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 های بذری گندمشدن محمولهبینی سبزکاربرد مدل هیدروتایم در پیش
 

 4پورحمیدرضا صادقی و 3افشین سلطانی ،2فرفرشید قادری ،1*دیهریحانه ربانی محم

 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان ، دانشيار و استادارشددانشجوی کارشناسیترتيب به 3و2،1
 شناسی دانشگاه گلستان.علمی گروه زیستتاعضو هي4

 22/8/21 ؛ تاریخ پذیرش: 21/4/21تاریخ دریافت: 

 چکيده

 ایجاد را شرایط این هيدروتایم های مختلف بذری توسط مدلزنی در تودهاطالعات جوانهتجزیه 

 اثر رسیبر منظور به. کرد بندیطبقه مزرعه در شدنسبز توانایی مبنای بر را های بذریتوده که کندمی

 ی بذریمحموله 21 روی بر آزمایشی هيدروتایم، تجزیه طریق از بذر قدرت تعيين برای آب پتانسيل

 و کشاورزی علوم دانشگاه تحقيقاتی مزرعه و بذر تحقيقات آزمایشگاه رد N-80-19 گندم بر روی الین

 برای. دندش کشت مزرعه در تکرار سه در و تصادفی کامل بلوک قالب در. شد انجام گرگان طبيعی منابع

  ، -0/1 ، -3/1 شاهد، عنوان به صفر) سطح 7 در 0111 گليکول اتيلن پلی از آب پتانسيل تنش اعمال

 زنی براینتایج نشان داد حداکثر درصد جوانه .شد استفاده( مگاپاسکال -8/2 و -5/2 ، -1/2 ، -2/1

بر اساس نتایج درصد سبز شدن مشخص شد  داری نداشت.های مختلف بذری اختالف معنیمحموله

های بذری که درصد سبز محمولهداری داشتند در های بذری از نظر قدرت بذر اختالف معنیمحموله

در تر بود. داری کوچک( به صورت معنیHθشدن بيشتری داشتند، مقدار عددی ضریب هيدروتایم )

های بذری بيشتر بود. محموله b(50)Ψمقدار  های بذری که دارای درصد سبز شدن بيشتری بودندمحموله

 که بود امر این بيانگر مطالعه این نتایجداری نداشتند. ( اختالف معنیψbσزنی )نظر یکنواختی جوانه 2از

 تواندمی مدل این. است دارا را بذر قدرت ميزان نظر از هاتوده تعيين در باالیی توانایی هيدروتایم مدل

 .کند بينیپيش را تنش پر شرایط در شدن سبز درصد

 .هيدروتایم شدن؛ سبز بذر؛ قدرت ؛گندم آب؛ پتانسيل: کلیدی هایواژه

                                                      
 abbani.reyhaneh@yahoo.comrنویسنده مسئول: *
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  مقدمه

استقرار  و زنی بذرجوانه کماکان زراعی و مدیریت تکنولوژی در شده حاصل هایپيشرفت رغملیع

 یا و موفقيت این رواز  باشد،کليدی می اهميت دارای در کشاورزی آن از حاصل هایمطلوب گياهچه

 وابسته است. قوی هایگياهچه توليد و زنیزنی، سرعت جوانهبه درصد جوانه توليد در موفقيت عدم

شده  چيره محيطی مطلوبنا شرایط بر بتواند بذر شود کهحاصل می زمانی گياهچه استقرار مقدار بيشترین

 که است گياه فنولوژیک مراحل ترینمهم از یکی شدندهد. سبز نشان خود از مناسبی العمل عکس و

 تحت شدت به سبزشدن (.ISTA ،1112) باشدمی توليد در های زراعیسيستم موفقيت درجه کننده تعيين

؛ اولد بالقاسم 2228جاکوبسن و باچ، ) کاشت عمق و شوری خاک، رطوبت ویژه به محيطی، عوامل تأثير

 گيردمی قرار قدرت بذر( و حيات )قابليت بذرها کيفيت ( و1110؛ سلطانی و همکاران، 1110و همکاران، 

