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چکیده
این تحقيق به منظور تعيين مناسب ترین وزن مخصوص بذر در زمان فرآوري بذر جو رقم صحرا از دستگاه جداکننده وزنی (گراویتی)،
نمونه برداري و سپس مطالعات الزم در آزمایشگاه و مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج در سال  1394انجام شد .آزمایش
به صورت طرح کامالً تصادفی با شش تکرار اجرا شد .تيمارها شامل چهار خروجی دستگاه جداکننده وزنی (گراویتی) و شاهد بود.
خصوصيات بذر حاصله از چهار خروجی دستگاه مذکور مربوط به جوانه زنی بذر شامل سرعت جوانه زنی ،درصد جوانه زنی ،طول ساقه
چه ،طول ریشه چه (سانتيمتر) ،آزمون جوانه زنی پس از پيري تسریع شده ،خلوص فيزیکی و تعيين وزن هزار دانه به روش ایستا اندازه
گيري شدند .بر اساس نتایج حاصله دستگاه گراویتی بر صفات وزن هزار دانه ،خلوص بذر ،سرعت و درصد جوانه زنی در مزرعه ،طول
ساقه چه و ریشه چه در آزمون پيري اثر معنی داري ایجاد نمود .در حالی که در آزمون جوانه زنی استاندارد تفاوت معنی داري در طول
ساقه چه و ریشه چه مشاهده نشد .همچنين سرعت جوانه زنی در مزرعه در سطح احتمال  1درصد معنی دار بود که باالترین مقدار سرعت
جوانه زنی مربوط به تيمار شاهد حدود  55بود .با توجه به اثرات مشاهده شده می توان نتيجه گرفت ،بوجاري بذر توسط دستگاه گراویتی
بر افزایش خلوص بذور تاثير مثبتی دارد.
واژه های کلیدی :جدا کننده وزنی ،بوجاري بذر ،بذر جو ،صفات کمی و کيفی جوانه زنی

 1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژي بذر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
 2استادیار ،گروه زراعت و اصالح نباتات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج ،کرج ،ایران.
 3باشگاه پژوهشگران جوان واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی،کرج ،ایران
*مکاتبه کننده E- mail: ghtohid@gmail.com
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مقدمه

تا درصد جوانه زنی و سبز شدن افزایش یافته و تعداد بوته هاي

بذرها زمانی که از مزرعه برداشت می شوند ،هرگز خالص نبوده

بيشتري به همراه سنبله تا زمان برداشت حفظ گردند که در نتيجه

و به همين دليلباید بوجاري شوند .بوجاري یکی از بخش هاي

بر عملکرد نيز موثر است .بدین ترتيب وزن یا به عبارتی وزن

مهم در مجموعه عمليات فرآوري بذر جهت دستيابی بـه کيفيت

هزار دانه بذر تاثير زیادي بر جوانه زنی ،بنيه بذر ،استقرار

بذرهاي ارقام اصالح شده محسوب می شود .این عمل به

گياهچه و توليد محصول دارد (نورمحمدي و همکاران.)1384 ،

کشاورزان اطمينان می دهد ،که بذرهاي بوجاري شده داراي

در مطالعات متعدد تـأثير بذر با کيفيت بر قدرت جوانه زنی و

کيفيت باالیی هستند و یا حداقل ناخالصی هاي آنها گرفته شده

رویش گياهچه گياهان زراعی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته

است .در جریان بوجاري ،کيفيت بذر بـه دو طریق حاصل

اند .بذور ذرت سينگل کراس  704که قوه ناميه آنها بين  80تا

میشود:

