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  1چکیده
 ارقـام  اهچـه ی بذر و سبز شـدن گ یشگاهی آزمااتی خصوصنیرابطه ببررسی منظور   بهپژوهش این

 سـطح  2 دو تاریخ کاشت و ، شاملتیمارها . شدجرا ا کاشتخی و تاررژیم آبیاري  از   دست آمده   بهکلزا  
بودند که از گیاهان مادري یک آزمـایش  ) عامل فرعی( رقم کلزا 5هاي  بذرو )  اصلی هاي  املع(آبیاري  

در مزرعـه  ) 1385-86(هاي کامل تصادفی که در سـال اول   بلوكطرح یت پالت بر پایه  فاکتوریل اسپل 
نتایج تجزیـه واریـانس   . دست آمده بودند  اصالح و تهیه نهال و بذر اجرا شده بود، به   سسهؤ م تحقیقاتی

ارقـام مـورد   گیـري شـده     داري روي صـفات انـدازه   اثر معنی  رژیم آبیاري نشان داد که تاریخ کاشت و       
چـه اثـر    ریـشه چـه و    ت طـول سـاقه    افقـط بـر صـف      آزمایشگاه   اما در شرایط   هنداشتالعه در مزرعه    مط

زنـی   باالترین میـانگین جوانـه   داشتن دلیل   آزمایشگاه، رقم ساریگل به نتایجاساسرب. شتداري دا   معنی
 بهتـرین  ،زانهزنی رو  زنی و سرعت جوانه     ترین میانگین زمان الزم براي جوانه      چه، کم   روزانه، طول ریشه  
در  چـه  طول ریشه با  در مزرعهشدن نهاییدرصد سبز نشان داد بین همبستگی تایج ن. بنیه بذر را داشت 

 در نتیجـه    ،شتوجود دا ) r = 59/0**( داري  مثبت و معنی   همبستگی) آزمون پیري زودرس  (آزمایشگاه  
  .ه کرد استفاد در مزرعهنهاییدرصد سبز بینی   براي پیشتوان میاین آزمون از 

  

  ، کلزاشدن نهاییدرصد سبز زنی نهایی،  درصد جوانه ، آزمون پیري زودرس: کلیديهاي واژه
  

                                                
  atarodi_h@yahoo.com: مسئول مکاتبه *
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  مقدمه
قابل انکاري نوان اولین نهاده مصرفی، نقش غیرع بذر اساس تولید محصوالت کشاورزي است و به

ا کیفیت مطلوب رو تأمین بذور ب در انتقال صفات ژنتیکی و افزایش کیفی و کمی محصول دارد، از این
 نامیه، قوه). 1995سرمدنیا، (باشد  از ضروریات مهم براي افزایش تولید محصوالت کشاورزي می

شمار  هاي کاربردي کیفیت بذر به ترین جنبه قدرت رویش، قابلیت ماندگاري و سالمت بذر از مهم
 ید که از جمله عواملگزارش کردن) 2006( و همکاران اسیال .)2005شعار و همکاران،  دهقان( آیند می

 برداشت، يها  زمان برداشت، روش،یدگی بگذارند، مرحله رسری بذر تأثتیفی کيکه ممکن است بر رو
شرایط رشد ) 2004(ساجان و همکاران .  آن هستندي انباردارطی بذر، درجه خلوص و شرادنیخشکان

گوي تغییرات کیفیت بذر  ال.دمؤثر دانستن  در نهایت، روي اندازه و قدرت رشد گیاهچهگیاه مادري را
روي گیاه مادري به مرحله رسیدگی و نمو بذر، ارقام، شدت و مدت تأثیر عوامل محیطی، زمان 

کلی یک آزمایش بنیه طور به). 1997خدابنده و جلیلیان،  (داردبستگی برداشت و ترکیبی از این عوامل 
ف، تکرارپذیري و همبستگی با ظهور  ارزانی، سرعت، سادگی، هدمانندبذر باید از مشخصات عمومی 

تواند براي  آزمون پیري زودرس روشی است که می. در مزرعه برخوردار باشد) درصد سبز(ها  گیاهچه
  .)2005شعار و همکاران،  دهقان(ارزیابی بنیه بذر و قابلیت انبارداري بذرها استفاده شود 

ارقام، سطوح ي در عملکرد دانه دار  اختالف معنی کهنشان دادند )2006(دلخوش و همکاران 
تأثیر منفی بر تولید  دهی  قطع آبیاري از مرحله ساقه وردآبیاري و اثرات متقابل آبیاري و رقم وجود ند

