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 ۶۵  ...هاي مرتبط با تأثير فصل کاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص: فر و همکارانلطفي  

  
    ايرانياهان زراعيگعلوم مجله 

  )۶۵‐ ۷۵ (  ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰وره د
  

  هاي مرتبط باتاثير فصل كاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص
  ).Brassica napus L(در ارقام مختلف كلزا  زنيجوانه

  
 *۵ سمانه متقي و۴سيد احمد سادات نوري ،۳راد، اميرحسين شيراني۲، غالمعلي اكبري۱فراميد لطفي

   پرديس ابوريحان، دانشيار و دانشجوي دکتري،استاديار  دانشجوي سابق كارشناسي ارشد،،۵، ۴ ،۲، ۱

   استاديار پژوهشي موسسه تهيه و اصالح نهال و بذر،۳ دانشگاه تهران

  )۸/۳/۸۷:  تاريخ تصويب‐۷/۱۱/۸۵: تاريخ دريافت(

  
  چکيده

  

رقم پر ١٢ هاي مرتبط با جوانه زني در جهت تعيين تاثير فصل كاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص

در سال نخست که در مزرعه انجام گرفت، .  انجام شد٨٤‐٨٥محصول كلزا بهاره، آزمايشي در سال هاي 

رقم كلزا بهاره در مزرعه تحقيقاتي موسسه اصالح و تهيه نهال، در دو فصل پاييز و بهار کشت شدند ١٢

زني استاندارد، بذرهاي حاصل از سال نخست به صورت هو در سال دوم و با استفاده از آزمون جوان

فاکتوريل و در قالب طرح کامال تصادفي تحت شرايط استاندارد قرار گرفتند تا توان رشد آنها در اتاقک 

در نهايت مشخص شد بذرهاي حاصل از دو فصل، از لحاظ صفات وزن . رشد مورد بررسي قرار گيرد

هاي عادي  ريشه اوليه و ساقه اوليه، شاخص بنيه گياهچه، تعداد گياهچهزني، طولهزار دانه، درصد جوانه

. دار تفاوت داشتندزني روزانه به طور معنيو غير عادي، متوسط جوانه زني روزانه و سرعت جوانه

همچنين اثر رقم بر شاخص هاي وزن هزار دانه، درصد جوانه زني، طول ريشه اوليه و ساقه اوليه و 

هاي عادي و غير عادي، متوسط جوانه زني روزانه و سرعت بنيه گياهچه، تعداد گياهچهگياهچه، شاخص 

بذرهاي توليدي از كشت پاييزه از نظر درصد جوانه زني، شاخص بنيه . دار بودجوانه زني روزانه معني

 در .گياهچه و ساير شاخص هاي مهم در بنيه بذر نسبت به بذرهاي توليدي از كشت بهاره برتري داشتند

 با داشتن وزن هزار دانه باال توانست از نظر بسياري از شاخص هاي اندازه RG405/02بين ارقام نيز رقم 

در اين آزمون مشخص شد كه صفت كاهش وزن . گيري شده نسبت به ساير رقم ها برتري داشته باشد

  . گرددبذر در  طي جوانه زني مي تواند به عنوان يك شاخص جهت تعيين بنيه بذر استفاده

  
  .بنيه بذر، كلزا، درصد جوانه زني،  شاخص بنيه گياهچه و فصل كاشت : كليدييهاواژه

  
  مقدمه

ترين گياهان يكي از مهم) Brassica napus(كلزا 
روغني است و از لحاظ سطح زير كشت پس از سويا مقام 

نخل  دوم و از نظر تامين روغن مصرفي بعد از سويا و
  . (Anonymous, 2003) ردروغني مرتبه سوم را دا

 ترينكيفيت بذر، به عنوان اندام تكثير گياهان و مهم
اي در توليد محصوالت زراعي نهاده توليد، از اهميت ويژه

برخوردار است و عملكرد مطلوب اين گياهان تحت تاثير 
 ,.Fox, 2001; Johnson et al) گيرداين پارامتر قرار مي

ذر کم کيفيت امكان پذير موفقيت در زراعت با ب. (2002
با ذخيره غذايي نا   و  ديده  آسيب بذرهاي كوچك،. نيست

كنند كه هاي ضعيفي در مزرعه ميمتعادل توليد گياهچه
بوده، تلفات بااليي  ها زيادحساسيت آنها نسبت به بيماري

. (Khajepur, 1999) داشته و عملكرد پاييني دارند
 ،٣، بنيه٢زنيد جوانه، درص١خصوصيات ژنتيكي، قوه ناميه

                                                                                     
1. Viability 
2. Seed Germinability 
3. Vigor 

 E-mail: samanehmottaghi@yahoo.com  ۰۹۱۲‐۵۳۶۷۳۰۶ :تلفن  سمانه متقي: مسئول نويسنده*
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۶۶

بذر از جمله  ميزان رطوبت، كيفيت انبارداري و عمر
 استفاده كه براي تعيين كيفيت بذر مورد مواردي هستند

ترين روش براي ارزيابي ابتدايي. (Fox, 2001)گيرند مي قرار
كيفيت بذر تعيين قوه ناميه تحت شرايط آزمايشگاهي 

 خوب باشند بين بذرهايي كه داراي قوه ناميه. باشدمي
زنند و در صد سبز  درصد در آزمايشگاه جوانه مي١٠٠‐٩٠

اي كه خوب بسترسازي شده باشد، حدود آنها در مزرعه
زني در هر چه از درصد جوانه.  درصد است٩٠‐٨٥

آزمايشگاه كاسته شود، از درصد سبز آنها در مزرعه با 
عوامل . (Copeland, 1976) شودشدت بيشتري كاسته مي

حيطي مانند خاك، اقليم، عمليات زراعي در دوره رشد و م
نمو گياه مادري از كاشت تا برداشت و دوره پس از 

 & McDonald) گذارندبرداشت، بر قوه ناميه بذر تاثير مي

Copelant, 1997) كه در اين بين شرايط آب و هوايي ،
رطوبت نسبي و بارندگي در دوران پر ، نظير درجه حرارت

 ,.Wood et al) دن دانه اهميت خاصي داردشدن و رسي

1980) .Tekrony & Elgi (1991) شرايط رشد گياه 
نهايت، مادري را بر روي اندازه و قدرت رشد گياهچه و در 

اظهار  Sajan et al. (2004) .عملكرد نهايي موثر دانستند
داشتند كه شرايط آب و هوايي در دوران پر شدن دانه 

  . ت  تاثير قرار دادناميه را تحگندم قوه 
ارقام بهاره كلزا به دليل مقاومت نسبي به سرما، عالوه 

گياهان . گردندبر كشت بهار، به صورت پاييزه نيز كشت مي
هاي متفاوتي از حاصله از اين دو تاريخ كاشت در زمان

ارند و ذگرا پشت سر ميفنولوژيک سال هر يك از  مراحل 
هاره ديرتر از كشت به طور طبيعي اين گياه در كشت ب

 پر شدن دانه شده و در نهايت  ودهيپاييزه وارد دوران گل
برخورد دوران . گردندديرتر وارد دوره رسيدگي كامل مي

