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چکیده
در این پژوهش به منظور ارزیابی آزمونهای بنیه بذر در ارتباط با ظهور گیاهچه در مزرعه و عملکرد شبدر سه آزمایش جداگانه شامل آزمون جوانهزنی و آزمون تسرری
 تکرار بر9  تکرار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و کشت در شهرستان شوشتر در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با1 پیری بذر در قالب طرح کامالً تصادفی با
 صراات درصرد. بره اجررا در آمرد1939 ) در سراT. resupinatum L.  وT. alexandrinum L. ،T. pratense L.(  گونره9  رقر و تروده شربدر از11 روی
 تارداد سراقه اصرلی در بوتره و، ارتارا بوتره، وزن تر و وزن خشک گیاهچه در شرایط آزمایشگاه و صاات درصد و سرعت ظهور گیاهچه، سرعت جوانهزنی،جوانهزنی
13(  سررعت جوانرهزنری،) درصرد21(  نتایج آزمایش نشان داد که تسری پیری سبب کاهش درصرد جوانرهزنری.عملکرد علوفه خشک در شرایط مزرعه اندازهگیری شد
 آزمایش ارقام شبدر برسی مولتی کات و9 از لحاظ درصد و سرعت جوانهزنی و ظهور گیاهچه در هر. درصد) گردید10(  درصد) و خشک گیاهچه6( درصد) و وزن تر
 بنرابراین مشر ش شرد کره. تن در هکترار بره رقر شربدر برسری مرولتی کرات تالر داشرت3/26  بیشترین عملکرد علوفه خشک با.شبدر برسی ساکرومونت برتر بودند
 نتایج همبستگی متاارف بین شرایط نشان داد که برین خصوصریات سراقه در. برترین گونه نسبت به دو گونه دیگر در شهرستان شوشتر میباشدAlexandrinum. گونه
 بنابراین آزمون تسری پیرری برذر و آزمرون جوانرهزنری بره خروبی.مزرعه و مؤلاههای جوانهزنی و رشد در آزمون جوانهزنی و تسری پیری ارتباط مانیداری وجود دارد
.توانستند درصد ظهور گیاهچه و استقرار گیاه شبدر در مزرعه را پیشبینی کنند
 همبستگی متاارف، آزمون تسری پیری، آزمون جوانهزنی، شبدر:کلمات کلیدی
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Abstract
In this study, to evaluate the seed vigor tests associated with the seedling field emergence and yield of clover cultivars
three separate experiments consisted of germination test and seed accelerated aging test in a completely randomized
design with 4 replications in Islamic Azad University, Ahvaz and culture in the city of Shoushtar in a randomized
complete block design with three replications on 11 cultivars and accessions of clover of 3 species (T. pratense, T.
alexandrinum and T. resupinatum) was conducted in 2014. Traits of germination percent, germination rate, seedling fresh
weight and dry weight measured in laboratory conditions and traits of seedling field emergence percent and rete, height
of plant, number of stem in plant and dry forage yield in field conditions. The results showed that seed accelerated aging
test reduces seed germination percent (21%), germination rate (59%) and fresh weight (6%) and dry weight (48%)
respectively. In terms of percent and rate of germination and seedling emergence in 3 experiments varieties of Berseem
Multicut and Berseem Sucromont were superior cultivars. The maximumu of the dry forage yield of 9.26 tons per hectare
belonged to Berseem Multicut. So it became clear that species of Alexandrinum. is compared to other species in the city
of Shoushtar. The results of canonical correlation analysis between showed that between stem characteristics in farm and
germination components and growth in germination test and seed accelerated aging test there are significant
relationships. Therefore the seed accelerated aging test and germination test well could emergence percent and plant
establishment of clover in the field predict.
Keywords: Clover, Germination test, Seed accelerated aging test, Canonical correlation
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 11تا  11درجه سانتیگراد) و رطوبت نسبی براال (نزدیرک

مقدمه
جنس شبدر ( )Trifolium sp.بارد از یونهره مهمتررین
گیاه علوفهای دولپه ای اسرت کره برا سرشت کشرت حردود
یکصررد هررزار هکتررار جایگرراه ویررژهای در کشررور دارد
( .)Abbasi, 2009این جنس در طایاره  Trifolieaeو تیرره
 Fabaceaeقرررار دارد و دارای  290گونرره اسررت کرره 13
گونره آن در ایرران پرراکنش طبیاری دارنرد .کشرت شربدر
برسی ( )T. alexandrinum L.به علت رشد سری  ،تارداد
چینبرداری باال ،تولید علوفه تازه با کمیت و کیایت قابرل
مالحظه ،شدیداً مورد استقبا قررار گرفتره اسرت .ولری بره
علت عدم تحمرل بره سررما ،کشرت پراییزه آن محردود بره
مناط ماتد و گررم کشرور شرده اسرت .بسرته بره شررایط
اقلیمی و نو زراعت  9تا  7چین علوفره در سرا برداشرت
مریشرود (.)Heidari Sharif Abadi and Dorri, 2011
گروههای زراعی شربدر ایرانری ( )T. resupinatum L.برر
حسب تقسیمات مرسوم به گروههای یک چین و چندچین
( 2تا  9چین) تقسی میشوند .شبدرهای ایرانی یرک چرین
در هر فصل زراعی تنهرا یرک چرین تولیرد نمروده و بررای
منرررراط مرطرررروم و خنررررک مناسررررب مرررریباشررررد
(.)Bahrani, 2013
یکرری از آزمررونهررای اولیرره کرره عمومراً جهررت تایررین
کیایت بذر مورد استااده قرار میگیرد ،تسرت جوانرهزنری
استاندارد میباشد .این آزمون جهت بررسری کیایرت برذر
در شررررایط مشلررروم مرررورد اسرررتااده قررررار مررریگیررررد
( .)ISTA, 1996امرا نترایج آن بنرردرت مریتوانرد گویررای
چگونگی استقرار بذر در مزرعه باشد و بره هرر میرزان کره
شرایط مزرعه از حالت مشلوم فاصرله داشرته باشرد نترایج
بدست آمرده در آزمایشرگاه و اسرتقرار در مزرعره تاراوت
بیشتری را نشان خواهد داد ( .)Shah, 2002آزمون تسرری
پیری یکی از آزمونهای قردرت برذر مریباشرد کره بررای
تایین کیایت بذر و پریشبینری سبزشردن آنهرا در مزرعره
استااده میشود .در این آزمون ،بذرها در شرایط دما (برین

 188درصد) به مدت چند روز پیر شده و پس از این دوره
از محیط خارج شده و آزمون جوانهزنی استاندارد بر روی
آنها صورت میگیرد .ارقامی که باد از ایرن دوره ترنش،
درصد سبزشدن باالیی داشته باشند به عنوان ارقام با قدرت
بررررررذر برررررراال در نظررررررر گرفترررررره مرررررریشرررررروند
(.)Diederichsen and Jones-Flory, 2005
تهزیه همبستگی متاارف رابشه بین دو گرروه متییرر را
با اندازهگیری ارتباط بین ترکیبهرای خشری از متییرهرای
گروه او برا ترکیربهرای خشری از متییرهرای گرروه دوم
کمیسرازی مرینمایرد (.)Johnson and Wichern, 2002
بشور کلی محققان قصد دارند تا از وجود رابشه بین یرک
گروه متییر نظیر درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،وزن
گیاهچه ،سرعت رشد گیاهچه در شرایط آزمایشگاهی برا
گروهی مشابه از متییرها همچون سررعت سبزشردن ،وزن
گیاهچه ،سرعت رشد گیاهچه گونههای زراعی در شرایط
مزرعررهای آگرراه شرروند (

