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   در مزرعهبینی سبزشدن ارقام کنجد هاي آزمایشگاهی براي پیش آزمون
  

  1 عراز محمد کاملی و1، محسن جمالی2فر ، فرشید قادري1، رحمان غدیریان1اسماعیل بخشنده*
  استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم 2 ،علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاندانشگاه گروه زراعت  جویاندانش1

  طبیعی گرگان  کشاورزي و منابع
      2/12/90 : تاریخ پذیرش؛ 13/10/88 :تاریخ دریافت

  

  1چکیده
بینی سبزشدن و استقرار گیاهچه کنجد   آزمون آزمایشگاهی براي پیشنتری مناسب منظور تعیین به

)Sesamum indicum, L. (هاي  نام  مزرعه، آزمایشی در دو مرحله بر روي بذر شش رقم کنجد به در
نتایج نشان داد که در میان ارقام از . ، ساري، گرگان، اسبومحله و شیراز انجام شد14یلوایت، داراب 

داري وجود  زنی استاندارد، وزن خشک گیاهچه و طول گیاهچه اختالف معنی هاي جوانه نظر آزمون
زنی بعد از تسریع پیري  زنی و درصد جوانه  هدایت الکتریکی، سرعت جوانه  اما از نظر آزمون.نداشت

. داري بین ارقام وجود داشت گراد اختالف معنی  درجه سانتی45 ساعت در دما 48 و 24مدت  به
 که ها در مزرعه نشان داد هاي آزمایشگاهی مورد مطالعه با درصد سبزشدن گیاهچه بررسی نتایج آزمون

به خوبی  گراد سانتی  درجه45 ساعت در دما 48مدت  و تسریع پیري به هاي هدایت الکتریکی آزمون
بینی سبزشدن  بنابراین براي پیش. بینی کنند توانند درصد سبز شدن گیاه کنجد در مزرعه را پیش می

  .دکرپیشنهاد را توان این دو آزمون  بذرهاي گیاه کنجد می
  

  قدرت بذر؛ سبز شدن؛ کنجد :هاي کلیدي واژه
  

                                                
 bakhshandehesmail@yahoo.com  :مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
)  درصد25-19(و پروتئین )  درصد44(منبع غنی از روغن ) .Sesamum indicum, L(بذر کنجد 

یکی از مشکالت عمده . )2004توند آکینتوند و آکینتوند،  (نقش مهمی در تغذیه انسان داردکه باشد  می
گریچار و همکـاران،  (باشد   میاکم مطلوب و عدم دستیابی به ترتولید این گیاه استقرار ضعیف گیاهچه   

باشـد   منظور به حداکثر رساندن عملکرد، داشتن یک تـراکم مطلـوب از گیـاه ضـروري مـی            به). 2001
 است استفاده از بذرهایی با بنیه قوي یک راه حل براي دستیابی به این مهم). 2004آرتوال و همکاران، (
 با کیفیت بـاال جهـت اطمینـان از اسـتقرار مناسـب              اي بذري ه تودهبنابراین، استفاده از    ). 1982پري،  (

  ). 1999مکاوي و همکاران، (باشد  گیاهچه ضروري می
شود ولی این  ن میزنی استاندارد تعیی وسیله آزمون جوانه هطور معمول کیفیت فیزیولوژیکی بذر ب هب

 ؛1999 و همکاران، مکاوي(کند   در مزرعه را بیش از حد واقعی برآورد می1شدنآزمون درصد سبز
هاي  دهد تولید گیاهچه زنی استاندارد ارائه می ، زیرا نتایجی که آزمون جوانه)2008نولی و همکاران، 

ها معموالً در مزرعه تحت شرایط  باشد، اما سبزشدن و استقرار گیاهچه  تحت شرایط مطلوب میطبیعی
هاي قدرت  به همین دلیل، آزمون. باشد افتد که اکثر اوقات نامطلوب می مختلف آب و هوایی اتفاق می

هاي بذري براي کاشت در شرایط  تودهسبز شدن بینی خوبی از  اند تا بتوانند پیش بذر توسعه پیدا کرده
 شاخصی از کیفیت بذر 2قدرت بذر). 2008نولی و همکاران، (مختلف آب و هوایی ارائه دهند 

