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 خالصه
 

 رقم گندم نان در قالب طرح بلوک های          30به منظور مطالعه صفت خواب و دوره پس از رسیدگی، تعداد              
صفات تاریخ  .  کشت گردید  1380تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در سال            کامل  
ها در   خوشه.  در طی فصل رشد یادداشت برداری شدند        92دهی، تاریخ گلدهی و مرحله رشدی زادکس          خوشه

 آزمون خواب   .شدگیری    جمع آوری شدند و بالفاصله درصد رطوبت بذر آنها اندازه           92مرحله رشدی زادکس    
به عالوه  .  انجام گردید و با توجه به نتایج، شاخص خواب تعریف شد             C°20 و   C°10بذر در دو شرایط حرارتی    

برای تعیین فعالیت   . جهت تعیین دوام خواب در بذر، آزمون دوره پس از رسیدگی به مدت شش هفته انجام شد                  
 نشان داد که تنوع ژنتیکی در میان ارقام ایرانی به لحاظ               نتایج. آمیالز عدد فالینگ نیز تعیین گردید      -آنزیم آلفا 

زنی قبل از برداشت مورد      های اصالحی مقاومت به جوانه     تواند در برنامه   صفات مطالعه شده وجود دارد که می       
همچنین جهت شناخت هر چه بیشتر اساس مولکولی حفظ یا شکستن خواب بذر، الگوی                  . استفاده قرار گیرد  

های خواب و غیرخواب در مراحل اولیه جذب آب و تحت تیمارهای حرارتی               وتئینی جنین گندم  الکتروفورزی پر 
و همجنین شدت بیان آنها در میان ارقام خواب و            ها نتایج تفاوتهایی را در سنتز پروتئین     . متفاوت مطالعه گردید  
 .بدون خواب نشان داد

 
 اب بذر، دوره پس از رسیدگی،  عدد فالینگ الکتروفورز یک بعدی، پروتئین جنین، خو:واژه هاي کليدي

 
 مقدمه 

جوانه زني بذر روي خوشه گندم، پروتئين و نشاسته دانه را            
کند و بنابراين کيفيت دانه و آرد حاصل از آن کاهش            تخريب مي 

هاي مختلف غالت کوتاه شدن دوره خواب        در گونه ). ۱۴( يابد مي
افتد،  نژادي اتفاق مي   بههاي   هاي اصالح شده که در برنامه      ژنوتيپ

زني قبل از برداشت شناخته شده        علت اصلي بروز پديده جوانه     
هاي مکانيکي و فيزيکي مرتبط با           اگر چه مکانيزم   ). ۲(است

تواند در ايجاد ممانعت از         ساختار خوشه و پوسته بذر مي         
 زني قبل از برداشت موثر باشد، با وجود اين خواب بذر                 جوانه

 
 

 ). ۱۶( باشد وليه اين ممانعت ميعامل اصلي و ا
علـيرغم ايـن حقيقت که تعداد زيادي از محققين خواب بذر            

). ۴( اند، تعريف واضحي از اين پديده وجود ندارد  را مطالعـه کرده   
در ايـنجا خـواب بذر به صورت ناتواني بذر زنده سالم و بالغ براي             

). ۸،  ٦،  ٤( شود زني تحت شرايط مطلوب تعريف مي      تکميل جوانه 
شود که  خـواب اولـيه در بـذر از دو مکانـيزم مـتفاوت حاصل مي         

 ). ۵(٢ و خواب جنين١خواب ناشي از پوسته بذر: عبارتند از
مدارک مستدل و قابل توجهي وجود      ) ۱۹۹۷( به گفته بيولي  
هاي گياهي مانند اسيد آبسيزيک      دهد هورمون  دارد که نشان مي   

                                                                                    
1. Seed-Coat Dormancy  
2. Embryo Dormancy  
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. کند را ايفا مي  در تنظيم و حفظ حالت خواب بذر نقش مهمي            
همچنين . ولي چگونگي اين تنظيم ناشناخته باقي مانده است          

دهد که در گندم نان رنگ پوسته بذر                  نتايج نشان مي    
به . باشد هاي غيرخواب متفاوت مي    هاي خواب از ژنوتيپ    ژنوتيپ

عبارتي ديگر ارقام دانه قرمز خواب بيشتري نسبت به ارقام دانه            
 ). ۱۲( هند دسفيد از خود نشان مي

بذر در حالت خواب بايستي يک دوره پس از رسيدگي را               
 جهت شکستن حالت خواب حتي تحت شرايط مطلوب طي کند         

شرايط محيطي که دوره پس از رسيدگي را تحت تاثير             ). ۱۴(
طول ). ۵( هاي گياهي متغير است     دهد بسته به گونه     قرار مي 

 چندين  مدت دوره پس از رسيدگي نيز به شدت متغير است و از           
ها امکان پذير    تر بين واريته   روز تا چندين ماه و يا حتي طوالني        

هاي  گزارش کرد که در گونه       ) ۱۹۹۸( فولي). ۱۴( باشد مي
مختلف غالت دوره پس از رسيدگي تحت شرايط خشک و گرم             

 ). ۵ ( گيرد صورت مي
اي از   زني بذر  قبل از هر چيز به متابوليسم مواد ذخيره           جوانه
در قدم اول متابوليسم    . ها و پروتئين نياز دارد     هيدراتقبيل کربو 

گيري  اندازه. شود آميالز انجام مي    -نشاسته توسط آنزيم آلفا      
ميزان فعاليت اين آنزيم به طور مستقيم و يا غيرمستقيم صورت           

