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 دهيچك
د علوفـه در مراتـع بـا متوسـط          يـ جاد چراگـاه و تول    ي ا يباشد كه برا   يا م ي پا ي از گراسها  يكي )Guss. montanum Secale(يچاوداركوه

ـ  تول يها ستگاهين گونه در ا   ي از مشكالت عمده ا    يكي. ه شده است  يتوصشتر  يو ب متر   يلي م 300 يبارندگ ـ د بـذر، ر   ي زش بـذر بـوده كـه بـه         ي
 در  مـؤثر ن عوامل   ين مهمتر ييزش بذر و تع   ي متحمل به ر   يها  ن توده ي بهتر ي منظور مطالعه تنوع و معرف     به. شود يكاهش عملكرد دانه منجر م    

 ي خراسـان رضـو    يعـ ي و منابع طب   يقات كشاورز ي در مركز تحق   1385-86 ي در سالها  يقين زمان برداشت بذر تحق    يتر زش بذر و مناسب   ير
انگره و قطر محور سنبله، تعداد سنبلچه و بذر در سـنبله و             يسنبله، فاصله م  طول و وزن    صفات  .  اجرا شد  ي توده مختلف چاوداركوه   8 يرو

ج ينتـا .  روز انجـام شـد  10 نوبت بـه فاصـله هـر     5 يزش بذر ط  يدن بذر و ر   يرسل بذر،   يزمان تشك  ي و بررس  طول، عرض و وزن هزاردانه    
 حسـاس، بـا شكسـتن       يهـا   رمـاه در تـوده    يل ت ي از اوا   سخت شده و    در اواخر خرداد كامالً    ي مختلف چاوداركوه  يها  تودهبذر  نشان داد كه    

 هرچندكـه   ،م شـده  يپ حسـاس و مقـاوم تقسـ       ي به دو ت   ها  ن اساس توده  يبر ا . زش كرد ي شروع به ر   رهان سنبله، بذ  يمحور سنبله از باال به پائ     
ـ  كـه در ت )p >01/0( ان داد نشـ tپ با استفاده از آزمـون    ين دو ت  ي سنبله ا  يلوژمورفوسه  يمقا.  نيز مشاهده شد   يا تنوع درون توده    پ مقـاوم ي

و فاصـله    بـذر    يدرشـت زش بذر شامل وزن سنبله، طول سنبله، نسبت وزن سـنبله بـه طـول آن،                 ي تحمل به ر   جادي ا  در مؤثرن عوامل   يمهمتر
  كهدهد  نشان ميقين تحقيج اينتا .ش بيشتري داشتنديپ حساس افزاي درصد نسبت به ت1/5 و 31  ،31، 19  ،75ب يترت انگره بوده كه بهيم

 . شود يافت ميران ي اي بوميها ت در تودهين خصوصي اوباشد  داشته يكي ژنتمنشأتواند  يم يزش بذر در چاودار كوهيتحمل به ر
 
  . سنبلهيلوژمورفوزش بذر، ير، montanum (Secale( ،يچاوداركوه :يدي كلهاي واژه

 
  مقدمه

ــوه ــاودار ك ــام انگل )montanum Secale(يچ ــا ن ــيب  يس
Mountain Rye جـاد  ي ايباشد كه برا يا مي پاي از گراسهايكي

 300 يد علوفـه در مراتـع بـا متوسـط بارنـدگ           يـ چراگاه و تول  
 بـا  يپيمه اسـت ي مناطق نيشتر گسترش داشته و برا  يمتر و ب   يليم

امـروزه   .)Peymani-Far 1993( شـود  يه ميزمستان سرد توص
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 باال و   يد، زادآور ايوماس ز يبد  يتولل  يدل ب .montanum S گونه
اهچـه و  يه گيـ ش بنيداشتن وزن هزار دانه باال كه منجر به افـزا        

 مــه خشــكيمراتــع ناء يــو احع آن در اصــالح ياســتقرار ســر
  .گرفته است مورد توجه خاص قرار شود يم

ع بذر پس   يزش سر ين جنس ر  ي ا مهمات  ي از خصوص  يكي
ت ين خصوص يا. باشد يدن و مرحله سخت شدن بذر م      ياز رس 

 و منطبـق بـر بقـاء    يعـ يك امـر طب  يـ  ياهان مرتعـ  ي درگ چه راگ
د بذر موجب كاهش عملكرد بـذر و        ياما در زمان تول   . باشد يم

د در سـال بعـد و بـرهم زننـده           يـ  جد يها  اهچهيرشد مجدد گ  
 قــرار گرفتــه و مشــابه ي اصــليهــا بوتــهبــا تــراكم و رقابــت 

نـه  يوند كه مستلزم صـرف هز     د حذف ش  يز با ي هرز ن  يها  علف
ارتفـاع بوتـه،     (يكيزش بذر تابع عوامل ژنت    ير. باشد   مي ياضاف

انگره، يـ فاصله م ن دو با هم،  يطول سنبله، وزن سنبله و نسبت ا      
         ر شدن  ضخامت محور سنبله و تعداد بذر در خوشه، سرعت پ

نه ســنبله در زمــان برداشــت و يزان ســبزيــدانــه، وزن دانــه، م
 در  اهيـ رطوبت هوا و رطوبت گ     (يطيو مح ) شاخص برداشت 
و )  در زمـان پرشـدن دانـه       ي و كود پاش   ياريزمان برداشت، آب  
 ;Anderson, 1955 (باشــد يز مــيــن دو نيــاثــرات متقابــل ا

Metcalfe et al., 1957 ;Garcia-Diaz & 
Steiner,2000;..Kelman &Culvenor, 2003(. ــي در تحقيق

زش بـذر در    يـ ان داشـته اسـت كـه ر       يـ ب )Oram )1996 ديگر
 از  يكـ يعنـوان    ن موضـوع بـه    يـ بـوده و ا   ع  ي شا يچاودار كوه 