 86درصد بود ،در قالب پارت هاي ده تنی توسط دستگاه

 .1جدا کردن بذر سایر گياهان ،علف هاي هرز و مواد

گراویتی مورد فرآوري مجدد قرار گرفت و تأثير این فرآوري

خارجی

مجدد بر جوانه زنی بذور مورد مطالعه ،ارزیابی شد و مشخص

 .2افزایش کيفيت بـا حذف بذرهاي با کيفيت پایين

گردید ،که فرآوري مجدد توسط دستگاه بوجاري وزنی درصد

(سرمدنيا)1375 ،

جوانه زنی اندازه بذري را به طور کامالً معنی داري افزایش می

هدف نهایی بوجاري ،به دست آوردن حداکثر درصد خلوص

دهد (درویشی و همکاران .)1387 ،به منظور بررسی اثر وزن بذر

بذر با حداکثر توان جوانه زنی است .این مفهوم در قالب «درصد

بر جوانه زنی و رشد گياهچه گندم رقم پيشتاز ،آزمایشی در سال

خلوص بذر زنده یا  »Pure live seed percentageبيان می

 1384توسط مشتطی و همکاران صورت گرفت در این آزمایش

شود .مقدار این خلوص با ضرب کردن درصد خلوص و درصد

بذرها به وسيله گراویتی در گروه هاي مختلف وزنی جداسازي

جوانه زنی محاسبه می شود (اکرم قادري و همکاران:)1387 ،

شدند .در تحقيقی که توسط مرتضی کاشی و همکاران در سال

مقدار خلوص بذر × درصد جوانه زنی = بذر زنده خالص

 1389صورت گرفت ،از دستگاه گراویتی براي جداسازي

هدف از بوجاري بذر ،حذف مواد زائد از توده بذر و دستيابی

یوالف وحشی از گندم استفاده شده است .همچنين آزمایشی با

به بذر با خلوص فيزیکی در حد استاندارد می باشد .دستيابی به

هدف مقایسه  12رقم کلزاي بهاره با وزن هزار دانه متفاوت ،از

بذر با کيفيت مطلوب از طریق دستگاه بوجاري دست یافتنی

لحاظ خصوصيات مرتبط با توان جوانه زنی بذر در دو مرحله

است و هدف این است که ضایعات بذر حذف و بذر با کيفيت

آزمایشگاهی و مزرعه اي انجام گرفت .بر اساس نتایج به دست

استحصال گردد .وزن هزار دانه یکی از معيارهاي مهم کيفی

آمده اثر رقم ،به استثناي صفت طول ساقه چه در آزمون هاي

بذر می باشد.

استاندارد ،سرما و پيري بر کليه صفات مورد آزمون تاثير معنی

کيفيت مذکور به اندازه جنين و ميزان ذخيره مواد براي جوانه

دار داشت .با این حال وزن هزار دانه بر طول ساقه چه تاثير

زدن و رویش بستگی دارد .وزن هزار دانه باال موجب می شود

نداشت .همچنين بر اساس نتایج این آزمایش بهترین آزمون
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آزمایشگاهی جهت پيش بينی درصد سبز مزرعه بذر کلزا،

می گردد ،به این صورت که مواد سنگين تر به سمت باالتر و

آزمون پيري و سرما بوده است (لطغی فر و همکاران.)1386 ،

مواد سبک تر به سمت پایين تر ميز تغيير مکان می دهند .با این

هدف از انجام این پژوهش مطالعه ميزان تأثير دستگاه گراویتی

حرکت بذرها با توجه به وزن مخصوص شان از خروجی ها

بر خصوصيات کيفی بذور در جداسازي بذور علف هاي هرز و

خارج شدند .در پایان نمونه برداري از بذور از چهار قسمت

بذور دیگر محصوالت و خالص سازي بذر ،همچنين تعيين

مختلف خروجی ( سنگين ،نيمه سنگين ،سبک ،نيمه سبک)

خصوصيات کيفی کالس هاي مختلف وزنی بذر جو حاصل از

انجام شد.

خروجی هاي دستگاه گراویتی می باشد.

مطالعات آزمایشگاهی:
استاندارد4

مواد و روش:

آزمون جوانه زنی

این مطالعه در پایيز 1394در آزمایشگاه و مزرعه دانشگاه آزاد

تيمارها شامل بذور چهار خروجی (سنگين ،نيمه سنگين ،سبک،

اسالمی واحد کرج به منظور بررسی تأثير جداکننده وزنی

نيمه سبک) دستگاه جداکننده وزنی (گراویتی) به عالوه شاهد

(گراویتی) بر خصوصيات کمی و کيفی بذر جو رقم صحرا به

(قبل از ورود به دستگاه) بودند که به صورت طرح کامالً

صورت طرح کامالً تصادفی (CRD) 1در آزمایشگاه و طرح

تصادفی با شش تکرار انجام شدند .صفاتی که در این آزمایش

بلوک کامل تصادفی (RCBD) 2در شش تکرار در مزرعه

ارزیابی شدند ،شامل خصوصيات کيفی ،تعيين وزن هزار دانه و

اجرا شد .تيمارها شامل چهار خروجی بذر جو رقم صحرا با وزن

خلوص فيزیکی ( تعيين ميزان بذور دیگر محصوالت و بذور

متفاوت است که شامل بذر سنگين ،نيمه سنگين ،سبک و نيمه

علف هرز ،تعيين ميزان بذور شکسته ،تعيين ميزان پوشال و

سبک به همراه شاهد (قبل از ورود بذر به دستگاه) بود ،که از

آشغال) ،سرعت جوانه زنی ،درصد جوانه زنی ،طول ساقه چه و

دستگاه گراویتی از کارخانه فدک شهرستان مامونيه تهيه شد.

