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  چکيده
  

اهچه پنج ي و رشد گيزن جوانهيهاشده بر شاخصعي و پيري تسريي تأثير تنش سرمايابيبه منظور ارز

 در قالب طرح كامال ي، آزمايشPr401/15E و Hyola330 ،Hyola401 ،Hyola420 ، Syn-3 يرقم كلزا

ج حاصل مشخص ساخت که ارقام از لحاظ ينتا. ط آزمايشگاه اجرا شدي سه تكرار در شراتصادفي با

 استاندارد، يزنط جوانهي در شرااهچهيطول گ و يزنسرعت جوانه،  بذرهيبنشاخص ، يزندرصد جوانه

 و Hyola401 ،Pr401/15Eگر بودند و ارقام يکدي با يداري اختالف معني داراع شدهي تسريريپ و سرما

Syn-3رقم در استاندايزنجوانهش ي درآزما ،Hyola401 و دو رقم سرما در آزمون Pr401/15E و Syn-3 

 در هر سه Hyola420ن رقم يهمچن.  بودنديزندرصد جوانه حداکثر ي داراع شدهي تسريريپدر آزمون 

 هيبنشاخص ، هاهچيطول گالعمل ارقام از لحاظ عکس.  برخوردار بوديزندرصد جوانهن يآزمون از کمتر

 در استاندايزنجوانه که در آزمون ي مختلف متفاوت بود، به طوريها در آزمونيزنسرعت جوانه و بذر

.  بودنداهچهيطول گن يشتري بي داراSyn-3 رقم سرما و در آزمون Pr401/15E رقم ع شدهي تسريريپو 

 و سرما در آزمون Hyola401 و Syn-3، ارقام در استاندايزنجوانه در آزمون Pr401/15Eن رقم يهمچن

از .  بودند بذرهيبنشاخص ن يشتري بي داراع شدهي تسريريپ  در آزمونPr401/15E و Hyola401ارقام 

 در آزمون Hyola401، رقم در استاندايزنجوانه  در آزمونPr401/15Eز رقم ي نيزنسرعت جوانهنظر 

 يابي، ارزيبه طور کل. زان بودندين ميترشي بي داراع شدهي تسريريپ در آزمون Syn-3 و رقم سرما

 سرمار ي بودند کمتر تحت تأثيه قوي بني که دارايي ارقام کلزا نشان داد که بذرهايزن جوانهيهاشاخص

 و يط عادين بذرها تحت شراي ايزن جوانهيهان شاخصي قرار گرفتند و اختالف بع شدهي تسريريپو 

شتر يها بن اختالفيتر و اها حساسن تنشيتر باشد، نسبت به افيه بذر ضعيز بود و هر چه بنيتنش ناچ

 ير منفي تأثع شدهي تسريريپ، سرما و ع شدهي تسريريپط ين شراين مشخص شد که بيعالوه بر ا. بود

تر عي باال، سري کلزا در دماهايجه نشان داد که بذرهاين نتيا.  کلزا دارديه بذرهاي بر کاهش بنيدتريشد

مناسب انبار ط ناي که چنانچه بذرها در شرايدهند، به طوريت خود را از دست ميفين کيي پاياز دماها

جهت  نيبنابرا. ابدييداً کاهش ميه بذر ارقام شديه و بنيره شوند، قوه ناميذخ) دما و رطوبت باال(

  ار مهم وي بذر بسيط نگهداري کشت در سال بعد، دقت در شراي کلزا براي بذرهاينگهدار
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  مقدمه 
به طور متوسط با دارا ) .Brassica napus L(دانه کلزا 

 از يکين، يرصد پروتئ د۲۴ درصد روغن و۴۲بودن 
ر يسطح ز .شودي محسوب مياهان دانه روغنين گيمهمتر

 برابر با ۱۳۸۵‐۸۶ ي در سال زراعکشت کلزا در کشور
 تن بوده که ۳۱۹۰۰۰د آن يزان تولي هکتار و م۱۹۸۰۰۰

لوگرم در هکتار دانه برداشت ي ک۱۶۱۰به طور متوسط 
). Statististic & Information Center, 2008(شده است 

ت مناسب و يفي، ک کلزاد بذري در توليل اساسي از مسايکي
اد ير دارا بودن مقدار ز به خاط است کهآن يه بااليبن

ل مختلف قبل از کشت کاهش ي ممکن است به دالروغن،
 ت بذريفي که ممکن است بر کيياز جمله فاکتورها. ابدي

  ، زمان برداشت، يدگير بگذارند، مرحله رسي تأثکلزا
 هستند و ي و انبارداريزي، تمي برداشت، خشکيهاروش
 را بر ييان فاکتورهي بذر اثر چنيزن جوانهيهاآزمون

زان مناسب بذر جهت يص داده و ميت بذر تشخيفيک
 Buckley et al., 2003; Elias et) کنندين مييکشت را تع

al., 2006) .پ کلزا ي نه ژنوتيزن جوانهيهامطالعه مؤلفه
 بر زمان شروع يداريار معنير بسي که دما تأثنشان داد

 دارد، به  کلزايزن، سرعت، درصد و حداکثر جوانهيزنجوانه
گراد ي درجه سانت۵/۴ تا ۲۰ که با کاهش دما از يطور

 و يکنواختيافتد و ير مي به سرعت به تأخيزنشروع جوانه
ابد که دما به کمتر از يي کاهش مي وقتيزنحداکثر جوانه

 يزندر مقابل سرعت جوانه. ابديگراد تنزل ي درجه سانت۱۵
گراد تا يرجه سانت د۴ش دما در باالتر از صفر تا يبا افزا
 ابدييش ميگراد، افزاي درجه سانت۲۰ تا ۱۶دن به يرس

)Latifi et al., 2004(. ن يي تعي مهم برايها آزمون ازيکي
 يريپ. ع شده استي تسريري آزمون پ،ه بذريت و بنيفيک

 با ظهور جوانه ياهي گيها از گونهياريع شده در بسيتسر
 مثبت است يهمبستگ ياهچه در مزرعه دارايو استقرار گ

)Elias & Copleland, 2001 .(ع شده ي تسريريآزمون پ
 سبز ياط مزرعهي را که در شراييهااهچهيزان گيتواند ميم
. )Harman & Mattick, 1999 ( کندينيبشيشوند، پيم
 بهاره و زمستانه، اثرات ي شش رقم کلزاي رويشي آزمايط

ک يولوژيزي فيدگيبرداشت در هنگام رس( دو زمان برداشت
 يه بذر ارقام کلزا بررسي و بنيزنبر جوانه)  کامليدگيو رس
 انجام شده يهاآزمون. )Elias & Copleland, 2001(شد 
 استاندارد، يزنه بذر شامل آزمون جوانهي سنجش بنيبرا

ج حاصل ينتا. ع شده و آزمون سرما بودي تسريريآزمون پ
 شده در مرحله  برداشتي بذرهاينشان داد که اگرچه برا

ه بذر ي و بنيزنت جوانهين ظرفي کامل، فاصله بيدگيرس
 در ي و رطوبتيي دمايهاک بود و ظاهراً تنشيار نزديبس

