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  مقاله پژوهشی

با کیفیت باال در  )Cyamopsis tetragonoloba( گوارکمی کردن بهترین زمان برداشت بذر 

  استان گلستان

  2 ، علی کافی قاسمی3 ، معصومه صالحی*، 2 سید محمدرضا احتشامی ،1 مهسا ناظر

  چکیده مبسوط

هند و پاکستان  یبوم، افشان خودگردهگیاهی  و ، خانواده لگومواران پراوانه تیره از (Cyamopsis tetragonolob) گوار: مقدمه

را  یائیشور و نسبتاً قل يها خاك تواند یمو  باشد یمسازگار  یشن يها خاك وآب  کم ،رشد در مناطق خشک براي اهیگ نیا. است

آن با حداکثر کیفیت یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت تولید بذر  یزمان همتعیین بهترین زمان برداشت بذر و . تحمل کند

استفاده از بذرهاي با کیفیت باال نقش مهمی در . شود یمتغییرات کیفیت فیزیولوژیک بذر در دوره نمو تا رسیدگی بذر ایجاد . است

زیرا میزان رطوبت بذر  است،زمان برداشت بذر  ینتر مناسبتعیین  هدف از اجراي این پژوهش. عملکرد نهایی محصوالت زراعی دارد

  .باشد یمبر کیفیت بذر  موثرعوامل  ینتر مهمدر زمان برداشت یکی از 

به در ایستگاه تحقیقات عراقی محله در استان گلستان شهرستان گرگان  1396این پژوهش در تیرماه سال : ها روشمواد و 

زمان برداشت بذر از  شامل آزمایش هايتیمار. تکرار اجرا گردید 4در  کامل تصادفی يها بلوكدر قالب طرح  اسپلیت پالتت صور

به  یده غالفبا شروع  که يطوربود به ) پایین و وسط غالف باال،(برداشت  يها مکانو  )متفاوت يها رطوبتبا (مرحله  6پایه مادري در 

 بنیه، قدرت گیاهچه، یزن جوانه، درصد یزن جوانهروز یکبار بذرها از پایه مادري برداشت شدند و صفاتی مانند سرعت  7فاصله هر 

در این تحقیق براي بررسی روند تغییرات درصد . گردیدمحاسبه بذر عالیت آنزیم آلفا آمیالز و میزان ف گیاهچه، میزان رطوبت بذر

طول رسیدگی بذر روي گیاه گوار از مدل لجستیک استفاده در بنیه و شاخص  ، شاخص قدرت گیاهچهیزن انهجو، سرعت یزن جوانه

  .شد

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که این فرضیه مبنی بر این که بذرها در زمان پایان دوره پر شدن بذر به حداکثر کیفیت : ها یافته

بیشترین کیفیت  بذر دوره پر شدناواخر  درصد، 14و  30رطوبت  بذرهاي گوار در بیان کرد که توان یمصحیح است و  ،رسند یمخود 

مادري، کیفیت آن  یهپاکه مراحل نمو و رسیدگی بذر گوار روي  کند یمبه طور کلی، نتایج حاصل از تحقیق حاضر تایید . را دارا بودند

رهاي ضروري به دلیل نارس بودن و عدم تشکیل ساختا )درصد 62و  80 ،85رطوبت ( در مراحل اولیه رشد. دهد یمقرار  تأثیررا تحت 

ضروري و  يساختارهاد و با تکامل پایین بو بنیه، قدرت گیاهچه و شاخص یزن جوانهسرعت ، یزن جوانهبذر، مقدار صفات کیفی درصد 

  .مقدار صفات کیفی ذکر شده افزایش یافت )درصد 14و  30، 58(کاهش رطوبت بذر 

با بیشترین کیفیت، زمان  در استان گلستان نتیجه گرفت که بهترین تاریخ برداشت بذرهاي گوار توان یمدر کل  :گیري یجهنت

 يها غالفو بهترین مکان براي غالف گیري با بیشترین کیفیت،  روز پس از کاشت است 100درصد یا  14رسیدن رطوبت بذري به 

  .تشکیل شده در پائین بوته است

 ، رسیدگی بذر، قدرت گیاهچهیزن جوانهبنیه بذر، پایه مادري،  آلفا آمیالز، :کلیدي يها واژه

  :نوآوري يها جنبه

  دانه دوره پرشدن طی روي بوته مادريگوار بذر  بررسی صفات کیفی -1 

 گوارو انطباق آن با بیشترین کیفیت بذر برداشت تعیین بهترین زمان  - 2 
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 ...گوار بذر برداشت زمان بهترین کردن کمی: ناظر و همکاران

