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  چکيده
  

از مرکز بانک ژن  ژنوتيپ ٥٧هاي جو، تعداد در ژنوتيپرسي دوره پس  وبه منظور مطالعه خواب بذر

لفجر در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در  و دو رقم شاهد ايراني گرگان و وانگن هلنديدانشگاه واگن

 دانشگاه تهران واقع در يعي و منابع طبيس کشاورزيدر مزرعه تحقيقاتي پرد ١٣٨٣دو تکرار در سال 

آزمون خواب بذر در شرايط . آوري شدندها جمع خوشه٩٢ در مرحله رشدي زادكس .کرج کشت گرديد

. گيري شديد و درصد جوانه زني و خواب بذر اندازه تكرار انجام گرد٣ سانتيگراد و در ٢٠° cحرارتي 

پ، به همراه دو رقم شاهد درصد جوانه زني پاييني داشتند که نشان دهنده ي ژنوت٣٦ ژنوتيپ، ٥٧از بين 

مورد مطالعه  تكرار ٣ها در پين ژنوتيان ايبه مدت پنج هفته در م رسيدوره پس . بودسطح خواب باال 

ر ين تاثيهمچن . و بعد از آن بررسي شدرسي آب قبل از طي دوره پسسپس الگوي جذب. قرار گرفت

، طول کلئوپتيل و طول ريشه يزن خواب بر درصد جوانهين بذرهايعصاره بدست آمده از پوسته و جن

 با رسي بذر پس از طي دوره پسپوستهدر نهايت تغييرات .  شديابي بدون خواب ارزيچه بذرها

نتايج حاصل نشان داد که تنوع ژنتيکي مطلوبي براي . ررسي قرار گرفتميکروسکوپ الکتروني مورد ب

هاي  وجود دارد که گزينش براي اين صفات را در ميان ژنوتيپرسيدرصد خواب بذر وطول دوره پس 

، پس از طي دوره، درصد جوانه زني و درصد رسيدر آزمون دوره پس. موجود امکان پذير مي سازد

چه  طول کلئوپتيل و طول ريشهزني،عصاره بذر درصد جوانه آزمون در. جذب آب افزايش داشت

داري  خواب قرار گرفتند کاهش معنييط حاوي عصاره بذرهاي بدون خواب هنگامي که در محيهابذر

 خواب قرار ي بدون خواب در پوسته بذرهاي مشاهده شد که بذرهاي هنگاميبيشترين بازدارندگ.  داشت

نتايج . باشدي جو ميشتر در پوسته بذرهاي بيزن جوانهيهاه وجود بازدارندهدهندن نشانيگرفتند و ا

، تغييراتي در پوسته بذر رسيحاصل از ميکروسکوپ الکتروني نيز نشان داد که پس از طي دوره پس

هاي مارپيچ روي پوسته بذر حذف شدند، در طي اين دوره، عالوه بر اينکه رشته. شودايجاد مي

  .پوسته بذر ايجاد شدشکافهايي روي 

  

  .، ميکروسکوپ الکترونيرسيزني بذر، خواب بذر، دوره پسهجوانپوسته بذر،  :کليديهاي واژه
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  مقدمه
امروزه غالت در تغذيه انسانها در سراسر جهان اهميت 

 انرژي مورد نياز انسانها از غالت ٣/٢اي دارند و حدود ويژه
جو يکي از . شودوص برنج، گندم و جو تامين مي و به خص

 به علت سازگاري کهقديمي ترين گياهان زراعي مي باشد 
وسيع اکولوژيکي، مقاومت در مقابل ناسازگاريهاي محيطي 

 بسياري از نقاط جهان کشت و تطابق با محيط کشت، در
 با توجه به اينکه بخش زيادي از اراضي همچنين. مي شود

ق خشک و ايران در مناط زير کشت غالت، در جهان و نيز
نيمه خشک قرار گرفته و از آنجاييکه جو براي توليد يک 

 گرم آب نيازمند است ٥٠٠گرم ماده خشک فقط به حدود 
  محصولدر شرايط مشابه جو از ساير غالت سردسيري

کند و استقامت بيشتري به خشکي بيشتري توليد مي
 Behnia, 1997; Akram Ghaderi et)نسبت به گندم دارد

al., 2008) . بذر اساس توليد اين محصول زراعي است و
خواب عامل سازگاري بذر با محيط است تا به گياه کمک 

 & Koocheki) (مقابل شرايط نامساعد زنده بماندکند در 

Alizadeh, 1997) .  
ب    و ي در بذر به دو گروه خواب پوشش١خوا

خواب پوشش بذر، خواب . شودخواب جنين  تقسيم مي
 شودن، خواب ارثي ناميده ميخواب جني و ٢سطحي

(Khosravi, 1996) .سببتواند  بذر از دو طريق ميپوشش 
 نفوذ ناپذيري پوسته نسبت به اول به علت: خواب بذر شود

 و دومآب و اکسيژن به خاطر وجود منبعي از بازدارنده ها 
 با برداشتن پوسته و يا عمدتاًکه  مقاومت مکانيکي  ايجادبا

  كندده درون آن، بذر رشد ميحذف عوامل بازدارن
(Eira & Caldas, 2000; Garford & Trevor, 2004) .

 و يا خواب ناشي از جنين و عوامل دروني ٣حقيقيخواب 
 مواد علت آن وجود مقدار زياد  كنترل ژنتيكي است وتحت
يعني اينكه خواب .  مي باشدبذرزدارنده جوانه زني درون با

جنين، به رشد هاي جنين ناشي از حضور بازدارنده
، عدم حضور )ABA (آبسزيک اسيدخصوص هورمون 

و يا عدم ) GA(هاي رشد مانند جيبرلين تحريك كننده
هر عاملي که سبب و  باشد ميABA/GAتعادل نسبت 

 شود GA و يا باعث افزايش سطح ABAکاهش سطوح 
 Farnsworth, 2000; Weinder)شودزني ميمنجر به جوانه

                                                                                         
1. Dormancy 
2. Paradormancy 
3. True dormancy 

et al., 1992).  
زني ازدارنده جوانهو يا مواد باسيد ميزان آبسزيک 

ها، ر غالتي مانند گندم و بعضي گراسدرون پوشش بذ
بستگي به شرايط محيطي و درجه حرارت در طول مراحل 

تنش هاي سرما و خشکي در مرحله . مختلف نمو بذر دارد
و در  ABAپر شدن دانه هر دو سبب القاي سنتز بيشتر 

. (Eira & Caldas, 2000)شود ميتر ينتيجه خواب طوالن
گرديد که هر چه زمان ريزش در گزارشي ديگر مشخص 

باران در طول دوره رسيدگي بذر به تاخير بيفتد، نقش 
 اين رو دشود پوسته بذر در عامل خواب بذر بيشتر مي

تر جوانه باعث سريع) ائلما و پال(حذف پوشش بذر صورت 
 ,Debeaujon et al., 2000; Probert) شودبذرها ميزدن 

2000).   
دانه هاي خواب براي اينکه جوانه بزنند، مدت زماني را 

اين مدت زمان را . بايد تحت شرايط مطلوب طي کنند
 هاي متفاوت، نيازهايگونه. نامند مي٤رسيدوره پس 

اين نيازها شامل .  دارندرسي وره پسمتفاوتي براي د
 طول دوره حرارتي  مثل درجه حرارت و ياشرايط محيطي

 هم در پوشش پس رسيدر طول دوره . تفاوت مي باشدم
 خ و بيوشيميايي رو هم در جنين تغييرات فيزيولوژيکبذر 
 شودزني ميدهد که اين سبب افزايش توانايي جوانهمي

(Bewley, 1997; Schwars et al., 2004) .  
جام اين تحقيق بررسي تنوع ژنتيکي خواب، هدف از ان

