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  ).Gossypium hirsutum L( پنبهبذر كاردينالبرآورد دماهاي 
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گروه زراعت دانشگاه علوم كشاورزي و  استاديار  -2 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانزراعت دانشجوي كارشناسي ارشد  -1
  گروه اصالح نباتات دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان دانشيار-4 ابوريحان تگروه زراعت دانشگاه  ياراستاد - 3 رگانمنابع طبيعي گ
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  چكيده

، 30، 25، 20، 15 ،10اين گياه نسبت به دما ( زنيدر اين مطالعه واكنش جوانه شود.ايران به عنوان يك گياه صنعتي مهم شناخته ميپنبه در 
 بذرها در حوله .مورد بررسي قرار گرفت 1392گراد) در آزمايشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در سال درجه سانتي 45و 35،40

 . سرعت جوانه زني در هر دمابار انجام شد 4الي  2زني زده روزانه بسته به سرعت جوانهكاغذي قرار گرفته و شمارش بذرهاي جوانه
در هر دما  .محاسبه شدرگرسيون غيرخطي  مدلدرصد از بذرها و با استفاده از  50با استفاده از درون يابي زمان براي جوانه زني 

در اين مطالعه براي برآورد دماهاي كاردينال از درصد جوانه زني به عنوان سرعت جوانه زني در نظر گرفته شد.  50معكوس زمان براي 
گراد، دماي مطلوب تحتاني و فوقاني به ترتيب درجه سانتي 8/11ستفاده شد. طبق اين مدل دماي پايه براي جوانه زني پنبه برابر مدل دندان مانند ا

  به دست آمد. 42/50، و دماي سقف 95/38و  58/29
  سازيزني، دماي كاردينال، پنبه، مدلجوانهواژگان كليدي: 

  مقدمه 
ترين عامل تعيين كننده گيرد. دما مهمپيچيده است كه تحت تاثير عوامل مختلف محيطي و ژنتيكي قرار مي زني بذر يك فرآيند بيولوژيكيجوانه

اي كه زني عبارت است از نمو گياهچه به مرحله). بر اساس معيارهاي كنترل كيفيت، جوانه1دهد (است كه ميزان رشد را تحت تاثير قرا رمي
زني نيز تاثير گذار است. زني بلكه بر سرعت جوانهآن قابل تشخيص باشد. دما نه تنها بر درصد جوانههاي ضروري حضور و يا فقدان ساختمان

زني بذر هر ).  جوانه2شود (ترين دوره زماني انجام ميزني در كوتاهدماي مناسب بر حسب تعريف دمايي است كه در آن بيشترين درصد جوانه
تر از حقيقت در دماهاي پايين6599+شود. در اين گستره دماهاي د كه به آن دهاي كاردينال گفته ميگيرگياه در گستره دمايي خاصي صورت مي

ها، عدم زني در دماهاي باالتر از دماي بيشينه تغيير ماهيت پروتئيندهد. دليل عدم جوانهزني رخ نميدماي كمينه و باالتر از دماي بيشينه جوانه
ول و اثرات متقابل ايجاد شده با آب است. به طور كلي، براي اغلب گياهان، سرعت نمو در دماي پايه در حد كاركرد مناسب غشاي پالسمايي سل

 )3(هد.ديابد، ولي در دماهاي باالتر از آن افت شديدي نشان ميصفر است و با افزايش دما تا دماي بهينه افزايش مي

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1- Base temperature 
2- Optimal temperature 
 3- Critical temperature 
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  مواد و روش ها

تيمار  8در آزمايشگاه تحقيقات بذر دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. تيمار آزمايشي شامل  1392در سال  اين آزمايش
به روش  ايكاغذ حولهدر   شده كرك زدايي عدد بذر پنبه 50تكرار بود.  4درجه سانتيگراد) با  45و  40، 35و  30، 25، 20، 15، 10دمايي (

