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تعيين بهترين آزمون آزمايشگاهی قدرت بذر برای پيشبينی توان سبز شدن
تودههای گلرنگ در مزرعه
ايمان احمدی ،*1محمدحسين قرينه

2

1دانشجوی دکتری ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،ایران
2دانشیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ،ایران
تاريخ دريافت 96/08/03 :؛ تاريخ پذيرش97/02/13 :

چکیده
بنیه بذر شاخصی از کیفیت بذر برای پیشبینی دقیقتر سبز شدن بذرها در مزرعه است .آزمونهای
بنیه بذر طراحی شدهاند که بسته به دقت پیشبینی ،از هر کدام برای گیاهان مختلف استتفاده متیشتود.
این مطالعه در آزمایشگاه تکنولوژی بذر و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علتوم کشتاورزی و منتابب طبیعتی
رامین خوزستان در سال  1394-1395انجام شد .در این مطالعه از پنج توده بتذری گلرنت ،،بتهمنظتور
بررسی آزمونهای بنیه بذر در آزمایشگاه و ارزیابی آنها بهعنوان معیاری جهت پیشبینی ستبز شتدن در
مزرعه استفاده شد .آزمونهای انجام گرفته در این تحقیتق شتامآ آزمتون دراتد استتقرار گیاهچته در
مزرعه ،آزمون جوانهزنی استاندارد ،آزمون رشد گیاهچه ،آزمون سرعت جوانهزنی ،تنش خشکی (افر،
 -0/9 ،-0/6 ،-0/3و  -1/2مگاپاسکال) بود .نتایج آزمونهتای جوانتهزنتی استتاندارد ،رشتد گیاهچته،
سرعت جوانهزنی و تنش خشکی نشان داد که ضریب همبستگی هتی کتدام بتا دراتد ستبز شتدن در
مزرعه از نظر آماری معنیدار نبود و نمیتوان از این آزمونها با اطمینان برای تفکیک تودههای ضتعیف
و قوی گلرن ،استفاده کرد .در حالیکه نتایج حااآ از مقایسه مدل دوتکتهای در تفکیتک تتودههتای
قوی و ضعیف موفق نبود ،تجزیه همان دادهها با استفاده از مدل هیدروتایم نتایجی را حااآ کترد کته
میتوان از طریق آنها تودههای قوی و ضعیف گلرن ،را تفکیک نمود .از این آزمونها متیتتوان بترای
تفکیک تودههای ضعیف و قوی گلرن ،و پیشبینی سبز شدن آنها در مزرعه استفاده کرد.
واژههاي کلیدي :جوانهزنی ،دما ،کیفیت بذر ،گلرن ،،مدل هیدروتایم

1

مقدمه
گلرن )Carthamus tinctorios L.( ،از گیاهان روغنی در ایران است که بتهمنظتور تولیتد روغتن ختوراکی کشتت
میشود ( .)Ashrafi and Razmjoo, 2010جوانهزنی بذر ،سبز شدن گیاهچه و استقرار گیاه جنبههتای مهمتی از تولیتد
هستند ،و بخشها یا اجزاء االی از بنیه بذر یا گیاهچه را شامآ متیشتود ( .)Devaiah et al., 2007جتذ

آ

اولتین

مرحله از جوانهزنی میباشد و جهت فعالیت آنزیمها ،تجزیه و انتقتال از متواد یخیترهای بتذر ززم استت .از ایتن رو،
بایستی دسترسی آ

برای آبنوشی ( )Immmbibitionو توسعه بعدی بتذر در حتال جوانتهزنتی کتافی
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استتانه یتا پایته متیباشتند کته در

 .)Savage and Leubner and Metztger, 2006بتذرهتا دارای یتک پتانستیآ آ

پتانسیآهای کمتر از آن بستر بذر برای جوانهزنی خیلی خشک میشود ( .)Finch Savage et al., 1998آستانه بیشینهای
برای پتانسیآ آ

بستر بذر وجود ندارد ،زیرا بستر بذری با پتانسیآ آ

به معادل افر مگاپاستکال بتا فترن مناستب
خاک مقاومت فیزیکی زیه در برابر

بودن تهویه ،شرایط بهینهای برای جوانهزنی بذر فراهم میآورده .عالوه بر این ،آ

نفوی را تحت تاثیر قرار میدهد .بهطور مثال وقتی که نیروی خاک خشک متجاوز از یک مقتدار آستتانه باشتد .ممکتن
است از جوانهزنی ،سبز شدن گیاهچه یا رشد رو به پایین ریشهچه و همچنین