 بر يع شده و آزمون سرما به اندازه کافي تسريريآزمون پ
 ي نگذاشته بودند، اما بذرهايرين مرحله تأثيه بذر در ايبن

ه و قدرت ي بنيا کامل داريدگيبرداشت شده در زمان رس
. ک بودنديولوژيزي فيدگي رس نسبت به زمانيست باالتريز

 در آزمون يداريچ گونه تفاوت معنين ارقام بهاره هيهمچن
ع شده و آزمون ي تسريري استاندارد، آزمون پيزنجوانه

  ني ارقام زمستانه در ايسرما نشان ندادند، ول
  دادند را نشان يداريار معني بسيهاها تفاوتآزمون

(Elias & Copleland, 2001) .ع ي تسريري پيهااز آزمون
 يه بذرهاي بنيابي جهت ارز1 کنترل شدهيشده و فرسودگ

ج حاصل يزان مطابقت نتاي و مشدهاستفاده  زين چغندر قند
 بذرها، مورد ياها با درصد سبز شدن مزرعهن آزمونياز ا
ن اي. )Silva et al., 2006(گرفته است  قرار يبررس
، ۲۴ع شده بذرها را به مدت ي تسريري در آزمون پنمحققي
گراد قرار دادند ي درجه سانت۴۲ ي ساعت در دما۷۲ و ۴۸

، ۲۲ با رطوبت ي کنترل شده، بذرهايو در آزمون فرسودگ
گراد به ي درجه سانت۴۵ و ۴۱ ي درصد در دما۲۶ و ۲۴

ج نشان داد که ينتا.  ساعت قرار گرفتند۳۶ و ۲۴، ۱۲مدت 
-ي درجه سانت۴۲ ي که در دماياع شدهي تسريريمون پآز

 يآزمون فرسودگ زي ساعت اجرا شد و ن۷۲گراد به مدت 
 درصد در ۲۴ با رطوبت ي بذرهاي که براياکنترل شده

 ساعت انجام شد، ۲۴گراد به مدت ي درجه سانت۴۵ يدما
ک يولوژيزيل فين پتانسييها جهت تعن آزمونيبهتر
ها ن آزموني که از ايجينتا. دند چغندر قند بويبذرها

 مطابقت ياج مزرعهي با نتاياديزان زيحاصل شد به م
  .)Silva et al., 2006 (داشت

الن به عنوان کشت دوم پس از يكلزا در استان گ
در حال حاضر در استان . باشديبرداشت برنج مطرح م

 درصد ۳۰زار وجود دارد که ي هزار هکتار شال۲۳۸الن يگ
ر کشت يمتأسفانه سطح ز. کشت کلزا را داردت يآن قابل

 ۵۲۰ تنها ۱۳۸۵‐۸۶ يالن در سال زراعيکلزا در استان گ
 تن دانه با متوسط ۴۲۹ن سطح يهکتار بوده است که از ا

لوگرم در هکتار برداشت شده است ي ک۸۲۵عملکرد 

                                                                                     
1. Controlled deterioration test 
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)Statististic & Information Center, 2008 .(از يکي 
ر کشت کلزا در استان ي زن بودن سطحييل مهم پايدال
 يل بارندگي از قبيطيط نامساعد محيالن، وقوع شرايگ
ن خاک يي حرارت پاش از حد خاک، درجهياد، رطوبت بيز

 است که يزاري شالي مناسب اراضين عدم زهکشيو همچن
کنواخت بذر کلزا شده و به دنبال ي يزنمنجر به عدم جوانه

رد و يگي صورت نمي کلزا به خوبيهااهچهيآن، استقرار گ
از به ين نيبنابرا. گردديجاد نميها اتراکم مطلوب بوته

 يي و سبز شدن بااليزن که از قدرت جوانهييبذرها
 & Nasiri)رسدي به نظر ميبرخوردار باشند، ضرور

Rabiei, 2004)يها و ممکن است با مقاومت به تنش 
ه به با توج.  بذر مرتبط باشنديي فصل و عملکرد نهايابتدا
ل ي پتانسيابيارزق حاضر به منظور ين موضوع، تحقيا

- جوانهيها ارقام مورد کشت منطقه از نظر شاخصيکيژنت
ل ي ارقام با پتانسياهچه اجرا شد تا با معرفي و رشد گيزن
 کشت کلزا به عنوان يل کشاورزان براي باال، تمايکيژنت

افته و گام هر يش يکشت دوم پس از برداشت برنج افزا
کاران و ي شالي توان اقتصادشي در جهت افزايزيند ناچچ
الن برداشته ير کشت کلزا در استان گي سطح زشيافزا
  . شود

  

  ها مواد و روش
 ي بذر پنج رقم کلزايزن جوانهيهالفهؤ ميابي ارزيبرا
 و  Hyola420 ،Hyola330،Hyola401،Pr401/15E بهاره

Syn-3و يي سرما استاندارد، تنشيزنش جوانهي در آزما 
ش مجزا يشگاه، سه آزمايط آزمايع شده در شراي تسريريپ

شگاه ي با سه تکرار در آزماي تصادفدر قالب طرح کامالً
 .شدانجام  دانشگاه گيالن ي کشاورز علومزراعت دانشکده

 دورگ و ارقام Hyola401 و Hyola420 ،Hyola330ارقام 
Pr401/15E  و Syn-3ارقام يهين بوده و بذر تازه کلي ال 

 برداشت شده بودند، از يکسانيط کامالً ي در شرايکه همگ
 مؤسسه اصالح بذر کرج ي روغنيهاقات دانهيبخش تحق

 درجه ۴ يخچال در دمايبذرها بالفاصله در . ه شدنديته
-ش جوانهيو پس از سه ماه، آزما گراد قرار گرفتنديسانت
با  ها ابتدا بذر،شي آزماي قبل از اجرا. انجام شديزن

قه ي دق۵به مدت  درصد ۵م ي سدتيپوکلرياستفاده از ه
ن بار با استفاده از آب ي شدند و سپس چنديعفون ضد
 از يري جلوگين عمل براي ا.شستشو داده شدند مقطر

جهت ). Barsa et al., 2002( ها صورت گرفت قارچيآلودگ
 عدد بذر ۱۵۰ط استاندارد، تعداد ي در شرايزن جوانهيابيارز

 ي کاغذ صافي و روي پتريها ظرفتکرار در داخل ۳در 
  روز۷گراد به مدت ي درجه سانت۲۲ ي در دماکشت و
ن مدت تعداد ي و پس از اگذاشته شدند ناتوريدرون ژرم

 ,Elias & Copleland)  شمارش شديعاد يهااهچهيگ

 تکرار به ۳ در عدد بذر ۱۵۰در آزمون سرما ابتدا . (2001
 ي کاغذ صافيگراد رويدرجه سانت ۵ ي روز در دما۵مدت 

 ۲۲ يسپس به دما.  قرار گرفتند سرمامرطوب تحت تنش
 يهااهچهي روز تعداد گ۵گراد منتقل و پس از يدرجه سانت

