹، ۱۴
  .اندزني باال قرار گرفتهشاخص جوانه
  خواب بذر

 c ◦۲۰ يدر دما خواب بذر يبراانس يه وارينتايج تجز
ده دهن نتايج نشان.داده شده است نشان ۱ در جدول

ها بين ژنوتيپ) ۰۱/۰در سطح احتمال (داري تفاوت معني
ايين به دليل وجود تفاوت زياد بين باالترين و پ .باشديم

نوتيپ ها، آزمون ترين درصد خواب بذر در بين ژ
ضريب . نجام شدبراي اين صفت ايکنواختي واريانس 

ن ياز ب). ۱جدول (است % ۹۷/۲۱تغييرات اين صفت نيز 
پ به همراه دو رقم شاهد درصد ي ژنوت۳۶پ، ي ژنوت۵۷

و ارقام شاهد گرگان و والفجر داشتند % ۵۰خواب باالتر از 
  .نيز خواب بااليي داشتند

خواب باال  ژنوتيپ با درصد ۵ ، ژنوتيپ۵۷از بين   
 ژنوتيپ از گروه متوسط ۵، )درصد جوانه زني بسيار پايين(

به ايين پخواب باال و  ژنوتيپ از گروه داراي درصد ۵و 
 نشان داده ۲  شاهد انتخاب شدند که در جدولهمراه دو

 .شد
  ايتجزيه خوشه

ها به لحاظ صفت درصد براي طبقه بندي ژنوتيپ
اي به روي نمره خواب بذر، تجزيه کالستر يا خوشه

.  انجام شد(Ward)ها و توسط روش  داده(Z)استاندارد 
لندي  ژنوتيپ جو ه۵۷اي  دندوگرام تجزيه خوشه۳شكل 

  .دهدهمراه دو رقم شاهد ايراني را نشان مي
در . در اين تجزيه تعداد سه کالستر تعيين گرديد

، ۱۵، ۷، ۱هاي کالستر اول تعداد هيجده ژنوتيپ به شماره
۲۲ ،۲۴ ،۲۵ ،۲۶ ،۲۸ ،۲۹ ،۳۰ ،۳۵ ،۳۸ ،۴۸ ،۵۰ ،۵۱ ،
 به همراه شاهد والفجر قرار دارندکه داراي ۵۴ و ۵۲

در ( باشنديمطي از درصد خواب بذر هاي متوسميانگين
شوند هايي مشاهده ميدر کالستر دوم ژنوتيپ%). ۷۰حدود

درصد خواب بسيار بااليي دارند که شامل هيجده که اکثراً 
، ۱۸، ۱۶، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۶، ۸، ۳هاي ژنوتيپ به شماره

  و شاهد گرگان مي ۵۶، ۴۱، ۴۰، ۳۴، ۳۳، ۲۳، ۲۱، ۲۰
، ۱۹، ۱۴هاي  ژنوتيپ به شماره۱۰م در کالستر سو. باشد
   که اندگرفته قرار   ۵۷  و  ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۳۱، ۲۷

، ۲هاي داراي پائين ترين درصد خواب مي باشند و ژنوتيپ
 نيز در ۵۵، ۵۳، ۴۹، ۴۷، ۳۹، ۳۷، ۳۶، ۳۲، ۱۷ ، ۹، ۵، ۴

 درصد ۵۰‐۳۰کالستر چهارم قرار دارند که خواب متوسط 
  .دارند

زني در روش شاخص جوانه گفته شد که همان طور
زني اختالفات موجود در ميان نسبت به نمره جوانه

 و همانطور آيدوقدرت بيشتري بدست ميها با دقتژنوتيپ
از  ۳هاي موجود در کالستر شود ژنوتيپمشاهده ميکه 

هاي موجود در ژنوتيپشباهت بيشتري با  بنديگروهلحاظ 
   . دارند۲کالستر 
  س رسيدگيآزمون پ

 ۵۹ني از برسيدگي،گيري دوره پسجهت اندازه
% ۵۰ كه درصد خواب بيشتر از  ژنوتيپ۳۸پ، تعداد يژنوت

  . داشتند انتخاب شدند
 که از نظر در صد جوانه زني در دادنتايج حاصل نشان 

داري هاي پس از رسيدگي تفاوت بسيار معنيتمام هفته
. ها وجود داردبين ژنوتيپ)  درصد۰۱/۰در سطح احتمال (