ن گونـه مطـرح اسـت كـه از          يـ  در اصـالح ا    ياهداف اصالح 
 بـا مطالعـه     ياز طرفـ  .  برخوردار نبوده اسـت    يت چندان يموفق
اد يت كم، متوسط و ز    ي مختلف سه گروه با حساس     يها پيژنوت
 ي شـكنندگ  ،زشي ر يعلت اصل .  شده است  ييزش شناسا يبه ر 
 .  ذكر شده است(Rachis fragility)سنبله  محور در

 يزش بذر در چاوداركوه   يدر حال حاضر وجود مشكل ر     
ن گونـه در    يـ زان عملكـرد دانـه در ا      يـ سبب شده است كه م    

 يعـ يستگاه منابع طبيل ايد بذر از قب ي تول يها ستگاهي از ا  يبرخ
در حـال   . لوگرم در هكتـار برسـد     ي ك 150 تا   120شابور به   ين

 تـا   350ن  ير كشور ب  ن عملكرد گزارش شده د    يشتريحاضر ب 
). Rahmani et al., 2004(باشد    ميلو گرم در هكتاري ك400

 .Sعملكـرد بـذر   دهد كـه   ي نشان م گزارشهاي برخياز طرف

montanum 150 -100 اين در استراليبا برداشت توسط كمبا 
لـوگرم در هكتـار     ي ك 1500وزلنـد   يلوگرم در هكتار و در ن     يك

ت ي حساس دليل است ب  ن تفاوت ممكن  ي ا ،گزارش شده است  
 ). Oram, 1990(زش بذر در ارقام مختلف باشد يبه ر
ارقام اصـالح   ) 2004( و همكاران    Fuleراساس گزارش   ب

د علوفه و بذر در مجارستان      يش تول ي افزا ين گونه برا  يشده ا 
ن انتظـار  يـ ا بنابر. آزاد شده است Perenne تحت عنوان ارقام

تـا  تـوان     ي بـه  نـژاد    بـه   و يزراعـ   بـه  يهـا   رود كه با برنامه    يم
د بـذر را    يزان تول يطرف ساخت و م    ن مشكل را بر   ي ا يحدود

ـ رسـد در ا    ي به نظر م    بنابراين .ش داد يدر واحد سطح افزا    ن ي
 در رابطـه بـا      يكي تنوع ژنت  يتواند بررس  ين اقدام م  يرابطه اول 

 بـا هـدف     ير بوم ي و غ  ي مختلف بوم  يها  زش بذر درتوده  ير
ـ  در ر  مـؤثر ن عوامـل    ي مهمتـر  يمعرف  ييزش بـذر و شناسـا     ي
 . زش بذر باشدي مقاوم به ريها توده

زش بـذر و    يـ نه ر ي در زم  يبا توجه به نبودن اطالعات كاف     
الزم در كــاهش خســارت عملكــرد دانــه در  يهــا تيريمــد

 و  يا مطالعه تنوع تـوده   )  الف :ق با دو هدف   ين تحق يا ،كشور
ن يـي تع) زش بـذر ب   يـ  متحمل بـه ر    يها  ن توده ي بهتر يمعرف

 S. montanumونه زش بذر در گي در رمؤثرن عوامل يهمترم
  .ديدنبال گرد
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 مواد و روشها 
قـات  ي در بخـش تحق    1384-86 ي سـالها  يق ط ين تحق اي

 يعـ ي و منـابع طب    يقـات كشـاورز   يجنگل و مرتع مركـز تحق     
 سنبله و   يلوژمورفو يجهت بررس .  اجرا شد  يخراسان رضو 

 يچاودار كـوه   توده مختلف    8زش بذر از    ي بر ر  مؤثرعوامل  
ــامل  ــوم دوش ــوده ب ــفهان ي ت  12640 و 18379داران ( اص

 و  14947( اراك   ي تـوده بـوم     دو ،)2 و   1ب با مخفف    يترت به
 ، شـهركرد  )3857 (، سمنان )2 و   1ب با مخفف    يترت  به 8643

 شـده توسـط     ديـ تول و   يرداتنمونه با منشأ وا     دو  و )10047(
 و  يمالدر اسـتان خراسـان شـ      كرنخ  بخش اجرا از دو منطقه      

ه يـ نكه تعداد بذر اول   يبا توجه به ا   . استفاده شد منطقه اصفهان   
سسـه  مؤبانـك ژن  ه شـده از  يـ ته يهـا   نمونـه يژه بـرا  يـ و به

 در  رهاابتـدا بـذ   ار محدود بود    يبسقات جنگلها و مراتع     يتحق
ن يگلدان كشت شـد سـپس در فـرورد        ط گلخانه داخل    يشرا
 جهـت   ين اصـل  يبه زم  يبصورت تك بوته و كشت نشائ     ماه  
 بـه   ييدر كرتها ش كاشت   يآرا .افتيون انتقال   يل كلكس يتشك

 25ف و يــن رديمتر بــي ســانت50 متــر بــا فاصــله 2×2ابعــاد 
 از  ي زراعـ  يهـا  ن مراقبـت  ي همچن .بودف  ي رد يمتر رو يسانت
 . با دست انجـام شـد      زي ن  هرز يها  ن علف ي و وج  ياريل آب يقب

فتنـد   در سال اول به ساقه و خوشه نر        ي مورد بررس  يها  توده
 . قرار گرفتيابير در سال دوم مورد ارزيو صفات ز

 
 يصفات مورد بررس

 در مــؤثر عوامــل ي ســنبله و بررســيلــوژمورفومطالعــه 
 ل طـول  يـ  از قب  يات مختلف ين رابطه خصوص  يزش بذر در ا   ير

انگره، قطــر يــوزن ســنبله، تعــداد ســنبلچه، فاصــله مســنبله، 
 سـنبله،   يين، وسـط و بـاال     ي مختلف پـائ   يانگره در بخشها  يم

 يتعداد بذر در هر سنبله، وزن بذر، طول دانه و قطـر آن رو             
 يريـ گ انـدازه ن يهمچنـ .  شـد يريگ  سنبله از هر توده اندازه   5
ق يزش بذر از طر   يزش بذر از زمان شروع و روند ر       يزان ر يم