 يبرا). Elias & Copleland, 2001(شدند  شمارش يعاد
 و يروني از دو جعبه بزيع شده ني تسريري آزمون پانجام
 قرار يک توري يجعبه درون ي دربسته استفاده و رويدرون

 سطح ي در باالهيک الي به صورت بذرهاسپس . داده شد
 ساعت در ۷۲ به مدت و هگذاشته شد هاي توريرو  وآب
درصد  ۳۹‐۴۴گراد و رطوبت ي درجه سانت۴۲ يدما

 ي دمادر روز ۷ بذرها به مدت پس از آن. شدند ينگهدار
 يهاهاهچي و درصد گقرار گرفتندگراد ي درجه سانت۲۲
). Elias & Copleland, 2001 (ديگرد آنها شمارش يعاد

  چه دو شهي با طول رييقابل ذکر است که تنها بذرها
 در نظر قرار يعادزده و متر، به عنوان بذر جوانهيليم

  عالوه بر درصد ). Afzal et al., 2004( گرفته شدند
   بذر و سرعت هيبناهچه، شاخص ي، طول گيزنجوانه
 طول يابي ارزيبرا.  قرار گرفتنديابيز مورد ارزي نيزنجوانه

چه بر  ساقهيچه تا انتهاشهي رين انتهاياهچه، فاصله بيگ
 بذر و هيبن شاخص . شديريگمتر اندازهيحسب سانت
مورد  ۲ و ۱ يهارابطه ا استفاده ازز بي نيزنسرعت جوانه

 Elias & Copleland, 2001; Kaboli) قرار گرفتنديابيارز

& Sadeghi, 2002):  
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سه يمقا. ش انجام شدي هر آزماي برا به طور جداگانهآنها
 ي به روش توکل شده وي تبديها دادهيز روي نهانيانگيم

ج يان نتاي بي، اما براديانجام گرد درصد ۵در سطح احتمال 
زان ي ميابي ارزيبرا.  ارائه شدندياقع ويهانيانگيمجدداً م
 يب همبستگي مورد مطالعه، ضرايهان شاخصيارتباط ب
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 ،

2
igσ و 

2
jgσ

ق جدول ي از طر
ن مربعات و با استفاده يانگي مياضيد ريانس و اميه واريتجز
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و  gMS ،شي تعداد تکرار آزماrها، ن رابطهيدر ا

eMS ياها و خطپين مربعات ژنوتيانگيب ميبه ترت 
- ن حاصلضربيانگيب ميبه ترت eMPو  gMP و يشيآزما
انس و يوارهيتجز.باشنديميشيآزمايپها وخطاي ژنوتيها
 محاسبه و ۱۲/۶ نسخهSASافزار  با نرمهانيانگيسه ميمقا
 نسخه SPSSافزار  با نرمهان شاخصي بيب همبستگيضرا
  .انجام شد ۱۱

   
  ج و بحث ينتا

  يي نهايزندرصد جوانه

-  آزمون جوانهيهاانس دادهيه واريج حاصل از تجزينتا
 يزن استاندارد نشان داد که ارقام از لحاظ درصد جوانهيزن
گر يکدي نسبت به ي متفاوتيهاالعمل عکسي دارايينها

ند شتبا هم دا) P<0.01( يداريبوده و اختالف معن
  ن ارقام در آزمون يانگيسه ميبا انجام مقا). ۱جدول(

 مشخص شد که ارقام) ۲جدول( استاندارد يزنجوانه
Hyola401 ،Pr401/15E، Syn-3 و Hyola330ب ي به ترت

 و رقم نيشتري بي درصد دارا۹۰ و ۶۷/۹۴، ۹۵، ۶۷/۹۶با 
Hyola420ن درصد ي کمتري دارادرصد ۶۷/۸۲  با  

مورد  يها بذريهي کل نمود کهتوجهد يبا. بودند يزنجوانه
، ي، زراعيطيط محي شراش درين آزماياستفاده در ا

 برداشت شده و طول يکساني يکي اکولوژ ويکيولوژيزيف
  . ز کامالً مشابه بودي آنها ن برداشتروشو عمر بذرها 

  
  شدهعي تسريري استاندارد، سرما و پيزنارقام در سه آزمون جوانه) ن مربعاتيانگيم(انس يه واري خالصه تجز‐۱جدول 

  )MS(ن مربعات يانگيم  
  يزنجوانه سرعت  ه بذريبن شاخص  اهچهيگ طول  يزنجوانه درصد  يدرجه آزاد  راتييمنبع تغ  آزمون

 يزنجوانه
  استاندارد

  رقم
  شياشتباه آزما

  )درصد(رات ييب تغيضر

۴  
۱۰  
‐  

**۶/۹۶  
۲/۸  
۱۲/۳  

**۱۹/۷  
۱۵/۰  
۰۷/۵  

**۷۹/۸  
۱۷/۰  
۸۸/۵  

**۷/۱۱  
۶۹/۰  
۱۳/۳  

  سرما
  رقم
  شيشتباه آزماا

  )درصد(رات ييب تغيضر

۴  
۱۰  
‐  

**۲۳/۲۱۶  
۴/۲۶  
۷۷/۵  

*۴۶/۲  
۷۰/۰  
۰۳/۱۳  

*۹۹/۴  
۹۸/۰  
۱۳/۱۷  

*۹۳/۲۱  
۷۴/۳  
۰۰/۷  

ع ي تسريريپ
  شده

  رقم
  شياشتباه آزما

  )درصد(رات ييب تغيضر

۴  
۱۰  
‐  

**۲۳/۱۹۴  
۰۰/۱۸  
۱۲/۵  

**۷۸/۹  
۱۳/۰  
۵۵/۵  

**۸۱/۱۰  
۱۶/۰  
۱۷/۷  

**۱۰/۲۹  
۶۲/۱  
۶۱/۶  

nsدرصد۱ و ۵دار در سطح احتمال يب معني به ترت** و *دار و يرمعني غ .  
  



 ۹۷  ...زني بذر و رشد گياهچه ارقام کلزا هاي جوانهبررسي شاخص: ربيعي و بيات  

زني  مقايسه ميانگين ارقام کلزا در آزمون جوانه‐۲جدول
  استاندارد

  صفات  

  ارقام
درصد 
  زنيجوانه

  طول گياهچه
  )مترسانتي(

شاخص 
  بنيه بذر

 زنيسرعت جوانه
  )بذر در روز(

Hyola330 ab ۰۰/۹۰ c ۸۲/۶  c ۱۴/۶  b ۴۸/۲۶  

Hyola401  a ۶۷/۹۶  c ۹۵/۶  c ۷۲/۶  b ۵۶/۲۷  

Hyola420  b ۶۷/۸۲  c ۹۵/۵  d ۹۲/۴  c ۵۳/۲۳  

Pr401/15E a ۰۰/۹۵  a ۸۴/۹  a ۳۴/۹  a ۸۶/۲۸  

Syn-3 a ۶۷/۹۴  b ۵۰/۸  b ۰۵/۸  ab ۰۹/۲۷  
  .گيرندآماري قرار ميگروهباشند،دريکهايي که داراي حروف مشابه ميميانگين

