علوم گیاهان زراعی ایران
دورة  ،54شمارة  ،3پاییز ( 3333ص )333-383

روند جوانهزنی و پیشبینی ضرایب قابلیت حیات بذر سورگوم دانهای
رقم کیمیا تحت شرایط مختلف انبارداری
سید علی طباطبایی

*

دانشیار ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
(تاریخ دریافت -2931/4/8 :تاریخ تصویب)2931/22/3 :

چکیده
شرایط نامساعد انبارداری ،بهخصوص رطوبت نسبی زیاد محیط انبار و دمای زیاد ،بهشدت بر کیفیت
بذر اثر میگذارد .بهمنظور کمّیسازی اثر دما و رطوبت بر زوال بذر و تعیین ضرایب حیات ،این
آزمایش در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا شد .به این منظور،
چهار تیمار دمایی ( 15 ،25 ،5و  95درجة سانتیگراد) و سه تیمار رطوبتی ( 21 ،6و  24درصد)
استفاده شدند .ضرایب قابلیت حیات با استفاده از معادلة الیس و روبرتس و از طریق تجزیة پروبیت
مقایسه شدند .روند جوانهزنی بذر سورگوم در شرایط مختلف انبارداری نشان داد با افزایش دورة
رطوبتهای مختلف متفاوت بود .با

انبارداری ،درصد جوانهزنی کاهش یافت و این کاهش در دماها و
افزایش رطوبت و دمای انبارداری ،کاهش درصد جوانهزنی بیشتر بود ،بهطوریکه در دمای  95درجة
سانتیگراد و رطوبت  24درصد بعد از  31روز انبارداری ،جوانهزنی به  22درصد رسید .کمترین
سطح زوال در دمای  5درجة سانتیگراد با محتوای رطوبت  6درصد مشاهده شد که بعد از  111روز
انبارداری ،جوانهزنی از  84به  66درصد کاهش یافت .نتایج نشان داد که مقدار  CH ،CW ،KEو

CQ

بهترتیب  1/11615 ، -6/91123 ،3/43و  -1/11156بود .بهطور کلی میتوان گفت که با افزایش
درجة حرارت و رطوبت بذر در طی انبارداری ،درصد زندهمانی بذر کاهش مییابد .سرعت کاهش
زندهمانی بذرها در دماها و رطوبت های باالتر ،بیشتر است.
واژههای کلیدی :انبارداری ،درصد جوانهزنی ،سورگوم ،ضرایب حیات بذر.
مقدمه
سورگوم زراعی با نام علمی
) (Lگیاهی است از خانوادة غالت که در ایران ذرت
خوشهای نامیده میشود .با توجه به شباهت ظاهری این
گیاه با ذرت و ارزن که سبب شده آمار سطح کشت این
دو گیاه با هم مخلوط شود ،برای ایجاد تمایز میان این
دو از اسم سورگوم که نام جهانی این گیاه است استفاده
میشود .سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت در دنیا
بعد از گندم ،برنج ،ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد
(.)Noormohammadi et al., 2001
Sorghum bicolor Moench

* تلفن93333434353 :

از زمانی که انسان شروع به اهلی کردن گیاهان کرده
است ،نگهداری بذر اهمیت خاصی داشته است .از زمان
آغاز کشاورزی ،کشاورزان مجبور بودند بذرهای مورد نیاز
خود را از یک فصل رشد برای فصل رشد بعدی نگهداری
کنند .شرایط محیطی نگهداری بذر تعیینکنندة مدت
زمانی است که جوانهزنی و قدرت آن حفظ میشود .زوال
بذر در طی انبارداری سبب کاهش کیفیت بذر ،استقرار
گیاهچه و در نهایت عملکرد گیاه در مزرعه خواهد شد
( .)Macdonald et al., 1999پیشبینی کیفیت بذر در
طی انبارداری به درک رابطة بین سه عامل رطوبت بذر،
E-mail: Tabataba4761@yahoo.com
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دمای نگهداری و زمان نگهداری آن بستگی دارد که در
واقع بر میزان زنده مانی بذر مؤثرند (.)Yeh et al., 2005
شرایط نگهداری بذرها میتواند بر شاخصهای جوانهزنی
و قدرت بذر اثرگذار باشد (.)Macdonald et al., 2004
شاخصهای جوانهزنی از پارامترهای مهم کیفیت بذرند
که از اهمیت خاصی برخوردارند .قدرت بذر تحت تأثیر
پیری و زوال بذر قرار دارد و در پی آن شاخصهای
جوانهزنی کاهش مییابد ( Ansari et al., 2012; Chen
et al., 2007; Rastegar et al., 2011; Basra et al.,
 .)2003; Seiadat et al., 2012زوال بذر نهتنها سبب