طول ریشه چه می باشند.

براي جداسازي بذرها با وزن مخصوص متفاوت از دستگاه
آزمون پیری تسریع

جداکننده وزنی( 3گراویتی) مدل  ARG5000طرح Oliver

شده5

به منظور انجام آزمون پيري تسریع شده بر بذرهاي خارج شده

آمریکا ،استفاده شد .در دستگاه گراویتی ابتدا بذر از طریق

از خروجی هاي مختلف دستگاه گراویتی از ظروف یکبار

خوراک دهنده که داراي حرکت لرزشی است ،روي سطح ميز

مصرفی به ابعاد  4 ×14 ×12استفاده شد .ظروف به مدت 72

قرار می گيرد .با توجه به حرکت نوسانی ميز بذور به طور

ساعت در داخل انکوباتور در دماي 41 ± 0/3درجه سانتی

یکنواخت پخش می شود .سپس تلفيق حرکت نوسانی ميز و

گراد ،رطوبت نسبی حدود  %95قرار داده شد .اندازه گيري اوليه

جریان هوا سبب تفکيک مواد با توجه به وزن مخصوص آنها
1

- Accelerated Ageing Test

- Completely Randomized Design
- Randomized Complete Block Design
3
- Gravity separator
4
- Standard Germination Test
2

37

5

مجله زراعت و اصالح نباتات جلد  ، 12شماره  ،3پائیز 1395

طول ساقه چه و ریشه چه بعد از چهار روز و اندازه گيري نهایی

نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد ،که تيمارها اثر معنی

بعد از هفت روز صورت گرفت (قاسمی گلعذانی و همکاران،

داري بر درصد جوانه زنی ندارند (جدول  .)1عدم معنی دار

 .)1390نتایج یادداشت برداري و با استفاده از نرم افزار SAS

شدن این صفت ممکن است به دليل تفاوت کم بين وزن هزار

تجزیه آماري شد.

دانه و یا کم بودن زمان جوانه زنی براي نشان دادن تفاوت ها

بخش مزرعه اي:

باشد .در نتایج جدول گروه بندي دانکن (جدول  )4درصد
جوانه زنی در بذرهاي مختلف خروجی هاي دستگاه گراویتی

این آزمایش با استفاده از بذرهاي حاصله از چهار خروجی

نشان داد که همه آنها در یک گروه آماري قرار نگرفته اند .اما

دستگاه گراویتی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی

با این حال با افزایش وزن هزار دانه ،درصد جوانه زنی افزایش

) (RCBDبا چهار تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد

یافت به طوري که کمترین درصد جوانه زنی مربوط به کمترین

اسالمی واحد کرج اجرا شد .این آزمایش در زمينی به مساحت

وزن بذر با مقدار  61/33بود .بذرهاي سنگين ،نيمه سنگين و

 30مترمربع ،در پنج کرت به طول پنج متر و عرض  1متر ایجاد

نيمه سبک در یک گروه قرار گرفتند و بيشترین درصد جوانه

شد .در هر یک از این کرت ها خطوطی به فاصله  20سانتيمتر

زنی مربوط به بذر سنگين با مقدار  80درصد بود .این نتایج با

ایجاد شد .تعداد  100عدد بذر مربوط به هر تکرار روي خطوط

نتایجی که توسط اکبري و همکاران در سال  1383و مشتطی و

با فاصله ي پنج سانتيمتر در کرت تيمار مربوطه کشت گردید.

همکاران در سال  1388و کوردازو ) (Cordazzo, 2002انجام

اولين آبياري نيز در روز کشت انجام گردید .پس از دو هفته

گرفت ،مطابقت داشت .طول ریشه چه و طول ساقه چه حاصله

درصد جوانه زنی در مزرعه که نمایانگر ویگور بذر می باشد،

از بذر خروجی هاي مختلف گراویتی متفاوت نبودند (جدول

شمارش و ثبت شد .در پایان نتایج یادداشت برداري و از طریق

 .)2نتایج جدول گروه بندي دانکن (جدول  )6طول ریشه چه و

فرمول زیر سرعت جوانه زنی (GR) 1در مزرعه تعيين شد:

طول ساقه چه در تيمارهاي مختلف خروجی دستگاه گراویتی

GR= ΣNi/Ti
که در آن  Niتعداد بذرهاي سبز شده در مشاهده iام و Ti

نشان داد که همه آنها در یک گروه آماري قرار گرفته اند .در
آزمایشی که توسط مشتطی و همکاران در سال  ،1388انجام

تعداد روزهاي گذشته بعد از کاشت که iامين قرائت صورت

گرفت ،آنها اشاره کردند که گراویتی تأثير معنی داري بر صفت

گرفته است ) .(Ellis et al., 1981داده هاي حاصل از

طول گياهچه داشت .همچنين مقایسه ميانگين تيمارها نشان داد

سرعت سبز شدن مزرعه و ویگور به وسيله نرم افزار

که بين تيمارها تفاوت معنی داري وجود داشته است .ساوان و

) SAS(9.1تجزیه و تحليل شدند.

همکاران در سال  1999گزارش کردند که افزایش طول ریشه

نتایج و بحث

چه ها را می توان به افزایش وزن بذر نسبت داد .با افزایش وزن

نتایج خصوصيات اندازه گيري شده در آزمایشگاه:

هزار دانه ،صفت طول گياهچه نيز افزایش یافت به طوري که
کمترین طول گياهچه مربوط به سبک ترین بذور و بيشترین آن
1

- Germination Rate
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متعلق به سنگين ترین بذور بود .در این خصوص نتایج متناقضی