تعيين عدد فالينگ يک روش شناخته شده                 . گيرد مي
يالز و يک   آم-غيرمستقيم براي تعيين ميزان فعاليت آنزيم آلفا        

معيار مهم براي کيفيت دانه گندم براي آسياب و پخت نان                 
نشان داد سطوح عدد فالينگ       ) ۱۹۹۵( ترتوان). ۸(باشد   مي

 .همبستگي قوي با شاخص خواب بذر دارد
تقريـبا همه وقايع سلولي و متابوليکي شناخته شده که قبل           

، در  افتد زني بذر در بذور بدون خواب اتفاق مي        از تکمـيل جوانـه    
از اين رو بذر در     . افتد بـذور خـواب خيسـانده شـده نيز اتفاق مي          

حالـت خواب ممکن است تقريبا همه اعمال متابوليکي مورد نياز           
زني را انجام دهد، با اين وجود به داليل          بـراي کـامل شدن جوانه     

اي محـور جنين قادر به طويل شدن و خروج از پوسته          ناشـناخته 
هاي زيادي براي    ت هـا قـبل تـالش      از مـد  ). ۴( بـذر نمـي باشـد     

ــبه    ــا جن ــه ب ــي در رابط ــاه کل ــک ديدگ ــت آوردن ي ــاي  بدس ه
به عنوان مثال   . بيوشـيميايي خـواب بـذر و جوانه زني شده است          

هاي خواب و    الگوهاي پروتئيني را در جنين    ) ۱۹۹۳(لـي و فولـي    

غـير خـواب يـوالف وحشـي توسط تکنيک الکتروفورز دو بعدي             
هاي سنتز شده در ميان      اکثر پروتئين اگـر چـه     . مقايسـه کـردند   

هاي بذر در حالت خواب خواب و بدون خواب يکسان بود،            جنيـن 
آنها نتيجه گرفتند که سطوح     . هايـي نيز مشاهده شد     امـا تفـاوت   

 بين جنين  بذرهاي خواب و mRNAهـاي خـاص و يا      پروتئيـن 
باشند و   غـير خـواب در طـي مراحل اوليه جذب آب متفاوت مي            

هـا ممکن است در ارتباط با حفظ يا شکستن خواب            ايـن تفـاوت   
 . بذر باشد

هدف از اين تحقيق مطالعه صفات خواب و دوره پس از                
همچنين . باشد رسيدگي در ميان ارقام تجاري گندم نان مي           

مطالعه صفات فيزيولوژيکي و مرفولوژيکي بذر مرتبط با صفت            
گوهاي به عالوه ال   . باشد خواب از ديگر اهداف اين تحقيق مي         

هاي خواب و بدون خواب در مراحل اوليه          پروتئيني جنين گندم  
جذب آب به منظور تعيين و تشخيص فرايندهاي مولکولي و              
بيوشيميايي که سبب توقف رشد بذرهاي در حالت خواب و               

 . گيرد شود مورد بررسي قرار مي آبگيري شده مي
 

 ها مواد و روش
 Triticum) رقم گندم نان      ۳۰در اين تحقيق تعداد         

aestivum L.)    هاي کامل تصادفي در پاييز       در قالب طرح بلوک
 در مزرعه آموزشي و پژوهشي دانشکده کشاورزي دانشگاه         ۱۳۸۰

 رقم از ميان ارقام      ۲۷ رقم،   ۳۰در ميان   . تهران کشت گرديد  
تجاري ايراني انتخاب شدند و سه رقم مشهور و شناخته شده              

واي زياد خواب بذر به نامهاي      کانادايي و استراليايي به لحاظ محت     
RL4137  ،AUS1408  ،AUS1293       به عنوان ارقام شاهد در 

هر کرت شامل   . آزمايش در سه تکرار اجرا شد     . نظر گرفته شدند  
ا  هچهار رديف بود که طول هر رديف سه متر و فاصله بين رديف             

. هيچ نوع کودي مصرف نشد     . متر در نظر گرفته شد       سانتي ۲۵
شش مرتبه آبياري انجام شد و براي کنترل         در طول فصل رشد     

 D-2,4دهي از علف کش       علفهاي هرز در ابتداي مرحله ساقه       
 .استفاده شد

در طي فصل رشد تاريخ خوشه دهي، تاريخ گلدهي و مرحله           
سپس در مرحله رشدي زادکس      .  ثبت شد  ۹۲رشدي زادکس   

هايي که در      خوشه سالم از ميان خوشه       ۵۰، تعداد    )۱۹ (۹۲
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 الي تاج پوشش قرار داشتند در هر کرت انتخاب شد             سطح با 
بالفاصله پس از برداشت رطوبت بذر توسط رطوبت سنج          ). ۱۷(

گيري  اندازه)  ساخت آلمان   Pefuffer HE50مدل  (اي   مزرعه
هاي  بعد از آن جهت حفظ و نگهداري خواب بذر خوشه             . شد

 تا زمان انجام آزمايش       -C°۲۰برداشت شده در درجه حرارت        
 ). ١٦، ١١( اري شدندنگهد

 بذر از هرتکرار که با دست          ۵۰جهت آزمون خواب بذر       
کوبيده شده بودند در داخل يک پتريديش همراه با يک کاغذ              

آزمايش در قالب طرح     . ليتر آب قرار داده شد       ميلي ۶صافي و   
ها  سپس پتريديش . بلوک کامل تصادفي و با سه تکرار انجام شد         

در شرايط  ) رکت گروک ايران   ساخت ش ( در داخل ژرميناتور   
 ساعت  ۷۲پس از   .  قرار گرفتند  C°۲۰تاريکي و درجه حرارت      