;Pasmarti et al., 1995

 .)Parker et al., 2006در صورت وجود رابشهای مثبت و
قوی بین این دو دسته متییر میتوان استنباط نمود که نتایج
و دستاوردهای آزمایشگاهی قابل به کارگیری و تامی در
شرایط مزرعه میباشد .بدین ترتیرب مریتروان هزینرههرای
مربوط به ارزیابی مواد بیولوژیک در شررایط مزرعرهای و
میدانی را کاهش داد .همچنین اهمیت اجرای ایرن تحقیر
برای شرایط منشقه بسیار است .زیررا مریتروان ارقرامی کره
عملکرد باال ،جوانهزنری و اسرتقرار مشلروم در دو شررایط
آزمایشگاهی (استاندارد و پیری بذر) دارند را برای کشرت
انت ررررررررام نمررررررررود .پاسررررررررمارتی و همکرررررررراران
( )Pasmarti et al., 1995با مشالاه بر روی یرک ژنوتیر
شبدر ساید نشان دادند که بین توانایی رشد اولیره گیاهچره
در محیط پتری و رشرد و تولیرد مراده خشرک بوترههرا در
شرایط مزرعه ارتباط قوی وجود دارد این گزارش توسرط
محققرررران دیگررررری نیررررز برررره بررررت رسرررریده اسررررت
( .)Pahlavani et al., 2009جلرودار ( )Jelodar, 2015برا
ارزیررابی آزمررونهررای بنیرره بررذر در ارتبرراط بررا سبزشرردن و

ارزیابی ،جوانه زنی ،بنیه بذر و ...

عملکرد  0ژنوتی
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سرورگوم علوفرهای گرزارش کررد کره

تسری پیری برذرها سربب کراهش درصرد جوانرهزنری (93
درصد) ،سرعت جوانهزنی ( 90درصد) ،طو گیاهچه (11
درصررد) ،وزن تررر گیاهچرره ( 18درصررد) و وزن خشررک
گیاهچه ( 19درصد) گردید .نتایج همبستگی متاارف نشان
داد که بین درصد و سرعت جوانهزنی و سبزشدن و تولیرد
زیست توده در مزرعره برا آزمرون جوانرهزنری اسرتاندارد و
آزمررون تسررری پیررری همبسررتگی مانرریداری وجررود دارد.
بنررابراین آزمررون تسررری پیررری بررذر و آزمررون جوانررهزنرری
استاندارد به خوبی توانستند درصد سبزشدن و استقرار گیاه
سرررورگوم در مزرعررره را پررریشبینررری کننرررد .اکیررردی
( )Akidi, 2016با بررسی روی  7رق یونهه گزارش کرد
کره برین تارداد سرراقه اصرلی در بوتره در شررایط مزرعرره و

119

مواد و روشها
در این تحقی به منظور مشالاه خصوصریات مررتبط برا
جوانهزنی ،آزمون جوانهزنی و تسری پیری بذر و همچنین
ظهور گیاهچه در مزرعه تا رسیدن به عملکرد علوفه در 11
رقرررر و ترررروده شرررربدر از  9گونرررره :شرررربدر ایرانرررری
( T. resupinatumتوده یرک چرین و چنرد چرین) ،شربدر
برسری ( T. alexandrinumلیترو ،سراکرومونت ،الکرس،
تررروده تولیررردی کررررج و مرررولتی کرررات) و شررربدر قرمرررز
( T. pretenseتوده تولیدی کرج ،کلوبارا ،توده دفترر فنری
مرت و تولیدی فائو) که تولید و گرواهی شرده سرا 1932
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نها و برذر کررج بودنرد،
آزمایشهای زیر اجرا گردید.

مؤلاررههررای جوانررهزنرری در آزمایشررگاه ارتبرراط مانرریداری

آزمون جوانهزنی

وجود دارد.

برررای سررنهش خصوصرریات آزمایشررگاهی ،آزمررون

محققان اعتقاد دارنرد کره عرالوه برر کیایرت مشلروم

جوانررهزنرری روی بررذور شرربدر در آزمایشررگاه تحقیقرراتی

غذایی و خوش وراکی شربدر ،ایرن علوفره در دامهرا نارخ

دانشررگاه آزاد اسررالمی واحررد اهررواز در محرریط پتررری در

ایهاد نمریکنرد .همچنرین ،برذرها بایرد دارای جوانرهزنری

ژرمیناتور (مد  )PDG-300با دمای  21درجه سانتیگرراد

مناسب و قوه نامیه کرافی جهرت رشرد و نمرو گیراه جدیرد

انهام گردید .هرر واحرد آزمایشری شرامل  18عردد برذر و

باشد .بره طرور مامرو برذرها بررای براقی مانردن در یرک

آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  1تکرار اجرا شد.

شرایط زنرده مانردن مناسرب از زمران برداشرت ترا کاشرت

کلیرره بررذور بررا محلررو آم ژاو  %1برره مرردت  1دقیقرره

مهدد در انبار ذخیره میشوند .بنابراین لزوم تایین بنیه بذر

ضدعاونی و سرپس برا آم مقشرر شستشرو داده شرد ،و در

به عنوان شاخش کیای بذر ضروری است .جلوگیری یا به

پتریهای استریل شده قرار داده شردند .دمرای آزمایشرگاه

حداقل رساندن کاهش کیایت بذر و قابلیت حیات در طی

در زمان اجرای آزمرایش  21درجره سرانتیگرراد برود21 .

انبار کردن به منظور کاشت در فصو بادی برای گیاهران

ساعت پس از مرطوم نمودن بذور ،شمارش برذور جوانره

زراعی حیاتی و ضرروری اسرت (.)Bewley et al., 2013

زده در یک ساعت مش ش ادامه یافت .مایار بذور جوانره

بر این اساس مشالاهای به منظور ارزیابی آزمرونهرای بنیره

زده خروج ریشهچه به اندازه  2میلیمتر و یا بیشتر برود .در

بذر در ارتباط با ظهرور گیاهچره در مزرعره و عملکررد در

طررو آزمررایش در صررورت نیرراز آم مقشررر اضررافه شررد.

