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Abstract
The aim of this research was to investigate the possibility of using image processing to determine the quality of seed
germination after applying dynamic loads. For this purpose, mechanical damage at four levels (0. 0404, 0.0808, 0.1212
and 0.1617) on three cultivars of chickpea seed (Azad, Hashem and ILC) were investigated. The study was conducted
based on a completely randomized factorial design. The results showed that the ILC had the lowest electrical
conductivity (12.02), the highest germination rate (10.31), the highest seedling growth (18.69), the most vigor (84.2), the
maximum radicle length (13.29), radicle dry weight (0.574), hypocotyle dry weight (0.271) and the highest seedling dry
weight (0.844) among other cultivars. Mean comparison of energy treatment showed that with inceasing energy level,
germination quality and vigor were reduced. Then, length and area of radicle were evaluated using image processing.
Based on statistical analysis, there was no significant difference between image processing and manual measurments.
This shows the potential of replacement of time-consuming manual with image processing method for examination of
seedling parameters.
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طراحی و تنظیم قسمتهای مختل

مقدمه

در ارتب

نخ ود ( )Cicer arientinum L.ب هعن وان یک ی از

اط م

یباش

ماشینهای که ب ا دان ه

ند ،اس

تفاده نم

ود

(.)William and Martinson, 2003

حبوب ا اس ت ک ه ح دود  0333-12333س ال پ یش در

بنیه و کیفیت بذر تحت ت ث یر زوال و پی ری ب ذر ق رار

اروپا کشت میش د ( .)Hopf and Zohari, 2001در س ال

میگیرد و به دنبال آن ظرفیت و سرعت جوانه زنی آن نی ز

زراعی  1332-33میزان تولید نخود در کشور ح دود 203

کاهش مییابد ( .)Basra et al., 2003بذرهای باکیفی ت و

هزار تن برآورد شده که معادل  3/30درصد از میزان تولید

بنیه با تر م یتوانن د بهت ر س بز ش ده و در مواج هش دن ب ا

زراع ی و  43/1درص د از ک ل می زان تولی د

تنشهای محیطی درصد سبز شدگی و سرعت جوان هزن ی

حبوبا میباشد و  31/20درصد آن از اراضی کشت دیم

با تری را داشته و درنهایت گیاهچههای ق ویت ری تولی د

ب هدس تآم ده اس ت (.)Agricultural Statistics, 2014

نمایند ( .)Salehian, 1995ازاینرو به آزمونهای کیفی ت

ایران ازنظر سطح زیر کشت این گیاه چهارمین رتبه جه ان

بذرهای بومی قبل از کاشت بسیار تثکید میش ود .کاش ت

پ س از هندوس تان ،پاکس تان و ترکی ه را دارد .از عوام ل

بذرهای باکیفیت با سبب موفقیت و بازده با ی مزرعهای

م ر ر در ک اهش عملک رد خس ار ناش ی از ض ربهه ای

و عملکرد خواهد شد .افزایش روزافزون کاش ت ب ذرهای

محص و

مک انیکی برداش ت ،ف رآوری ،بوج اری و انب ارداری ب ذر

بومی نیاز را برای آزمون دقیق محصو

میباشد؛ لذا در راس تای پیش گیری ازای ن گون ه خس ارا

میبرد .کاشت بذر با درجه خلو  ،قوه نامیه با و ع اری

طراح ی ص حیح و منطق ی تجهی زا انتق ال ،برداش ت،

از عل های هرز بذرهای مض ر موفقی ت در کاش ت را ب ه

فرآوری ،ذخیرهسازی ،جداسازی ،طبقه بندی و تمیز کردن

دنبال خواهد داشت .از عوامل مر ر دیگر ب ر کیفی ت ب ذر

کشاورزی نیازمند دانش کافی از ویژگ یه ای

م یت وان ب ه مرحل ه رس یدگی در هنگ ام برداش ت ،روش

م یباش د

برداشت ،خشک کردن ،پاک کردن و ذخیرهس ازی اش اره

محصو

فیزیک ی و مک انیکی آن محص و

( .)Por Azarang, 2002ب همنظ ور طراح ی تجهی زا
حمل ونقل ،بسته بندی و انبارداری نیاز ب ه بررس ی خ وا
قل ی ب هعن وان ت ابعی از عوام ل مختل

کش اورزی ب ا

کرد (.)Elias and Copeland, 1994
در کشاورزی بعضی از ارزیابیهای کیفی هنوز به طور

ازجمل ه رق م و

دستی و توسط افراد آموزشدیده انجام میشود که ک اری

رطوب ت اس ت ( .)Bern and Charity, 1975ای ن

دش وار ،هزین هب ر و دلی ل غی ر عین ی (ذهن ی) ب ودن ذات اً

خصوصیا شامل شکل ،ان دازه ،حج م ،مس احت س طح،

غیرقابل اعتماد است .تقاض ای روزاف زون ب رای روشه ای

وزن و غیره میباش د .در م ورد تعی ین نی رو و ان رژی زم

قابل اعتماد و کارا ،عرضه روشهای پردازش تصویر مبتنی

برای شکست دانه تحقیقا بسیاری صور گرفته اس ت،

بر کامپیوتر را ضرور بخش یده اس ت .ای ن روشه ا ک ه

از آن جمل ه م یت وان ب ه پ ژوهش ف وتز و همک اران

اخیراً پیشرفت سریعی داشتهاند ،میتوانند ویژگیهایی نظیر

( ،)Foutz et al., 1993اشاره نمود .در این مطالعه مشخص

ان دازه ،ش کل ،رن

گردید که مقاوم ت مک انیکی دان ه ب ه ترکیب ا س لولزی

کشاورزی را تعیین کنن د (.)Savakar and Anami, 2009

دیواره سلول و مواد مرکبی که س لوله ا را ب ه ه م پیون د

این روش هم چنین برای ارزیابی کیفیت ،تشخیص عیوب،

میدهن د بس تگی دارد .نی روی شکس ت دان ه تح ت ت ث یر

درجهبندی و دستهبندی میوهها ،سبزیها ،گوشت و م اهی

نیروه ای اس تاتیک و ش به اس تاتیک معی ار مناس بی ب رای

بهترین عملکرد را دارند ( .)Fu et al., 2011قابلیت ب القوه

طراح ی ادوا و کیفی ت ک ار ب ا تر ادوا م یباش د .از

اس تفاده از پ ردازش تص ویر در کش اورزی از دیرب از

نیروی شکست میتوان بهعنوان اص ول اولی ه و اساس ی در

شناخته شده است .اس تفاده از ای ن روشه ا ب رای ارزی ابی

و خ وا

س اختاری محص و

DOI: 10.22034/ijsst.2017.113644
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عین ی و غی ر تخریب ی موفقی تآمی ز ب وده اس ت