ــ ــد ريبررس ــ درص ــنبله  ي ــوك س ــذر از ن ــه زش ب از مرحل
 10ه هر  نوبت به فاصل   5 يافشاني لغايت رسيدن كامل ط     گرده
 .شدانجام زش كامل ير تا ك باريروز 

ات يخصوصـ  ي مورد مطالعه بـرا    يها  توده هسيجهت مقا 
انحـراف  ن و محاسـبه     يانگيـ سـنبله از م    يلوژمورفومختلف  

ن يـي تعجهـت   ن  يهمچن.  استفاده شد  (SE) نيانگياستاندارد م 
پ مقاوم و حساس    يتساس دو   ا  زش بذر بر  ي در ر  مؤثرعوامل  

مطالعـه  ن  يهمچنـ . ديـ اسـتفاده گرد   tون  از آزم زش بذر   يبه ر 
  هـر  يبطور جداگانه برا   سنبله   يلوژمورفو صفات   يهمبستگ

 پس از   ها  داده. انجام شد زش بذر   يمقاوم و حساس به ر    پ  يت
 ي وارد شــده و جهــت بررســExcelط ي در محــيآور جمــع
 استفاده  SAS صفات از نرم افزار      يهمبستگن  ييتع و   tآزمون  

 .ديگرد
 

 نتايج
 ضعيت ريزش بذربررسي و

 ي مـورد مطالعـه    هـا    ريـزش بـذر بـين تـوده        يچگونگ
 بسـيار متفـاوت      بـذر   از زمان سخت شـدن     يچاودار كوه 

 تنوع درون    از قبيل شهركرد   ها   برخي از توده   همچنين. بود
 ،هتــوده اي بــراي صــفت ريــزش بــذر از خــود نشــان داد

ز مقـاوم   يـ  ن ي حسـاس و برخـ     هـا    از بوتـه   يكه برخ يبطور
ويژه در تيپهاي حسـاس      لي شروع ريزش به   بطور ك . بودند

از اواخر خرداد ماه پس از سخت شدن بذر از نوك سـنبله       
). 1شـكل   (شكستن محور سنبله از نوك سنبله آغاز شد          با
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 از  يچ شـكل  ي بـود كـه بـذر بـه هـ          يا زش به گونه  ينحوه ر 
در تـاريخ   . شـد  يآ خـارج نمـ      لما و پاله   يها  داخل پوشش 

بيشـترين  ) سخت شـدن بـذر   دن و   يزمان رس ( 30/3/1386
ي اصفهان و كرنخ    ديتولي  ها  براي نمونه % 10ميزان ريزش   

 ميـزان   دن بـذر  ي روز پس از رسـ     10همچنين  . مشاهده شد 
 هـا   درصد ريزش كه از نوك سنبله آغاز شد در اين نمونـه           

 20 ،21/4/1386در تـاريخ    . رسيد% 35و  % 25 به   ترتيب  به
 مربـوط بـه   %50بيشـترين ريـزش   دن بذر يروز پس از رس   

 بوته مقـاوم بـه      كه  حالي  در ،بوته حساس توده شهركرد بود    
. نشان نـداد    را يزش بذر يچگونه ر يخ ه ين تار يريزش در ا  

.  بيشتر شـد   ها  ر ماه تغييرات بين توده    ين در اواخر ت   يهمچن
هـا را بـه سـه دسـته حسـاس شـامل               تـوان تـوده     بطوريكه مي 

 اصـفهان   ،%)65 (2، اراك   %)80(هاي حسـاس شـهركرد        نمونه
و دسته نيمه حساس شامل اراك      %) 25(و كرنخ   %) 60(توليدي  

و دسـته  %) 15 (2و اصـفهان  %) 15 (1، اصفهان داران  %)25 (1
و در بوته مقـاوم شـهركرد هيچگونـه         %) 5(مقاوم شامل سمنان    

همچنين تغييرات ريزش بذر در توده      . ريزش بذر مشاهده نشد   
 هيچگونـه ريـزش     و در نمونـه مقـاوم شـهركرد       %) 15(سمنان  

به اين ترتيب تيپ مقاوم به ريزش شامل توده         . مشاهده نگرديد 
 .)1شكل (سمنان و شهركرد شناسايي گرديد 

 

 
 

 Secale montanum  مختلفيها دن و سخت شدن بذر در تودهيزش بذر پس از رسيت ري وضعي بررس-1شكل 
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 ي و معرفي سنبله چاودار كوهيكيلوژمورفوسه يمقا
 زش بذري در رمؤثرن عوامل يمهمتر

چاودار كوهي نشان داد كه اين       ي مختلف ها  مقايسه توده 
وزن سنبله، نسبت وزن سـنبله بـه         از نظر طول سنبله،      ها  توده

فاصـله ميـانگره محـور     ،تعداد سنبلچه در هر سنبلهطول آن،  
 خصوصـيات    و وزن دانه بـه سـنبله     سنبله، قطر محور سنبله،     

ض و وزن هـزار دانـه متفـاوت         مختلف بذر شامل طول، عر    
در ادامه به مقايسه اين صفات بين تيپهـاي حسـاس و         . بودند

 .پرداخته شده است tمون بر اساس آزمقاوم 
 

 طول سنبله
ي مورد بررسي مربوط به توده ها مترين طول سنبله در تودهك

 سانتيمتر و بيشترين مربوط به توده 4/9شهركرد بوته حساس 
از طرفي تك بوته مقاوم درون . تيمتر بود سان14با ) 2(اصفهان 

همچنين . را نشان داد  سانتيمتر65/15توده شهركرد مقدار بيشتر 
 يائياحاي مربوط به نمونه اصفهان  يرات درون تودهين تغيبيشتر

ي مقاوم و حساس به ريزش بذر در توده ها  و بين بوته)يواردات(
طول سنبله  متوسطكلي  طور هب). 1جدول (شهركرد مشاهده شد 

  و87/11 ترتيب به ها ي حساس و مقاوم تمامي تودهها در بوته
اختالف بين اين دو  tسانتيمتر بود كه با استفاده از آزمون 14/ 13

). 2جدول ) (P<0.001( دار بود تيپ براي طول سنبله بسيار معني
  كه افزايش طول سنبله باعث حساسيت درداداين نتايج نشان 