ها از داخل ژرميناتور خارج شدند و تعداد بذور جوانه             پتريديش
معيار يک بذر   . زده شمارش گرديد و درصد خواب محاسبه شد        

. باشد متر مي   ميلي ۴ تا    ۳زده خروج ريشه چه به طول           جوانه
زني و خواب بذر آزمايش       درجه حرارت بر جوانه    جهت برآورد اثر  

 تکرار شد و داده هاي حاصل       C°۱۰فوق مجددا در درجه حرارت      
 طبق فرمول   C°۲۰ و   C°۱۰زني بذور در دو درجه حرارت        از جوانه 

 زير جهت برآورد ضريب خواب مورد استفاده قرار گرفتند                
)۱۵ .( 

[(DI10× 2)+(DI20)]/3= شاخص خواب  
DI10 =گراد  درجه سانتي۱۰ذرهاي خواب در درصد ب 
DI20 = گراد  درجه سانتي۲۰درصد بذرهاي خواب در 

گيري دوره پس از رسيدگي مقداري بذر از تمام          جهت اندازه 
از داخل فريزر خارج شد و        )  بذر ۳۵۰حداقل  (ارقام آزمايش    

تحت شرايط رطوبتي و حرارتي اتاق نگهداري شدند و آزمون              
خل پتريديش براي مدت شش هفته تکرار       جوانه زني بذور در دا    

اولين مرتبه آزمايش در اولين روز خروج بذور از فريزر انجام           . شد
 . هاي مربوط به هر هفته به طور جداگانه ثبت شد شد و داده

 گرم بذر از هر     ۱۰بـراي انـدازه گـيري عـدد فاليـنگ مقدار            
 آرد شد و سپس هفت mill 3100نمونـه ابـتدا توسـط آسـياب     

پس از آن   . ز آرد حاصـل بـراي انجام آزمايش استفاده شد         گـرم ا  
 ميلي گرم آب مقطر به آرد اضافه شد و لوله آزمايش چند بار              ۲۵

بـه شدت تکان داده شد به طوري که آب و آرد آن به طور کامل                

 Falling Numberسپس لوله آزمايش در دستگاه. مخلوط شدند

1500(Perten Company, Sweden)ــد ــرار داده ش  و در  ق
نهـات پـس از اتمـام کـار دسـتگاه، عددي که نشان دهنده عدد                

شود که  باشـد در صـفحه مانيـتور دستگاه ظاهر مي       فاليـنگ مـي   
 ). ۸( واحد آن ثانيه است

جهت شناخت هر چه بيشتر اساس مولکولي حفظ يا                 
شکستن خواب بذر الگوي پروتئيني جنين گندم هاي خواب و            

آب توسط الکتروفورز يک     غير خواب در مراحل اوليه جذب           
از آن جايي که شدت خواب بذر تحت تاثير           . بعدي مطالعه شد  

گيرد، الگوي پروتئيني در درجه        درجه حرارت محيط قرار مي      
بدين منظور دو    . هاي متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت        حرارت

در آزمايش اول دو رقم يازلق و آرژانتين به           . آزمايش انجام شد  
 به  AUS1408  ،RL4137 خواب و دو رقم        عنوان ارقام بدون  

دو رقم مورد نظر با دو       . عنوان ارقام داراي خواب انتخاب شدند      
و درجه حرارت   )  ساعت ۳۶و۲۴(تکرار، تحت دو تيمار جذب آب     

C°۲۰  در آزمايش دوم ارقام يازلق و سرخ تخم به           .  قرار گرفتند
 به عنوان رقم داراي      RL4137عنوان ارقام بدون خواب و رقم         

 و  ۱۸تيمارهاي جذب آب در اين آزمايش         . واب انتخاب شد  خ
 .  بودC°۱۰تيمار حرارتي در آزمايش دوم .  ساعت بود۳۶

استخراج پروتئين جنين به اين ترتيب بود که بعد از اعمال            
سپس با  . تيمار مورد نظر، جنين از داخل بذر بيرون آورده شد           

ها  تي جنين هاي حيا  ها در ازت مايع، فعاليت       قرار دادن جنين   
الكتروفورز بقيه مراحل استخراج پروتئين و      . کامال متوقف گرديد  

اكريل % ١٠ و با استفاده از غلظت        SDS-PAGEبوسيله روش   
كه توسط فولينگتون و همكاران     ) ١٩٧٠(آميد طبق روش الملي     

 ). ٦(اصالح شده است، انجام گرديد) ١٩٨٣(
ز براي  فرضيات مورد نيا   پس از کنترل      -محاسبات آماري 

ها و يکنواختي       نرمال بودن توزيع داده       ( تجزيه واريانس  
هاي کامل   هاي مربوطه در قالب طرح بلوک          داده) ها واريانس

ايسات ميانگين صفات با      قهمچنين م . تصادفي تجزيه شدند   
اي دانکن در سطح احتمال       استفاده از روش آزمون چند دامنه       

س از رسيدگي نيز    در رابطه با آزمون دوره پ     .  صورت گرفت  ۰۱/۰
هاي مربوط به هر هفته به طور             تجزيه واريانس براي داده     

هاي مربوط به اين       همچنين تمامي داده   . جداگانه انجام شد   
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هاي خرد شده در زمان نيز تجزيه          آزمون در قالب طرح کرت     
هاي پس از رسيدگي و درصد         عالوه بر اين بين هفته      . شدند

ها در   ني براي هر يک از ژنوتيپ     ها معادله رگرسيو   جوانه زني دانه  
ضرايب رگرسيون معادالت که پس از اين        . هر تکرار برازانده شد   

