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مقد مه
آفتابگردان ).Helianthus annuus L( یکی از مهمترین گیاهان 
دانه روغنی جهان مي باشد )Flagella et al., 2002(. بخش زیادی 
از میوه های این گیاه را که فندقه نامیده مي شللود، روغن تشکیل 
مي دهللد )Seiler, 1997(. دانه های روغنی پس از غات، دومین 
منبع غذایی اصلی در جهان به شللمار می آیند. باتوجه به اهمیت 
زراعللت آفتابگردان به عنوان یکی از نباتللات عمده صنعتی، در 
صورت توسعه آن در کشور سبب گسترش اشتغال فعال و مولد 
در صنایع روغن نباتی و بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام 
شده در بخش کشاورزی و جلوگیری از واردات بی رویه روغن 
و کنجاله خواهد شللد. سطح زیر کشت آفتابگردان در جهان در 
سال 2007 حدود 22 میلیون هکتار و میزان تولید آن 26 میلیون 
تن گزارش شللده است. همچنین سللطح زیر کشت آفتابگردان 
در ایللران در همین سللال حللدود 65000 هکتار و میللزان تولید 
 .)FAO-STAT Agriculture, 2009( آن 87000 تن بوده اسللت
فقللدان اطاعات علمللی کافی مربوط بلله خصوصیات فیزیکی 
بذر آفتابگردان و اسللتفاده نامناسللب از تجهیللزات فراوری بذر 
منجر به کاهش کارایی فراوری و افزایش خسللارت و ضایعات 
 در طی مراحل کاشللت، داشللت، برداشللت و فراوری مي شود 
)Baumler et al., 2006(. خصوصیللات فیزیکللی بذرها ازجمله 

صفللات مهم و تأثیرگذار در طراحی بسللیاری از ماشللین آالت 
کشللاورزی می باشند، بنابراین دسترسللی به اطاعات علمی پایه 
در رابطلله بللا خصوصیات فیزیکللی بذرها مانند طللول، عرض، 
ضخامللت، کرویت، حجم و وزن هزار بللذر که نقش مهمی را 
در شناسللایی ارقام مختلف و همچنیللن طراحی تجهیزات مورد 
نیاز کاشللت، داشللت، برداشللت، انتقللال، انبللار داری و فرایند 
 Calisir et al.,( محصول ایفا می کنند، ضروری به نظر می رسللد
2005(. با این حال بررسللی هایي کمللي در رابطه با خصوصیات 

فیزیکللي بذر اکثر گیاهان دانه روغنی از جمله آفتابگردان انجام 
نشده اسللت )Nel, 2001(. بررسی ها نشللان داده که ویژگی های 
فیزیکللی بللذر مانند انللدازه آن همبسللتگی کمی بللا برخی از 
 پارامترهللای کیفی بذر مانند درصد روغللن و پروتئین بذر دارد 

)Baldini et al., 1996(. در این رابطه در تحقیقاتی مشللخص شد 

که طول بذر و درصد پوسللت آن بیشللتر از عللرض و قطر بذر 
تحت تأثیر ارقام آفتابگردان قرار می گیرد )Nel,2001(. همچنین 
مطالعات نشللان داده است اندازه بذرهای آفتابگردان همبستگی 
مثبتللی با حجم و جرم بذر دارنللد )Alexander et al.,2001(. در 
آزمایشللی نیز برخی خواص فیزیکی بللذر کلزا در رطوبت های 
مختلف تعیین شده است )Eiman Mehr et al., 2006(. تحقیقات 
نشللان داده بللا آگاهللی از برخللی خصوصیات فیزیکللی بذرها 
 می توان دورگ ها و ارقام مختلف را طبقه بندی و تفکیک نمود 