  
زني دار بين درصد جوانهيبه اين ترتيب، تفاوت معن

هاي ژنوتيپي آنها بوده ارقام احتماالً تنها به دليل تفاوت
کنواخت و کامل بذرها باعث سبز يع، ي سريزن جوانه.است

 و شده ياهان زراعيع گيه سريشدن مطلوب و رشد اول
شتر يافت بيه مطلوب به نوبه خود باعث دريرشد اول

  گردديش عملکرد مي و افزايديتشعشع خورش
(Latifi et al., 2004) .دهندهای موجود نشان میگزارش 

تواند شاخص نسبتاً ي استاندارد ميزنکه آزمون جوانه
 که بذرها، تحت يت بذر باشد، به شرطيفي از کيقيدق
   مطلوب قرار گرفته باشنديط انبارداريشرا

(Gill & Delouche, 1973). از آنجايي که در اين آزمايش 
 بذرها به مدت سه ماه در يخچال نگهداري ينيز کليه

زني استاندارد شدند، بنابراين نتايج حاصل از آزمون جوانه
هاي تواند معيار نسبتاً خوبي از بنيه بذرها و تفاوتمي

  .ژنوتيپي بين ارقام ارائه دهد
- درصد جوانهيهاانس دادهيه واريج حاصل از تجزينتا

که ارقام از لحاظ  در آزمون سرما نشان داد يي نهايزن
 در ي متفاوتيهاالعمل عکسي دارايي نهايزندرصد جوانه

سه يج حاصل از مقاي نتا).۱جدول(ن بودند يي پايبرابر دما
 نسبت به تنش Hyola401 داد که رقم نشان هانيانگيم

 يزن جوانه آزمونسرما واکنش مثبت نشان داد و نسبت به
 که درصد يطوربه  داشت، ي بهتريزناستاندارد جوانه

به   استاندارديزن سرما و جوانهآزمونن رقم در ي ايزنجوانه
ن رقم، ارقام يپس از ا.  درصد بود۶۷/۹۶ و ۳۳/۹۷ب يترت

Syn-3 و Pr401/15Eدرصد در ۶۷/۹۳ و ۹۴ب با يرت به ت 
 با يداري تفاوت معنيل و، قرار داشتندي بعديهارتبه

Hyola401مشخص شد همانطور که. )۳جدول ( نداشتند 
 ي استاندارد دارايزنآزمون جوانه در Hyola420رقم 
نه ي بين رقم در کل دارايا.  بوديزنن درصد جوانهيکمتر

ه ي سرما قرار گرفت قوه نامآزمون در ي بود و وقتيفيضع
 يزن درصد جوانه۳۳/۷۷ که با يافت، به طوريآن کاهش 

ن ي ان ارقام داشت و ازي را در بيزنن درصد جوانهيکمتر
در .  نداشتHyola330 با رقم يدارينظر تفاوت معن

ط ي کلزا در شراي بذرهايزن درصد جوانهيروی که قيتحق
ن ي که در باالتردگرديمشخص انجام شد،  يتنش شور

 از يادي، تعداد ز)منسيزي دس۱۵( يسطح تنش شور
 خود يي نهايزن را در درصد جوانهيديارقام کاهش شد
ط ين شرايز در اي از ارقام ني حال تعدادنينشان دادند، با ا

 ,.Enferad et al)  داشتنديزن بهتر از شاهد جوانهيحت

 که تنش  مشخص شديريگ دشدر آزماين يهمچن. (2003
ع شده به ي تسريري در آزمون سرما و پي و رطوبتييدما

 يدگي که در مرحله رسييه بذرهاي بني روياندازه کاف
 در ي نگذاشت و حتيدانر چنيثأبرداشت شده بودند ت

 سرما و آزمونط ي در شرايزن از ارقام، درصد جوانهيبعض
ط استاندارد ي در شرايزنشتر از جوانهيع شده بي تسريريپ

) Elias & Copleland, 2001 .(Latifi et al.) 2004 (بود
 ۵/۴ ي در دمايزنن درصد جوانهيان نمودند که کمتريب

 ۱۵ ي در دمايزند جوانهن درصيشتريگراد و بيدرجه سانت
ط ين اگر شرايبنابرا. شودي مانجامگراد ي درجه سانت۲۰و 

 کمتر از ي در دماهايزن باشد که جوانهيکاشت بذر طور
 از ارقام ياريگراد انجام شود، در مورد بسي درجه سانت۱۵
 کمتر يرا دماهاي استفاده نمود، زيشتريد از مقدار بذر بيبا

 يزناد باعث کاهش درصد جوانهگري درجه سانت۱۵از 
  .شوندي ميينها

  
   مقايسه ميانگين ارقام کلزا در آزمون سرما‐۳جدول 

  صفات  

درصد   ارقام
  زنيجوانه

  طول گياهچه
  )مترسانتي(

شاخص 
  بنيه بذر

 زنيسرعت جوانه
  )بذر در روز(

Hyola330 bc ۰۰/۸۳ ab ۹۹/۵  ab ۰۰/۵ b ۷۷/۲۵  
Hyola401  a ۳۳/۹۷  ab ۸۱/۶  a ۶۴/۶  a ۰۲/۳۱  
Hyola420  c ۳۳/۷۷  b ۰۸/۵  b ۹۲/۳  b ۱۷/۲۴  
Pr401/15Eab ۶۷/۹۳ ab ۹۴/۶  ab ۵۴/۶  ab ۱۱/۲۸  

Syn-3 ab ۰۰/۹۴ a ۳۶/۷  a ۹۲/۶  ab ۰۸/۲۹  
  .گيرندآماري قرار ميگروهباشند،دريکهايي که داراي حروف مشابه ميميانگين

  

ع يسر تيري در آزمون پيزنرصد جوانهدانس يه واريتجز
 يدارين ارقام اختالف معنيشده مشخص نمود که ب

)P<0.01 (شت وجود دا)نيانگيسه ميآزمون  مقا. )۱جدول 
ع ي تسريريط تنش پي ارقام در شرا بذريزنرصد جوانهد

 و Pr401/15E ،Syn-3 سه رقم  مشخص نمود کهشده
Hyola401 درصد ۳۳/۸۶ و ۶۷/۸۸ ، ۶۷/۹۰ با دارا بودن 



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۹۸

در مقابل، . گر نداشتنديکدي با يداريمعن تفاوت يزنجوانه
، همانند يزن درصد جوانه۷۲ با دارا بودن Hyola420رقم 

ن درصد ي کمتري استاندارد و سرما دارايزن جوانهدو آزمون
 يدارين نظر تفاوت معني بود و البته از ايزنجوانه

)P>0.05 ( با رقمHyola330نداشت )  اختالف . )۴جدول
، Hyola401  سه رقم بذريزندرصد جوانهن ي بيداريمعن

PR401/15E و Syn-3به ( استاندارد يزنش جوانهي در آزما
به ( سرما آزمون، ) درصد۶۷/۹۴ و ۹۵، ۶۷/۹۶بيترت
ع ي تسريري پآزمونو )  درصد۹۴ و ۶۷/۹۳، ۳۳/۹۷ب يترت