 برای محيطی، شرایط از وسيعی تحت محدوده مناسب و خوب زنی(. جوانه1121فر و همکاران، قادری)

 (. 2228جاکوبسن و باچ، است ) ضروری مطلوب عملکرد توليد و گياهچه خوب استقرار

عيين زنی استاندارد توسيله آزمون جوانه کيفيت فيزیولوژیکی بذر به ،طور معمول در آزمایشگاهبه

نولی و همکاران، کند )شدن در مزرعه را بيش از حد واقعی برآورد میلی این آزمون درصد سبزشود ومی

ما ، اشودزنی استاندارد در شرایط مطلوب دمایی و رطوبتی در آزمایشگاه انجام میآزمون جوانه(. 1118

 افتدمزرعه تحت شرایط مختلف آب و هوایی اتفاق میدر  به طور معمولها شدن و استقرار گياهچهسبز

تا  اندهای قدرت بذر توسعه پيدا کردهبرای رفع این مشکل آزمون باشد.که اکثر اوقات نامطلوب می

وایی ارائه ههای بذری برای کاشت در شرایط مختلف آب و بينی خوبی از سبز شدن تودهبتوانند پيش

 .(2221برادفورد، دهند )

های قدرت بذر قابل تشخيص است. از ها بذری از نظر قدرت بذر با استفاده از آزمونتفکيک توده

(، آزمون هدایت الکتریکی 1121فر و سلطانی، قادریتوان به آزمون تسریع پيری در کنجد )جمله میآن 

( و آزمون زوال 1118نولی و همکاران، ما در ذرت )(، آزمون سر1112خاوری و همکاران، در گلرنگ )

ها امروزه به صورت ( اشاره کرد. برخی از این آزمون2221همپتون و کولبر، کنترل شده در چغندرقند )

اند. با این وجود هنوز یک آزمون قابل اطمينان که بتواند قدرت بذر را در تمام المللی پذیرفته شدهبين

 تعيين کند، وجود ندارد.های مختلف گياهی گونه

زنی و استقرار گياهان تحت شرایط مزرعه عالوه بر بينی صحيح از جوانهامروزه محققين برای پيش

زنی بذور به ها که حساسيت جوانهبرند. یکی از این مدلها نيز بهره میهای قدرت بذر از مدلآزمون
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(. استفاده از این 1114برادفور و استيل، د )باشکند، مدل هيدروتایم میتنش پتانسيل آب را تعيين می

 هيدروتایم مدل( گسترش پيدا کرد. 2224( و برادفورد و سوماکو )2221مدل پس از مطالعات برادفورد )

برادفور و استيل، ) است شده زنی بذرها در ارتباط با پتانسيل آب استفادهالگوی جوانه توصيف برای

سبز شدن  زنی وسازی پتانسيل آب بر روی جوانهیبرای توصيف و کماین مدل پتانسيل باالیی (. 1114

های مختلف گوجه فرنگی زنی ژنوتيپ( سرعت جوانه2221داهال و برادفورد ) (.2221برادفورد، دارد )

های ( برای تفکيک قدرت محموله1114بردافورد و استيل ) .را با استفاده از مدل هيدروتایم مقایسه کردند

( برای مقایسه 1123روکلی از مدل هيدروتایم استفاده کردند. کاردوسو و یانکونی )بذری کلم ب

( از مدل .Haseolus vulgaris Lدر نوعی لوبيا ) ت چهار الینمزنی و ميزان مقاوهای جوانهشاخص

توان برای ( بيان کردند که از ضرایب مدل هيدروتایم می2228استيل و برادفورد ) هيدروتایم بهره گرفت.

 حصول بذرهایی با کيفيت باال در طول نمو استفاده کرد.  