.)Irtawange, 2000(

 جهت پیش بینللی پدیده های موجود در طبیعت، توزیع های 
آماری بسللیاری موجود مي باشد و باتوجه به ماهیت پدیده مورد 
نظر از توزیع ویژه آن اسللتفاده مي شود. هر کدام از این توزیع ها 
در شرایط خاصی به کار گرفته می شوند. توزیع نرمال1 در سطح 
بسللیار وسللیعی از تحقیقات آماری به کار می رود. توزیع ویبال2 
نیز یکی از مهم ترین توزیع ها در مبحث تئوری های معتبر و قابل 
اطمینان مي باشللد که در طی یک دهه گذشته بسیار مورد توجه 
بوده اسللت. این مللدل آماری برای پیش بینللی چگونگی توزیع 
در بسللیاری از پدیده های کشللاورزی و زراعی مورد اسللتفاده 
قرار گرفته که نتایج مطلوبی نیز از این پژوهش ها بدسللت آمده 
است، ازجمله این پژوهش ها می توان به بررسی استحکام الیاف 
 پنبلله در هنللد و پیش بینی انللدازه برخی از گیاهان اشللاره کرد 
)Weibull, 1951(. توزیع لگ نرمال3 در موارد بسللیار زیادی از 

آزمایش های دارای متغیرهللای تصادفی به کار می رود. مکانیزم 
لگاریتمی این توزیع به داده ها اجازه مي دهد توزیعی نزدیک به 

 .)Norman, 1985( حالت نرمال داشته باشند
جهت مدل سللازی ابعاد بذر در دورگ آفتابگردان هایسان 
35، هایسللان 33 در این تحقیق از سه توزیع آماری نرمال، لگ 
نرمللال و ویبال اسللتفاده گردید. بللرای تعییللن نیکویی برازش 
مدل های آماری نسللبت به داده های مشاهده شده از آزمون های 
به خصوصی اسللتفاده مي شللود. در ایللن مطالعه از سلله آزمون 
آماری کلموگرو-اسللمیرنو )Kolmogrov-Smirnov(، اندرسللون-

1- Normal distribution
2- Weibull distribution
3- Log normal distribution
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 )Chi-Square( و کای- اسللکوئر )Anderson-Darling( دارلینللگ
برای سنجش میزان مطابقت مدل های بدست آمده استفاده شد. 
آزمون کلموگرو- اسللمیرنو براسللاس بزرگ ترین تفاوت های 

عمودی بین توابع نظری و توزیع های تجمعی تجربی است. 
آزمون اندرسللون- دارلینگ آزمونی عمومی برای مقایسلله 
توابع حاصل از مشللاهده مي باشد. آزمون آماری کای- اسکوئر 
یکللی از قدیمی ترین روش های موجود بوده که برای نمونه های 
حاصللل از جوامع دارای توزیع معین کاربرد دارد. هدف از این 
مطالعه تعیین چگونگی توزیع اندازه بذر دورگ های آفتابگردان 
به کمک سلله توزیع آماری نرمال، لگ نرمال و ویبال، مقایسلله 
مدل های بدسللت آمده با یکدیگر و ارائلله بهترین مدل آماری 

بود.  

مواد و روش ها
این آزمایش به منظور بررسللی توزیع ابعاد بذر دورگ های 
آفتابگللردان به وسللیله مدل های آمللاری در پردیللس ابوریحان 

دانشللگاه تهران   اجرا گردید. بذر دورگ های 
آفتابگردان هایسللان 25 و هایسللان 33 که در این پژوهش مورد 
مطالعه قرار گرفتند از مؤسسلله تحقیقللات اصاح و تهیه نهال و 
بللذر کرج تهیه شللدند )جدول 1(. در ایللن مطالعه خصوصیات 
گوناگون فیزیکی بذر این دورگ های آفتابگردان شامل طول، 
عللرض، ضخامت، قطر هندسللی، کرویت، حجم، سللطح بذر، 
نسللبت عرض به طول و وزن هزار بذر در محتوای رطوبت بذر 
13 درصد )بر پایه وزن تر( محاسللبه شللدند. بللرای اندازه گیری 
طللول، عرض و ضخامللت بذرها تعللداد 150 عللدد از بذر هر 

