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  چكيده

در مزرعه تحقيقاتي دانشكده 1392-1393الين خالص در سال زراعي  72به منظور بررسي تنوع بنيه بذر الين هاي خالص جو، تعداد 
در مزرعه صفاتي  رد ارزيابي قرار گرفتند. به منظور بررسي واكنش جوانه زني بذر و رشد گياهچه ايكشاورزي دانشگاه شاهد مو

نتايج نشان داد كه سرعت و همچون يكنواختي، ميانگين مدت زمان جوانه زني، سرعت جوانه زني و ارتفاع بوته اندازه گيري شدند.
ري متفاوت بود ولي درصد جوانه زني ويكنواختي وارتفاع گياهچه تفاوت ميانگين مدت جوانه زني در الين هاي جو به طور معني دا

كه  خصوصيات جوانه زني تفاوت دارنداز نظر برخي از، الين 72اين نشان داد كه تجزيه واريانس نتايج  معني داري را نشان ندادند.
الين مورد مطالعه  72اده كرد. تجزيه كالستر نشان داد كهازاين تنوع مي توان به عنوان زمينه اي براي غربال ارقام و الين هاي بهتر استف

گروه چهارم كمترين جوانه زني و سرعت جوانه زني را داشت. دومين گروه  كالستر مجزا گروه بندي شدند.4در اين تجزيه در قالب 
ام با بنيه باال مي توان از آنها استفاده با باالترين درصد و سرعت جوانه زني بهترين گروه بود كه در كارهاي به نژادي بعدي در تهيه ارق

  كرد.

 واژه هاي كليدي: استقرار،  تنوع، جو ، كيفيت بذر 

Evaluation seed vigor diversity of barley (Hordeum vulgare) lines  
In order to evaluate seed vigor diversity of barley lines in field, an experiment was conducted with 

72 lines as randomized completely block design. Germination uniformity, mean germination time 

(MGT) germination rate and seedling height were measured. Results indicated that MGT, 

germination rate were significantly different among different lines. The results showed variation in 

germination of different lines. Cluster analysis in 72 lines showed 4 clusters.  The forth cluster had 

lowest seed germination percentage and rate. The second cluster with the highest seed germination 

percentage and rate was superior though could be used in further experiment to produce the seeds 

with higher seed vigore. 
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  مقدمه

همچنين يكي  است د بودهجو از ميان غالت اولين غله اي است كه مورد كشت انسان قرار گرفته و تا چند قرن قبل غله منحصر به فر
 و جو محصولي است كه دامنه سازگاري آن بسيار زياد مي باشدن دقيقا معلوم نيست ، محصوالت اهلي شده مي باشد ومبدا آاز اولين 

جو مورد  .)1(يكي از اولين محصوالت اهلي شده مي باشد  و در كشور ما دومين غله مهم بعد از گندم شمرده مي شود
احتماال از يك نياي وحشي در خاور نزديك و يا بنا به شواهدي از تبت به دست آمده است.از اين   L garvul Hordeum.كشت

ايران يكي از مراكز تنوع جو در خاورميانه است كه به دليل  .)2(نياي وحشي شايد صدها رقم در مناطق مختلف به وجود آمده باشد
عوامل متعددي كيفيت بذر و رشد . داراي اهميت خاصي براي به نژادگران استبومي بودن جو در اين منطقه  تنوع ژنتيكي وسيع و

گياهان زراعي را تحت تاثير قرار مي دهند كه مطالعه اثر اين عوامل امروزه مورد توجه پژوهشگران بذر قرار گرفته و از موضوعات 
يكي از مراحل حساس  و رد نهايي تاثير زيادي داردتوجه به اينكه استقرار اوليه گياه در عملك با. مهم پژوهش در كشاورزي است 
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اد تراكم جوانه زني وقدرت رويش گياهچه شرط اصلي در استقرار گياه و عامل تعيين كننده در ايج، )3(گياهان مرحله جوانه زني است
ن داده است كه حداكثر بررسي هاي انجام شده بر روي بذر جو وگندم (قاسمي گلعذاني وهمكاران)نشا. توليد است مطلوب گياهي و