 بذر به همراه مطالعه عوامل تاثيرگذار پس رسيوره طول د
عصاره هاي دروني و  بذر، تأثير پوستهبذر شامل  خواب بر

  . مي باشدبذر در جو ميزان جذب آب 
  

  هامواد و روش
  پس رسيخواب بذر و دوره 

 ژنوتيپ جو دريافتي از مرکز ۵۷  دردرصد خواب بذر
هلند  گياهي دانشگاه واگنينگن ذخايرالمللي بين

)Hordeum vulgare L.( به همراه دو رقم شاهد محلي 
 تعداد بذر n که با استفاده از معادله زير) گرگان و والفجر(

    .جوانه زده مي باشد محاسبه شد
×2]/100 = [(50-n) بذر خواب درصد  

 نيز در طول پنج هفته پس رسيهمچنين طول دوره 
 داشتند% ۵۰که درصد خواب بيشتر از  ژنوتيپ ۳۸براي 

                                                                                         
4. After-ripening 
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. (Dastaran & Tavakkol Afshari, 2009)گيري شداندازه
 ژنوتيپ، به دليل ۵۷ از بين CGN01350 ژنوتيپ سپس

 ۹۲ در مرحله رشدي زادکس داشتن باالترين درصد خواب
 به دليل افزايش زياد درصد جوانه زني پس از طي دوران و

 درصد در ۹۸از صفر درصد به حدود افزايش  (پس رسي
از بين دو شاهد  .انتخاب شد) پس رسينجم دوره هفته پ

و  انتخاب  به دليل داشتن درصد خواب باالترنيز گرگان
  . ساير آزمايشات بر روي اين دو ژنوتيپ انجام شد

  آزمون پوسته بذر

از   بذر بر القاي خواب در بذر جو پوستهاثربراي تعيين 
 بذر از فريزر ۳۰۰ ) و گرگانCGN01350(ژنوتيپ هر 
ج گرديد و به دو گروه پوشش دار و بدون پوشش خار

 کاغذ صافي در ي بذر بر رو۵۰تقسيم گرديد و سپس هر 
.  ميلي متري قرار داده شدند۹۰داخل يک پتريديش 

 ميلي ليتر آب مقطر در داخل هر پتريديش ريخته ۵ميزان 
 جوانه زده تا سه روز انجام يبذرهاشمارش تعداد . شد

آزمايش در قالب طرح  .ديگردودر روز سوم ثبت  گرفت
 تکرار تجزيه شد که ژنوتيپ به ۳کرت خرد شده و در 

 فرعي در عاملپوشش بذر به عنوان و  اصلي عاملعنوان 
  .نظر گرفته شدند

  آزمون عصاره بذر 

 شد که آزمايش در قالب طرح کرت خرد شده انجام
بذر به عنوان عامل عصاره و  اصلي عاملنوتيپ به عنوان ژ

ژنوتيپ از هر براي انجام آزمايش . ر نظر گرفته شد دفرعي
در سه تيمار مورد استفاده قرار  وبذر از فريزر خارج  ۴۵۰
 پوشش دار از نيمه به دو قسمت  بذر۳۰۰ابتدا . گرفت

جنين دار و بدون جنين تقسيم شدند و سپس هر قسمت 
 ميلي ليتر آب مقطر قرار داده ۵درون پتريديش همراه با 

 اول عصاره نيمه جنين دار و تيمار دوم عصاره تيمار (شد
 بذر که ۵۰در تيمار سوم فقط پوشش . )نيمه بدون جنين

 ميلي ليتر آب ۵با دست جدا شده بود در پتريديش حاوي 
سپس اين . مقطر و بر روي کاغذ صافي قرار داده شد

تاريکي و درجه کنترل شده  تحت شرايط هاپتريديش
) ساخت شرکت گروک ايران(د گرا درجه سانتي۲۰حرارت 

 ساعت هر سه تيمار از آب ۷۲پس از . نگهداري شدند
 سالم و دست نخورده ژنوتيپ بذرهاي. خارج گرديدند

CGN02554)  ۱۰۰بدون خواب و با درصد جوانه زني (%
 بذرهاي. در عصاره بدست آمده از سه تيمار قرار داده شدند
ر روز سوم جوانه زده به مدت سه روز شمارش گرديد و د

 اين آزمايش در .گيري شدچه اندازهطول کلئوپتيل و ريشه
  . تکرار انجام شد۳

  آزمون جذب آب  

 بر جذب آب و در پس رسيبراي تعيين اثر دوره 
 در قالب آزمون جذب آب، بذر هانتيجه درصد جوانه زني 

 شد که ژنوتيپ به انجام تکرار ۳طرح کرت خرد شده و در 
ان آبگيري  و زمپس رسي  تيمارهايو اصلي  عاملعنوان

- از بين ژنوتيپ . در نظر گرفته شدند فرعيعاملبه عنوان 
 و از بين دو شاهد گرگان به دليل CGN01350ها، ژنوتيپ 

درصد جوانه زني بسيار پائين و همچنين نمره جوانه زني و 
دهنده  دو شاخص نشاناين( زني پائينشاخص جوانه

 انتخاب )باشنديخوشه م ي رويزنمقاومت به جوانه
 گرم بذر از ۵/۱از هر نوع بذر و براي هر تيمار مقدار . شدند

فريزر خارج و براي مدت صفر تا پنج هفته در شرايط 
 درجه سانتي گراد ۲۰کنترل شده تاريکي و درجه حرارت 

 در ،گيري ميزان جذب آبجهت اندازه. نگهداري شدند
 ۵غذ صافي و  بر روي يک کابذرها داخل يک پتريديش

 ،۱۶ ،۸، ۲ به مدت يتر آب مقطر قرار داده شدند وميلي ل
پس از .  ساعت در آب خيسانده شد۴۸ و ۴۰ ،۳۲ ،۲۴

گيري وزن خشک آنها،  به منظور اندازه،گيري وزن تراندازه
 هر تيمار به طور جداگانه در پاکت قرار داده شدند يبذرها

 خشک  ساعت۱۹ به مدت c ◦۱۳۰و در آون در دماي 
وي با حساسيت وزن خشک آنها به وسيله تراز. شدند
سپس با استفاده از فرمول زير .  گرم توزين شد۰۰۱/۰

 Tavakkol( ميزان جذب آب هر تيمار اندازه گيري شد

Afshari & Hucl, 1998.(  
fw  (fresh weight) = وزن تر  

(dry weight) dw = وزن خشک  
fw–dw/dw =   رطوبت نسبي بذر  

  

  ميکروسکوپ الکتروني ات سطح پوسته بذر با رييتغ

براي بررسي و مشاهده تغييرات سطحي پوسته بذر در 
به دليل (  CGN01350، ژنوتيپ پس رسيطي دوره 

 درصد در مرحله رسيدگي وداشتن باالترين درصد خواب 
يک بذر . انتخاب شد) پس رسي باال در مرحلهجوانه زني 

 دوم پس از خارج کردن بدون هيچ گونه تيمار سازي و بذر
 هفته در شرايط کنترل شده تحت ۵از فريزر به مدت 

 درجه ۲۰شرايط تاريکي و درجه حرارت  (پس رسيتيمار 
  . قرار داده شد) سانتي گراد
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 فيزيک ‐ دو نمونه بذر در مرکز تحقيقات بيوشيمي
)IBB ( دانشکده علوم دانشگاه تهران با دستگاه وکيوم

 ، HUS-5GVمدل ) High Vacuum Evaporator(آداپتور 
ساخت شرکت هيتاچي ژاپن با طال پوشش دار شد و بر 

سپس در آزمايشگاه . روي پايه آهني ثابت شد
ميکروسکوپ الکتروني با دستگاه ميکروسکوپ اسکنينگ 

از ) DSM966Aربي و مدل غساخت کارخانه زايس آلمان (
 ميلي ميکرون و در ۵قسمتهاي مختلف پوسته در مقياس 