 مطرح  "ضرايب رگرسيون دوره پس از رسيدگي       "تحت عنوان   
باشند، از معادالت رگرسيوني استخراج شدند و براي آنها               مي

هاي  همچنين براي هر يک از هفته       . تجزيه واريانس انجام شد    
ي، ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي، فاکتور        پس از رسيدگ  

a) واريته (    و فاکتورb) در طرح  ) هاي پس از رسيدگي     هفته
هاي خرد شده در زمان مقايسات ميانگين با استفاده از                کرت

 صورت  ۰۱/۰اي دانکن در سطح احتمال       روش آزمون چند دامنه   
همچنين ضرايب همبستگي ساده بين تمامي صفات           . گرفت

  و   SASها با استفاده از نرم افزارهاي         تجزيه داده . دبدست آم 
Minitabانجام شد  . 

 
 نتايج و بحث

 ،  C°۱۰ نتايج تجزيه واريانس براي خواب بذر در       -خواب بذر 
C°۲۰               و شاخص خواب در جدول يک نشان داده شده است  .

 ٠١/٠نتايج نشان دهنده اختالف معني داري در سطح احتمال            
گين صفات نيز نشان دهنده وجود تنوع          مقايسه ميان . مي باشد

 RL4137  ،AUS1293ارقام شاهد   .کافي در ميان ارقام مي باشد    
 بيشترين خواب را نشان     C°۲۰ و   C°۱۰در هر دو شرايط حرارتي      

در ميان ارقام ايراني نيز ارقام پنجامو و شيرودي چنين             . دادند
 اين در حالي بود که در درجه حرارت پايين          . وضعيتي داشتند 

)C°۱۰ (     شدت خواب در رقمAUS1408   اين .  کاهش پيدا کرد 
 

حالت در ميان تعدادي از ارقام ايراني نيز مانند نيک نژاد به                 
هاي پايين در     بنابراين درجه حرارت   . شود وضوح مشاهده مي   

 ). ۲جدول(گردد چنين ارقامي باعث شکستن يا کاهش خواب مي
بستگي ايسه ضرايب همبستگي صفات نشان داد که هم         قم

 و مرحله   C°۲۰داري بين درصد خواب بذر در         منفي بسيار معني  
اين در حالي بود که همبستگي       .  وجود دارد  ۹۲رشدي زادکس   

داري نيز بين شاخص خواب بذر و مرحله            تر ولي معني   ضعيف
بنابراين احتماال ارقام ديررس     .  وجود دارد   ۹۲رشدي زادکس    

رس از خود نشان     تري نسبت به ارقام زود       درصد خواب پايين   
هاي باال در    تواند ناشي از درجه حرارت     علت اين امر مي   . دهند مي

مرحله پر شدن دانه باشد که با نتايج بسياري از محققين                  
دار و   هاي معني  همچنين همبستگي ). ۱۴ ،۱۲ ،۳(مطابقت دارد   

درصد (گيري شده    مثبتي بين عدد فالينگ و هر سه صفت اندازه        
 و شاخص خواب    C°۲۰درصد خواب بذر در     ،  C°۱۰خواب بذر در    

) ۱۹۹۵( براي خواب بذر وجود دارد که با نتايج ترتوان            ) بذر
داري نيز بين     همبستگي بسيار معني   ). ۱۷(باشد   مشابه مي 

 ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي و درصد خواب بذر در              
C°۲۰)**۹۲/۰=r (        و شاخص خواب بذر)**۶۱/۰=r ( وجود

نه همبستگي بين ضريب رگرسيون دوره پس         اما هيچ گو    .دارد
در رابطه با نحوه    .  مشاهده نشد  C°۱۰از رسيدگي با خواب بذر در       

گيري شده جهت بدست آوردن        ارتباط بين سه صفت اندازه       
 شود که بين خواب بذر در          معياري براي خواب، مشاهده مي      

C°۱۰    و C°۲۰          هيچگونه ارتباطي وجود ندارد ولي همبستگي 
 ديده  C°۲۰ و   C°۱۰اخص خواب و خواب بذر در         قوي بين ش  

 ).۳جدول( شود مي

  رقم گندم۳۰تجزيه واريانس براي صفات اندازه گيري شده در -۱جدول

 .باشد دار بودن مي  به مفهوم غيرمعنيns را نشان مي دهد و ۰۱/۰، ۰۵/۰ به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال **،*
 

 ميانگين مربعات صفات مورد بررسي

شاخص خواب عدد فالينگ رطوبت بذر )C°۲۰(خواب بذر 
 خواب بذر

)C°۱۰( 
مرحله رشدي 

 ۹۲زادکس 
 تاريخ گلدهي

 تاريخ
 خوشه دهي

درجه آزادي  منابع تغييرات

ns۸۹/۸ ns۲۱/۱۲۱ ns۶/۱۸۴ ns۷۳/۳۵ ns۵۷/۴۶۰ ns۶۷/۰ *۵۴/۴ ns۷۳/۱ ۲ بلوک 
 تيمار ۲۹ ۳/۱۲۴** ۱/۸۱** ۵۲** ۶/۱۰۴۹** ۴/۲۹۴۴** ۸/۸۵۷** ۲/۳۵۹۸** ۳۹/۱۷**

 خطا ۵۸ ۳۸/۱ ۳۹/۱ ۶۴/۱ ۴۸/۱۵۲ ۶۱/۱۳۷ ۲۱/۷۴ ۴۵/۷۹۹ ۲۹/۶
 (CV%)ضريب تغييرات  ۷۴/۰% ۷۱/۰% ۶۱/۰% ۸۵/۴۰% ۱۶/۱۷% ۰۴/۲۰% ۶۲/۷% ۰۵/۱۹%