دورگ مورد بررسللی را از توده بذر بطللور تصادفی جدا کرده 
 و بللا کولیس با دقت0/01 میلی متللر اندازه گیری ها به عمل آمد 
)Tabatabaeefar, 2003(. وزن هزار بذر نیز به وسیله ترازوی دقیق 

دیجیتال با دقت 0/01 گرم اندازه گیری شد.
  قطر هندسللی )Geometric diameter )Dg و درجه کرویت  
)Degree of sphericity (Ф  بللا اسللتفاده از روابط زیر محاسللبه 

:)Mohsenin, 1986( شدند
)رابطه 1( 

  
کلله در آن L، T و W به ترتیللب ارتفاع، عرض و ضخامت 

بذر بر حسب میلی متر می باشند.

)رابطه 2(   

 حجللم بللذر)V( و سللطح بللذر )S( بلله روش جیللن و بال 
)Jain and Bal, 1997( با استفاده از روابط زیر محاسبه شدند:

)رابطه 3( 

  
)رابطه 4(   

که در این رابطه نیز )B=)WT مي باشد.
نسللبت عرض به طول بذر )Ra( نیز براساس روش موداکو و 
فابورود )Maduako and Faborode, 1990( با رابطه زیر محاسللبه 

شد:
)رابطه 5(   

جدول 1- خصوصیات دورگ هاي آفتابگردان مورد آزمایش.
Table 1. Characteristics of sunflower hybrids evaluated in this study

تیپ رسیدگیطول دوره رشد )روز(طول دوره پر شدن دانه )روز(مبداءهیبریدشماره

دیررس6/458/109استرالیا هایسان133

زودرس4/383/95استرالیاهایسان225

1/z

بررسی توزیع تغییر ابعاد بذر  ...
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 بللرای هر یللک از سلله بعللد بللذر دو دورگ پارامترهای 
نرمللال  لللگ  نرمللال،  توزیع هللای  بللرای  مقیللاس  و  شللکل 
 )Matlab( متلللب  نرم افللزار   7/2 نسللخه  به وسللیله  ویبللال  و 
احتمللال چگالللی  تابللع  مطالعلله  ایللن  در  شللدند.   محاسللبه 

و  نرمللال  توزیع هللای   Probability Density Function )PDF(

لگ نرمال برای توصیف چگونگی توزیع بذر مورد استفاده قرار 
گرفته اند، که بر اساس روابط 6 و 7 بدست می آیند:

 
)رابطه 6(                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      
 π 2 واریانس وσ ،میانگین μ ،انحراف معیللار σ کلله در آن

معادل 3/14 مي باشد.

)رابطه 7(
   

تابللع چگالی احتمال )PDF( توزیع ویبال برای دو پارامتر آن 
به شکل زیر است:

)رابطه 8(   

 
کلله در آن x بعد بللذر )طول، عرض، ضخامت( بر حسللب 
میلی متللر، β > 0 پارامتللر مقیللاس و  α >0 پارامتللر شللکل 
 می باشللند. در ایللن مطالعلله بر اسللاس آزمون نیکویللی برازش 
)Goodness of fit(، ضرایللب آمللاری مناسللبی بللرای هللر یک 

 از توزیع هللای بللرازش شللده بلله کمللک نرم افزار ایللزی فیت 
)Esyfit. Ver. 5.1( محاسللبه گردیللد و همچنیللن بللرای آزمون 

نیکویی برازش مناسب از سه روش در نسخه 5/1 نرم افزار ایزی 
فیت استفاده کردیم.

براسللاس این آزمون هللا مدل برتر باید کمتریللن مقادیر این 
آزمون ها را به خود اختصاص دهد. 

آزمون آماری کلموگرو- اسللمیرنو بر اسللاس رابطه 9 بیان 
مي شود:

 )رابطه 9(                    

کلله در آن Xi مربللوط به بعد بللذر iام و n مربوط به تعداد 
آزمون ها مي باشد.