کاهش قوة نامیه میشود ،بلکه کاهش سرعت جوانهزنی
و بنیة بذر و کاهش استقرار گیاه را نیز در پی دارد .مدت
زمانی را که بذرها میتوانند زنده بمانند طول عمر بذر
میگویند (.)Nash, 1981
در بین عوامل محیطی ،دما و محتوای رطوبت در
بذرهای بدون کمون که دارای تهویة مناسباند ،اهمیت
بیشتری دارند ( .)Bradford, 2004در بذرهای زوالیافته
بهعلت اختاللهای ایجادشده در اندامکهای سلول مانند
میتوکندری و گلیاکسیزومها ،تولید گونههای فعال
اکسیژن شامل پراکسید هیدروژن ،رادیکال هیدروکسیل
و رادیکال سوپر اکسید افزایش مییابد ( Bailly et al.,
 .)2000آزاد شدن گونههای فعال اکسیژن موجب افزایش
پراکسیداسیون چربیها و پروتئینهای غشا میشود و با
تخریب ساختار غشا ،زوال بذر افزایش مییابد.
پیشبینی طول عمر بذر برای تولیدکنندگان بذر
بسیار حائز اهمیت است و به درک روابط کمی بین زوال
بذر ،کیفیت اولیة بذر ،رطوبت بذر و دمای انبار بستگی
دارد ( .)Tang et al., 1999مدلهای ریاضی قابلیت
حیات طی انبارداری را میتوانند شرح دهند .مدل
پروبیت توسط  )1980( Ellis & Robertsتوانست کاهش
قوة نامیه را در بعضی گونهها با موفقیت شرح دهد .برای
پیشبینی طول عمر بذرهای ارتودکس از معادلة طول
عمر استفاده میشود:
p
v  Ki

که در آن : ν :قوة نامیه براساس پروبیت پس از
انبارداری؛  :Kiقوة نامیة اولیة تودة بذر به پروبیت؛ :p
دورة انبارداری به روز؛ و  :σانحراف معیار استاندارد توزیع
مرگ بذر در واحد زمان است .جزء دیگر این معادله

