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  چكيده

بررسي و مطالعه اثر انـدازه بـذر    به منظور .مختلف قدرت بذر از جمله اندازه بذر استهاي  جوانه زني و استقرار مطلوب بذر در مزرعه متاثر از شاخص
در آزمايشـگاه مركـز تحقيقـات     در قالب طرح كامال تصادفي با چهـار تكـرار   با دو عامل فاكتوريل ي بصورتگندم، آزمايش ارقامقدرت بذرهاي  بر شاخص

 چهـار شـامل  دوم  عامـل بهاره ، بينابين و زمستانه و اول شامل سيزده ژنوتيپ گندم در سه تيپ  عامل. شد جراا كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي
طول ساقه چه و سرعت رشد گياهچـه مـورد    در اين مطالعه صفات درصد و سرعت جوانه زني،طول ريشه چه،. بود، ميلي متر 3و  5/2، 2، 5/1 اندازه بذر

بود در حاليكـه اثـر   )  ≥p 01/0 (بذر بر صفات مورد بررسي معني دار نشان داد كه اثر رقم و اندازه  نتايج تجزيه واريانس يك متغيره. بررسي قرار گرفتند
. داشت)  ≥p 01/0(  فقط براي طول ريشه چه و ساقه چه، سرعت رشد گياهچه و نسبت طول ساقه چه به ريشه چه اثر معني دار متقابل رقم و اندازه بذر

ميلي  23/8و  85/15(  شامل به ترتيب و كمترين مقادير سرعت رشد گياهچه كه بيشترين در اين مطالعه نشان داد سرعت رشد گياهچهبررسي شاخص .
سرعت جوانه زني  بيشترين و كمترين درصد و .ميلي متر اندازه بذر مشاهده شد 5/1و  3بود، كه در دو سطح ) گرم وزن خشك به ازاي هرگياهچه طبيعي

نتـايج تجزيـه و   . بـود )  =p≤  ،85/0 r 01/0(  معنـي دار  ا سرعت رشد گياهچـه بسـيار  ضريب همبستگي اندازه بذر ب .نيز به همين تيمار ها تعلق داشت
توانستند تغييـرات سـرعت رشـد گياهچـه را بـه       x 2) (و طول ساقه x1) (رگرسيون گام به گام نشان داد كه در بين متغيرهاي مستقل، اندازه بذر  تحليل

  .تبيين و توصيف نمايد) r 2=84/0( به صورت مطلوبي y= -5.000955+(5.128078x1)+(0.78494x2) برابر معادله)  (Yعنوان متغير تابع 
  

  ، همبستگي، رگرسيونسرعت رشد گياهچه، سرعت جوانه زني:  كليديهاي  واژه
  
    1 مقدمه

هـاي حاصـل شـده در تكنولـوژي و مـديريت       علي رغم پيشرفت
حاصـل  مطلوب گياهچه هاي  زني و استقرار جوانه, زراعي كماكان بذر

بطـوري كـه موفقيـت و يـا عـدم       .اسـت از آن داراي اهميت كليـدي  
سريع بذر و توليد گياهچـه هـاي    ،به جوانه زدن كامل ،كشت موفقيت

 استقرار گياهچه زماني حاصل مي شـود  در موفقيت. قوي وابسته است
شـده و عكـس العمـل     كه بذر بتواند بر شرايط نامطلوب محيطي چيره

 مسـلما ايـن عكـس العمـل بـر حسـب       كه. هداز خود نشان د مناسبي 
انجـام   مطالعـات . )14و  13، 12، 4( باشـد  ژنوتيپ و محيط متغير مـي 

بذر  اندازه تأثيركه  هنشان داد ،ارزيابي قدرت گياهچه در ارتباط باشده 
و  16 ( باشـد  مي قابل توجهاستقرار و در نهايت عملكرد  ،بر سبز شدن