پر شدن دانه با گرماي اواخر بهار و اوايل تابستان، عالوه بر 
كاهش كميت و كيفيت دانه از نظر روغن، منجر به ايجاد 

زني ر شده و با تاخير در جوانهت فيزيولوژيك در بذاختالال
بذر و كاهش رشد گياهچه حاصله، روي عملكرد نهايي 

  .(Perry & Harrison, 1997) گذاردتاثير منفي مي

Egli & Tekrony (1995) اثر تنش گرمايي در مرحله پر 
شدن دانه را بر روي قوه ناميه و قدرت رويش بذر در اتاقك 

راد مورد مطالعه قرار  درجه سانتيگ٣٨ و ٣٣ رشد با دماي
دادند و بعد از به پايان رسيدن دوره رسيدگي و با استفاده 

زني استاندارد، پيري زودرس و هدايت هاي جوانهاز آزمون
الكتريكي بذرهاي حاصل را از نظر قدرت بذر مورد مطالعه 

زني بر اساس نتايج به دست آمده، جوانه. قرار دادند
خصوصيات  رجه سانتيگراد بر د٣٨دمايدر استاندارد، فقط 

 ٣٣جوانه زني بذر اثر مخرب نشان داد و در مورد دماي 
بروز نكرد، اما در دو آزمون منفي درجه سانتيگراد اثر 

در همه  . اثر مخرب هر دو دما معني دار بود،ديگر
 . درجه سانتيگراد بيشتر بود٣٨دماي منفي آزمايشات اثر 

Angady & Umapathy (1997)تنش گرمايي را  نيز اثر 
روي خصوصيات چند ژنوتيپ كلزا مورد بررسي قرار دادند 

زني كه بر اساس نتايج به دست آمده از آزمون جوانه
دهي دهي و خورجيناستاندارد دماي باال در دوران گل

اين . توانست باعث كاهش كيفيت و كميت بذر گردد
زني بذرهاي به آزمايش نشان داد كه خصوصيات جوانه

دهي تحت تاثير  آمده از گياهاني كه در دوره گلدست
- نسبت به گياهاني كه در دوره خورجين،گرما قرار گرفتند

دهي با تنش گرما مواجه شدند خسارت بيشتري از خود 
 .نشان  دادند

تر بودن  به دليل كوتاه،بذر حاصل از كشت بهاره كلزا
 كاهش انتقال ه رشد و دوران پر شدن دانه، همچنيندور

مواد از اندام هاي رويشي به زايشي به دليل افزايش درجه 
 نسبت به ،رارت و تنش خشكي مقطعي در طول روزح

 كوچكتر با وزن هزار ي بذرها،بذرها حاصل از كشت پاييزه
-تر توليد ميکمدانه و مواد ذخيره اي به خصوص روغن 

 نشان داد Ahmadi (2000) نتايج حاصل از آزمايش. كنند
فرايندهاي انتقال مواد به دانه و تبديل آن به با اين كه 

ولي ساخت  هاي كوتاه مدت مقاوم استنشاسته به تنش
  ها قرارمواد فتوسنتزي به شدت تحت تاثير اين تنش

 Devi et al. (2003). يابدو كيفيت بذر كاهش مي گيردمي
طي آزمايشي بر روي خردل هندي بيان داشتند كه اندازه 

امل بر بنيه بذر تاثير دارد و بذرهايي كه ر و رسيدگي كذب
وزن بيشتر دارند قوه ناميه باالتر داشته و در آزمون هدايت 

 در تحقيقي ديگر كاهش. الكتريكي تراوش كمتري دارند
 روي ،وزن بذر كه در اثر تنش كم آبي به وجود آمده بود

. (Pollock & Ross, 1972) قدرت بذر اثر منفي داشت
وه بر تاثير بر روي استقرار گياه چه و تجمع اندازه بذر عال

ماده خشك، حتي قادر به تاثيرگذاري بر عملكرد نهايي 
تر تحقيقات نشان داد که بذرهاي كوچك. باشد ميگياه هم

تر همان توده  درصد از بذرهاي درشت١٩يك توده بذر، 
. (Hampton & Tekrony, 1995)عملكرد كمتري دارند بذر

ن آزمايش بررسي و مطالعه اثر فصل هدف از انجام اي
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 ۶۷  ...هاي مرتبط با تأثير فصل کاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص: فر و همکارانلطفي  

 رقم پر ١٢زني در كاشت بر روي خصوصيات جوانه
محصول كلزا بهاره، تعيين همبستگي بين خصوصيات موثر 

زني بذر و تعيين رابطه بين ميزان كاهش وزن بذر بر جوانه
  .زني با ساير خصوصيات اندازه گيري شده استطي جوانه

  
 هامواد و روش

زني بذر صل كاشت بر جوانهي تاثير فبه منظور بررس
ارقام پر محصول كلزا بهاره، آزمايشي به صورت فاكتوريل 
در قالب طرح پايه كامال تصادفي در چهار تكرار انجام 

، RGSOO3 ،AMICA ارقام عبارت بودند از. گرفت

OPTION500 ،HYOLA401 ،HYOLA330، HYOLA308 ،

KIMBERLY، ORS3150-3006،RG405/02  ،RG4403 ،

RG405/03 وPP401  اين ،كه جهت اعمال فصل كاشت 
پاييزه شامل  طي دو فصل كاشت ١٣٨٣ارقام در سال 

 ١١ تاريخ كاشت( و بهاره)  مهرماه١٤تاريخ كاشت (
در مزرعه موسسه تحقيقاتي اصالح و تهيه نهال  )اسفندماه

 تکرار و به صورت کشت دو رديفه بر روي پشته ٤در و بذر 
 و تاريخ شروع پر شدن دانه و زمان كشت شدهعريض 

رسيدگي كامل به طور دقيق يادداشت برداري و ثبت 
زمان ظهور اولين اولين خورجين به عنوان تاريخ . گرديد
پر شدن دانه و زمان زرد شدن اولين خورجين به شروع 

عنوان زمان رسيدگي در نظر گرفته شد و با استفاده از 
هر  ١دريافتي روز رشد هاي هواشناسي منطقه، درجهداده

 تكميل با. تيمار در دوران پر شدن دانه تعيين گرديد
انجام و پس از   برداشت هر يك از ارقام،مرحله رسيدگي

بوجاري، بذرها به دست آمده جهت انجام آزمايشات 
جهت تعيين درصد . زني به آزمايشگاه منتقل گرديدجوانه

 به وسيله بتثا و پايين  دماي رطوبت، از روش استاندارد
 ١٧ درجه سانتيگراد  به مدت ١٠٣±٢ در دماي ٢آون

به . (Abba & Lovato, 1998) استفاده گرديد ساعت
هاي مرتبط، منظور تعيين قوه ناميه و برخي ويژگي

زني بذرهاي داراي رطوبت مورد نظر در آزمون جوانه
المللي آزمون معيارهاي انجمن بين  مطابق با٣استاندارد

. (Abdul-Baki & Anderson, 1973)  گرفتند قرار٤بذر
 ١٠٠ تكرار ٤( بذر ٤٠٠بدين منظور براي هر تيمار تعداد 