خصوصیا مورفولوژی گن دم دوروم جه ت شناس ایی 1

( .)Du and Sun, 2004تکنولوژی بینایی ماش ین از طری ق

رقم گندم دوروم استفاده کرد .تحلیل تشخیص خطی فیشر

سیس تم پ ردازش تص ویر در ده ه اخی ر ،در کش ورهای

ب ر اس اس ای ن خصوص یا ق ادر ب ه جداس ازی ارق ام

توسعهیافته ،تث یر مهمی در فعالیتهای ص نعتی مخصوص اً

موردمطالعه با دق ت  %01/00ب ود .ک اک م ک و بویاس ی

کشاورزی گذارده است .تحقیقا زیادی درزمینه استفاده

) ،(Cakmak and Boyaci, 2011ی ک سیس تم بین ایی
1

از تکنیک پردازش تصویر در مطالعا کشاورزی صور

ماشین را با استفاده از الگ وریتم ش بکه عص بی مص نوعی

گرفت ه اس ت ( .)Pace et al., 2013نخ ود ب ر اس اس

( (ANNبرای ارزیابی کیفیت نخود بر اساس اندازه ،رن

ویژگیهای خصوصیا خارجی بذر طبقهبندی م یش ود؛

و مرفولوژی سطح طراحی کردند .در این پژوهش آنها با

ک ه مس احت و ط ول ب ذر ب هعن وان دو خصوص یت مه م

استفاده از این الگوریتم نخودها را با کم ک ویژگ یه ای

تعری ش ده مرب وط ب ه خصوص یا خ ارجی م یباش ند.

رن

 ،مرفول وژی س طح و ارزی ابی ش کل ب ه ترتی ب ب ا

مختص ا م رزی جس م را م یت وان ب رای اس تخرا

درصدهای  %01/0 ،%31/4و  %30/3طبقهبندی نمودند.

ویژگ یه ای مورفول وژیکی مورداس تفاده ق رارداد

هدف از این پژوهش بررسی ا ر چه ار س طح ان رژی

( .)Jayas et al., 2000ویژگ یه ای مورفول وژیکی م ل

 3/1212 ،3/3030 ،3/3434و  3/1011ژول ب ر ص فا

گردی ،کشیدگی ،فشردگی و غیره بهط ور گس تردهای در

هدایت الکتریکی ،ش اخص جوان هزن ی ،ش اخص س رعت

درج هبن دی خودک ار ،تش خیص و بررس ی کیفی ت

جوانهزنی ،درصد جوانهزنی ،طول گیاهچه ،شاخص وزن ی

د

بنیه بذر ،طول ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه ،وزن خشک

( .)Jayas et al. 2000سه ویژگی مساحت ،محیط ،طول و

ساقهچه و وزن خش ک گی اهچ ه در س ه رق م نخ ود آزاد،

عرض معمو ً برای اندازهگیری اندازه یک شیء بهمنظ ور

هاشم و  ILCمیباشد .همچنین استخرا دو پارامتر طول و

بررس ی ارزی ابی کیفی ت م یتوان د اس تفاده ش وند

مس احت در  3روز آخ ر جوان هزن ی از ه ر رق م نخ ود ب ا

( .)Sun and Du, 2004عالوه بر این ،ان دازهگی ری ش کل

استفاده از پردازش تصویر و مقایسه این روش با روشهای

اش یا یک ی از مه مت رین روشه ا ب رای ارزی ابی کیفی ت

دستی میباشد؛ درنهایت مقاومترین رقم نخ ود از ب ین س ه

و

رق م موردبررس ی نس بت ب ه بارگ ذاری دین امیکی تعی ین

محص

و

کش

اورزی اس

تفادهش

دهان

میباشند که در مقایسه با ویژگیهای دیگر ،مانند رن

باف ت ،ان دازهگی ری ش کل ش یء ب ا اس تفاده از تکنی ک

میشود.

پ ردازش تص ویر س ادهت ر ب ه نظ ر م یآین د .سیس تمه ای
درجهبندی مختلفی با استفاده از ویژگیهای مورفولوژیکی
بهمنظور طبق هبن دی دان هه ای مختل

و غ ال در من ابع

گزارشش دهان د ( .)Barker et al., 1992می رس و ادس ال
( ،(Myers and Edsall, 1989اس تفاده از تکنی که ای
پردازش تصویر در شناسایی ارقام گن دم در اس ترالیا ارا ه
دادن د .در پ ژوهش انج امگرفت ه ،پ نج خصوص یت قط ر
بزرگ ،قطر کوچک ،محیط ،مساحت و حج م بیض وی را
از تصاویر بذرهای گندم دوروم استخرا کرده و از آنه ا
به منظ ور تخم ین عملک رد گن دم دوروم اس تفاده نمودن د
( .)Novaro et al., 2001فراه انی ) ،(Farhani, 2012از

مواد و روشها
جمعآوری نمونه
در این پژوهش از سه رقم مت داول ارق ام نخ ود هاش م،
آزاد و ( ILCبذرها از طبقه سوپر الیت بودهاند) ک ه ب هط ور
گس ترده در ای الم و کرمانش اه کش ت م یگردن د ،اس تفاده
گردید .بذرها از مرکز معاونت مرسسه تحقیقا دیم کش ور
در سرارود کرمانشاه تهیه (تاریخ تولید بذرها اردیبهشت )34
و این تحقیق در سال  1334در دانشکده کشاورزی واق ع در

- Artificial Neural Network

1
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دانشگاه منابع طبیعی رامین خوزستان انج ام پ ذیرفت .چ ون

انتخاب گردید؛ سپس بذرها ب ا هیپوکلری ت س دیم  %13ب ه

هیچ گونه استانداردی برای این بذر ازنظر مقاومت مک انیکی

مد  11دقیقه ضدعفونی و سپس چندین ب ار ب ا آب مقط ر

وجود نداشت ،در یک آزمایش اولیه ،از هر رقم نخود پ س

استریل شستشو و درون پتری ب ا بس تر کاغ ذ ص افی کش ت

از محاسبه نیروی شکست توسط دستگاه اینسترون( 1دستگاه

ش دند .ب ذرها ب ه م د  0روز ( 1روز اول ب رای آزم ون

 Hounsfieldم دل  H50 K-Sس اخت کش ور انگلس تان)

جوانهزنی استاندارد و روز  0برای آزمون رشد گی اهچ ه) در

انرژی معادل با این نی رو محاس به و ارتف ا متن اظر ب ا آن ب ه

دمای  21درجه س انتیگ راد در ژرمین اتور ق رار داده ش دند

دست آمد .سپس این بازه به چهار ناحی ه ( 1/1 ،1 ،2/1و 13

( .)AOSA, 2002شمارش بذرهای جوانهزده ب رای ب رآورد

سانتیمتر) تقسیم و توسط وزن ه  3/101کیل وگرمی ب ر 033

درصد جوانهزنی پس از انتقال ظرفه ا ب ه درون ژرمین اتور

عدد بذر نخود از هر رقم اعمال گردید ( 133عدد ب رای ه ر

شرو شد .با استفاده از دادهه ای ش مارش روزان ه ب ذرهای

ارتف ا و آزم ایش جوان هزن ی و  13ع دد نی ز ب رای انج ام

جوانهزده ،شاخصهای متوسط جوانهزنی روزان ه و س رعت

آزمایش هدایت الکتریکی).