ذور به زنی و سبز شدن ببا توجه به کاربرد گسترده از مدل هيدروتایم در تحقيقات مربوط به جوانه

اما در مقاالت داخل کشور به  کند.تواند نتایج کاربردی را حاصل رسد استفاده از این مدل مینظر می

و همکاران،  بخشنده؛ 1122؛ سلطانی، 1122)فرزانه و سلطانی،  استفاده از این مدل کمتر توجه شده است

بين محققان داخل به دليل عدم شناخت کافی محققان از  کمتر مورد توجه قرار گرفتن این مدل. (1122

هدف از انجام این مطالعه استفاده از مدل باشد. تجزیه این مدل میصحيح و ناآشنا بودن با روش  آن

 های مختلفهيدروتایم به عنوان یک آزمون جدید تعيين قدرت بذر در جهت تعيين قدرت در محموله

باشد. همچنين در این مقاله سعی شده است روابط بين ضرایب مدل هيدروتایم با درصد بذری گندم می

های مختلف مورد بررسی های بذری با قدرتز شدن در شرایط مزرعه محمولهزنی و درصد سبجوانه

 قرار گيرد.

 

 هامواد و روش

دانشگاه علوم ( 2) در آزمایشگاه تحقيقات بذر و مزرعه تحقيقاتی شماره 2321این مطالعه در سال 

محموله بذری  21های مختلف کشاورزی و منابع طبيعی گرگان انجام شد. به منظور تهيه بذور با قدرت

های مربوطه بر روی آنها آوری شد و آزموناز مناطق مختلف اطراف گرگان جمع N-80-19گندم الین 

 ه شده است.های گندم ارایاطالعات مربط به هر یک از توده (2)در جدول  انجام شد.
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 ندم مورد مطالعههای گ. مشخصات محموله1جدول 

 شماره محموله  نام محل توليد محموله  بذری تاریخ برداشت

 2 قرق 11/3/82

 1 انبار اروم 12/3/82

 3 منطقه للدوین 11/3/82

 4 هاشم آباد 14/3/82

 5 علی آباد 12/3/82

 0 چالکی 10/3/82

 7 اسپومحله 22/3/82

 8 جلين 18/3/82

 2 آقچه لی 31/3/82

 21 گرگان 10/3/82

 

تایی از بذور هر محموله بذری، به طور تصادفی  51 تکرار 3: برای انجام این آزمون زنیآزمون جوانه

متر که در کف آن یک عدد کاغذ صافی سانتی 25ای به قطر جدا گردید. سپس در ظروف پتری شيشه

 انکوباتور بادر داخل ها واتمن قرار داده شده بود، چيده شد. بعد از قرار دادن در ظروف پتری، نمونه

زده در داخل روز قرار گرفتند. بعد از مدت مورد نظر بذور جوانه 8گراد به مدت درجه سانتی 11دمای 

 . (ISTA ،1112) هر پتری شمارش شد

، -2/1،  -0/1، -3/1، 1سطح  7تنش پتانسيل آب در  های مختلف آب:زنی در پتانسیلآزمون جوانه

گالیکول  اتيلن مگاپاسکال اعمال شد. سطوح مختلف پتانسيل آب با استفاده از پلی -8/2و  -5/2، -1/2

های پتانسيل پس از تهيه محلول ( تهيه شد.2273ميچل و کافمن، بر طبق فرمول ميچل و کافمن ) 0111

تایی از بذور هر محموله بذری در ظروف پتری قرار داده شد. مقدار مساوی از هر  51 تکرار 3آب 

 11ها در انکوباتور و در دمای ليتر( در تيمارهای مربوطه ریخته شد و در نهایت نمونهميلی 0محلول )

زنی نوبت و با کاهش سرعت جوانه 3زنی در هر روز در گراد قرار داده شدند. با شروع جوانهدرجه سانتی

نوبت  3زده در زده شمارش شدند تا زمانی که تعداد بذور جوانهنوبت در صبح و عصر بذور جوانه 1

زنی خروج ارش دور ریخته شدند. معيار جوانهزده شده پس از شمشمارش ثابت شد. بذور جوانه

 .(1111)سلطانی و همکاران،  در نظر گرفته شدمتر ميلی 1چه به طول ریشه
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های بذری گندم مورد مطالعه در به منظور بررسی درصد سبز شدن محموله : آزمایشیایمزرعهآزمایش 

دی  1طبيعی گرگان و در تاریخ کشت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ( 2)مزرعه تحقيقاتی شماره 

 11ردیف با فاصله ردیف  3در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در هر کرت  2321

متر توسط سانتی 3عدد بذر و در عمق  211متر کشت شد. در هر ردیف کشت  5/1متر و به طول سانتی

که افزایشی در تعداد آنها  نه تا زمانیصورت روزاها بهدست کشت شد. شمارش درصد ظهور گياهچه

 مشاهده نشد، ادامه داشت. 