شود که پتانسیل بذر را براي  تعریف میبذر عنوان مجموعه خصوصیاتی از  قدرت بذر به. باشد می
 تحت دامنه وسیعی از شرایط محیطی تعیین طبیعیهاي   گیاهچهظهورسبزشدن سریع و یکنواخت و 

ارائه در گیاهان مختلف هاي مختلفی براي تعیین قدرت بذر  آزمون). 1995هامپتون و تکرونی، (کند  می
، )2004هامپتون و همکاران، (ریع پیري در نخودفرنگی توان به آزمون تس که از جمله آن می شده است

نولی و (، آزمون سرما در ذرت )2009خاوري و همکاران، (آزمون هدایت الکتریکی در گلرنگ 
، آزمون زوال کنترل )1993هاپ و همکاران، (، آزمون سرعت رشد گیاهچه در لولیوم )2008همکاران، 

اشاره کرد، که بعضی از ) 1995هامپتون و تکرونی، (قند زنی در سرما در چغندر شده و آزمون جوانه
با این وجود هنوز یک آزمون قابل اطمینان . اند المللی پذیرفته شده صورت بین ها امروزه به این آزمون

بنابراین این مطالعه . هاي مختلف گیاهی تعیین کند، وجود ندارد که بتواند قدرت بذر را در تمام گونه

                                                
1- Emergence 
2- Seed Vigor 
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بینی سبزشدن بذرهاي کنجد و مشخص کردن  هاي مختلف قدرت بذر در پیش  آزمونمنظور ارزیابی به
  .ترین آزمون براي این گیاه در شرایط مزرعه صورت گرفت مناسب

  
  ها مواد و روش

، یلوایـت، بـومی   14 رقم کنجد شـامل داراب  6 با استفاده از 1387-88این مطالعه در سال زراعی    
در آزمایشگاه تحقیقات بـذر و مزرعـه تحقیقـاتی          له و بومی شیراز     مح  ساري، بومی گرگان، بومی اسبو    
  . طبیعی گرگان انجام شد دانشگاه علوم کشاورزي و منابع

بـر روي دو عـدد   ر هر رقم تایی از بذ 50  تکرار4  براي انجام این آزمون   :زنی استاندارد   آزمون جوانه 
بـراي  . ي دیگـر روي بـذرها پوشـانده شـد    پیچیده و با کاغـذ متر    سانتی 30×45  به ابعاد  اي   حوله کاغذ

  و در داخل انکوبـاتور    و سپس هاي کاغذي درون پالستیک گذاشته        رطوبت، حوله کاهش  جلوگیري از   
 هـاي طبیعـی شـمارش شـد     تعـداد گیاهچـه    و   ند روز قرار گرفت   8مدت   گراد به    درجه سانتی  25دما   در
  .)2009انجمن بین المللی آزمون بذر، (

بازدید از . زنی استاندارد بود شرایط در این آزمون مطابق با آزمون جوانه: زنی جوانه  آزمون سرعت
متر یا   میلی2 اندازه ، بهچه زده خروج ریشه  معیار بذور جوانه.بار صورت گرفت  هر روز دوهابذر

) D50/1(زنی   درصد جوانه50زمان تا زنی از معکوس زمان  براي محاسبه سرعت جوانه. بیشتر بود
  ).2010سلطانی و مداح، (ده شد استفا

 و در زنی استاندارد اجرا گردیـد   جوانه این آزمون مطابق با شرایط آزمون    :آزمون سرعت رشد گیاهچه   
  . گیري شد  اندازهطبیعیهاي   طول و وزن خشک گیاهچههشتمروز 

، بـا  )1995(مپتون و تکرونـی  ا پیشنهادي توسط ه  این آزمون مطابق با روش  :آزمون هدایت الکتریکی  
 500بـذرها پـس از وزن در داخـل بـشر     .  انجام شـد  تایی از بذرهاي هر رقم   100 تکرار   4تفاده از   اس

سی آب مقطر اضافه شد و درب بشرها با فویل آلومینیومی بسته        سی 250 و به آن     سی قرار گرفتند    سی
 از گذشـت زمـان    بعـد .گراد قرار گرفتنـد   درجه سانتی 20 ساعت در دما     24مدت   سپس بشرها به  . شد