  مقدمه

تیره از  )Cyamopsis tetragonoloba(گوار 

 یبومو  افشان خودگرده، گیاهی لگوم نیامداران و خانواده

ما یک گیاه غیربومی  و براي کشور هند و پاکستان است

 اهیگ نیا). 2015 همکاران، و1دکا( شود یممحسوب 

 در استقرار وآب  رشد در مناطق خشک و کم براي

شور  يها خاك تواند یمو  باشد یمسازگار  یشن يخاکها

 ).2015همکاران،  و2جهان(را تحمل کند  یائیو نسبتاً قل

، شود یمنیز شناخته  يا خوشهاین گیاه نیز با نام لوبیا 

مناسب  يا نهیگزبا عادت رشدي سریع،  بلندگیاهی روز 

 است خشک مهینبراي تولید دانه در مناطق خشک و 

   ).2002و همکاران، 3اشرف(

متر مکعب  2650متوسط  طور بهنیاز آبی گیاه گوار 

دانه  ).2015همکاران،  و4الدیرانی( باشد یمآب در هکتار 

و 5گندي(دارد  نیدرصد پروتئ 47تا  33 اًحدود اهیگ نیا

 نیاستفاده از علوفه و دانه اعالوه بر ). 2013همکاران، 

دکا و همکاران، (دارد  زین یو داروئ یمصارف صنعت اه،یگ

عنوان  کرده و به تیهوا را تثب تروژنیتواند ن و می) 2015

و همکاران، 6سلطان( ردیاستفاده قرار گ کود سبز مورد

متعدد این گیاه براي  يها يسودمند ).2012

زراعی کشور مصارف عمده صنعتی و  يها ستمیاکوس

دانه این گیاه همراه با  زحاصل ا يها فرآوردهدارویی، 

علوفه و  عنوان بهاز شاخساره گیاه  يبردار بهرهامکان 

که با انجام  کند یممتخصصین زراعت را مجاب  ،کودسبز

از این گیاه در بوم  يبردار بهرهامکان  يا هیپاتحقیقات 

و همکاران، 7گرستا( ا بیازمایندی کشور رعزرا يها نظام

2013(.   

، تقاضاي جهانی براي توسعه اخیردر چند سال 

کشت گوار به طور قابل توجهی زیاد شده و قیمت آن 

. )2005، 8فوالدو  اشرف(افزایش پیدا کرده است  نیز

کیفیت مناسب و قدرت رویش بذر بعنوان یک مسئله 

زمان  تأثیرتحت  تواند یمکه  شود میمهم در نظر گرفته 

                                                             
1 Deka 
2 Jahan 
3 Ashraf 
4 Eldirany 
5 Gendy 
6 Sultan 
7 Gresta 
8 Ashraf and Foolad 

تعیین  ).1996، 9سانهو و الیس( برداشت قرار گیرد

آن با حداکثر  یزمان همبهترین زمان برداشت بذر و 

کیفیت یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریت تولید 

   ).2003و همکاران، 10لمک( بذر است

با کیفیت باال نقش مهمی در استفاده از بذرهاي 

بذرهایی که . زراعی داردعملکرد نهایی محصوالت 

و به تبع آن، درصد  یزن جوانهد، درصد رنکیفیت باالیی دا

 ها یاهچهگ، بنابراین؛ ظاهر شدن گیاهچه باالیی نیز دارند

آنکه، دیگر  و کنند یمدر مزرعه استقرار پیدا  تر یعسر

آمده از بذرهاي با کیفیت، داراي  دست به يها بوته

هستند که به طور مستقیم بر  يسرعت رشد بیشتر

 و11گلعذانی یقاسم(دارد  تأثیرعملکرد محصوالت زراعی 

رداشت بذر با کیفیت باال نیازمند ب). 2011همکاران، 

که در این مورد  باشد یمشناسایی دقیق زمان برداشت 

و 12ماسویا(مختلفی از جمله وزن بذر  يها شاخص

همکاران، و 13وانگ( ، رطوبت بذر)2002همکاران، 

 )2012، 14اسکندري( و تعداد روز بعد از گلدهی )2008

برداشت زود هنگام بذر نیز . است مورد توجه قرار گرفته

و کامل نشدن  یزن جوانه يها شاخصسبب کاهش 

 شود یم هاغذایی به دلیل نارس بودن بذر يها اندوخته

از طرفی  ).2008، 15اسکویی و مظلومی گلعذانی یقاسم(

درصد و سرعت  کم شدنسبب  ردر برداشت بذ تأخیر

به دلیل فرسودگی ناشی از تخریب غشاي  یزن جوانه

   .شود یمسلولی 

بطور نوسانات کیفیت بذر در داخل یک توده بذري 

ناشی از اختالف بین گیاه مادري در مزرعه تولید ه عمد

روي گیاه مادري در این زمینه مکان بذر . باشد یمبذر 

باعث تغییر  تواند یمیکی از خصوصیاتی است که 

و ) شکل، اندازه و وزن مانند(خصوصیات فیزیکی 

در بذر ) قابلیت حیات و قدرت بذر مانند(فیزیولوژیکی 

، بذر با کیفیت .)2000و همکاران، 16ایلی پرونتی( شود

کشاورزي  يها نهادهبیشترین ارزش افزوده را در بین 

                                                             
9 Sanhewe and Ellis 
10 Lemak 
11 Ghasemi-Golezani 
12 Muasya 
13 Wang 
14 Eskandari 
15 Ghasemi Golezani and Mazlomi Oskui 
16 Illipronti 
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؛ کند یمزیاد  کشاورزي را يها نهادهدارد و بازدهی سایر 