ریشه گیاهچه ممانعت کنتد ( Bradford,

 .)2002بنیه بذر ویژگیهایی از بذر گیاه زراعی را شامآ میشود که با میزان سبز شدن و استتقرار گیاهچته درمزرعته و
نیز با قابلیت انبارداری آن بذر در ارتباط است ( .)Santos et al., 2007طبق تعریتف انجمتن بتینالمللتی آزمتون بتذر
( ،)ISTA, 2015بنیه بذر مجموعهای از خصوایات بذر است که میزان و سطح فعالیت کارکرد بذر و یا توده بتذری را
در خالل جوانهزنی و ظهور گیاهچه تعیین میکند .بهطور معمول کیفیت فیزیولوژیکی بذر بهوسیله آزمتون جوانتهزنتی
استاندارد تعیین میشود ولی این آزمون دراد سبزشدن در مزرعه را بیش از حد واقعی برآورد

متیکنتد ( Noli et al.,

 ،)2008زیرا نتایجی که آزمون جوانهزنی استاندارد ارائه میدهتد تولیتد گیاهچتههتای طبیعتی تحتت شترایط مطلتو
میباشد ،ولی سبزشدن و استقرار گیاهچهها معموزً در مزرعه تحت شرایط مختلف آ
اوقات نامطلو

و هوایی اتفاق میافتد که اکثتر

میباشد .بههمین دلیآ ،آزمونهای بنیه بذر توسعه پیدا کردهاند تا بتوانند پیشبینی خوبی از ستبز شتدن

تودههای بذری برای کاشت در شرایط مختلف آ

و هوایی ارائته دهنتد ( .)Noli et al., 2008بنیته بتذر شاخصتی از

کیفیت بذر میباشد .بنیه بذر بهعنوان مجموعه خصوایاتی از بذر تعریف میشود که پتانسیآ بتذر را بترای سبزشتدن
سریب و یکنواخت و ظهور گیاهچههای طبیعی تحت دامنه وسیعی از شرایط محیطی تعیتین متیکنتد (

Hampton and

 .)Tekrony, 1995جوانتهزنی بتذر و استتقرار گیاهچته از مراحتآ بحرانتی چرخه زندگی گیاهان هستند که در نهایت
شایستتگی آنهتا در محیط زیست را تحت تتأثیر قترار میدهنتد .جوانتهزنی فرآیندی برگشتناپذیر است و بتا شترو
آن ،جنین رشتد یتا مرگ را تجربه خواهد کترد .بنتابراین ،موفقیتت بستیاری از گونتههتای گیتاهی بستیار وابستته بته
زمتان مناستب جوانتهزنی بذر آنها وابسته است ( .)ISTA., 2015رشد جنین با جذ
زمتتتانی جوانتتتهزنتتی بتتذر بتته شتتدت توستتط پتانستتتیآ آ
بتتهطتتوریکتته ،پتانستتیآ آ

آ

آغاز میشود؛ بنابراین ،الگوی

ختتتاک محتتتیط جوانتتتهزنتتی ( )Ψتنظتتتتیم متتیشتتتتود.

بستتتر جوانهزنی تعیینکننده موازنه محتوای آ

بتذر خواهتتد بتتود (

Daws et al.,

)2008
آزمونهای مختلفی در زمینه تعیین بنیه بذر ارائه شده است که از جمله می توان به آزمونهای هتدایت الکتریکتی و
پیتتری تستتریب شتتده در کنجتتد در دمتتای  45درجتته ستتانتیگتتراد بتتهمتتدت  48ستتاعت هتتدایتالکتریکتتی در ستتاعت
(.)Bakhshandeh et al., 2012
مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  1394-95در دو بختش در آزمایشتگاه تکنولتوژی بتذر و مزرعته پژوهشتی دانشتگاه
کشاورزی و منابب طبیعی رامین خوزستتان کته در شتهر مالثتانی و در  36کیلتومتری شتمال شترقی اهتواز در استتان
خوزستان با عرن جغرافیایی  31درجه و  36دقیقه و طول جغرافیایی  48درجه و  53دقیقه و ارتفا  22متر از ستطح
دریا واقب شده است .با استفاده از پنج رقم گلرن ،با نامهای اافهان ،افه ،سینا ،فرامتان و گلدشتت اجترا گردیتد بته
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منظور تجزیه فیزیک وشیمیایی خاک محآ آزمایش ،نمونه خاک مزرعه ازعمق  0-30سانتیمتری از چند نقطته مزرعته
برداشت و پس از مخلوط کردن با یکدیگر ،برای تجزیه به آزمایشگاه خاک شناسی ارسال گردید (جدول.)1
جدول :1نتایج تجزیه خاک محل اجراي آزمایش مزرعهاي
عمق ()cm