مشاهده )  درصد۶۷/۸۸ و۶۷/۹۰، ۳۳/۸۶بيبه ترت(شده 
 Hyola420 و Hyola330  رقم دوي که براينشد، در حال

 يزن که درصد جوانهيطوره ر بود، بيگا چشمهن اختالفيا
 و ۹۰ب ي استاندارد به ترتيزنط جوانهيآنها تحت شرا

 ۳۳/۷۷ و ۸۳ سرما به آزمون درصد بود که در ۶۷/۸۲
 درصد ۷۲ و ۷۷ع شده به ي تسريري پآزموندرصد و در 

 يذر کلزاها بنيبنابرا. )۴ و ۳، ۲ يهاجدول (افتي کاهش
ط ي نسبت به شراياديت زي حساسيمورد مطالعه دارا

ر يثأ تحت تداًيت آنها شديفي و کبودند يي و دمايرطوبت
ن درصد ي بيري و اختالف چشمگافتي کاهش عاملن دو يا

 آزمونط يط استاندارد و در شراي ارقام در شرايزنجوانه
ن يب عالوه بر آن، .شتع شده وجود داي تسريريا پيسرما و 

 يزنع شده، درصد جوانهي تسريريدو آزمون سرما و پ
ع شده ي تسريري ارقام مورد مطالعه در آزمون پيهيکل

ه شد که مشاهدن حال يبا ا.  نشان داديشتريکاهش ب
 يزنط جوانهي باال در شرايزن درصد جوانهي دارايبذرها

ط ي در شرايزندرصد جوانه کاهش چندان ياستاندارد، دارا
گر يد، به عبارت دبودنع شده ني تسريريسرما و پ آزمون

ط نامساعد ي بذر کمتر باشد، نسبت به شراهيبنهر چه 
ن ي بياديد و اختالف ز داريشتريت بيز حساسي نيطيمح

 .شوديجاد مي و تنش ايعادط ي آن در شرايزندرصد جوانه
ت ي و فعاليزن زودرس بر صفات جوانهيري اثر پبررسی

 نشان دادپ جو يداز در دو ژنوتيز و پراکس کاتااليهاميآنز
م، ين دو آنزيت ايق کاهش فعالي زودرس از طريريکه پ

 در جو يزنموجب کاهش درصد، سرعت و شاخص جوانه
جه يها و در نتمين آنزيت اين کاهش فعاليهمچن. شوديم

تر فيه ضعي با بنيهاپي در ژنوتيزنکاهش صفات جوانه
 Tavakkol)تر بوديه قوين با بيهاپيشتر از ژنوتيب

Afshari et al., 2007) .به شدت  بذريرين و پييت پايفيک 
توان از يم رونيااز  .موثر است بذرها يزن درصد جوانهيرو

ق تفاوت ين دقيي تعي استاندارد برايزنآزمون جوانه
ع شده به طور ي تسريري بذر و از آزمون پيهات گروهيفيک

 انبار شده ي کلزايت بذرهايفي در کنترل کيزيآمتيموفق
   آنها استفاده نموديت انبارداري قابلينيبشيز پيو ن

(Elias & Copleland, 1994) .از ياريعالوه بر بس 
 ي روغنيهاد دانهي که باعث کاهش تولييهاتيمحدود

 يهادانه.  داردي اساسيتيت بذر اهميفيشود، کيمرغوب م
 چرب يهادياس يخاطر دارا بودن سطح بااله  بيروغن

 دوره يت خود در طيفيدست دادن ک  ازيآزاد، برا
ت آنها کاهش يفيتر کعي سريليترند و خ مستعديانباردار

 ارقام يب معرفين ترتي به ا.)Afzal et al., 2004 (ابدييم
توانند ي دارند و ميه باالتري بنيپي که از نظر ژنوتييکلزا
 خود تحمل تيفيط انبار را بدون از دست دادن کيشرا
توان ين مي بنابرا. برخوردار استياديت زيند، از اهمينما
 و Hyola401 ،PR401/15E جه گرفت که سه رقمينت

Syn-3 نسبت گر بوده و ي برتر از دو رقم ديپياز نظر ژنوت
ن بذرها يتوان اي دارند و ميشتريط انبار مقاومت بيبه شرا

ن حال يابا . ره نمودينده ذخي سال آيرا جهت کشت برا
اهان دانه يک گينکه يل ايد توجه نمود که کلزا به دليبا

 وار حساس است ي باال بسيباشد، لذا به دماهاي ميروغن
 هاني شدن پروتئيعيرطبيغها و يون چربيداسيکساباعث 

  گردديه بذرها ميت و قوه ناميفيو کاهش ک
(Afzal et al., 2004).  

  
  در آزمون پيري تسريع شده مقايسه ميانگين ارقام کلزا ‐۴جدول
  صفات  

  ارقام
درصد 
  زنيجوانه

  طول گياهچه
  )مترسانتي(

شاخص بنيه 
  بذر

 زنيسرعت جوانه
  )بذر در روز(

Hyola330 bc ۰۰/۷۷ b ۲۳/۵  c ۰۲/۴  c ۱۵/۱۶  

Hyola401  ab ۳۳/۸۶ a ۰۱/۹  a ۷۸/۷  b ۷۳/۱۹  

Hyola420  c ۰۰/۷۲  b ۰۰/۵  c ۶۰/۳  c ۲۶/۱۶  

Pr401/15E a ۶۷/۹۰  a ۰۷/۸  a ۳۲/۷  ab ۶۹/۲۰  
Syn-3 a ۶۷/۸۸  b ۸۲/۵  b ۱۵/۵  a ۴۹/۲۳  
  .گيرندآماري قرارميباشند،دريک گروههايي که داراي حروف مشابه ميميانگين
  
 اهچهيطول گ
  اهچه در هر سه آزمون يانس طول گيه واريتجز
ع شده مشخص ي تسريري استاندارد، سرما و پيزنجوانه

 سالم با يهااهچهيد گي تولييظ توانانمود که ارقام از لحا
) P<0.01 (يداريباشند و اختالف معنيگر متفاوت ميکدي

اهچه ين طول گيانگيسه ميبا مقا). ۱ جدول(با هم دارند 



 ۹۹  ...زني بذر و رشد گياهچه ارقام کلزا هاي جوانهبررسي شاخص: ربيعي و بيات  

 استاندارد مشخص شد که رقم يزن جوانهونارقام در آزم
Pr401/15E۸۴/۹ زاني را به ماهچهين طول گي باالتر 

اشت و گر دي با ارقام ديداري معن تفاوت داشت ومتريسانت
ارقام ). ۲جدول(قرار گرفت  Syn-3پس از آن رقم 

Hyola330، Hyola401 و Hyola420ب با دارا يز به ترتي ن
اهچه، يمتر طول گي سانت۹۵/۵ و ۹۵/۶، ۸۲/۶ بودن
 يداريند و تفاوت معن داشت رااهچهي گطولن يکمتر