  . عکسبرداري شد۳۰۰۰ و ۲۰۰و بزرگنمايي د
  يمحاسبات آمار

ز لحاظ توزيع و يکنواختي داده هاي بدست آمده ا
 سپس در . مورد بررسي و تصحيح قرار گرفتندواريانس

و آزمايش فاکتوريل و  قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي
کامل کرت خورد شده در زمان در قالب طرح بلوک 

براي ها مقايسه ميانگين. ر گرفتندتصادفي مورد تجزيه قرا
با استفاده از  پس رسي و خواب بذرآزمايشات مربوط به 

در سطح احتمال ) LSD(دار روش حداقل تفاوت معني
 و  و براي آزمايشات مربوط به مکانيزم خواب جو۰۵/۰

 با استفاده از روش دانکن در سطح ميزان جذب آب
  .  انجام گرفت۰۵/۰احتمال 

 تجزيه واريانس براي پس رسي آزمون دوره در رابطه با
. داده هاي مربوط به هر هفته به طور جداگانه انجام شد

هاي مربوط به اين آزمون در قالب همچنين تمامي داده
طرح کرت هاي خرد شده در زمان نيز تجزيه شدند که 

در نظر ) پس رسي يهاهفته (b عاملو ) پيژنوت (aعامل
 و پس رسين بين هفته هاي عالوه بر اي. گرفته شدند
- زني معادله رگرسيوني براي هر يک از ژنوتيپدرصد جوانه

ضرايب رگرسيون معادالت . گيري شدها در هر تکرار اندازه
 بيان پس رسيکه تحت عنوان ضرايب رگرسيون دوره 

شوند، از معادالت رگرسيوني استخراج شدند و براي مي
   .آنها تجزيه واريانس انجام شد

 کنترل فرضيات مورد نياز براي تجزيه واريانس از براي
ها، يکنواختي واريانس و قبيل نرمال بودن توزيع داده

 براي تجزيه واريانس و Minitabافزارتجزيه رگرسيون از نرم
 استفاده MSTATCمقايسات ميانگين از نرم افزار آماري 

ها و رسم براي محاسبات ديگر آماري از قبيل ميانگين. شد
  .  استفاده شدExcel 2003افزار ل ها و نمودارها از نرمشک

  

  ج و بحثينتا
  خواب بذر

دهد که از نظر درصد خواب بذر  نتايج حاصل نشان مي
بين ) ۰۱/۰در سطح احتمال (داري تفاوت بسيار معني

و اين نشان دهنده وجود ) ۱جدول (ژنوتيپ ها وجود دارد 
به دليل وجود . باشدها ميتنوع کافي در ميان ژنوتيپ

تفاوت زياد بين باالترين و پايين ترين درصد خواب بذر در 
ضريب . نجام شدها، آزمون يکنواختي واريانس اتيپبين ژنو

  ). ۱جدول(شده است % ۹۷/۲۱تغييرات اين صفت نيز 
   پس رسيدوره 

 ژنوتيپ، ۵۹ از بين ،پس رسيگيري دوره جهت اندازه
داشتند % ۵۰بيشتر از  كه درصد خواب  ژنوتيپ۳۸تعداد 

دهد که از نظر درصد نتايج حاصل نشان مي. انتخاب شدند
 تفاوت بسيار پس رسيجوانه زني در تمام هفته هاي 

ها بين ژنوتيپ)  درصد۰۱/۰در سطح احتمال (داري معني
 نتايج تجزيه واريانس در قالب ۲در جدول . وجود دارد

پس هاي طرح بلوک کامل تصادفي براي هر يک از هفته 
براي ضرايب رگرسيون .  به طور جداگانه آمده استرسي

ضريب .  نيز تجزيه واريانس انجام گرفتپس رسيدوره 
   کننده دوام خواب بذر بيانرسيپسرگرسيون دوره 

 .(Dastaran & Tavakkol Afshari, 2009) باشدمي
 پس رسياکثر تحقيقات نشان دادند که در طي دوره 

. اي مختلف بذر روي مي دهدهتغييراتي در قسمت
Caddick & Shelton) 1998 ( در جوي گزارش کردند که

 هم در پوشش بذر و هم در پس رسيطول دوره در مالت 
دهد که اين سبب جنين تغييرات بيوشيميايي روي مي

 Baskin & Baskin .شودزني ميافزايش توانايي جوانه
نتيجه در آزمايشات خود بر روي آرابيدوپسيس ) 1986(

هاي بازدارنده درون پوسته بذر گرفتند که غلظت هورمون
 تغيير رسيپس در طول دوره آبسزيک اسيدبه خصوص 

  .کندمي
 همراه پس رسيهاي مقايسه ميانگين هفته ۳در جدول

   . استها آورده شدهبراي ژنوتيپبا ميانگين هر هفته 
 کوتاه  ي  جوها ژنوتيپ اکثر  در  رسيپس طول دوره 

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

 اعالم کردند که) Romagosa et al.) 1999 .بسيار کم است



 ۱۲۷  ... در دوره خوابمطالعه خواب بذر و عوامل مؤثر بر شکست : دستاران ممقاني و همکاران  

  يپ جو به همراه دو رقم شاهد ژنوت٥٧ تجزيه واريانس براي صفات اندازه گيري شده در ‐١جدول
  منبع تغييرات  (MS)ميانگين مربعات 

(S.O.V.) 

  درجه

)٢٠◦ c( خواب بذر  جوانه زني شاخص  جوانه زني نمره٩٢مرحله رشدي زادکس   دهي و گلدهي تاريخ خوشه  (df)آزادي

٣٩٠/٣  ٣  بلوک  ١٢٧/٧  ٤٢٩/٤ * ٣٠١/٧  ٠٠٣/٠  

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%)ضريب تغييرات   ٩٣/٥%  ٦٥/١٩%  ١٢/١١%  ٩٧/٢١%  

 .دهد را نشان مي٠١/٠ و ٠٥/٠دار بودن در سطح احتمال  به ترتيب معني** ، *

  

   ژنوتيپ جو٣٨ در پس رسي و ضريب رگرسيون دوره پس رسياي ه تجزيه واريانس براي درصد جوانه زني در هر يک از هفته‐٢ جدول

    (MS)ميانگين مربعات 

  منبع تغييرات

(S.O.V)  

  درجه

 آزادي
(df) 

زني در درصد جوانه

  صفر هفته

زني در درصد جوانه

 اول هفته

زني در درصد جوانه

  دوم هفته

زني در درصد جوانه

  سوم هفته

زني در درصد جوانه

  چهارم هفته

زني در جوانهدرصد 

 پنجم هفته

  ضريب رگرسيون

  پس رسيدوره 

٧٧٢/٢  ۲  بلوک  ٤١٩/١٠٢ * ٥٨٨/٣٥  ٧٩٨/١٠  ١١٤/٥٦ * ٣٩٥/١١٩ ** ٢٧٥/٨ ** 

٢٤٨/٦٣٣ ٣٧ )ژنوتيپ(تيمار  ** ٦٦٦/١٣٣٨ ** 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  

 %٨١/١٨ %٨٢/١٥ %٧٨/٤ %٥٨/١٣ %١٢/٦ %٦٤/٦ %١١/١٢ )%CV( ضريب تغييرات
 .دهد را نشان مي٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال ** ، *

  
اغلب ارقام جو احتياج به يک دوره کوتاه به عنوان دوره 

 براي برطرف شدن خواب دارند که اين دوره در پس رسي
  . ه تر از گندم استجو اغلب کوتا

  خواب در بذر عوامل تاثير گذار بربررسي 
  پوسته بذر 

ه آماري در قالب طرح کرت خرد نتايج حاصل از تجزي
و سطوح ) a عامل(ها  نشان مي دهد که ژنوتيپشده