پيري تسریع شده ،در سطح احتمال  %1معنی دار است

گزارش شده است ،گروهی معتقدند که بين بذور سنگين و

(جدول .)1مقایسه ميانگين درصد جوانه زنی غيرنرمال آزمون

جوانه زنی و رشد اوليه ارتباط مستقيمی وجود دارد

پيري تسریع شده نشان داد ،بيشترین ميزان آن مربوط به بذر نيمه

) .(Hampton, 1981در مقابل برخی دیگر معتقدند که

سنگين ( )46/%6و کمترین مقدار آن مربوط به شاهد ()16/%6

بذور سبکتر نه تنها سریعتر جوانه می زنند بلکه گياهچه ي آنها

بود .نتایج گروه بندي درصد جوانه زنی غيرنرمال آزمون پيري

نيز سریعتر سبز می شوند .بارنر و همکاران در سال 1863

تسریع شده در تيمارهاي مختلف خروجی هاي دستگاه گراویتی

معتقدند ،با توجه به این که سرعت جوانه زنی و رشد در بذور

نشان داد ،بذرهاي نيمه سنگين ،سبک و نيمه سبک در گروه

سبک بيشتر از بذور سنگين می باشد ،بنابراین اختالف در رشد

برتر""aکه بيشترین ميزان آن مربوط به بذر نيمه سنگين

گياهچه ي گندم در بذور سبک و سنگين ،فقط در ابتداي جوانه

( )46/%6بود .در حالی که بذرهاي سنگين و شاهد در گروه

زنی و رشد وجود دارد و پس از مدتی ،این تفاوت از بين خواهد

" "bقرار گرفتند .این آزمایش با نتایج آزمایشی که توسط

رفت .هارپر ) (Harper, 1997گزارش نمود که اندازه بذر

لطفی فر و همکاران صورت گرفته است ،مطابقت داشت .نتایج

همچنين کليد تعيين کننده اي در بقاء و موفقيت تکثير گياهی

تجزیه واریانس آزمون پيري تسریع شده نشان داد ،که تفاوت

است و بذرهاي بزرگ به دليل دارا بودن ذخایر غذایی باال به

معنی داري بين تيمارها از لحاظ طول ریشه چه و طول ساقه چه

طور کلی براي مقابله با تنش هاي محيطی در استقرار گياهچه

معنی دار بود .در این بررسی با توجه به جدول مقایسه ميانگين

مناسب ترند .نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد ،که تيمارها

(جدول  ،)6خروجی نيمه سنگين با مقدار  6/92سانتيمتر بيشترین

اثر معنی داري بر درصد جوانه زنی نرمال در آزمون پيري تسریع

ميانگين طول ریشه چه و ساقه چه را داشت و نسبت به سایر تيمار

شده ،ندارند (جدول  .)1نتایج جدول گروه بندي دانکن (جدول

ها در یک گروه جداگانه قرار گرفت .همچنين لطفی فر و

 )4درصد جوانه زنی نرمال آزمون پيري تسریع شده در

همکاران در آزمایشی که در سال  1386بر گياه کلزا انجام

تيمارهاي مختلف خروجی هاي دستگاه گراویتی نشان داد که

دادند ،اشاره کردند که طول ساقه چه در آزمون پيري تحت

همه آنها در یک گروه آماري قرار نگرفته اند .پژوهش ها نشان

تاثير وزن هزار دانه قرار نگرفت اما طول ریشه چه تحت تاثير

می دهد که در آزمون پيري تسریع شده توان بذرها به دليل قرار

وزن هزار دانه قرار داشت به طوري که با افزایش وزن هزار دانه

گرفتن در شرایط تنش ،پایين تر از شرایط استاندارد است

در آزمون پيري ،بذور با وزن هزار دانه باالتر کاهش کمتري

) .(Hampton et al., 1995این نتایج با نتایج آزمایشی که

نسبت به این صفت در شرایط تنش نشان دادند .براي بررسی

توسط لطفی فر و همکاران صورت گرفته است ،مطابقت

قدرت بذر می توان از یک آزمون تنش مثل آزمون پيري تسریع

نداشت .آنها اشاره کردند که صفت درصد جوانه زنی ارقام

شده استفاده کرد .بذرهایی که پس از خارج سازي از شرایط

کلزا با وزن هزار دانه مختلف تحت تاثير گراویتی در آزمون

تنش در شرایط مطلوب کاهش شدید جوانه زنی داشته باشند،

پيري تاثير معنی داري داشت .نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان

از قدرت پایينی برخوردار بوده و در مزرعه نيز درصد سبز خوبی

داد که تيمارها بر صفت درصد جوانه زنی غيرنرمال در آزمون

نخواهند داشت ) .(El-Kassaby et al., 1998نتایج تجزیه
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واریانس نشان داد ،بذرهاي خروجی هاي مختلف گراویته در