 .دشو ميريزش بذر ن
 

 وزن سنبله
اختالف بين وزن سنبله در زمان رسيدن بذر بين 

 كه طوري رد مطالعه چاوداركوهي متفاوت بود بهي موها توده

كمترين وزن سنبله مربوطه به توده حساس به ريزش بذر 
 و بيشترين وزن  بود گرم در سنبله51/0به ميزان ) 1(اراك 

 3 تا حدود سنبله را بوته مقاوم به ريزش در توده شهركرد
 يا تغييرات درون توده.  گرم مشاهده شد40/1برابر افزايش، 

 براي اين صفت مشاهده نشد ولي ها زيادي بين توده
ي حساس و مقاوم مثل نمونه شهركرد ها يي كه از بوتهها توده

اي را از خود نشان  برخودار بودند بيشترين تنوع درون توده
مقاوم به  پ حساس ومقايسه آماري دو تي). 1جدول (دادند 

ي مورد مطالعه نشان داد كه ميانگين ها ريزش بذر در توده
ي ها گرم و در بوته78/0ي حساس ها وزن سنبله در توده

 يدار ار معنييباشد كه اختالف بس ميگرم 37/1مقاوم 
)P<0.001 ( با هم دارند. 
 

 نسبت وزن سنبله به طول سنبله 
 با وزن سنبله يي باالينكه طول سنبله همبستگيبا توجه به ا

 وزن سنبله ينيا سنگينكه آي اي بررسبرايو ) 3جدول (دارد 
شود عامل  ي ميزش بذر تلقي در ريا منفيك عامل مثبت ي

رات يتغي. دينسبت وزن سنبله به طول سنبله محاسبه گرد
ي مورد مطالعه ها نسبت وزن سنبله به طول سنبله بين توده

 اين نسبت را توده ين مقداربيشتركه  طوري به ،متفاوت بود
) 21/5 (1كمترين را توده حساس اراك  و) 57/22 (2اصفهان 
اي براي اين صفات زياد  دامنه تغييرات درون توده. نشان داد

ي حساس با مقاوم نشان داد ها مقايسه توده). 1جدول (بود 
كه هر چه نسبت وزن سنبله در چاودار كوهي افزايش يابد 

اين نسبت در . شود ميريزش بذر بيشتر احتمال مقاومت به 
بود كه اين اختالف از 52/13و در مقاوم  3/10تيپهاي حساس 

نتايج  .)2جدول  (دو ب>p ) 001/0(دار  ينظر آماري بسيار معن
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خودار   كه از فشردگي و وزن بيشتري برييها د سنبلهانشان د
عنوان شاخص مقاومت به ريزش بذر در  هتوانند ب ميباشند 
 .دار كوهي مطرح باشدچاو

 
 متوسط وزن بذر در سنبله 

ك سنبله مربوط به ييشترين ميزان بذر توليدي در ب
 و 81/0 ترتيب به 3857و سمنان  12640ي اصفهان ها توده
ي مورد مطالعه ها رات بين تودهييدامنه تغ.  گرم بود85/0

يي كه از درصد ها بطور كلي توده. براي اين صفات زياد بود
خودار بود از وزن بذر در سنبله  ي بريلچه باالعقيمي گ
عنوان مثال بيشترين تنوع درون  هب. خودار بودند متفاوتي بر

بطوريكه تفاوت سنبله . ديده شد) 1(توده در نمونه اراك 
.  گرم بود20 كه بيشترين بذر را دارد يا بدون بذر با سنبله

ا نكته قابل توجه در اين صفت اين است كه مشخص شود آي
تواند به ريزش  ميشود  ميوزن بيشتر سنبله كه ناشي از بذر 

جهت مشخص شدن اين موضوع . بيشتر بذر كمك نمايد
بررسي آماري دو تيپ حساس و مقاوم به ريزش بذر نشان 

 گرم و در 6/0ي مقاوم ها داد كه متوسط وزن بذر در توده
 اين اختالف از نظر آماري ،گرم بود45/0ي حساس ها توده
بنابراين مشخص ). 2جدول (دار بود  معني% 5سطح در 
 افزايش تعداد بذر و دليل افزايش وزن سنبله ب كهگردد مي

زش يتر شدن سنبله سبب ر وزن دانه در سنبله و سنگين
ي مقاوم اين موضوع ها گردد و وضيعت توده ميبيشتر بذر ن

همچنين دامنه تغييرات نسبت وزن دانه به  .كند ميييد را تأ
ن تغييرات يشتريب.  متفاوت بود5/1 به 4/0سنبله از وزن 

بطوريكه دامنه . اي مربوط به توده كرنخ بود درون توده
هاي  پيمقايسه ت ).1جدول (بود  63/5 و 72/0تغييرات بين 

حساس و مقاوم براي صفت نسبت وزن دانه به وزن سنبله 
 1 و 95/0 ترتيب بههاي حساس و مقاوم   در تيپترتيب به

جدول (داري بين اين دو تيپ ديده نشد  و اختالف معنيبود 
عوامل طول، عرض بذر و وزن هزار دانه ن ياگرچه ب ).2

 يول) 1جدول (ده شد ي ديي مورد مطالعه تفاوتهايها توده
 مشاهده يدار ي مقاوم و حساس اختالف معنيها پين تيب

 ).2جدول (نشد 
 

  و فاصله ميانگرهتعداد سنبلچه در سنبله
گره سنبله  لوژي سنبله نشان داد كه در هرمورفو يبررس

 عدد آن بارور و يك 2گلچه وجود دارد كه  3چاودار كوهي 
همچنين تعداد سنبلچه در دو طرف محور . بودعدد آن عقيم 

 عدد 23تا ) 1(اي در توده اصفهان   گلچه3 عدد 11سنبله از 
م مقاو بين تيپهاي حساس و. متفاوت بود) 1(در توده اراك 

داري مشاهده   اختالف معني در سنبلهاز نظر تعداد سنبلچه
  ).2جدول (نشد 

 روي محور سنبله ها  سنبلچهيريگ روند قرارالبتـّه 
 نزديكترين فاصله دو كه طوري  بهباشد ميبصورت زيگزاكي 