)P>0.05( گر نداشتند يکدي با)ن در يچنهم). ۲جدول
ب تفاوت يز به ترتيع شده ني تسريري سرما و پيهاونآزم
ن ارقام ي در ب۰۱/۰ و ۰۵/۰ در سطح احتمال يداريمعن

اهچه ين طول گيانگيسه ميمقا). ۱جدول(مشاهده شد 
 با طول Syn-3 ارقام در آزمون سرما نشان داد که رقم

، شتاداهچه را ين طول گيمتر باالتري سانت۳۶/۷اهچه يگ
 ،Pr401/15Eارقام  با )P>0.05 (يداري چه تفاوت معناگر

Hyola401 و Hyola330 نيهمچن). ٣جدول( نداشت 
ع ي تسريرياهچه ارقام در آزمون پين طول گيانگيسه ميمقا
 به Pr401/15E و Hyola401 يها رقم نشان داد کهشده
 طول نيشتري بي دارامتري سانت۰۷/۸ و ۰۱/۹ب با يترت
 ي و رطوبتييط دماي نسبت به شرانينابراب و  بودنداهچهيگ

 و Syn-3 ،Hyola330 ارقام ي ول داشتند،يباال مقاومت خوب
Hyola420۸۲/۵ طول هبب ي به ترتيهااهچهيد گي با تول ،

 و Hyola401متر نسبت به دو رقم ي سانت۵ و ۲۳/۵
Pr401/15E ط ي نسبت به شرايشتريت بي حساسيدارا

 تر بودفينها ضعآه يد و بنبودن باال يرطوبت و دما
  ).۴جدول(

ت يفي و کهيبنن يي تعيها از شاخصيکياهچه يطول گ
ط يپ و شراير ژنوتي که تحت تأثباشديمطلوب بذر م

د و ينکه نحوه توليبذرها بر اساس ا. رديگيط قرار ميمح
 بذر هيبنت و يفي کي آنها چگونه بوده باشد، داراينگهدار
م يتواند به طور مستقيط مين شراي هستند و ايمتفاوت
 ,Elias & Copleland)ثر باشدؤها ماهچهي طول گيرو

، آب، نور، دما، ييجمله مواد غذا از يطيط محيشرا. (2001
 ي و حتها بوتهمان کشت و برداشت، نحوه برداشت، تراکمز

ر يثه بذر تأي بنيروها يماري هرز، آفات و بيهاوجود علف
 بذرها در يشوند که وقتين عوامل باعث ميگذاشته و ا

 يهاالعمل عکسيرند، دارايگي  قرار ميزنط جوانهيشرا
 تر آنها مطلوبيط براي که شرايي بوده و بذرهايمتفاوت

 و يعاد يهااهچهيتوانند گي ميزنباشد در زمان جوانه
  و ف ي ضع کوچک،  يهااهچهي گ وجود .  کنند دي توليقو

طول . دهدي مرا نشان ه بذريف بودن بني ضعيعادريغ
شود و در ياهچه محسوب ميه گي از بنيارياهچه معيگ
اهچه ين طول گي بياهان، همبستگي گيها از گونهياريبس
 يارين از آن به عنوان معيه آن مشخص شده و بنابرايو بن
 .شوديه آن استفاده مياهچه و بني رشد گيابي ارزيبرا

ه با رطوبت  برداشت شدياهچه بذرهايکمتر بودن طول گ
 قبل از يند فرسودگي از آغاز فراي ناشکمتر احتماالً
در . )Hampton & Tekrony, 1995 (باشديبرداشت بذر م

 يگراد روي درجه سانت۲۰ و ۱۰، ۶ ياثر دماها يشيآزما
 قرار ي کلزا مورد بررسيهااهچهي و رشد گيزندرصد جوانه

ف ي ضعيزنن جوانهيي پاي که در دماشد و مشخص گرفت
 به يزن دوم جوانهمرحلهل ياهچه در اوايبوده و رشد گ

 ي درجه سانت۱۰ يدما. باشديار حساس مين بسيي پايدما
 يريثأن دما تي شده و ايزنر در جوانهيخأگراد منجر به  ت

 ي که در دماهاييهابذر.  ندارديزن جوانهمرحلهدر طول 
روز  درجه ۱۶‐۲۴ به يزن جوانهي بران قرار گرفتند،ييپا

اهچه ين رشد گيهمچن. ندداشتاز ي نيزنرشد، قبل از جوانه
 درجه ۲۲سه با يگراد در مقايدرجه سانت ۱۰يدر دما
ف ي و رشد ضعکم ناقص و يزنجوانه. گراد کمتر بوديسانت
رات يثأل تيگراد به دلي درجه سانت۶ ي در دماهااهچهيگ
 Nykiforuk & Johnson) بوده استي و نموييدما

Flanagan, 1999) .اهچه، يها مانند ضعف گدهي پديبرخ
، کلروز، نکروز و کاهش محصول در يتوقف رشد، پژمردگ

د جوانه ي در مرحله توليي از تنش سرمايتواند ناشيکلزا م
ن مدت زمان الزم يهمچن. ها باشداهچهيد گي توليو ابتدا

ت آب خاک، ي به خاک و وضعاه عمدتاًيتا سبز شدن گ
اه ي از گييهانديفرا. )Madani et al., 2005 ( دارديبستگ

 ريثأاهچه تحت تيه و فتوسنتز گي، رشد اوليزنمثل جوانه
ر يباشند و به دنبال آن، ساي مييم تنش سرمايمستق

 .دهندير قرار ميثأز تحت تياه را نيمراحل رشد و نمو گ
الن به ينکه کشت کلزا در استان گين، با توجه به ايبنابرا

زار انجام يوم و بعد از برداشت برنج در شالصورت کشت د
ها اهچهي و استقرار گيزن جوانهي خاک برايشود و دمايم
  تريه قويب تنها ارقام با بنين ترتين است، به اييپا
 داشته ي مطلوبيزنط نامساعد جوانهين شرايتوانند در ايم

 و Pr401/15Eارقام . نديد نماي تولي قويهااهچهيو گ
Hyola401 يهااهچهيد گي باال و توليزنبا درصد جوانه 

  .ط مناسب باشندين شراي ايتوانند براي ميقو



 ۱۳۸۸، ۲، شماره ۴۰ ايران، دوره علوم گياهان زراعيمجله   ۱۰۰

   بذر هيبنشاخص 

ت بذر، يفين کننده کيي تعيهاگر از شاخصي ديکي
 يزنق درصد جوانهيباشد که از طري بذر مهيبنشاخص 

. ت بذرها موثر استيفي کياهچه روي و طول گيينها
 در يي بااليي باشند، توانايتريه قوي بني که داراييبذرها

 يي دارند و ضمن داشتن درصد بااليطي محيتحمل تنشها
د ي توليعاد و ي قويهااهچهي، قادرند گيزناز جوانه

  .ندينما
 ون بذر ارقام در هر سه آزمهيبن شاخص يبا بررس

از نظر  يداري ارقام اختالف معنني بمشخص شد که
ن يانگيسه ميمقا). ۱ ولجد(ه بذر وجود داشت يشاخص بن