تواننـد در كـاهش سـبز شـدن و      مـي  عوامل مختلفي كه هر چند ).27

                                                            
ات كشـاورزي و منـابع   قـ مركـز تحقي  مربي پژوهش و استادياربه ترتيب،  -3و 2، 1

  طبيعي خراسان رضوي 
  )Email: hamidre@gmail.com                      :نويسنده مسئول -(*

گياهچه موثر باشند اما قدرت رويش اوليه بذر به عنـوان يـك    استقرار
از اهميــت فراوانــي ضــروري در بســياري از شــرايط محيطــي  عامــل

 كه اهميت اين تحقيقات مختلف نشان داده است .)21( برخوردار است
هـاي   و در درجه حـرارت  يمحدوديت رطوبت شرايطدر به خصوصامر 
ــ ــتر  ائينپ ــب بيش ــه مرات ــوالس. )17و  7( اســت ب ــر و نيك  )30( ترن

 ژنوتيـپ  22و توليد  گياهچه بين قدرت رويش اوليه يمثبت همبستگي
قـدرت رويـش    اثر مثبت نيز محققين ديگر .را گزارش نموده اندگندم 
 وتبخيـر از سـطح خـاك    ميـزان  كـاهش   عملكـرد را بـه  بر  بذر، اوليه

ايـن موضـوع   . )21و  7( دانسته انـد  مر بوط پوشش بيشتر سطح زمين
سـبز شـدن    چگونگي رببذر ممكن است  اندازهپذيرفته شده كه تقريبا 
 همچنـين  .)25و  23، 19، 16، 11، 5( بگـذارد  تـأثير نيـز   هـا  گياهچه

وزن تـك   ،تعداد پنجه ،موجب افزايش تربزرگ وربذ كاشت با استفاده از
تحت  تأثيرمثبت اين  راتاث البته .)19( گندم شده است دانه و عملكرد

و همچنـين   )20( بارزتر از شرايط عدم تنش بوده شرايط تنش رطوبت
بهـره  ) دانه +علوفه ( مزارع گندمي كه بصورت دو منظوره در مديريت

وليد شده براي بذور بزرگتر در مقايسـه  برداري شده اند، ميزان علوفه ت
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رغم نتـايج عنـوان    عليبا اين حال  .)3( با بذور ريزتر بيشتر بوده است
بـه عنـوان مثـال     در اين ارتباط وجود دارد، نيزهاي  ، اختالف نظرشده

و سـبز  د جوانـه زنـي   نتوان مي تركوچك هاي با اندازهبذر عنوان شده كه
در ). 23( .به همراه داشته باشـند  را نسبت به بذرهاي بزرگتر سريعتري

نمـود   ارهشـ ا )22( مكدانيل توان به نتايج بدست آمده توسط مي مقابل
را گـزارش  تـر گياهچـه جـو     همبستگي مثبتي بين وزن بذر و وزن كه

از بذور سنگين تـر   حاصلهاي  گياهچه است وي تاكيد نمود كه نموده
حاصل از بـذور  هاي  داراي پتانسيل رشد بيشتري در مقايسه با گياهچه

ناشي از سرعت تنفس باالتر  اختالفاين  كه احتماال اند كوچكتر بوده
شده در  بررسي انجام .است توليد شده بيشتر در اين بذور بوده ATPو

 رعملكـرد دانـه د   وطـول خوشـه    ،تعداد پنجه كهنشان داد  گياه ارزن
انـدازه بـذر قـرار گرفتـه      تأثيرتحت رطوبتي  و عدم تنش محيط تنش

روند نتايج بدست آمده در اين خصوص اين بـاور را تقويـت    .)6(است 
اتي از بـذر كـه بـا قـدرت گياهچـه ارتبـاط دارد       نموده كه شناخت صف

باشند،  استقرار مطلوبتري برخوردار ميتواند در انتخاب ارقامي كه از  مي
شـرايط   تـأثير گرچه اندازه بذر تحت ). 16،1، 27(مورد توجه واقع شود 