 نتايج تجزيه واريانس در قالب طرح بلوک ۳در جدول 
هاي پس از رسيدگي کامل تصادفي براي هر يک از هفته

براي ضرايب رگرسيون دوره . به طور جداگانه آمده است
ضريب . پس از رسيدگي نيز تجزيه واريانس انجام گرفت

 کننده دوام خواب بذررگرسيون دوره پس از رسيدگي بيان
ه اين چ هر. (Debeaujon & Koorneef, 2000)باشد مي

ضريب در ژنوتيپ ها بيشتر باشد، دوره پس از رسيدگي 
تر زني بذر نيز طوالنيالزم براي شکست خواب و جوانه

نيز در  Tavakol Afshari & Hucl (2002) .شودمي
هاي خود بر روي ارقام گندم تتراپلوئيد بيان نمودند بررسي

قام خواب خود را طي دوره پس رسيدگي کليه ارکه پس از 
 ياز دست دادند که سرعت از دست دادن خواب برا

اکثر تحقيقات نشان دادند که در  .کسان نبوديها پيژنوت
هاي مختلف رسيدگي تغييراتي در قسمتطي دوره پس
  .دهدبذر روي مي

Caddick & Shelton (1998)  در بررسي که بر جوي مالت
رسيدگي هم ار نمودند که در طول دوره پسداشتند اظه

رات بيوشيميايي روي در پوشش بذر و هم در جنين تغيي
 .شودزني مي سبب افزايش توانايي جوانهدهد کهمي

Baskin & Baskin (1986) خود بر روي هايدر آزمايش 
هاي آرابيدوپسيس نتيجه گرفتند که غلظت هورمون

ص اسيد آبسزيک در بازدارنده درون پوسته بذر به خصو
  .کندطول دوره پس از رسيدگي تغيير مي
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              0         5        10        15        20        25 
  genotype   Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  CGN01286     38    
    59       والفجر  
  CGN00914     22    
  CGN01024     27    
  CGN02234     48    
    58        گرگان  
  CGN00002      1    
  CGN01924     47     
  CGN01058     28     
  CGN02257     52     
  CGN01271     37     
  CGN02258     51     
  CGN00970     24          
  CGN00982     25          
  CGN00962     23          
  CGN00508      7          
  CGN02271     55         
  CGN01023     26           
  CGN02249     50                                
  CGN02266     54                                
  CGN00877     21                                
  CGN01215     36                                
  CGN00683     15                                
  CGN00737     20                         
  CGN02265     53                                 
  CGN00710     16                                 
  CGN00495      6                                                  
  CGN00711     17                                                  
  CGN00047      2                                                  
  CGN01689     46                                                  
  CGN01088     30                                                  
  CGN01120     31                                                  
  CGN00341      5                                                  
  CGN01648     43                    

 
  CGN02554     57                                                   
  CGN01685     45                                                   
  CGN02242     49                                                   
  CGN00651     14                                                   
  CGN01643     42                                                   
  CGN01657     44                                                   
  CGN01081     29                                                   
  CGN01163     32                                                   
  CGN00720     19                                                   
  CGN01288     39                                                   
  CGN00588      9                                                   
  CGN01214     35                                                   
  CGN00537      8                                               
  CGN00614     12                                                  
  CGN01350     40                                                  
  CGN00628     13                                                  
  CGN00589     10      

 
  CGN00715     18       
  CGN02274     56       
  CGN01461     41       
  CGN01196     33    
  CGN01209     34    
  CGN00064      3    
  CGN00599     11    