ز  ادست آمده بر کیفیت بذرهاي به بررسی آبیاري محدود با )2010(هادي و همکاران  .نداشتکلزا 
اما  زنی و بنیه بذر داشت داري بر جوانه أثیر معنیاگرچه تنش خشکی ت ندنشان داد، گیاه مادري سویا

همچنین . قرار نگرفت هاي آزمایشتأثیر تیمار  تحت، گلداندرظهور گیاهچه در مزرعه و در بستر ماسه 
 روي ذرت و سورگوم نشان داد که بین تیمار شاهد و) 1997(گلعذانی و همکاران  نتایج بررسی قاسمی

داري  پیري اختالف معنیزنی نهایی، پس از تسریع   درصد جوانهظرتنش خشکی در ارقام مختلف از ن
 بررسیمنظور  به. داري بر بنیه بذر نداشت ها نشان دادند که محدودیت آب تأثیر معنی آن. وجود ندارد

 توده بذر 4 آزمایشی با ، مزرعهدرصد سبز با ها  براي اثبات رابطه آنهاي مختلف کیفیت بذر و آزمون
هاي پیري   آزمون،هاي استفاده شده از بین آزمون و انجام شد) 2005(ریزانگال و همکاران توسط ماکلزا 

دشتبان و  .مزرعه داشتند درصد سبز بینی پیشترین کارایی را در   بیش الکتریکی، هدایت وزودرس
آزمون رد مطالعه آزمون پیري زودرس و وهاي بنیه بذر م نیز بیان کردند از بین آزمون) 2010(همکاران 
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این از هدف طورکلی  به. هستنده بینی درصد سبز مزرع بندي بنیه گیاهچه داراي قابلیت پیش طبقه
 ارقام کلزا حاصل از اهچهی بذر و سبز شدن گیشگاهی آزمااتی خصوصنیرابطه ببررسی ، پژوهش

  .بود  در منطقه کرج کاشتخی تاراريی آبرژیم طیشرا
  

 ها مواد و روش
 کرج در یک بذر و تهیه نهال اصالح و تحقیقاتسه سؤمدر ) 1385-86(آزمایش در سال اول 

. آزمایش فاکتوریل اسپلیت پالت بر پایه طرح بلوك کامل تصادفی روي گیاه مادري اجرا شده بود
تاریخ (ماه  و نیمه اول آبان) تاریخ کاشت اول( دو تاریخ کاشت شامل نیمه اول مهر  شاملهاتیمار

یا آبیاري  Aمتر تبخیر از تشتک کالس   میلی80یاري شامل آبیاري بعد از و دو سطح آب) کاشت دوم
شامل  رقم کلزا 5هاي  بذرو  دهی به بعد که در کرت اصلی معمول و قطع آبیاري از مرحله ساقه

ها در دما و رطوبت  بعد از رسیدگی، بذر بودند که )کرت فرعی(لیت و ساریگل لیکورد، اپرا، مودنا، ا
یاري تیمار شده با تاریخ کاشت و رژیم آبمادري هاي  ، بذر1387 و در بهار سال ندري شددا مناسب نگه

دو دست آمده از گیاه مادري در  هبذرهاي ب.  مورد ارزیابی قرار گرفتندپژوهش بنیه در این از نظر
 شپژوهاین . بذر کشت شدندبنیه براي ارزیابی ) سال دوم( 1387آزمایشگاه و مزرعه در سال شرایط 

 انجام هراندر مزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه تکنولوژي بذر گروه زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه ت
 درصد سبز شدن نهایی، میانگین زمان الزم براي سبز شدن،  شاملصفات مورد بررسی در مزرعه .شد

اي  یش مزرعهدر آزما. گیري شدند میانگین سبز شدن روزانه و سرعت سبز شدن روزانه بودند که اندازه
صورت دو  ها به کشت روي پشته. متر بود  سانتی60هر کرت شامل دو پشته به طول یک متر و عرض 

متر   سانتی2ها  متر و عمق کشت براي تمام بذر  سانتی5ها در روي هر ردیف  ردیف و فاصله بین بوته
، ) اردیبهشت22(کاشت عنوان تاریخ  در نظر گرفته شد و با در نظر گرفتن تاریخ اولین آبیاري به

 25محض ظهور اولین گیاهچه آغاز شد که مصادف با   شده بعد از کاشت بهسبزهاي  شمارش گیاهچه
مدت  به (یافت شده ثابت گردیدند شمارش ادامه سبزهاي  که تعداد گیاهچه ماه بود و تا زمانی اردیبهشت