خصوصـياتي   اما )8( گيرد مي شدن دانه قرار محيطي حاكم بر زمان پر
عت جوانه زني ،سرعت سبز شـدن ، طـول   نظير درصد جوانه زني، سر

ــابي  و وزن تــر و خشــك ريشــه چــه و ســاقه چــه  كلئوپتيــل در ارزي
باالي نيز برخوردار كه از وراثت پذيري هاي  به عنوان صفت ها گياهچه

متخصصين علوم زراعي، عالقـه   امروزه .)18(باشند  مي هستند، مطرح
مقايسـه   بـراي  مطلوب آمـاري هاي  شيوه بيشتري به استفاده از مندي

بـه   )26و 10(اند داده  نشان ها در روشهاي مقايسه چند گانه ميانگين
در آزمايشاتي كه در آنها تيمارهـا بـه سـطوح مختلـف يـك       خصوص

بــا اســتفاده از  شــده انــد، بــرازش توابــع عامــل كمــي درجــه بنــدي
تري در مقايسه  مطلوب و كامل تررگرسيون خطي روش هاي  تكنيك

. )26( شود مي محسوبس و آزمون چند دامنه اي دانكن با آناليز واريان
تعيـين و تبيـين ميـزان     ايـن تحقيـق  در اين راسـتا هـدف از اجـراي    

هـاي   بـا شـاخص   هاي مختلف رشد گندم اندازه بذر در تيپ همبستگي
سـطح پاسـخ و بـرازش معـادالت      قدرت بذر با تكيـه بـر روش آنـاليز   

     .باشد مي استفاده از روش رگرسيون خطي مطلوب با
  
  ها  روش و مواد
قـدرت بـذر گنـدم    هـاي   اندازه بذر بر شاخص تأثيرجهت بررسي  

 آزمايشي بصورت فاكتوريل در قالب طرح كامال تصادفي باچهار تكـرار 
در مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضـوي در سـال   

ه در سـ  رقم گندم 13اول شامل  فاكتوردر اين آزمايش . اجرا شد1384
شامل  دوم اندازه بذر فاكتور و) 1(جدول  بينابينتيپ بهاره، زمستانه و 

عـدد   50 هـر تكـرار   در كه بود ميلي متر 3 و 5/2، 2، 5/1 چهار سطح
ابتدا قبل از شروع آزمايش نمونه اوليه بـه وزن تقريبـي   . قرار گرفتبذر

شـده  تصادفي از توده اصلي هـر يـك از ارقـام ذكر    گرم بطوركيلويك 
از نمونـه اوليـه     گـرم  250ثانويـه بـه وزن   اب شد و سپس نمونهانتخ

تقسـيم بنـدي    در ادامه جهت. توسط دستگاه تقسيم كننده بدست آمد
ــدازه  ــه ان ــام ب ــذر هــر يــك از ارق  مــدل دســتگاه مختلــف ازهــاي  ب

OCTAGON - Digital  هـاي   در انـدازه  كه داراي چهار سري الـك
نمونـه ثانويـه ابتـدا در     .ه شـد بـود اسـتفاد   ميلي متر) 3، 5/2، 2، 5/1(

 تقسيم بندي ارقـام گنـدم بـه    گرفت و سپس قرار باالترين اندازه الك
. بر روي دستگاه انجـام شـد  الزم با تنظيمات  مختلف بذريهاي  اندازه

، ل درصـد و سـرعت جوانـه زنـي    شامقدرت بذر هاي  شاخص ادامه در
و وزن  نسبت طول ساقه چه به ريشـه چـه  ، طول ساقه چه و ريشه چه

 .مورد بررسـي قـرار گرفـت    و سرعت رشد گياهچه ها خشك گياهچه
 

  مورد استفادههاي  شجره ژنوتيپ - 1جدول 
  تيپ رشد  آزاد سازيسال  شجره عالمت اختصاري  نام فارسي

  زمستانه  Syson Siossons 1996  سايسون
  زمستانه ديم  Sabal (908*FnA12)*1-32-4382  1971 سبالن