؛ برادفورد و استيل، 2221)داهال و برادفورد،  باشدصورت زیر میهرابطه اصلی مدل هيدروتایم ب

1114): 

(2) 
 

 

ب : پتانسيل آب بستر بذر بر حسψهيدروتایم )برحسب مگاپاسکال ساعت(،  : ثابتHθ( 2در رابطه )

های مختلف : زمان خروج ریشه برای صدکgt: پتانسيل آب پایه بر حسب مگاپاسکال، b(50)ψمگاپاسکال، 

 ( داریم:2. با بازنویسی رابطه )دهدرا نشان میبر حسب ساعت زنی جوانه

(1) 
 

 

زنی در مقابل پتانسيل آب های مختلف جوانهزنی صدک( رابطه بين سرعت جوانه1بر اساس معادله )

باشد. می  Hθ/b(g) ψو عرض از مبدأ معادله برابر منفی  Hθ/2باشد که شيب آن برابر به صورت خطی می

( که در این 2های مختلف یکسان است اما مقادیر پتانسل پایه متغير است )شکل برای صدک Hθمقدار 

تابع  باشد که اینهای مختلف به صورت یک تابع نرمال میحالت فراوانی پتانسيل آب پایه در صدک

 (.1شکل ؛ 1114برادفور و استيل، باشد )( میbψ σو انحراف معيار ) (b(50)ψدارای ميانگين )
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 های مختلف با پتانسیل آب )در این رابطه در تمامی زنی برای صدکرابطه بین سرعت جوانه. 1شکل 

 باشد(( ثابت و برابر معکوس هیدروتایم میmها، شیب خطوط )صدک

)مقدار پتانسیل پایه  (Ψb(50)). توزیع نرمال مقادیر پتانسیل پایه در جمعیت بذری. شکل منحنی توسط دو پارامتر میانگین 2شکل 

دهنده میزان یکنواختی در محموله  است( زنی این مقدار نشانهای جوانه)در داده( σψb) باشد( و انحراف معیارمی g=05برای 

 شود.تعیین می

 

ميزان یکنواختی  ψbσميزان مقاومت به پتانسيل آب و  b(50)Ψزنی، سرعت جوانه Hθدر این رابطه 

، b(50)Ψ)( گزارش کرد با داشتن ضرایب معادله هيدروتایم 1111دهد. برادفورد )زنی را نشان میجوانه

ψbσ  وHθ) های ضعيف و قوی بذرها استفاده کرد. برخی محققان تفکيک تودهدر توان از این ضرایب می

 اندی ضعيف و قوی استفاده کردههااز این مدل به عنوان یک آزمون قدرت بذر برای تفکيک توده

 (.1121؛ فرزانه و سلطانی، 1114برادفور و استيل، )
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زنی دارای یک توزیع نرمال های مختلف جوانهبرای صدک b(g)Ψشود که در این مدل فرض می

 برادفور و استيل،باشد )می ψbσو  b(50)Ψباشد که ميانگين و انحراف معيار این توزیع به ترتيب برابر می

 شود:( نوشته می1زنی در مقابل زمان بصورت معادله )(. با توجه به مفروضات باال منحنی جوانه1114

 

(3) 
 

 

: پتانسيل آب ψ(؛ gزنی تجمعی )های درصد جوانه: تابع پروبيت برای دادهprobit (g)(، 3در رابطه )

: زمان مورد نياز برای gt: ضریب هيدروتایم )برحسب مگاپاسکال ساعت(؛ Hθبر حسب مگاپاسکال؛ 