شبدر انهام شد .هدف از انهام ایرن مشالاره تایرین ارتبراط

شمارش تا زمانی که دو روز پشت سر ه جوانره جدیردی

بررین ویژگرریهررای جوانررهزنرری در شرررایط آزمایشررگاهی و

ظاهر نشد (به مدت  11روز) ادامه یافت .در پایان آزمایش

آزمون تسری پیری بذر تا ظهور گیاهچه شبدر در شررایط

با نمونهگیری از هر پتری وزن تر  18گیاهچه از هرر واحرد

مزرعرره برررای  11رق ر شرربدر بررا روش تهزیرره همبسررتگی

آزمایش مورد سرنهش قررار گرفرت .سرپس وزن خشرک

متاارف و همچنین تایین سه نسبی هر یرک از متییرهرای

آنها پرس از قررار دادن بره مردت  21سراعت در دمرای 78

این رابشه میباشد.

درجرره سررانتیگررراد در آون تایررین شررد .در ایررن آزمررایش
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درصررد جوانررهزنرری براسرراس رابشرره زیررر محاسرربه گردیررد

کشت در مزرعه

):)Scote et al., 1984

برای بررسی خصوصریات مزرعرهای ارقرام ،کشرت در
مزرعهای واقر در حومره شهرسرتان شوشرتر برا م تصرات

(رابشه )1
 ×188تعداد بذور جوانه زده در دوره آزمايش = درصد جوانهزنی
كل بذور كاشته شده

سرعت جوانهزنی روزانه بر اساس فرمو زیرر محاسربه
شد ):)Kotowski, 1926

جیرافیایی  92دقیقه و  2درجه عرض شمالی و  10دقیقره و
 18درجه طو شرقی با  118متر ارتاا از سشت دریا اجررا
شررد .برردین ترتیررب در ترراریخ  17آبرران مرراه  1932باررد از
آمادهسازی زمین آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با  9تکرار اجرا گردید .هر واحد آزمایشی شرامل

(رابشه )2

100

n

)  n(n  DN

G.S 

 :G.Sسرعت جوانهزنی روزانه :n ،تارداد برذور جوانره
زده در روزهای شمارش جوانهزنی :DN ،تارداد روزهرای
شمارش دوره جوانهزنی

 1ردیف کاشت بره طرو  9مترر و فاصرله برین ردیرف 18
سانتیمتر و فاصله برین دو بوتره  0سرانتیمترر برود .آبیراری
بشور مامو هر هاتره یکبرار در صرورت نیراز انهرام شرد.
کودهررای مررورد نیرراز بررر اسرراس توصرریه فنرری شررامل 118
کیلرروگرم اوره و نیررز  18 ،08و  28کیلرروگرم در هکتررار
فساات آمونیوم و سولاات پتاسی و روی مصرف شرد10 .

آزمون تسریع پیری

برای انهام آزمون تسری پیری ،برذور ارقرام شربدر بره
مدت  1روز ( 36ساعت) در داخرل ژرمینراتور برا رطوبرت
نسبی  188درصد و دمای ابت  11درجه سانتیگرراد قررار
گرفتند تا فرسروده شروند .در پایران دوره مرذکور برذور از
ژرمیناتور خارج شده و جوانرهزنری و سرایر صراات آنهرا
مشرررررابه آزمرررررون جوانرررررهزنررررری بررسررررری گردیرررررد

ساعت باد از کاشت در یک ساعت مشر ش هرر روز ترا
زمررانی کرره دیگررر گیاهچرره جدیرردی در دو روز مترروالی
مشاهده نگردید شمارش گیاهچههای کل کررت صرورت
گرفت .متییرهای درصد ظهرور گیاهچره و سررعت ظهرور
گیاهچه (تاداد در ساعت) توسط برنامه  Germinمحاسربه
گردید (.)Soltani et al., 2002

(.)Diederichsen and Jones-Flory, 2005
جدو  -1مش صات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش
Table 1- Physical and chemical characteristics of experiment site soil
عم 11-98

عم 11-8

(سانتیمتری)

(سانتیمتری)

)15-30 (cm
رسی

)0-15 (cm
رسی

بافت خاک

Clay

Clay

Soil texture

خصوصیات خاک
Soil characteristics

عم 11-98

عم 11-8

(سانتیمتری)

(سانتیمتری)

)15-30 (cm

)0-15 (cm

خصوصیات خاک
Soil characteristics

7.7

7.6

pH

14.1

14.5

)CEC (mol/kg

3.06

3.1

EC×10-³

1.25

1.3

OM%

0.063

0.065

نیتروژن

0.73

0.76

OC%

21

22

40.5

36.5

CACO%

305

300

)Nitrogen (%
فسار
)Phosphore (PPM
پتاسی
)Potassium (PPM
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برای تایین میزان عملکررد علوفرهی ترر در مرحلره 18

اختصاص یافت .سرعت جوانهزنری یکری از شراخشهرای

درصد گلدهی ،کل هر کرت به مساحت مش ش نی مترر

مه در تایین کیایت بذر میباشد .هر چره برذرهای ارقرام

مرب برداشت و پس از توزین وزن آنها عملکررد علوفرهی

م تلف بتوانند ،در مدت زمان کمتری درصرد جوانرهزنری

تر بر حسب تن در هکتار محاسبه گردید .سپس بره منظرور

بیشررتری داشررته باشررند از سرررعت جوانررهزنرری بیشررتری

تایین عملکرد علوفه خشک به مدت  21سراعت در دمرای

برخوردارند .سرعت جوانهزنری در برذرهای برا بنیره براالتر

 71درجه سانتیگراد درون آون قرار داده شد .صات ارتاا

بیشتر از بذرهای برا بنیره پرایینترر اسرت .بیشرترین وزن ترر

بوته و تاداد ساقه اصلی در بوته با برداشت  18بوتره بشرور

گیاهچه به شربدر برسری مرولتی کرات برا  2/6گررم تالر

تصادفی از خشوط دوم و چهرارم هرر کررت انردازهگیرری

داشت و این رق برا تروده شربدر یرک چرین ،چنرد چرین،

شد.

برسرری لیتررو ،برسرری سرراکرمونت ،برسرری الکررس ،برسرری
تهزیه واریانس ،مقایسه میانگین (با استااده از آزمرون

تولیدی کرج ،قرمز تولیدی کرج و قرمز کلوبرار اخرتالف

دانکن در سشت احتما  )%1و تهزیه همبستگی متاارف با

مانیداری نداشت .کمترین وزن تر گیاهچه به توده شربدر

استااده از نرمافزار آماری  SASنس ه  3/2انهام شد.