)EC*103(μmho/cm

pH

دراد کربنات کلسیم

دراد کربن آلی

ازت کآ

0-30

3.91

7.68

10.5

0.92

0.098

آزمون جوانهزنی استاندارد :برای انجام این آزمون سه تکرار  50تتایی از بتذر هتر رقتم توستط دستتگاه بتذر شتمار
شمارش شد و بر روی دو عدد کاغذ حولهای به ابعتاد  30× 45ستانتیمتتر پیچیتده و بتا کاغتذی دیگتر روی بتذرها
پوشانده شد .برای جلوگیری از کاهش رطوبتت ،حولتههتای کاغتذی را درون پالستتیک گذاشتته و ست س در داختآ
ژرمیناتور در دمای  20درجه بهمدت هشت روز قرار گرفتند .و تعتداد گیاهچتههتای طبیعتی شتمارش شتد (

ISTA,

 .)2009آزمون سرعت جوانهزنی :شرایط در این آزمون مطابق با آزمون جوانهزنی استاندارد بود .بازدیتد از بتذرها هتر
روز سه بار اورت گرفت  .معیار بذور جوانه زده خروج ریشهچه ،به اندازه دو میلیمتر یتا بیشتتر بتود.برای محاستبه
سرعت جوانهزنی از معکوس زمان تا  50دراد جوانهزنتی ( )D50/1استتفاده شتد (.)Soltani and Farzaneh, 2014
آزمون سرعت رشد گیاهچه :این آزمون مطابق با شرایط آزمون جوانهزنی استاندارد اجرا گردیتد و روز هشتتم طتول و
وزن خشک گیاهچههای طبیعی اندازهگیری شد.
آزمون تنش خشکی
محلولهای اسمزی با استفاده از پلیاتیلن گالیکول  8000وبراساس معادله ( )Michel,1983تهیه شد.
که  ،ψپتانسیآ اسمزی مورد نظر؛  ،Tدما و  ،PEPمقدار پلیاتیلن گالیکول مورد نیاز میباشند .بذرها در پتریدیشهای
حاوی محلولهای اسمزی با پتانسیآهای  -0/9 ،-0/6 ،-0/3 ،0و -1/2-مگاپاسکال در دمتای  20درجته ستانتیگتراد
قرار گرفتند .هر روز در دو نوبت ابح و عصر ،در ساعات مشخصی بتذور جوانته زده شتمارش شتدند .معیتار بتذور
جوانه زده خروج ریشهچه به اندازه دو میلیمتر یا بیشتر بود .در نهایت به دادههای جوانتهزنتی در برابتر پتانستیآهتای
مختلف آ

تابب دوتکهای برازش داده شد.
)G=Gmax -b(𝑥0 -x

در این تابب  Gmaxحداکثر جوانهزنی X0 ،شرو جوانهزنی و  bشیب را نشان میدهد
تجزیه آزمون تنش خشکی (مدل هیدروتایم)
برای توایف اثر کاهش پتانسیآ آ
که ناشی از تنو پتانسیآ آ
()1

بر جوانهزنی در هر دما و به عبارتی توایف دوره زمانی جوانهزنی در هر دما

پایه در داخآ جمعیت بذری است ،از مدل هیدروتایم زیر استفاده شد(.)Bradford,1990
θ

) ψb(g) =ψ- ( H

که در این مدل ،ψb(g) ،پتانسیآ آ

tg

پایه درادهای مختلف جوانهزنی (مگاپاسکال)؛  ،ψپتانسیآ آ

(مگاپاسکال)؛

 ،Hθثابت هیدروتایم (مگاپاسکال ساعت) و ،tgزمان جوانهزنی (ساعت) میباشند .در اغلب مطالعات پیشین از تابب
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توزیب نرمال با میانگین ) ψb(50و انحراف معیار و به روش تجزیه پروبیت برای نشان دادن تنو نسبی پتانسیآ آ
پایه در داخآ بذرهای یک جمعیت استفاده شده است.
(ψb(g) = ψb(50) + probit(g)σψb )2