با توجه به نتایج تجزیه واریانس صفات (جدول  )3سرعت سبز

صفت وزن هزار دانه با همدیگر به طور معنی داري متفاوت

شدن و درصد جوانه زنی (ویگور) در مزرعه تحت تأثير دستگاه

بودند (جدول  .)3نتایج جدول گروه بندي دانکن (جدل  )4وزن

گراویتی در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود .مقایسه

هزار دانه در تيمارهاي مختلف خروجی هاي دستگاه گراویتی

ميانگين سرعت سبز شدن در مزرعه نشان داد ،که تيمارها بر

نشان داد که بذرهاي شاهد و سنگين در گروه برتربا بيشترین

صفت سرعت سبز شدن اثر معنی داري دارد (جدول .)5

ميزان به ترتيب ( 51/66و  50/33گرم) و بذر سبک با کمترین

کمترین مقدار سرعت سبز مزرعه مربوط به خروجی سبک

مقدار ( 43/33گرم) بود .همان طور که مالحظه می شود

( )41/44بود .با توجه به نتایج مشاهده شده می توان نتيجه

اختالف وزن هزار دانه بين سنگين ترین و سبک ترین بذور در

گرفت که گراویتی می تواند بر سرعت سبز شدن در مزرعه تاثير

حدود هشت گرم است .بذور درشت بيشترین درصد ظهور،

به سزایی داشته باشد .نتایج مطالعاتی که تأثير وزن هزار دانه را

وزن هزار دانه و عملکرد دانه را نسبت به سایر بذور دارا بودند

بر خصوصيات کيفی بذر بررسی کرده ،نشان می دهد که

(صادقی و همکاران .)1391 ،نتایج تجزیه واریانس همچنين

بذرهاي حاصله از خروجی هاي مختلف تفاوت معنی دار در

نشان داد ،بذرهاي حاصله از خروجی هاي گراویته در صفت

سرعت سبز شدن در مزرعه داشتند .معموالً این تفاوت به وزن

خلوص بذر تفاوت معنی داري در سطح احتمال  %1با هم داشتند

بذرهاي ارقام مختلف بستگی دارد .رایز و همکاران (Ries et

(جدول  .)3همچنين نتایج مقایسه ميانگين مربوطه نشان داد،

) al., 1973در مطالعه اي رابطه بين اندازه بذر و قدرت رویش

تفاوت معنی داري بين خلوص بذر و تيمارها وجود دارد .نتایج

گياهچه ارقام گندم را مورد بررسی قرار داده و نتيجه گرفتند که

جدول گروه بندي دانکن از خروجی هاي دستگاه گراویتی

در گندم اندازه بذر همبستگی مثبت با ویگور بذر دارد ،به

نشان داد ،بذر خروجی سبک داراي کمترین وزن مخصوص

طوري که بذور درشت گياهچه هاي قویتر توليد می کنند .در

بوده و در گروه پایين با کمترین ميزان ( )96/%94و بقيه خروجی

مطالعه هلم و همکاران ) (Helm et al., 1990متوسط وزن

ها در گروه برتر قرار گرفتند .با توجه به نتایج مشاهده شده بذور

سبز  100گياهچه گندم حاصل از بذور سبک و سنگين را مورد

نيمه سبک درصد خلوص باالتري داشتند .بنابراین می توان

بررسی قرار داده و نشان دادند با افزایش وزن بذر از  40به ،60

گفت گراویتی براي توليد بذور با خلوص و استاندارد باال تاثير

متوسط وزن سبز  100گياهچه از  3/8به  10/9گرم افزایش

مثبت داشته است .در آزمایشی که توسط وان (Vaughan et

یافت .برخی از محققان بر این باورند که وزن هزار دانه تأثير

) al., 1968انجام شد ،اشاره کرد که می توان بذور علف هاي

معنی داري بر سرعت جوانه زنی و سبز شدن ندارد (Perin et

هرزي که از نظر ظاهري شبيه بذر اصلی بوده ولی وزن

) .al., 2002; Sadeghi, 2012در حالی که همپتون

مخصوص آنها متفاوت است را به وسيله این دستگاه جداسازي

) (Hampton, 1981گزارش کرد که بين وزن هزار دانه با

نمود و خلوص را به ميزان استاندارد رساند.

جوانه زنی و رشد اوليه گياهچه ها ارتباط مثبتی وجود دارد.

نتایج سرعت سبز شدن و درصد جوانه زنی بذور در مزرعه:

الفوند و همکاران ) (Lafond et al., 1986عنوان کردند که
بذرهاي کوچکتر نسبت به بذرهاي بزرگتر نه تنها سریعترجوانه
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می زنند بلکه گياهچه هاي آن ها نيز سریعتر سبز می شوند.

گروه پایين تر بود .بنابر این مشخص می گردد ،فرآوري توسط

همچنين در گزارش مشابهی روي و همکاران (Roy et al.,

دستگاه گراویتی درصد جوانه زنی را به طور معنی داري افزایش

) 1996نيز با مطالعه روي برنج مشاهده کردند که بذرهاي

می دهد .این نتایج با نتایجی که بر ذرت هيبرید  704که توسط

کوچک نسبت به بذرهاي بزرگتر جوانه زنی را سریعتر شروع

دستگاه گراویتی مورد فرآوري قرار گرفته بود ،مطابقت داشت

کردند .در این رابطه آنها نتيجه گرفتند که در گندم و برنج

(درویشی و همکاران .)1387 ،به طور کلی و با توجه به نتایج به

بذرهاي کوچک نسبت به بذرهاي بزرگتر ،آب را سریعتر

دست آمده ،وزن مخصوص بيشتر باعث رشد طولی و وزنی

جذب می کنند و این عامل باعث جوانه زدن سریعتر آنها می

گياهچه می شود که این موضوع احتماالً باعث استقرار بهتر

شود .مقایسه ميانگين درصد جوانه زنی در مزرعه نشان داد ،که

گياهچه و رشد و توليد عملکرد بيشتر گياه در مزرعه می شود،

تيمارها بر صفت درصد جوانه زنی اثر معنی داري دارد .بيشترین

لذا می توان دستگاه جداکننده وزنی بذر را در مقياس بزرگتر

مقدار درصد جوانه زنی مربوط به شاهد ( ،)88/16نيمه سنگين

طراحی و مورد استفاده قرار داد و بذور سنگين تر را جداسازي

( )85/33و سنگين ( ،)84/16که در گروه برتر و کمترین مقدار

و به عنوان بذر کاشتنی و بذور سبکتر را براي موارد دیگر

آن مربوط به خروجی نيمه سبک ( )69/83و سبک ( ،)69در

استفاده کرد.