جوان هزن ی ،روزان ه ب ه دس ت آم د و پ سازآن می زان ک ل

آزمون هدایت الکتریکی
اساس این روش بر این استوار اس ت ک ه فق ر ی ا زوال
ساختار غشا و نشت سلولها معمو ً با ب دتر ش دن کیفی ت
بذر (منظور نابودی بذر) و کاهش قوه نامی ه هم راه اس ت.
هدایت الکتریکی بیشتر نش ان از نش ت بیش تر و ق وه نامی ه

شاخص جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و ض ریب جوان هزن ی
محاسبه گردید .در این آزمون درصد جوانهزن ی و ش اخص
جوانهزنی و ضریب جوانهزنی با استفاده از روابط زی ر و نی ز
طول ریشهچه ،طول ساقهچه و شاخص وزنی بنیه بذر تعی ین
شدند (روابط .)Sohani, 1996( )1-2

1

کمتر میباشد ( .)AOSA, 2002در این روش  13عدد بذر

(رابطه )2

برای هر تکرار انتخاب و ه ر نمون ه وزن ش ده و در می زان

تعداد کلهای بذر جوانه زده پس از روز هشتم

 133میلیلیتر آب مقطر قرار میگیرد .نمونهها خوب تکان
داده شده تا به وسیله آب پوشیده شوند ،سپس به  24ساعت
در دمای  23درجه سانتیگراد قرارگرفته و می زان ه دایت
الکتریکی (میکرو زیمنس بر گرم) آن ها به وس یله ه دایت
س نج (دس تگاه م دل  CTR80س اخت کش ور ت ایوان)

تعداد کل بذرهای کشت شده در هر پتریدیش

= درصد جوانهزنی

 =  niTiشاخص جوانهزنی

(رابطه )3

2

3

N

(رابطه  ni 100 )4
 niTi

= ضریب سرعت جوانهزنی

4

محاسبه شد (.)Hampton and TeKrony, 1995
(رابطه )1
 ECمیکرو زیمنس برگرم =  ECهر نمونه /وزن نمونه
آزمون جوانهزنی
بهمنظور تعیین درصد جوانهزنی و بعضی ویژگ یه ای

(رابطه )1

= شاخص وزنی بنیه بذر

1

وزن خشک گیاهچه × قوه نامیه

 :niتع داد ب ذر جوان هزده در روز  :N ،Tiتع داد ک ل
بذرهای کشتشده

مرتبط ،بذور جداسازی شده موردنظر در آزمون جوانهزنی
استاندارد مطابق با معیارهای انجمن بینالمللی آزم ون ب ذر
( )ISTA, 2004انجام گرفت .بدین منظور تعداد  1013ب ذر
( 4تکرار  21بذری برای هر سطح انرژی مربوط به هر رق م)

1

- Instron
))- GP (Germination (%
3
)- GI (Germination Index
4
)- GR (Germination Rate
5
- Seed Weight vigour index.
2

بررسی ا را نیروی دینامیکی بر...
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ارزیابی رشد گیاهچه

نرمافزار کامپیوتری میباشد .بعد از اخذ تصاویر عموماً پنج

در هرروز از آزمایش ،گیاهچه از پت ری خ ار و پ س از

مرحل ه عملی ا ب ر روی تص اویر ب ه ش ر زی ر ص ور

تهیه تصویر که شر آن خواهد آمد طول ساقهچه و ریشهچ ه

میپذیرد )1 :دریافت تصویر ب همنظ ور تب دیل تص اویر ب ه

هر گیاه با استفاده از کولیس ورنی ه و ب ا دق ت  3/31میل یمت ر

شکل دیجیتالی؛  )2عملیا پیشپردازش بهمنظور به دست

اندازهگیری شدند .سپس ساقهچه از ریشهچ ه ج دا و ب ه ط ور

آوردن ی ک تص ویر بهب ود یافت ه ب ا ابع اد تص ویر اص لی؛

جداگان ه وزنت ر آنه ا ب ا اس تفاده از ت رازو ب ا دق ت 3/331

 )3عملیا بخشبندی تصویر بهمنظور تقسیم یک تص ویر

اندازهگیری شدند .پس ازآن ساقهچه و ریشهچه گیاه به م د

دیجیتالی به نواحی پراکندهای که همپوشانی نداشته باشند؛

 40ساعت در آون با دمای  13درجه سانتیگ راد قرارگرفت ه و

 )4عملیا اندازهگیری ب همنظ ور تعی ین ط ول و مس احت

وزن خشک ،ساقهچه و ریشهچهها نیز اندازهگیری گردید.

ریشهچه نخود )1 ،عملیا طبقهبن دی ب همنظ ور شناس ایی
اهداف توس ط دس ته بن دی آنه ا در گ روهه ای مختل

پردازش تصویر
سیستم بینایی ماشین عموماً شامل پنج جزء اصلی است:
نورپردازی ،دوربین ،ص فحه تهی ه تص ویر ،س ختاف زار و
استخراج طول ریشهچه
Extraction of
Radical Length

(تعیین میزان آسیبدیدگی) .شکل  1نم ودار رون د نم ای
این پنج مرحله عملیا را بر روی تصاویر نمایش میدهد.

فیلترسازی Filtering

گرفتن عکس
Capture Image

استخراج عکس باینری Extract Binary Image

استخراج مساحت ریشهچه
Extraction of
Radical Area

حذف نویز Noise Elimination

حذف حفره Remove The Cavity

انتقال
Transference

تعیین میزان آسیب
Determination the
Amount of Damage

شکل  -1روند نمای استخرا مساحت و طول ریشهچه نخود با استفاده پردازش تصویر
Figure 1- Flow chart of exctraction of chickpeas’ radical area and length using image processing
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سلطانی کاظمی و همکاران

تهیه تصویر

بهمنظور ناحیه بندی استفاده میشود .در این پژوهش مقدار

در مرحله اول جعبهی چوبی در ابعاد طول و عرض 21

آستانه  233در نظر گرفته شد ک ه ب ا روش س عی و خطاب ه

سانتیمتر و ارتفا  21سانتیمت ر تهی ه گردی د .ب رای تعبی ه

دست آم د؛ بن ابراین تص ویر موردبررس ی ،بع د از آس تانه

دوربین اس تفاده

گذاری تصویری دودویی است که در آن پیکس له ا تنه ا

دوربین به درب دستگاه از پایه مخصو

بطوریک ه م یت وان دورب ین دیجیت

ال CASIO

(م دل Exilim EX-ZR700؛  10پیکس ل ،س اخت کش ور
ژاپن) را بهراحتی به جعبه وصل یا از جعبه جدا نمود .پای ه
دوربین طوری تنظ یم گردی د ک ه وقت ی دورب ین عکاس ی
وصل است و درب جعبه بسته اس ت و لن ز دورب ین ک امالً
عمود بر ک

جعبه میباشد .منابع نوری سامانه متش کل از

دو م ف فلورس نت (ب ا درج ه کل

وین )6000K±300K

میباشند و بر روی درب جعبه طوری قرار داده ش دند ک ه
با لنز دوربین ازنظ ر موقعی ت در ی ک راس تا باش ند .ب رای
جلوگیری از انعکاس نور موقع عک سب رداری از روک ش
آبیرن

برای قسمت ک

جعبه استفاده گردید .تص اویر

تهیه شده در این مرحله به کامپیوتر منتقل و پردازش مورد
نیاز بر روی آنها در ن رماف زار  MATLAB 2013aانج ام
پذیرفت.