آزمون : در آزمایشگاه . خاك بوددر مزرعه رویت گیاهچه در سطح  گیاهچهسبز شدنمعیار ).  روز10
 ساعت در دماي 72مدت  ها به ین منظور نمونهه اب. شد تایی بذر انجام 100 تکرار 3پیري زودرس با 

ها را از آون   ساعت بذر72پس از . در درون آون قرار گرفتندرطوبت نسبی باال گراد و   درجه سانتی41
مدت یک هفته در  هاي پتري به عد از کشت در ظرفو ب ،)2005شعار و همکاران،  دهقان(خارج کرده 
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زنی شده  گراد در ژرمیناتور قرار داده شد و شمارش تعداد بذرهاي جوانه  درجه سانتی25دماي 
چه به اندازه  ظهور ریشه). 2006؛ خلج، 2005شعار و همکاران،  دهقان (صورت روزانه انجام گرفت به
در ). 2004قرینه و همکاران، (زنی بذرهاي در نظر گرفته شد  عنوان معیاري براي جوانه متر به  میلی2

ها  چه آن چه و ساقه صورت تصادفی انتخاب شدند و طول ریشه  گیاهچه به30زنی،  روز هفتم جوانه
ترجیحاً بذرهایی که براي آزمون پیري زودرس مورد استفاده قرار . )2006خلج،  (گیري گردیدند اندازه

 سبز شدنهاي مرتبط با  در پایان شاخص. شیمیایی تیمار شده باشند  موادلهوسی گیرند نباید به می
  :شرح زیر محاسبه شدند  در آزمایشگاه بهبنیه بذرگیاهچه در مزرعه و 

هاي  صورت تعداد بذر که به: FGP(2(زنی نهایی   و درصد جوانه1)FEP(درصد سبز شدن نهایی 
بامداد، (آید  دست می هب 100 در ضربهاي کشت شده  زنی شده تقسیم بر تعداد بذر سبز شده و جوانه

  ).2004 قرینه و همکاران، ؛2009
: MTG(4 (زنی و میانگین زمان الزم براي جوانه 3)MTE(میانگین زمان الزم براي سبز شدن 

محسوب ) در آزمایشگاه(زنی  و جوانه) در مزرعه(شاخصی از سرعت و شتاب ظاهر شدن گیاهچه 
  .)1981؛ الیس و روبرتز، 2009بامداد، (آید  دست می هطه زیر بگردد که از راب می

  




n
nd )( MTE= و MTG  

  

n= زده در    شده و جوانهسبزهاي  تعداد گیاهچهdروز ، d= وتعداد روزها  n∑= هاي  کل تعداد گیاهچه
  .زده جوانه و  شده سبز

شاخصی از سرعت : MDG(6( نی روزانهز  و میانگین جوانه5)MDE(  روزانهسبز شدنمیانگین 
دست  ه آزمایش ب  نهایی بر طول دورهسبز شدنباشد، که از تقسیم درصد  میزنی  و جوانهسبز شدن 

  ).1984؛ هانتر و همکاران، 2009بامداد، (آید  می
  

                                                
1- Final Emergence Percentage 
2- Final Germination Percentage 
3- Mean Time of Emerging 
4- Mean Time to Germination 
5- Mean Daily Emerging 
6- Mean Daily Germination 
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D
FGP= MDG  

  

D
FEP= MDE  

  

FEP = ،درصد سبز شدن نهاییFGP =و زنی نهایی درصد جوانه D =آزمایش طول دوره .  
   روزانه سبز شدنسرعت : DGS(2 (زنی روزانه و سرعت جوانه 1)DES(  روزانهسبز شدنسرعت 

زنی روزانه   روزانه و میانگین جوانهسبز شدنترتیب عکس میانگین  زنی روزانه به و سرعت جوانه
زنی بذر است   شدن گیاهچه و جوانهسبزم براي  مدت زمان الزه کنند ها بیان این شاخص. باشد می

  ).1962؛ ماگویره، 2009بامداد، (
  

MDE
1=DES  

  

MDG
1=DGS  

  

 انجام شد و مقایسه MSTATC و SASافزارهاي  ها با استفاده از نرم انس دادهتجزیه واری
  . صورت گرفت درصد 5در سطح احتمال ) LSD (ارد حداقل اختالف معنی آزمون براساس  ها میانگین

  
   و بحثنتایج

 رويداري   تاریخ کاشت اثر معنی ورژیم آبیاري نشان داد اي مزرعهآزمایش   تجزیه واریانسنتایج
این مطلب بیانگر این  )1جدول (ندبراي ارقام مورد بررسی نداشتو بنیه بذر  گیري شده اندازه صفات