بذرهاي  با توجه به عوامل موثر بر كيفيت بذر، مدت زماني بعد از پايان دوره پر شدن دانه حاصل مي گردد. قدرت وقوه زيست بذر،
با كيفيت پايين ممكن است به دو طريق بر عملكرد نهايي اثر بگذارند اول آن كه درصد گياهچه هاي سبز شده در مزرعه مي تواند 

دوم آن كه ممكن است سرعت رشد گياهچه  ر از حد مورد انتظار شده و در نتيجه تراكم گياهي به پايين تر از حد مطلوب برسد،كمت
در چنين گياهاني كمتر از سرعت رشد گياهان حاصل از بذرهاي قوي باشد كه در نتيجه بر استقرار گياه ويكنواختي پوشش سبز تاثير 

 ،پايه و اساس اصالح گياهان زراعي محسوب مي شود چراكه گزينش گياهان با خصوصيات مطلوبنتيكي ژتنوع  . )4( مي گذارد
اطالع از  به منظور استفاده از سرمايه عظيم تنوع ژنتيكي در برنامه هاي به نژادي، انتقال صفات به گياهان زراعي را مقدور مي سازد،

ميزان وسطح  ،در راستاي حفظ و افزايش توليدات كشاورزي. )5ار است(ماهيت وميزان تنوع در ژرم پالسم از اهميت زيادي برخورد
لذا اين پژوهش با هدف بررسي اثر كيفيت بذر بر روي وضعيت استقرار  ،تنوع ژنتيكي در محصوالت مهم زراعي اهميت زيادي دارد

به منظور  بررسي قرار نگرفته بودند،كه تا كنون مورد  الين جو 72گياهچه در مزرعه ومقايسه تنوع ژنتيكي در صفات جوانه زني 
  غربال كردن الين هاي برتر صورت گرفت.

  

  مواد و روش ها

الين جو كه تا كنون مورد بررسي قرارنگرفته بودند، آزمايشي در قالب  72به منظور بررسي واكنش جوانه زني بذر و رشد گياهچه اي 
 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد انجام شد.1392  - 1393طرح بلوك كامال تصادفي با دو تكرار در سال زراعي 

و N 51,10و طول جغرافيايي E 35,25متر،عرض جغرافيايي  990,2اقليم منطقه از نوع خشك تا نيمه خشك، ارتفاع از سطح دريا 
،الين ها در دو تكرار  متر از هم كاشته شدسانتي  2بذر از هر الين به فاصله  100مي باشد. تعداد خاك منطقه از نوع لوم يا لوم شني

سانتي متر كاشته شد. عمليات زراعي تهيه زمين  25كشت شدند و هر الين در  خطي يك متري روي دو پشته مجزا به فاصله كاشت 
شخم در تابستان سال قبل وشخم قبل از كاشت بود. با توجه به ميزان بارندگي ها،آبياري كامل در طول دوره رشد درنظر گرفته  شامل

شد.اولين آبياري بالفاصله بعد از كاشت انجام شد. با توجه به اهداف آزمايش به منظور بررسي اثر مستقيم كيفيت بذر بر روي 
روز از  10سبز شده و يا گياهچه هاي موجود در مزرعه در هر دو تكرار آزمايشي  پس از گذشت وضعيت سبز شدن، تعداد بذرهاي 

اندازه گيري ها،  روز پس از كاشت، به صورت تجمعي مورد شمارش قرار گرفت. در پايان مدت  16تاريخ كاشت به مدت 
 Germinسرعت جوانه زني با استفاده از نرم افزار پارامترهاي ميانگين مدت جوانه زني، يكنواختي مزرعه، حداكثر جوانه زني و 

كليه   دتصادفي در هر الين اندازه گيري شگياهچه به طور  5ارتفاع  ،جهت اندازه گيري طول گياهچههمچنين  محاسبه گرديد.
  انجام شد. EXCELو   Mstatcو   Spssمحاسبات وتجزيه هاي آماري با استفاده از نرم افزارهاي و

 

  نتايج وبحث

آنچه مسلم است براي فعاليت هاي حياتي و به دنبال آن جوانه زني بايستي آب به ميزان كافي توسط بذر جذب شود،چنانچه جذب 
آب دچار اختالل شود و يا به كندي صورت گيرد،فعاليت هاي درون بذر نيز به آرامي صورت گرفته ومدت زمان خروج ريشه چه از 