جدول  -1نتایج تجزیه واریانس(ميانگين مربعات) خصوصيات جوانه زنی جو در آزمایشگاه
Table 1. Analysis of variance (mean square) barley germination characteristics in the laboratory
ميانگين مربعات)(MS
درصد جوانه زنی
منابع تغيير
S.O.V

درجه
آزادي
DF

تيمار

4

Treatment
خطا
Error
ضریب تغييرات ()%

آزمون استاندارد
Standard
Germination
Test
592.4n.s

جوانه طبيعی آزمون

جوانه غيرطبيعی آزمون

پيري

پيري

Normal
germination
Aging Test

Abnormal
germination
Aging Test
**1191.2

319.4n.s

25

305.4

127.6

173.8

C.V

23.91

59.26

38.63

 * ،n.sو ** به تر تيب نشان دهنده عدم اختالف معنی دار و وجود اختالف معنی دار در سطح  %5و  %1می باشند.
n.s, * and **: Non significant, significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.
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جدول  -2نتایج تجزیه واریانس(ميانگين مربعات) خصوصيات جوانه زنی جو در آزمایشگاه
Table 2. Analysis of variance (mean square) barley germination characteristics in the laboratory
ميانگين مربعات)(MS
آزمون جوانه زنی

آزمون پيري

استاندارد
منابع تغيير

درجه

طول

آزاد

ریشه چه

ي

طول

طول ریشه

طول

طول

طول

طول

طول

ساقه چه

چه

ساقه چه

ریشه چه

ساقه چه

ریشه چه

ساقه چه

اندازه گيري اول

اندازه گيري اول

اندازه گيري دوم

اندازه گيري دوم

S.O.V

DF

RL

SL

RL

SL

RL

SL

RL

SL

تيمار

4

*0.64

**0.24

*0.96

*0.8

0.08n.s

0.03n.s

0.144n.s

0.10n.s

Treatment
خطا

25

0.201

0.06

0.27

0.22

0.11

0.11

0.105

0.31

Error
ضریب تغييرات

C.V

17.81

13.9

16.93

16.56

14.73

17.28

10.71

17.24

()%
 * ،n.sو ** به تر تيب نشان دهنده عدم اختالف معنی دار و وجود اختالف معنی دار در سطح  %5و  %1می باشند.
n.s, * and **: Non significant, significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.
RL=Root Length, SL=Shoot Length

جدول  -3نتایج تجزیه واریانس(ميانگين مربعات) خصوصيات جوانه زنی جو در آزمایشگاه و مزرعه
Table 3. Analysis of variance (mean square) barley germination characteristics in the laboratory
and field
ميانگين
مربعات)(MS
منابع تغيير

درجه آزادي

خلوص

وزن هزار دانه

سرعت سبز مزرعه

شرایط مزرعه

S.O.V

DF

Purity

تيمار

4

**9.55

Thousand
seed mass
**66.86

Field
emergence
**165.4

Seed vigor
**501

Treatment
خطا

25

1.16

1.95

14.96

22.6

Error
ضریب تغييرات()%

C.V

1.08

2.93

8.03

5.99

 * ،n.sو ** به تر تيب نشان دهنده عدم اختالف معنی دار و وجود اختالف معنی دار در سطح  %5و  %1می باشند.
n.s, * and **: Non significant, significant at the 5% and 1% levels of probability, respectively.
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 مقایسه ميانگين صفات اندازه گيري شده به روش دانکن در آزمایشگاه-4 جدول
Table 4. Mean comparison of measured traits by Duncan method in laboratory
بذورنيمه سبک

بذورسبک

بذور نيمه نگين

بذور سنگين

شاهد

Mid light
seeds

Light seeds

Mid heavy
seeds

Heavy seeds

Control

66ab

61.33b

72.33ab

80ab

85.67a

تيمار
Treatment

)%( جوانه زنی
Germination
)%( جوانه زنی طبيعی پيري

15.33ab

12b

24ab

14.66b

29.33a

Normal germination
Aging Test
)%( جوانه زنی غيرطبيعی پيري

40.6a

45.3a

46.6a

21.3b

16.6b

46.16b

43.33c

47b

50.33a

51.66a

Abnormal germination
Aging Test
وزن هزار دانه
Thousand seed mass

. می باشند%5  فاقد اختالف معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح،در هر ستون ميانگين هایی که حداقل داراي یک حرف مشترک هستند
Means within the same column and factors, followed by the same letter aren't significantly difference.