                                                                                     
1. Growth Degree Day (GDD) 
2.  Low Constant Temperature Oven Method 
3.  Standard Germination Test 
4. International Seed Testing Association (ISTA) 

 تايي نيز به ١٠٠به صورت تصادفي جدا و هر تکرار ) تايي
 تايي به ١٠هر دسته .  تايي تقسيم گرديدند١٠ دسته ١٠

 .صورت جداگانه، با استفاده از ترازوي دقيق توزين شد
 جهت ١٠*٣٠*١٠دار با ابعاد يکي دربهاي پالستظرف

کشت انتخاب و پس از قرار دادن بستر کاغذي مرطوب در 
 ١٠ها، هر ظرف با استفاده از قطعات پالستيکي به ته ظرف

  سپس بذرها روي بستر كاغذ. قسمت تقسيم شدند
هاي كشت شدند، به شکلي که هر زني درون ظرفجوانه

قيق مشخص شده  تايي که وزن آن به صورت د١٠دسته 
 روز در ٧به مدت  هاظرف. در يک بخش قرار گيرد بود،

 ٢٥±٢دماي  با) indoosaw-6785مدل (٥داخل اتاقك رشد
درجه سانتيگراد و در شرايط تاريکي قرار گرفتند، به 

 تيمار مورد آزمايش قرار گرفت و ٤طوري که در هر نوبت 
بذر شمارش تعداد . در هر طبقه يک تکرار قرار داده شد

براي اين منظور  جوانه زده به صورت روزانه انجام گرفت و
بذرهايي جوانه زده محسوب شدند که طول ريشه اوليه 

هايي مانند متوسط ويژگي. متر بود ميلي١آنها حداقل 
كه ) تعداد بذر جوانه زده در هر روز (٦زني روزانهجوانه

طه باشد با استفاده از رابزني ميشاخصي از سرعت جوانه
  : (Hunter, et al., 1984) زير تعيين گرديد

    

  درصد جوانه زني
تعداد روزها تا رسيدن به حداكثر 

  زنيجوانه

متوسط جوانه زني = 
  روزانه

  

 كه شاخصي از ٧زنيهمچنين متوسط زمان جوانه
گردد با استفاده از زني محسوب ميسرعت و شتاب جوانه

  :(Ellis & Roberts, 1981) فرمول زير محاسبه گرديد
  

(nd)∑  

n∑  
  )روز(متوسط زمان جوانه زني= 

  

 تعداد n تعداد روزپس از شروع آزمايش، dكه در آن 
 تعداد كل بذرهاي جوانه ∑n و dبذرهاي جوانه زده تا روز 

 كه عكس متوسط ٨زني روزانهسرعت جوانه. باشدزده مي
 ,Maquire) باشد، نيز محاسبه گرديدزني روزانه ميجوانه

زني نهايي  پايان اجراي آزمون، درصد جوانهپس از. (1962
. تعيين گرديد) تعداد بذرهاي جوانه زده در روز هفتم(

                                                                                     
5. Germinator. 
6. Mean Daily Germination 
7. Mean Time to Germination 
8. Daily Mean Germination 
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  بر مبناي٢ و غيرعادي١هاي عاديهمچنين تعداد گياهچه
 المللي آزمون بذر مشخص گرديدمعيارهاي انجمن بين
(Anonymous,2003). گيري بنيه گياهچهبه منظور اندازه،   

 تايي که به طور کامل داراي گياهچه ١٠هاي از بين دسته
از هر تيمار انتخاب و )  گياچه٣٠( دسته ٣ ،طبيعي بودند

پس از تعيين طول ساقه و ريشه اوليه و طول گياهچه، به 
 درجه سانتيگراد درون آون ٧٥ ساعت در دماي ٢٤مدت 

قرار گرفتند و با استفاده از ترازوي دقيق وزن خشک 
درصد ( سپس با استفاده از رابطه.  تعيين شدگياهچه
 ٣گياهچه، شاخص بنيه )وزن خشك گياهچه ×زنيجوانه

  .(Ellis & Roberts, 1981) محاسبه شد
هاي مرتبط كه در اكثر در اين آزمون عالوه بر شاخص

زني بذر مرسوم است و در باال ذكر شد، آزمايشات جوانه
نيز زني  جوانهشاخص ديگري به نام درصد كاهش مواد طي

 فرمول بدين منظور ازمحاسبه گرديد كه توسط نويسنده 
  : زير استفاده گرديد

  

  ) بذر٣٠خشكوزن ‐  گياهچه٣٠وزن خشك(×١٠٠
   بذر٣٠وزن خشك

  

درصد كاهش = 
  وزن بذر

) براي محاسبه وزن خشك بذر از فرمول )
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ×−

100
HDD  

 Hحالت طبيعي و  وزن بذر در Dاستفاده گرديد كه در آن 
  .درصد رطوبت بذر است

هاي به دست آمده پس از بررسي چولگي، داده
كشيدگي و نرمال بودن و اعمال تبديل مناسب با استفاده 

) رقم و دو فصل كاشت١٢( ٢×١٢ ازيك آزمايش فاكتوريل
بر مبناي طرح پايه كامال تصادفي با چهار تكرار تجزيه و 

ها به ا، مقايسه ميانگينهبراي كليه ويژگي. تحليل شدند
 افزارروش دانكن انجام و محاسبات آماري با استفاده از نرم

SAS(ver 6.12)انجام شد .  
  

  ثنتايج و بح
بر اساس نتايج به غير از طول كل گياهچه و متوسط 

ساير صفات تحت تاثير فصل  زني،زمان الزم براي جوانه
داد رقم نيز، به جز در مورد تع .كاشت قرار گرفتند

هاي عادي و غير عادي و متوسط زمان الزم براي گياهچه
  .زني، بر ساير صفات اثر معني دارگذاشتجوانه

  ريشه  طول   زني،جوانه  درصد   دانه، صفات وزن هزار

                                                                                     
1. Normal Seedling  
2. Abnormal Seedling 
3. Seedling Vigor Index 

زني، اوليه، طول ساقه اوليه، درصد كاهش وزن طي جوانه
شاخص بنيه گياهچه، تعداد گياه چه عادي و درجه روز 

، و ٠١/٠تي در دوره پر شدن دانه در سطح د دريافشر
زني روزانه و صفات تعداد گياهچه غيرعادي، سرعت جوانه

 تحت تاثير فصل ٠٥/٠زني روزانه در سطح متوسط جوانه
  ). ٢ و ١هاي جدول( كاشت قرار گرفتند

تفاوت ارقام از نظر صفات طول ريشه اوليه، طول ساقه 
، شاخص بنيه زنياوليه، درصد كاهش وزن طي جوانه
 و از نظر وزن ٠١/٠گياهچه و طول كل گياهچه در سطح 

هزار دانه، سرعت جوانه زني روزانه، متوسط جوانه زني 
روزانه و درجه روز رشد دريافتي در دوره پر شدن دانه در 

  ).٢ و ١هاي جدول( معني دار بود ٠٥/٠سطح 
زني، طول ساقه اوليه، اثر متقابل نيز بر درصد جوانه

ص بنيه گياهچه و متوسط زمان الزم براي جوانه زني شاخ
 و بر تعداد گياهچه عادي، طول ريشه اوليه ٠١/٠در سطح 

 ).٢ و ١هايجدول(  معني دار بود٠٥/٠و گياهچه در سطح 
وزن هزار دانه در كشت پاييزه نسبت به كشت بهاره 

توان به باالتر دليل اين اختالف را مي). ٣جدول(باالتر بود 
 ميزان فتوسنتز جاري به دليل باالتر بودن سطح بودن

در طول دوره رشد و ) سطح برگ باالتر(فتوسنتز كننده 
دوام بيشتر طول دوره پرشدن دانه در مورد كشت پاييزه و 
  با توجه به همبستگي باال و مثبت وزن هزار دانه 

  نسبت داد) = ٦٧/٠r(با طول دوره پر شدن دانه 
(Azizi et al., 1999)  ) ٥جدول(.  