 زمستانه ديم  Azar Kvz/Ym71/3/Maya”s”//Bb/Inia/4/Sefid 2000 2آذر
 زمستانه ديم  1965 بومي كردستان Sarda  سرداري

  بينابين  Backc Rsh2-10120 1995  بك كراس روشن
 بينابين  1958 بومي اصفهان Rosha روشن

 بينابين  Mahda Ti/pch/5/Mt48/3/ Wt*// Nar59/Tota63/4/Mus  1995 مهدوي
 بينابين  Toos ''Spn/Mcd//cama/3/Nzt''  2002 توس
 بينابين  Alvan 1-27-6275-/CF1770  1995 الوند
 بينابين  Ghods Rsh/5/Wt/4/Nor10/K54*2//Fn/3/Ptr/6/Omid//Kal/B6 1989 قدس
  بهاره  Chamr Attila,(CM85836-50Y-OM-OY-3M-OY)  1997 چمران
 بهاره  Pisht Alvand//Aldan/las58  2002 پيشتاز
 بهاره  Marvd HD2172/Bloudan//Azadi  1999  تمرودش
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در درجـه   )ISTA )15 قوانين بر اساسآزمايش درصد جوانه زني 

محاسـبه   .و در چهار تكـرار انجـام شـد    در جه سانتي گراد 20حرارت 
  .) 9( انجام شد )1(معادله  ازبا استفاده سرعت جوانه زني 

                                                          )1(  

تعداد بذر جوانه زده در فاصـله   Ni،  جوانه زني سرعت  GR كه در آن
  .باشند مي تعداد روز از ابتداي شمارش Diو  دو شمارش متوالي

هـاي   اندازه گيري طول ريشه چه و ساقه چـه بـر روي گياهچـه    
بـر حسـب    )15( طبيعي بدست آمده از آزمايش جوانـه زنـي اسـتاندارد   

به منظور تعيين وزن خشـك گياهچـه هـا ابتـدا     . متر انجام شد سانتي
طبيعي هر يك از چهار تكرار آزمون جوانه زني اسـتاندارد  هاي  گياهچه

درجه سانتي گراد بـه مـدت    80حرارت  هدر درج بطور جداگانه در آون
قرار گرفت و در پايان وزن خشك هر گياهچـه بـر حسـب     ساعت 24

حاسبه سرعت رشد گياهچه از معادلـه  جهت م .ميلي گرم محاسبه شد
 ).   2(استفاده شد ) 2(

 Y=
)( baX

w

+−
                                                  (2)  

تعـداد   b ،غيـر طبيعـي  هـاي   تعداد گياهچه a  ،تعداد بذر X در آنكه 
ميلي ( بر حسب طبيعيهاي  وزن خشك كل گياهچه w وبذرغير زنده 

  .باشد مي )گرم
بــراي گــزينش و  ازروش رگرســيون مرحلــه اي در ايــن مطالعــه

كـه بتواننـد بخـش     ارزيابي مشاركت كمترين تعداد متغيرهاي مستقل
. اعظمي از تنوع در متغير وابسـته را توصـيف نماينـد بهـره بـرده شـد      

همچنين با استفاده از رگرسيون خطي چند گانه بهترين سـطح پاسـخ   
معادله كلي حـاكم بـراي متغيرهـاي مسـتقل      محاسبه و برازش يافت

  .بود) 3(پيش بيني شده در مدل برازش داده شده برابر معادله 
Y=a 0 +( a 1X 1 ) +( a 2 X 2 ) +( anXn)                       ( )3  

ضـرايب    an و1a ، 2 aعـرض از مبـدا و   a0 متغير تـابع ،  Yكه در آن 
در . باشـند  مـي  رهاي مستقلبه ترتيب متغي X 1و X 2وX nرگرسيون و

اي  آماري ، از روش تجزيه و تحليل خوشههاي  آخرين مرحله از تجزيه
ها بر اساس فاصله دوري و نزديكـي آنهـا    بمنظور گروه بندي ژنوتيپ