رابطة  KE-CWlog10m-CHt-CQt2log10σاست که  σرا
میتوان از رابطة ) σ =10(KE -CW log10m- CHt- CQt2محاسبه
کرد CH ،CW ،KE .و  CQضرایب ثابت حیات بذرند که
ضریب  :CWاثر نسبی محتوای رطوبت بذر CH ،و :CQ
پاسخ بذر به دما طی انبارداری؛ و  :KEضریب پتانسیل
طول عمر بذر را نشان میدهد .این ضرایب را با یک
رشته از آزمایشهای انبارداری با دامنة گستردهای از دما
و محتوای رطوبت بذر میتوان محاسبه کرد ( & Ellis
 .)Roberts, 1980با کمک این رابطه میتوان طراحی و
مدیریت بانک ژن و انبارداری در شرایط کنترلشده را
بهتر انجام داد ( ;Bradford, 2004; Liu et al., 2008
 .)Alivand et al., 2013این ضرایب برای بذرهای گندم
و ذرت محاسبه شدند که ضرایب  KE ,CH , CWو CQ
بهترتیب  9/9330 ،5/838 ،8/538و  9/999545برای
گندم و  9/9300 ،4/333 ،3/33و  9/999545برای
ذرت است (.)Ellis & Hong, 2007
اگرچه تحقیقات زیادی دربارة گیاهان مختلف در
مورد طول عمر بذر انجام گرفته است ،دربارة طول عمر
بذر سورگوم تحقیقات زیادی صورت نگرفته است.
بههمین منظور این آزمایش برای بررسی مدل طول عمر
و روند جوانهزنی بذر سورگوم دانهای تحت شرایط
مختلف محیط نگهداری اجرا شد ،بهگونهای که بتوان
بهترین شرایط دمایی و رطوبتی را برای نگهداری بذر آن
پیشبینی کرد.
مواد و روشها
این آزمایش در سال  3333در آزمایشگاه مرکز تحقیقات
کشاورزی و منابع طبیعی یزد انجام گرفت .در این
آزمایش ،بذرهای سورگوم رقم کیمیا با محتوای رطوبت
 39 ،8و  35درصد در دستگاههای انکوباتور با دماهای 4
 04 ،34 ،و  34درجة سانتیگراد نگهداری شدند .برای
ایجاد رطوبتهای مورد نظر از رابطة زیر استفاده شد:
)( A  B
)(100 A

W2  w1

که در آن :B :درصد رطوبت اولیة بذر؛  :Aدرصد رطوبت
مورد نظر؛ :W1جرم اولیة تودة بذر ()g؛ و  :W2جرم آب
مقطر ( )gاست (.)Hampton & TecKrony, 1995
رطوبت اولیة بذرها  8درصد و درصد جوانهزنی بذرها
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قبل از شروع آزمایش  85درصد بود .بذرها درون پاکت
های فویل آلومینیوم قرار گرفتند و سپس مقدار آب
مورد نیاز به آن اضافه شد و برای اطمینان از عدم تبادل
رطوبت با بیرون بستهبندی شدند و بهمدت  05ساعت
در دمای  34درجة سانتیگراد قرار گرفتند تا همرطوبت
شوند .با توجه به درصد جوانهزنی در هر برداشت فاصله
های نمونهبرداری برای هر دما در هر نوبت تعیین شد و
آزمون جوانهزنی استاندارد انجام گرفت .آزمون جوانهزنی
استاندارد در پتریدیش و بر روی کاغذ صافی در دمای
 04درجة سانتیگراد بهمدت  39روز مطابق با قوانین
ایستا ) (ISTA, 2010انجام گرفت و درصد جوانهزنی کل
(رابطة  )3محاسبه شد (.)ISTA, 2010
(×399 )3

کل بذور جوانه زده
کل بذور موجود در پتری

= درصد
جوانهزنی کل

برای پیشبینی زوال بذر ،در طی مدت انبارداری با
فواصل مختلف زمانی از تیمارها نمونهگیری شد و آزمون
جوانهزنی استاندارد در دمای  04درجة سانتیگراد بهمدت
 39روز مطابق با قوانین ایستا سال  0939انجام گرفت .از
نتایج بهدستآمده برای درصد جوانهزنی برای هر یک از
تیمارها ،از طریق معادلة قابلیت حیات ( Ellis & Roberts,
 ،)1980ضرایب حیات ( CW, CH, CQو  )KEبا استفاده از
آنالیز پروبیت محاسبه شد .در این آزمایش در ابتدا درصد
جوانهزنی در طی زمان در دو حالت بهصورت Parallel
( Lineخطوط موازی) و ( Separate Lineخطوط با مبدأ
متفاوت و موازی) برای هر یک از دماهای نگهداری ترسیم
شد .سپس مقدار  F valueاز طریق رابطة زیر برای امکان
استفاده از ضرایب مدل ( Parallel Lineحالتی که بین
محیطهای مختلف فقط مقادیر ثابت افت قوة نامیه
متفاوتاند) از طریق اجرای آزمون  Fبررسی شد (رابطة )0
(:)Ellis & Roberts, 1981
Scaled Deviance of PL  Scaled Deviance of SL
()0
df PL _ df SL
Scaled Deviance of SL
df SL