۸۶۳ ...مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسيدگي و : اعتضادي جمع و همكاران

  مقايسه ميانگين ها براي صفات مختلف ارقام گندم نان-۲جدول
ضريب رگرسيون دوره 

درصد خواب   خوابشاخص عدد فالينگ پس از رسيدگي
 C° ۲۰بذر در 

درصد خواب 
شماره  نام واريته C° ۱۰ بذر در

 رقم
L ۵۷/۰ AC ۶۷/۴۱۱ DG ۷۷/۴۳ I ۳۳/۷ AB ۶۲ ۱ البرز 
CG ۴۸/۱۱ CG ۳۶۳ BD ۷۷/۵۷ AB ۳۳/۹۳ AE ۴۰ ۲ شيرودي 

JK ۵ EG ۳۳/۳۲۳ EH ۳۳/۳۱ FH ۴۲ CG ۲۶ ۳ کاوه 
GJ ۱۹/۹ A ۳۳/۴۴۷ CF ۳۳/۵۱ AD ۶۶/۸۰ BE ۳۸ ۴ زاگرس 
BG ۸۶/۱۱ CG ۶۷/۳۶۰ BD ۱۱/۵۷ AC ۶۶/۹۰ BF ۳۶ ۵ اترک 
EH ۲۸/۱۰ AF ۶۷/۳۸۲ CF ۹۹/۴۷ AC ۹۲ CG ۲۶ ۶ تجن 
GJ ۴۵/۸ G ۲۹۹ DG ۶۶/۴۶ DF ۶۰ AE ۴۰ ۷ رسول 
IK ۲۹/۵ CG ۳۶۴ DF ۸۸/۴۶ EG ۶۶/۴۸ AD ۴۶ ۸ ۱خزر 
EH ۸۱/۱۰ AF ۳۸۵ DH ۵۵/۳۵ AD ۶۶/۸۲ EG ۱۲ ۹ گلستان 
BG ۰۷/۱۲ AF ۳۸۰ CF ۴۴/۵۰ AB ۹۴ CG ۶۷/۲۸ ۱۰ هشترودي 
AB ۱۲/۱۶ AF ۳۸۰ AB ۲۲/۷۴ A۱۰۰ AB ۳۳/۶۱ AUS1293 ۱۱ 
A ۶۹/۱۸ AE ۳۹۳ CF۵۵/۴۷ A ۶۶/۹۸ DG ۲۲ AUS1408 ۱۲ 

AC ۷۶/۱۵ CG ۳۳/۳۶۰ A ۴۴/۸۰ A ۱۰۰ A ۶۷/۷۰ RL4137 ۱۳ 
KL ۳۳/۲ AF ۶۷/۳۷۶ DG ۴۴/۴۴ HI ۲۰ AC ۶۷/۵۶ ۱۴ ورنر 
DG ۱۹/۱۱ BG ۶۷/۳۷۰ FH ۹۹/۲۹ AC ۹۰ G۱۵ آکوا  صفر 
FI ۵۲/۹ CG ۳۳/۳۴۹ FH ۷۷/۲۹ BF۶۸ EG ۶۷/۱۰ ۱۶ عطايي 
L ۸۳/۰ AF ۶۷/۳۸۰ HI ۸۸/۱۴ I ۶ DG ۳۳/۱۹ ۱۷ بوالني 
AE ۵۸/۱۴ EG ۳۲۳ CF ۷۷/۵۱ A ۱۰۰ CG ۶۷/۲۸ ۱۸ نيک نژاد 
L ۰۷/۰ CG ۳۳/۳۴۹ I ۱۱/۱ I ۶۷/۰ G ۳۳/۱ ۱۹ يازلق 
BF ۸۱/۱۳ BG ۳۳/۳۶۹ CE ۳۳/۵۳ AC ۹۲ BF ۳۴ ۲۰ ۱مغان 
DG ۱۴/۱۱ AB ۶۷/۴۳۷ CF ۷۷/۴۹ AB ۹۶ CG ۶۷/۲۶ ۲۱ کارون 
IK ۴۲/۵ G ۳۰۲ DG ۶۶/۴۰ EG ۵۰ BF ۳۶ ۴۸۲۰ ۲۲ 
IK ۱۶/۵ DG ۳۳/۳۴۴ DG ۹۹/۴۱ EH ۴۶ AE ۴۰ ۲۳ آزادي 
GJ ۷۶/۸ AD ۶۷/۴۰۱ DG۸۸/۳۸ CF ۳۳/۶۳ CG ۶۷/۲۶ ۲۴ سبالن 
BG ۷۸/۱۲ CG ۳۵۵ AC ۸۸/۶۸ AB ۳۳/۹۷ AC ۶۷/۵۴ ۲۵ پنجامو 
IK ۵۶/۵ AF ۳۳/۳۸۱ EH ۱۱/۳۱ AE ۳۳/۷۳ EG ۱۰ ۲۶ بيستون 
HK ۵۹/۶ FG ۳۱۷ GH ۶۶/۲۴ DF ۳۳/۵۹ FG ۳۳/۷ ۲۷ سرخ تخم 
KL ۷۱/۲ AF ۳۳/۳۸۵ HI ۵۵/۱۵ GI ۳۳/۲۵ EG ۶۷/۱۰ ۲۸ آرژانتين 
FI ۴۳/۹ CG ۶۷/۳۵۵ DG ۵۵/۴۵ AD ۶۶/۸۰ CG ۲۸ ۲۹ ۳کرج 
AD ۳۸/۱۵ CG ۳۳/۳۶۰ DH ۵۵/۳۵ AC ۹۲ FG ۳/۷ ۳۰ پي تيک 