با جایگزین کردن سمت راست معادله ( )1به جای ) ψb(gدر معادله ( )2و مرتب کردن معادله برحسب پروبیت ،g
معادله ریاضی مدل هیدروتایم بر مبنای توزیب نرمال ( )3بهدست میآید (.)Bradford,1990
θ

()3

)ψ – ( tH )- ψb(50
g

σψb

=)probit(g

سبز شدن گیاهچه در مزرعه :این آزمایش در قالب طرح بلوک کامآ تصادفی در دانشگاه کشتاورزی و منتابب طبیعتی
رامین خوزستاان در سال زراعی  1394در پنج سطح ،شامآ تودههای مختلف گلرن( ،اافهان ،اتفه ،ستینا ،فرامتان و
گلدشت) در چهار تکرار انجام شد .روش کاشت به اورت جوی و پشته به ابعاد  75سانتیمتر بتود و بوتتههتا در دو
طرف پشته کشت شدند .فااله بین بوتهها روی یک خط کاشت  10سانتیمتر و هر کرت شامآ شتش ردیتف کشتت
بود که دو ردیف حاشیه و چهار ردیف برای برداشت نهایی در نظر گرفته شد .در مجمو برای تعیتین هتر کترت سته
پشته کشت شد و یک پشته به اورت نکاشت به عنوان خط مرزی در نظتر گرفتته شتد .ارقتام بته طتور تصتادفی در
کرتها کاشته شدند و فااله بین هر کرت االی در هر تکرار به اندازه دو خط کشتت بتود .شتمارش دراتد ظهتور
گیاهچهها به اورت روزانه تا زمانی که افزایش در تعداد آنها مشاهده نشد ،ادامه داشت .گیاهچههایی مورد شتمارش
قرار گرفتند که برگهای ل های آنها به طور کامآ باز شده بود.
محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار آماری  SAS 9.2انجام شد و بترای مقایسته میتانگینهتا از آزمتون  LSDدر
سطح احتمال یک دراد استفاده شد.
نتایج و بحث
نتایج تجزیه واریانس دراد سبز شدن توده های گلرن ،در مزرعه و نیتز دراتد جوانتهزنتی بتذرها طتی آزمتون
جوانه زنی استاندارد و خصوایات گیاهچه در آزمون رشد گیاهچه در جدول ( )2ارائه شده است .دراتد ستبز شتدن
بذرها در مزرعه بطور معنیداری تحت تاثیر توده های بذری مورد استفاده قرار گرفت .عالوه براین ،اثر تودههای بذری
بر دراد جوانهزنی طی آزمون جوانهزنی استاندارد ،دراد گیاهچههای طبیعی و وزن خشک گیاهچه در آزمتون رشتد
گیاهچه معنیدار بود .مقایسه میانگینها در شکآ ( )1و جدول ( )3ارائه شتده استت .بیشتترین دراتد ستبز شتدن در
مزرعه مربوط به توده گلدشت ( 82دراد) بود که از ایتن حیتا اختتالف معنتیداری بتا تتوده اتفه ( 79/5دراتد)
نداشت .دراد سبز شدن سایر تودهها اختالف معنیداری با یکتدیگر نداشتت (بتهطتور متوستط  64دراتد) و بطتور
معنیداری کمتر از دراد سبز شدن تودههای بذری گلدشت و افه بود .این اختالف در دراد سبز شتدن تتودههتای
بذری گلرن ،به اختالف در بنیه بذر آنها بر میگردد .به گونهای که در شرایط مزرعته بته دلیتآ متفتاوت بتودن بنیته
بذرشان دراد سبز شدن متفاوتی را از خود نشان دادند ( .)Mavi and Demir, 2010بتین تتودههتای بتذری از لحتا
دراد جوانه زنی استاندارد در آزمایشگاه اختالف معنیداری وجود داشت و تودههای گلدشت ،افه و فرامان بیشترین
دراد جوانهزنی و اافهان و سینا کمترین جوانهزنی را

دارا بودند.
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جدول  :2نتایج تجزیه واریانس آزمون جوانهزنی استاندارد ،رشد گیاهچه و سبز شدن تودههاي گلرنگ در مزرعه
seedling
emergence

Seedling
dry
weight

Seedling
length

mean squares
Germination
Natural
Standard
seedlings

()gr

()mm

()Percent

()Percent

Source of
variations

Degree of
freedom

**1446.80

**0.025

105.10ns

**1374.40

**665.06

4

Seed

361.20

0.002

201.11

461.33

138.66

10

Error

7.77

7.69

8.15

9.77

6.77

-

CV

 nsغیر معنیدار و * و** بهترتیب معنیدار در سطح احتمال خطای  1و  5دراد.