زنی بر حسب درصد جوانه 51: پتانسيل پایه برای b(50)ψدرصد از بذور بر حسب ساعت؛  gزنی جوانه

( b(g)ψزنی ): انحراف معيار توزیع مقادیر پتانسيل پایه برای درصدهای مختلف جوانهbψσمگاپاسکال؛ 

 .باشدزنی میانهکه این ضریب بيانگر یکنواختی جو باشددر جمعيت بذور می

ی زننسبت تجمعی جوانه محموله بذری و در هر سطح پتانسيل آب، ( در هر3برای استفاده از معادله )

(g( در زمان )gtاز روی نتایج حاصل از شمارش روزانه بذور جوانه )های زده به دست آمد. از نسبت

گرفته شد )باید این نکته را در نظر داشت  probitمحاسبه شده برای هر یک از سطوح پتانسيل آب تابع 

به ترتيب برابر منفی و مثبت  z2درصد مقدار  211و  1که در یک جمعيت نرمال استاندارد برای فراوانی 

قدار مباشند. بنابراین در تجزیه مدل هيدروتایم نهایت است که از نظر ریاضی این مقادیر مبهم میبی

جایگزاری شد. در ضمن بعد از محاسبه نسبت تجمعی  22عدد  آنبه جای درصد  درصد زنی صدجوانه

زنی تجمعی تکراری وجود داشت، مقادیر تکراری زنی برای هر تيمار در صورتيکه نسبت جوانهجوانه

های بيشتر حذف شدند و فقط نسبتی که در کوچکترین زمان اتفاق افتاده بود در تجزیه مربوط به زمان

زنی در مقابل های پروبيت درصد جوانهبه داده (3) معادله SASافزار ایت در نرمها لحاظ شد. در نهداده

برای  Hθو  b(50)Ψ ،ψbσدرصد از بذور و پتانسيل آب برازش داده شد و  gزنی زمان مورد نياز برای جوانه

 های بذری مختلف گندم برآورد شد.محموله

 

 
                                                      

 .کنددر تابع توزیع نرمال را برآورد می zهمان مقدار  ،2تابع پروبيت با ميانگين صفر و انحراف معيار  - 2
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 نتايج و بحث

داری زنی استاندارد اختالف معنیهای بذری مورد مطالعه گندم از نظر درصد جوانهبين محموله

درصد سبز شدن در مزرعه مقادیر  بين زنی استاندارد،(. بر خالف آزمون جوانه1وجود نداشت )جدول 

(. دامنه تغييرات درصد سبز 1)جدول  مشاهده شدداری های بذری مورد مطالعه اختالف معنیمحموله

 (. 3درصد بود )جدول  83تا  02های بذری مورد مطالعه بين شدن برای محموله

 
، پتانسیل b(50Ψ(ضرایب مدل هیدروتایم  زنی استاندارد، سبز شدن در مزرعه وجوانه. نتایج تجزیه واریانس 2جدول 

 های مختلفمحموله بذری گندم با قدرت 15برای ضریب هیدروتایم(  ،Hθ زنی؛یکنواختی جوانه،ψbσآب پایه؛ 

زنی جوانه 

 )درصد(استاندارد

سبزشدن در 

 )درصد( مزرعه
b(50)Ψ 

 )مگاپاسکال(
ψbσ 

 

Hθ 

 )مگاپاسکال

 (ساعت

 ns 22/22 *55/155 **153/1 های بذریمحموله
ns  
15/1 **51/88 

 77/22 12/1 114/1 52/220 73/7 خطا

 11/0 34/13 71/3 85/23 21/1 تغييرات)درصد(ضریب

 داریدرصد و عدم معنی 2و  5داری در حدود اطمينان دهنده معنیترتيب نشانبه ns*، ** و 

 

جود داری وزنی و درصد سبزشدن در مزرعه رابطه معنیبين درصد جوانه نتایج بررسی نشان داد که

زنی آزمایشگاه درصد جوانه هایی که در(. اختالف بين درصد سبزشدن بذور محموله3ندارد )شکل 