و استقرار  یزن جوانهبنابراین، افزایش کیفیت بذر براي 

ارزسکو و ( ضروري است مطلوب در مزرعه کامالً

 ).2003 ،1پودلسکی

عوامل محیطی بر کیفیت  تأثیرآگاهی از چگونگی 

بر کیفیت بذر،  ثرمؤبذر و محاسبه توازن بین عوامل 

سخت و پیچیده براي هر  بسیار ممکن است یک کار

تغییرات کیفیت ). 1991، 2فنر(تولید کننده بذر باشد 

فیزیولوژیک بذر در دوره نمو تا رسیدگی بذر ایجاد 

اصلی  مهم و بلوغ و رسیدگی بذر یکی از اجزاي. شود یم

 باشد یم و ظهور گیاهچه یزن جوانهبراي کیفیت بذر 

 ير کمی کردن پارامترهامنظو به ).2012 ،اسکندري(

 روش: وجود داردمختلف  دو روش و مقایسه آنها کیفی

 .روش رگرسیونی کالسیک و

رگرسیونی مختلفی  يها مدلاز  ،روش رگرسیونی

 يپارامترها. استفاده کرد توان یم) خطی و غیرخطی(

ز ا) مثل معادله درجه دو( رگرسیونی خطی يها مدل

 و3ین( ندارندمعنا و مفهومی  شناختی یستزلحاظ 

. شود یمو این امر یک عیب محسوب  )2003، همکاران

 يا چندجملهیا  يا چندجملهدر ایران بیشتر از معادالت 

 شود یم استفاده) شونده معادالت خطی یا خطی(نمایی 

از  که آنعلت  ).2006 ؛2008، و همکاران4یدشریفیس(

رگرسیونی غیرخطی در ایران کمتر استفاده  يها مدل

احتماالً این موضوع است که برازش دادن این  شود یم

معمولی  يآمار يبا استفاده از نرم افزارها ها معادله

غیرممکن است و همچنین اطالعات درباره رگرسیون 

 باشد یم در مقایسه با رگرسیون خطی کمتر غیرخطی

  ).2006 ،5سلطانی(

رگرسیونی غیرخطی که به  گیاهی رشد يها مدل 

، یکلجست: از عبارتند شود یمطور گسترده استفاده 

نمایی خطی  ،یخط یینما ،یبولو  یچاردزر، گومپرتز

 همکاران، و6تایمرمانز( بتاو  متقارننمایی خطی ، یدهبر

 ).2003ین و همکاران،  ؛2007

                                                             
1 Orzeszko and Podlaski 
2 Fenner 
3 Yin 
4 Seidsharifi 
5 Soltani 
6 Timmermans 

 زمان ینتر مناسبتعیین  پژوهش نهدف از اجراي ای

زیرا میزان  ،باشد یم در استان گلستان گوار بذربرداشت 

عوامل  ینتر مهمرطوبت بذر در زمان برداشت یکی از 

 تأثیرکه تحت  است و کیفیت بذر بر رسیدگی مؤثر

 .شرایط محیطی است

  

  ها روش و مواد

در ایستگاه  1396 تیرماه سالاین پژوهش در 

تحقیقات عراقی محله در استان گلستان شهرستان 

کیلومتري شمال گرگان با عرض جغرافیایی  6گرگان در 

 54ی دقیقه شمالی و طول جغرافیای 54درجه و  36

در  اسپلیت پالت درجه شرقی به صورت 25درجه و 

تکرار اجرا  4در  کامل تصادفی يها بلوكقالب طرح 

یاه گوار گ پاکستانیبومی بررسی توده  رقم مورد. گردید

مورد استفاده براي کشت گیاه مادر از  يبذرها .بود

زمان شامل آزمایش  هايتیمار .پاکستان تهیه شده بود

 يها رطوبتبا ( مرحله 6برداشت بذر از پایه مادري در 

) پایین و وسط غالف باال،(برداشت  يها مکانو  )متفاوت

روز  7به فاصله هر  یده غالفبا شروع  که يطوربود به 

بار بذرها از پایه مادري برداشت شدند و صفاتی  یک

، قدرت یزن جوانه، حداکثر یزن جوانهمانند سرعت 

و میزان  گیاهچه، میزان رطوبت بذر بنیهگیاهچه، 

  .گردید محاسبهبذر فعالیت آنزیم آلفا آمیالز 

میانگین  یريگ اندازهبراي ، ها نمونهپس از برداشت 

از آون ) وسط و پایین باال، يها غالف( بذرهاطوبت ر

حذف رطوبت بذر با خشک  کار آن اساس :استفاده شد

در این روش محتواي . است حرارتکردن به وسیله 

رطوبت بذر بر حسب درصد بدین گونه تعیین گردید که 

به  گراد یسانتدرجه  103بعد از توزین در دماي  ها نمونه

ساعت در آون قرار داده شد، سپس بعد از  48مدت 

وزن بذرهاي خشک، درصد رطوبت بذرها با  یريگ اندازه

و  فر يقادر(ه گردید محاسب )1(استفاده از رابطه 

 ).2010، 7سلطانی

  SMC= [(W1-W2)/W1×100] :           1رابطه 

  

 بر اساس وزن تر بذر درصد رطوبت SMCرابطه در این 

  .باشد یمبذر وزن خشک   W2وزن تر و  W1و 

                                                             
7 Ghaderifar and Soltani 
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، ابتدا بذرها ها نمونهپس از تعیین میانگین رطوبت 