 معني ۰۱/۰در سطح احتمال ) b عامل(مختلف پوسته بذر 
لف همچنين اثر متقابل ژنوتيپ و سطوح مخت. دار شده اند
از نظر درصد ) بذر پوشش دار يا بدون پوشش(پوسته بذر 

) ۴جدول(دار است  معني۰۵/۰زني در سطح احتمال جوانه
هاي متفاوت دو رقم گرگان و که بيانگر واکنش

CGN01350 از نظر درصد جوانه زني در حالت بذر پوشش 
  . دار و بدون پوشش مي باشد

بل ژنوتيپ و نتايج حاصل از مقايسه ميانگين اثر متقا
  نشان ) ۱شکل (زني پوسته بذر بر روي درصد جوانه

 پوشش دار با بذرهازني در دهد که تفاوت درصد جوانهمي
ميانگين درصد . دار بوده است بدون پوشش معنيبذرها
 CGN01350  و در ژنوتيپ۶۶/۰زني رقم گرگان جوانه
با برداشتن پوشش بذر ميانگين درصد .  درصد است۳۳/۵
ه زني افزايش يافت به طوريکه در رقم گرگان به جوان

 ۵۲به ) CGN01350( درصد رسيد و در ژنوتيپ ۶۶/۴۲
همچنين درصد . درصد رسيد که اين نيز معني دار است

 نسبت به رقم گرگان در CGN01350جوانه زني ژنوتيپ 
هر دو تيمار پوشش دار و بدون پوشش بيشتر است و اين 

  .تفاوت معني دار مي باشد
زني در رقم گرگان در مقايسه با  افزايش درصد جوانه

شايد علت آن اين . تر بود محسوسCGN01350ژنوتيپ 
باشد که پوشش بذر رقم گرگان نسبت به ژنوتيپ 

CGN01350 نسبت به آب و اکسيژن به دليل وجود 
بازدارنده، نفوذناپذيري بيشتري دارد، به اين مفهوم که 

اي جوانه زني اين رقم در پوسته هبيشترين ميزان بازدارنده
 ميزان CGN01350برعکس در ژنوتيپ . آن قرار دارند

هاي هاي دروني بيشتر از بازدارندههاي قسمتبازدارنده
  باشد و يا اينکه پوشش بذرگرگان ميرقم دروني 

 مقاومت CGN01350 رقم گرگان نسبت به ژنوتيپ
رابطه در اين . زني داردمکانيکي بيشتري براي جوانه

Gatford & Trevor) 2004 ( گزارش دادند که پوشش بذر
تواند باعث خواب بذر يا به عبارتي مانع از دو طريق مي
 نفوذ ناپذيري پوسته نسبت به آب و ‐ الف: جوانه زني شود

 پوشش بذر با ‐ ه ها باکسيژن به عنوان منبعي از بازدارند
  .نيکيمقاومت مکا



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۲۸

   ژنوتيپ جو٣٨ درپس رسيهاي مختلف ضريب رگرسيون دوره  مقايسه ميانگين دوره‐٣ جدول

  نام ژنوتيپ
 زني درصد جوانه
  صفر در هفته

  زني درصد جوانه
 اول در هفته

  زني درصد جوانه
  دوم در هفته

  زني درصد جوانه
  سوم در هفته

 زني درصد جوانه
  چهارم در هفته

  زني درصد جوانه
  پنجم در هفته

  ضريب رگرسيون 
  يرسپسدوره 

 CGN00002 ٧٨١/٩ ٩٣ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٦٦٧/٨٤ ٨٤ ٣٣٣/٢٧ 

 CGN00064 ٣٣٣/١٣ ٦٦٧/٩٤ ٦٦٧/٩٦ ٩٤ ٣٣٣/٩١ ٨٨ ٦٦٧/٨ 
 CGN00495 ٣٣٣/١٤ ٦٦٧/٩٨ ٦٦٧/٨٦ ٣٣٣/٨٢ ٦٨ ٧٤ ٦ 
 CGN00508 ٣١٤/٨ ٨٣ ٣٣٣/٧٣ ٦٦٧/٧٢ ٧٢ ٦٦٧/٦٦ ٣٣٣/٢٧ 

 CGN00537 ١٥٢/٨ ٣٣٣/٤٧ ٦٦٧/٤٢ ٦٦٧/٣٦ ٦٦٧/٣٢ ٣٣٣/٢٤ صفر 
 CGN00589 ٥٨١/١٣ ٩٨ ٣٣٣/٨٨ ٣٣٣/٨٦ ٦٦٧/٨٥ ٦٦٧/٨١ ٦٦٧/٢ 
 CGN00599 ٦٢٨/٩ ٣٣٣/٦٣ ٦٦٧/٥٣ ٤٨ ٣٣٣/٥١ ٤٩ صفر 

 CGN00614 ١٦٢/١٤ ٣٣٣/٩٤ ٦٦٧/٩٣ ٩٢ ٣٣٣/٨٧ ٣٣٣/٨٧ ٤ 
 CGN00628 ٥٨١/١٤ ٩٩ ٦٦٧/٨٢ ٣٣٣/٨٣ ٨٠ ٣٣٣/٨٣ صفر 
 CGN00683 ٣٢٣/١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩٨ ٩٨ ٣٣٣/٩٥ ٦٦٧/٢٨ 

 CGN00710 ٤٠٩/٧ ٣٣٣/٥١ ٣٣٣/٤٩ ٣٣٣/٤٨ ٤٨ ٤٢ ٣٣٣/١ 
 CGN00715 ٥٠٥/١١ ٦٦٧/٥٩ ٣٣٣/٥٤ ٣٤ ٣٣٣/٢٧ ٣٣٣/٢٥ صفر 
 CGN00737 ٤٥٧/٩ ٦٦٧/٥٠ ٥٤ ٦٦٧/٥٢ ٦٦٧/٤٠ ٦٦٧/٤٢ ٣٣٣/٦ 

 CGN00877 ٠٩٥/١٣ ١٠٠ ٩٨ ٦٦٧/٩٦ ٩٦ ٣٣٣/٤٩ ٦٦٧/١٠ 
 CGN00914 ٧٣٣/١٠ ٣٣٣/٨٥ ٣٣٣/٧٧ ٦٦٧/٧٦ ٦٦٧/٦٨ ٣٣٣/٦٥ ٣٣٣/١٩ 
 CGN00962 ٧٣٤/١٣ ٣٣٣/٩٩ ٣٣٣/٩٣ ٦٦٧/٨٨ ٣٣٣/٨٧ ٦٦٧/٨٤ ٦٦٧/٨ 
 CGN00970 ٧٥٢/٨ ٦٦٧/٨٥ ٣٣٣/٨١ ٣٣٣/٧٥ ٦٦٧/٧٤ ٦٠ ٣٣٣/٣٧ 

 CGN00982 ٤٢٨/٩ ٣٣٣/٩٧ ٦٦٧/٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٣٣٣/٩٥ ٣٣٣/٣٣ 
 CGN01023 ٥٨١/١٢ ٣٣٣/٨٥ ٣٣٣/٨٧ ٦٦٧/٨٠ ٦٦٧/٨٠ ٦٦٧/٧٨ ٦٦٧/٢٠ 
 CGN01058 ١٢٣/٨ ٣٣٣/٨٩ ٦٦٧/٨٧ ٨٦ ٨٦ ٦٦٧/٨٠ ٣٣٣/٣٧ 

 CGN01081 ٦٩٥/٩ ٦٦٧/٩٥ ٦٦٧/٩١ ٩٠ ٦٦٧/٨٥ ٨٥ ٦٦٧/٣٢ 
 CGN01088 ٤٨٩/١١ ٣٣٣/٩٩ ٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٩٨ ١٨٣/٩٤ ٣٣٣/٢١ 
 CGN01196 ٩٤٣/١١ ٧٨ ٣٣٣/٧٣ ٦٦٧/٦٨ ٦٦٧/٦٤ ٣٣٣/٦٣ ٢ 