آزمون آماری اندرسللون- دارلینگ )AD( براسللاس روش 
اندرسللون و دارلینللگ )Anderson and Darling, 1954( بارابطه 

10 بیان مي شود: 
)رابطه 10( 

 
 آزمللون آمللاری کای- اسللکوئر نیللز بللا رابطلله 11 بیللان 

می گردد:
)رابطه 11(   

در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها و رسللم 
نمودارها از نرم افزارهای متلب و Easy Fit استفاده شد.

 
نتايج و بحث

خصوصیللات فیزیکللی اندازه گیری شللده در این پژوهش 
بللرای بللذر دو دورگ آفتابگردان هایسللان 25 و هایسللان 33 
در جدول 2 ارائه شللده اسللت. بللا توجه به ایللن نتایج اختاف 
آشللکاری بین اکثر خصوصیات فیزیکی اندازه گیری شده بذر 
دو دورگ آفتابگردان مورد بررسللی مشاهده شد )جدول 2(. بر 
این اسللاس دورگ زودرس هایسللان 25 از نظر سه خصوصیت 
اصلی طول، عرض و ضخامت بذر نسللبت به دورگ هایسان 33 
مقادیللر کمتری به خود اختصللاص داد. بنابراین به طور میانگین 
بیشللترین مقادیر برای طول بللذر )12/87 میلی متر(، عرض بذر 
)7/57 میلی متللر( و ضخامللت بللذر )5/52 میلی متللر( متعلق به 
دورگ متوسللط رس هایسللان 33 بود. همچنین دورگ هایسان 
33 کمترین طول بذر )6/36 میلی متر( را داشت اما از نظر عرض 
بذر و ضخامت بذر دورگ هایسللان 25 به ترتیب با 2/54 و 4/93 

حسین اورکی و همکاران
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میلی متر دارای کمترین مقدار بود. بنابراین در ساخت و طراحی 
ادوات و ماشین آالت جهت مراحل کاشت، برداشت و فراوری 
بذر شللامل، بوجاری و بسللته بندی باید به این خصوصیات بذر 

 .)Tabatabaeefar, 2003( توجه داشت
براسللاس نتایج حاصل از این پژوهش بذر دورگ هایسللان 
33 از انللدازه بزرگ تللری نسللبت به بللذر دورگ هایسللان 25 
برخوردار بود. بنابراین می توان از این فاکتور جهت جداسللازی 
و تفکیک بذر دو دورگ استفاده کرد. از آنجایی که اندازه بذر 
خصوصیتی مهم در تعیین کیفیت بذر ارقام مختلف گیاهان دانه 
روغنی به خصوص آفتابگردان مي باشللد، دسترسی به اطاعات 
کلی در مورد اندازه بذرها جهت تشخیص بذر مرغوب ضروری 
اسللت )Nel, 2001(. نتایج مندرج در جدول 2 نشان داد دورگ 
متوسللط رس هایسللان 33 مقادیللر بزرگ تللری از صفات قطر 
هندسللی، حجم، درجه کرویت و مسللاحت سطح بذر را نسبت 
به دورگ زودرس هایسللان 25 بلله خود اختصاص داد، اما وزن 
هزار بذر دورگ هایسان 25 بیشتر از دورگ هایسان 33 بود. در 
این تحقیق مقدار درجه کرویت برای بذر هایسللان 33 و هایسان 
25 به ترتیللب 0/58 و 0/55 تعییللن شللد. مقللدار درجه کرویت 
 برای اکثر مواد کشللاورزی بین 1-0/32 گزارش شللده اسللت 
)Mohsenin, 1986( کلله با نتایج حاصل از این آزمایش مطابقت 