جدول  :3مقایسه میانگین آزمون جوانهزنی استاندارد و رشد گیاهچه بین تودههاي گلرنگ
Seedling dry
weight

the length
Seedlings

()gr

()mm

0.184c
0.198bc
0.150d
0.225b
0.272a
**0.0288

64.33
66.03
63.70
70.70
68.70
10.831ns

Natural seedlings

()Percent
62.66b
82.66a
59.33b
63.33b
79.33a
**13.647

Germination
Standard

Seed bundle

()Percent
72.66b
88.66a
78.66b
88.00a
89.33a
**9.912

Esfahan
Sofa
Sina
Faraman
Goldschat
LSD

حروف مشابه در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنیدار بر اساس آزمون حداقآ اختالف معنیدار ( )LSDمیباشند(.)P≤0/05

شکل  :1مقایسه سبز شدن تودههاي مختلف گلرنگ در مزرعه

نتایج آزمون رشد گیاهچه نشان داد که بین توده بذری از نظر دراد گیاهچههای طبیعی اختالف معنیداری وجود
داشت .بیشترین دراد گیاهچههای طبیعی مربوط به توده بذری افه با میانگین  82/66و گلدشت با میانگین 79/33
دراد بود .بین سایر تودههای بذری از نظر دراد گیاهچههای طبیعی اختالف معنیداری وجود نداشت .نتایج بررسی
طول گیاهچه نشان داد که بین تودهها اختالف معنیداری از این حیا وجود نداشت .وزن خشک توده بذری گلدشت
با میانگین  0/272گرم بطور معنیداری بیشتر از وزن خشک سایر تودهها بود .بین تودههای فرامان و افه اختالف
معنیداری از نظر میزان وزن خشک وجود نداشت و کمترین وزن خشک مربوط به توده سینا ( 0/150گرم) بود.
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جدول  :4همبستگی بین آزمون جوانهزنی استاندارد و رشد گیاهچه با درصد سبز شدن تودهها در مزرعه
percentage
In field

Germination
Standard
)(Percent
0.79ns

Natural seedlings
()Percent

the length
Seedlings
()mm

Seedling dry weight
()gr

0.42ns

0.72ns

**0.96

** و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  5دراد و عدم معنیداری را نشان میدهد.

مقدار ضریب همبستگی دراد سبز شدن در مزرعه و دراد جوانهزنی در آزمون جوانهزنی استاندارد در تودههای
مختلف با مقدار  0/79از نظر آماری معنیدار نبود (جدول  .)4عدم وجود همبستگی بین دراتد ستبز شتدن بتذور در
شرایط مزرعه و دراد جوانهزنی در آزمایشگاه بیانگر این مطلب است که آزمون جوانتهزنتی استتاندارد معیتار ختوبی
برای سبز شدن تودههای بذری نیست .این گزارش با نتایج بته دستت آمتده توستط ( )Soltani et al., 2002همختوانی
دارد .نتایجی که آزمون جوانهزنی استاندارد ارائه میدهد تولید گیاهچههای طبیعی تحت شرایط مطلو
سبز شدن و استقرار گیاهچهها به طور معمول در مزرعه تحت شرایط مختلف آ
اوقات نامطلو

متیباشتد ،امتا

و هتوایی اتفتاق متیافتتد کته اکثتر

میباشد .بنابراین آزمون جوانهزنی استاندارد در ارزیابی و تعیین کیفیت بذر کافی نیست ولی به منظور