میکـروزیمنس بـر   ( 1مترEC تراوش مواد از غشاء بذر با استفاده از دستگاه      هدایت الکتریکی    نظر، مورد
   .شدگیري  اندازه) متر بر گرم سانتی

                                                
1- Model of WTW, Series Inolab Cond 720. Maiden in Germany 
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لیتر آب مقطـر    میلی40 در داخل ظروف پالستیکی که حاوي         بذر از هر رقم    200 :آزمون پیري تسریع شده   
گـراد   سانتی  درجه 45ها کامالً بسته شد و در دما ثابت  سپس درب ظرف. گرفتندقرار روي توري سیمی ،  بود
 از  نظـر بـذرها     هاي مـورد     گذشت زمان  پس از . ساعت در داخل انکوباتور قرار گرفتند      72و 48 ،24مدت   به

   .زنی استاندارد بر روي بذور انجام شد ها خارج شده و مطابق با روش باال آزمون جوانه ظرف
 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه 1388 در سال زراعی اي  مزرعه آزمایش:گیاهچه در مزرعهسبزشدن 

طرح پایه آزمایش به .  سیلتی اجرا شد رسی طبیعی گرگان در یک خاك لومی علوم کشاورزي و منابع
هایی   بذر از هر رقم بر روي ردیف100در هر کرت .  تکرار بود4هاي کامل تصادفی با  صورت بلوك

 اردیبهشت ماه 20صورت دستی در  همتر ب  سانتی3متر و عمق   سانتی40 متر، با فاصله ردیف 3ل طو هب
ها  که افزایشی در تعداد آن صورت روزانه تا زمانی ها به شمارش درصد ظهور گیاهچه. کشت شد

طور  هها ب اي آن هاي لپه هایی مورد شمارش قرار گرفتند که برگ گیاهچه .مشاهده نشد، ادامه داشت
  .کامل باز شده بود

مـون  زهـا از آ   میانگین  انجام شد و براي مقایسهSAS آماري افزار  آماري با استفاده از نرم   محاسبات
LSD استفاده شد درصد5 در سطح احتمال  .  

  
  نتایج و بحث
اخـتالف  . اي ارقـام کنجـد ارائـه شـده اسـت      هاي آزمایشگاهی و مزرعـه    نتایج آزمون  1در جدول   

سـرعت رشـد   ،  ) درصـد  7/95-2/99(زنی اسـتاندارد      جوانهدرصد   لحاظ از    کنجد  ارقام بینداري    معنی
. وجـود نداشـت  ) متـر   سـانتی 82/14-05/17( طول گیاهچه و) گرم در روز  میلی 27/0-32/0 (گیاهچه

- 39/ 05( هدایت الکتریکی ، ) ساعت034/0-052/0(زنی  سرعت جوانهاگرچه بین ارقام کنجد از لحاظ 
 48 و 24مـدت   زنی بعد از تسریع پیـري بـه   درصد جوانهو ) متر بر گرم  زیمنس بر سانتی   میکرو 40/22

اخـتالف  )  درصـد 80-2/94 و  درصـد 94-100ترتیـب   بـه (گـراد    درجـه سـانتی   45 يساعت در دمـا   
گـراد   سـانتی   درجه 45 ي ساعت و دما72 در آزمون تسریع پیري تیمار زمانی  . وجود داشت  داري  معنی

توانـد   دن بذرها در داخل ظروف تسریع پیري از آزمایش کنار گذاشته شدند زیـرا نمـی               ز  علت جوانه  به
 بین ارقام از نظـر آزمـون سـرعت    .عنوان زمانی مناسب براي انجام آزمون تسریع پیري پیشنهاد گردد     به

ترین  که رقم شیراز باالترین و رقم اسبومحله پایین    طوري ه ب ،داري وجود داشت    زنی اختالف معنی    جوانه
داراي آزمون هدایت الکتریکی نشان داد که رقم یلوایت همچنین نتایج . زنی را دارا بودند     سرعت جوانه 
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.زنی و قدرت بذر، در شش رقم کنجد هاي آزمایشگاهی جوانه روابط بین درصد سبز شدن در مزرعه و آزمون -1شکل 
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نتایج آزمون .  مواد و ارقام بومی گرگان و ساري داراي کمترین نشت مواد بودندحداکثر نشت
طوري که رقم بومی   ساعت به خوبی کیفیت فیزیولوژیک ارقام را تفکیک کرد به48تسریع پیري بعد از 