ارزش یک یا صفر دارند.
استتتخرا پارامترهتتای مستتاحت و طتتو
ریشهچه
تثکید این تحقیق بر انج ام س ه مرحل ه پ یشپ ردازش،
قطعهبندی و درنهایت به تعیین مس احت و ط ول ریش هچ ه
نخود میانجامد .فرآیند قطعهبندی ،تصویر دیجیتالی را ب ه
نواحی گسسته غیرهمپوشانی تقس یم م یکن د .ای ن مرحل ه
یک ی از مراح ل اساس ی در بح

پ ردازش تص ویر و

فرآیندهای شناسایی خودکار الگو بر اساس تحلیل تص ویر
محصو

کشاورزی اس ت (.)Mahmoudi et al., 2010

پس ازآنکه تصویرشی موردنظر ب ا موفقی ت از زمین ه ج دا
شد ،تعداد پیکسلهای روشن (باارزش ی ک) ک ه نماین ده
شیء هستند ،شمارش میگردد .سپس مساحت سطح نخود
بر اساس تعداد پیکسلها و تفکیکپذیری تصویر برحسب

آستانه گذاری

سانتیمتر مربع محاسبه میگردد .همچن ین ط ول ریش هچ ه

یک روش برای جدا ک ردن پیکس ل تش کیل دهن دهی

برحسب سانتیمتر به دست آمد.

شیء و زمینه ،آستانه گذاری سراسری آن میباشد ک ه در
این صور

یک آستانه برای کل تصویر تعیین م یگ ردد.

در ای ن روش جداس ازی پیکس له ا ب دینص ور انج ام
میشود که با تعیین یک سطح خاکستری مشخص بهعنوان
آستانه ،پیکسلهایی که دارای سطح خاکستری کوچکتر
یا مساوی آستانه باشند به کالس صفر و پیکس له ایی ک ه
سطح خاکستری آن ها بیشتر از آستانه باشد به کالس ی ک
نس بت داده م یش ود .رابط ه ناحی ه بن دی مبتن ی ب ر
آستانهگذاری عبار است از (:)Gonzalez et al., 2009
()1

محاسبات آماری

1 i ( x, y )  t 
inew ( x, y )  

0 i ( x, y )  t 

ک ه ) i(x,yتص ویر اص لی و ) inew(x,yتص ویر ب اینری
حاص ل از ناحی ه بن دی م یباش د و  tآس تانهای اس ت ک ه

محاس با آم اری دادهه ای حاص ل از آزم ایش ب ا
اس تفاده از روی ه  GLM Procن رماف زار  SASو مقایس ه
میانگین از طری ق آزم ون دانک ن در س طح احتم ال  1و 1
درصد انجام شد.

نتایج و بحث
ارزیابی شاخصهای جوانهزنی
نت ایج تجزی ه واری انس و مقایس ه می انگین ب همنظ ور
بررسی ا ر متقابل سطو انرژی و رقم ب ر ص فا ه دایت
الکتریکی ،شاخص جوانه زنی ،شاخص سرعت جوانه زنی،
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درصد جوانه زنی ،طول گیاهچه ،شاخص وزن ی بنی ه ب ذر،

و وزن خشک گی اهچ ه در ج دول  2 ،1و  4 ،3و  1آورده

طول ریشهچه ،وزن خشک ریشهچه ،وزن خشک ساقهچ ه

شده است.

جدول  -1تجزیه واریانس ا ر سطو انرژی بر شاخصهای جوانهزنی سه رقم نخود
Table 1. Analysis of variance of energy levels effect on chickpea germination characteristics
 Mean Squareمیانگین مربعا

طول ساقه چه (سانتیمتر)

)Seedling length (cm

)Total weight (gr

وزن خشک گیاه چه (گرم)

)Seedling dry weight (gr

وزن خشک ساقه چه (گرم)

وزن خشکریشه چه (گرم)

)Radical dry weight (gr

طول ریشهچه (سانتیمتر)

)Radical Length (cm

Seed weight vigour index

شاخص وزنی بنیه بذر

)Seedling lengths (cm

طول گیاه چه (سانتیمتر)

(GP )%

درصد جوانهزنی

(CV )%

سرعت جوانهزنی

شاخص جوانهزنی GI

EC

(میکرو زیمنس بر گرم)

df
هدایت الکتریکی

درجه آزادی

**1.32

**0.0027

**0.003

**0.012

**19.16

**280.6

**30.55

0.933ns

**0.196

**0.189

**9.82

4

**23.73

**0.638

**0.029

**0.394

**62.34

**6270.34

**162.99

1.06ns

**0.264

**0.247

**66.68

2

0.09ns

**0.001

**0.0002

**0.008

**5.93

**24.66

**7.11

1.73ns

**0.058

*0.058

*1.5

8

5.77

2.4

2.27

3.25

2.73

2.58

2.32

0.94

1.68

1.67

2.61

منابع تغییرا
S.O.V

سطح انرژی
Energy Level
رقم
Cultivars
سطح انرژی×رقم
Energy Level
× Cultivars
ضریب تغییرا
CV

** * ،و nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیداری
** * ns

, , , respectively significant at the level of one and five percent and non-significant

جدول  -2برش دهی ا را متقابل ارقام در هر سطح انرژی بر ویژگیهای و شاخصهای جوانهزنی بذر نخود
Table 2- Sliced of interaction effect of energy level in cultivar on the characteristics of germination of chickpea
 Mean Squareمیانگین مربعا
)Seedling dry weight (gr

وزن خشک ساقهچه (گرم)

Primary shoot dry weight
)(gr

)Radical dry weight (gr

وزن خشکریشه چه (گرم)

)Radical Length (cm

Seed weight vigour index

)Seedling lengths (cm

وزن خشک گیاهچه (گرم)

طول ریشهچه (سانتیمتر)

شاخص وزنی بنیه بذر

طول گیاهچه (سانتیمتر)

درصد جوانهزنی (GP )%

سرعت جوانهزنی (CV )%

**0.113

**0.004

**0.07

**8.42

**1131.86

**22.30

5.3ns

*0.137

*0. 137

**17.89

2

4

GI

**0.103

**0.005

**0.063

**3.83

**946.24

**11.33

**5.33

**0.299

**0.290

**14.84

2

3

شاخص جوانهزنی

**0.12

**0.004

**0.077

**20.40

**1204.51

**49.42

1.33ns

0.032ns

0.028ns

**18.79

2

2

EC

**0.148

**0.007

**0.091

**26.15

**1480.5

**53.50

1.47ns

0.005ns

0.004ns

**16.29

2

1

(میکرو زیمنس بر گرم)

**0.16

**0.009

**0.094

**27.25

**1605.89

**54.88

1.33ns

0.25ns

0.22ns

**4.86

2

0

هدایت الکتریکی

df

S.O.V

درجه
آزادی

منابع
تغییرا

**  * ،و nsبه ترتیب معنیداری در سطح احتمال یک و پنج درصد و عدم معنیداری
** * ns

, , , respectively significant at the level of one and five percent and non-significant
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نتایج مربوط به تجزیه واری انس (ج دول  )1نش ان داد
که ازنظر تیمارهای س طح ان رژی و رق م در تم ام ص فا
بهجز درصد جوانهزنی در سطح احتمال  %1و  %1معن یدار
شدند .همانطور ک ه در ج دول  2مرب وط ب ه ب رش ده ی
ا را متقابل (سطح انرژی × رقم) نشان دادهشده ،در تمام
صفا موردبررسی بهجز سطو صفر 3/3434 ،و 3/3030
در شاخص جوانهزنی و سرعت جوانهزن ی و هم ه س طو
مربوط به صفت درصد جوانهزنی معنیدار گشتند.