 CGN01209 ٤٨٥/٧ ٣٣٣/٥٢ ٣٣٣/٤٨ ٣٣٣/٤٧ ٤٦ ٦٦٧/٤٨ صفر 
 CGN01214 ٢٥٧/١٢ ٣٣٣/٩٥ ٦٦٧/٩١ ٦٦٧/٨٤ ٣٣٣/٨١ ٨٢ ١٦ 
 CGN01215 ٥١٤/٨ ٣٣٣/٩٩ ٨٤ ٣٣٣/٨٣ ٣٣٣/٨٣ ٦٦٧/٧٤ ٣٣٣/٤٥ 

 CGN01271 ١٩٠/٨ ٦٦٧/٩٦ ٣٣٣/٩٧ ٦٦٧/٩٢ ٦٦٧/٨٦ ٨٦ ٣٣٣/٤٧ 
 CGN01286 ٦٩٥/١١ ٣٣٣/٩٩ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٦٦٧/٨٨ ٣٣٣/٨٥ ٣٣٣/١٩ 
 CGN01350 ٢٥٧/١٥ ٣٣٣/٩٨ ٦٦٧/٩٣ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٨٠ صفر 

 CGN01461 ٨١٨/٧ ٣٣٣/٥١ ٦٦٧/٤٧ ٣٣٣/٤٧ ٤٠ ٢٤ ٦٦٧/١٠ 
 CGN02234 ٦١٩/٤ ٣٣٣/٥٩ ٦٦٧/٥٨ ٦٦٧/٥٣ ٣٣٣/٥٣ ٤٦ ٦٦٧/٣٤ 
 CGN02249 ١٧١/١٢ ٩٧ ٦٦٧/٩٤ ٨٩ ٨٨ ٦٦٧/٨٤ ١٨ 

CGN02255  ٨٢٨/٩ ٣٣٣/٩٤ ٣٣٣/٩٢ ٦٦٧/٩١ ٦٦٧/٨٣ ٨٢ ٣٣٣/٣٣ 
 CGN02257 ٨٧٦/١٠ ٩٨ ٦٦٧/٩٨ ٩٨ ٣٣٣/٩٧ ٣٣٣/٩٥ ٢٤ 
 CGN02266 ٠٥٧/٩ ٣٣٣/٩١ ٩٠ ٩٠ ٣٣٣/٨٤ ٦٦٧/٨٠ ٦٦٧/٣٤ 

 CGN02274 ٤٠٩/١٢ ٣٣٣/٩١ ٨٨ ٣٣٣/٨٢ ٦٦٧/٨٢ ٦٦٧/٧٨ ٦٦٧/١٠ 
 ١٦٩/٨ ٥٢ ٥٠ ٣٣٣/٤٩ ٦٦٧/٤٤ ٦٦٧/٣٩ صفر گرگان 
 ٢٢٩/١٠ ٣٣٣/٩٣ ٨٨ ٦٦٧/٨٦ ٦٦٧/٨٢ ٨٠ ٣٣٣/٢٧ والفجر

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

 ارقام گرگان و بدون پوشش  دار وپوشش ي تجزيه واريانس براي درصد جوانه زني، طول کلئوپتيل و طول ريشه چه در بذرها‐٤جدول
CGN01350جو در قالب طرح کرت هاي خرد شده   

  منبع تغييرات  (MS)ميانگين مربعات 
(S.O.V) 

  درجه
 طول ريشه چه طول کلئوپتيل درصد جوانه زني    (df)آزادي

٠٨/١٥٤ ١  )a عامل(ژنوتيپ   ** ٧٥/٢٧٠  ** ٣٣/١٦١  ** 
٣٣/٢ ٤  ي اصليخطا  ٤١/٦  ٩١/١٠  

٧٥/٥٩٤٠ ١  )b عامل(پوسته بذر  ** ٠٨/١١٨٠ ** ٣٣/٣٤١ ** 
٠٨/١٤ ١  )a*b(پوسته بذر * ژنوتيپ  * ٠٨/٤٤ * ٠٩/٥٩  
١٦/٢ ٤  ي فرعيخطا  ٥٨/٣  ٤١/٥  

%٨٧/٥ (CV%)ضريب تغييرات   ٠١/١٠%  ٢٧/٢٣%  
  .دهد را نشان مي٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال ** ،*    
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CGN01350 5.33 52

پوشش دار  بدون پوشش 

  
   در دو رقم جو بذر بر درصد جوانه زنيپوششاثر  ‐١شکل

  
Debeaujon et al.) 2000 ( نيز در آزمايشي که بر روي

 که برداشتن گزارش کردند انجام دادند HD23ژنوتيپ جو 
  تر جوانه زدن آن شد و اين را پوشش بذر سبب سريع

  به گفته. دهنده خواب سطحي در جو دانستندنشان
Eira & Caldas) 2000 ( وجود عوامل بازدارنده درون

 که هر چه دشوزني ميبافتهاي پوشش بذر مانع از جوانه
اين مواد در پوشش بذر بيشتر باشد با حذف آن، افزايش 

  . جوانه زني بيشتر مي شوددر صد
   عصاره بذرتاثير

نتايج حاصل از تجزيه آماري در قالب طرح کرت خرد 
و سطوح مختلف ) a عامل(ها شده نشان داد که ژنوتيپ

دار شده  معني۰۱/۰در سطح احتمال ) b عامل(عصاره بذر 
همچنين اثر متقابل ژنوتيپ و سطوح مختلف عصاره . اند

دار بذر، عصاره نيمه مه جنينعصاره ني( خواب بذرهاي
بر روي درصد ) بدون جنين بذر و عصاره پوشش بذر

 معني دار ۰۱/۰ در سطح CGNO2554زني ژنوتيپ جوانه
  ).۵جدول (شده است 

 ديده مي شود که درصد جوانه زني ژنوتيپ ۲در شکل 
CGNO2554 اما وقتي در .مي باشد% ۱۰۰ در ابتدا 

 CGN01350و ژنوتيپ  گرگان بذرپتريديش حاوي عصاره 
ميانگين درصد . قرار مي گيرد کاهش معني داري مي يابد

در عصاره حاصل از  CGNO2554جوانه زني ژنوتيپ 
، در عصاره حاصل از جنين %۸/۲پوشش بذر رقم گرگان 

و در عصاره حاصل از قسمت بدون % ۶۶/۴۳رقم گرگان 
رسيد که در هر سه تيمار % ۳۳/۷۲جنين رقم گرگان به 

اين . بودندت ها هم با شاهد و هم با يکديگر معني دار تفاو
هاي بذر ژنوتيپ  عصارهکه شاهد در  هنگاميوضعيت

CGN01350 ميانگين درصد . شد ديده گيرد نيزقرار مي
زني اين ژنوتيپ در عصاره حاصل از پوشش بذر جوانه

، در عصاره حاصل از %۸/۵ برابر CGN01350ژنوتيپ 

و در عصاره % ۳۳/۵۷ برابر CGN01350جنين ژنوتيپ 
رسيد که % ۶۶/۷۴ين اين ژنوتيپ به قسمت بدون جن

بيشترين بازدارنده هاي " نشان دهنده اين است که احتماال
 و بعد CGN01350 گرگان و بذرهايجوانه زني در پوسته 

در قسمتهاي ديگر، .  قرار داردبذرهادر جنين اين  از آن
  کمي وجود دارندزني به مقدار هاي جوانهبازدارنده

رسد مي% ۷۰شاهد به حدود % ۱۰۰به طوريکه از حالت 
  مشابه اين آزمايش را. دار استکه البته باز هم معني