بررسي . دهد ميگره با يكديگر فاصله ميانگره را تشكيل 
ان داد كه متوسط فاصله ميانگره سنبله در اين تحقيق نش

ولي . متر است  ميلي5 تا 4ي مختلف بين ها فاصله بين توده
  از كمترين91/4ا متوسط ب) يواردات(توده حساس اصفهان 

متر در درون توده مورد بررسي  ميلي )10( و بيشترين )5/2(
از طرفي نمونه مقاوم توده ). 1جدول (خوردار بود  بر

متري از نظر فاصله  ليمي 5/6 يعيشهركرد نيز از دامنه وس
فاصله ميانگره  بررسي آماري صفت. خوردار بود رميانگره ب

براي دو تيپ حساس و مقاوم به ريزش نشان داد كه 
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. ندبود خوردار ي مقاوم از فاصله ميانگره بيشتري برها نمونه
ي حساس ها در اين تحقيق متوسط فاصله ميانگره نمونه

داري در   اختالف معنيمتر بود كه ميلي 94/4 و مقاوم 7/4
فاصله  بنابراين شاخص). 2جدول (داشتند % 1سطح 

ي ها عنوان يك معيار در انتخاب توده هتواند ب ميميانگره 
همچنين با توجه به ريزش بذر از نوك . مقاوم مطرح باشد

رود فاصله ميانگره كمتر در باالي سنبله  ميسنبله احتمال 
 دو ين تفاوت براي ا.دعنوان يك عامل مطرح باش هبتواند ب

 سنبله ينيزش بذر در بخش پائيپ حساس و مقاوم به ريت
شتر يپ مقاوم بيانگره در تيكه فاصله ميبطور. دار بود يمعن

 ).2شكل (از حساس بود 

 

 
 

  مقايسه فاصله ميانگره محور سنبله از پائين سنبله تا نوك آن در دو تيپ حساس و مقاوم به ريزش بذر –2شكل 
 Secale montanumهاي  دهدر تو

 
 )Rachilla(قطر محور سنبله 

 4/1بيشترين قطر محور سنبله مربوط به نمونه كرنخ با 
متر   ميلي48/0با ) 2(متر و كمترين را توده اصفهان  ميلي

هاي  بطور كلي متوسط قطر محور سنبله براي توده. نشان داد
 نظر متر كه از  ميلي70/0 و76/0ترتيب  حساس و مقاوم به
از ). 2جدول (داري با يكديگر نداشتند  آماري اختالف معني
ترين نتايج براي خصوصيت قطر محور  طرفي يكي از جالب

سنبله اين بود كه در هر دو توده حساس و مقاوم از پايين 
. يابد سنبله به قسمت باال قطر محور سنبله كاهش مي

ر و در مت  ميلي5/0 به 85/0هاي حساس از  بطوريكه در توده
اين خصوصيت . متر رسيد  ميلي47/0 به 1هاي مقاوم از  توده
تواند يك عامل مهم در ريزش سنبلچه و شكنندگي  مي

 ).1جدول (محور سنبله مطرح باشد 
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 Secale montanum  مختلفيها  تودهزش بذر دريپ حساس و مقاوم به ريسنبله و بذر در دو ت يكيمورفولوژات يخصوص سهي مقا-1جدول 

 حداكثر حداقل SE نيانگيم   حداكثر حداقل SE نيانگيم  حداكثر حداقل SE نيانگيم تعداد پيت توده نسبت وزن سنبله به طول سنبله )gr(وزن سنبله   )cm(طول سنبله 

 4/18 13/2 8/3 21/5  88/0 2/0 15/0 51/0  15 02/0 1/2 66/12 79 حساس 1اراك 

 88/22 8 05/4 42/11  05/1 52/0 18/0 79/0  5/13 8 69/1 12/11 50 حساس 2اراك 

 04/11 9/9 6/0 47/10  83/0 65/0 09/0 74/0  5/11 7/9 95/0 6/10 10 حساس 1اصفهان داران 

 44/26 7/19 58/2 57/22  88/1 09/1 26/0 31/1  16 13 15/1 14 35 حساس 2اصفهان 

 4/22 82/4 27/3 02/9  31/1 17/0 27/0 74/0  17 5 01/3 07/12 150 حساس اصفهان وارداتي

 75/27 67/8 2/4 02/15  32/1 39/0 26/0 95/0  5/12 1/7 32/1 74/10 80 حساس كرنخ وارداتي

 17 11/6 89/3 78/9  73/0 43/0 1/0 59/0  5/11 6 89/1 4/9 25 حساس شهركرد 

 05/21 22/14 39/2 88/18  67/1 75/0 28/0 33/1  9/13 9 72/1 48/11 40 مقاوم سمنان 

 19 96/2 49/5 46/10   68/2 17/0 91/0 4/1   21 1/7 01/5 65/15 70 مقاوم شهركرد 

                 
 )mm(قطر محور سنبله   )mm(انگره يفاصله م  تعداد سنبلچه 

 حداكثر حداقل SE نيانگيم  حداكثر حداقل SE نيانگيم  حداكثر حداقل SE نيانگيم تعداد پيت توده

 5/12 09/0 38/1 76/0  7 2 71/0 47/4  32 38/0 38/5 3/23 79 حساس 1اراك 

 39/1 16/0 24/0 66/0  6 3 54/0 56/4  23 11 07/4 3/18 50 حساس 2اراك 

 04/1 26/0 24/0 69/0  5/5 4 37/0 95/4  12 10 05/1 11 10 حساس 1اصفهان داران 

 24/1 17/0 22/0 48/0  7 3 81/0 63/4  25 17 84/2 14/21 35 حساس 2اصفهان 

 41/1 1/0 26/0 57/0  10 2,5 2/1 91/4  33 8 98/4 9/19 150 حساس ياصفهان واردات

 45/70 1/0 82/7 4/1  6 2,5 56/0 49/4  25 8 9/3 63/14 80 حساس يكرنخ واردات

 95/0 15/0 25/0 58/0  6 4,5 32/0 1/5  14 9 76/1 2/12 25 حساس شهركرد 

 42/1 13/0 31/0 56/0  5/5 3 52/0 4,46  24 16 58/2 20 40 مقاوم سمنان 

 84/1 15/0 3/0 79/0   10 5/3 02/1 22/5   29 6 59/7 19 70 مقاوم شهركرد 
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 1 ادامه جدول
 gr)(وزن هزار دانه  )mm(عرض بذر   )mm(طول بذر 