 HYOLA401 و RG405/02در بين ارقام نيز رقم 
ترين  پايينAMICAباالترين ميانگين وزن هزار دانه و رقم 

تفاوت بين وزن ). ٣ جدول( وزن هزار دانه را توليد كردند
تواند تحت هزار دانه توليدي عالوه بر منشاء ژنتيكي، مي

دن تاثير عوامل مختلفي از جمله طول مدت دوران پر ش
ها به طرف بذر، دانه، قدرت انتقال مجدد مواد از ساير اندام

درجه حرارت در زمان پر شدن دانه و محل قرار گيري بذر 
هاي محققان بر اساس يافته. روي گياه مادري قرار گيرد

ديگر، در تاريخ كاشت بهاره به علت اين كه حرارت تجمعي 
تري فراهم الزم براي ورود به فاز زايشي در زمان كوتاه

تر شده و گياه فرصت كمتري گرديده، دوره رشد گياه كوتاه
براي توليد برگ دارد كه منجر به كاهش فتوسنتز جاري 

همچنين بين شاخص . (Genter & Jones, 1970) گرددمي
سطح برگ و مدت زمان بين زمان كاشت تا رسيدن به 
مرحله زايشي، كه در ارقام مختلف متفاوت بود، همبستگي 

  .(Singletary et al., 1994) داري وجود داردمثبت و معني
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 ۶۹  ...هاي مرتبط با تأثير فصل کاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص: فر و همکارانلطفي  

   تجزيه واريانس برخي صفات دوازده رقم کلزا تحت تاثير دو فصل كاشت‐١جدول 
 ميانگين مربعات

 وزن هزار دانه طول ريشه اوليه طول ساقه اوليه طول كل عادي تعداد گياهچه تعداد گياهچه غيرعادي
درجه 
 آزادي

 منبع تغييرات

*٩٦/٠ ٥١٠/٤١٢** ٤٤٩/٤  ns **فصل كاشت ١ ٦٤٤/٧** ٨٨/١٤** ٠٥/٨ 
٢٦٥/٢  ns ٢٣٧/٣١  ns **رقم ١١ ٤٢٥/٠** ٧٧/٥** ٦٠٧/١** ٩٥/٥ 
٨٧٨/٣  ns ٢٨٣/٣٧  * *٠٨٢/٠ ٣٦/٢* ١٠١/١** ٧٣/٢  ns ١١ 
٧٢ ٢٠٥١/٠ ٩٩/٠ ٢٢/٠ ٢٢/١ ٤٥٥/١٨ ٠٣٤/٢ 

  اثر متقابل
 خطا

٠٦/١٤ ٥٦/١٠ ٣٧/٨ ١٠/٧ ٧٣٧/٤ ٩٧/٢٠ % C.V. 
  .داري غيرمعني ns  و ٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار در سطوح ** و *

  

  
   تجزيه واريانس برخي صفات دوازده رقم کلزا تحت تاثير دو فصل كاشت‐٢جدول 

 ميانگين مربعات

درجه روز رشد در 
 دوره پر شدن دانه

 درصد كاهش وزن
 طي جوانه زني

 زنيانهسرعت جو
 روزانه

  متوسط زمان
 جوانه زني

متوسط 
زني جوانه

 روزانه

شاخص بنيه 
 گياهچه

درصد 
 زنيجوانه

درجه 
 آزادي

 منبع تغييرات

**٠٠٠٠٨٢٤/٠ ٠٠/٦** ٩/٧٦٢٦٨  * ٠٤٩/٠  ns *فصل كاشت ١ ١٩٢/٠** ٠٢٧/٠ ** ٠١/٢٠ 
* ٠١٢٣/٠ ٠٠٠٤٠٥/٠** ٠٢/٣** ٦/٥٣٦٠٠  ns *رقم ١١ ٠٣٦/٠** ٠٠٣/٠**   ٤٤٢/١٨ 
٥/٤٠٥٧٦ ns ٣٢/٣  ns ٠٠٠٠١٩/٠  ns *٣٢٣/١٢ ٠٩٥١/٠  ns  **اثر متقابل ١١ ٠٢٢/٠** ٠٠٢/٠ 
 خطا ٧٢ ٠٠٨/٠ ٠٠٠٥٨/٠ ٥٩/٨ ٠٤٥/٠ ٠٠٠٠٣٩/٠ ٠١/١ ٢/٢٥٠٤٧

٠٩٢/٠ ٥٣/١٠ ٨٦/٨ ٢٥/١٥ ٣٥/١٧ ٨٠/٣ ٦١/١٨ % C.V. 
    غير معني داريns  و ٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار در سطوح ** و *

  
  

  ين برخي صفات تحت تاثير فصل كاشت و رقم مقايسه ميانگ‐٣جدول 

 ميانگين 
درجه روز رشد دوران 

 پر شدن دانه
درصد كاهش وزن 
 در  طي جوانه زني

- متوسط جوانه
 زني روزانه

سرعت جوانه 
 زني روزانه

 تعداد گياهچه 
 غير عادي

 وزن هزار دانه
(gr) 

 مارهايت

        فصل كاشت
٩٢/٨٨٥ a ٦١/٢٨  a ٣٥/٣٦  a ٠٣٣/٠   b  ٦/٥ b ٣٨٤/٣ a (I1)                    پاييزه 
٩٢/٨١٤ b ٢٥/٢٤  b ٨٠/٢٩  b ٠٣٩/٠  a ٠/٨  a ٨١٩/٢ b  (I2)                    بهاره 
 رقم       

 ٢٨/٨٤٧ bc  ٣/٣٢ abc ٦٥/٢٤  bc ٠٤٥/٠   a ٢٥/٦ a ١٨/٣ b (V1)            RGSOO3 
 ٥٠/٧٥٨ d  ٢٠ /٤٧ c ٩٦/٢٨  bc ٠٣٨/٠  ab ٣٨/٨  a ٧٤/٢ e (V2)              AMICA 

 ١٢/٨٥١ abc  ٤١/٢٥ abc ٥٢/٣٣  abc ٠٣٤/٠  abc ٨٨/٧   a ١٥/٣  bc (V3)       OPTION500 
 ٩٢/٨٦٥ abc  ٣٣/٣٤ a ٠٢/٤٧  a ٠٢١/٠  c ٥٠/٨  a ٤٥/٣  a (V4)       HYOLA401 