F

معنیدار بودن میزان  Fبیانگر این است که عالوه بر
متغیر بودن شیب برای هر یک از معادالت یک مقدار
ثابت نیز در معادله تأثیر خواهد داشت .در این صورت
برازش کردن مدل  Parallel Lineخطای آزمایشی را
نسبت به مدل  Separate Lineافزایش میدهد .ولی

333

معنیدار نبودن  F valueنشان میدهد که ثابت معادله
برای همة محیطها یکسان است و در این صورت برازش
کردن مدل  Parallel Lineخطای آزمایشی را نسبت به
مدل  Separate Lineافزایش نمیدهد .در این آزمایش
خطای آزمایش معنیدار نشد و مدل با Parallel Line
برازش شد .برای تعیین ضرایب منحنی جوانهزنی نرمال
در مقابل زمان انبارداری برای همة تیمارهای دمایی و
رطوبتی رسم شد.
نتایج و بحث
روند جوانهزنی بذر سورگوم در شرایط مختلف انبارداری
نشان داد با افزایش دورة انبارداری درصد جوانهزنی
کاهش مییابد .این کاهش در دماها و رطوبتهای
مختلف متفاوت بود .در رطوبت  8درصد و دمای  4درجة
سانتیگراد درصد جوانهزنی تا  099روز بعد از انبارداری
تقریباً ثابت بود و بعد از این مدت ،کاهش درصد
جوانهزنی مشاهده شد (شکل -3الف) .با افزایش رطوبت
و دمای انبارداری ،کاهش درصد جوانهزنی فزونی یافت،
بهطوریکه در دمای  34درجة سانتیگراد و رطوبت 35
درصد بعد از  39روز انبارداری درصد جوانهزنی به 33
درصد رسید (شکل -5ج) .با افزایش رطوبت به 35
درصد افت در جوانهزنی در دماهای  04 ،34و  34درجة
سانتیگراد بیشتر بود (شکلهای  3 ،0و -5ج) .در یک
تحقیق با نگهداری بذرهای گوجهفرنگی در دماهای
مختلف 59 ،39 ،09 ،39و  49درجة سانتیگراد ،شیب
ازدست رفتن قوة نامیة بذر در  39درجة سانتیگراد
ناچیز بود و در 09درجة سانتیگراد شدت بیشتری
داشت .در دمای بیش از  09درجة سانتیگراد ،بذرها
بهشدت زوال پیدا کردند و تنها در طی  0تا  3ماه،
جوانهزنی به نصف کاهش یافت ) .(Hung et al., 2001با
افزایش دورة نگهداری بذر و افزایش دما و رطوبت افت
جوانهزنی بیشتر است (.)Alivand et al., 2013
 )2004( Pradidwong et al.در بذور ماش گزارش کردند
که بعد از یک دورة هجدهماهه با افزایش رطوبت بذر و
درجة حرارت ،زوال بذر افزایش یافت .قدرت بذر اولین
جزء کیفیت بذر است که کاهش مییابد و بهدنبال آن
جوانهزنی و قوة نامیه کاهش مییابند ( Basra et al.,
 .)2003; De Figueiredo et al., 2003شرایط انبارداری

389

علوم گیاهان زراعی ایران ،دورة  ،54شمارة  ،3پاییز 3333

متفاوت ،سبب اختالفات معنیداری در جوانهزنی و سبز
شدن گیاهان میشود (.)Marshal & Lweis, 2004
محتوای رطوبتی باالی بذر سبب افزایش سرعت تنفس
میشود که خود ،افزایش دما را در پی دارد .مهمترین

عامل مؤثر بر تنفس و تولید گرما در بذر ،رطوبت بذر
است .بهازای یک درصد کاهش محتوای رطوبت بذر،
عمر آن دوبرابر میشود ،البته بهشرطی که رطوبت بذری
بین  33-4درصد باشد ).)Harrington, 1972