قرمز دفتر فنی و قرمز فائو با  8/01و  8/31گررم اختصراص
یافت .بیشترین وزن خشک گیاهچه به رقر برسری مرولتی

نتایج و بحث
آزمون جوانهزنی

همانشور که در جدو  2مش ش است ارقام و تودهها
از نظر کلیه صاات اختالف مانیدار دارند .ارقام و تودهها
در  9گونه مرورد آزمرایش اخرتالف مانریداری از لحراظ
درصد جوانهزنی نشان دادند .بیشترین درصد جوانهزنی بره
شبدر برسی مولتی کات برا  188درصرد جوانرهزنری تالر
داشت و این رقر برا تروده چنردچین ،برسری لیترو ،برسری
سرراکرومونت ،برسرری الکررس و تولیرردی کرررج اخررتالف
مانیداری نداشت .کمترین درصد جوانهزنی به توده یک
چررین و شرربدر قرمررز تولیرردی فررائو بررا  60و  62درصررد
اختصاص یافت .بیشترین سرعت جوانهزنی روزانه به شبدر
برسی ساکرومونت و مولتی کات ( 11/89و  11/7برذر در
روز) تال داشت و این ارقرام برا تروده شربدر چنرد چرین،
برسی لیتو ،برسی الکس ،برسی تولیدی کرج ،قرمرز دفترر
فنرری و قرمررز تولیرردی فررائو اخررتالف مانرریداری نداشررتند.
کمترین سرعت جوانهزنی به توده شبدر یرک چرین ،قرمرز
تولیدی کرج و قرمز کلوبارا با  7/3 ،3/2و  3/7بذر در روز

کات با  1/92گرم تال داشت و این رقر برا ارقرام برسری
لیترو ،برسرری سراکرمونت و قرمررز تولیردی کرررج اخررتالف
مانیداری نداشت (جدو  .)9چون این آزمرایش آزمرون
جوانهزنی است و انتظار میرفت که کلیه ارقرام و ترودههرا
جوانهزنی در حدود صد در صد داشته باشند لکن مشاهده
گردید که توده شبدر یک چین ،شبدر قرمز کلوبار ،شبدر
قرمرز دفترر فنری ،و شرربدر قرمرز تولیردی فرائو از درصررد و
سرعت جوانهزنی مشلوبی برخروردار نبودنرد .بشروری کره
درصد جوانهزنی آنها حتی  38درصد نمیباشد .چون ایرن
بذور حاصل سا  1932موسسرهی اصرالح و تهیره نهرا و
بذر میباشد و این آزمایش نیز در این سا پذیرفتره اسرت
پس دلیل آن را میتوان خوام بذر دانسرت ،کره برا نترایج
جلررودار ( )Jelodar, 2015بررر روی  0ژنوتی ر

سررورگوم

علوفهای مشابقت دارد .اما ارقرام گونرهی Alexandrinum

بررویژه شرربدر برسرری مررولتی کررات از درصررد جوانررهزنرری،
سرررعت جرروانیزنرری و شرراخشهررای رشرردی ماننررد وزن
خشک گیاهچره مشلروبی برخروردار بروده و برترر از سرایر
ارقام خصوصاً دو گونه شبدر ایرانی و شبدر قرمز میباشد.
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 تهزیه واریانس (میانگین مرباات) صاات بررسی شده در ارقام و تودههای شبدر در آزمون جوانهزنی-2 جدو
Table 2- Analysis of variance (means of square) of studied traits in clover cultivars and accessions in
germination test
درصد جوانهزنی

سرعت جوانهزنی روزانه

وزن تر گیاهچه

وزن خشک گیاهچه

(df)

Germination
percent

Daily germination
rate

Seedling fresh
weight

Seedling dry
weight

10

76.52*

29.5**

0.25*

0.1**

33

15.67

5.9

0.0065

0.004

4.3

5.5

2.1

3.7

مناب تیییرات

درجه آزادی

Source of variance
ارقام و تودهها
Cultivars and accessions
خشا
Error
)%( ضریب تیییرات
C.V. (%)

 درصد1  درصد و1  به ترتیب غیرمانیدار و مانیدار در سشت احتما:**  * و،ns
ns

, * and**: non significant and significant at 5% and 1% probability levels.

 مقایسه میانگین صاات بررسی شده در ارقام و تودههای شبدر در آزمون جوانهزنی-9 جدو
Table 3- Mean comparison of studied traits in clover cultivars and accessions in germination test

گونه
Species

ارقام و تودهها
Cultivars and
accessions
یک چین

شبدر ایرانی
T. resupinatum L.

One cut
چند چین
Multi cut
لیتو
Lito
ساکرومونت

شبدر برسی
T. alexandrinum L.

Sucromont
الکس
Alex
تولیدی کرج
Tolidi-e-Karaj
مولتی کات
Multicut
تولیدی کرج
Tolidi-e-Karaj
کلوبارا

شبدر قرمز
T. pratense L.

Kulubara
دفتر فنی مرت
Daftare Fani
Martae
تولیدی فائو
Tolidi-e-FAO
Mean میانگین

درصد

سرعت جوانهزنی

جوانهزنی

روزانه

Germinati
on percent

Daily
germination rate

68c

9.2b

1.32ab

0.81b

99ab

13.1ab

1.6ab

0.95b

94ab

12.6ab

1.08ab

1.02ab

97ab

15.03a

1.2ab

1.07ab

99ab

10.2ab

1.4ab

0.9b

99ab

11.7ab

1.3ab

0.73ab

100a

15.7a

2.6a

1. 3a

91ab

7.9b

1.3ab

1.06ab

88b

9.7b

1.5ab

0.82b

79b

12.6ab

0.85b

0.33b

62c

11.2ab

0.95b

0.53b

88.7

10.8

1.4

0.94

)وزن تر گیاهچه (گرم
Seedling fresh
weight (gr)

وزن خشک گیاهچه
)(گرم
Seedling dry
weight (gr)

. اختالف مانیداری ندارند%1 میانگینهایی که دارای حروف مشترک میباشند بر اساس آزمون دانکن در سشت احتما
Mean in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability
level, using Duncan’s Multiple Range Test.
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آزمون تسریع پیری بذر