٢١/٨٦١  abc   ٣٥/٢٦  abc ٥٩/٣٧  abc ٠٣١/٠  abc ٢٥/٧  a ١٧/٣  bc (V5)       HYOLA330 
٢٤/٨٣١  bcd ٥٩/٢٦  abc ٤٩/٣٩  ab  ٠٢٨/٠ bc ٦٢/٧  a ٨٥/٢  de (V6)       HYOLA308 
٨٠/٨٠٠  cd ١/٢٧ ab ٦٩/٣٥  abc ٠٤٠/٠  ab ٥٠/٦  a ٨٥/٢  de (V7)      KIMBERLY 
٢٢/٨٢٥  cd ١/٢٨  ab ٧٦/٢٦  bc ٠٤٢/٠  ab ٨٨/٥  a ١٢/٣  bc (V8)                 PP401 
٥٩/٨٤٩  bc ٢٩/٢٥  bc ٢٥/٢٤  c ٠٤٤/٠  ab ٥٠/٦  a ٩٣/٢  cde (V9)  ORS3150-3006 
٦٥/٩٠٤  ab ٧/٢٧  ab ٠٣/٣٨  abc ٠٣٠/٠   abc ٥٠/٥  a ٢٠/٣  b (V10)            RG4403 
٩٩/٨٤٩  abc ٨/٢٢  bc ٤٨/٢٨  bc ٠٤١/٠  ab ٢٨/٥  a ٠٨/٣  bcd (V11)         RG405/03 
٢٥/٩٢٧  a ٣٥ a ٥٢/٣٢  abc ٠٣٦/٠  abc ٠٠/٦  a  ٤٩/٣ a    (V12)         RG405/02 

  . درصد اختالف معني دار ندارند٥در هر ستون تيمارهايي كه حداقل در يك حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح 
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۷۰

از نظر اثر متقابل رقم و فصل كاشت نيز رقم 
RG405/02 كشت شده در پاييز باالترين و رقم AMICA 

ترين وزن هزاردانه را توليد كشت شده در بهار پايين
 در كشت پاييزه RG405/02ه ذكر است رقم الزم ب. نمودند

درجه  در كشت بهاره پايين ترين AMICAباالترين و رقم 
  .دوران پر شدن دانه را داشتند ي طيروز رشد دريافت

زني بذرهاي بر اساس نتايج به دست آمده، درصد جوانه
داري باالتر از درصد حاصل از كشت پاييزه به طور معني

با توجه به .  از كشت بهاره بودزني بذرهاي حاصلجوانه
-دار بين وزن بذر و درصد جوانههمبستگي مثبت و معني

دار از يك طرف و همبستگي مثبت و معني) = ٤٦/٠r( زني
 بين اين صفت با درجه حرارت دريافتي طي پر شدن دانه

)٦٨/٠r = (توان باال بودن درصد جوانهاز طرف ديگر، مي-
زه را به باال بودن وزن هزار زني بذرها حاصل از كشت پايي

دانه و رسيدگي كامل بذرها و عدم برخورد دوران رسيدگي 
و پر شدن دانه با گرماي اواخر بهار و اوايل تابستان نسبت 

در بين ارقام نيز ). ٥جدول( (Hatami et al., 2002) داد
- بيشترين درصد جوانهRG405/02 و رقم RG4403رقم 

الزم به ذكر است اين دو . دزني را به خود اختصاص دادن
رقم به طور متوسط باالترين درجه روز رشد دريافتي طي 

 KIMBERLYرقم). ٣جدول( دوره پر شدن دانه را داشتند

با . زني را به خود اختصاص دادترين درصد جوانهنيز پايين
و  RG405/02رقم ، RG4403متقابل نيز رقم  بررسي اثر

 رقمالترين و با در كشت پاييزه HYOLA330رقم 
AMICA و رقم KIMBERLY ترين  پايين،در كشت بهاره

 .Green et al . )٤جدول( زني را داشتنددرصد جوانه

با مطالعه و بررسي اثر تاريخ كاشت بر روي  (1966 ,1965)
 گياهان حاصل از تاريخ  کهكيفيت بذر سويا دريافتند

كاشت زودهنگام به علت  قرارگيري در يك دوره گرم و 
آب و هواي خشك در زمان پر شدن دانه، بذرهاي با قدرت 

 Sharma & Anderson (2003) .رويش پايين توليد نمودند
نيز اظهار كردند كه شرايط آب وهوايي منطقه در زمان پر 

 .زني گندم مؤثر استشدن دانه بر روي درصد جوانه
Franca et al. (1993)  نيز بيان داشتند كه كاهش وزن و

مرحله  ي در بذر سويا كه در اثر تنش خشكي درچروكيدگ
ر زني، قابليت بقاء بذجوانه رسيدگي پديد آمده بود، درصد
   .و قدرت رويش بذر را كاهش داد

با اين كه بذرهاي حاصل از كشت پاييزه توانستند 
هاي اوليه بلندتري نسبت به بذرهاي حاصل از كشت ريشه

قه اوليه بذرهاي بهاره توليد كنند، با اين حال طول سا
حاصل از كشت بهاره بيشتر از طول ساقه اوليه بذرهاي 

 ،از لحاظ طول كل گياهچه. حاصل از كشت پاييزه بود
بذرهاي حاصل از هر دو فصل كاشت در يك گروه قرار 
گرفتند، که نشان دهنده تاثير پذيري باالي اين صفت از 

 RG405/02در بين ارقام نيز، رقم . باشدژنوتيپ گياه مي
ترين طول ريشه اوليه را  پايينAMICA رقمباالترين و 

 و رقم AMICAساقه، رقم  در مورد طول. داشت
HYOLA308 و رقم باالترين RGSOO3 و رقم PPP401 

رقم  . ترين طول ساقه اوليه را به خود اختصاص دادندپايين
RG405/02ترين و رقم  در كل طويلKIMBERLY 

در بررسي اثر متقابل . کردندتوليد ترين گياهچه را كوتاه
   در كشت پاييزهRG4403   وRG405/02نيز رقم 

ترين  در کشت بهاره، كوتاهAMICAترين و رقم طويل
از نظر طول ساقه  ).٤جدول( ريشه اوليه را توليد كردند

 ، در کشت بهارهAMICA و OPTION500اوليه، رقم 
ترين تاهدر كشت پاييزه، كو HYOLA401بلندترين و رقم 

هاي از نظر طول كل گياهچه، رقم. ساقه اوليه را داشتند
RG405/02  وOPTION500  در كشت پاييزه بيشترين و

ترين طول در کشت بهاره پايين KIMBERLYرقم 
وزن هزار دانه باال در اين ). ٣جدول( گياهچه را داشتند

ها و باالتر بودن درجه روز رشد دريافتي در زمان پر رقم
- مي،شدن دانه كه باعث رسيدگي كامل اين بذرها گرديده

. تواند دليلي بر باال بودن قدرت رشد و طول گياهچه باشد
و  گرددطول گياهچه معياري از بنيه گياهچه محسوب مي

هاي گياهي همبستگي بااليي بين طول در بسياري از گونه
چه و بنيه بذر مشاهده شده است، بنابراين از آن به گياه