سلطانی کاظمی و همکاران

میشود (.)Pardo et al., 1998

شاخص جوانهزنی
ا ر متقابل سطح انرژی و رقم مربوط به صفت شاخص
جوانه زنی نشان داد که در رقم آزاد ،سطح انرژی ص فر ب ا
س طح ان رژی  3/1011تف او معن یداری وج ود داش ت.
بهطوریک ه بیش ترین مق دار ای ن ص فت ب رای رق م آزاد،
مربوط به سطح انرژی  3/1011م یباش د؛ بع الوه کمت رین
مق دار ش اخص جوان هزن ی ب ه س طح ان رژی 3/3434

اثر متقابل (سطح انرژی× رقم)

اختصا

ا ر متقابل سطح انرژی بر هر س ه رق م (آزاد ،هاش م و

هاش م ،س طح ان رژی ص فر ب ا س طو ان رژی  3/1212و

 )ILCدر جداول  4 ،3و  1آورده شده است.

 3/1011تف او معن یداری دارد و بیش ترین و کمت رین
مق دار ای ن ش اخص ب ه ترتی ب مرب وط ب ه س طح ان رژی

هدایت الکتریکی
مقایسه می انگینه ای ا ر متقاب ل س طح ان رژی و رق م
مربوط به صفت هدایت الکتریکی نش ان داد ک ه در ارق ام
آزاد و هاشم ،س طح ان رژی ص فر ب ا تم ام س طو ان رژی
( 3/1212 ،3/3030 ،3/3434و  )3/1011تف

دارد .یافتههای تحقیق نش ان داد ک ه ب رای رق م

او

 3/1212و  3/30303م یباش د .ب رای رق م  ILCب ین تم ام
سطو تفاو معنیداری وجود ندارد.
ضریب سرعت جوانهزنی
ا ر متقاب ل س طح ان رژی و رق م در خص و

ص فت

معنیداری داشت .بیشترین مقادیر برای هر دو رق م آزاد و

سرعت جوانه زنی موردبررسی قرار گرفت و نت ایج ح اکی

هاشم مربوط به سطح ان رژی  3/1011م یباش د؛ همچن ین

از بود که در رقم آزاد ،سطح انرژی صفر ب ا تم ام س طو

کمترین مقدار مربوط این صفت به تیمار شاهد تعلق دارد.

انرژی  3/1011تفاو معنیداری داشت .بیش ترین مق ادیر

برای رق م  ،ILCس طح ان رژی ص فر ب ا س طو  3/1212و

برای رقم آزاد ،مربوط به سطح ان رژی  3/3434م یباش د؛

 3/1011تفاو معنیداری داشت ،بیشترین مقدار ه دایت

درص ورتیک ه کمت رین مق دار مرب وط ب ه س طح ان رژی

الکتریکی مربوط به سطح انرژی  3/1011و کمترین مقدار

 3/1011میباشد .برای رقم هاش م ،س طح ان رژی ص فر ب ا

ب رای س طح ان رژی  3/3434م یباش د .آزم ون ه دایت

سطو انرژی  3/1212و  3/1011تفاو معن یداری دارد؛

الکتریک ی نش اندهن ده می زان ق در ب ذر م یباش د.

در این رقم بیشترین و کمترین مقدار به ترتی ب مرب وط ب ه

اندازهگیری میزان هدایت الکتریکی بذور میتواند یکی از

سطح انرژی  3/30303و  3/1212میباشد .برای

رق م ILC

پارامترهای تعیینکننده قدر بذر باشد .درص د و س رعت

بین تمام سطو تف او معن یداری وج ود نداش ته اس ت.

جوان هزن ی دارای رابط ه معکوس ی ب ا ه دایت الکتریک ی

سرعت جوان ه زن ی یک ی از ش اخصه ای مه م در تعی ین

میباش ند ( .)Mosavi et al., 2011در ب ذرهای ب ا پوس ته

کیفیت بذر است .هر رقم بذری که در مد زمان کمتری،

سرعت جذب آب تنظیمشده و از جنین در برابر صدما

درصد جوانهزنی بیشتری داشته باشند از سرعت جوانهزن ی

احتم الی ناش ی از ج ذب س ریع حفاظ ت م یگ ردد؛

با تری برخوردار اس ت .س رعت جوان ه زن ی در ب ذرهای

درحالیکه بذرهای باپوست آسیبدیده نمیتوانند جذب

باق در ب ا تر بیش تر از ب ذرهای باق در پ ایین اس ت

آب را تنظیم کنند و همین امر سبب نتایج ضعی

آنه ا

و اف زایش ب ذرهای فاس د در آزم ایشه ای جوان هزن ی

( .)Hosseini, 2008ب ذوری باق در جوان هزن ی ب ا
میتوانند کارکرد بهتری در درص د و س رعت جوان ه زن ی
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تحت تث یر تنشهای محیطی داشته و درنتیجه درص د س بز

گردید .این مس ئله در م واردی ک ه از فص ل کاش ت ب ذر

ش دن و عملک رد ب ا تری از خ ود نش ان م یده د

گذشته باشد و یا شرایط جوی نامناسب یا شد میتوان د ب ا

( .)Gholami et al., 2009همانطور ک ه مش اهده گردی د

تس ریع س رعت جوان هزن ی از تولی د ض ایعا جل وگیری

اعمال بار دینامیکی در سطو  3/3434 ،3/3030به ترتیب

نماید.

به ارقام  ،ILCآزاد سبب افزایش سرعت جوان هزن ی ب ذور
جدول  -3مقایسه میانگین مربوط به ا ر متقابل سطح انرژِی و رقم بر شاخصهای جوانهزنی بذر نخود
Table 3- Mean comparison of interaction effect of variety and dynamic load on
germination parameters of chickpea
سرعت جوانهزنی (CV)%

درصد جوانهزنی(GP)%

هدایت الکتریکی

شاخص جوانهزنی (GI)%

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

Azad cultivar

آزاد

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

Azad cultivar

آزاد

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

Azad cultivar

آزاد

ILC cultivar

Hashem cultivar

هاشم

Azad cultivar

آزاد

100a

a

a

a

a

a

b

b

b

f

b

d

100a

0

13.67

0.0404

9.77b

11.64f

15.95b

14.22c

0.0808

b

e

a

c

14.48

0.1212

14.57c 17.31a 13.15e 10.17a 10.05a
9.81b
9.82b
9.95b 10.19b
100a
100a
100a
در هر ستون میانگینهایی که دارای حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاو معنیدار ندارند.