شکل  .3نمایش روند زوال بذر سورگوم دانهای با ترسیم دادههای مشاهدهشده و پیشبینیشده با محتوای رطوبتی  39 ،8و  35درصد
در دمای  4درجة سانتیگراد (خطوط ممتد نشاندهندة درصد جوانهزنی پیشبینیشده و خطچین نشاندهندة درصد جوانهزنی
مشاهده شده است).
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شکل  .0نمایش روند زوال بذر سورگوم دانهای با ترسیم دادههای مشاهدهشده و پیشبینیشده با محتوای رطوبتی  39 ،8و  35درصد
در دمای  34درجة سانتیگراد (خطوط ممتد نشاندهندة درصد جوانهزنی پیشبینیشده و خطچین نشاندهندة درصد جوانهزنی
مشاهده شده است).
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شکل  .3نمایش روند زوال بذر سورگوم دانهای با ترسیم دادههای مشاهدهشده و پیشبینیشده با محتوای رطوبتی  39 ،8و  35درصد
در دمای  04درجة سانتیگراد (خطوط ممتد نشاندهندة درصد جوانهزنی پیشبینیشده و خطچین نشاندهندة درصد جوانهزنی
مشاهده شده است).
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شکل  .5نمایش روند زوال بذر سورگوم دانهای با ترسیم دادههای مشاهدهشده و پیشبینیشده با محتوای رطوبتی  39 ،8و  35درصد
در دمای  34درجة سانتیگراد (خطوط ممتد نشاندهندة درصد جوانهزنی پیشبینیشده و خطچین نشاندهندة درصد جوانهزنی
مشاهده شده است).

در شکل  4رابطة بین لگاریتم سیگما و لگاریتم
رطوبت بذر برای هر دما و در شکل  ،8رابطة بین لگاریتم
سیگما و دما برای رطوبتها ارائه شده است .رابطة بین

لگاریتم سیگما و لگاریتم رطوبت بذر خطی است که با
افزایش رطوبت بذر در همة دماها ،لگاریتم سیگما
بهصورت خطی کاهش مییابد (شکل  .)4خطوط مربوط
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به سطوح رطوبت ،تقریباً موازیاند که نشان میدهد در
هر سطح رطوبتی با افزایش دما مقدار لگاریتم سیگما
بهصورت خطی کاهش مییابد (شکل  .)8بین لگاریتم
سیگما و دما نتایج مشابهی در بذور پنبه مشاهده شد که
نشان داد این رابطه ،خطی است ).(Usberti, 2007
در گیاه کلزا نیز نتایج مشابهی بهدست آمد ( Alivand et
 .)al., 2013موازی بودن خطوط مربوط به سطوح
رطوبت بهصورت موازی به این معناست که با افزایش

رطوبت ،دما ،اثری بر این روند کاهشی نداشته است،
یعنی با افزایش دما روند افزایش رطوبت در این محدودة
رطوبتی آزمایششده تأثیر نداشت و موجب انحراف
خطوط نشد ،اما ممکن بود با کاهش رطوبت در حد
رطوبتهای کمتر ،این حالت از روند موازی خارج شود
که در این حالت گفته میشود در آن رطوبت یا دمای
خاص ،محتوای رطوبت بذر نباید از آن حد کمتر باشد
(.)Dehghan & Sharifzadeh, 2012

شکل  .4رابطة بین لگاریتم سیگما و لگاریتم رطوبت بذر .لوزی ،مربع ،مثلث و ستاره
بهترتیب نشاندهندة دماهای  04 ،34 ،4و  34درجة سانتیگراد است.

شکل  .8رابطة بین لگاریتم سیگما و دما .لوزی ،مربع و مثلث،
بهترتیب نشاندهندة رطوبتهای  39 ،8و  35درصد است.