 .ميانگين هايي که داراي حروف مشترک هستند، تفاوت معني داري با هم ندارند    .  صورت گرفت۰۱/۰مقايسه ميانگين به روش دانکن در سطح احتمال 
 

  ضرايب همبستگي ساده صفات مختلف در آزمايش-۳جدول
  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

         A1 ۱ اريخ خوشه دهيت
        A2 **۹۷/۰ ۱ تاريخ گلدهي

       A3 **۷۴/۰ **۷۳/۰ ۱ ۹۲مرحله رشدي زادکس 
      C° ۱۰ A4 ns۰۶/۰- ns۰۵/۰- ns۰۲/۰- ۱درصد خواب بذر در 
     C° ۲۰ A5 *۲۴/۰- *۲۵/۰- **۵/۰- ns۰۴/۰ ۱درصد خواب بذر در 

    A6 ns۱۹/۰- ns۱۹/۰- **۳۲/۰- **۸/۰ **۶۲/۰ ۱ شاخص خواب
   ۱ ٣٨/٠** A7 *۲۶/۰- *۳۳/۰- **۴۵/۰- *۲۴/۰ **۳۳/۰ عدد فالينگ

  A8 **۲۸/۰- **۲۵/۰- **۴۵/۰- ns۰۵/۰- ns۱۴/۰ ns۰۴/۰ ns۱۱/۰ ۱ درصد رطوبت
 A9 ns۱۲/۰- ns۱۴/۰- **۳۶/۰- ns۰۸/۰ **۹۲/۰ **۶۱/۰ **۳۸/۰ ns۰۳/۰ ۱ ضريب رگرسيون دوره پس از رسيدگي

 . به مفهوم غيرمعني دار بودن مي باشدns را نشان مي دهد و ۰۱/۰، ۰۵/۰ به ترتيب معني دار بودن در سطح احتمال **،*



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد     ۸۶۴
 

 نتايج تجزيه    ۴درجدول شماره     -دوره پس از رسيدگي    
هاي پس از رسيدگي به طور          واريانس براي هر يک از هفته        

ام به  دار بين ارق   نتايج بيانگر تفاوت معني    . جداگانه آمده است  
هاي پس از رسيدگي در       زني در تمامي هفته    لحاظ درصد جوانه  

عالوه بر تجزيه واريانس جداگانه      . باشد  مي ۰۱/۰سطح احتمال   
هاي آزمايش در قالب طرح        هاي پس از رسيدگي، داده       هفته
هاي  هاي خرد شده در زمان نيز تجزيه شد، که فاکتور هفته           کرت

ي و رقم به عنوان فاکتور       پس از رسيدگي به عنوان فاکتور فرع       
نتايج نشان دهنده تفاوت    ). ۵جدول( اصلي در نظر گرفته شدند    

دار بين فاکتور اصلي، فاکتور فرعي و اثر متقابل اين دو                معني
همچنين تجزيه واريانس ضرايب رگرسيون دوره      . باشد فاکتور مي 

دار در سطح احتمال     پس از رسيدگي نشان دهنده تفاوت معني       
 ). ۴جدول( شدبا  مي۰۱/۰

هـاي پس از رسيدگي نشان داد که        ه  مقايسـات ميانگيـن دور    
تعـدادي از ارقـام کـه خـواب کوتاهـي داشـتند از قبيل يازلق و                 

ساير ارقام  . بوالنـي از همان ابتدا درصد جوانه زني بااليي داشتند         
نـيز بـا گذشـت زمـان خواب خود را از دست دادند و حتي ارقام                 

 واب زيادي بودند، در طول مدت     شـاهد نـيز کـه داراي شـدت خ         
 

به ). ۱شکل(  درصد جوانه زدند   ۸۵ تا   ۸۰شـش هفته تقريبا بين      
کـه در هفـته ششم رقمي که داراي شدت خواب بااليي              طـوري 

هـاي بين ارقام به لحاظ       بنابرايـن تفـاوت   . باشـد، وجـود نداشـت     
 . زني با گذشت زمان کاهش يافت درصد جوانه

 نيز نشان داد که تنوع        مقايسه ميانگين ضريب رگرسيون    
زيادي بين ارقام به لحاظ اين آماره وجود دارد که بيان کننده               

. باشد دار در طول دوره خواب در ارقام گندم نان مي           تفاوت معني 
با توجه به اينکه در انتخاب ارقام مقاوم به جوانه زني قبل از                  
برداشت عالوه بر شدت خواب، دوام خواب نيز بسيار مهم                 

 بنابراين وجود تنوع کافي در ميان ارقام به لحاظ اين              باشد، مي
. تواند در شناسايي ارقام مقاوم کمک موثري نمايد         صفت نيز مي  

نژاد،  نتايج نشان داد که عالوه بر ارقام شاهد، ارقام پي تيک، نيک           
. مغان و پنجامو نيز طول دوره پس از رسيدگي طوالني داشتند            

هاي پس از    هفته (bو فاکتور ) واريته (aمقايسه ميانگين فاکتور  
هاي  هاي خرد شده در زمان نيز تفاوت        در طرح کرت  ) رسيدگي