میتوان به پراکسیداسیون چربیهرا ،خسرارت بره غشراهای

نتایج تهزیه واریانس در جدو  1نشان داد برین ارقرام

سررلولی ،آسرریب برره فرآینررد سررنتز  RNAت ریررب ،DNA

از نظر کلیه صاات مورد بررسی اختالف مانیداری وجود

رسررروم و غیرفارررا شررردن آنرررزی هرررا اشررراره کررررد

دارد .نتررایج مقایسرره میررانگین (جرردو  )1نشرران داد کرره

(.)Lehner et al., 2008

بیشترین درصد جوانهزنی به شربدر برسری مرولتی کرات و

بیشترین سرعت جوانهزنی به شبدر برسی مولتی کرات

ساکرومونت با  39و  31درصد تالر داشرت و ایرن ارقرام

( 1/1بذر در روز) تال داشت و این زق با کلیه ارقام بهز

نسبت به درصد جوانهزنی در آزمون جوانهزنی به ترتیب 7

توده شبدر یک چین و برسی لیتو کره در گرروه دوم قررار

و  9درصد کاهش داشتند (جدو  .)9ایرن ارقرام برا تروده

گرفتند اخرتالف مانریداری نداشرت .سررعت جوانرهزنری

چند چین ،برسی لیتو ،برسی تولیدی کرج و قرمز تولیدی

روزانه از  18/0بذر در روز در آزمرون جوانرهزنری بره 1/1

فائو اختالف مانیدار نداشتند .کمترین درصد جوانرهزنری

بذر در روز در آزمون تسری پیری کاهش یافرت .سررعت

به توده یک چین و شبدر قرمز کلوبارا برا  20و  91درصرد

جوانهزنی در مهمو نسبت به آزمون جوانهزنی  13درصد

اختصرراص یافررت .و ایررن ارقررام نسرربت برره شرررایط آزمررون

کرراهش نشرران داد (جررداو  9و  .)1افررزایش مرردت زمرران

جوانهزنی به ترتیب  18و  17درصد کاهش داشرتند .نترایج

جوانهزنی در بذرهای فرسوده شده باعث کراهش سررعت

آزمون جوانهزنی و تسری پیری جداو  9و  1نشان داد که

جوانهزنی میشود ( .)Bailly et al., 2000کاهش سررعت

میررانگین درصررد جوانررهزنرری از  00/7درصررد در شرررایط

جوانررهزنرری احتمرراالً برردلیل وقارره ایهرراد شررده در شرررو

آزمون جوانهزنی به  63/7درصد در تسرری پیرری کراهش

جوانهزنی در بذرهای پیر شده است .علت وقاه ایهاد شده

یافت .که در مهمو کاهش  21درصدی نسبت به آزمون

احتماالً این است که بذر بررای تررمی خسرارتهرای وارد

جوانه زنی مشاهده گردید (جداو  9و  .)1کاهش درصرد

شده به غشاء و دیگر قسمتهرای سرلو و همچنرین آغراز

جوانهزنی در ا ر تسری پیری را میتوان به ت ریب غشرای

مهدد سیست آنتی اکسیدانتی و جلروگیری از برروز ترنش

میتوکندریایی که منهر به کاهش انرژی عرضه شده بررای

اکسیداتیو نیاز به زمان دارد.

جوانرهزنری مریشرود ،دانسرت ( .)Gidrol et al., 1998در
اکثر تحقیقات مشاهده شده است ،که از دالیرل عمرده آن
جدو  -1تهزیه واریانس (میانگین مرباات) صاات بررسی شده در ارقام و تودههای شبدر در آزمون تسری پیری بذر
Table 4- Analysis of variance (means of square) of studied traits in clover cultivars and accessions in seed
accelerated aging test
وزن خشک گیاهچه

وزن تر گیاهچه

سرعت جوانهزنی روزانه

درصد جوانهزنی

درجه

Seedling dry
weight

Seedling fresh
weight

Daily
germination rate

Germination
percent

آزادی
)(df

Source of variance

*0.2

**0.005

*16.9

**322.2

10

ارقام و تودهها

0.05

0.0008

6

168.8

33

6.8

4.1

5.4

6.5

مناب تیییرات

Cultivars and accessions
خشا
Error
ضریب تیییرات ()%
)C.V. (%

 * ،nsو ** :به ترتیب غیرمانیدار و مانیدار در سشت احتما  1درصد و  1درصد
ns

, * and**: non significant and significant at 5% and 1% probability levels.
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جدو  -1مقایسه میانگین صاات بررسی شده در ارقام و تودههای شبدر درآزمون تسری پیری بذر
Table 5- Mean comparison of studied traits in clover cultivars and accessions in seed accelerated aging test
وزن خشک گیاهچه

وزن تر گیاهچه

سرعت جوانهزنی

(گرم)

(گرم)

روزانه

Seedling dry
)weight (gr

Seedling fresh
)weight (gr

Daily
germination rate

0.64ab

1.3ab

3.9b

28c

0.43ab

1.5ab

4.5ab

80ab

0.44ab

1.5ab

3.8b

86ab

0.73a

1.1b

4.3ab

93a

0.43ab

1.3ab

4.9ab

53b

0.54ab

1.2ab

4.5ab

82ab

0.52ab

2.5a

5.5a

94a

0.64ab

0.88b

4.5ab

62b

0.55ab

1.3ab

4.3ab

31c

0.44ab

0.72b

4.5ab

78b

0.1b

0.90b

4.3ab

80ab

0.5

1.3

4.5

69.7

درصد جوانهزنی

ارقام و تودهها

Germination
percent

Cultivars and
accessions
یک چین
One cut
چند چین

گونه
Species

شبدر ایرانی
T. resupinatum L.

Multi cut
لیتو
Lito
ساکرومونت
Sucromont
الکس
Alex
تولیدی کرج

شبدر برسی
T. alexandrinum L.

Tolidi-e-Karaj
مولتی کات
Multicut
تولیدی کرج
Tolidi-e-Karaj
کلوبارا
Kulubara
دفتر فنی مرت
Daftare Fani
Martae
تولیدی فائو

شبدر قرمز
T. pratense L.

Tolidi-e-FAO
میانگین Mean

میانگینهایی که دارای حروف مشترک میباشند بر اساس آزمون دانکن در سشت احتما  %1اختالف مانیداری ندارند.
Mean in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level,
using Duncan’s Multiple Range Test.

بیشترین وزن تر گیاهچه به شبدر برسی مولتی کات با

سایر ارقام و تودهها مانند توده شبدر یک چین ،چند چین،

 2/91گرم تال داشت و این رق با کلیه ارقام بهرز برسری

برسی لیتو ،برسری الکرس ،برسری تولیردی کررج ،برسری

ساکرومونت ،قرمز تولیدی کرج ،قرمرز دفترر فنری مرتر و

مولتی کات  ،قرمز تولیدی کرج ،قرمز کلوبارا و قرمز دفتر

قرمز تولیردی فرائو اخرتالف مانریداری نداشرت .وزن ترر

فنرری مرترر اخررتالف مانرریداری نداشررت .کمترررین وزن

گیاهچه از  1/1گرم در آزمون جوانهزنری بره  1/9گررم در

خشک گیاهچه به توده قرمز تولیدی فائو با  8/1گرم تال

آزمون تسری پیری کاهش یافت .که این کاهش به میرزان

داشررت .وزن خشررک گیاهچرره از  8/31گرررم در آزمررون

 6درصد میباشد .بیشرترین وزن خشرک گیاهچره بره رقر

جوانهزنری بره  8/1گررم در آزمرون تسرری پیرری کراهش

برسی ساکرومونت با 8/79گرم تال داشت و این رقر برا

یافت ،وزن خشک گیاهچه در مهمرو نسربت بره آزمرون

ارزیابی ،جوانه زنی ،بنیه بذر و ...
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جوانهزنی  10درصد کاهش نشان داد (جداو  2و .)1کره

 )2میباشد .دلیل کاهش  11درصردی ظهرور گیاهچره در

نشان دهنده اینست که آزمون تسری پیرری برر روی کلیره

مزرعه را میتوان به عوامل محیشی مانند سر تی خراک و

خصوصیات مورد بررسری در آزمرایش مرؤ ر بروده اسرت.