برای تعیین ضرایب ثابت دمایی و رطوبتی معادلة
حیات از رگرسیون چندجملهای استفاده شد که مقادیر
آن در جدول  3ارائه شده است .براساس اطالعات جدول
 ،3مقدار  CH ،CW ،KEو  CQبهترتیب ،-8/39933 ،3/53
 9/90304و  -9/99943بهدست آمد .در برخی نتایج

نشان داده شده است که معادلة بقا میتواند در
محدودههای دمایی خاصی (حتی دماهای بسیار زیاد یا
کم) استفاده شود و ارتباط منفی و البته بسیار محدودی،
بین ضریب  CWو سطح لیپید بذر در برخی گونهها وجود
دارد (.)Alivand et al., 2013
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جدول  .3ضرایب معادلة حیات بذر برآوردشده در سورگوم
دانهای
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Ki p
2 / 65 log10 m  0/ 025 t  0/ 000057 t 2

V 
105 / 98

ضرایب معادله
CQ

CH

CW

KE

-9/99943

9/90304

-8/39933

3/53

به این ترتیب فرم کلی معادلة حیات برای بذر
سورگوم بهصورت زیر بهدست آمد:
Ki p
) t  ( 0/ 00057 ) t 2

10( 9 / 49  ( 6 / 30019 ) log m  0/02725

V 

در گیاه چاودار ،معادلة قابلیت حیاط بهصورت زیر
تعریف شده است (:)Dehghan & Sharifzadeh, 2012

یکی از روشهای ارزیابی مدل ،استفاده از رگرسیون
بین مقدارهای مشاهدهشده و پیشبینیشده است
( .)Ghaderi-far et al., 2010برابر شدن  y=xبین دو
متغیر بهمعنای یکسان بودن مقادیر مشاهدهشده و
پیشبینیشده است .برای ارزیابی این مدل ،بین پروبیت
درصد جوانهزنی و درصد جوانهزنی دادههای
پیشبینیشده و مشاهدهشده یک رگرسیون گرفته شد
که نشان داد مدل بهدستآمده بهترتیب 85و  30درصد
از دادهها را درست برآورد کرده است (شکلهای  3و .)8

شکل  .3ارزیابی مدل توسط رگرسیون بین پروبیت مشاهدهشده با پیشبینیشده برای درصد جوانهزنی سورگوم دانهای

شکل  .8ارزیابی مدل توسط رگرسیون بین پروبیت مشاهدهشده با پیشبینیشده برای درصد جوانهزنی سورگوم دانهای
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 با افزایش رطوبت و. متفاوت است،رطوبتهای مختلف
، کاهش درصد جوانهزنی بیشتر بود،دمای انبارداری
35  درجة سانتیگراد و رطوبت34 بهطوریکه در دمای
33  روز انبارداری درصد جوانهزنی به39  بعد از،درصد
 درجة4  کمترین سطح زوال در دمای.درصد رسید
 درصد بود که بعد از8 سانتیگراد با محتوای رطوبت
 درصد کاهش38  به85  جوانهزنی از، روز انبارداری099
 بین پروبیت درصد، برای ارزیابی این مدل.یافت
جوانهزنی و درصد جوانهزنی دادههای پیشبینیشده و
مشاهدهشده یک رگرسیون گرفته شد که نشان داد مدل
 درصد از دادهها را درست30  و85بهدستآمده بهترتیب
.برآورد کرده است
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 دمای،با داشتن اطالعات قوة نامیة اولیة بذر
 روزP نگهداری بذر و محتوای رطوبت بذر بعد از
 ضرایب. میتوان کیفیت بذر را محاسبه کرد،نگهداری
محاسبهشده برای هر گونة گیاهی متفاوت و مختص
 میتوان از.)Usberti et al., 2006( همان گونه است
معادلة حیات برای پیشبینی قابلیت حیات (جوانهزنی
Usberti, 2007; Tang et ( طی نگهداری) استفاده کرد
.)al., 1999
نتیجهگیری نهایی

 درصد،انبارداری نشان داد با افزایش دورة انبارداری
جوانهزنی کاهش مییابد و این کاهش در دماها و
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