دهد، که تاييد     نشان مي  ۰۱/۰داري را در سطح احتمال         معني
 .باشد کننده نتايج قبلي مي
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  و ميانگين ارقام در طي هفته هاي پس از رسيدگيRL4137 درصد جوانه زني ارقام يازلق، پي تيک، -۱شکل

 
  تجزيه واريانس براي درصد جوانه زني در هر يک از هفته هاي پس از رسيدگي و همچنين ضريب رگرسيون-۴جدول

  رقم گندم نان۳۰دوره پس از رسيدگي در 
 ميانگين مربعات صفات مورد بررسي

دوره رگرسيون ضريب
 پس از رسيدگي

زني  درصد جوانه
 در هفته ششم

زني  جوانهدرصد 
 در هفته پنجم

زني  درصد جوانه
 در هفته چهارم

زني  درصد جوانه
 در هفته سوم

زني  درصد جوانه
 در هفته دوم

زني  درصد جوانه
 در هفته اول

زني  درصد جوانه
 در هفته صفر

 درجه آزادي
منابع 

 تغييرات
ns۳۲/۰ ns۵۷/۴ ns۵۳/۶ ns۵۳/۲۲ ns۶۴/۱۴۹ ns۱۷/۵۶ ns۷۳/۹۳ ns۷۳/۳۵ ۲ بلوک 
 تيمار ۲۹ ۴۳/۲۹۴۴** ۴۶/۲۶۸۵** ۰۷/۲۵۷۷** ۴۳/۱۷۲۳** ۳۳/۷۷۰** ۲۱/۹۴** ۳۲/۵۴** ۹۲/۷۳**

 خطا ۵۸ ۶۱/۱۳۷ ۱۱/۱۰۳ ۱۶/۲۷ ۴۲/۵۰ ۵۴/۱۵ ۹۰/۶ ۵۴/۵ ۰۹/۳
 (CV%) ضريب تغييرات ۰۴/۳۷% ۶۳/۱۳% ۱۱/۶% ۹۱/۷% ۲/۴% ۶۸/۲% ۳۸/۲% ۴۹/۱۹%



۸۶۵ ...مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسيدگي و : اعتضادي جمع و همكاران

 تجزيه واريانس براي آزمون دوره پس از رسيدگي ارقام -۵جدول
 لب طرح کرت هاي خرد شده در زمانگندم نان در قا

 ميانگين مربعات
(MS) 

 درجه آزادي
(df) 

 منبع تغييرات
(S.O.V.) 

ns۸۷/۷۴ ۲ بلوک 
 )aفاکتور (واريته ۲۹ ۷۸/۶۴۲۶**

 خطاي اصلي ۵۸ ۷۰/۷۳**
 )bفاکتور (دوره پس از رسيدگي ۶ ۲۵/۴۹۸۲۹**

  دوره پس از رسيدگي×واريته  ۱۷۴ ۰۸/۷۳۷**
 فرعيخطاي  ۱۲ ۰۱/۴۹
 (CV%)ضريب تغييرات  ۲۵/۸%

 
مقايسه ضرايب همبستگي ساده صفات نشان داد که                
بيشترين ضرايب همبستگي در ميان تمامي صفات، مربوط به            
ضريب همبستگي ميان طول دوره پس از رسيدگي با درصد              

به عالوه ضريب همبستگي نسبتا     .  مي باشد  C°۲۰خواب بذر در    
ر و طول دوره پس از رسيدگي        بااليي نيز بين شاخص خواب بذ      

چنين نتايجي با نظريه دي ماکون و           ). ۳جدول( بدست آمد 
مبني بر مستقل بودن دوام خواب بذر از شدت         ) ۱۹۹۳( موريس

البته ذکر اين نکته ضروري است       ). ۱۴(خواب بذر مغايرت دارد   
که در اين تحقيق آزمونهاي مربوط به خواب بذر، بيان کننده              

هاي مربوط به دوره پس از رسيدگي بيان          شدت خواب و آزمون   
همچنين ضريب رگرسيون دوره     .  باشد کننده دوام خواب مي    

داري نيز با عدد فالينگ و          پس از رسيدگي همبستگي معني      
شود که   بنابراين ثابت مي   .  دارد ۹۲مرحله رشدي زادکس      

عالوه بر کاهش شدت     ) ديررسي( افزايش طول دوره رسيدگي    
م خواب بذر يا طول دوره پس از              خواب باعث کاهش دوا     

هاي باال   شود که احتماال ناشي از درجه حرارت        رسيدگي نيز مي  
 . باشد در مرحله پر شدن دانه مي

 نتايج آزمون عدد فالينگ نشان        -فعاليت آنزيم آلفا آميالز   
)  ثانيه ۴۴۷( داد که باالترين عدد فالينگ مربوط به رقم زاگرس         

. باشد مي)  ثانيه ۲۹۹( ۱م خزر ترين آن مربوط به رق       و پايين 
داري  هاي حاصل از اين آزمون تفاوت معني        تجزيه واريانس داده  

همچنين مقايسه  . دهد  نشان مي   ۰۱/۰را در سطح احتمال        
ميانگين براي اين صفت نشان داد که بين ارقام تنوع قابل                  

شود که گزينش براي اين صفت را             اي مشاهده مي    مالحظه

 از آنجايي که صفت مذکور در ارتباط با            سازد و  پذير مي  امکان
هاي  تواند در برنامه   زني روي خوشه است مي     صفت خواب و جوانه   

 . به نژادي استفاده شود
مقايسـه ضـرايب همبسـتگي صـفات نـيز نشان داد که عدد              
فاليـنگ همبستگي معني دار يا بسيار معني داري با تمام صفات            