دقیقه  2به مدت درصد  1با محلول هیپوکلریت سدیم 

ضدعفونی سطحی شدند و سپس با آب مقطر شستشو 

 یريگ اندازهو  یزن جوانهجهت انجام آزمون  .ندگردید

) تیمارهاي مختلف( عددي از بذرها 50تکرار  4، صفات

جهت جلوگیري از اتالف . اند شدهبین کاغذ قرار داده 

همراه با بذرهاي درون آن  یزن جوانهرطوبت، کاغذهاي 

 25در یک کیسه پالستیکی قرار داده شد و در دماي 

روز  7به مدت ژرمیناتور دستگاه  وندر گراد یسانتدرجه 

به  هارشمارش بذ .)2015 ،1ایستا( قرار داده شدند

صورت روزانه و تا روز هفتم در ساعتی معین انجام شد و 

و  یريگ اندازه چه یشهرو  چه ساقهطول در روز هشتم 

طور جدا پس ه ب چه ساقهو  چه یشهرسپس وزن خشک 

به  گراد یسانتدرجه  75از قرار گرفتن در آون در دماي 

  .ساعت تعیین شدند 48مدت 

که  شدند یمدر نظر گرفته  زده جوانهبذرها زمانی 

 رشد کرده باشند متر یلیمآنها به اندازه دو  چه یشهر

و در انتهاي آزمون درصد  )2001 همکاران، و2سلطانی(

الیس و ( یزن جوانه سرعت، )2009 ایستا،( یزن جوانه

، شاخص قدرت گیاهچه و شاخص )1980، 3روبرتس

  .نیز محاسبه گردید )1973، 4عبدلباکی و آندرسون(بنیه 

  .گردید

  :2رابطه 

یزن جوانه =سرعت 
تعداد	بذرهاي	جوانه	زده	در	روز	اول

روز	اول	شمارش
+…+ 

	تعداد	بذرهاي	جوانه	زده	در	روز	آخر

روز	آخر	شمارش
				 

  :3رابطه 

  یزن جوانهدرصد  ×چه ساقهطول  = شاخص قدرت گیاهچه

  :4رابطه 

 + چه شهیرمیانگین طول (×)یزن جوانهدرصد (=شاخص بنیه

  )چه ساقهمیانگین طول 

از  الز، بذرها بعدیت آلفاآمیسنجش فعال منظور به

 يبه اندازه نصـف قطـر بـذر در دمـا چه ریشهخروج 

ساعت جهت ثابت  48وس به مدت یلسیدرجه س -20

. ز شدندیدرون بذر فر هاي آنزیمت یسطح فعال شدن

                                                             
1 ISTA 
2 Soltani 
3 Ellis and Roberts 
4 Abdual-baki and Anderson 

 یکلیترو سالسین يالز با روش دیم آلفا آمیآنز استخراج

ه عصاره موردنظر یبعد از ته. صورت گرفت (DNS) دیاس

تروفتومتر کعصاره با دستگاه اسپ یف جذبی، طهابذر از

، 5ورسیگتون( نانومتر قرائت شد 540طول موج  در

1993.( 

در این تحقیق براي بررسی روند تغییرات درصد 

شاخص قدرت گیاهچه و  ،یزن جوانه، سرعت یزن جوانه

طول رسیدگی بذر روي گیاه گوار از در  بنیهشاخص 

بدین . استفاده شد )2008 ،6يعامر عرب(مدل لجستیک 

درصد  يها دادهبدین منظور مدل لجستیک به 

، شاخص قدرت گیاهچه و یزن جوانه، سرعت یزن جوانه

در هر تیمار به طور جداگانه برازش داده شاخص ویگور 

، یزن جوانه، سرعت یزن جوانهدرصد تغییرات روند . شد

در تمامی تیمارها  بنیهشاخص قدرت گیاهچه و شاخص 

  .مورد استفاده قرار گرفت 5رابطه . سیگموئیدي بود

 :5رابطه 

Y= ((a×exp((-a)×(x-b))×c))/((1+exp((-a)×(x-b)))2  

  

تعیین کننده میزان چرخش منحنی،  aرابطه  در این

b  درصد زمان پس از کاشت که در آن حداکثر

، شاخص قدرت گیاهچه و یزن جوانه، سرعت یزن جوانه

  .یک ضریب ثابت است cشود و  یمحادث  بنیهشاخص 

در این تحقیق براي انجام و برازش مدل لجستیک از 

 Excel افزار نرمنمودارها از  ترسیمو براي  SASنرم افزار 

  .استفاده شد

  

 نتایج و بحث

پارامتره به  3با استفاده از برازش مدل لجستیک 

شاخص ، یزن جوانه، سرعت یزن جوانهدرصد  يها داده

زمان شروع و به حداکثر رسیدن ه چبنیه گیاه قدرت

مختلف برداشت و مکان  يها رطوبتپارامترها براي 

محققان از توابع مختلفی  .گیري بذر محاسبه شدغالف

مختلفی مانند تابع لجستیک، تابع درجه دوم و سوم، 

نحنی تغییرات براي برازش م يا دوتکهتابع گامپرتز 

                                                             
5 Worthington 
6 Arabameri 
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و 1برتی( استفاده کردند ابل زمانپارامترها در مق

  .)2002و همکاران، 2سانتیوري ؛2007همکاران، 

  