 مقایسه ميانگين صفات اندازه گيري شده به روش دانکن در آزمایشگاه و مزرعه-5 جدول
Table 6. Mean comparison of measured traits by Duncan method in laboratory
بذور نيمه سبک

بذور سبک

بذور نيمه سنگين

بذور سنگين

شاهد

Mid light
seeds

Light
seeds

Mid heavy
seeds

Heavy
seeds

Control

تيمار
Treatment

)%( خلوص
99.91a

96.94b

99.76a

99.79a

98.72a

Purity
سرعت جوانه زنی مزرعه

45.35cd

41.44d

51.39ab

47.59bc

54.97a

Field emergence
)%( جوانه زنی درمزرعه

69.83b

69b

85.33a

84.16a

88.16a

Seed vigor

. می باشند%5  فاقد اختالف معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح،در هر ستون ميانگين هایی که حداقل داراي یک حرف مشترک هستند
Means within the same column and factors, followed by the same letter aren't significantly difference.
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جدول  -6مقایسه ميانگين صفات اندازه گيري شده به روش دانکن در آزمایشگاه
Table 5. Mean comparison of measured traits by Duncan method in laboratory
تيمار
Treatment

شاهد

بذور سنگين

بذور نيمه سنگين

بذور سبک

بذور نيمه سبک

Control

Heavy seeds

Mid heavy
seeds

Light
seeds

Mid light
seeds

طول ریشه چه بعد از  4روز
Root length after 4 days

2.29a

1.39a

1.87a

1.58a

1.71a

1.09a

0.75a

1.14a

1.05a

1.21a

طول ساقه چه بعد از  4روز
Shoot length after 4 days
طول ریشه چه بعد از  7روز
Root length after 7 days

5.33a

4.04a

4.1a

3.99a

3.8a

طول ساقه چه بعد از  7روز
Shoot length after 7 days

6.28a

4.73a

4.98a

4.93a

5.58a

طول ریشه چه بعد از  4روز در آزمون پيري
Root length after 4 days in

1.75bc

1.4c

3.59a

2.76abc

3.27ab

طول ساقه چه بعد از  4روز در آزمون پيري
Shoot length after 4 days in

0.53bc

0.45c

1.19a

0.98abc

1.11ab

طول ریشه چه بعد از  7روز در آزمون پيري
Root length after 7 days in

3.33bc

3.14c

6.92a

5.04ab

5.89ab

2.58b

2.5b

5.79a

4.04ab

4.26ab

طول ساقه چه بعد از  7روز در آزمون پيري
Shoot length after 7 days in

در هر ستون ميانگين هایی که حداقل داراي یک حرف مشترک هستند ،فاقد اختالف معنی دار بر اساس آزمون دانکن در سطح  %5می باشند.
Means within the same column and factors, followed by the same letter aren't significantly difference.

سنگين حاصل شد .بر این اساس وزن بذر به دليل این که

نتیجه گیری نهائی

شاخصی از ميزان ذخيره بذر می باشد ،می تواند به عنوان عاملی

بوجاري توسط دستگاه گراویتی باعث افزایش خلوص که یکی

تأثيرگذار بر جوانه زنی ،سرعت سبز مزرعه و سرعت جوانه زنی

از پارامتر هاي مهم بذور استاندارد می باشد شده است .بذور

مطرح باشد .همچنين بذور با وزن هزار دانه باال عالوه بر توان

سنگين ،نيمه سنگين و نيمه سبک حاصله از دستگاه گراویتی

باالي سبز شدن و استقرار در شرایط مطلوب ،نسبت به شرایط

داراي بيشترین خلوص بودند .با توجه به نتایج به دست آمده،

نامطلوب نيز قدرت تحمل باالتري دارند.

بوجاري باعث افزایش کيفيت بذور و خالص بودن از علف هاي
هرز و دیگر بذور شد .بهترین کيفيت از بذرهاي خروجی
44
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Abstract
An experiment was conducted to study the most appropriate seeds at the time of processing of the barley
(Hordeum vulgare L.) (Sahra cultivar), sorted by gravity separator machine. Experiment formed in
completely randomized design with six replications and performed in field and laboratory of Karaj
IslamicAzad University at summer in 2015. Treatments consisted of four separate output of gravity
separator and sample before conditioning as control. Measured Characteristics of germination included
germination rate, germination percent, shoot length (cm), root length (cm), germination characteristics after
accelerated aging test, purity and thousand seed mass. All testes were according to ISTA method. Based on
the results, thousand seed mass, seed purity, field germination rate and percentage, shoot and root length
there was a significant difference in the aging test. No significant difference was observed in standard
germination test on the shoot and root length. Also field germination rate was highly significant, the highest
germination rate was related to the control treatment, it was about 55. According to observe effects it can
be concluded that the seed conditioning by Gravity separator impact on increasing the purity of seeds.

Key word: gravity separator, seed winnowing, barley seed, quality and quantity properties
germination.
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