غیره نسبت داد .بیشترین سرعت ظهور گیاهچره در مزرعره

جلررودار ( )Jelodar, 2015بررا بررسرری روی  0ژنوتیرر

به شبدر برسی مولتی کات و برسی سراکرومونت برا 19/7

سورگوم علوفهای گرزارش کررد کره پیرری برذرها سربب

و  19/2بذر در ساعت تال داشت .کمترین سرعت درصد

کاهش درصد جوانهزنی ( 93درصد) ،سرعت جوانره زنری

ظهور گیاهچه در مزرعره بره برسری تولیردی کررج ،قرمرز

( 90درصررد) ،طررو گیاهچرره ( 11درصررد) و وزن تررر (18

کلوبررار و تولیرردی فررائو بررا  3/6و  3/1بررذر در سررراعت

درصد) و خشک گیاهچه ( 19درصد) گردید .پیرری برذر

اختصرراص یافررت .سرررعت ظهررور گیاهچرره در مزرعرره در

پروتررون غشررای پالسررمایی

مزرعررره مررریتوانرررد کرررارایی مشلررروبی از اسرررتقرار باشرررد

سرربب کرراهش فاالیررت پم ر

( )H+-ATPaseمریشرود (.)Sveinsdottir et al., 2009
کاهش فاالیت آنزی  H+-ATPaseممکرن اسرت بره چنرد

(.)Kelly and Raymond, 1988; McDonald, 1994
بیشترین ارتاا بوته به برسری تولیردی کررج و برسری

طری ر سرربب کرراهش جوانررهزنرری و کرراهش طویررل شرردن

مررولتی کررات بررا  31/18و  30/6سررانتی متررر تالر داشررت.

ریشهچه گرردد .او اینکره ایرن کراهش در فاالیرت پمر

کمترین ارتاا بوته به توده شبدر یک چین و چند چین با

پروتونی در غشای پالسمایی باعث کاهش نیروی محرکره

 23/90و  26/92سانتی متر اختصاص یافت .بیشترین تاداد

الزم برای جذم فاا مواد اسرمزی نظیرر یرونهرا و قنردها

ساقه اصلی در بوته به رق برسی مولتی کات با  20سراقه و

توسط سلو هرای در حرا توسراه شرده و در نتیهره فشرار

کمترین تاداد ساقه اصلی در بوته به توده شبدر یک چرین

تورگر الزم جهت توساه سرلو کر مریشرود .دلیرل دوم

با  18ساقه تال داشت .بیشترین عملکرد علوفه خشرک بره

می تواند ناشی از کاهش اسیدی شدن دیواره سرلولی و در

رقر شرربدر برسرری مررولتی کررات ( 3/26تررن در هکتررار) و

نتیهرره پررایین بررودن قابلیررت اتسررا دیررواره سررلولی باشررد.

کمترین عملکرد علوفه خشک به رق شبدر قرمرز کلوبرارا

همچنررین کرراهش فاالیررت آنررزی  H+-ATPaseمرریتوانررد

( 9/13تررن در هکتررار) تال ر داشررت (جرردو  .)7 ،راس و

باعررث اخررتال در تارراد  H+و در نتیهرره برره هر خرروردن

همکاران ( )Russ et al., 2011اعالم نمودند که عملکررد

متابولیسرررر سررررلو هررررای در حررررا رشررررد گررررردد

علوفه شبدر برسی بستگی به شررایط آم و هروائی منشقره

(.)Sveinsdottir et al., 2009

دارد .چرراترون ( )Chatteron, 2001نشرران داد کرره بشررور

آزمایش مزرعه

همانشور که در جدو  6مشر ش اسرت برین ارقرام و
تودههرا از نظرر کلیره صراات مرورد بررسری بهرز سررعت
سبزشرردن و عملکرررد علوفرره خشررک اخررتالف مانرریداری
وجود داشت .نتایج مقایسه میرانگین (جردو  )6نشران داد
که بیشترین درصد سبز شدن به شبدر برسی سراکرومونت
و برسی مولتی کات با  38و  32درصد تال داشت و ایرن
ارقام با سایر ارقام و تودهها بهز برسی الکس با  11درصد
اختالف مانیداری نداشتند .میانگین درصد ظهور گیاهچه
در مزرعه  71درصد میباشد که با توجه به اینکه میرانگین
درصد جوانهزنی در آزمون جوانهزنی  03درصرد (جردو

میانگین عملکرد علوفره خشرک شربدر برسری  7/1ترن در
هکتار است .که با نتایج این آزمایش هم وانی دارد .زیررا
میانگین عملکرد علوفره خشرک کلیره ارقرام شربدر برسری
(جدو  )7برابر با  7تن در هکترار مریباشرد .برا توجره بره
اینکه این آزمایش با برداشت یک چرین صرورت پذیرفتره
است و عمدتاً بیشترین میرزان علوفره خشرک در چرین او
میباشد و نظر به اینکه شبدر برسی بسته به شرایط اقلیمری
و نو زراعت  9تا  7چین علوفه در سا برداشت میشرود
( .)Heidari Sharif Abadi and Dorri, 2011بنرابراین
توصیه میشود در شما خوزستان از ارقام شبدر برسری و
بویژه مولتی کات جهت کاشت استااده شود.
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 تهزیه واریانس (میانگین مرباات) صاات بررسی شده در ارقام و تودههای شبدر در مزرعه-6 جدو
Table 6- Analysis of variance (means of square) of studied traits in clover cultivars and accessions in field
درصد ظهور گیاهچه در

سرعت ظهور گیاهچه

مناب تیییرات

درجه آزادی

Source of variance

(df)

مزرعه

در مزرعه

Seedling field
emergence percent

Seedling field
emergence rate

بلوک

2

16.32ns

10
20

Block
ارقام و تودهها
Cultivars and
accessions
خشا
Error
)%( ضریب تیییرات

تاداد ساقه اصلی
ارتاا بوته

در بوته

عملکرد علوفه
خشک

Height of
plant

The number
of stem in
plant

Dry forage
yield

3.4ns

311.3*

39.63ns

1.73ns

223.4**

16.8ns

4240.3*

296.15*

0.98ns

12.7

150

100.4

31.68

0.87

6.5

7.5

17.9

34

15.2

C.V. (%)

 درصد1  درصد و1  به ترتیب غیرمانیدار و مانیدار در سشت احتما:**  * و،ns
ns, * and**: non significant and significant at 5% and 1% probability levels

 مقایسه میانگین صاات بررسی شده در ارقام و تودههای شبدر در مزرعه-7 جدو
Table 7- Mean comparison of studied traits in clover cultivars and accessions in field
درصد ظهور
گونه
Species

ارقام و تودهها
Cultivars and
accessions

یک چین
شبدر ایرانی
T. resupinatum L.

One cut
چند چین
Multi cut
لیتو
Lito
ساکرومونت

شبدر برسی
T. alexandrinum L.

Sucromont
الکس
Alex
تولیدی کرج
Tolidi-e-Karaj
مولتی کات
Multicut
تولیدی کرج
Tolidi-e-Karaj
کلوبارا

شبدر قرمز
T. pratense L.