  یزن جوانهدرصد 

برداشت شده به  يبذرهااز  یزن جوانهتغییرات درصد 

در ابتداي رسیدگی بذر روي گیاه این صورت بود که 

با  درصد 80رطوبت  روز پس از کاشت، 58( مادري

صفر بوده سپس به  یزن جوانه )GDD 299دریافت 

 یزن جوانهدرصد  ،مالیم یصورت یک شیب افزایش

به  یزن جوانهافزایش درصد افزایش یافته و بعد از مدتی 

 رسیدگی فیزیولوژیک بذر مرحله صورت خطی است تا

 ثابتنسبتا  یزن جوانهمیزان درصد  که بعد از این مرحله

 یهپابا افزایش زمان برداشت بذر از ). 1شکل ( شود یم

 که يطوربه  هتکامل و رسیدگی بذرها بیشتر شدمادري 

 GDD 399و  درصد 58رطوبت (روز پس از کاشت  79

درصد بوده و  60کمتر از  یزن جوانهدرصد ) جذب شده

به بیشترین درصد  با افزایش تعداد روز این شاخص

کاشت  روز بعد از 102در زمان برداشت  یزن جوانه

. رسید )جذب شده GDD 422و  درصد 14رطوبت (

یف ه شده براي توصمدل لجستیک استفادپارامترهاي 

با توجه  .ارائه شد 1در جدول  یزن جوانهتغییرات درصد 

باال در  يها غالفبذرهاي گرفته شده از به نتایج 

کمتري نسبت به دو  یزن جوانهدرصد بیشتر  يها رطوبت

مکان غالف گیري دیگر دارند که این امر نشان دهنده 

بودند  پائین و وسط يها غالف بذر در سریعتر تکامل

 زودترهرچه زمان برداشت بذر از پایه مادري ). 2شکل (

ي ضروري کمتر و نشت مواد از بذر ها اندامباشد، تکامل 

ري عبارتی دیگر بذرها رسیدگی کمتبیشتر بوده به

با رشد و نمو بیشتر بذر و تشکیل و تثبیت . داشتند

ساختارهاي ضروري آن، میزان نشت مواد از بذر و 

و  گلعذانی یقاسم(هدایت الکتریکی کاهش یافت 

  ). 1997 ؛1996، همکاران

طبق تحقیقات انجام شده علت پائین بودن درصد 

، وزن هزار دانه و وزن خشک گیاهچه در یزن جوانه

نارس بودن و ، اولیه تکامل بذر روي بوته مادري مراحل

که  يطور بهاعالم شده است،  بذر يها اندامعدم تکامل 

                                                             
1 Berti 
2 Santiveri 

ولیه رشد دانه که هنوز ذخیره مواد غذایی در ادر مراحل 

، ساختارهاي ضروري بذر به طور باشد ینمبذر کامل 

و به عبارت دیگر، بذرها ناقص  اند نشدهکامل تشکیل 

رسیدگی کامل به زمان بیشتري نیاز  باشند و براي یم

 ).1996، و همکاران گعلذانی یقاسم(دارند 
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زنی و  در توصیف روند تغییرات درصد جوانه راي مدل لجستیکب) RMSE(، جذر میانگین مربعات خطا )A, B, C(ضرایب رگرسیون  .1جدول 

 ز کاشتروز پس ا

Table 1. Regression coefficients (A, B, C), RMSE for the logistic model in describing the trend of changes in 
germination percentage and the day after planting 

  مکان غالف

Pod location  
SE± A  SE±B SE± C  RMSE 

  غالف باال

(Upper pod) 
0.02505±0.1369  1.8075±97.6727  391.9± 2880.07 8.01  

 غالف وسط

(Mid pod) 
0.0273± 0.0923  5.2053± 98.7223  1128.3± 4138.3  8.07  

 غالف پائین

(Lower pod) 
0.0279± 0.0941  4.8779±96.6777  1060.5± 4258.1  7.92  

زنی و  تغییرات سرعت جوانهر توصیف روند یک دلجستبراي مدل ) RMSE(، جذر میانگین مربعات خطا )A, B, C(ضرایب رگرسیون  .2جدول 

 روز پس از کاشت

Table 2. Regression coefficients (A, B, C), RMSE for the logistic model in describing the changes in the rate 
of germination and the day after planting 

  مکان غالف

Pod location  
SE± A  SE±B SE± C  RMSE 

  غالف باال

(Upper pod) 
0.0605±0.0995  8.7453±93.6263  10.9547±20.7744 0.206  

 غالف وسط

(Mid pod) 
0.0599± 0.1013  7.1879±94.7502  8.1239±20.7358  0.175  

 غالف پائین

(Lower pod) 
0.0326± 0.1058  3.0942±94.5538  4.0286± 22.8823  0.101  

 

  یزن جوانهسرعت 

تابعی از تکامل اندام  یزن جوانهافزایش سرعت 

ضروري بذر است که این شاخص با تکامل و رسیدگی 

، این افزایش سرعت یابد یمبذر روي بوته مادري افزایش 

کرد هرچه ضروري بذر و کار يها اندامتکامل  یلدل به

و 1رسیاد( است یزن جوانهدر روند  ها اندامبهتر این 

  ).1990همکاران، 

 80( 58مراحل اولیه در  یزن جوانهسرعت افزایش 

 62( 65و ) جذب شده GDD 299و  درصد رطوبت بذر

روز ) جذب شده GDD 339و جذب  درصد رطوبت بذر

بذرهاي برداشت  یزن جوانهپس از کاشت به دلیل عدم 

با افزایش تعداد روز  شده از بوته مادري، صفر بود که

بذرها سرعت  یزن جوانهپس از کاشت و تکامل و 

سرعت  که يطوربه . بابد یمنیز افزایش  یزن جوانه

 GDD 417و  درصد 30رطوبت بذر ( 89تا  یزن جوانه

و سپس  یابد یمروز پس از کاشت افزایش ) جذب شده

                                                             
1 Rasyad 

. ماند یمثابت  نسبتاً) درصد 14رطوبت بذر ( 102تا 

بذرهاي گرفته شده از غالف هاي پائین در اواخر دوره 

داراي ) روز پس از کاشت 100تا  90بین (تکامل بذر 

 يها مکاننسبت به سایر  يبیشتر یزن جوانهعت سر

  .است وسط و باال

  