 مشابهی نسبت در مراحل اولیه رشد واکنش بهت آمده از گیاه مادري دس هباست که ارقام مطلب 
گلعذانی و همکاران   و قاسمی)2004 (قرینه و همکاران ،)2009(بامداد  با نتایج این نتیجه. دان شتهدا
یک  هیچنشان داد ) آزمون پیري زودرس(آزمایشگاه نتایج تجزیه واریانس همچنین  . مطابقت دارد)1997(

سلطانی و همکاران . )2 جدول(نداشتند زنی نهایی  درصد جوانهداري بر  اثر معنی مورد بررسیعوامل از 
که محدودیت آب نشان دادند ) 2004( و قرینه و همکاران )1997(گلعذانی و همکاران  قاسمی، )2008(

                                                
1- Daily Emerging Speed 
2- Daily Germination Speed 
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این  اما .مطابقت داشت از این آزمایش دست آمده بهیج  بذر ندارد که با نتازنی نهایی بر جوانه داري تأثیر معنی
 مطابقت ،دارددار  زنی نهایی اثر معنی  تنش خشکی بر جوانهکه نشان داد) 2006( خلج مطالعهبا نتایج 

  .نداشت
  

 و میانگین سبز شدن روزانه، میانگین زمان الزم براي سبز شدنایی، هشدن ندرصد سبز  تجزیه واریانس -1جدول 
  .)مزرعه( رقم کلزا 5آبیاري و تاریخ کاشت در  تحت شرایط رژیم سرعت سبز شدن روزانه

  میانگین مربعات
 منابع تغییرات

درجه 
 آزادي

درصد سبز 
  اییهشدن ن

میانگین زمان الزم 
 براي سبز شدن

میانگین سبز 
 شدن روزانه

سرعت سبز 
 شدن روزانه

  00074512/0*  905/2* 087/4**  639/290* 2 بلوك
158/1 1 تاریخ کاشت ns 695/0 ns 012/0 ns 00000282/0 ns 
858/2 1 رژیم آبیاري ns 413/0 ns 029/0 ns 00001042/0 ns 

707/39 1 رژیم آبیاري× تاریخ کاشت  ns 098/0 ns 397/0 ns 00007935/0 ns 
 a  6 322/37 221/0  373/0 0001073/0خطاي 

572/94 4 رقم ns 220/0 ns 946/0 ns 0001954/0 ns 
323/194 4 رقم× تاریخ کاشت  ns 599/0 ns 944/1 ns 00042365/0 ns 
320/122 4 رقم× رژیم آبیاري  ns 002/1 ns 223/1 ns 00031067/0 ns 
687/19 4 رقم× رژیم آبیاري × تاریخ کاشت  ns 144/0 ns 197/0 ns 00005585/0 ns 

 b 32 772/94 449/0  948/0 0002226/0خطاي 
79/11   )درصد(ضریب تغییرات  87/27 79/11 14/12 

  .دار غیرمعنی ns درصد و 1و  5دار در سطح احتمال  عنیمبه ترتیب **  و*
 

 ز نظر نشان داد که فقط ارقام کلزا ازنی میانگین مدت زمان الزم براي جوانهریانس  وانتایج تجزیه
 جدول(داشتند داري  تفاوت معنی درصد 5در سطح احتمال زنی  میانگین مدت زمان الزم براي جوانه

تفاوت  این صفت از نظرلیت، م لیکورد، اپرا، مودنا، اارقا شان داد که ن مقایسه میانگین ارقام).2
م لیکورد ارقا . شتداداري  رقم لیکورد و اُپرا، با رقم ساریگل تفاوت معنیداري با هم نداشتند اما  معنی

و رقم ساریگل  53/1 و 57/1زنی برابر  میانگین مدت زمان الزم براي جوانهترین  بیشترتیب  بهپرا و ا
تواند مربوط به  علت این تفاوت می. )1 شکل( را به خود اختصاص دادند 29/1برابر ترین  کم

بیان داشتند که بذرهاي ) 2003(حسینی و همکاران  خواجه. خصوصیات ژنتیکی ارقام باشد
بت که ثا با توجه به اینتري نیاز دارند و  زنی طوالنی  مدت زمان الزم براي جوانهبه سویا یافته فرسودگی