شدن بينی سبززنی استاندارد معيار خوبی برای پيشیکسان داشتند بيانگر این مطلب است که آزمون جوانه

( و 1121فر و همکاران )بدست آمده توسط قادریگزارشات با نتایج این  .باشدهای بذری نمیمحموله

که درصد  ( گزارش کردند در صورتی2221کولبر ) مپتون و( همخوانی دارد. ه1112خاوری و همکاران )

 .مورد نظر ضعيف است محمولهتوان بيان کرد درصد باشد می 21ای کمتر از زنی استاندارد تودهجوانه

بذری دارای  محمولهتوان بيان کرد این درصد باشد نمی 21ها باالی زنی تودهدرحالی که درصد جوانه

 (.2221همپتون و هيل، به نقل  2284روبرتس، باشد )قدرت باالیی می
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زنی استانداردمحموله بذری گندم در مزرعه با درصد جوانه 15شدن . رابطه بین درصد سبز3شکل   

 

، پتانسیل b(50Ψ(ضرایب مدل هیدروتایم  زنی استاندارد، سبز شدن در مزرعه وجوانه.  نتایج مقایسه میانگین 3جدول 
 های مختلف.ضریب هیدروتایم( برای ده محموله گندم با قدرت، Hθ زنی؛جوانهیکنواختی  ،ψbσآب پایه؛ 

 محموله 
 زنی استانداردجوانه

 )درصد(
 سبزشدن در مزرعه

 )درصد(
b(50)Ψ 

 ψbσ )مگاپاسکال(
Hθ 

 )مگاپاسکال ساعت(

2  00/20  abc77/78  bc83/2-  44/1  b08/54 
1  33/25  ab88/81  ab77/2-  47/1  bcd51/54 
3  33/23  c00/02  cd 23/2-  42/1  a82/05 
4  11/24  abc11/72  cd24/2-  32/1  bc21/50 
5  00/20  ab11/83  a00/2-  44/1  d14/51 
0  33/23  a77/81  ab71/2-  41/1  bcd57/53 
7  33/22  bc22/73  d11/1-  41/1  a20/00 
8  11/20  abc11/72  a00/2-  37/1  cd23/52 
2  00/24  a33/83  ab73/2-  31/1  bc40/50 
21  11/28  c33/02  d27/2-  38/1  b28/58 

LSD ns73/4 *13/21 **21/1 ns20/1 **84/5 
 

های بذری مورد مطالعه نشان داد برخالف نتایج آزمون نتایج خروجی مدل هيدروتایم برای محموله

داری از لحاظ ضرایب هيدروتایم های بذری مورد مطالعه اختالف معنیزنی استاندارد، بين محمولهجوانه

ارائه شده های بذری مختلف گندم ضرایب مدل هيدروتایم برای محموله( 3) در جدولوجود دارد. 

( Hθهای بذری مورد مطالعه بين ضریب هيدروتایم )است. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در محموله

y = -0.120x + 105.1
R² = 0.11 n.s

70

80

90

100

70 80 90

نی
 ز

انه
جو

د 
رص

د

درصد سبز شدن
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ها داری وجود دارد ولی محموله( اختالف معنیb(50)Ψزنی )درصد جوانه 51و ضریب پتانسيل پایه برای 

 (. 1ل )جدونداشتند داری ( اختالف معنیψbσ) زنییکنواختی جوانهاز نظر 

مگاپاسکال  00تا  51های بذری مورد مطالعه بين دامنه تغييرات ضریب هيدروتایم برای محموله

 00) 7و  3های بذری محمولهمربوط به (. بيشترین ضریب هيدروتایم 3ساعت به دست آمد )جدول 

 51) 5. این در حالی بود که کمترین مقادیر هيدروتایم در محموله بذری بودمگاپاسکال ساعت( 

های بذری مورد مطالعه بين برای محموله b(50)Ψ. دامنه تغييرات ضریب مشاهده شدمگاپاسکال ساعت( 

 5های بذری بيشترین مقدار در محموله b(50)Ψ(. از نظر ضریب 3مگاپاسکال بود )جدول  -1تا  -7/2