زنی بعد از تسریع پیري و رقم یلوایت داراي کمترین درصد   داراي حداکثر جوانه14ساري و داراب
ها بیانگر این است که رقم بومی  طورکلی نتایج این آزمون به. زنی بعد از تسریع پیري بودند جوانه

 داراي باالترین کیفیت فیزیولوژیک و رقم یلوایت داراي کمترین کیفیت 14ساري و داراب 
  .باشد فیزیولوژیک می

 درکه  تیصور در.  درصد بود2/49 تا 5/30عه بین درصد سبزشدن ارقام مختلف کنجد در مزر
 . درصد بودند95زنی باالتر از  کلیه ارقام داراي درصد جوانهدر آزمایشگاه زنی استاندارد  آزمون جوانه

ژیکی ارقام کنجد را  زنی استاندارد کیفیت فیزیولو این نتایج بیانگر این مطلب است که آزمون جوانه
  . تواند ارزیابی کند نمی

اي آزمایشگاهی با درصد سبز شدن در مزرعه ارائه شده ه  رابطه رگرسیونی بین آزمون1در شکل 
زنی، وزن خشک گیاهچه، طول  زنی، سرعت جوانه شود درصد جوانه طور که مشاهده می همان. است

 ساعت در تسریع پیري نتوانستند درصد سبز شدن ارقام کنجد را 24 بعد از زنی گیاهچه، درصد جوانه
 ساعت 48و آزمون تسریع پیري بعد از مون هدایت الکتریکی بینی کنند در حالی که آز به خوبی پیش

آزمون تسریع پیري یکی از . بینی کنند به خوبی توانستند درصد سبز شدن ارقام کنجد را پیش
خاطر اصول  هکه ب) 2002مدرسی و همکاران، (باشد  ها براي تعیین قدرت بذر می پرکاربردترین آزمون

و کارایی آن در ارزیابی پتانسیل ) 1988تومس و همکاران، (یج استاندارد شده و تجدیدپذیري نتا
انبارداري و همچنین وجود یک رابطه خوب با سبزشدن گیاهچه در مزرعه مورد استفاده قرار گرفته 

گراد نشان داد که ارتباط  سانتی  درجه45 ساعت در دما 48مدت   نتایج آزمون تسریع پیري به.است
زنی بذرها بعد از تسریع پیري و درصد سبزشدن در مزرعه وجود داشت  هبسیار خوبی بین درصد جوان

شکل (بینی کند  آزمون هدایت الکتریکی نیز به خوبی توانست سبز شدن ارقام کنجد در مزرعه را پیش
، گلرنگ )1981ماتوز و پاول، (بینی سبز شدن نخود  طور موفقیت آمیزي در پیش از این آزمون به). 1
  .استفاده شده است) 1995هامپتون و تکرونی، (و سویا ) 2009ان، خاوري و همکار(
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   کلیگیري نتیجه
 سـاعت در    48مدت   به(هاي هدایت الکتریکی و تسریع پیري         نتایج این مطالعه نشان داد که آزمون      

هاي بذري گیـاه کنجـد را از هـم          کیفیت فیزیولوژیک توده   توانستندبه خوبی   ) گراد  سانتی   درجه 45دما  
 . استفاده کردزرعه در مگیاه کنجد سبز شدن بینی  ها براي پیش توان از این آزمون کیک کنند و میتف
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Abstract5 

In order to determinate the best laboratory test for predicting emergence and 
establishment of sesame seedlings (Sesamum indicum, L.) at field condition, an 
experiment was conducted in two parts using six cultivars (Yellow-white, Darab14, 
Sari, Gorgan, Osbomahaleh and Shiraz). Results showed that there were no 
significant differences among cultivars for standard germination test, seedling dry 
weight and seedling length. But electrical conductivity test, germination rate and 
germination percentage after accelerated aging for 24 and 48 hours at 45°C showed 
significant differences among cultivars. The results showed that electrical 
conductivity test and accelerated aging for 48 hours at 45 °C can well predict the 
percentage of seedling emergence at field. Therefore, these tests can be suggested 
for prediction of sesame seed emergence. 
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