زنی و میزان آن همبستگی زیادي با   و همچنین سرعت جوانهنیز جوانهالزم براي  مدت زمان شده
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 کیفیت بذر ،تر باشد یشزنی ب جوانهمیزان تر و  زدن کم  بنابراین هرچه مدت زمان جوانه،کیفیت بذر دارد
زنی  جوانهدرصد با  زنی میانگین مدت زمان الزم براي جوانه  در این آزمایش).2006خلج، (بهتر است
  داشت)-83/0** و - 82/0** ترتیب به( دار  همبستگی منفی و معنیزنی روزانه میانگین جوانهنهایی و 

  .)6 جدول(
  

 
   رقم کلزا5 درزنی   مقایسه میانگین مدت زمان الزم براي جوانه- 1 شکل

  
 این بر بررسی موردمل عوانشان داد هیچ یک از  زنی روزانه میانگین جوانهنتایج تجزیه واریانس 

زنی و درصد  زنی روزانه معیاري از سرعت جوانه میانگین جوانه .)2 جدول(د تننداش يدار معنیاثر  صفت
 زنی روزانه باشد، میانگین جوانه تر یشزنی ب چه درصد جوانهکه هر طوري گردد به زنی محسوب می جوانه
، این صفتشود   جدول همبستگی مشاهده میکه درطور همان ).1984همکاران،  هانتر و (استتر  بیش

  ).6 جدول( زنی نهایی است با درصد جوانه) 99/0** (دار داراي همبستگی مثبت و معنیهمچنین 

  
  

   رقم کلزا5زنی روزانه در   مقایسه میانگین جوانه-2 شکل
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  این،ییک از عوامل مورد بررس که هیچنشان داد  روزانهزنی  نتایج تجزیه واریانس سرعت جوانه
داري از نظر  در ارقام اگرچه تفاوت معنی. )2 جدول (تأثیر قرار ندادند تحتدار  معنیطور  را بهصفت 

سرعت ترین  رقم لیکورد بیش ها، در مقایسه میانگین اما زنی روزانه وجود نداشت جوانهسرعت 
 شکل( اختصاص دادندرا به خود  079/0برابر ترین  و رقم ساریگل کم 089/0زنی روزانه برابر  جوانه

دیررسی لیکورد نسبت و  )دما و رطوبت باال(پیري شاید علت این افزایش مربوط به شرایط آزمون ). 3
زنی  زنی روزانه، این صفت عکس میانگین جوانه  با توجه به فرمول سرعت جوانه. باشدبه ساریگل 

زنی یک تک بذر  زم براي جوانه مدت زمان الکننده انباشد و طبق تعریف آن این شاخص بی روزانه می
تر باشد به همان  زنی روزانه بیش در نتیجه هرچه این مدت زمان یعنی میزان سرعت جوانه. باشد می

با توجه به . زنی نهایی پایین خواهد بود درصد جوانهدنبال آن  زنی روزانه و به  جوانهنسبت میانگین
زنی روزانه  میانگین جوانهزنی نهایی و  انهدرصد جوزنی روزانه با  جدول همبستگی، سرعت جوانه

 در مزرعه نیز، همچنین با درصد سبز شدن نهایی بود) -99/0** (دار داراي همبستگی منفی و معنی
بیان کردند  )1990(شنوي و همکاران . )6 جدول ( داشت)-45/0* (يدار همبستگی منفی و معنی

بینی میزان سبز  زنی بذر برنج براي پیش انههاي جو زنی روزانه نسبت به سایر شاخص سرعت جوانه
  .دباش تر می دن گیاهچه در مزرعه مناسبش

  
   رقم کلزا5زنی روزانه در   مقایسه سرعت جوانه-3 شکل

  
چه باعث کاهش تحمل گیاه در شرایط   اعالم کردند افزایش طول ساقه)2005(وانگ و همکاران 

چه و   کاهش طول ساقهای لوبي خود روشیر آزماد) 2001(ماکادو و همکاران  .شود تنش خشکی می
.  دانستنديری بذر در اثر پهی را از اثرات کاهش قدرت بذر و بناهچهی وزن خشک گزی و نچه شهیر
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 اثر نی و همچنی را در اثر فرسودگچه شهیچه و ر  کاهش طول ساقهزین) 1996( و سانتوز يشنویب
  .اند نموده را در بذر ماش گزارش یودگمتقابل رقم در فرس

 در رژیـم آبیـاري   رقم، در  واریانس نشان داد که ارقام کلزا، اثرات متقابل تاریخ کاشت   نتایج تجزیه 
 درصد 1سطح احتمال در چه  طول ریشه   بر داري اثر معنی  ، رقم در رژیم آبیاري  در رقم و تاریخ کاشت   