معـادالت رگرسـيون و    و بـرازش  آمـاري  محاسـبا ت  .نيز استفاده شد
     .شد انجام ) SAS)28 نرم افزار با استفاده ازضرايب همبستگي 

  
  نتايج و بحث 

 نشـان )  2جـدول  (  نتايج تجزيه واريانس صفات مورد بررسي در
و انـدازه بـذر در ارتبـاط بـا تمـامي صـفات        ژنوتيـپ  دهد كه براي مي

اما در ارتباط با  ). ≥01/0p( وجود دارد تفات معني دار گيري شده اندازه
زنـي   نـه سـرعت جوا  درصـد و  براي اندازه بذر فقط ×ژنوتيپ اثرمتقابل

  .ت آماري مشاهده نشدوتفا
نشان داد كه بـراي  ) 3جدول (نتايج مقايسه ميانگين اندازه بذر در 

درصد وسرعت جوانه زني، طول ريشه چه و نسبت طول ساقه چـه بـه   
ميليمتر تفاوت  2و 2/ 5،  3ميلي متر با سه اندازه  5/1ريشه چه اندازه 
مقايسه براي سـرعت   نتايج همين. درصد وجود دارد 5آماري در سطح 

كــه تفــاوت معنــي داري بــين هــر يــك از  دادرشــد گياهچــه نشــان 
 با افزايش انـدازه  ديگر عبارت به) 3جدول ( هاي بذر وجود دارد  اندازه

مـورد  هـاي   بذر افزايش سرعت رشد گياهچه در هـر يـك از ژنوتيـپ   
كمتـرين سـرعت رشـد    در اين رابطه بيشـترين و  . مطالعه مشاهده شد

جدول (ميلي متر تعلق داشت  5/1و  3هاي  ه ترتيب به اندازهگياهچه ب
  .)6و 5

از طريق مقايسـات   عكس العمل ارقام به صفات اندازه گيري شده
در داخـل و بـين هـر     نشان داد كه تفاوتهاي معنـي داري  غير مستقل
بـراي اكثـر صـفات    ) بهاره ، بينابين و زمستانه (رشد هاي  يك از تيپ

  ).4جدول(رد مورد بررسي وجود دا
در مقايسات انجام شده براي دو صفت درصد و سرعت جوانه زني 

بينابين تفات معني دار مشاهده شد كه اين امر حاكي هاي  در تيب فقط
در ارتبـاط بـا    مورد بررسيهاي  از عدم وجود تنوع در بين ساير ژنوتيپ

باشد و در مقابل تنوع مناسبي براي سـه صـفت    مي دو صفت قيد شده
و حتـي   چـه  ريشه چه، ساقه چه و نسبت طول ساقه چه به ريشهطول 

جـدول  (شد مشاهده  در بين مقايسات انجام شده سرعت رشد گياهچه
4 (.  

جدول (بين صفات اندازه گيري شده در  بررسي ضرايب همبستگي
با سرعت رشد گياهچه مثبـت و   دازه بذرنهمبستگي ا كه نشان داد ) 7

تحقيقات انجام شده توسـط   ). p 85/0 = r ≥01/0(باشد  مي معني دار
و سرعت رشد گياهچه را بـه   اندازه بذر بر وزن تأثير ساير محققين نيز

قدرت بذرداشته  ارزيابي مناسبي درتواند كارايي  مي عنوان شاخصي كه
همچنين همبستگي اندازه  ).27،19،30(تائيد قرار داده است  مورد باشد

  ). 7جدول (وانه زني معني دار بود ج بذر با درصد جوانه زني و سرعت
همبستگي ساده طول ريشـه چـه و سـاقه چـه بـا سـرعت رشـد        

 )p≤ ، 37/0 = r 01/0 و =p≤ ،39/0r 01/0(مقادير گياهچه به ترتيب 
با توجه به اين كه جوانه زني بذر از جمله مراحـل مهـم و   . را نشان داد