تعیین بنیه بذر به عنوان شاخص کیفیت بذر ززم است ( )Perry,1994و باید این آزمون همراه با آزمونهای دیگر بنیته
بذر برای پیشبینی سبز شدن استفاده شود .ضریب همبستگی دراد سبز شدن در مزرعه و گیاهچههای طبیعی با مقدار
 0/96از نظر آماری در سطح  1دراد معنیدار بود،اماهمبستگی معنیداری بتا شتاخص طتول گیاهچته و وزن خشتک
گیاهچه به ترتیب با مقادیر  0/42و  0/72نداشت (جتدول  )2012( Bakhshandeh et al. .)4در مطالعته آزمتون رشتد
گیاهچه در ارقام مختلف کنجد نشان دادند که بین شاخصهای رشد گیاهچه (طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه) بتا
سبز شدن مزرعه همبستگی وجودندارد که با نتایج به دست آمده در این تحقیق مطابقت دارد.
آزمون تنش خشکی
مدل دوتکهاي :در شکآ ( )2روند تغییرات حداکثر دراد جوانهزنی در مقابآ سطوح مختلف خشکی و مدل دو
تکهای برازش داده شده به نقاط ارائه شده است .در همهی تودهها تابب دو تکهای به خوبی روند این تغییرات را نشان
داد (.)R2>0.99بر اساس مقادیر خطای استاندارد برای پارامترهای این مدل ،پارامتر  Gmaxبرای توده افه ،فرامان و
گلدشت به طور معنیداری بیشتر از تودههای اافهان و سینا بود ،در حالی که بین توده اافهان و سینا نیز از نظر
آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد.در پارامتر  X0توده سینا به طور معنیداری کمتر از سایر تودهها بود و توده
اافهان ،فرامان و گلدشت با هم تفاوت معنیداری نداشتند اما بهطور معنیداری بیشتر از توده افه بودند .از نظر
پارامتر  bنیز توده افه و سینا به طور معنیداری بیشتر از سایر تودهها بود و بین سایر تودهها اختالف معنیداری
مشاهده نشد .بیشترین مقدار  X50مربوط به توده اافهان ( )-1/08و کمترین مقدار آن مربوط به توده فرامان ()-0/85
بود که به ترتیب مقاومت بیشتر و کمتر توده اافهان و فرامان را به خشکی نشان میدهد (جدول  .)5مقدار ضریب
همبستگی بین  X50،b ،X0 ،Gmaxو دراد سبز شدن تودهها در مزرعه به ترتیب برابر  0/005 ،0/38 ،0/30و 0/47
بهدست آمد که از نظر آماری معنیدار نبودند .به نظر میرسد مدل دوتکهای نمیتواند در تفکیک تودههای قوی و
ضعیف مفید باشد (جدول .)6
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شکل  :2برازش مدل دوتکهاي به دادههاي جوانهزنی تودههاي گلرنگ در پتانسیلهاي مختلف آب
جدول  :5پارامترهاي برآوردشده در تودههاي گلرنگ حاصل از برازش تابع دو تکهاي براي دادههاي درصد جوانهزنیی در
برابر سطوح مختلف خشکی.
X50

X0

b

Gmax

Seed Mass

-1.08

-0.53±0.00

115.83±0.68

79.25±0.20

-0.97
-1.01

-0.74±0.01
-0.82±0.01

190±7.07
206.66±7.57

86±0.86
80.66±0.92

Esfahan
Sofa
Sina

-0.85

-0.55±0.07

140.83±1478

86.50±6.23

Faraman

-.088

-0.56±0.03

135±8.92

89±2.67

Goldschat
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جدول  :6همبستگی پارامترهاي مدل دو تکه اي با سبز شدن تودههاي گلرنگ در مزرعه
Gmax

X0

Sprout percentage
In field
** و  nsبهترتیب معنیداری در سطح  5دراد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
0.30 ns

0.38 ns

b

X50

0.005 ns

00.47 ns

مدل هیدروتایم :پارامترهای مدل هیدروتایم برازش داده شده به دادههای جوانهزنتی بتذرهای گلرنت ،در جتدول ()7
نشان داده شده است .مقدار ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEحاکی از برازش مناسب مدل به دادههای جوانهزنتی
همه تودهها بود (.)RMSE> 6 %نتایج خروجی مدل در تودههای بذری مورد مطالعه نشان داد بر خالف نتایج حااتآ
از مدل دوتکهای ،بر اساس مقادیر خطای استاندارد به دست آمده برای پارامترهای این مدل بین تودههای بذری متورد
مطالعه اختالف معنیداری از لحا پارامترهای هیدروتایم وجود دارد.نتایج نشان داد که تودههای بذری متورد مطالعته
بین پارامتر هیدروتایم ( ،)θHپارامتر مکان (𝜇) پارامتر مقیاس ( )σو شکآ ( )λو پارامتر پتانسیآ پایه بترای  50دراتد