. قرار داده شدند.در دماهاي مورد نظر  نكوباتورايلون قرار داده شده و بعد درون انه سدرون كي بعد از آبدهي با آب مقطر. چيده شدندساندويچي 
به  چهزني خروج ريشه. معيار جوانهجام شدبار ان 4الي  2 در دماهاي مختلف، زنيروزانه بسته به سرعت جوانهزده، شمارش بذرهاي جوانه

زني بذور از محاسبه سرعت و درصد جوانه د.زده بعد از شمارش از محيط حذف شدندر نظر گرفته شد. بذرهاي جوانه ميليمتر2اندازه حداقل 
به كار رفته مي مدل ذيل مدل.انجام گرفتهاي رگرسيوني غير خطي از مدل و با استفاده زني در برابر زمانيابي منحني افزايش جوانهروش درون

  باشد.
y=100/(1+exp(a*(log(t+0.0000001)-log(D50))))  

 از : بل دما استفاده شد، كه عبارت بودزني در مقابراي توصيف تغييرات سرعت جوانهدندان مانند در اين مطالعه از  تابع دمايي 

  ) كه معادله آن به صورت زير است:Dي (با عالمت اختصار مانند تابع دندان                
  

Tb<T≤T01                        اگر                              F(T)=(T-Tb)/(T01-Tb) 

T02<T≤TC                       اگر                 F(T)=(Tc-T)/(Tc-T02) 
T01<T≤T02 اگر                    F(T)=1 

T≤Tb or T≥Tc      اگر                               F(T)=0 

                                       
 Tضريب ثابت،  fo دماي سقف و Tcدماي مطلوب،  Toدماي مطلوب فوقاني،  To2دماي مطلوب تحتاني،  To1دماي پايه،  Tb، در اين تابع

  باشند. دماي متوسط روزانه (دماي مورد آزمايش) مي
  وبحثنتايج 

زني در هر دما به صورت جداگانه آورده شده است. براي محاسبه زني و سرعت جوانهدرصد جوانه 50زني ) زمان براي جوانه1در جدول (
 يابي حاصل از اين مدليابي وبرون).نتايج از درون1زني در مقابل دما برازش داده شد.(شكلمانند براي سرعت جوانهدماهاي كاردينال مدل دندان

، 95/38و  58/29گراد، دماي مطلوب تحتاني و فوقاني به ترتيب درجه سانتي 8/11كاردينال به اين شكل بود كه دماي پايه برابربراي برآورد دماهاي
ده از مدل هاي كاردينال با استفافر و همكاران روي گياه چاودار براي تعيين دمااي كه توسط قادريدر مطالعهبيني شد.پيش 42/50و دماي سقف 

گراد تعيين درجه سانتي 40و  51/34، 25، 28/3مانند انجام شد دماي پايه، مطلوب پاييني، مطلوب بااليي و سقف براي اين گياه به ترتيب دندان
  ).4شد(

  و سرعت جوانه زني پنبه در دماهاي مختلف D50. ميانگين 1جدول
 ميانگين سرعت D50ميانگين دما

15 027/68  0147/0  

20 875/35  0281/0  

25 367/21  0468/0  

30 301/17  0578/0  

35 267/15  0655/0  

40 825/17  0561/0  

45 246/34  0292/0  
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  برازش مدل دندان مانند به داده هاي سرعت جوانه زني پنبه در دماهاي مختلف -1شكل 
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Abstract  
cotten(Gossypium sp.) known as a valuable industrial crop in Iran. In this study, the plant germination 
reaction to temperature (15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45°C) was studied. Put the seeds in a paper and 
depending on the speed of germination, germinated seeds was counted from 2 to 4 times daily According to 
the data rate of germination at each temperature was calculated using regression model and other 
conventional. Germination response to temperature in 50% germination using nonlinear regression model 
(model-like teeth) were evaluated.  
 
Keywords: Germination, cardinal temperature, cotton, Modeling. 
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