ترين همبستگي بين   البته بيش . بـه جـز در صـد رطوبت بذر دارد         
شود که    مشاهده مي  ۹۲عـدد فاليـنگ و مـرحله رشدي زادکس          

-بـيان کننده تاثيرمهم طول دوره رشد بر روي فعاليت آنزيم آلفا           
به عبارتي افزايش طول دوره رسيدگي، افزايش    . باشد آمـيالز مـي   

نتايج بدست آمده با    . آميالز را به دنبال دارد    -فعاليـت آنـزيم آلفا    
ــ ــتايج آزمايش ــارانن ــانو و همک ــوم) ۱۹۹۸(ات ام ) ۱۹۹۹(و روزب

 ). ۱۵ ،۳(مطابقت دارد 
بررسي الگوي پروتئيني در جنين در حالت خواب و بدون           

 نتايج آزمايشات مربوط به بررسي الگوي پروتئيني جنين         -خواب
ارقام داراي خواب و بدون خواب توسط تکنيک الکتروفورز يک            

ين ارقام داراي خواب و      هايي را در الگوي باندي ب       بعدي تفاوت 
بدون خواب نشان داد به طوري  که در آزمايش اول که در درجه              

 ساعت اوليه جذب     ۳۶ تا   ۲۴ انجام شد در طول       C°۲۰حرارت  
يازلق (ها در ميان ارقام بدون خواب         آب سنتز بعضي از پروتئين    

 ) AUS1408 و   RL4137(بيشتر از ارقام خواب      ) و آرژانتين 
ها در ارقام    ن شدت بيان بعضي از پروتئين      همچني). ۲شکل(بود  

تواند به عنوان يکي ديگر از        ي بدون خواب يازلق و آرژانتين م       
البته اين  . هاي  اين الگوي باندي مورد توجه قرار گيرد            تفاوت
ها در آزمايش دوم که درجه حرارتهاي پايين اعمال شد              تفاوت

در ). ۳شکل( به دليل شکسته شدن خواب نا محسوس بود            
هاي  سنتز پروتئين ) ۱۹۹۰(اي توسط رايد و واکرسيمونز       مطالعه

جديد هنگامي که محورهاي جنين داراي خواب و بدون خواب            
الگوهاي مشابهي از سنتز    . گندم آب جذب کردند مقايسه گرديد     

 ساعت اوليه جذب آب       ۶ تا    ۴هاي جديد در طول        پروتئين
 جنين بذور   اما از هشت ساعت به بعد محورهاي      . مشاهده گرديد 

هاي حالل گرمايي    تري از پروتئين   خواب سنتز بيشتر و طوالني     
نيز الگوهاي پروتئيني را در     ) ۱۹۹۳( لي و فولي  . را نشان دادند  

هاي داراي خواب و بدون خواب توسط تکنيک الکتروفورز           جنين
 .مقايسه کردند



 ١٣٨٤، سال ٤، شماره ٣٦مجله علوم كشاورزي ايران، جلد     ۸۶۶
 

 
 و بدون (AUS1408,RL4137)نهاي جنين گندم براي ارقام داراي خواب  وضعيت باندهاي مشاهده شده در نتيجه الکتروفورز پروتئي-۲شکل

 C°۲۰ ساعت جذب اوليه آب در ۳۶ و ۲۴بعد از ) يازلق، آرژانتين(خواب
 

 
  و بدون خواب(RL4137)ن گندم برای ارقام دارای خوابينهای جنيجه الکتروفورز پروتئيت باندهای مشاهده شده در نتي  وضع-۳شکل

 C°۱۰ه آب در ي ساعت جذب اول۳۶ و ۲۴بعد از ) ازلق، سرخ تخمي(
 

هاي داراي   اگر چه اکثر پروتئين هاي سنتز شده در ميان جنين          
هايي در خصوص     خواب و بدون خواب يکسان بود، اما تفاوت           

هاي داراي خواب به طور      جنين. بعضي از باندها نيز مشاهده شد     
ساعت  ۳۶پپتيدها را در طي دوره         مستمر يک گروهي از پلي     

هاي بدون خواب نادر     جذب آب سنتز کرده بودند که در جنين         
 با نتايج گزارش شده قبلي       نتايج بدست آمده در اين قسمت     . بود

 امــراي انجـن بـهمخواني داشته و بيانگر حضور تعدادي پروتئي

توان نتيجه گرفت که الگوي             باشد و مي      زني مي   جوانه
ي خواب و بدون خواب      هاي دارا  هاي خاص بين جنين     پروتئين

ها  در طي مراحل اوليه جذب آب متفاوت بوده و اين تفاوت                
  .ممکن است در ارتباط با حفظ خواب در بذور ارقام خواب باشد           

هاي فوق ناشناخته است و مطالعات تکميلي            ماهيت پروتئين 
 . ها ضروري است جهت شناسايي اين پروتئين



۸۶۷ ...مطالعه خواب بذر، طول دوره پس از رسيدگي و : اعتضادي جمع و همكاران

 سپاسگزاري
رسي تفاوت الگوي     بر"اين پژوهش مستخرج از طرح            

به شماره  " پروتئيني در جنين بذور خواب و بدون خواب گندم          
 باشد که با حمايت مالي معاونت پژوهشي               مي  ۵۵۵/۳/۷۱۵

 

دانشگاه تهران انجام شده است که بدينوسيله مراتب تشکر و              
همچنين از زحمات آقاي مهندس هادي      . گردد قدرداني ابراز مي  

ه زراعت و اصالح نباتات در       مشهدي کارشناس بخش غالت گرو    
 .جهت اجراي پروژه قدرداني مي گردد
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