جوانهزنی ())ψb(50اختالف معنیداری وجود داشت (.)Daws et al., 2008
وجود اختالف بین تودههای گلرن ،در پارامتر ثابت هیدروتایم بدین معنی است که بین تودههای مختلف گلرنت،
از نظر سرعت جوانهزنی اختالف وجود دارد .بیشترین مقدار ثابتت هیتدروتایم در تتودههتای بتذری ستینا و ااتفهان
بهترتیب  49/5و  49/25مگاپاسکال ساعت مشاهده شد .این در حالی بود که کمترین مقادیر هیدروتایم در توده بتذری
گلدشت با مقدار  32/24مگاپاسکال ساعت بهدست آمد ثابت هیدروتایم شاخصی برای سرعت جوانه زنی استت .هتر
چه مقدار این ضریب کوچک تر باشد .سرعت جوانه زنی بیشتر خواهد بود (( )Cardoso and Bianconi, 2012جدول
 .)8با توجه به این نتایج میتوان گفت توده گلدشت نسبت به سایر تودهها دارای سرعت بیشتری در جوانهزنتی بتوده و
اافهان و سینا کمترین سرعت را داشتهاند .پارامتر مکان در توزیب ویبول ،پتانسیآ اسمزی که در آن احتمال جوانتهزنتی
افر است (یا پتانسیآ اسمزی که جوانهزنی از پتانسیآهای مثبتتر از آن آغازمیشود؛ ) ψb(0را برآورد میکند .متفاوت
بودن این پارامتر برای تودهها به معنای تفاوت در تحمآ به خشکی در آنها است.بر اساس مقادیر خطای استاندارد بته
دست آمده برای این پارامتر توده اافهان ،سینا و افه با هتم تفتاوت معنتیداری نداشتتند ،بتین تتودههتای فرامتان و
گلدشت نیز اختالف معنیداری مشاهده نشد .طبق نتایج به دست آمده توده اافهان ،افه و سینا از تحمآ به خشتکی
بیشتری نسبت به تودههای فرامان و گلدشت برخوردار بودند.
جدول :7پارامترهاي برآورد شده براي مدل هیدروتایم برازش داده شده به دادههاي جوانهزنی تودههاي گلرنگ
Safflower variety
Esfahan
49.25±1.41

Goldschat

Faraman

Sina

32.24±1.04

41.22±1.48

49.50±2.02

Sofa
37.97±0.04

-1.28±0.02

-1.18±0.01

-1.39±0.01

-1.32±0.00

-1.39±0.01

-1.06±0.01

-1.02±0.01

-1.19±0.01

-1.15±0.01

-1.03±0.01

0.34±0.02

0.26±0.01

0.35±0.01

0.30±0.02

-0.56±0.01

)σ( Scale

0.86±0.06
0.05±0.003

0.76±0.07
0.08±0.006

0.63±0.04
0.07±0.005

0.63±0.05
0.08±0.006

0.81±0.04
0.05±0.004

)λ( fig
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Parameter
)Heterogeneous (Hθ
constant threshold
Water potential to
)start germination (μ
Middle Water
()Potential )ψb(50

RMSE
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شکل  :3برازش مدل هیدروتایم مبتنی بر توزیع نرمال به دادههاي جوانهزنی بذرتودههاي گلرنگ

همبستگی بین سبز شدن مزرعه و پارامترهای مدل هیدروتایم به استثنای ثابت هیدروتایم معنیدار نبودند .ثابت
هیدروتایم با مقدار  -0/94در سطح  1دراد معنیدار بود .نتایج حاکی از آن است که بین ثابت هیدروتایم با دراد
سبز شدن در مزرعه ارتباط منفی و معنیداری وجود داشت به عبارت دیگر تودههای بذری که در مزرعه بیشترین
دراد سبز شدن را داشتند دارای کمترین مقدار هیدروتایم بودند .بنابراین هر چه ثابت هیدروتایم برای تودههای
بذری کوچکتر باشد بیانگر بنیه بیشترتوده بذری میباشد که در این آزمون توده افه و گلدشت با مقدار کمتر ثابت
هیدروتایم به عنوان قویترین تودهها شناخته شدند.
جدول  :8همبستگی بین درصد سبز شدن در مزرعه و پارامترهاي مدل هیدروتایم
Heterogeneous
constant
)threshold(Hθ

Water potential to start
)germination (μ

Sprout percentage
In field
** و  nsبه ترتیب معنیداری در سطح  1دراد و عدم معنیداری را نشان میدهد.
**-0.94

0.35ns
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Middle Water
Potential
())ψb(50