Kulubara
دفتر فنی مرت
Daftare Fani Martae
تولیدی فائو

گیاهچه در مزرعه

سرعت ظهور
گیاهچه در مزرعه

ارتاا بوته

تاداد ساقه اصلی

)(سانتیمتر

در بوته

Height
of plant
(cm)

The number
of stem in
plant

عملکرد علوفه
خشک (تن در
)هکتار

Seedling field
emergence
percent

Seedling
field
emergence
rate

79ab

10.3b

29.38d

10e

5.73c

72ab

11.3b

26.32d

19c

6.52bc

86ab

11.8b

54c

23b

6.22bc

92a

13.2a

68.93b

22b

5.98c

54c

8.4cd

44.98cd

24b

6.48bc

85ab

9.6c

91.10a

24b

7.22b

90a

13.7a

98.6a

28a

9.26a

69ab

10.6b

49.94cd

18c

4.89c

70ab

9.4c

49.94cd

16c

3.49e

63ab

8.6cd

52.82c

14d

6.11bc

Dry forage
yield
(ton/ha)

66ab
9.4c
50.49c
5.67c
15d
Tolidi-e-FAO
. اختالف مانیداری ندارند%1 میانگینهایی که دارای حروف مشترک میباشند بر اساس آزمون دانکن در سشت احتما

Mean in each column followed by similar letter(s), are not significantly different at 5% probability level, using Duncan’s
Multiple Range Test.
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تجزیه همبستگی متعارف بین خصوصیات مزرعه و
آزمون جوانهزنی

بررسی متییرهای متاارف برای ویژگیهرای سبزشردن
در مزرعه و ویژگیهای جوانهزنی نشان داد کره دو جارت
متییر متاارف پر اهمیت به نرامهرای  F1و  L1برا همبسرتگی
 8/36و  F2و  L2با همبستگی  8/00وجود داشرتند .درصرد
توجیه واریانس متییرهای سبزشدن در مزرعه و جوانهزنری
توسط جارت متییرر متارارف او برابرر برا 1و 2؛ 3و  11و
جاررت متییررر متاررارف دوم  6و  21درصررد بررود .محاسرربه
ضرایب همبستگی بین ویژگیهرای سبزشردن درمزرعره و
ویژگیهای جوانهزنی نشان داد کره در متییرر متارارف F1

تاداد ساقه اصلی در بوتره بیشرترین نقرش را داشرت ،زیررا
ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متییرهای مورد بررسی
و متییرهای متاارف برای آن  8/71بود .در متییرر متارارف
 L1درصد جوانهزنی و سرعت جوانهزنی بیشترین نقرش را

161

عملکررررد علوفررره در مزرعررره وجرررود داشرررت .در برررین
آزمایشهرای قردرت برذر ،آزمرون جوانرهزنری اسرتاندارد
قابلیت باالیی برای پیش بینی عملکرد علوفره در مزرعره را
داشتند .پاسمارتی و همکاران ( )Pasmarti et al., 1995با
مشالاه بر روی یک ژنوتی شبدر ساید نشان دادند که بین
توانایی رشد اولیه گیاهچه در شرایط پتری دیش و رشد و
تولید ماده خشک بوتهها در شررایط مزرعره ارتبراط قروی
وجود دارد .این گزارش توسط محققان دیگری نیز به بت
رسررریده اسرررت ( .)Pahlavani et al., 2009اکیررردی
( )Akidi, 2016با بررسی روی  7رق یونهه گزارش کرد
که برین تارداد سراقه اصرلی در بوتره در شررایط مزرعره و
مؤلارههررای جوانرهزنرری در آزمایشرگاه ارتبرراط مانرریداری
وجود دارد.
تجزیه همبستگی متعارف بین خصوصیات مزرعه و
آزمون تسریع پیری بذر

داشتند ،زیرا ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متییرهای

بررسی متییرهای متاارف برای ویژگیهرای سبزشردن

مورد بررسی و متییرهای متارارف بررای آن هرا بره ترتیرب

در مزرعه و ویژگیهای تسری پیری بذر نشان داد که یک

 8/06و  8/66بودند (جدو  .)0به عبارت دیگر بین درصد

جات متییر متاارف پر اهمیت به نام  F1و  A1با همبسرتگی

و فوریت جوانهزنی در آزمایشگاه و تاداد ساقه در بوته در

 8/73وجررود داشررت .درصررد توجیرره واریررانس متییرهررای

مزرعه ارتباط مانی داری وجود دارد .در متییر متاارف F2

سبزشرردن در مزرعرره و تسررری پیررری توسررط جاررت متییررر

ارتاا بوته بیشترین نقش را داشت زیرا همبستگی محاسبه

متاررارف برابررر بررا 1و 2؛  11و  11درصررد بررود .محاسرربه

شده بین متییر مرورد بررسری و متییرر متارارف بررای آنهرا

ضرایب همبستگی بین ویژگیهرای سبزشردن در مزرعره و

 8/77بررود (جرردو  )0درمتییررر متاررارف  L2وزن خشررک

ویژگیهای تسری پیری بذر نشان داد که در متییر متاارف

گیاهچه بیشترین نقش را داشت .زیررا همبسرتگی محاسربه

 F1عملکرد علوفه خشک و ارتاا بوته بیشرترین نقرش را

شده بین متییر مرورد بررسری و متییرر متارارف بررای آنهرا

داشتند ،زیرا ضرایب همبستگی محاسبه شده بین متییرهای

 8/691بررود .بنررابراین بررین ارتاررا بوترره در مزرعرره و وزن

مورد بررسی و متییرهای متارارف بررای آن هرا بره ترتیرب

خشک گیاهچه در شرایط آزمایشرگاه ارتبراط مانریداری

8/61و  8/73بود .بنابراین متییر متاارف عملکرد و رشد در

وجررود دارد .از جم ر بنرردی نتررایج مشر ش شررد کرره بررین

مزرعه نام گرفت .در متییر متاارف  A1درصد جوانهزنی و

خصوصیات ساقه در مزرعه و مؤلاههای جوانهزنی و رشرد

سرعت جوانهزنی بیشترین نقش را داشرتند ،زیررا ضررایب

در آزمایشگاه ارتباط مانریداری وجرود دارد .دماونردی و

همبسررتگی محاسرربه شررده بررین متییرهررای مررورد بررسرری و

همکراران ( )Damavandi et al., 2009برا بررسری روی

متییرهای متاارف برای آنها به ترتیب  8/61و 8/79بودند.

ارقررام سررورگوم گررزارش دادنررد کرره همبسررتگی مثبررت و

بنرابراین متییرر متارارف درصرد و فوریرت جوانرهزنری نرام

مانیداری بین آزمایش قدرت بذر با درصرد سبزشردن ترا

گرفت .بنابراین بین فوریت جوانرهزنری در شررایط تسرری
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پیری بذر و رشد در مزرعه ارتباط مانریداری وجرود دارد

همبستگی مانیداری وجود دارد .بنرابراین آزمرون تسرری

(جدو  .)3جلرودار ( )Jelodar, 2015نشران داد کره برین

پیری بذر و آزمون جوانهزنری بره خروبی توانسرتند درصرد

درصد و سرعت جوانهزنی و سبزشدن و تولید زیست توده

سبزشدن و استقرار گیراه سرورگوم علوفرهای در مزرعره را

در مزرعه با آزمون جوانهزنی و آزمون تسرری پیرری برذر

پیشبینی کنند.