عنوان معياري براي ارزيابي رشد گياهچه و بنيه بذر 
 .(Hampton & Tekrony, 1995) گردداستفاده مي

Sawan et al. (1999) گزارش كردند كه افزايش بنيه بذر 
توان به را مي) طول گياهچه و ريشه اوليه و ساقه اوليه(

تحقيقات ساير محققين نيز . ر نسبت دادافزايش وزن بذ
دهد كه وزن بذر بر روي طول گياهچه تاثير نشان مي

هاي داشت به طوري كه بذرهاي داراي وزن باالتر گياهچه
 Elliott & Saskatoon Research) بلندتري ايجاد كردند

Center, 2003) .اساس تحقيقات بر Abba & Lovato 

يك شاخص مهم جهت تواند ميطول گياهچه  (1998)
ظهور گياهچه در مزرعه و تفاوت موجود بين  بينيپيش
همچنين مشخص شده است كه رشد . هاي بذر باشدتوده
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 ۷۱  ...هاي مرتبط با تأثير فصل کاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص: فر و همکارانلطفي  

گيري قدرت تواند معيار خوبي براي اندازهريشه اوليه مي
رويش بذر باشد، زيرا اگر گياهچه نتواند يك سيستم 

قابل اي قوي ايجاد كند، امكان بقاي آنها به طور ريشه
  .(Wood et al., 1980) يابداي كاهش ميمالحظه

بذرهاي به دست آمده از كشت پاييزه به طور متوسط 
شاخص بنيه گياهچه باالتري نسبت به بذرهاي به دست 

در بين ارقام نيز رقم . آمده از كشت بهاره داشتند
RG405/02 و رقم HYOLA401 داراي باالترين و رقم 

KIMBERLYترين شاخص بنيه گياهچه   داراي پايين
حاصل از كشت  RG405/02و  HYOLA401رقم . بودند

 حاصل از كشت بهاره AMICAپاييزه باالترين و رقم 
). ٤جدول( شاخص بنيه گياهچه را داشتند ترينپايين

 و مثبت  اين صفت با وزن هزار دانهدار  معنيهمبستگي 
)٦٩/٠= r( ، هدوره پر شدن داندرجه روز رشد دريافتي 
)٤٥/٠=r (زنيو درصد جوانه )٤١/٠= r (تواند باال بودن مي

آن را در رابطه با بذرهاي توليدي توسط گياهان كشت 
. )٥جدول (شده در پاييز و ارقام ياد شده توجيه كند

Makawi et al. (1999)  همبستگي بااليي براي شاخص
زني و زني نهايي، سرعت جوانهگياهچه با درصد جوانهبنيه 
گزارش  ان قدرت رويش و ظهور گياهچه در مزرعهميز

  .كردند
بر اساس نتايج به دست آمده، تعداد گياهچه هاي 
عادي حاصل از بذرهاي به دست آمده از كشت پاييزه 

 ظارقام نيز از لحا. بود بيشتر از تعداد ناشي از كشت بهاره
 و RG4403هاي اين صفت در سه گروه قرار گرفتند و رقم 

AMICAترين تعداد تند به ترتيب باالترين و پايين توانس
حاصل از كشت  PP401 رقم. گياهچه عادي را توليد كنند

 حاصل از كشت بهاره AMICAپاييزه باالترين و رقم 
در  . )٤جدول( ترين تعداد گياهچه عادي را داشتندپايين

هاي عادي با گيري شده، تعداد گياهچهبين صفات اندازه
درجه روز رشد دريافتي طي ، )r =٣١/٠( وزن هزار دانه

) r =٤٩/٠( زنيو درصد جوانه) r =٦١/٠( دوره پر شدن دانه
هاي غيرعادي همبستگي مثبت و با صفت تعداد گياهچه

)٨٩/٠‐= r (همبستگي منفي نشان داد)  ٥جدول(.  
هاي غير عادي حاصل از بذرهاي به تعداد گياهچه

 ناشي از كشت بيشتر از تعداد دست آمده از كشت بهاره
بود، اما ارقام در مورد اين صفت در يك گروه قرار  پاييزه
 OPTION500 و AMICAبذرهاي ارقام  ).٣جدول(گرفتند

 PP401حاصل از كشت بهاره بيشترين و بذرهاي ارقام

ترين تعداد گياهچه غيرعادي پايين حاصل از كشت پاييزه
كاشت در  تفاوت بين بذر ناشي از دو فصل .را توليد نمودند
توان به نارس بودن هاي غيرعادي را ميتوليد گياهچه

بهاره در اثر كوتاه بودن فصل برخي از بذرها در كشت 
دوران پر شدن رشد، کاهش درجه روز رشد دريافتي طي 

برخورد دوران پر شدن و رسيدگي بذرهاي همچنين دانه و 
  .ي اواخر خرداد و اوايل تير نسبت دادبا دماي باال
 يزني بذرها متوسط زمان الزم براي جوانهظااز لح

حاصل از هر دو فصل كاشت در يك گروه آماري قرار 
گرفتند ولي ارقام به سه گروه تقسيم شدند كه باالترين و 

زني به ترتيب به ترين  متوسط زمان الزم براي جوانهپايين
 بررسي اثر .مربوط بود RG405/02و  AMICAارقام 

حاصل از  RG4403 دهد که رقممتقابل نيز نشان مي
حاصل از کشت  RG405/02 کشت پاييزه باالترين و رقم

 زني نياز داشتندزمان الزم را براي جوانهترينپاييزه پايين
  ).٤جدول(

Larsen et al. (1998) متوسط زمان الزم براي جوانه-
زني را به عنوان شاخصي برخوردار از همبستگي قوي با 

هور گياهچه كلزا و نخود ظيزان درصد سبز مزرعه و م
  .فرنگي در مزرعه گزارش كرد

زني بذرهاي به دست آمده از كشت بهاره سرعت جوانه
با توجه به .  داشتندزانه باالتري نسبت به كشت پاييزهرو

اين كه اين شاخص بيان كننده مدت زمان الزم براي 
نسبت زني سرعت جوانهبا جوانه زدن تك بذر است و 

نتيجه گرفت كه بذرهاي حاصل از توان مي عکس دارد،
كشت پاييزه قدرت و سرعت بيشتري براي جوانه زدن 

 RGSOO3در بين ارقام نيز رقم . (Maguire, 1962) دارند
زني  سرعت جوانهترينپايين HYOLA401باالترين و رقم 

بذرهاي حاصل از رقم ). ٣جدول(روزانه را داشتند 
RGSOO3ن و بذرهاي حاصل از  در كشت بهاره باالتري

ترين حاصل از كشت پاييزه پايين HYOLA401 رقم
اين شاخص . از خود نشان دادند زني روزانه راسرعت جوانه

 )r=‐٣٠/٠(داري با وزن هزار دانه همبستگي منفي و معني
 از خود نشان داد )r=‐٣٨/٠( بنيه گياهچه  شاخصو
  ).٥جدول (

  بذرهاي به دست زني روزانه نيزاز نظر متوسط جوانه
 زني روزانه باالتريآمده از كشت پاييزه متوسط جوانه