  CGN00176      4    

  
  ژنوتيپ جو٥٩ دندروگرام مربوط به تجزيه کالستر نمره جوانه زني ‐١شكل 
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             0         5        10        15        20        25 
 Genotype  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  CGN01234   48    
  CGN02257   52    
  CGN005087   7    
  CGN02249   50     
  CGN01081   29     
  CGN02266   54     
  CGN00711   17     
  CGN01286   38            
  CGN00737   20            
  CGN02265   53            
           59     والفجر  
  CGN01271   37                        
  CGN00914   22                        
  CGN01288   39                        
  CGN01924   47                        
  CGN01088   30               
  CGN02242   49                         
  CGN01058   28                         
  CGN01163   32                         
  CGN01689   46                         
  CGN00047    2                         
  CGN01120   31                                                  
  CGN00176    4                                                  
  CGN00599   11                                                  
  CGN00715   18                                                  
  CGN01209   34                                              
  CGN00614   12                                                 
  CGN01350   40                                                 
  CGN00628   13                                                 
  CGN00588    9                                                 
  CGN01214   35                                                 
  CGN00537    8                                
  CGN00683   15                                                  
                                                  58      گرگان  
  CGN00599   56                                                  
  CGN01196   33                                                  
  CGN01215   36                                                  
  CGN00064    3                                               
  CGN00002    1                                                   
  CGN00877   21                                                   
  CGN00710   16                                                   
  CGN01461   41                                                   
  CGN01023   26                                                   
  CGN02265   51                                                   
  CGN00495    6                                                   
  CGN00589   10                                                   
  CGN00970   24                                                   
  CGN01657   44                                                   
  CGN01648   43                                                   
  CGN00720   19                                                 
  CGN00982   25                                                  
  CGN02271   55                                                  
  CGN01024   27    

 
  CGN00962   23     
  CGN01685   45     
  CGN00341    5     
  CGN00651   14    
  CGN01643   42    
  CGN02554   57    

   ژنوتيپ جو٥٩ دندروگرام مربوط به تجزيه کالستر شاخص جوانه زني ‐٢شكل 
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                    0         5        10        15        20        25 
  genotype    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 

CGN00508      7      
    59       والفجر
CGN00002      1    
CGN00683     15    
CGN02257     52    
CGN00914     22    
CGN02249     50     
CGN01081     30     
CGN01286     38     
CGN01023     26              
CGN01214     35              
CGN00970     24              
CGN01058     28             
CGN02255     51               
CGN02266     54               
CGN00982     25               
CGN02234     48               
CGN01081     29                                                  
CGN00495      6                                                  
CGN00737     20                                                  
CGN01461     41                                                
CGN02274     56                                                 
CGN00064      3                                                 
CGN00962     23                                                 
CGN00877     21                                                 
CGN01350     40                                        
                                                  58        گرگان
CGN00537      8                                                  
CGN00715     18                                                  
CGN01209     34                                                  
CGN00599     11                                                 
CGN00628     13                                                   
CGN00710     16                                                   
CGN01196     33                                                   
CGN00589     10                                                   
CGN00614     12                                                   
CGN01024     27                                                   
CGN01120     31                                                   
CGN00720     19                                                   
CGN01643     42                                       
CGN01685     45                                                  
CGN00651     14                                                  
CGN01657     44                                                  
CGN02554     57                                                  
CGN01648     43               
CGN01689     46               
CGN00341      5               
CGN02271     55             
CGN00176      4              
CGN00588      9              
CGN00711     17     
CGN01288     39     
CGN02265     53     
CGN01163     32     
CGN01924     47    
CGN02242     49    
CGN00047      2    
CGN01215     36    
CGN001271    37    

  
   ژنوتيپ جو٥٩ه کالستر خواب بذر  دندروگرام مربوط به تجزي‐٣شكل 
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   ژنوتيپ جو٣٨هاي پس رسيدگي و ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي در  تجزيه واريانس براي درصد جوانه زني در هر يک از هفته‐ ٣ جدول
    (MS)ميانگين مربعات 

  منبع تغييرات
S.O.V. 

  درجه
 آزادي
(df) 