0.1617

98a

100

100

10.29

100a

100a

10.40a

a

a

a

100

100

10.36

10.22

10.27a
b

9.83

10.28

9.71

10.23a

9.61b

a

b

10.21

9.65

9.77

9.73b
a

10.17

9.72
9.79

11.53
13.12

15.57

سطح انرژی (ژول)

100a

100a

100a

10.33a

10.19a

10.20a

9.67b

9.80b

9.80b

11.55f

13.5de

13.41e

)Energy Level (J

(میکرو زیمنس بر گرم) EC

16.92

Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan
Multiple Rang Test

درصد جوانهزنی
نتایج حاصل از مقایسه میانگین در خصو

انرژی  3/1011و همچنین برای صفت رشد گیاهچه مربوط
این صفت

به سطح انرژی  3/1212میباشد .ب رای رق م هاش م ،س طح

نشان داده شد که ه ر در دو تیم ار (س طح ان رژی و رق م)

انرژی صفر با س طو ان رژی  3/1212 ،3/3030و 3/1011

مربوط به این صفت تفاو معنیداری وجود ندارد.

تفاو معنیداری دارد؛ بیشترین مقادیر شاخص وزنی بنی ه

رشد گیاهچه ،شاخص وزنی بنیه و طو ریشهچه
ا ر متقابل سطح انرژی و رقم مربوط به صفا شاخص
وزنی بنیه بذر ،رشد گیاهچه و طول ریشهچه نش ان داد ک ه
در رقم آزاد ،س طح ان رژی ص فر ب ا تم ام س طو ان رژی
 3/1212 ،3/3030و  3/1011تف او معن یداری داش ت.
بیشترین مقادیر برای رقم آزاد ،مربوط به سطح انرژی صفر
میباشد؛ کمت رین مق دار ب رای دو ص فت ش اخص وزن ی
شاخص وزنی بنیه بذر و طول ریش هچ ه مرب وط ب ه س طح

بذر ،طول ریشهچه و رشد گیاهچه برای رقم آزاد ،مرب وط
به سطح انرژی صفر میباشد؛ بع الوه کمت رین مق دار ای ن
ص فا در رق م م ذکور (آزاد) مرب وط ب ه س طح ان رژی
 3/1011میباشد .برای رقم  ،ILCسطح انرژی صفر با تمام
سطو ان رژی  3/1212 ،3/3030و  3/1011دارای تف او
معنیداری میباش د .بیش ترین و کمت رین مق ادیر ش اخص
وزنی بنیه بذر ،طول ریشهچه و رش د گی اهچ ه ب رای رق م
 ،ILCبه ترتی ب مرب وط ب ه س طح ان رژی ص فر و 3/1011
میباشد.
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سلطانی کاظمی و همکاران

با افزایش زوال بذر ،قدر بذر اول ین ج ز از کیفی ت

ک ه ب ا زوال ب ذر وزن خش ک س اقهچ ه و ریش هچ ه

ب ذر اس ت ک ه ک اهش م ییاب د و ب ه دنب ال آن ظرفی ت

( ،)Verma et al., 2003ط ول گی اهچ ه و درص د

جوان هزن ی ی ا قابلی ت ب ذر نی ز ک اهش نش ان م یده د

گی اهچ هه ای ع ادی ( )Vanpijlen et al., 1995ک اهش

( .)Barsa et al., 2003گزارشها متعددی نشان داده است

مییابد.

جدول  -4مقایسه میانگین مربوط به ا ر متقابل سطح انرژِی و رقم بر صفا جوانهزنی بذر نخود
Table 4- Mean comparison of interaction effect of variety and dynamic load the germination paramters chickpea

)Radical Lengths (cm

Seed weight vigour index

)Seedling lengths (cm

ILC cultivar

Hashem cultivar

هاشم

آزاد

Azad cultivar

ILC cultivar

Hashem cultivar

هاشم

Azad cultivar

آزاد

ILC cultivar

Hashem cultivar

هاشم

Azad ultivar

آزاد

سطح انرژی (ژول)

)Energy Level (J

طول ریشهچه (سانتیمتر)

شاخص وزنی بنیه بذر

طول گیاهچه (سانتیمتر)

15.67a

10.71ef

11.77c

92.6a

52.62g

70.18d

21.46a

14.29e

16.24bc

0

15.46a

10.64f

11.58cd

90.82a

52.4g

69.87b

21.16a

14.10e

15.98c

0.0404

14.28b

9.91g

11.11e

84.57b

49.87h

66.66e

19.98b

13.06f

15.44d

0.0808

10.56f

9.24h

11.15de

76.72c

46.2i

64.75e

15.49cd

12.36g

15.01d

0.1212

10.49f

8.34i

11.11e

76.7c

43.27j

63.3f

15.36d

11.12h

15.06d

0.1617

حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاو معنیدار ندارند.
Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan
Multiple Rang Test

وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و گیاهچه

انرژی  3/1011میباشد .به صور

ا ر متقابل سطح انرژی و رق م مرب وط ب ه ص فا وزن

 ،ILCسطح انرژی صفر با سطو انرژی 3/1212 ،3/3030

خشک ریشهچه ،وزن خشک ساقهچه و وزن خشک گی اه

و  3/1011تفاو معنیداری دارد؛ بیش ترین مق ادیر ب رای

چه نشان داد که رقم آزاد سطح انرژی ص فر در خص و

رقم آزاد ،مربوط به س طح ان رژی ص فر هس ت؛ همچن ین

صفت وزن خشک ریشهچه ب ا س طو  3/1212و 3/1011

کمترین مقدار مربوط به سطح انرژی  3/1011میباش د .ب ا

تف او معن یداری دارد .همچن ین ب رای دو ص فت وزن

توجه به کاهش وزن خشک ریشهچه ،ساقهچه و گی اهچ ه

خشک ساقهچه و گیاهچه میان سطح انرژی صفر با س طو

ب هص ور معن یدار در س طح ان رژی آخ ر ()3/1011

ان رژی  3/1212 ،3/3030و  3/1011تف او معن یداری

م یبایس ت از اعم ال ای ن س طح ان رژی ب ه ب ذر نخ ود

مشاهده گردید .بیشترین مق ادیر ب رای دو ص فت ش اخص

جلوگیری شود.

وزنی بنیه بذر و ط ول ریش هچ ه در رق م آزاد ،مرب وط ب ه
سطح انرژی صفر و کمت رین مق دار آن مرب وط ب ه س طح

مشابهی در رقم هاشم و

DOI: 10.22034/ijsst.2017.113644

بررسی ا را نیروی دینامیکی بر...