Kato et al.) 2002 ( بر روي گندم انجام دادند و به نتايج
هاي موجود او و همکارانش بازدارنده.  دست يافتندمشابه

 ,.Kato et al)ها را استخراج و شناسايي کردنددر عصاره

 Eira & Caldasهمچنين اين نتايج با نتايج . (2003
به گفته آنها مواد بازدارنده . باشد مشابه مينيز )2000(

جوانه زني در غالتي مثل گندم و جو و بعضي گراسها در 
نيز علت ) Chesson et al.) 1997. پوشش بذر وجود دارد

 بافت عدم جوانه زني غالت را وجود اسيد فنوليک در
  .پوسته بذر مي دانند

 CGN02554زني ژنوتيپ همچنين تفاوت درصد جوانه
 و رقم گرگان CGN01350 ژنوتيپ بذردر عصاره هاي 

هاي  در عصارهCGN02554زمانيکه ژنوتيپ . بودمعني دار 
 درصد جوانه زني گرفت قرار CGN01350 ژنوتيپ بذرهاي

 گرگان هايبذرهاي  که در عصارهبودآن بيشتر از زماني 
شايد اين به دليل وجود بازدارنده هاي جوانه . داشتقرار 

.  رقم گرگان باشدبذرهايهاي زني بيشتري در عصاره
 نيز نشان داد که درصد جوانه زني رقم ۱نتايج شکل 

دار و داري در هر دو تيمار پوششگرگان به طور معني
  .  مي باشدCGN01350بدون پوشش کمتر از ژنوتيپ 

   شده جودر بذر خواب و پس رس جذب آب مطالعه

نتايج حاصل از تجزيه هاي آماري در قالب طرح کرت 
در سطح ) ژنوتيپ (aخرد شده نشان داد که فاکتور 

 cو فاکتور ) پس رسيسطوح  (b ، فاکتور ۰۱/۰احتمال 
 معني دار شده ۰۵/۰در سطح احتمال ) زمان آبگيري(

پس  با سطوح همچنين اثر متقابل دوگانه ژنوتيپ. است
 با سطوح زمان آبگيري در سطح پس رسي و سطوح رسي

 ، اثر متقابل دوگانه ژنوتيپ با زمان آبگيري ۰۵/۰احتمال 
 و اثر متقابل سه گانه ژنوتيپ با ۰۱/۰در سطح احتمال 

 و سطوح زمان آبگيري بر روي صفت پس رسيسطوح 
دار شده است  معني۰۵/۰جذب آب بذر در سطح احتمال 

  ).۶جدول(



 ۱۳۸۸، ۳، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۳۰

در عصاره ) بدون خواب (CGN02554 ژنوتيپ بذر  تجزيه واريانس براي درصد جوانه زني، طول کلئوپتيل و طول ريشه چه ‐٥جدول
   در قالب طرح کرت هاي خرد شدهCGN01350 ارقام گرگان و يبذرها

  منبع تغييرات  (MS) ميانگين مربعات
(S.O.V) 

  درجه
 طول ريشه چه پتيلطول کلئو درصد جوانه زني   (df)آزادي

٨٨/١٨٦ ١   )a عامل( ژنوتيپ   ** ٣٨/٣٢٩ ** ٣٨/٥٣  ** 

٤٨٦/١ ٤  اي اصليخط  ٨٨٩/٥  ٠٥/٢  

٧٢/٧٥١٣ ٢   )b عامل (  بذرعصاره ** ٧٢/٩٠٠ ** ٣٨/٦٤٣ ** 

٣٨/٦٤  a*b(   ۲ ( بذرعصاره * ژنوتيپ  ** ٧٢/٦٣ * ٣٨/٣٩٠ * 

٨٦/١ ٨  ي فرعيخطا  ٢٢/٣٧  ٧٢٢/٣  

%٥٦/٢ (CV%)ضريب تغييرات   ١٧/١١%  ٧٠/٧%  

  .دهد را نشان مي٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال ** ، *        
  

  هايدر زمان پس رسي در طي هفته هاي CGN01350ارقام گرگان و براي درصد جذب آب  تجزيه واريانس ‐۶جدول
  در قالب طرح کرت هاي خرد شده در زمانمختلف آبگيري 

  (MS) ميانگين مربعات (df) درجه آزادي (.S.O.V) منبع تغييرات
         ١٣٠/٠** ١   )a عامل(ژنوتيپ 

 ٠٠١/٠  ٤ خطاي اصلي
 *٢٢٨/٠ ١  )b عامل ( پس رسيسطوح 
 *٠٠٦/٠ ١  )b * a (پس رسيسطوح * ژنوتيپ 
 *٦٠٤/٠ ٦  )cفاکتور (  آبگيري زمان

 **٠٠٦/٠ ٦  )c  * a ( آبگيري زمان* ژنوتيپ 
 * ٠٠٤/٠ ٦  ) c  * b ( آبگيري  زمان* رسيپسسطوح 
 *٠٠٢/٠ ٦  )c* b  * a (  آبگيري زمان*پس رسيسطوح *ژنوتيپ 
 ٠٠١/٠ ٥٢  فرعيخطاي

 %٠٩/٣  (CV%)ضريب تغييرات 
 .دهد را نشان مي٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال ** ، *        
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شاهد در عصاره گرگان

CGN01350 شاهد در عصاره
  CGN02554 شاهد

  
 هاي مختلف شده از قسمت هاي استخراج اثر عصاره‐٢شکل

 بذر بر درصد جوانه زني CGN01350خواب گرگان و بذرها 
  )شاهد (CGN02554بدون خواب 

  
همچنين ميزان جذب آب بذر در هر يک از هفته هاي 

.  آورده شده است٧ جدول به طور جداگانه در پس رسي
 ٠٥/٠مقايسه ميانگين به روش دانکن در سطح احتمال 

 هر شش هفته و در هر دو ژنوتيپ با در. انجام شده است
وزن خشک (افزايش زمان آبگيري، ميزان جذب آب بذر 

mg/kg ( افزايش داشت که البته اين افزايش در ژنوتيپ

CGN01350ًبيشتر از رقم گرگان بود و همانطور که قبال  
هاي توضيح داده شد شايد اين به دليل وجود بازدارنده

 رقم گرگان نسبت بذرهااي جوانه زني بيشتري در عصاره ه
ها بر روي  باشد که اين بازدارندهCGN01350به ژنوتيپ 

گذارند و يا به علت سختي مکانيکي جذب آب نيز تاثير مي
 Eira & Caldas .بيشتر پوشش بذر رقم گرگان باشد

  .اين را تاييد کردند) 2004 (Gatford & Trevorو ) 2000(
 فقط بين CGN01350در هفته صفر براي ژنوتيپ 

وزن ( ساعت از نظر ميزان جذب آب ١٦ و ٨زمان آبگيري 
در بقيه . داري ديده نشدتفاوت معني) mg/kgخشک 

براي رقم گرگان . دار بودسطوح زمان آبگيري تفاوتها معني
 ساعت آبگيري تفاوت معني داري ديده ٨ و ٢نيز بين 

 تفاوت بين زمان پس رسيبا افزايش هفته هاي . نشد
 به طوري. شودي از لحاظ ميزان جذب آب بيشتر ميآبگير

- بين کليه ساعت) هفته پنجم (پس رسيکه در هفته آخر 
 ٠٥/٠ داري در سطح احتمالهاي آبگيري تفاوت معني

  .وجود دارد
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  پس رسي در طي هفته هاي CGN01350ارقام گرگان و ) mg/kgوزن خشک ( ميزان جذب آب ‐٧جدول