در  b(50)Ψمگاپاسکال( مشاهده بود. کمترین مقدار برای ضریب  -00/2) 8اسکال( و مگاپ -00/2)

داری بين رابطه معنی. به دست آمدمگاپاسکال(  -27/2) 21مگاپاسکال( و  -11/1) 7های بذری محموله

 (. 4)شکل  های بذری مشاهده نشدزنی استاندارد تودهضرایب مدل هيدروتایم با درصد جوانه

 
با پارامترهای مدل هیدروتایم )الف(  محموله بذری گندم مختلف 15زنی استاندارد . رابطه بین درصد جوانه4شکل 

 اردزنی استاندزنی استاندارد و )ب( رابطه هیدروتایم با درصد جوانهرابطه بین پتانسیل آب پایه با درصد جوانه

 
 

 

 

y = 0.085x + 90.90
R² = 0.06 n.s

70
80
90
100

40 50 60 70

نی
ه ز

وان
 ج

صد
در

(مگاپاسکال ساعت)هيدروتایم

ب

y = -6.510x + 83.86
R² = 0.18 n.s

70
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90

100

-2.1 -1.9 -1.7 -1.5
نی

ه ز
وان

 ج
صد

در
(مگاپاسکال)پتانسیل آب پایه

الف

y = 10.52x + 91.48
R² = 0.05 n.s

70
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100
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ج
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شدن درصد با درصد سبز 51يل آب پایه نتایج حاکی از آن است که بين ضریب هيدروتایم و پتانس

های بذری که در مزرعه بيشترین درصد داری وجود دارد. به عبارت دیگر محمولهدر مزرعه ارتباط معنی

ب(. بنابراین هر چه ضریب هيدروتایم  5سبز شدن را دارند دارای کمترین مقدار هيدروتایم هستند )شکل 

د سبز باشد. رابطه بين درصگر قدرت بيشتر محموله بذری میتر باشد بيانی بذری کوچکبرای محموله

های بذری که دارای درصد سبز شدن بيشتری بودند مقدار دار بود. در محمولهنيز معنی b(50)Ψشدن و 

b(50)Ψ زنی در سطوح خشکی مختلف بينی درصد جوانهروند پيش (0) در شکلب(.  5شکل ) بيشتر بود

 های مورد مطالعه نشان داده شده است.توسط خروجی حاصل از مدل هيدروتایم در هر یک از توده

 

 

 
با پارامترهای مدل  های مختلفدارای قدرت محموله بذری گندم 15شدن در مزرعه برای . رابطه بین درصد سبز0شکل 

شدن در مزرعه، )ب( رابطه هیدروتایم با درصد هیدروتایم نمودار )الف( رابطه بین پتانسیل آب پایه با درصد سبز

 شدن در مزرعه شدن در مزرعه و نمودار )ج( رابطه انحراف معیار مدل هیدروتایم با درصد سبزسبز

 

 
 

y = -0.709x + 118.4
R² = 0.53*

50
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R² = 0.69* 50
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در طول زمان توسط مدل هیدروتایم برای سطوح خشکی مختلف زنی تجمعی بینی درصد جوانه. روند پیش6شکل 

های مورد مطالعهدر هر یک از محموله  



 1939(، 9) نشريه توليد گياهان زراعي، جلد هفتم

19 

تر باشد سرعت زنی است. هر چه مقدار این ضریب کوچکشاخصی برای سرعت جوانه Hθضریب 

به عنوان شاخصی برای نشان  b(50)Ψ(. ضریب 1123کاردوسو و بيانکونی، زنی بيشتر خواهد بود )جوانه

 تر باشد ميزاندادن ميزان مقاومت محموله بذری به پتانسيل آب است. هر چه مقدار این شاخص منفی

(. در این مطالعه رابطه بين درصد سبز 1114)برادفور و استيل،  مقاومت به پتانسيل آب بيشتر خواهد بود

صات ارش بود. این تناقعکس این گز محمولهشدن در مزرعه با مقدار پتانسيل پایه به دست آمده برای هر 