 توده
 حداكثر حداقل SE نيانگيم  اكثرحد حداقل SE نيانگيم  حداكثر حداقل SE نيانگيم تعداد پيت

 20 2/3 76/4 56/14  23 95/0 43/2 82/1  1/0 1/0 27/8 7 79 حساس 1اراك 

 67/26 15 21/3 86/18  24/2 02/1 25/0 51/1  9,8 03/6 76/0 63/7 50 حساس 2اراك 

 71/15 48/11 23/2 6/13  11/2 29/1 27/0 66/1  06/8 23/6 64/0 27/7 10 حساس 1اصفهان داران 

 44/26 19,7 58/2 57/22  67/2 18/1 26/3 01/2  8/8 78/5 66/0 07/7 35 حساس 2اصفهان 

 67/34 33/8 09/7 53/16  31/3 6/0 38/0 47/1  7/9 93/5 94/0 88/7 150 حساس ياصفهان واردات

 73/27 67/18 32/3 66/22  47/2 05/0 59/0 78/1  57/9 94/3 1/1 79/7 80 حساس يكرنخ واردات

 45/25 22/12 65/4 42/19  87/1 12/1 21/0 45/1  23/10 82/5 3/1 91/4 25 حساس شهركرد 

 30 06/16 54/5 07/23  75/2 48/1 25/0 24/2  73/7 38/4 84/0 51/6 40 مقاوم سمنان 

 43/21 33/3 46/4 41/13   1/2 63/0 33/0 24/1   99/10 68/3 71/1 9/7 70 مقاوم شهركرد 

                 
 توده   نسبت وزن دانه به وزن سنبله  )gr(متوسط وزن بذر در سنبله 

      حداكثر حداقل SE نيانگيم  حداكثر حداقل SE نيانگيم تعداد پيت
      94/3 0 95/0 4/0  20 0 26/2 4/0 79 حساس 1اراك 
      83/3 63/0 93/0 07/1  31/1 22/0 3/0 44/0 50 حساس 2اراك 

      97/0 79/0 1/0 88/0  44/0 31/0 07/0 38/0 10 حساس 1اصفهان داران 
      82/1 15/1 21/0 43/1  19/1 6/0 18/0 81/0 35 حساس 2اصفهان 

      45/6 35/0 07/1 88/0  95/0 12/0 17/0 32/0 150 حساس ياصفهان واردات
      63/5 72/0 11/1 44/1  58/1 28/0 29/0 64/0 80 حساس يكرنخ واردات

      94/0 5/0 17/0 72/0  37/0 15/0 08/0 27/0 25 حساس شهركرد 
      79/1 24/1 2/0 5/1  12/1 53/0 19/0 85/0 40 مقاوم سمنان

      56/1 0 51/0 73/0   12/1 0 4/0 45/0 70 مقاوم شهركرد 
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 مختلف سنبلهات يپ حساس و مقاوم بر خصوصيسه دو تي مقاtج آزمون ي نتا-2جدول 
 

 پ مقاوميا كاهش در تيش يدرصد افزا tآزمون  حساس مقاوم صفت

13/14 (cm)  طول سنبله  78/11  001/0  20 

37/1 (gr)  وزن سنبله  78/0  0001/0  76 

52/13 نسبت وزن سنبله به طول آن  3/10  0001/0  31 

36/19 تعداد سنبلچه  8/18  39/0 ns 3 

94/4 (mm)  انگرهيفاصله م  7/4  01/0  5 

70/0 (mm)  )اليراك(قطر محور سنبله   76/0  7/0 ns 8-  

39/7 (mm)  طول بذر  59/7  21/0 ns 3-  

60/1 (mm)  عرض بذر  64/1  59/0 ns 2-  

09/17 (gr)  وزن هزار دانه  39/18  073/0 ns 7-  

60/0  (gr) وزن بذر در سنبله  45/0  012/0  33 

95/0 1 نسبت وزن دانه به طول سنبله  49/0 ns 5 

 
 همبستگي صفات

پ حساس يبررسي همبستگي صفات نشان داد كه در ت
روابط بين صفات طول سنبله با وزن سنبله و فاصله 
ميانگره و رابطه وزن سنبله با وزن بذر در هرسنبله 

و در تيپ  50/0، 52/0،18/0 در تيپ حساس ترتيب به
). 3جدول ( تغيير كرده بود 79/0 و 56/0 ،84/0مقاوم به  

ن رابطه وزن سنبله با تعداد سنبلچه در تيپ يچنهم
. افزايش يافته بود75/0  و در تيپ مقاوم به22/0حساس

همچنين رابطه وزن سنبله با وزن دانه به وزن سنبله در 
و در تيپ مقاوم به )  04/0(دار   غير معني ،تيپ حساس

رابطه تعداد سنبلچه در . بودافزايش يافته ) دار معني ( 62/0
داري با وزن بذر  قاوم نسبت به حساس بطور معنيتيپ م

 ترتيب بهدر سنبله و وزن دانه به وزن سنبله نشان داد كه 
 به – 36/0  و – 22/0 در تيپ حساس از رابطه معكوس

.  افزايش يافت42/0 و 74/0 ،رابطه مستقيم در تيپ مقاوم
كلي بررسي روابط همبستگي نشان داد كه عوامل  طور هب

جاد مقاومت به ريزش بذر مربوط به افزايش  در ايمؤثر
وزن و طول سنبله ناشي از طول و يا وزن بذر در سنبله و 

تر بودن سنبله و افزايش فاصله ميانگره و   سنگيننهايتاً
ضخامت محور سنبله و وزن هزار دانه در تيپ مقاوم 

 ير همبستگيسا). 3جدول (باشد  مينسبت به حساس 
 3مختلف سنبله در جدول ات يصفات مربوط به خصوص