)σ( Scale

fig
()λ

-0.01ns

0.44ns

0.17ns
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ضریب پتانسیآ پایه به عنوان شاخصی برای نشان دادن میزان مقاومت به پتانسیآ آ

بیشتر خواهد بود ( Bradford

.)and Still, 2000ضریب هیدروتایم میتواند به عنوان شاخصی برای تعیین بنیه بذرهای تودههای مختلف باشد
( .)Dahal and Bradford, 1990نشان دادند در تودههای بذری گیاه لسکورز که تیمار پرایمین ،شده بودند بنیه بذر
افزایش پیدا کرد و دراد سبز شدن در مزرعه نسبت به بذرهای شاهد بیشتر شد .در بذرهای پرایمین ،شده مقدار
ثابت هیدروتایم نسبت به بذرهای شاهد کاهش پیدا کرد )Bradford and Still, 2000( .چهار توده کلم بروکلی را با
مدل هیدروتایم مورد ارزیابی قرار دادند .نامبردگان گزارش کردند تودههایی که دارای ثابت هیدروتایم بزرگتر و
پتانسیآ پایه مثبتتر باشند به عنوان تودههای ضعیف شناخته میشوند )Dahal and Bradford, 1990( .گزارش کردند
در تودههایی که توسط پرایمین ،بنیه بذرها افزایش یافته بود ثابت هیدروتایم نسبت به تیمار شاهد کوچکتر بود این
در حالی بود که در همین تودهها مقدار ضریب پتانسیآ پایه نسبت به تیمار شاهد بزرگتر بود.
با مقایسه نتایج دو روش تجزیه دادههای تنش خشکی (برآورد آستانه تحمآ از طریق تابب دو تکهای و استفاده از
مدل هیدروتایم) میتوان به اهمیت علم آمار در کارهای تحقیقی تکنولوژی بذر پی برد .در حالیکه نتایج حااآ از
مقایسه مدل دوتکهای در تفکیک تودههای قوی و ضعیف موفق نبود ،تجزیه همان دادهها با استفاده از مدل هیدروتایم
نتایجی را حااآ کرد که میتوانست از طریق آنها تودههای قوی و ضعیف گلرن ،را تفکیک نماید

(madah, 2011

 .)Soltani andگزارش نمودند که کاربرد این مدلها در ایران کمتر مشاهده شده است و میتوان از این مدلها بیشتر
در پژوهشهای علوم بذر و به خصوص در واکنش جوانهزنی به پتانسیآ آ

استفاده نمود .با توجه به این موضو

میتوان نتیجه گرفت در برخی موارد عالوه بر اهمیت و کارا بودن خود آزمون تعیین بنیه بذر ،نتایج حااآ از
آزمونهای بنیه نیز باید به درستی و با استفاده از روشهای نوین علم آمار تجزیه و تحلیآ شود تا نتایج درخور توجهی
را حااآ نماید.
نتیجهگیري کلی
نتایج این پژوهش نشان داد با استفاده از مدل هیدروتایم میتوان نتایجی را به دست آورد که از طریق آنها
تودههای قوی و ضعیف گلرن ،را تفکیک نمود ومیتوان از این آزمون برای سبز شدن گیاه گلرن ،در مزرعه استفاده
کرد.
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Abstract
Seed vigor is an index of its quality. Seed vigor tests are designed to predict more accurately
of seedling emergence in the field In order to predict seedling emergence more accurately, seed
vigor tests are designed, depending on their prediction accuracy, each is used for different
plants. This study was conducted at the seed technology laboratory in Ramin University of
Agricultural Sciences and Natural Resources and field Research in 2016. In order to laboratory
evaluation of seed vigor tests for predicting seedling emergence in the field, 5 safflower seed
lots was used. In this study seed vigor tests include seedling establishment percent in field,
standard germination test, seedling growth test, seed germination rate test and salinity test (0,
100, 200, 300 and 400 mM) The results showed that the standard germination test, seedling
growth, germination rate and salinity were not significant correlated with seedling establishment
percent for seed lots in the field. Therefore, these tests can not confidently used to separate the
weak and strong safflower seed lots. However, the results of the comparison of the two-fold
model did not succeed in distinguishing between strong and weak masses The analysis of the
same data using the HydroTime model yielded results that could be separated by strong and
weak safflower masses these tests can be used to separate the weak and strong safflower seed
lots and used for predicting emergence in the field.
Keywords: Emergence, Hydrotime Model, Safflower, Seed quality, Temperature2
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