زني درصد جوانه
  صفر در هفته

زني درصد جوانه
 اول در هفته

زني درصد جوانه
  دوم در هفته

زني در درصد جوانه
  سوم هفته

زني درصد جوانه
  چهارم در هفته

زني درصد جوانه
  پنجم در هفته

 ضريب رگرسيون
رسيدگي دوره پس از

٧٧٢/٢  ٢  بلوک  ns ٤١٩/١٠٢ * ٥٨٨/٣٥ ns ٧٩٨/١٠ ns ١١٤/٥٦ * ٣٩٥/١١٩ ** ٢٧٥/٨ ** 
٦٦٦/١٣٣٨ ** ٦٣٣ ٣٧ )ژنوتيپ( تيمار  ** ٢٣٩/١١٩٣ ** ٤١٨/١٠٩١ ** ٠١٠/٩٦٨ ** ٦٠٣/٩٨٤ ** ٤٧٥/١٧ ** 
٣٤٩/٤  ٧٤ خطا   ٤٤٧/٢٢  ٧٥٠/٢٠  ٧٠٨/١٨  ٨٠٨/١٤  ٢٨٧/١٢٤  ٨٥٨/٢٠  
%١١/١٢ (%CV) ضريب تغييرات   ٦٤/٦%  ١٢/٦%  ٥٨/١٣%  ٧٨/٤%  ٨٢/١٥%  ٨١/١٨%  
   ns  ،* ،**د مي ده را نشان۰۱/۰ ، ۰۵/۰ معني دار بودن در سطح احتمال  وير معني غ.  

  
هاي پس از رسيدگي مقايسه ميانگين هفته ۴ در جدول

 . استها آورده شدهبراي ژنوتيپهمراه با ميانگين هر هفته 
 کوتاه ي جوهاطول دوره پس رسيدگي در اکثر ژنوتيپ

  باشد و حداکثر مقدار افزايش درصدمي) يک هفته(
زني نسبت به هفته صفر در همان هفته اول ديده جوانه
زني هاي بعدي افزايش در درصد جوانهدر هفته. شودمي

اعالم کردند که  Romagosa et al. (2001) .بسيار کم است
اغلب ارقام جو احتياج به يک دوره کوتاه به عنوان دوره 
پس از رسيدگي براي برطرف شدن خواب دارند که اين 

همچنين درصد . تر از گندم استدر جو اغلب کوتاهدوره 
پس از طي دوره پس از اکثر ژنوتيپها ي در جوانه زن

  در بررسي که. دنزديک شدنبه يکديگر رسيدگي 
Tavakol Afshari & Hucl (2002) بر روي گندم انجام 

کليه ارقام پس از طي . دادند به نتايج مشابهي دست يافتند
زني هفت هفته دوره پس رسيدگي ميانگين درصد جوانه

  ). %۸۵ >(باال و مشابهي داشتند 
  همبستگي بين صفات

صفات مورد همبستگي ساده ب ي ضرايبررسنتايج 
بيشترين همبستگي بين .  آمده است۵در جدول  يبررس

زني روي خوشه يعني نمره گيري جوانهدو روش اندازه
همچنين . بود) r=۹۵/۰**(زني زني و شاخص جوانهجوانه

 منفي با نمره متوسطدرصد خواب بذر داراي همبستگي 
) r=۰‐/۵۷** و r=۰‐/۵۷**(زني زني و شاخص جوانهنهجوا
توان نتيجه گرفت که خواب بذر صفت بنابراين مي. بود

  ا جوانه زني زود هنگام روي خوشهبسيار مهم مرتبط ب
 که هر چه خواب بذر بيشتر باشد مقاومت به باشدمي

اين نتايج . شودزني قبل از برداشت نيز بيشتر ميجوانه
 .Fretzdorff & Betsche (1998)، Przul et al ه نتايجمشاب

(1998) ،(2002)Sorrells و Tavakol Afshari & Hucl 
  . باشد ميبر روي گندم (2002)

همچنين بين ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي 
   و منفي   همبستگي زنيزني و شاخص جوانهبا نمره جوانه

). r=‐۳۵/۰** وr=‐۳۴/۰**ترتيببه (شتداري وجود دامعني
به اين مفهوم که با افزايش طول دوره پس از رسيدگي، 

يا به عبارت ديگر هر  يابدجوانه زني روي خوشه کاهش مي
چه طول دوره پس از رسيدگي بيشتر باشد مقاومت به 

 اين با نتايج. شودزني قبل ازبرداشت نيز بيشتر ميجوانه
Eira & Caldas (2000)، Veronica Rodrigues et al. 