 استاندارد نشان داد يزن جوانهونارقام مورد مطالعه در آزم
را ) ۳۴/۹( بذر هيبنن شاخص ي باالترPr401/15Eکه رقم 

. اشتر ارقام دي با سا(P<0.05) يداريداشت و تفاوت معن
 بذر هيبنن شاخص يترنيي پاHyola420در مقابل، رقم 

انس يه واريتجز). ۲ جدول( ن ارقام داشتيرا در ب) ۹۲/۴(
ز نشان داد که اگر چه تفاوت ي سرما نن صفت در آزمونيا

با  ،)۱جدول( ن ارقام وجود داشتي ب(P<0.05) يداريمعن
که نشان داد  ارقام يهانيانگيسه ميج مقاينتا وجودنيا

ن ارقام يب درصد ۵ در سطح احتمال يداريتفاوت معن
Syn-3 ،Hyola401 ،Pr401/15E و Hyola330 وجود 

ن ي کمتر۹۲/۳ با مقدار Hyola420 و تنها رقم شتندا
ه يج تجزينتا ).۳جدول(  بذر را دارا بودهيبنشاخص 

د يؤز ميع شده نيتسر يريپ ن صفت در آزمونيانس ايوار
سه يمقا). ۱جدول( ن ارقام بودي ب(P<0.01) داريتفاوت معن

 داد، به  ارقام آنها را در سه گروه مجزا قراريهانيانگيم
ب با ي به ترتPr401/15E و Hyola401 که دو رقم يطور

ه بذر را در ين بنيشتري ب۳۲/۷ و ۷۸/۷ بذر هيبنشاخص 
 با همه آنها يداريه ارقام داشته و تفاوت معنين کليب

 با مقدار Syn-3ن دو رقم، رقم يپس از ا). ۴جدول( داشتند
ام  در گروه دوم قرار گرفت و سپس ارقيي به تنها۱۵/۵

Hyola330 و Hyola420۶۰/۳ و ۰۲/۴ب با مقدار ي به ترت 
  ).۴ جدول( در کالس سوم قرار گرفتند

Beti et al. )2006 (يان نمودند که چون کلزا دارايب 
ک زمان ي در ين وقتيباشد، بنابراي مي طوالنيدوره گلده
 ي برداشت شده دارايشود، بذرهاي برداشت ميمشخص

ق خود، يآنها در تحق. تند هسي متفاوتيدگيزان رسيم
ن قرار داشتند يآذ گلين و بااليي که در قسمت پاييبذرها

طور مجزا در ه ک از آنها را بيرا برداشت نمودند و هر 

ع شده قرار دادند و مشخص کردند که ي تسريريآزمون پ
 ساعت، سرعت ۹۶ع شده به مدت ي تسريري پيبه طور کل

  ت به شاهد کاهش ها را نسباهچهي گهيبن و يزنجوانه
 يها برداشت شده از قسمتين حال بذرهايبا ا. دهديم
ن، يآذ گلي بااليهان نسبت به قسمتيآذن گلييپا

 نيهمچن . داشتندياهچه بهتري گهيبن و يزنسرعت جوانه
زان يع شده مي تسريريش مشخص شد که پين آزمايا در

ش و درصد يزان کل قندها را در دانه افزاينشاسته و م
گزارشات  .)Beti et al., 2006 (دهدين را کاهش ميپروتئ

دها و يپيون ليداسي که اتواکسدهندموجود نشان می
ن ي مهمتري انبارداري چرب آزاد در طيدهايش اسيافزا
   محصوالت دانه يريپذبيع آسي تسريل برايدال
 يعاد و رشد يزن جوانهيه بذر براي و کاهش بنيروغن
ش درصد يون و افزايداسياتواکس. باشنديها ماهچهيگ
ها و مير فعال شدن آنزيچرب آزاد در بذر باعث غ يدهاياس

  شودي مکيلئ نوکيدهاياختالل در اس و هانيپروتئ
(Elias & Copleland, 1994). ت يکاهش فعالن يهمچن

ش يداز با افزايدانت کاتاالز و پراکسي اکسي آنتيهاميآنز
 شده استگزارش  جو ي بذرهايري و پيمدت نگهدار

)Tavakkol Afshari et al., 2007(.  
  يزنسرعت جوانه

نشان داد که   ارقاميزنانس سرعت جوانهيه واريتجز
 در يداري اختالف معنيزنن ارقام از لحاظ سرعت جوانهيب

ن يانگيسه ميمقا). ۱جدول(اشت  وجود دونهر سه آزم
ارقام  استاندارد مشخص نمود که يزنارقام در آزمون جوانه

Pr401/15E ،Hyola401 و Syn-3۸۶/۲۸ب با ي به ترت ،
  ن سرعت يشتريب زر رود  بذر عدد۰۹/۲۷ و ۵۶/۲۷

ز با مقدار ي نHyola420 را دارا بودند و رقم يزنجوانه
 را در يزنن سرعت جوانهير روز کمترد  بذرعدد ۵۳/۲۵
 ارقام در يهانيانگيسه ميمقا). ۲جدول( ن ارقام داشتيب

 که ي را نشان داد، به طوريج مشابهيز نتايرما نآزمون س
ب با ي به ترتPr401/15E و Hyola401 ،Syn-3سه رقم 

  ن سرعت يشتريب ر روزد  بذر عدد۱۱/۲۸ و ۰۸/۲۹، ۰۲/۳۱
ن بود که نه يد ايج مؤينتا). ۳جدول(  را دارا بودنديزنجوانه

 ارقام نداشت، يزن بر سرعت جوانهيتنها سرما اثر نامطلوب
 Syn-3 و Hyola401ر ي از ارقام نظيکه در مورد بعضبل
 يهاجدول(ديز گردي نيزنش سرعت جوانهي باعث افزايحت
ل نوع ي از قبيل مختلفيتواند دالين موضوع ميا). ۳  و۲

  ه ارقام يکل. پ ارقام داشته باشديرقم، مرحله برداشت و ژنوت



 ۱۰۱  ...زني بذر و رشد گياهچه ارقام کلزا هاي جوانهبررسي شاخص: ربيعي و بيات  

رقام ش از ارقام بهاره بودند و اين آزمايمورد مطالعه در ا
 & Elias( از ارقام زمستانه دارند يشتريه بيبهاره معموالً بن

Copleland, 2001 .(ه ارقام در زمان يبعالوه بذر کل
ن ي از محققيعضده بيبه عق.  کامل برداشت شدنديدگيرس
 هستند که يي از بذرهايتريه قوي بنينگونه بذرها دارايا

 يه طورشوند، بيم ک برداشتيولوژيزي فيدگيدر زمان رس
ر کاتاالز و ي نظيداني اکسي آنتيهاميت آنزيکه فعال
شتر بوده و از تجمع مواد ين نوع بذرها بيداز در ايپراکس
کنند و لذا بذر يم يريدروژن جلوگيد هير پراکسي نظيسم
دهد ي ادامه ميزنز به جوانهي نامناسب ني در دمايحت