 شاخص قدرت گیاهچه

در تمامی تیمارها تغییرات قدرت گیاهچه روند 

 .کند یماست و از آن تبعیت  یزن جوانهبه درصد  وابسته

ی زن جوانهدر شاخص قدرت گیاهچه نیز مانند درصد 

ي پائین نسبت به بذرهاي ها غالفبذرهاي گرفته شده از 

گرفته شده از بذرهاي غالف وسط شاخص قدرت 

ي ها رطوبت(ها  يبردار نمونهگیاهچه بیشتري در طول 

ي باال داراي کمترین ها غالفدارند و بذرهاي ) مختلف

این امر مبنی بر رشد و  ؛ کهقدرت گیاهچه هستند

پائین و رسیدگی کامل و  تکامل سریعتر بذرهاي غالف

ه ب .یري استگ غالفي ها مکانبهتر آنها نسبت به سایر 

که در ابتداي رشد بذر روي گیاه مادري، به دلیل  يطور



25  

 1398/ شماره اول/ سال ششم/ هاي بذر ایران پژوهش

 

درصد رطوبت  80( 58مراحل اولیه در  یزن جوانهعدم 

روز پس از کاشت ) درصد رطوبت بذر 62( 65و ) بذر

ي ضروري برا يها اندامسپس با تکامل . صفر بود

و افزایش ذخایر بذر و همچنین افزایش کارائی  یزن جوانه

زمان بیشتر از زمان کاشت استفاده از ذخایر با گذشت 

 102به طوري که در  یابد یماین شاخص افزایش 

به حداکثر روز پس از کاشت ) درصد 14رطوبت بذر (

که این امر گواهی بر  )3شکل (رسد  یممقدار خود 

داکثر رسیدن ذخایر بذري و تکامل کامل بذر و به ح

این نتایج مطابق با کار سایر . کارائی استفاده از آنها است

  .باشد یم) 1997قاسمی گلعذانی و همکاران، (محققین 

مدل لجستیک استفاده شده براي پارامترهاي 

در جدول  گیاهچه حاصله قدرتتوصیف تغییرات درصد 

  .ه استارائه شد 3

  

  )غالف پائین: b3غالف وسط، : b2غالف باال، : b1( براي مدل لجستیکدر مقابل روز پس از کاشت  یزن جوانهروند تغییرات درصد  .1شکل 

Fig 1. Changes in germination percentage versus day after planting for the logistic model (b1: up pod, b2: 
medium pod, b3: down pod) 

  

  
  )غالف پائین: b3غالف وسط، : b2غالف باال، : b1( یکلجستبراي مدل  در مقابل روز پس از کاشت یزن جوانهروند تغییرات سرعت  .2شکل 

Fig 2. Changes in germination rate versus the day after planting for the logistic model (b1: up pod, b2: 
medium pod, b3: down pod) 
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در توصیف روند تغییرات قدرت گیاهچه و روز  براي مدل لجستیک) RMSE(، جذر میانگین مربعات خطا )A, B, C(ضرایب رگرسیون  .3جدول 

  پس از کاشت

Table 3. Regression coefficients (A, B, C), RMSE for the logistic model in describing the changes in 
seedlings' power and the day after planting 

 مکان غالف

Pod location  
SE± A  SE±B SE± C  RMSE 

  غالف باال

(Upper pod) 
0.0365±0.1399  1.9948±98.5607  65.9272±415.4 1.115  

 غالف وسط

(Mid pod) 
0.0327± 0.0979  6.2683±101.1  201.1±607.8  1.993  

 غالف پائین

(Lower pod) 
0.0224± 0.0935  4.6647± 99.0723  177.5± 647.8  1.950  

  

 

  )غالف پائین: b3غالف وسط، : b2غالف باال، : b1( براي مدل لجستیک در مقابل روز پس از کاشت بنیهروند تغییرات شاخص  .4شکل 

Fig 4. Vigor index variation versus day after planting for the logistic model (b1: up pod, b2: medium pod, b3: 
down pod) 
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 )غالف پائین: b3غالف وسط، : b2غالف باال، : b1( براي مدل لجستیک در مقابل روز پس از کاشت روند تغییرات شاخص قدرت گیاهچه .3شکل 

Fig 3. Changes in seed vigor index versus day after planting for the logistic model (b1: up pod, b2: medium 
pod, b3: down pod) 
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و روز بنیه در توصیف روند تغییرات شاخص  براي مدل لجستیک) RMSE(، جذر میانگین مربعات خطا )A, B, C(ضرایب رگرسیون  .4جدول 

  پس از کاشت

Table 4. Regression coefficients (A, B, C), RMSE for the logistic model in describing the variations of the 
vigor index and the day after planting 

 مکان غالف

Pod location  
SE± A  SE±B SE± C  RMSE 

  غالف باال

(Upper pod) 
0.0284± 0.1371  2.0141±98.1  126.1±795.3 3.287  

 غالف وسط

(Mid pod) 
0.0304± 0.1051  5.0014±100.1  303.1±1054.3  3.287  

 غالف پائین

(Lower pod) 
0.0238±0.0995  3.9210±98.8127  274.6±1235.4  3.242  

 