دارد. همچنین در بررسی های انجام شده اختاف کمی از لحاظ 
صفت نسللبت عرض به طول بین دو دورگ آفتابگردان مشاهده 
شللد. باتوجه بلله این که از این لحاظ تفاوت آشللکاری بین بذر 
دورگ مورد بررسی مشاهده نشد، می توان از دیگر خصوصیات 
بذر این دو دورگ جهت تعیین بهترین مدل آماری در تشخیص 
خصوصیللات فیزیکی بذرهللای مختلف بهره بللرد. پارامترهای 
محاسللبه شده برای توزیع های آماری نرمال، لگ نرمال و ویبال 
در جدول 3 ارائه شللده اند. همان طورکه نشان داده شده است، 
بذر با ابعللاد بزرگ تر در توزیع های نرمللال و لگ نرمال دارای 
پارامترهای شللکل و مقیاس بزرگ تری مي باشللد، در حالی که 
در مورد توزیع ویبال بزرگ ترین پارامتر شللکل برای طول بذر 
دورگ هایسللان 25 بدسللت آمده و این در حالی است که طول 

بذر دورگ هایسللان 25 نسبت به دورگ هایسان 33 کوچک تر 
مي باشللد. با کمک سلله آزمون کلموگرو اسللمیرنو، اندرسون 
دارلینگ و کای اسکوئر مقایسه ای برای سنجش میزان مطابقت 
مدل های آماری نرمال، لگ نرمال و ویبال صورت پذیرفت که 
نتایج به طللور خاصه در جدول 4 ارائه شللده اند. جهت برازش 
میللزان انطباق مدل های به دسللت آمده در مللورد طول بذر در 
هایسللان 25 توسط آزمون های کلموگرو اسللمیرنو و اندرسون 
دارلینگ به ترتیللب کمترین میزان 0/039 و 0/23 به مدل توزیع 
نرمللال اختصاص یافللت. بنابراین بهترین مللدل جهت پیش بینی 
طول بذر دورگ هایسللان 25، توزیع نرمال مي باشللد که با نتایج 
حاصل از شکل 1- )الف( مطابقت دارد، در حالی که در آزمون 
کای اسکوئر کمترین میزان 3/25 به مدل توزیع لگ نرمال تعلق 
داشللت. بنابراین براسللاس این آزمون بهترین مللدل، لگ نرمال 
مي باشللد، اما باتوجه به نتایج جدول 4 و شللکل 1- )ب( بهترین 
مدل جهت پیش بینی طول بذر دورگ هایسللان 33، مدل توزیع 
نرمال مي باشللد که بللا نتایج حاصل از شللکل 1- )ب( مطابقت 
دارد. به طورکلی و باتوجه به نتایج این تحقیق بهترین مدل جهت 
پیش بینی طول بذر دورگ های آفتابگردان مورد بررسی در این 
پژوهش، مدل توزیع نرمال مي باشللد. بررسللی ها بللرای معرفی 
بهترین مدل جهت پیش بینی عرض بذر دورگ هایسان 25 نشان 
داد بر اسللاس آزمون های اندرسون- دارلینگ و کای- اسکوئر 
به ترتیب با مقادیر 0/52 و 7/33 بهترین مدل، نرمال مي باشللد که 
این موضوع در شللکل 2- )الف( نیز نمایش داده شللده اسللت. 
همچنین بر اسللاس مقادیرآزمون کلموگرو- اسمیرنو )0/062( 
مدل لللگ نرمال به عنوان بهترین مدل معرفی شللد. بهترین مدل 
ارزیابی شللده برای پیش بینی عرض بذر دورگ هایسللان 33 نیز 
براساس آزمون های کلموگرو- اسمیرنو و اندرسون- دارلینگ 
در جللدول 4 به ترتیب با مقادیللر 0/056 و 0/75 مدل نرمال بود 

نتایج در شکل 2- )ب( نیز نشان دهنده این موضوع بود. 
این درحالی است که براسللاس آزمون کای- اسکوئر مدل 
ویبال با مقدار 9/64 بهترین مدل بود. در نهایت براسللاس نتایج 
آزمون های برازش مدل های آماری، بهترین مدل آماری جهت 
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جدول 2- برخی خصوصیات فیزیکی بذر دو دورگ آفتابگردان هایسان 25 و هایسان 33.
Table 2. Some physical properties of two sunflower hybrids Hysun 25 and Hysun 33 seed.