به .  مشابه استGomez & Zentella (2001) و (2001)
 هر چه طول دوره پس Gomez & Zentella (2001) گفته
زني روي جوانهبه  تر باشداي کوتاهسيدگي در واريتهر

  .شودتر ميخوشه حساس
 بيشترين همبستگي براي  طبق نتايج اين جدول

ر ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي، با صفت خواب بذ
و اين نشان دهنده اين است که هرچه ) r=۴۲/۰**(باشدمي

خواب بذر بيشتر باشد طول دوره پس از رسيدگي نيز 
 Eira & Caldas (2000) شود و در اين رابطهتر ميطوالني

در ) ABA(بيان کردند که کاهش سنتز اسيد آبسزيک 
شود و اين نيز باعث بذور سبب کاهش سطح خواب مي

شود تا حدي که گي ميپس از رسيدکاهش طول دوره 
 در تحقيقاتي که.  روي خوشه جوانه بزندهاربذ ممکن است

Frezdorff & Betsche (1998) بر روي گندم داشتند نيز 
رابطه مستقيم بين خواب بذر با طول دوره پس رسيدگي 

 Debeaujon & Koorneef (2000) همچنين. مشاهده شد
 رسيدگي سبب کاهش نيز اظهار نمودند که دوران پس از

 و يا افزايش سنتز جيبرلين (ABA) غلظت اسيد آبسزيک
بذور و يا زني شود و اين نيز باعث جوانهو سيتوکنين مي

  .شودشکست خواب آنها مي
هيچ گونه همبستگي ) ۵ جدول(در نتايج همبستگي 

داري بين متغير مذکور با مراحل مختلف رشدي معني
) ۹۲ مرحله رشدي زادکسو  گلدهي دهي،تاريخ خوشه(

 .Veronica Rodrigues et al وجود نداشت که اين با نتايج
  . مشابه بود(2001)
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   ژنوتيپ جو٣٨ هاي مختلف پس رسيدگي و ضريب رگرسيون دوره پس رسيدگي دردورهمقايسه ميانگين  ‐٤ جدول
  