  شاخص بنیه بذر

تغییرات شاخص بنیه همچون شاخص قدرت گیاهچه  

و از  است یزن جوانهتابع درصد در تمامی تیمارها 

کند و عواملی که بر درصد  یمتغییرات آن تبعیت 

ی و شاخص قدرت گیاهچه اثرگذار است بر زن جوانه

در شاخص بنیه نیز مانند  .شاخص بنیه نیز تأثیر دارد

ي ها غالفشاخص قدرت گیاهچه بذرهاي گرفته شده از 

پائین نسبت به بذرهاي گرفته شده از بذرهاي غالف 

ها  يبرداروسط شاخص بنیه بیشتري در طول نمونه 

ي باال ها غالفدارند و بذرهاي ) ي مختلفها رطوبت(

این امر مبنی بر  ؛ کهداراي کمترین شاخص بنیه هستند

تر بذرهاي غالف پائین و رسیدگی  یعسررشد و تکامل 

یري گ غالفي ها مکانکامل و بهتر آنها نسبت به سایر 

که در ابتداي مراحل تشکیل بذر روي  يطوره ب .است

 58مراحل اولیه در  یزن جوانهعدم  گیاه مادري، به دلیل

) درصد رطوبت بذر 62( 65و ) درصد رطوبت بذر 80(

زمان با گذشت . صفر بودروز پس از کاشت این شاخص 

به  یابد یمبیشتر از زمان کاشت این شاخص افزایش 

روز پس از ) درصد 14رطوبت بذر ( 102طوري که در 

نتایج مطابق این . رسد یمبه حداکثر مقدار خود کاشت 

) 1996گلعذانی و همکاران،  یقاسم(با کار سایر محققین 

مدل لجستیک استفاده شده پارامترهاي ). 4شکل (است 

 حاصله هاي یاهچهگبراي توصیف تغییرات شاخص بنیه 

از بذرهاي گرفته شده از بوته مادري در مراحل مختلف 

  .ارائه شد 4جدول در 

  

  آمیالزآلفا آنزیم 

آمیالز در بذر گرفته آلفا میزان آنزیم  روند تغییرات

شده در طول دوره رسیدگی بذر روي گیاه گوار به 

روي  با رسیدگی هرچه بیشتر بذرها. ودصورت خطی ب

به  یافتآمیالز افزایش آلفا گیاه مادري میزان آنزیم 

به انتهاي دوره رسیدگی بذر میزان با رسیدن  که يطور

اختالف بین مکان غالف . رسد یمآنزیم به حداکثر خود 

گیري در میزان آنزیم آمیالز کامال مشخص است به 

 يها غالفباال بیشتر از  يها غالفبذرهاي  که يطور

آمیالز  آلفا آنزیم پائین کمترین میزان يها غالفوسط و 

 .)5و جدول  5شکل ( را دارند

قبلی که بیان  يها گزارشتحقیقاتی بر خالف 

حداکثر کیفیت بذر در زمان رسیدگی  کند یم

، بیشتر بذرها بعد از دهد یمفیزیولوژیک یا قبل از آن رخ 

. دهند یماین مرحله به تجمع ذخایر خاصی ادامه 

شده است که حداکثر کیفیت بذر در  همچنین گزارش

جو بهاره در حدود چهار هفته بعد از رسیدگی 

این ممکن  ).1995، 1کولبر( فیزیولوژیک به دست آمد

مانند تغییرات (است به دلیل تغییرات فیزیولوژیک 

در بذرها  باشد که بعد از رسیدگی فیزیولوژیک) هورمونی

 يها گزارشدر مقابل ). 1971، 2خان( دهد یمرخ 

که بیشترین کیفیت بذر زودتر از  کنند یمدیگري بیان 

که  يا مطالعهدر . دهد یمزمان رسیدگی فیزیولوژیک رخ 

وتیپ گندم زمستانه انجام شد، مشاهده کردند ژن 4روي 

و قدرت  یزن جوانهحداکثر قابلیت  ها یپژنوتکه در همه 

                                                             
1 Coolbear 
2 Khan 
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در تحقیقی . آمد دست بهبذر قبل از رسیدگی فیزیوژیک 