 با سـایر ارقـام   )متر  میلی01/41چه   طول ریشه  ( رقم الیت  ، ارقام  در مقایسه میانگین   ).2 جدول (داشتند
منظور  به ).4 شکل(داري با هم نداشتند    که سایر ارقام تفاوت معنی     داري نشان داد در حالی     تفاوت معنی 

یک از سطوح کاشت انجـام شـد        ، مقایسه میانگین ارقام در هر      رقم در تاریخ کاشت بررسی اثر متقابل    
و رقم اپرا و    ) متر میلی 40/64 (چه  رین طول ریشه  ت داراي بیش رقم مودنا   و مشخص گردید    ) 4 جدول(

سـایر ارقـام    با  در تاریخ کاشت اول بودند که       ) متر  میلی 48/39 و   62/41(چه    ترین طول ریشه   الیت کم 
 و 32/51(تـرین    رقم لیکـورد و اپـرا بـیش   ،تاریخ کاشت دوممورد و در  ندداري نشان داد    تفاوت معنی 

را داشتند کـه    ) متر  میلی 53/42 و   07/44(چه    ترین طول ریشه   و رقم مودنا و الیت کم     ) متر  میلی 78/53
ترین طـول   بیاري معمول داراي بیشآ در ، لیکورد و ساریگلرقم مودنا . داري داشتند   با هم تفاوت معنی   

 80/32(چـه   تـرین طـول ریـشه    کـم داراي  و رقـم الیـت      ) متر میلی 70/52 و   45/56،  90/57 (چه  ریشه
 داشت اما با رقم لیکـورد و سـاریگل  داري    فاوت معنی اپرا و الیت ت   رقم مودنا با رقم      و   بودند) متر یمیل

  .)4جدول  (دادن نشان تفاوتی

  
   رقم کلزا5چه در   مقایسه میانگین طول ریشه-4شکل 

  

 رقـم همچنـین   .داري بـین ارقـام وجـود نداشـت     دهی به بعد اختالف معنی       قطع آبیاري از ساقه    با 
تـرین میـانگین زمـان الزم     زنی روزانه، کـم   باالترین میانگین جوانه دلیل نسبت به ارقام دیگر به    ریگل  سا

در ایـن آزمـایش    .بـود بـاالتر   بنیـه    وبـا کیفیـت      مارقجز ا زنی روزانه     زنی و سرعت جوانه     براي جوانه 
داراي گل رقـم لیکـورد، مودنـا و سـاری     ، در سطح تاریخ کاشت اول و آبیاري معمـول        مشخص گردید 
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دهی   در سطح تاریخ کاشت اول و قطع آبیاري از ساقه     )5جدول  ( بودند چه  ترین مقدار طول ریشه    بیش
اما این دو رقم بـا سـایر ارقـام تفـاوت        . داري بین ارقام مودنا و الیت وجود داشت         به بعد تفاوت معنی   

چـه   ریـشه طـول  ترین مقدار  م رقم الیت با ک،در تاریخ کاشت دوم و آبیاري معمول. داري نداشتند  معنی
دهی بـه بعـد    سطح تاریخ کاشت دوم و قطع آبیاري از ساقه       در   .داري با سایر ارقام داشت      تفاوت معنی 

چـه    ریـشه این دو رقم با سایر ارقام از نظـر      داري وجود داشت اما     بین ارقام مودنا و الیت تفاوت معنی      
گیري قدرت رویـش بـذر     معیار خوبی براي اندازه  تواند  رشد ریشه اولیه می   . داري نداشتند   تفاوت معنی 

طـور قابـل    هـا بـه   اي قوي ایجـاد کنـد امکـان بقـاي آن     باشد زیرا اگر گیاهچه نتواند یک سیستم ریشه       
گسترش ریشه و الگوي آن، کامالً با توانایی جذب  ).1980وود و همکاران، (یابد  اي کاهش می مالحظه

یکـی از  . تـرین اهمیـت را در ایجـاد مقاومـت بـه خـشکی دارد               رو بیش  آب گیاه مرتبط بوده و از این      
 بنابراین ارقـامی  .باشد  مقاوم به خشکی، گستردگی سیستم ریشه می    براي انتخاب رقم   صفاتترین   مهم
 بـه  ترین رقم  مقاومهاي اعمال تنش خشکی دارا هستند،  ریشه را در هر یک از زمان       ترین طول   بیش که

با درصد ) دار مثبت و معنی(ترین همبستگی    داراي بیش  چه طول ریشه . )2006خلج،   (باشند خشکی می 
  .)6 جدول( بود) 59/0**(و میانگین سبز شدن روزانه سبز مزرعه 

  