 .آمده است
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 Secale montanum گونه زش بذر دريبه ر) ر قطريز(و مقاوم )  قطريباال(پ حساس يسنبله و بذر در دو ت يكيمورفولوژات ي خصوصيسه همبستگيمقا -3جدول 
 

 وزن سنبله طول سنبله صفات
وزن سنبله 
 به طولش 

 قطر راكيال فاصله ميانگره تعداد سنبلچه
 طول
  بذر

 عرض
  بذر

 هزار
  دانه

 وزن بذر در سنبله
وزن دانه به 
 وزن سنبله

 06/0- **18/0 **68/0 *-30/0 **52/0  طول سنبله
 

11/0* -18/0** 13/0** -26/0** -39/0* 

 04/0 **50/0 **54/0 **30/0 **19/0 006/0 **20/0 **22/0 **48/0  **84/0 وزن سنبله

 *82/0 **9/0 **41/0 **33/0 **20/0 02/0 002/0 **35/0-  **66/0 *21/0 سنبله به طولش وزن

 **36/0- **22/0- 05/0 **13/0- 02/0- 05/0- **19/0  **55/0 **75/0 **67/0 تعداد سنبلچه

 *09/0- 01/0 **25/0 06/0 **22/0 02/0  **38/0 06/0 **34/0 **56/0 فاصله ميانگره

 008/0 006/0 009/0- **17/0 05/0-  *21/0 05/0 02/0 **29/0 **30/0 قطر راكيال

 14/0 **20/0 **23/0 **17/0-  **32/0 15/0 **21/0- 11/0- 15/0 16/0 طول بذر 

 14/0 **93/0 04/0  07/0 17/0- **32/0- 05/0 **68/0 10/0 **32/0- عرض بذر 

 11/0 008/0  **78/0 005/0 17/0- **33/0- 11/0- **52/0 02/0 *25/0- وزن هزار دانه

 8/0  **46/0 **56/0 01/0 14/0 **38/0 **74/0 **95/0 **79/0 **37/0 وزن بذر در سنبله

وزن دانه به وزن 
 سنبله

 

15/0 **  62/0 96/0** 42/0** 12/0 03/0 02/0 70/0** 59/0** 63/0**  



156 ...بررسي خصوصيات مورفولوژيكي سنبله

 بحث
 يزش بذر در چاوداركوهي ريچگونگ
دن يس با ري حساس چاودار كوهيها زش بذر در تودهير

ل يزش بذر بدلير. شود يبذر و سخت شدن آن آغاز م
جاد شده و از نوك سنبله ي از محل گره سنبله ايشكستگ

 يزش سنبلچه حاوين بوده و با ريآغاز شده و به سمت پائ
 در ريزش بذر مؤثرعوامل . افتد يدو تا سه گلچه اتفاق م

 رسيدن بذر، ضخامت كم محور سنبله، يشامل چگونگ
 ,Anderson( رطوبت نسبي محيط  و سنبلهكاهش رطوبت

1955; Metcalfe et al., 1957 (همچنين در ريزش . باشد مي
تر نسبت به مؤثرد رطوبت سنبله بسيار يكاهش شد بذر

رابطه . )Buckovic, 1952(خشك شدن تدريجي است 
 يپنجه كالغ رطوبت نسبي هوا و رطوبت غالف در شبدر

  معرفي شده است و زمان در ريزش بذرمؤثرعنوان عامل  هب
غالفها و % 78 تا 70ن شبدر رسيدن ي برداشت در ابهينه

 ,Garcia-Diaz & Steiner). است% 25داشتن رطوبت 

 بطور كلي تاخير در زمان برداشت در گياهان زراعي (2000
شود  مي% 67تا % 50 ازسبب كاهش عملكرد دانه 

)Anderson, 1955.(در اين خصوص  Garcia-Diazو  
Steiner ،)2000( تواند در  مي معتقدند كه مديريت آبياري

.  باشدمؤثركنترل ريزش بذر در شبدر پنجه كالغي 
 در زمان تنش خشكي و  رانامبردگان بيشترين ريزش بذر

 در شرايط  راكاهش رطوبت خاك و كمترين مقدار ريزش
ق حاضر نشان داد كه يج تحقينتا. آبياري كافي مشاهده كردند

 مورد مطالعه يها ن تودهي بياديزش بذر تنوع زياز نظر ر
توان در  ي مورد مطالعه را ميها كه تودهيبطور. وجود دارد

م يمه حساس و مقاوم تقسيرماه به سه گروه حساس، نيت

دن بذر ي روز پس از رس100ن نمونه تا يدر مقاومتر. كرد
 انجام شده يها يبررس.  مشاهده نشديزشيچگونه ريه

 را ي مختلف چاودار كوهيها پيژنوت) Oram) 1996 توسط
اد يت كم، متوسط و زيزش بذر به سه دسته حساسياز نظر ر

زش ي از نظر رها ن تودهيتر ق متحملين تحقيدر ا. م كرديتقس
 يها  نمونهيا و از تنوع درون توده) 3857(بذر توده سمنان 

.  شدييشناسا) 10047( شده از منطقه شهركرد يآور جمع
پ حساس و يزش بذر در دو تي در رمؤثره عوامل در ادامه ب

دن بذر و زمان مناسب برداشت بذر ي رسيمقاوم و چگونگ
 . شود ي پرداخته ميچاودار كوه

 
 زش بذري مقاومت به ريها  شاخصيمعرف

ات مختلف ي در خصوصيادين مطالعه تنوع زيدر ا
 انجام يها يكه بررسيبطور. شود يده مي سنبله ديلوژمورفو
ن دو گروه حساس و مقاوم ي بtآزمون   استفاده ازشده با
 يا  سنبله نقش عمدهيكيفولوژررات موييدهد كه تغ ينشان م
 در تحمل مؤثرن عوامل يكه مهمتريبطور. زش بذر دارديدر ر
زش بذر وزن سنبله و فشرده بودن آن كه شامل وزن يبه ر