  شماره
 ژنوتيپ

  نام ژنوتيپ
  زنيدرصد جوانه
  صفر در هفته

زني درصد جوانه
 اول ر هفتهد

  زنيدرصد جوانه
  دوم در هفته

 زنيدرصد جوانه
  سوم در هفته

  زنيدرصد جوانه
  چهارم در هفته

  زنيدرصد جوانه
  پنجم در هفته

ضريب رگرسيون دوره 
  پس از رسيدگي

١  CGN00002٧٨١/٩ ٩٣ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٦٦٧/٨٤ ٨٤ ٣٣٣/٢٧ 
٣  CGN00064٣٣٣/١٣ ٦٦٧/٩٤ ٦٦٧/٩٦ ٩٤ ٣٣٣/٩١ ٨٨ ٦٦٧/٨ 
٦  CGN00495٣٣٣/١٤ ٦٦٧/٩٨ ٦٦٧/٨٦ ٣٣٣/٨٢ ٦٨ ٧٤ ٦ 
٧  CGN00508٣١٤/٨ ٨٣ ٣٣٣/٧٣ ٦٦٧/٧٢ ٧٢ ٦٦٧/٦٦ ٣٣٣/٢٧ 
٨  CGN00537١٥٢/٨ ٣٣٣/٤٧ ٦٦٧/٤٢ ٦٦٧/٣٦ ٦٦٧/٣٢ ٣٣٣/٢٤ صفر 
١٠  CGN00589٥٨١/١٣ ٩٨ ٣٣٣/٨٨ ٣٣٣/٨٦ ٦٦٧/٨٥ ٦٦٧/٨١ ٦٦٧/٢ 
١١  CGN00599٦٢٨/٩ ٣٣٣/٦٣ ٦٦٧/٥٣ ٤٨ ٣٣٣/٥١ ٤٩ صفر 
١٢  CGN00614١٦٢/١٤ ٣٣٣/٩٤ ٦٦٧/٩٣ ٩٢ ٣٣٣/٨٧ ٣٣٣/٨٧ ٤ 
١٣  CGN00628٥٨١/١٤ ٩٩ ٦٦٧/٨٢ ٣٣٣/٨٣ ٨٠ ٣٣٣/٨٣ صفر 
١٥  CGN00683٣٢٣/١٠ ٣٣٣/٥١ ١٠٠ ٩٨ ٩٨ ٣٣٣/٩٥ ٦٦٧/٢٨ 
١٦  CGN00710٤٠٩/٧ ٣٣٣/٥١ ٣٣٣/٤٩ ٣٣٣/٤٨ ٤٨ ٤٢ ٣٣٣/١ 
١٨  CGN00715٥٠٥/١١ ٦٦٧/٥٩ ٣٣٣/٥٤ ٣٤ ٣٣٣/٢٧ ٣٣٣/٢٥ صفر 
٢٠  CGN00737٤٥٧/٩ ٦٦٧/٥٠ ٥٤ ٦٦٧/٥٢ ٦٦٧/٤٠ ٦٦٧/٤٢ ٣٣٣/٦ 
٢١  CGN00877٠٩٥/١٣ ١٠٠ ٩٨ ٦٦٧/٩٦ ٩٦ ٣٣٣/٤٩ ٦٦٧/١٠ 
٢٢  CGN00914٧٣٣/١٠ ٣٣٣/٨٥ ٣٣٣/٧٧ ٦٦٧/٧٦ ٦٦٧/٦٨ ٣٣٣/٦٥ ٣٣٣/١٩ 
٢٣  CGN00962٧٣٤/١٣ ٣٣٣/٩٩ ٣٣٣/٩٣ ٦٦٧/٨٨ ٣٣٣/٨٧ ٦٦٧/٨٤ ٦٦٧/٨ 
٢٤  CGN00970٧٥٢/٨ ٦٦٧/٨٥ ٣٣٣/٨١ ٣٣٣/٧٥ ٦٦٧/٧٤ ٦٠ ٣٣٣/٣٧ 
٢٥  CGN00982٤٢٨/٩ ٣٣٣/٩٧ ٦٦٧/٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٣٣٣/٩٥ ٣٣٣/٣٣ 
٢٦  CGN01023٥٨١/١٢ ٣٣٣/٨٥ ٣٣٣/٨٧ ٦٦٧/٨٠ ٦٦٧/٨٠ ٦٦٧/٧٨ ٦٦٧/٢٠ 
٢٨  CGN01058١٢٣/٨ ٣٣٣/٨٩ ٦٦٧/٨٧ ٨٦ ٣٣٣/٣٣ ٦٦٧/٨٠ ٣٣٣/٣٧ 
٢٩  CGN01081٦٩٥/٩ ٦٦٧/٩٥ ٦٦٧/٩١ ٩٠ ٦٦٧/٨٥ ٨٥ ٦٦٧/٣٢ 
٣٠  CGN01088٤٨٩/١١ ٣٣٣/٩٩ ٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٩٨ ١٨٣/٩٤ ٣٣٣/٢١ 
٣٣  CGN01196٩٤٣/١١ ٧٨ ٣٣٣/٧٣ ٦٦٧/٦٨ ٦٦٧/٦٤ ٣٣٣/٦٣ ٢ 
٣٤  CGN01209٤٨٥/٧ ٣٣٣/٥٢ ٣٣٣/٤٨ ٣٣٣/٤٧ ٤٦ ٦٦٧/٤٨ صفر 
٣٥  CGN01214٢٥٧/١٢ ٣٣٣/٩٥ ٦٦٧/٩١ ٦٦٧/٨٤ ٣٣٣/٨١ ٨٢ ١٦ 
٣٦  CGN01215٥١٤/٨ ٣٣٣/٩٩ ٨٤ ٣٣٣/٨٣ ٣٣٣/٨٣ ٦٦٧/٧٤ ٣٣٣/٤٥ 
٣٧  CGN01271١٩٠/٨ ٦٦٧/٩٦ ٣٣٣/٩٧ ٦٦٧/٩٢ ٦٦٧/٨٦ ٨٦ ٣٣٣/٤٧ 
٣٨  CGN01286٦٩٥/١١ ٣٣٣/٩٩ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٦٦٧/٨٨ ٣٣٣/٨٥ ٣٣٣/١٩ 
٤٠  CGN01350٢٥٧/١٥ ٣٣٣/٩٨ ٦٦٧/٩٣ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٨٠ صفر 
٤١  CGN01461٨١٨/٧ ٣٣٣/٥١ ٦٦٧/٤٧ ٣٣٣/٤٧ ٤٠ ٢٤ ٦٦٧/١٠ 
٤٨  CGN02234٦١٩/٤ ٣٣٣/٥٩ ٦٦٧/٥٨ ٦٦٧/٥٣ ٣٣٣/٥٣ ٤٦ ٦٦٧/٣٤ 
٥٠  CGN02249١٧١/١٢ ٩٧ ٦٦٧/٩٤ ٨٩ ٨٨ ٦٦٧/٨٤ ١٨ 
٥١  CGN02255٨٢٨/٩ ٣٣٣/٩٤ ٣٣٣/٩٢ ٦٦٧/٩١ ٦٦٧/٨٣ ٨٢ ٣٣٣/٣٣ 
٥٢  CGN02257٨٧٦/١٠ ٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٩٨ ٣٣٣/٩٧ ٣٣٣/٩٥ ٢٤ 
٥٤  CGN02266٠٥٧/٩ ٣٣٣/٩١ ٩٠ ٩٠ ٣٣٣/٨٤ ٦٦٧/٨٠ ٦٦٧/٣٤ 
٥٦  CGN02274٤٠٩/١٢ ٣٣٣/٩١ ٨٨ ٣٣٣/٨٢ ٦٦٧/٨٢ ٦٦٧/٧٨ ٦٦٧/١٠ 
 ١٦٩/٨ ٥٢ ٥٠ ٣٣٣/٤٩ ٦٦٧/٤٤ ٦٦٧/٣٩ صفر گرگان  ٥٨
 ٢٢٩/١٠ ٣٣٣/٩٣ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٦٦٧/٨٢ ٨٠ ٣٣٣/٢٧ والفجر ٥٩