بر ذرت نشان دادند که قدرت بذرهاي ذرت برداشت 

شده قبل از رسیدگی فیزیولوژیک همانند بذرهاي 

زیولوژیک و بعد از آن برداشت شده در زمان رسیدگی فی

  ).1976، 1کنیتل و بوریس( باشد یم

نتایج تحقیق حاضر با این فرضیه مبنی بر این که 

بذرها در زمان پایان دوره پر شدن بذر به حداکثر 

، 2هارینگتون(مطابقت دارد  رسند یمکیفیت خود 

پایانی دوره پر شدن  يها زمانبذرهاي گوار در ). 1972

طرفی دیگر، کاهش از . بیشترین کیفیت را دارا بودند

کیفیت بذر بعد از رسیدن به نقطه حداکثر نیز با فرضیه 

بر این اساس، زمان پایان . هارینگتون مطابقت دارد

رسیدگی فیزیولوژیک  توان یمپرشدن بذر در گوار را 

ند رو. قلمداد نمود) دن بذر به حداکثر کیفیتسیر(

مختلف برداشت  يها زمانتغییرات کیفیت بذر کنجد در 

پر شدن دانه  دورهمادري نشان داد که زمان پایان  یهپااز 

 یدن بذر به حداکثر کیفیت منطبق استسبا زمان ر

کلی، نتایج به طور  ).2015اسکندري و همکاران، (

که مراحل نمو و  کند یمیید حاصل از تحقیق حاضر تأ

مادري، کیفیت آن را تحت  یهپاروي  رسیدگی بذر گوار

در مراحل اولیه رشد، به دلیل نارس . دهد یمتأثیر قرار 

رهاي ضروري بذر، مقدار بودن و عدم تشکیل ساختا

، قدرت یزن جوانهسرعت ، یزن جوانهصفات کیفی درصد 

و  گلعذانی یقاسم(پایین بود بنیه گیاهچه و شاخص 

روز پس از کاشت به  100بذرها در ). 1996همکاران، 

حداکثر کیفیت خود رسیدند که بهترین زمان براي 

 ینتر مناسب و با باشد یمبرداشت بذر از بوته مادري 

و کمترین مقدار  شود یمهمراه رطوبت بذرها نیز 

  .گردد یمفیزیکی به بذرها وارد  هاي یبآس

  

  گیري یجهنت

آوردن بیشترین عملکرد دانه، کاشت  دست بهبراي 

براي به دست آوردن بذر . بذر با کیفیت باال ضروري است

با بیشترین کیفیت، برداشت ) توده بومی پاکستان(گوار 

 14روز پس از کاشت یا در رطوبت بذر  100بذر باید 

چرا که اگر برداشت قبل از این مرحله  .درصد انجام شود

                                                             
1 Kenittle and Burris 
2 Harington 

فیت بذر به دلیل عدم رسیدگی و یا زودتر انجام شود، کی

) صدمات فیزیکی برداشت(کامل و رطوبت باالي بذر 

  .پائین خواهد بود
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 در مقابل روز پس از کاشت بذرآمیالز آلفا روند تغییرات آنزیم  .5شکل 

Fig 5. α amylase enzyme of seed changes versus day after planting 
  

 و روز پس از کاشت آمیالزآلفاآنزیم در توصیف روند تغییرات ) r2( تبیین یبضر ،)a, b(ضرایب رگرسیون خطی  . 5جدول 

Table 5. Linear regression coefficients (a, b), explanatory factor (r2) in describing the process of changes in 
the α amylase enzyme and the day after planting 

 مکان غالف

Pod location  
A  B r2 

 غالف باال

(Up pod)  
0.049  0.0021  0.95 

 غالف وسط

(Medium pod) 
0.132  0.0037  0.88  

 غالف پائین

(Down pod) 
0.179  0.0038  0.88  
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Research Article 

Quantification of the Best Harvest Time of Guar (Cyamopsis 
tetragonoloba) Seed with High Quality in Golestan Province 

Mahsa Nazer1, Seyed Mohammad Reza Ehteshami2, *, Masoumeh Salehi3, Ali Kaffi Ghasemi 2 
 

Extended Abstract 
Introduction: Guar (Cyamopsis tetragonolob) which belongs to fabaceae and leguminosae families is 

self-pollinating and is indigenous to India and Pakistan. This plant is suitable for growth in dry, damp and 
sandy soils, and can tolerate saline and relatively alkaline soils. Determining the best time for harvesting 
seeds and its timing with maximum quality is one of the important issues in the field of seed production 
management. The changes in the physiological quality of seeds occur during development until seed 
treatment. The use of high-quality seeds plays an important role in the final yield of crops. The purpose of 
this study was to determine the most suitable time for harvesting seeds because seed moisture content at 
harvest time is one of the most important factors affecting seed quality. 

Materials and Methods: This research was carried out in July 2013 at Iraqi Research Station in Gorgan, 
Golestan, Iran in a split-plot design with four replications. The treatments consisted of the time of harvesting 
the seeds from the mother's base in six stages (with different moisture content) and harvesting places (upper, 
middle, and bottom pods) so that, starting from the podding, every 7 days, the seeds were removed from the 
base. The mother was harvested and such traits as germination rate, germination percentage, seedling vigor, 
seed moisture content, and alpha-amylase activity were calculated. In this research, a logistic model was used 
to study the changes in germination percentage, germination rate, seedling vigor index and straw index 
during seed dressing on Guar. 

Results: The results of this study showed that the hypothesis that seed reaches its maximum quality at the 
end of the period of seed filling is confirmed, suggesting that with a moisture content of 30 and 14% in late 
seed filling period, Guar seeds have the highest quality. In general, the results of the present study confirm 
that the stages of development and management of Guar seeds on maternal basis have an impact on its 
quality. In the early stages of growth (humidity 85, 80 and 62 percent), due to prematurity and lack of 
essential seed structures, the qualitative traits of germination percentage, germination rate, seedling vigor, 
and strawberry index were low, and with the evolution of essential structures and reduced seed moisture 
content (58, 30 and 14%), the quality traits increased. 

Conclusions: In general, it can be concluded that the best timing for harvesting Guar seeds with the 
highest quality in Golestan province is when seed moisture reaches 14% or 100 days after planting, and the 
pods formed at the bottom are the ones with the highest quality. 

 
Keywords: Alpha-amylase, Germination, Maternal stock, Seed maturity, Seed vigor, Seedling vigor 

 
Highlights: 

1- To investigate the qualitative indices of Guar seed on the mother plant during seed filling period 
2- To determine the best harvest time and its adaptation with the highest quality of Guar seed 
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