( 2221داهال و برادفورد )هم مشاهده شده است. نيز در سایر مطالعات  b(50)Ψدر ارتباط با ضریب 

نسبت به تيمار  Hθهایی که توسط پرایمينگ قدرت بذور افزایش یافته بود ضریب گزارش کردند در توده

حراف ضریب ان بود. تر()مثبت ترنسبت به تيمار شاهد بزرگ b(50)Ψمقدار ضریب  شد اماتر شاهد کوچک

بذری است. هر چه مقدار  محمولهزنی معيار در مدل هيدروتایم به عنوان شاخصی از یکنواختی جوانه

ستيل، برادفور و ابذری بيشتر خواهد بود )محموله زنی در تر باشد یکنواختی جوانهاین ضریب کوچک

1114.) 

ای بذری تری برای بررسی قدرت تودهمعيار مناسب Hθر مدل هيدروتایم ضریب رسد دبه نظر می

 داهال وهای مختلف باشد )عنوان شاخصی برای تعيين قدرت بذور تودهتواند بهمی Hθضریب باشد. 

های بذری گياه لسکورال که تيمار ( نشان دادند در توده1117(. وینداور و همکاران )2221برادفور، 

پرایمينگ شده بودند قدرت بذر افزایش پيدا کرد و درصد سبز شدن در مزرعه نسبت به بذرهای شاهد 

برادفورد و نسبت به بذور شاهد کاهش پيدا کرد.  Hθبيشتر شد. در بذور پرایمينگ شده مقدار ضریب 

کلم بروکلی را با مدل هيدروتایم مورد ارزیابی قرار دادند. نامبردگان گزارش محموله ( چهار 1114استيل )

 های ضعيف شناختهعنوان تودهتر باشند بهمثبت b(50)Ψتر و بزرگ Hθهایی که دارای ضریب کردند توده

 شوند. می

وص صخروجی آن )به خطورکلی نتایج این تحقيق بيانگر این مطلب است که مدل هيدروتایم و به

های بذری ضعيف و قوی گندم دارد و این مدل را قابليت باالیی در تفکيک محمولهضریب هيدروتایم( 

های قدرت بذر گندم پيشنهاد کرد. البته برای اطمينان بيشتر در مورد عنوان یکی از آزمونتوان بهمی

دم و های بذری دیگر گنلهشود از این مدل در محموشدن پيشنهاد میبينی سبزاین مدل در پيشتوانایی 

 از قدرت این مدل بهره جست. بيشتریگياهان استفاده کرد تا بتوان با اطمينان سایر 
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 تشکر و قدرداني

دانند از آقای مهندس سيد مجيد عاليمقام به دليل همکاری وسيله نویسندگان بر خود الزم میبدین

 نمایند.قدردانی ها تشکر و صميمانه و کمک در تجزیه و تحليل داده
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Abstract 

Hydrotime analysis of seed lots allows them to be ranked them according to their 

potential for successful emergence. An experiment was done on 10 wheat seed lots 

(N-80-19 cv) to evaluate water potential for determining seed vigor by hydrotime 

analysis in research field and seed research laboratory on the Gorgan University of 

Agricultural Sciences and Natural Resources. Seed lots were planted in complete 

block design whit three replications in field. Water potential was created with 

PEG6000 at seven levels (0, -0.3, -0.6, -0.9, -1.2, -1.5, and -1.8 MPa). Maximum 

germination percent for all seed lots were same. Because there were significant 

differences in maximum emergence percent in field for seed lots it was demonstrated 

that seed lots vigor were significantly different. According to hydrotime model's 

parameters, the seed lots that had more emergence their hydrotime constant (θH) were 

lower, but their base water potential (Ψb(50)) were higher. Uniformity constant (σψb) 

for all seed lots were same. Unlike the maximum germination percent result, the 

hydrotime model output results showed that there is difference in terms of seed lots 

vigor among this study's seed lots. This study results demonstrate that hydrotime 

model has a great ability in determining wheat seed lots vigor. This model can predict 

emergence percentage in stressful situations. 
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