جدو  -0متییرهای متاارف برای خصوصیات مزرعه و آزمون جوانهزنی در ارقام و تودههای شبدر
Table 8- Canonical variables for field properties and germination test in clover cultivars and accessions
درصد توجیه

متییرهای متاارف برای خصوصیات آزمون

درصد توجیه واریانس

The
percentage of
variance
explained

جوانهزنی ()L
Canonical variables for
)germination test properties (L

The percentage
of variance
explained

0.51
0.21
0.13
0.13

L1=2.01c1-1.24c2-0.201c3+1.04c4
L2=-2.12c1-1.02c2+1.721c3+0c4
L3=-5.421c1+7.213c2+1.024c3+0c4
L4=-6.345c1-7.14c2+0.417c3+0c4

0.09
0.06
0.04
0.01

واریانس

*
0.96
0.88
0.62
0.37

متییرهای متاارف برای خصوصیات مزرعه ()F
Canonical variables for field properties
)(F
F1=-0.026q1-0.054q2-0.723q3
F2=-3q1-0.39q2-3.42q3-0q4-0.021q5
F3=-1.12q1+1.24q2+0.316q3+0q4-0.135q5
F4=0.24q1-0.142q2+0.654q3+0q4-1.27q5

ضرایب همبستگی ساده بین متییرهای مورد بررسی و متییرهای متاارف مرتبط برای ویژگیهای آزمون جوانهزنی و مزرعه در ارقام و تودههای شبدر
Simple correlation coefficients between studied variables and canonical variables related for germination test
and field in clover cultivars and accessions
متییرهای متاارف برای خصوصیات آزمون جوانهزنی
() L

متییرهای مورد

Canonical variables for germination
)test properties (L

بررسی

L4

L3

L2

L1

-0.165

0.002

0.249

0.86

-0.391

-0.109

0.158

0.66

-0.218

-0.21

0.634

-0.429

-0.485

-0.457

-0.441

0.337

متییرهای متاارف برای خصوصیات مزرعه ()F
Canonical variables for field
)properties (F

متییرهای مورد بررسی
Variables

Variables
F4

F3

F2

F1

درصد جوانهزنی
()c1

درصد ظهور گیاهچه در
0.129

0.232

0.423

0.079

Percent of
germination
سرعت جوانهزنی
()C2

Seedling field
emergence percent
سرعت ظهور گیاهچه در
-0.060

0.465

-0.312

0.229

Germination
rate
وزن خشک
گیاهچه ()c3

مزرعه ()q2
Seedling field
emergence rate
ارتاا بوته ()q3

0.55

0.38

0.77

0.36

Seedling dry
weight
وزن ترگیاهچه
()c4

مزرعه ()q1

Plant height

تاداد ساقه اصلی در بوته
0.35

0.51

0.49

0.75

Seedling
fresh weight
0.59

0.065

-0.322

-0.061

()q4
The number of stem
in plant
عملکرد علوفه خشک ()q5
Dry forage yield
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 متییرهای متاارف برای خصوصیات مزرعه و آزمون تسری پیری بذر در ارقام و تودههای شبدر-3 جدو
Table 9- Canonical variables for field properties and seed accelerated aging test in clover cultivars and
accessions
درصد توجیه
واریانس

)F( متییرهای متاارف برای خصوصیات مزرعه

متییرهای متاارف برای خصوصیات آزمون تسری
)A( پیری بذر

درصد توجیه
واریانس
The
percentage
of variance
explained

*

A1=2.01b1-1.24b2-0.29b3+0.201b4

0.51

0.79

0.08

A2=-2.12b1-1.02b2+1.721b3+0b4

0.21

0.67

F3=1.12q1+1.24q2-0q3+0.135q4-0.94q5

0.05

A3=-5.421b1+7.213b2+1.024b3+0b4

0.13

0.62

F4=0.24q1-0.142q2+0q3+0.03q4-1.27q5

0.03

A4=6.345b1-7.14b2+0.417b3+0b4

0.19

0.37

Canonical variables for field properties
(F)

The
percentage of
variance
explained

F1=-0.026q1-0.054q2-0q3-0.051q4-1.01q5

0.11

F2=603q1+0.39q2-0q3-0.021q4-1.21q5

Canonical variables for seed
accelerated aging test properties (A)

ضرایب همبستگی ساده بین متییرهای مورد بررسی و متییرهای متاارف مرتبط برای خصوصیات تسری پیری بذر و مزرعه در ارقام و تودههای شبدر
Simple correlation coefficients between studied variables and canonical variables related for seed accelerated
aging and field properties in clover cultivars and accessions

متییرهای مورد بررسی

)F( متییرهای متاارف برای خصوصیات مزرعه
Canonical variables for field
properties (F)

Variables
F1

F2

F3

بررسی
Variables

F4

درصد ظهور گیاهچه در
)q1( مزرعه

متییرهای متاارف برای خصوصیات آزمون تسری پیری
متییرهای مورد

Canonical variables for seed accelerated
aging test properties (A)
A1
A2
A3
A4

درصد جوانهزنی
0.069

0.513

0.242

0.139

)b1(

Seedling field
emergence percent

Percent of
germination

سرعت ظهور گیاهچه در

سرعت جوانهزنی

)q2( مزرعه

)A( بذر

0.345

-0.309

0.445

-0.040

Seedling field
emergence rate

)b2(

0.65

0.179

0.400

0.0178

0.73

0.231

-0.123

-0.363

0.324

0.564

-0.24

-0.231

0.401

-0.331

-0.429

-0.345

Germination
rate
وزن تر گیاهچه

)q3( ارتاا بوته
Height of plant

0.79

0.35

0.41

0.063

Seedling
fresh weight

تاداد ساقه اصلی در بوته
)q4(

)b3(

وزن خشک
0.40

-0.31

-0.23

-0.17

The number of
stem in plant

)b4( گیاهچه
Seedling dry
weight

عملکرد علوفه خشک
0.61

)q5(

-0.322

0.065

0.59

Dry forage yield

.استقرار ارقام هیبرید ذرت در مزرعه داشت

) مش ش نمودندShah et al., 2002( شاه و همکاران
که آزمرون تسرری پیرری براالترین همبسرتگی را برا میرزان

ممبینی و همکاران

DOI: 10.22034/ijsst.2018.108230.1020

161

جوانهزنی پیشبینی خوبی از سبزشدن به تولیدکننردگان و

نتیجهگیری

محققان برذر مریدهرد امرا بره تولیدکننردگان برذر توصریه
 عالوه بر آزمون،می شود برای تایین کیایت بذرهای شبدر
جوانهزنی از آزمون تسری پیری بذر نیز استااده کنند و برا
 بذرهایی با کیایت و قردرت،توجه به نتایج این دو آزمون
.بذر باال را به کشاورزان عرضه نمایند

 آزمرایش مهرزا9  گونه مورد بررسی و9 از جم بندی
) برتر از دوAlexandrinum( مش ش شد که گونه برسی
گونه دیگر بوده بنابراین ارقام این گونه بویژه شبدر برسری
 بشرور.مولتی کات برای تحقیقات بیشرتر توصریه مریشرود
کلرری نتررایج ایررن تحقی ر نشرران داد کرره در شرربدر آزمررون
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