شـود   مي چرخه زندگي گياه در جهت استقرار گياهچه محسوب اساسي
از اين رو بررسي عوامل مختلفي كه بتوانـد بـر جوانـه زنـي و در     ) 31(

در ايـن   .نهايت بر چگونگي استقرار موثر باشد حائز اهميت خواهد بود
هـاي   تعدادي از گونـه  بيان داشتند براي )24(وستويي  مولس و ارتباط

معني داري بين اندازه بذر با درصد جوانـه   مثبت و ارتباط مورد بررسي
وجـود آنكـه اسـتنباط آمـاري در      با. زني و استقرار گياهچه وجود دارد 

مورد ضرايب همبستگي بدست آمـده در ايـن مطالعـه ايـن امكـان را      
آورد كه بتوان به ارتبـاط نزديـك سـرعت رشـد گياهچـه و       مي فراهم
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ب توصـيفي بـوده و   امـا بـه هـر جهـت ايـن ضـراي      . اندازه بذر پي برد
تواند معيـاري از   آورند كه در نهايت مي مي اطالعات متفاوتي را فراهم

  ).29(نمايـد   را پـيش بينـي   ارتباط بين دو مجموعه از متغيرهـا  شدت
بـين متغيرهـاي    در نتايج روش رگرسـيون مرحلـه اي نشـان داد كـه    

و )  X 1(مستقل مورد بررسي، اندازه بذر به عنوان اولين متغير مستقل 
توانسـتند،  )  X 2(طول ساقه چـه بـه عنـوان دومـين متغيـر مسـتقل       

به صـورت  )  Y( سرعت رشد گياهچه را به عنوان متغير تابع  تغييرات
در ادامه جهـت مشـخص نمـودن     r2 =84/0 معني داري تبيين نمايند

در اثـر تغييـر متغيرهـاي    )  Y( چگونگي تغيير پـذيري متغيـر وابسـته   
و مشـاهده چگـونگي موقعيـت يـك صـفحه در      )  X ،2 X 1(مستقل 

فضاي سه بعدي مدلهاي مختلف رگرسـيون خطـي چنـد گانـه بـا دو      
متغير مستقل مورد كنكاش قرار گرفت كه نتايج اين تجزيـه و تحليـل   

توانست به بهترين  ها ساير مدلخطي در مقايسه با  مدل نشان داد كه
ت در يـك  توانـد بـين مشـاهدا    مي موقعيت صفحه رگرسيوني كه نحو

  ). 1شكل (  فضاي سه بعدي رسم شود را تبيين نمايد

  
  اندازه بذر هر يك از صفات اندازه گيري شدهو براي رقم ، اندازه بذر و اثر متقابل رقم  Fمقادير  –2جدول

منابع
  ت تغييرا

درجه 
  آزادي

جوانه
  زني

سرعت جوانه
  زني

طول ريشه
  چه

طول ساقه 
  چه

نسبت طول ساقه چه به 
  هريشه چ

سرعت رشد 
  گياهچه

25/3 12 ژنوتيپ ** **37/4 **02/71 **45/129 **12/230 **84/25  
  22/597** 11/17** 94/4** 78/20** 65/5** 70/5** 3  اندازه بذر

  ns20/1 ns39/1 **68/4 **84/2 **30/7 **10/7 36 اندازه بذر *ژنوتيپ
         156 خطا
  درصد 1معني دار در سطح  :**    

  
  مقايسه ميانگين اثر اندازه بذر براي هر يك از صفات اندازه گيري شده  -3جدول  

جوانه   بذر هانداز
  زني

سرعت
  زني جوانه

طول
  چه ريشه

طول
  چه ساقه

نسبت طول ساقه چه به
  سرعت رشد گياهچه  چه ريشه

( متر ميلي    (سانتي متر)   درصد (
/ ميلي گرم وزن خشك 

  گياهچه 
  طبيعي 

3 23/95 a† 84/7 a 86/11 b 57/7 b b 64/0  a 85/15  
5/2 69/95 a 9/7 a 22/12 a 65/7 ab c63/0  b 48/14  