جدول 3- پارامترهای برآورد شده توابع توزیع مختلف برای برخی خصوصیات فیزیکی بذر دورگ های آفتابگردان هایسان 25 و 
هایسان 33.

Table 3. Estimated parameters of different distribution functions for two sunflower hybrids, Hysun 25 and Hysun 33

)Hysun25( 25 هایسان)Hysun33( 33 هایسان
تعداد مشاهدات

No. of observation
مشخصات

Property خطای استاندارد 
SD

حداقل
MIN

حداکثر
MAX

 میانگین
Mean

خطای 
SDاستاندارد

حداقل
MIN

حداکثر
MAX

میانگین 
Mean

0.697.5710.999.520.806.3612.8710.41150
طول )میلی متر( 

 Length )mm(

0.732.546.824.890.744.027.575.55150
عرض )میلی متر( 
 Width )mm(

0.682.034.933.240.662.655.523.95150
ضخامت )میلی متر(

 Thickness )mm(

0.614.016.845.290.554.847.526.08150
قطر هندسی )میلی متر(

Geometricdiameter)mm(

0.050.410.700.550.060.450.970.58150
کرویت )درصد(

Sphericity )%(

28.0735.80173.4384.9132.7661.17230.89124.92150
حجم )میلی متر مکعب(
 Volume )mm3(

16.8045.13123.7875.7117.5662.11149.7299.08150
سطح بذر )میلی متر مربع(

Seed surface area )mm2(

0.070.270.770.510.090.371.190.53150
نسبت عرض به طول

Aspect ratio

5.6055.0057.2055.7013.1049.0050.0049.605
وزن هزار بذر )گرم(

Mass of 1000 seed )g(

)Hysun25( 25 هایسان)Hysun33( 33 هایسان
توابع توزیع

Distributions
مشخصات

Property )Scale( مقیاس)Shape( شکل)Scale( مقیاس)Shape( شکل

0.699.530.810.42Normalطول
Length

0.072.250.082.34Lognormal
9.8216.7510.7714.96Weibull
0.734.890.745.55Normalعرض

Width
0.151.580.131.7Lognormal
5.187.925.839.02Weibull
0.693.240.673.95Normalضخامت

Thickness
0.211.150.171.36Lognormal
3.505.654.207.00Weibull
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جدول 4- مقادیر آزمون های کلموگرو- اسمیرنو، اندرسون- دارلینگ و کای- اسکوئر برای مقایسه مدل های آماری
Table 4. Kolmogorov- Smirnov, Anderson- Darling and Chi- Squared criterion for comparison the statistic models.

)Hysun25( 25 هایسان)Hysun33( 33 توابع توزیعهایسان
Distributions

مشخصات
Property Chi- quaredAnderson- darlingKolmogrov-SmirnovChi- quaredAnderson- DarlingKolmogrov- Smirnov

3.750.230.03917.101.600.089)Normal( نرمال
طول

Length
3.250.290.04526.202.290.106)Lognormal( لگ نرمال

4.691.600.07930.202.340.109)Weibull( ویبال

7.330.520.06615.900.750.056)Normal( نرمال
عرض

Width
11.000.710.06210.591.090.081)Lognormal( لگ نرمال

20.221.190.0959.641.690.073)Weibull( ویبال

18.670.830.0586.330.900.062)Normal( نرمال
ضخامت

Thickness
24.650.960.0727.591.300.068)Lognormal( لگ نرمال

8.161.580.06913.751.210.071)Weibull( ویبال

پیش بینی ضخامت بذر دو دورگ آفتابگردان مشخص گردید، 
بهترین مدل برای بذر دورگ هایسللان 25 براسللاس آزمون های 
کلموگرو- اسمیرنو و اندرسون- دارلینگ به ترتیب با اختصاص 
مقادیللر 0/058 و 0/83، نرمال مي باشللد که با نتایج شللکل 3- 
)الف( مطابق بود. اما بر اساس آزمون کای- اسکوئر، مدل ویبال 
حائز کمترین میزان )8/16 (شللد و به عنوان بهترین مدل شناخته 
شللد. همچنین نتایج برازش تمام مدل های بدست آمده به وسیله 
سلله آزمون نشللان داد بهترین مدل برای پیش بینی ضخامت بذر 
دورگ هایسللان 33، مدل نرمال مي باشللد که این نتایج با نتایج 

شکل 3- )ب( نیز به اثبات رسید.