سنبله، طول سنبله، نسبت وزن سنبله به طول آن، وزن بذر 
  ،31، 19  ،75ب يترت انگره بوده كه بهيسنبله و فاصله مدر 
ش بيشتري يپ حساس افزاي درصد نسبت به ت1/5 و 31

ت سنبله با يكند كه خصوص يان مينتايج بن يا. داشتند
 ي از بذر حاوي ناشي وزن بيشتر حتيفشردگي بيشتر و دارا

عنوان شاخص مقاومت به ريزش بذر در  هتوانند ب ميآن 
 در مؤثرگر ي ديها از شاخص. وهي مطرح باشدچاودار ك

ت ضخامت محور سنبله ي وضعيزش بذر در چاودار كوهير
 درصد 50 تا 40ن سنبله به نوك آن حدود يبوده كه از پائ
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زش يشود كه ر ي سبب م،ن عامليابد و اي يكاهش م
ز ين مطالعه نيج اينتا.  از نوك سنبله شروع شودها سنبلچه
كاهش  پ حساس و مقاوم رونديو تكه هر د دهد ينشان م

 ين به باالي سنبله بود وليضخامت محور سنبله از پائ
ن فاصله يهمچن. ده نشدين دو دين اي بيدار ياختالف معن

در پائين سنبله بيشتر از پ مقاوم يي سنبله در تها انگرهيم
د ممكن است بتواند در تحمل ين عامل شايا. دنوك آن بو

 .  باشدمؤثرمحور سنبله  ي بزرگتر رويها سنبلچه
زش بذر در چاودار ين معتقدند كه را از محققيبرخ

 در  هم بارزي بوده و آللهايكير عوامل ژنتي تحت تاثيكوه
مطالعات ن يهمچن .)Oram, 1996( كنترل اين صفت دخيلند

Senda  جنس يدهايبريدر مطالعه ه) 2006(و همكاران 
Lolium 15ش زيبه رت حساس ي جمعينشان داد كه فراوان 

دهد  ن موضوع نشان ميي ا،باشد برابر مقاوم به ريزش بذر مي
زش بذر نقش يجاد مقاومت به ري مغلوب در ايكه آللها

زش در ي مقاوم به ريها  بوتهي كه فراوانيي از آنجا.دارند
 بنابراينن مطالعه كم بود ي در اي مورد بررسيها تيجمع
 ير آللهايثأتز تحت يت نين خصوصيرود كه ا   ميانتظار

يق ن تحقي صفات در اي همبستگيبررس. مغلوب كنترل شود
پ مقاوم همبستگي بين وزن سنبله با طول يد كه در تنشان دا

سنبله، تعداد سنبلچه، ضخامت محور سنبله، وزن دانه در 
دار بوده  يسنبله و نسبت وزن دانه به وزن سنبله مثبت و معن

 برخوردار يتر يپ حساس از پايداري قويو نسبت به ت
ر يثأ تيرو) Culvenor )2003و  Kelman يها يبررس. است

د يكأس تيزش بذر در گونه فاالريضخامت محور سنبله و ر
رسد كه دو عامل ضخامت محور  نظر مي ن بهيابنابر. دارد

ش وزن آن از ي از افزايشتر سنبله ناشي بيسنبله و فشردگ

عنوان شاخص  هتواند ب ي برخوردار بوده و ميشتريت بياهم
ن يهمچن.  مطرح باشديزش بذر در چاودار كوهيتحمل به ر

ريزش بذر   باعث حساسيت درييافزايش طول سنبله به تنها
 در يا ن تودهي درون و بيكيكه تنوع ژنت يياز آنجا. شود مين

 كه با يران وجود دارد و در مواردي اي بوميچاودار كوه
از به ين موضوع هنوز نيم ايا كمبود تعداد نمونه مواجه بوده

ن سهم هر يي متحمل جهت تعيها  تودهي رويشتريمطالعه ب
 . زش بذر را داردي در رمؤثرك از عوامل ي

 
 يسپاسگزار

ن يمأل تي بدلي خراسان رضويعياز اداره كل منابع طب
. مي خاص كمال تشكر را دارياعتبار طرح در قالب طرحها

تع كشور ا و مرقات جنگلهايسسه تحقؤ مياهياز بانك ژن گ
ها  پي از اكوتي برخ بذرار قرار دادنيل در اختيبدل

 ير محمدي شي مهندس علين از آقايهمچن. ميسپاسگزار
 بخش اجرا و  در مورد استفادههاي بذر  از شيخيه بل تهيبدل

 يقات كشاورزيقات جنگل و مرتع مركز تحقياز بخش تحق
 يجرا در اي به جهت همكاري خراسان رضويعيو منابع طب
 .گردد ي ميطرح قدردان
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Abstract 

Mountain Rye (Secale montanum Guss.) is a perennial grass, and attractive for grazing and 
forage production on pastures, with average precipitation of 300 mm per year. Seed shattering is a 
major constrain for grain yield loss for growers of the species. The objectives of the research were 
to study genetic diversity and introduce factors affecting seed shattering for detecting seed 
shattering resistant plant populations. The experiment was conducted on eight populations at 
experimental field of Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan Razavi, 
Iran, during 2006 and 2007. The measurements were done on seed maturity and shattering at seed 
setting stage by 10-days intervals for five times and the spike characteristics, including length, 
weight, internode length, and thickness of the rachilla, number of floret, seed length and width, and 
1000 seed weight. Results showed that seeds were fully matured by late June and seed shading 
started after June from top of inflorescence to bottom from late June for sensitive populations to 
mid-September for seed shattering resistant types. There was genetic variation for shattering 
resistance with low frequency within the populations. Therefore, populations were divided into two 
groups including seed shattering and non-shattering by t-test (P<0.01). Also, comparison of the 
spike characteristics revealed that the most important reducing factors of seed shattering were spike 
weight, spike length, their ratio, seed weight on spike, and spike internodes length with increments 
of 75, 19, 31, 31, and 5.1%, respectively, comparing to the seed shattering populations. The results 
suggest that seed shattering in mountain ray was influenced by genetic factors and native seed 
shattering resistant populations can be found in the country.  

 
Key words: Mountain Rye (Secale montanum Guss.), Seed shattering, Spike morphology.  

 