   )  Sheriff et al.,1998سرعت جوانه زني كاهش مي يابد (بذر افزايش مي يابد و به عبارتي 

زمان ميانگين مدت  و سرعت نتايج حاصل از تجزيه واريانس ومقايسه ميانگين صفات مورد بررسي نشان داد كه بين الين ها از نظر
د اندازه گيري شده، رت مولي تفاوت معني داري از نظر مابقي صفااختالف معني داري در سطح يك درصد وجود دارد و جوانه زني

   وجود نداشت.
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تجزيه واريانس جوانه زني الين هاي جو در مزرعه جدول -1جدول  

 يكنواختي
 جوانه زني

 ميانگين
مدت جوانه زني   

 سرعت

جوانه زني   

 درصد
جوانه زني   

 منابع تغييرات درجه آزادي

294/094
** 136/180

** **013/0 380/250
ns 1 تكرار 

9/207
ns 14/766

** 0/001
** 249/247

ns 71 الين ها ي جو 

7/973
ns 7/975

ns 001/0  294/109
ns 71 خطاي آزمايشي 

ns5و %1دار در سطح احتمال  يغير معني دار ، *و**، به ترتيب معن% .  

  

الين مورد  72نهايت  از ماتريس فاصله اقليدسي استفاده شد و در  با استفاده از روش وارد براي انجام تجزيه كالستر بر روي داده ها .
 14الين، كالستر سوم 18الين، كالستر دوم 35. كالستر اول ) 1(شكل  مجزا گروه بندي شدند كالستر4مطالعه در اين تجزيه در قالب 

 .الين را دربرگرفتند5الين و كالستر چهارم 

 ان جوانه زني كم وسرعت جوانه زني باال كالستر اول شامل الين هايي با خصوصيات درصد جوانه زني نسبتا باال،ميانگين مدت زم

بهترين گروه از  ، كالستر دوم در رتبه دوم قرار دارد. نيز مي باشد اين گروه از نظر صفت درصد جوانه زنيولي كمتر از  كالستر دوم 
يانگين مدت زمان شامل الين هايي با خصوصيات درصد جوانه زني باال، منظر صفات جوانه زني نسبت به ساير گروه ها بوده كه 

كالستر سوم شامل  اين گروه ازنظر صفت درصد جوانه زني در رتبه اول قرار دارد. .جوانه زني كم وسرعت جوانه زني باال مي باشد
اين باشد. الين هايي با خصوصيات درصدجوانه زني نسبتا كم، ميانگين مدت زمان جوانه زني متوسط و سرعت جوانه زني كم مي 

از  هايي با خصوصيات درصد جوانه زني كمتر كالستر چهارم شامل الين فت درصد جوانه زني در رتبه سوم قرار دارد.گروه از نظر ص
همچنين اين گروه داراي سرعت  نسبت به بقيه گروه ها داراست، مي باشد كه بيشترين ميانگين مدت زمان جوانه زني را ساير گروه ها

صفات يكنواختي و الزم به ذكر است كه  .رم قرار مي گيردات درصد جوانه زني در رتبه چهجوانه زني پاييني مي باشد و ازنظر صف
در بين روش هاي مختلف تجزيه آماري چند متغيره، تجزيه خوشه اي يكي از مهم  كالستر تفاوت معني داري نداشتند. 4ارتفاع بين 

. تجزيه خوشه اي اصولي ترين روش  )6( Mohammadi and Prasanna, 2003)(ترين روش هايي است كه كاربرد زيادي دارد
برآورد شباهت بين افراد يك مجموعه است، هدف از تجزيه خوشه اي شناسايي تعداد كمتري از گروه ها است به طوري كه ژنوتيپ 

  .هايي كه داراي شباهت بيشتري با يكديگر هستند، در يك گروه قرار مي گيرند

بر اساس ميزان  اساس پنج صفت ارزيابي شده براي هر الين صورت گرفت، الين هاي مورد مطالعهدر اين مطالعه تمايز گروه ها بر 
   به نژادي استفاده كرد.  هاي تشابه صفات مورد بررسي، در يك گروه قرار گرفتند كه از اين اطالعات مي توان در برنامه
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 ويژگي هاي جوانه زنيوگرام حاصل از آناليز كالستر الين هاي جو بر اساس دردن -1شكل 
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