 و  روزانهزنی جوانه نیانگیمزنی،  جوانه ي زمان الزم برانیانگیمزنی نهایی،  تجزیه واریانس درصد جوانه -2 جدول
  .)در آزمون پیري زودرس( رقم کلزا 5و تاریخ کاشت در رژیم آبیاري یط  تحت شرا روزانهزنی جوانهسرعت 

 میانگین مربعات

 منابع تغییرات
درجه 
 آزادي

 درصد
زنی  جوانه

 نهایی

میانگین زمان 
الزم براي 

 زنی جوانه

میانگین 
زنی  جوانه

 روزانه

سرعت 
زنی  جوانه

 روزانه

طول 
 چه ساقه

324/99 2 بلوك ns *383/0 *816/0  000092/0 ns *193/55  
415/93 1 تاریخ کاشت ns 071/0 ns 652/0 ns 000070/0 ns *483/73 
725/6 1  رژیم آبیاري ns 009/0 ns 043/0 ns 000002/0 ns *984/69 

678/139 1 رژیم آبیاري× تاریخ کاشت  ns 006/0 ns 152/1 ns 000138/0 ns 731/2 ns 
 a  6 200/96 073/0 029/1  000135/0 474/10خطاي 

365/97 4  رقم ns *146/0  350/1 ns 000182/0 ns 886/11 ns 
490/87 4 رقم× تاریخ کاشت  ns 079/0 ns 434/1 ns 000184/0 ns 016/27 ns 
939/11 4 رقم× رژیم آبیاري  ns 047/0 ns 192/0 ns 000029/0 ns 979/2 ns 
553/63 4 رقم× رژیم آبیاري × تاریخ کاشت  ns 061/0 ns 104/1 ns 000155/0 ns 268/40 ns 

 b  32 435/43 046/0 541/0  000069/0 074/26اي خط

 74/13 97/9 73/4  82/14 67/9  )درصد(ضریب تغییرات
  .دار غیرمعنی ns درصد و 1 و 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی ** و*
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  . رقم کلزا5و تاریخ کاشت در  رژیم آبیاريتحت شرایط  چه ریشهه واریانس طول یتجز - 2 ادامه جدول
  مربعاتمیانگین

 چه طول ریشه
 منابع تغییرات درجه آزادي

517/83 ns 2 بلوك 

267/187 ns 1 تاریخ کاشت  
721/38 ns 1 رژیم آبیاري  
313/127 ns 1  رژیم آبیاري× تاریخ کاشت 

 aخطاي  6  716/48
 رقم 4  661/361**
 رقم× تاریخ کاشت  4  803/441**
  رقم×  رژیم آبیاري 4 225/239**
 رقم×  رژیم آبیاري× تاریخ کاشت  4 131/270**

 bخطاي  32  351/58

39/15   )درصد(ضریب تغییرات  
  .دار غیرمعنی ns درصد و 1 و 5دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی ** و*
  

  .چه در طول ساقه رژیم آبیاري و تاریخ کاشت مقایسه میانگین -3 جدول
 میانگین تاریخ کاشت

27/38 تاریخ کاشت اول  ± 902/0  

06/36 تاریخ کاشت دوم ± 897/0  

)05/0(LSD   85/5  

  میانگین رژیم آبیاري
25/38 آبیاري معمولی ± 840/0  

09/36  به بعددهی قطع آبیاري از ساقه ± 957/0  
)05/0(LSD   85/5  

SEX (میانگین هر تیمار همراه با خطاي استاندارد  (شده استارایه .  
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 .چه  طول ریشهايرب در هر یک از سطوح تاریخ کاشت و رژیم آبیاريه میانگین ارقام کلزا  مقایس-4 جدول

  چه طول ریشه  رقم رژیم آبیاري چه طول ریشه رقم زمان کاشت
60/56 لیکورد ± 7/3 45/56 لیکورد  ± 4/2  

62/41 اپرا ± 4/4 27/44 اپرا  ± 7/5  
40/64 مودنا ± 7/1 90/57 مودنا  ± 7/4  
48/39 الیت ± 5/2 80/32 الیت  ± 6/3  

 تاریخ کاشت اول

87/54 ساریگل ± 8/3  

  آبیاري معمول

70/52 ساریگل ± 6/3  
)05/0(LSD     09/10  )05/0(LSD     73/11  

32/51 لیکورد ± 2/2 47/51 لیکورد  ± 8/3  
78/53 اپرا ± 7/2 13/51 اپرا  ± 2/2  

07/44 مودنا ± 9/1 57/50 مودنا  ± 6/4  
53/42 الیت ± 3/8 22/49  الیت  ± 9/5  

  تاریخ کاشت دوم

60/47 ساریگل ± 9/3  

قطع آبیاري از 
  دهی به بعد ساقه

77/49 ساریگل ± 6/4  
)05/0(LSD     29/13  )05/0(LSD     44/13  

SEX(میانگین هر تیمار همراه با خطاي استاندارد   (ارایه شده است.  
  