2 76/94 a 83/7 a 09/12 ab 82/7 a b65/0  c 5/11  
5/1 34/92 b 63/7 b 09/11 c 44/7 b a68/0  d 23/8  

  .عني دارمي باشنددرصد فاقد تفاوت م5كه داراي حداقل يك حرف مشترك هستند ، در سطح احتمال هاي  در هر ستون ، ميانگين: †
  

    و سطح معني داري مقايسات غير متعامد Fمقدار –4جدول 

درجه   مقايسات
سرعت  يزن  جوانه  آزادي

  جوانه زني
طول
  چه ريشه

طول 
  چه ساقه

نسبت طول 
  چه چه به ريشه ساقه

سرعت رشد 
  گياهچه

  ns45/1 ns07/1 **02/54 ns17/0 **25/43  ns69/1  1 ارقام زمستانه
  ns95/2  ns72/1  1/124 ** 1/46** 6/11** 72/5*  1 ابينارقام بين

  ns35/1 ns33/0 **68/30 **70 **2/262  ns03/0  1 ارقام بهاره
  ns51/0ns35/0**09/21 **37/99 **5/196  ns39/0  1  ديم با ساير ارقام

  ns33/0 ns2/0 **13/25 **2/114 **7/265  *56/4  1  ارقام زمستانه با بهاره
  ns22/0ns34/0 **85/13 **9/271 **9/423  **49/11  1  هاره با بينابينارقام ب

  ns07/0ns22/0**97/16 **6/8 ns28/3  ns99/1  1  ارقام بينابين با زمستانه
  بودن عدم معني دار  nsدرصد و  1و 5  به ترتيب معني دار در سطح :**   *



  1389 تير - خرداد ، 2، شماره 8پژوهشهاي زراعي ايران، جلد نشريه    198

  



  199    قدرت بذر در ارقام مختلف گندمهاي  اثر اندازه بذر بر شاخص

  



  1389 تير - خرداد ، 2، شماره 8پژوهشهاي زراعي ايران، جلد نشريه    200

  
 طالعـه سطح پاسخ سرعت رشد گياهچه براي ژنوتيپهـاي مـورد م  

نشان داد كه با افزايش اندازه بـذر و طـول سـاقه چـه، سـرعت رشـد       
موقعيت صفحه بـرازش يافتـه در فضـاي    . يابد مي گياهچه نيز افزايش

دهد كه باالترين سرعت رشد گياهچه در بيشترين  مي سه بعدي نشان
بذر و طول ساقه چه حاصل شده است بـه نحـوي كـه در يـك      اندازه

ا افزايش طول ساقه چه سرعت رشد گياهچـه  ب اندازه مشخص و معين
افزايش يافت و در يك طول ساقه چه معين با افزايش در انـدازه بـذر   

  .سرعت رشد گياهچه نيز افزايش يافت
 توانند ميو طول ساقه چه به عنوان دو متغير مستقل  لذا اندازه بذر

و  خـان  در ايـن رابطـه  . قرار دهنـد  تأثيرسرعت رشد گياهچه را تحت 

طول ساقه چـه را بـه    نيز درصد و سرعت جوانه زني و )18( ارانهمك
از وراثـت پـذيري بـاالي     كـه در ارزيـابي گياهچـه   هاي  عنوان صفت

در ادامه اين بررسي جهـت  . باشند مورد تائيد قرار داده اند مي برخوردار
ها از روش تحليل خوشه اي بـا اسـتفاده از    گروه بندي كردن ژنوتيپ

ليدسي با متد حداقل واريانس وارد كمك گرفتـه  روش مربع فواصل اق
شد اين نوع تحليل در نهايت به يـك دنـدروگرام يـا نمـودار درختـي      