LSD ٣٤٠/٢ ٨٠٨/٦ ٤١٢/١ ٥٨٧/١ ٦٧١/١ ٧٣٨/١ ٧٦٥/٠ 

  
  ضرايب همبستگي ساده صفات مختلف در ارزيابي ژنوتيپ هاي جو براي مقاومت به جوانه زني قبل از برداشت ‐٥جدول

  x1 x2 x3 x4 x5 x6 
       ١ x1 نمره جوانه زني

٩٥٠/٠ x2 شاخص جوانه زني ** ١     
٠٣٥/٠ x3 تاريخ گلدهي ns ٠٢٧/٠ ns  ١    

١٢٩/٠ x4  ٩٢مرحله رشدي زادکس  ns ٠٩٤/٠ ns  ٨١٩/٠ ** ١   
‐٥٦٨/٠ x5 درصد خواب بذر ** **١٤٦/٠ ‐٥٧٤/٠ ns ٠٠٩/٠ ns ١  

‐٣٤٠/٠ x6 ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي * *١٠٨/٠ ‐٣٥١/٠‐ ns ٢٤٥/٠‐ ns **١  ٤٢٦/٠ 
     ns  ،* ،** را نشان مي دهد۰۱/۰ ، ۰۵/۰ معني دار بودن در سطح احتمال  وير معني غبه ترتيب .  



 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۸۸

سه ي در مقايزناد که شاخص جوانه نشان دييج نهاينتا
 غربال کردن ي برايشتري قدرت بيزنبا نمره جوانه

  ني بي مطلوب نسبتاًيکين تنوع ژنتيهمچن. ها داردپيژنوت
 قبل از يجو به لحاظ مقاومت به جوانه زن يهاپيژنوت

ن اصالح يمرتبط با آن وجود دارد و بنابرا برداشت و صفات
ق ي قبل از برداشت را از طريزن مقاومت به جوانهيبرا

 .سازدير ميپذامکان مطلوب يهاپيژنوت انيانتخاب در م
 يرسبا درصد خواب باال و دوره پس CGN00737 پيژنوت

   اصالح يهابرنامه نه مناسب در يگز کي مناسب به عنوان
  

  . استفاده شودنباتات
  

  سپاسگزاري
  يبر روطالعه ماين پژوهش مستخرج از طرح 

وزارت  يکه با حمايت مالي معاونت پژوهش ندم و جودانه گ
  انجام شده است که بدينوسيلهيقات و فناوريعلوم، تحق

از زحمات   همچنين.گردد مي ابرازتشکر و قدردانيمراتب 
مهندس ناصرچيان  آقاي جناب آقاي مهندس فاضل، جناب
   .گردديم و آقاي مشهدي تشکر و قدرداني
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