  نام ژنوتيپ
زمان جذب 

  )ساعت( آب
درصد جذب آب  
  در هفته صفر

  درصد جذب آب
 در هفته اول

درصد جذب آب  
  در هفته دوم

در  درصد جذب آب
  هفته سوم

درصد جذب آب 
 در هفته چهارم

 درصد جذب آب
  در هفته پنجم

  ٦٦/٣٨٢ ٢ f ٣٨٢e ٣٣/٣٨٧ h ٣٣/٣٩١ i ٣٣/٣٩٥  fg ٣٩٠h 
  ٤٠٢ ٨df ٣٣/٤٢٩ de ٦٦/٤٣٨ f ٤٤٢fg ٤٤٦ef ٣٣/٤٥١ g 

CGNO1350 ٣٣/٤٤١ ١٦ df ٦٦/٤٨٢ cde ٦٦/٤٩٢ ef ٣٣/٥٠١ e ٥٠٤de ٣٣/٥٧٣ f 
  ٦٦/٥٠٤ ٢٤ d ٥٤٦cde ٦٦/٥٥٦ de ٣٣/٥٦٩ d ٥٧٠d ٦٦/٥٧٢ e 
  ٣٣/٥٨١ ٣٢ c ٦٦/٦٢٤ bcd ٦٦/٦٣٨ c ٦٦/٦٤٤ c ٣٣/٦٤٩ c ٦٦/٦٥٢ cd 
  ٦٧٤ ٤٠ab ٣٣/٧٤٣ ab ٧٦٢b ٦٦/٧٦٤ b ٦٦/٧٦٨ b ٣٣/٧٧٣ b 
  ٦٦/٧٧٢ ٤٨ a ٨٤٨a ٨٦٨a ٦٦/٨٧٢ a ٣٣/٨٧٩ a ٨٨٠a 
  ٣٤٢ ٢f ٣٦٨e ٣٣/٣٧١ h ٣٣/٣٧٣ i ٦٦/٣٧٤ g ٦٦/٣٧٦ h 
  ٣٤٤ ٨f ٣٧٤e ٦٦/٣٨٨ gh ٣٩٠hi ٣٣/٣٩١ fg ٣٣/٣٩٥ h 
٣٣/٣٨٩ ١٦  گرگان ef ٤٣٢de ٦٦/٤٣٤ fg ٦٦/٤٣٦ gh ٤٣٨f ٦٦/٤٤٦ g 
  ٤٥٦ ٢٤de ٣٣/٥١٥ cde ٣٣/٥٢٣ e ٥٢٤e ٦٦/٥٢٦ d ٥٣٨ef 
  ٣٣/٥٤٩ ٣٢ c ٦٦/٦٢٢ bcd ٦٦/٦٢٨ cd ٣٣/٦٢٩ c ٦٦/٦٣٦ c ٦٦/٦٤٠ d 
  ٣٣/٦١٥ ٤٠ bc ٦٦/٦٥٢ abc ٣٣/٦٥٧ c ٦٥٦c ٦٦٠c ٣٣/٦٦٩ c 
  ٦٦/٦٨٤ ٤٨ ab ٣٣/٧٢٩ ab ٦٦/٧٣٢ b ٣٣/٧٣٥ b ٧٤٤b ٦٦/٧٤٤ b 

  . صورت گرفت٠٥/٠مقايسه ميانگين به روش دانکن در سطح احتمال 
  

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين دو ژنوتيپ و سطوح 
  نشان ) ٣شکل( بر روي جذب آب بذر پس رسي

 و رقم گرگان پس رسي تيمار بدون دهد که درمي
است ) mg/kgوزن خشک  (٤٨٦ميانگين جذب آب بذر 

 ميزان جذب آب بذر پس رسيکه پس از طي کردن دوره 
ت معني دار  رسيد که تفاو٦٦/٥٤٤افزايش يافته و به 

پس  و سطح بدون CGN01350 در تيمار ژنوتيپ. است
 از  بود که پس٣٣/٥٢٧ميزان جذب آب بذر ) خواب (رسي

  اين تفاوت نيز .  رسيد٦٠٨طي اين دوره به 
 و خواب، افزايش پس رسيدر هر دو سطح . دار استمعني

 بيشتر از رقم گرگان CGN01350جذب آب در ژنوتيپ 
   .است

نتايج حاصل از مقايسه ميانگين اثر متقابل ژنوتيپ و 
دهد که در نشان مي) ٤شکل(سطوح ساعت آبگيري در 

سطح دو ساعت و تيمار رقم گرگان و تيمار رقم گرگان و 
وزن  (٣٣/٣٦٩ ساعت آبگيري ميزان جذب آب بذر ٨

 ٢٤ ساعت، ١٦در تيمار گرگان و . است) mg/kgخشک 
 ساعت آبگيري ٤٨ ساعت و ٤٠ ساعت، ٣٢ساعت، 

، ٦٦/٥٩٤، ٦٦/٤٩٦، ٤١٨ميانگين جذب آب بذر به ترتيب 
ارها اين روند افزايشي در کليه تيم.  بود٦٦٧/٧١٤ و ٦٥٤
 و سطوح CGN01350در تيمار ژنوتيپ . باشددار ميمعني

در . شودمختلف آبگيري نيز همين روند افزايشي ديده مي
وزن  (٦٦/٣٨٠جذب آب بذر ) ساعت ٢(سطح اول آبگيري 

 ٢٤ ساعت، ١٦ ساعت، ٨بود که در ) mg/kgخشک 
 ساعت به ترتيب به ٤٨ ساعت و ٤٠ ساعت، ٣٢ساعت، 

 ٣٣/٧٢٣، ٦٠٤، ٣٣/٥٤٩، ٣٣/٤٧٥، ٦٦/٤٢٦ميانگين هاي 
 رسيد که اين افزايش جذب آب در ژنوتيپ ٣٣/٨١٥و 

CGN01350)  بيشتر از رقم گرگان بود) ٤٠شماره.  
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  ميزان جذب آب در دو رقم جو بر پس رسيتيمار  اثر ‐٣شکل
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ميزان جذب آب بذر دو رقم جو در ساعت هاي مختلف  ‐٤شکل

  آبگيري
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پس  ميانگين اثر متقابل سطوح نتايج حاصل از مقايسه
  نشان) ٥شکل( و سطوح ساعت آبگيري در رسي
دهد که افزايش جذب آب در سطح پس از طي دوره مي

همچنين با .  بيشتر از سطح خواب مي باشدپس رسي
افزايش زمان آبگيري ميزان جذب آب نيز افزايش مي يابد 

يري و اين روند افزايشي در کليه تيمارها به جزء زمان آبگ
  . ساعت در سطح خواب معني دار مي باشد٨ و ٢
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خواب 0.53 0.56 0.623 0.72 0.828 0.985 1.076
پس رسيدگی  0.58 0.635 0.716 0.849 0.97 1.082 1.218
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بذرهاي  (پس رسي جذب آب قبل از طي دوره ميزان ‐٥شکل
   در زمانهاي مختلف آبگيريپس رسيو پس از طي دوره ) خواب
  

 و ساعت پس رسياثر متقابل سه گانه ژنوتيپ، سطوح 
 با افزايش زمان دهد کهنشان مي ٦ آبگيري در شکل
کند که  جذب آب بذر نيز افزايش پيدا ميآبگيري، ميزان

در ساعات ابتدايي تفاوت بين جذب آب بذر در حاالت 
اما با افزايش زمان آبگيري تفاوت بين . مختلف کمتر است

 پس رسيميزان جذب آب دو ژنوتيپ و در سطوح مختلف 
. رسد ساعت به حداکثر مي٤٨ و ٤٠شود که در بيشتر مي

 CGN01350 بذر در ژنوتيپ اين افزايش ميزان جذب آب
و هم در تيمار ) NAF-CGN01350(هم در تيمار خواب 

بيشتر از ) AF-CGN01350( رسيپس از طي دوره پس
 نيز ٤شکل با نتايج ارائه شده در رقم گرگان مي باشد که 