 در بين ارقام نيز). ٣جدول( نسبت به كشت بهاره داشتند
ترتيببه   ORS3150-3006 رقم  و    HYOLA401 رقم 
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 ۱۳۸۸، ۱، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۷۲

   ميانگين برخي صفات تحت تاثير متقابل فصل کاشت و رقم‐٤جدول 
شاخص بنيه 
 گياهچه

طول کل 
)cm( 

ساقه طول 
 )cm(اوليه 

طول ريشه 
 )cm(اوليه 

متوسط زمان الزم براي 
 )روز(جوانه زني 

تعداد گياهچه 
 عادي

زني درصد جوانه
(%) 

 رقم
  فصل
 کاشت

a-e ٢٥٣/٠ a-f ١٢/١٥ fgh ٩/٤ a-d ٢/١٠ abc ٨٠/١ ab ٥/٩٢ abc٢٥/٩٧ RGSOO3 
b-f ٢٣٨/٠ def ١٨/١٤ c-h ٤/٥ c-h ٨/٨ bcd ٤٤/١ ab ٠/٩٣ abc ٧٥/٩٧ AMICA 
ab ٢٧٨/٠ a ٩/١٦ fgh ٠/٥ ab ٠/١١ cd٣٩/١ a ٢٥/٩٤ abc ٢٥/٩٦ OPTION500 
ab ٢٧٢/٠ c-f ٦٨/١٤ h ٧/٤ a-e ٠/١٠ bcd ٤٢/١ a-d ٧٥/٨٩ ab ٠/٩٩ HYOLA401 
b-f ٢٤٦/٠ a-f ٢٥/١٥ c-h ٤/٥ a-e ٨/٩ a-d ٥٣/١ a-d ٥/٩٥ a ٥/٩٩ HYOLA330 
ghi ٢٠١/٠ c-f ٦٨/١٤ c-g ٦/٥ c-g ٠/٩ bcd ٥٠/١ ab ٥/٩٦ ab ٥/٩٨ HYOLA308 
f-i ٢٠٩/٠ def  ٨٢/١٣ d-h ٣/٥ e-h ٦/٨ d١٦/١ abc ٧٥/٩١ abc ٧٥/٩٧ KIMBERLY 
b-f ٢٤٢/٠ def ١٣/ ٨٨ gh٨/٤ c-g ١/٩ bcd ٤٨/١ a ٥/٩٥ ab ٥/٩٨ PP401 
d-h ٢٢٢/٠ ab ٠/١٦ cde ٩/٥ ab ٠/١١ d ١٧/١ ab ٧٥/٩٣ abc ٠/٩٨ ORS3150-3006 
a٢٨٦/٠ abc ٧/١٥ fgh ٠/٥ a٢/١١ a ٠٦/٢ ab ٠/٩٣ a ٥/٩٩ RG4403 

abc ٢٦٤/٠ a-f ٢٢/١٥ c-g ٦/٥ b-f ٦/٩ d ١٤/١ ab ٧٥/٩٢ abc ٢٥/٩٨ RG405/03 
b-f ٢٤٤/٠ a ٠٥/١٧ cd ٩/٥ a ١٥/١١ d ١٣/١ ab ٧٥/٩٢ a ٥/٩٩ RG405/02 

اره
به

 

i ١٨٠/٠ def ١٠/١٤ e-h ٤/٥ d-h ٠/٩ d ١٩/١ a-d ٠/٩٠ abc ٧٥/٩٧ RGSOO3 
i ١٨٧/٠ def ٤٨/١٤ a ١/٧ h ٤/٧ ab ٩٥/١ e ٧٥/٨٠ d ٧٥/٩٢ AMICA 

b-f ٢٤١/٠ a-d ٤٠/١٥ a ١/٧ b-f ٦/٩ bcd ٤/١ de ٥/٨٤ bc ٢٥/٩٤ OPTION500 
a-d ٢٥٦/٠ def ١٨/١٤ c-g ٦/٥ fgh ٣/٨ a-d ٥٧/١ a-d ٠/٨٩ abc ٧٥/٩٦ HYOLA401 
b-f ٢٤٥/٠ a-f ٢٥/١٥ c-h ٤/٥ a-e ٨/٩ cd ٢٩/١ a-d ٥/٩٠ abc ٠/٩٧ HYOLA330 
c-h ٢٢٣/٠ a-e ٣٢/١٥ ab ٧/٦ e-h ٦/٨ d ١٤/١ a-d ٥/٨٨ ab ٧٥/٩٧ HYOLA308 
ghi ٢٠٢/٠ f ٤٨/١٣ bc٠/٦ e-h ٦/٨ cd ٢٦/١ cde٠/٨٥ d٠/٩٢ KIMBERLY 
i ١٧٧/٠ a-d ٦٠/١٥ f-h ٠/٥ abc ٦/١٠ cd ٢٨/١ a-d ٥/٨٩ abc ٢٥/٩٨ PP401 

f-i ٢١٢/٠ a-d ٦٥/١٥ bc ١/٦ e-h ٦/٩ cd ٣٥/١ b-e ٧٥/٨٦ c ٥/٩٥ ORS3150-3006 
hi١٩٤/٠ b-f ٠٧/١٥ c-g ٥/٥ e-h ٥/٩ d ١٤/١ a٥/٩٤ ab ٠/٩٩ RG4403 
e-i ٢١٤/٠ ef ٦٥/١٣ d-h ٣/٥ fgh ٤/٨ cd ٢٤/١ a-d ٥/٩١ abc ٧٥/٩٦ RG405/03 
c-g ٢٢٣/٠ ab ٥٠/١٦ c-f ٧/٥ a-d ٤/١٠ d ١٥/١ ab ٧٥/٩٢ abc ٠/٩٨ RG405/02 

زه
ايي
پ

 

  .دار ندارند درصد اختالف معني٥در هر ستون تيمارهايي كه حداقل در يك حرف مشترك هستند از نظر آماري در سطح 
  