101

جدول  -1مقایسه میانگین مربوط به ا ر متقابل سطح انرژِی و رقم بر صفا شاخص جوانهزنی نخود
Table 5- Mean comparison of interaction effect of variety and dynamic load on the germination chickpea

)Radical length (cm

)Total weight(gr

)Seedling dry weight (gr

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

آزاد

Azad cultivar

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

آزاد

Azad cultivar

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

آزاد

Azad cultivar

ILC cultivar

هاشم

Hashem cultivar

آزاد

Azad cultivar

سطح انرژی (ژول)

)Energy Level (J

طول ریشهچه (سانتیمتر)

وزن خشک گیاهچه (گرم)

وزن خشک ساقهچه (گرم)

وزن خشک ریشهچه (گرم)
)Radical dry weight (gr

5.75e

3.58ef

4.46c

0.93a

0.526g

0.709d

0.62a

0.32h

0.48d

0.30a

0.21gh

0.233f

0

5.7a

3.4fg

4.4c

0.91a

0.524g

0.698d

0.62a

0.32h

0.47de

0.29b

0.21h

0.23f

0.0404

5.7a

g

b

h

e

b

hi

ef

c

3.15

c

0.227

0.0808

4.93b

3.1gh

3.8de

0.78c

0.462i

0.647f

0.53c

0.28i

0.43fg

0.25d

0.181j

0.21gh

0.1212

4.86b

h

h

c

j

f

c

j

g

e

j

g

0.1617

2.78

4.32

2.78

0.84

0.77

0.498

0.432

0.673

0.633

استخرا دو پارامتر طو و مساحت با کمک
پردازش تصویر

0.58

0.52

0.29

0.26

0.45

i

0.42

0.37

0.24

0.2

f

0.174

0.217

بهتری از خود نشان داد و بهعنوان بهترین تیمار رقم در بین
دو رقم دیگر معرفی میگردید.

نتایج روند تغییرا طول مربوط به ارقام آزاد ،هاشم و

نتایج تجزیه وتحلیل آماری ،طول ریشهچ ه مرب وط ب ه

 ILCتحت بارهای اعم الی ( 3/1212 ،3/3030 ،3/3434و

تیمار سطح ان رژی در روزه ای مختل

نش ان داد ک ه در

 )3/1011از طریق پردازش تصویر بدین ص ور م یباش د

روز  ،0بین تیمار شاهد با سطح ان رژی  3/1212و 3/1011

که برای هر  3رقم آزاد ،هاشم و  ILCبا افزایش بار اعمالی

اختالف معن یداری وج ود دارد ک ه البت ه ه ر چ ه س طح

به بذر از رشد ریشهچ ه ب هت دریج کاس ته ش د .بیش ترین و

انرژی بیشتر ،از طول ریشهچه کاس ته ش د .همچن ین ب رای

کمترین طول ریشهچه به ترتی ب متعل ق ب ه تیم ار ش اهد و

روز  1بین هیچکدام از س طو ان رژی تف او معن یداری

سطح انرژی  3/1011ژول هست .به عن وان نمون ه تغیی را

وجود نداشت .نتایج آنالیز آماری مربوط بهروز آخر نشان

طول مربوط به روز  0در شکل  3نش ان داده ش ده اس ت .ب ا

از تف او معن یداری ب ین تیم ار ش اهد ب ا س طح ان رژی

توجه به اینکه جوانه زنی سریع ب ذر و اس تقرار گی اهچ ه از

 3/1212 ،3/3030و  3/1011در س طح احتم ال  %1وج ود

عوام ل مه م تولی د گیاه ان زراع ی در ش رایط محیط ی

داشت؛ بهطوریکه طول ریشهچه در تیمار شاهد ب ا مق دار

متفاو به شمار میآیند .ساختار ژنتیکی ،مح یط و تغذی ه

 13/23بهعنوان بیشترین مق دار و س طح ان رژی  3/1011ب ا

گیاه مادر ،مرحله رسیدگی در زمان برداشت ،ذخایر ب ذر،

مقدار  13/31به عن وان کمت رین مق دار معرف ی م یش وند.

س ن و فرس ودگی ب ذر ،ص دما مک انیکی و عوام ل

همچنین نتایج مقایسه میانگین مربوط به بررسی رق م نش ان

بیماریزا ازجمله عوامل مهم و مو ر بر کیفیت بذر هس تند

داد ک ه؛ در روز  0ب ین ه یچک دام از تیماره ا تف او

( )Helm Lamber, 2007فرس ودگی ب ذر ب ه فرآین د از

معن یداری وج ود نداش ت .همچن ین ب رای روز  1نت ایج

دست رفتن قدر بذر باگذشت زم ان اط ال م یش ود و

حاکی از وجود تفاو

معن یداری می ان رق م آزاد و ILC

توانایی بذر برای زندهمانی را کاهش میدهد .ب ا توج ه ب ه

دارد .رقم  ILCبا طول ریشهچ ه  ،14/23ب هعن وان بهت رین

مطال ب ذکرش ده و نت ایج آن الیز آم اری ح اکی از آن

رقم نخود از بین دو رقم دیگر معرفی گردید.

میباشد که رقم  ILCدر روزهای مختل

رش د عملک رد
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100
0.1212

0.1617

0.0808

سلطانی کاظمی و همکاران
0

0.0404

آزاد
Azad cultivar
هاشم
Hashem cultivar
ILC cultivar

شکل  -3روند تغییرا طول ریشهچه مربوط به تیمار آزاد ،هاشم و  ILCدر سطو مختل

انرژی در روز 0

Figure 3- The trend of radical length for Azad, Hashem and ILC cultivars at different energy levels on day 6

آگاهی از مساحت سطح بخشه ایی از ان دام گی اهی

ان رژی  3/1212و  3/1011در س طح احتم ال  %1در

مانند سطح خارجی ریشه و برگ هم برای دانشمندان علوم

خص و

ای ن ص فت تف او معن یداری وج ود داش ت.

گیاهی و هم مهندسانی که با انتقال و فرآوری محص و

همچن ین نت ایج مرب وط ب ه تیم ار رق م نش ان داد ک ه ب ین

سروکار دارند ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .مطابق با

هیچیک از تیمارها اختالف معنیداری وجود ندارد .ب رای

شکل  4با افزایش ان رژی اعم الی ب ه ه ر رق م از مس احت

روزهای  1و  0رش د ب رای تیم ار س طح ان رژی و رق م در

سطح ریشهچه کاسته شد که نشان از اعمال آسیب به جنین

خص و

ای ن ص فت ب اوجود رون د کاهش ی مس احت

داخلی بذر میباشد .همچنین نتایج جدول مقایسه می انگین

اختالف معنیداری وجود نداشت.

بیانگر آن بود که در روز  0فقط بین تیمار ش اهد ب ا س طح
0.1617

0.1212

0.0808

0.0404

0
ILC cultivar

شکل  -4روند تغییرا مساحت مربوط به تیمار  LICدر سطو مختل

انرژی در روز  0رشد

Figure 4- Trend of the area variation for LIC cultivar in different energy levels on day 6
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جدول  -0مقایسه میانگین مربوط به سطح انرژِی و رقم بر طول و مساحت ریشهچه (پردازش تصویر)
Table6- Mean comparison of interaction effect of variety and dynamic load on area and
)length of radical (image processing
عملکرد روز 0

عملکرد روز 1

عملکرد روز 0

(Preformace )Day 8

(Preformace )Day 7

(Preformace )Day 6

)Area (cm2

(سانتیمتر مربع)

مساحت

)Radical Length (cm

طول ریشهچه (سانتیمتر)

)Area (cm2

(سانتیمتر مربع)

مساحت

)Radical Length (cm

طول ریشهچه (سانتیمتر)

)Area (cm2

مساحت (سانتیمتر مربع)

Radical
)Length (cm

طول ریشهچه (سانتیمتر)

1.00a
j0.99a
0.96a
0.89a
0.86a

13.29a
13.01a
12.22b
10.99c
10.01d

0.84a
0.97a
0.96a
0.80a
0.79a

10.27a
9.9a
9.8a
9.02a
10.16a

1.12a
0.97ab
1.01ab
0.92b
0.89b

9.6a
8.55ab
8.52ab
7.56b
7.02c

0.97a

11.94b

0.92a

8.75b

0.93a

8.47a

0.86a

10.99c

0.76a

9.62ab

1.00a

8.11a

8.19a
1.02a
9.94a
0.94a
14.29a
0.99a
حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاو معنیدار ندارند.