 مشاهده مي شود که ٦همچنين در شکل . مطابقت دارد
يزان م) AF (پس رسيدر هر دو ژنوتيپ پس از طي دوره 

باالترين ميزان جذب آب . يابدجذب آب بذر افزايش مي
پس از طي دوره  CGN01350 ژنوتيپ متعلق است به

 جذب آبترين ميزان و پائين) AF-CGN01350(رسي پس
 رسيپسمربوط است به رقم گرگان قبل از طي دوره 

  .باشد می)-NAFگرگان (
ارقام اغلب ) Romagosa et al.) 1999بنا بر اظهار نظر 

جو، براي اينکه در شرايط نرمال جوانه بزنند احتياج به يک 

 دارند و پس از طي اين دوره درصد پس رسيدوره کوتاه 
) Baskin & Baskin) 1986. يابدجوانه زني آنها افزايش مي

 آرابيدوپسيس انجام دادند بذرهايدر آزمايشي که بر روي 
 غلظت يپس رسبه اين نتيجه رسيدند که در طول دوره 

 آبسزيک اسيدزني به خصوص هاي بازدارنده جوانههورمون
زني يا عوامل دخيل در يابد و اين بر روي جوانهکاهش مي

 اکسيژن و آب بيشتري جذب بذرها اين مثالً. آن تاثير دارد
  .مي کنند
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 CGN01350 جذب آب در ژنوتيپهاي گرگان و ميزان ‐٦شکل

پس پس از طي دوره و ) NAF (پس رسيقبل از طي دوره 
   در زمانهاي مختلف آبگيري)AF (رسي

  
زني در تفاوت بين دو ژنوتيپ از لحاظ درصد جوانه

شده داده  نشان ٧  در شکلپس رسيمرحله خواب و دوره 
پس شود که طي دوره در اين شکل مالحظه مي .است
 درصد جوانه زني افزايش چشمگيري دارد و اين رسي

 بيشتر از گرگان است که CGN01350افزايش در ژنوتيپ 
تواند به دليل ميزان جذب آب بيشتر در طي مرحله مي
 و يا به دليل تجزيه CGN01350 در ژنوتيپ رسيپس

  . باشدبذرهابازدارنده هاي جوانه زني در طول اين دوره در 
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 CGN01350 ميانگين درصد جوانه زني ارقام گرگان و ‐٧شکل

  پس رسيدر طي هفته هاي 
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Baskin & Baskin) 1986 ( بذرهاي گزارش دادند که
 را طي کردند آب و پس رسيآرابيدوپسيس که دوره 

 Caddick & Shelton. کننداکسيژن بيشتري جذب مي
در آزمايشات خود به اين ) 2000 (Probertو ) 1998(

زني هاي بازدارنده جوانهنتيجه رسيدند که غلظت هورمون
ي يابد و اين سبب  کاهش مپس رسيدر طول دوره 

 & Tavakkol Afshari. افزايش توانايي جوانه زني مي شود

Hucl) 2002 ( نيز در آزمايشات خود بر روي گندم
هاي در بررسيآنها . تتراپلوئيد نتايج مشابهي بدست آوردند

 پس رسي که پس از طي دوره به اين نتيجه رسيدندخود 
کليه ارقام  و کليه ارقام خواب خود را از دست مي دهند

 ميانگين درصد جوانه زني باال و اين دورهپس از طي 
اما الگوي از دست دادن خواب . )<%٨٥(مشابهي داشتند 

هاي معني داري در بين آنها تفاوت. در اينها متفاوت است
 Tavakkol ( مشاهده نمودندپس رسيول دوره ارقام و ط

Afshari & Hucl, 2002(.  
  ميکروسکوپ الکتروني

طورکه گفته شد مهمترين عامل عدم جوانه زني همان 
باشد که با مي) پوسته(در جو وجود خواب سطحي 

 جوانه بذرها، پس رسيبرداشتن پوسته و يا گذراندن دوره 
 تغييرات سطحي پوسته را با ٩ و ٨ شکل. زنندمي

   در قسمت فرورفتگي وسط بذر نشان ٢٠٠بزرگنمايي 
پس از گذراندن دوره  پوسته بذر را قبل ٨شکل . دهدمي
 نشان پس رسي هفته ٥ بعد از گذراندن ٩ و شکل رسي

مشاهده مي شود که پس از طي اين دوره . مي دهد
هايي در سطح پوسته ايجاد شده فرورفتگي و بر جستگي

ها علت جذب آب و مدگيآکه شايد همين فرورفتگي و بر
 همان قسمت ١١ و ١٠شکل . اکسيژن بيشتري باشند

 قبل ١٠شکل .  نشان مي دهد٣٠٠٠ا بزرگنمايي قبلي را ب
 بعد از آن را نشان ١١ و شکل پس رسياز گذراندن دوره 

 اجزاي رشته مانند مارپيچي ديده ١٠در شکل . مي دهد
شايد اينها .  حذف شده است١١مي شوند که در شکل 

همان عوامل بازدارنده جذب آب و اکسيژن باشند و يا 
جلوگيري از جوانه زني بذر مي اينکه عامل مکانيکي براي 

 خطوطي ديده مي شود که ١١همچنين در شکل . باشند
هايي هستند که با ايجاد اين  شايد اين خطوط، شکاف

ها و حذف اجزاء رشته مانند جذب آب و اکسيژن و  شکاف
  .بذر زيادتر مي شود

  

  
 قبل از گذراندن CGN01350 سطح پوسته بذر ژنوتيپ ‐٨شکل 

  )٢٠٠بزرگنمايي  (پس رسيدوره 
  

  
 بعد از گذراندن CGN01350 سطح پوسته بذر ژنوتيپ ‐٩شکل

  )٢٠٠بزرگنمايي  (پس رسيدوره 
  

  
 قبل از CGN01350 سطح پوسته بذر ژنوتيپ ‐ ١٠شکل

  )٣٠٠٠بزرگنمايي  (پس رسيگذراندن دوره 
  

  
 بعد از گذراندن CGN01350 سطح پوسته بذر ژنوتيپ ‐ ١١شکل

  )٣٠٠٠يي بزرگنما (پس رسيدوره 
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Tavakkol Afshari & Hucl) 2002 ( نيز در  
هاي خود بر روي ارقام گندم تتراپلوئيد بيان نمودند بررسي

 کليه ارقام خواب خود را از پس رسيکه پس از طي دوره 
اکثر تحقيقات نشان دادند که در طي دوره . دهنددست مي
  هاي مختلف بذر روي  تغييراتي در قسمتپس رسي

در بررسي که بر ) Caddick & Shelton) 1998. دهدمي
پس جوي مالت داشتند اظهار نمودند که در طول دوره 

 هم در پوشش بذر و هم در جنين تغييرات رسي
دهد که اين سبب افزايش توانايي بيوشيميايي روي مي
در ) Baskin & Baskin) 1986. جوانه زني مي شود

که  گرفتندآزمايشات خود بر روي آرابيدوپسيس نتيجه 
  بخصوص بذر پوسته هاي بازدارنده درونغلظت هورمون

  . کند تغيير ميپس رسيطول دوره   در آبسزيک اسيد 
اه جو يش نشان داد که خواب بذر در گين آزمايج اينتا
مواد . باشديا پوسته مي يکيزيار کم و از نوع خواب فيبس

 ک عاملين اعنو بازدارنده موجود در پوسته بذر به
نده يقات آيدر تحق. کندي عمل ميزنکننده جوانهيريوگجل

تواند مورد پژوهش قرار ين مواد بازدارنده مي اييشناسا
  .رديگ

  

  سپاسگزاري
از حمايت مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران در 

 انجام يبرا ۰۵/۶/۷۱۰۱۰۲۷ به شماره يپژوهشقالب طرح 
  .گرددي ميق تشکر و قدردانين تحقيا
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