هدف عمده از . دهد مي نشان ها را با هم منتهي شد كه قرابت ژنوتيپ
است كه كمترين فاصـله  هاي  اين دسته بندي مشخص نمودن ژنوتيپ

  .)2شكل ( باشند، بوده است  مي را دارا
 

      Adj r2 =  84/0  
    

  ضرايب همبستگي صفات اندازه گيري شده -7جدول 
 SS† G GR RL SL SL/RL SGR 

33/0 1 )ميلي متر(اندازه بذر ** 28/2 ** 14/0  01/0 - 1/0  85/0 ** 
95/0 1  )درصد(جوانه زني ** - 06/0  - 37/0 * - 17/0  25/0 * 

- 1   سرعت جوانه زني 05/0  - 3/0 ** - 23/0  17/0 
22/0 1    )سانتي متر(يشه چهطول ر * - 47/0 ** 39/0 ** 

68/0 1        )سانتي متر(طول ساقه چه ** 37/0 ** 
 04/0 1       طول ساقه چه به ريشه چه

 سرعت رشد گياهچه
 1              )گياهچه/ ميلي گرم وزن خشك(

، نسبت طول  SL: طول ساقه چه ، RL: ، طول ريشه چه GR: ، سرعت جوانه زني G: ، درصد جوانه زني SS: اندازه بذر: †
   SGR: ، سرعت رشد گياهچه  SL/RL: ساقه چه به ريشه چه

  درصد  1و  5در سطح  بودن به ترتيب معني دار**: 
  

1

2

3
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d s

ize
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12
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  )2X( و طول ساقه چه  )X 1(سطح پاسخ سرعت رشد گياهچه به تغييرات سايز بذر  - 1شكل 
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 نشـان  بطـه در ايـن را  متعامـد  غيـر  نتايج بدست آمده از مقايسات

دهد كه استفاده از دو صفت طول ريشه چه و ساقه چه در مقايسـه   مي
با ساير صفات مورد بررسي از تنوع پذيري بيشتري براي دسته بنـدي  

در ايـن دسـته بنـدي دو     باشند و بر ايـن اسـاس   ژنوتيپها برخوردار مي
 بينـابين و ديـم  هـاي   كالس مشاهده شد به طوري كه اكثريـت رقـم  

. ها در كالس بعدي قرار گرفتند ك كالس و ساير زنوتيپزمستانه دري
هر چند كه رابطه اندازه بـذر در عملكـرد همچـون رابطـه تعـداد بـذر       

توانـد بصـورت ثانويـه در رونـد توليـد       مي نزديك نيست اما اندازه بذر
 تحقيقـات ديگـر نيـز    نتـايج  در اين ارتبـاط  .عملكرد حائز اهميت باشد

اسـتقرار گياهچـه در مزرعـه بـه طـور      نشان داده است كه چگـونگي  

مستقيم تابعي از ميزان تجمع ماده خشك در جامعه گياهي اسـت كـه   
شايد به  .)8( ن بستگي دارد آمجموع عملكرد حاصله در مزرعه نيز به 

كنند و يا به اين دليل  مي بذوري با سايز بزرگتر سريعتر رشد آنكه دليل
توانند بـا اسـتقرار    مي ند،كن مي كه براي مدت زمان طوالني تري رشد

انـدازه بـذر    تأثيربيشتر رابطه داشته باشند، هر چند كه تقسيم  گياهچه
هاي تحقيقاتي مناسبي را براي كند و كاو نيـاز دارد   به اجزاي آن روش
توان از طول ساقه چه و سرعت رشد گياهچـه بـه    مي اما در اين رابطه

نـوع مناسـبي در   قـدرت بـذر كـه از ت   هاي  عنوان دو صفت از شاخص
   .باشند، نام برد مي اندازه بذر برخوردار ارتباط با بررسي اثر

  

  
  مورد بررسي با استفاده از روش مربع فواصل اقليدسيهاي  وگرام تعيين قرابت ژنوتيپردند - 2شكل 
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