  .چه براي طول ریشه ) کاشت و رژیم آبیاريختاری(  مقایسه میانگین ارقام در هر یک از سطوح فاکتوریل-5 جدول
 تاریخ کاشت اول تاریخ کاشت دوم

قطع آبیاري از 
 دهی به بعد ساقه

  آبیاري 
 معمول

قطع آبیاري از  ارقام
 دهی به بعد ساقه

 آبیاري معمول
 ارقام

33/51 ± 9/4  30/51 ± 6/0 60/51  لیکورد  ± 1/7  60/61 ± 2/1  لیکورد 

73/52 ± 1/3  83/54 ± 2/5 53/49 اپرا  ± 3/3  70/33 ± 0/5  اپرا 

40/40 ± 3/0  73/47 ± 4/2 73/60 مودنا  ± 7/0  07/68 ± 6/0  مودنا 

33/59 ± 9/6  73/25 ± 5/3 10/39 الیت  ± 2/5  87/39 ± 9/1  الیت 

80/46 ± 7/6  40/48 ± 4/5 73/52 ساریگل  ± 1/7  00/57 ± 3/4  ساریگل 

70/16  65/12  )05/0(LSD  13/18  71/7  )05/0(LSD  
SEX( خطاي استاندارد میانگین هر تیمار همراه با  (ارایه شده است.  
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تواند درصد سبز شدن گیاهچه  بررسی نتایج کلی این آزمایش نشان داد که آزمون پیري زودرس می
، هادي و )2005(، ماریزانگاال و همکاران )2006(بینی کند که این نتیجه با نتایج خلج  در مزرعه را پیش

 همچنین در بین ارقام مورد آزمون،. مطابقت دارد) 2010( و دشتبان و همکاران )2010(همکاران 
 چه و پایین بودن زنی روزانه، طول ریشه  رقم ساریگل، با توجه به باال بودن میانگین جوانهتوان می

 العمل و واکنش بهتر زنی روزانه همچنین عکس زنی و سرعت جوانه میانگین زمان الزم براي جوانه
استفاده از بذرهایی با درصد . عنوان رقم مناسب و با بنیه بذر باال معرفی نمود به ارقام دیگر بهنسبت 
گردد،  جویی در میزان بذر مصرفی، وقت و هزینه واکاري می زنی، بنیه و کیفیت باال سبب صرفه جوانه

زنی این  ش جوانهتري کشت نمود تا کاه چون بذرهایی با کیفیت و بنیه پایین را باید به مقدار بیش
  .زنی جبران گردد بذرها در اثر توان پایین جوانه

  
  سپاسگزاري

 مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم سرارود علمی عضو هیأتمهندس رضا محمدي  آقاي جناب از
  .گردد می قدردانی و تشکر صمیمانه  ایشان هارزند هاي راهنمایی خاطر به ،کرمانشاه
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Abstract1 

This study was carried out to evaluate the association between laboratory seed 
characteristics and seedling emergence of canola cultivars that it's were produced 
under different irrigation regime and planting date. The treatments were included two 
planting date and two levels of irrigation (main factors) and seeds of five canola 
cultivars (sub factor) which in first year (2006-2007) had been cultivated in a 
factorial split plot design based on RCBD at experimental field of Seed and Plant 
Improvement Institute. In second year, the experiment was conducted in research 
field and laboratory of agronomy and plant breeding department at college of 
Aboureyhan -university of Tehran- during spring 2008. The analysis of variance 
results indicated that planting date and irrigation regime had no significant effect on 
measured traits under field experiment, whereas, in laboratory experiment, the effect 
of planting date and irrigation regime were significant on radical length (RL) and 
shoot length (SL), alone. Based on the laboratory results, the Sarigol cultivar due to 
higher mean daily germination (MDG), radical length (RL), lower mean time to 
germination (MTG) and daily germination speed (DGS) had the highest vigor seed. 
The results of correlation showed that there is the positive and significant correlation 
(0.59**) between final emergence percentage and RL in laboratory experiment 
(accelerated ageing test), therefore, accelerated ageing test can be used for 
predication of percentage of emerging plants in the field. 
 
Keywords: Accelerated ageing test; Final emergence percentage; Final germination 
percentage; Rapeseed 
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