نتیجه گیری
توانایی ایجاد مدل ها جهت پیش بینی چگونگی توزیع اندازه 
بذرهای توده بذر به وسللیله توزیع های آماری مناسللب می تواند 
در بسللیاری از موارد مانند تشللخیص و شناسللایی بللذر ارقام و 
دورگ های مختلف، بررسللی کیفیت بذرها، تفکیک بذرهای 
مرغللوب با کیفیت باال از بذرهللای نامرغوب و با کیفیت پایین، 

طراحی ماشللین آالت و تجهیزات کشللاورزی، اعمال مدیریت 
مناسللب در فعالیت های کشللاورزی، افزایش کارایی و کاهش 
خسللارت و ضایعات در طی مراحل کاشت، برداشت و فراوری 
و مللوارد دیگر مفیللد واقع شللود. در این مطالعه از سلله توزیع 
آماری نرمال، لگ نرمال و ویبال برای مدل سازی ابعاد مشاهده 
شللده بذرهای دو دورگ آفتابگردان هایسللان 25 و هایسان 33 
استفاده شللد، سللپس میزان انطباق مدل های بدست آمده را در 
ارتباط با ابعاد مشاهده شللده بذرها به کمک سه آزمون آماری 
کلموگرو- اسللمیرنو، اندرسللون- دارلینگ و کای- اسللکوئر 
برازش گردید. به طور کلی براساس نتایج این پژوهش مشخص 
گردید دورگ هایسللان 33 حائز بیشللترین مقادیللر در ارتباط با 
خصوصیللات فیزیکی بذر بوده و از ابعاد بزرگ تری نسللبت به 

بذر دورگ هایسان 25 برخوردار بود. 
همچنین بررسی های نهایی در این مطالعه نشان دادند بهترین 
مدل آماری جهت تشخیص طول، عرض و ضخامت بذر هر دو 
دورگ آفتابگردان هایسان 25 و هایسان 33، مدل آماری نرمال 

مي باشد.

بررسی توزیع تغییر ابعاد بذر  ...



53

شکل 1- توابع چگالی احتمال توزیع طول بذر دورگ های آفتابگردان برای توزیع های نرمال، لگ نرمال و ویبال 
)الف( هایسان25 )ب( هایسان 33.

Fig.1. Distribution probability density functions for Normal, Lognormal and Weibull distributions: 

)a( Hysun25 length, )b( Hysun33 hybrids reed length.
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شکل 2- توابع چگالی احتمال توزیع عرض بذر دورگ های آفتابگردان برای توزیع های نرمال، لگ نرمال و ویبال 
)الف( هایسان 25 )ب( هایسان 33.

Fig.2. Distribution probability density functions for Normal, Lognormal and Weibull distributions: 

)a( Hysun33 width, )b( Hysun25 hybrids seed width. 
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شکل 3- توابع چگالی احتمال توزیع ضخامت بذر دورگ های آفتابگردان برای توزیع های نرمال، لگ نرمال و ویبال: 
)الف( هایسان 25 )ب( هایسان 33.

Fig.3. Distribution probability density functions for Normal, Lognormal and Weibull distributions: 

)a( Hysun33 thickness, )b( Hysun25 hybrids seed thickness.
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سپاسگزاری
بدین وسیله از زحمات و همکاری جناب آقای حسن اورکی 
که در تمام مراحل کار ما را یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی 

خللود را اعام می نماییم. همچنین از جناب آقای مهندس حمید 
جبللاری که در بهبود کیفیت این پژوهللش به ما کمک نمودند 

قدردانی می گردد.
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