  همبستگي بين صفات مورد مطالعه‐٥جدول 
 درجه روز
 رشد طي پر
 شدن دانه

درصد 
كاهش 
 وزن

سرعت 
جوانه زني 
 روزانه

متوسط 
زمان 
 جوانه زني

سط متو
جوانه زني 
 روزانه

تعداد 
 گياهچه
 غير عادي

تعداد 
گياهچه 
 عادي

شاخص 
بنيه 
 گياهچه

 طول کل
 گياهچه

طول 
ساقه 
 اوليه

طول 
ريشه 
 اوليه

درصد 
جوانه 
 زني

وزن هزار 
  دانه

 وزن هزار دانه ١            
 درصد جوانه زني ٦٢/٠**  ١           
 وليهطول ريشه ا ٧٤/٠**  ٦٠/٠**  ١          
         ٥٥/٠**  ‐٣٨/٠* ١‐  **٦٤/٠‐  طول ساقه اوليه
  گياهچهطول کل ٤٤/٠*  ٣٣/٠* ٨٢/٠**  ١٤/٠ ١        
 شاخص بنيه گياهچه ٦٩/٠**  ٤١/٠* ٥٥/٠**  ‐١٨/٠ ٥٢/٠**  ١       
      ٥٥/٠**  ٤٨/٠* ٢٥/٠ ١‐  تعداد گياهچه عادي ٣١/٠* ٤٩/٠* ٧٠/٠** 
 تعداد گياهچه غير عادي ‐١٦/٠ ‐٤٢/٠* ‐٣٨/٠* ٤٣/٠* ‐١٥/٠ ١٤/٠ ‐٨٩/٠**  ١     
 متوسط جوانه زني روزانه ٦٥/٠**  ٦٥/٠**  ١٤/٠ ‐٠٦/٠ ٢٠/٠ ٦٥/٠**  ٣٤/٠* ‐٤٤/٠* ١    
 متوسط زمان جوانه زني ‐١٢/٠ ‐٢٨/٠ ‐٠٩/٠ ‐٠٥/٠ ‐٠٩/٠ ‐١٠/٠ ٠٩/٠- ‐٥٤/٠**  ‐٢٧/٠ ١   
 سرعت جوانه زني روزانه ‐٣٠/٠* ١٩/٠ ‐٠٧/٠ ‐٠٩/٠ ‐٠٩/٠ ‐٣٨/٠* ٣٥/٠* ٤٦/٠* ١٤/٠ ‐٩٦/٠**  ١  
 ٥٩/٠**  ٢٥/٠ ٧٩/٠**  ٧٣/٠**  ٠٠/٠ ‐٠٩/٠ ‐٣٧/٠* ٤٣/٠* ١‐  درصد كاهش وزن ٦٨/٠**  ٣٥/٠* ٥١/٠** 
٦٣/٠**  ١ ٤٤/٠* ٧١/٠**  ٤٥/٠* ٦١/٠**  ‐٤٣/٠* ‐٣١/٠ ‐٣١/٠ ٢٥/٠‐  ر شدن دانهدرجه روز رشد طي پ ٦١/٠** ٦٨/٠** ٨٨/٠** 

  ٠١/٠ و ٠٥/٠ به ترتيب معني دار در سطوح ** و *
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 ۷۳  ...هاي مرتبط با تأثير فصل کاشت بر بنيه بذر و برخي شاخص: فر و همکارانلطفي  

زني روزانه را به خود ترين متوسط جوانهباالترين و پايين
 HYOLA330بذرهاي رقم ). ٣جدول( اختصاص دادند

 KIMBERLYحاصل از كشت پاييزه باالترين و رقم 
زني روزانه ترين متوسط جوانهحاصل از كشت بهاره پايين

بر اساس نتايج اين شاخص . خود اختصاص دادندرا به 
زني داري با درصد جوانههمبستگي مثبت و معني

 Hunter et al. (1984) .)٥جدول (داشت) r=٦٥/٠(نهايي
زني روزانه معياري از نيز بيان داشتند كه متوسط جوانه

 گردد بهزني محسوب ميزني و درصد جوانهسرعت جوانه
، متوسط  باشدزني باالترهطوري كه هرچه درصد جوان

  .زني روزانه نيز باالتر استجوانه
-در مورد صفت درصد كاهش وزن بذر در طي جوانه

زني نيز بذرهاي حاصل از كشت پاييزه  باالتر از بذرهاي 
رسد به نظر مي). ٣جدول( حاصل از كشت بهاره بودند

كه با (سوخت وساز باالتر بذرهاي حاصل از كشت پاييزه 
به دليل فراواني بيشتر مواد ) شتر همراه بوده استتنفس بي
تركيبات موجود در آنها، نسبت اي و متفاوت بودن ذخيره

و گياهچه اوليه تر با ريشه هاي قويمنجر به توليد گياهچه
در بين ارقام نيز، . بلندتر و سرعت رشد باالتر گرديده است

رقم  و  باالترينHYOLA401  و رقمRG405/02رقم 
AMICA ترين ميزان را از لحاظ اين صفت دارا بودندپايين 

 حاصل از كشت پاييزه باالترين RG405/02رقم ). ٣جدول(
ترين ميزان  حاصل از كشت بهاره پايينAMICAو رقم 

همبستگي . زني را داشتندكاهش وزن بذر در طي جوانه
، درصد )r =٦٨/٠( باال و مثبت اين شاخص با وزن بذر

) r=٧٩/٠( و شاخص بنيه گياهچه) r =٣٥/٠( زني بذرجوانه
 تواند در كنار سايردهد كه اين صفت مينشان مي

فاكتورهاي مذكور به عنوان شاخصي براي تعيين قدرت 
  .)٥جدول ( زني بذر مورد استفاده قرار گيردجوانه

صورت وجود بذرها  درتوان گفت که براساس نتايج مي
ين بذرهاي به جاي است از ا حاصل از كشت پاييزه بهتر

 حاصل از كشت بهاره استفاده شود تا عالوه بر بذرهاي
صرفه جويي در ميزان بذر مصرفي، از صرف وقت و هزينه 

در صورت با اين حال . جهت واکاري جلوگيري گردد
به براي کشت،  بذرهاي حاصل از کشت بهارهاستفاده از 
 حاصلبذرهاي بهتر است تر، و بنيه پايينزني دليل جوانه
ي نسبت زودترو در زمان مقدار بيشتر بهاره را به  از کشت

 .در زمين كشت كرداز کشت پاييزه بذرهاي حاصل به 
نتايج بسياري از آزمايشات حاکي از آن است که در صورت 

زني بذرها در آزمون وجود اختالف بين بنيه و سرعت جوانه
صد استاندارد، اختالف بين اين بذرها از نظر سرعت و در

 .(Anonymous, 2003)سبز مزرعه بسيار بيشتر خواهد بود
بذرهاي با وزن هزار دانه باالتر به دليل وجود مواد ذخيره 

هايي با قدرت اهچهتوليد گيتر و رشد سريعبيشتر قادر به 
با توجه به همبستگي مثبت بين قدرت باال تر هستند، که 

ه پايين بودن توان دليل عمدزني و وزن هزار دانه، ميجوانه
زني برخي ارقام را به پايين بودن وزن هزار قدرت جوانه

ارقام در مزرعه بهتر است اين  براي كشت  ودانه نسبت داد
از مقدار بيشتر بذر نسبت به ميزان توصيه شده استفاده 

زني اين بذرها،در اثر توان پايين شود تا كاهش جوانه
  اين ارقامالبته در مورد  .جبران گردد زني،جوانه
هاي بوجاري كه قادر به جدا كردن دستگاهتوان از مي

 تا کرداستفاده  دانه هستند اندازه  و  بذرها بر اساس وزن
باجداسازي بذرهاي با کيفيت، از آنها براي کشت در مزرعه 

زني بذرهاي به دليل تفاوت سرعت جوانه .استفاده گردد
تر است براي هر ارقام مختلف با وزن هزار دانه متفاوت، به
 به طوري كه ،رقم  زمان كاشت خاص خود توصيه شود

زمان كشت توصيه شده براي ارقام با سرعت رشد اوليه 
پايين زودتر از ارقام با سرعت رشد باال باشد تا اين گياهان 

 رشد ،قبل از رسيدن به شرايط نا مساعد جوي اواخر پاييز
ر بهار را تحمل زمستان و رشد مجدد دمناسب خود براي 
   .پشت سر بگذارد
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