تیمار
Treatment

0
0.0404
0.0808
0.1212
0.1617
آزاد
()Azad cultivar
هاشم
()Hashem cultivar
ILC cultivar

سطو انرژی
(ژول)
Energy
)Level (J
رقم
Cultivar

Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan
Multiple Rang Test

مقایستته دو روش پتتردازش تصتتویر و دستتتی

نمونه انتخاب گردید؛ سپس طول آنها بهص ور دس تی ب ا

برای استخرا پارامتر طو و مساحت ریشهچه
استخرا پارامتر طول به صور دستی کاری زم انب ر و

ک ولیس و روش پ ردازش تص ویر ان دازهگی ری ش د.
شایانذکر است که اندازهگیریها درروش دستی بهص ور

فاقد دقت کافی و همچنین احتمال خط ا در ای ن روش زی اد

تکی صور میگرفت درحالیک ه روش پ ردازش تص ویر

م یباش د؛ بن ابراین در راس تای مک انیزه ک ردن تجهی زا

توانایی محاسبه طول ریشهچه بیش از یک نمونه را دارد ک ه

کشاورزی ،توسعه فناوریهایی که بتوانن د ای ن پارامتره ا را

سبب تسریع در فرآیند اندازهگیری میگردد .مطابق آنالیزی

به صور غیر مخرب و در کمترین زمان ممک ن و ب ا دق ت

آم اری ص ور گرفت ه ک ه در ج دول  ،1در تیم ار س طح

بیشتری استخرا کنن د بس یار موردتوج ه م یباش د .مزی ت

انرژی و رقم در خصو

استفاده از این فناوری در این روش این است که ب دون نی از

دس تی و پ ردازش تص ویر در س طح احتم ال  %1اخ تالف

به جدا کردن غالف توسط شخص ،کار جداسازی ریشهچه

معنیداری وجود ندارد .این مسئله نشان از توان ایی پ ردازش

از کل گیاه نخود را انجام میده د .درص ورتیک ه درروش

تصویر در اندازهگیری سریع و دقیق طول ریشهچه میباش د.

اندازهگیری دستی ابتدا باید ریشهچه توسط شخصی با دق ت

این روش همچنین قادر اس ت خصوص یا پیچی ده ان دازه،

جدا شود و سپس کار اندازهگیری با کولیس صور پذیرد.

شکل محصو

کشاورزی را ب ه ص ور کم ی مش خص

البته صحت اندازهگیریه ای خودک ار م یبایس ت ب ه دق ت

نماید درنتیجه م یتوان د ب ه عن وان ی ک روش ج ایگزین ب ا

موردبررس ی ق رار گیرن د .ل ذا ب همنظ ور مقایس ه دو روش

ح ذف بازرس یه ای دس تی وابس ته ب ه ف رد ب رای بررس ی

اندازهگیری دستی و خودکار (پردازش تصویر) از هر رقم و

ویژگیهای جوانهزنی بذور مورداستفاده قرار گیرد.

با دینامیکی به صور تص ادفی ط ی فرآین د جوان هزن ی 13

صفت طول ریش هچ ه ب هص ور
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جدول  -1مقایسه میانگین مربوط به ا ر انرژی و رقم بر اندازهگیری طول ریشهچه با دو روش دستی و پردازش تصویر
Table7- Mean comparison of effect of variety and dynamic load on measurement
of radical length with manual and image processing methods
عملکرد
طول ریشهچه (سانتیمتر) (دستی)

تیمار

Preformace
طول ریشهچه (سانتیمتر) (پردازش تصویر)

)Radical Length (manual) (cm
13. 29a
13.01a
12.22b
10.99c
10.01d

)Radical Length (image processing) (cm
12.72a
12.56a
11.77b
10.31c
9.98c

11.94b

11.24b

10.99c

9.77c

Treatment
0
0.0404
0.0808
0.1212
0.1617
آزاد
()Azad cultivar
هاشم

13.29a
14.29a
حروف مشترک هستند بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاو معنیدار ندارند.

()Hashem cultivar
ILC cultivar

سطح انرژی (ژول)
Energy Level
)(J
رقم
Cultivar

Means in each column followed by similar letter (s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan Multiple
Rang Test

رقم از بین س ه رق م م ورد آزم ایش ب ود .همچن ین نت ایج

جمعبندی

مقایسه میانگین مربوط به تیمار سطح ان رژی نش ان داد ک ه

روشهای متعددی برای اندازهگیری مس احت و ط ول
محص و

کش اورزی معرف یش دهان د ک ه از دیرب از در

تحقیق ا پژوهش گران ب هک اربرده ش دهان د .ه مزم ان ب ا
پیشرفت علوم کامپیوتری ،بح
درکمی کردن خ وا

استفاده از پردازش تصویر

ظ اهری محص و

کش اورزی و

جایگزینی آن به جای دی د انس ان موردتوج ه پژوهش گران
ب وده اس ت .در ای ن پ ژوهش ابت دا ب همنظ ور بررس ی
خصوص یا جوان هزن ی ،خس ار مک انیکی در  4س طح
(ص فر 3/1212 ،3/3030 ،3/3434 ،و  )3/1011ب ر  3رق م

هر چ ه س طح ان رژی بیش تر باش د از کیفی ت ب ذر کاس ته
میشود .س پس ب ا اس تفاده از پ ردازش تص ویر دو پ ارامتر
طول و مساحت ریشهچه در ط ی دوره رش د موردبررس ی
قرار گرفتند .مطابق نت ایج آم اری ص ور گرفت ه تف او
معن یداری می ان روش پ ردازش تص ویر و دس تی در
اندازهگیری طول مشاهده نگردی د ( .)p>3/31ای ن مس ئله
نشان از توانایی جایگزینی روش پردازش تصویر ب همنظ ور
انج ام ان دازهگی ریه ای وق تگی ر دس تی در بررس ی
ویژگیهای جوانهزنی بذر را دارد.

بذر (آزاد ،هاشم و  )ILCوارد ش د .نت ایج تجزی ه وتحلی ل

تشکر و قدردانی

آم اری نش ان داد ک ه رق م  ILCب ا کمت رین ه دایت
الکتریک ی ،بیش ترین س رعت جوان هزن ی ،بیش ترین ط ول

ب دین وس یله نویس ندگان از حمای ت م الی دانش گاه

گیاهچه ،بیشترین شاخص وزن ی بنی ه ب ذر ،بیش ترین ط ول

کش اورزی و من ابع طبیع ی رام ین خوزس تان ق دردانی

ریشهچه ،بیشترین وزن خشک ریشه ،بیشترین وزن خش ک

مینمایند.

ساقهچه و بیشترین وزن خشک گیاه چ ه ب هعن وان بهت رین
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