(Verma et al., 1999, 2003; Elias & Copleland, 
2001; Elias et al., 2006) .مشخص شد ش يک آزمادر ي

ع ي تسريري در آزمون سرما و پي و رطوبتييتنش دماکه 
 که در مرحله ييه بذرهاي بني رويشده به اندازه کاف

ند و  نگذاشتيريثأ برداشت شده بودند ت کامليدگيرس
ه ي بني کامل دارايدگي برداشت شده در مرحله رسيبذرها
 برداشت شده در مرحله يه بذرها نسبت بيتريقو
. (Elias & Copleland, 2001) ک بودنديولوژيزي فيدگيرس

ن درصد و سرعت ي بيداري تفاوت معن،شيآزمادر همان 
 استاندارد، سرما و يها ارقام بهاره کلزا در آزمونيزنجوانه

 از ارقام، ي در بعضي و حتع شده مشاهده نشدي تسريريپ
ع ي تسريري و پآزمون سرما در يزن جوانه و سرعتدرصد
، اما ارقام زمستانه کلزا ط استاندارد بوديشتر از شرايشده ب
 & Elias)ن نظر بودندي از ايداري تفاوت معنيدارا

Copleland, 2001) .يزن سرعت جوانهيهانيانگيسه ميمقا 
ز نشان داد که رقم يع شده ني تسريريارقام در آزمون پ

Syn-3 ن سرعت يشتريب ر روزد  بذرعدد ۴۹/۲۳ با مقدار
- ين نظر تفاوت معنين ارقام دارا بود و از ايب را يزنجوانه
 ر روزد  بذر عدد۶۹/۲۰ با مقدار Pr401/15E با رقم يدار

ب ي به ترتHyola330 و Hyola420ن ارقام يهمچن. نداشت
- ن سرعت جوانهيکمتر ر روزد  بذرعدد ۱۵/۱۶ و ۲۶/۱۶با 
  ).۴جدول (ع شده داشتند ي تسريريش پي را در آزمايزن

 يزنت بذر، سرعت جوانهيفي کيهاگر از شاخصي ديکي
 بتواند در مدت زمان کمتر، درصد بذرهرچه . باشديم

 سرعت گري د به عبارتد و داشته باشي باالتريزنجوانه
 هيبنت مطلوب و يفي کي داشته باشد، داراي بهتريزنجوانه
 ينکه دارايا اي و ترکم هيبن که ييبذرها و است يباالتر

 قرار يزنط جوانهيباشند، چنانچه در شرايدوره خواب م
ک مدت زمان ي در ي مطلوبيزن جوانهييرند، توانايبگ

 از جمله عدم يادين امر مشکالت زي ندارند و ايمشخص
 يها پوشش سطح خاک، حمله آفات و قارچيکنواختي

 ازنند بيمرتر جوانه ي که دييز مواجه شدن بذرهايخاک و ن
دهد و در يش مي را افزاييط بد و نامساعد آب و هوايشرا

ت کاهش ين رفتن بذرها و در نهايمجموع باعث از ب
که نشان داد ش يک آزمايج ينتا. شودي مييعملکرد نها

ن دو عامل بر سرعت يپ و اثرات متقابل اير دما، ژنوتيثتأ
ل و  مختلف حداقيهاپيدار است و ژنوتي معنيزنجوانه

 درجه ۲۰ و ۵/۴ ي را در دمايزنحداکثر سرعت جوانه
ن يهمچن. )Latifi et al., 2004 (نددادگراد انجام يسانت
 کلزا ي بذرهايزن بر اجزاء جوانهي اثر تنش شوريبررس

 ،يزنن و سرعت جوانهد جوانه زيي که درصد نهانشان داد
 ين جزء به تنش شوريترحساس ن ويترب مقاوميبه ترت
 يپارامترها یشيآزمادر . )Zeinali et al., 2002 (ندهست
 و ييط دماي که تحت شرايت بذر کلزا و خردل هنديفيک

 قرار يابي مورد ارز، کنترل شده قرار داشتنديرطوبت
 ي بذرها،شي آزماناي در. )Verma et al., 1999 (ندگرفت

  و۸/۲۲‐۴/۴۱ يب در دماهاي به ترتيکلزا و خردل هند
 و ۵۵‐۹۰ يهاو رطوبتگراد يه سانتدرج ۴/۴‐۴/۲۶
نشان داد که با ج ينتا. گرفتند قرار درصد ۴/۶‐۹۸/۶
افته و به تبع آن يش يش دما و رطوبت، سن بذر افزايافزا

ل عملکرد ياهچه و پتانسيگطول  ،هيبن، يزنسرعت جوانه
  يهادارتين مجموع هيهمچن. ابدييدانه کاهش م

  افتيش ياش سن بذر افزي حالل با افزاکربن
)Verma et al., 1999( .  

  يپي و ژنوتيپي فنوتيهمبستگ

ن ي بيپي و ژنوتيپي فنوتيب همبستگيضرا محاسبه
 استاندارد، يزن جوانهصفات مورد مطالعه در سه آزمون

 ي به استثناع شده مشخص نمود کهي تسريريپ سرما و
اهچه در ي و طول گيزنن سرعت جوانهي بيهمبستگ
 صفات ريع شده، ساي تسريري پ سرما ويهاآزمون

دار ي معن مثبت و کامالًيپي و ژنوتيپي فنوتيهمبستگ
دهد ي نشان مهجينتن ي ا).۷ و ۶، ۵ يهاجدول (دداشتن
 ، باشديبذر بهترت يفيه و کي بني داراهر چه رقم که

ز ي نيتري قويهااهچهيو گ داشته يتر بااليزنجوانه درصد
ص شد که در اکثر موارد ن مشخي همچن.د خواهد نموديتول

 ي ولبود، يپي فنوتيشتر از همبستگي بيپي ژنوتيهمبستگ
 چندان يب همبستگين دو ضرين اين حال اختالف بيبا ا
 يتايدهد که احتماالً خصوصيمنشان ن امر ي ا.اد نبوديز
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ه يا شاخص بني يزن و سرعت جوانهيزنر درصد جوانهينظ
  ويپي فنوتيبستگب هميا ضرياهچه که دارايبذر و طول گ

 ات، توسط اثربودند يداري مثبت و معنيپيژنوت
  شونديکنترل م يکساني يهاک ژنيوتروپيپل

(Omidi Tabrizi et al., 1999; Zeinali Khanghah & 
Soltani, 1999; Zeinali Khanghah et al., 2002) ا ي و

.  کنترل کننده آنها مشابه استيها از ژنيحداقل تعداد
 صفات نگونهي در کنترل ايطيط محيشرار ي آن تأثعالوه بر

 ,.Omidi Tabrizi et al)باشدي ميپوش ز و قابل چشميناچ

1999; Omidi Tabrizi, 2002)، توان با ي که ميطوربه
 يپي به نحوه روابط ژنوتيپي فنوتيهايمحاسبه همبستگ

  .افتين آنها دست يب
 يپي و ژنوتيپي فنوتيب همبستگيابا محاسبه ضر

ن ي استاندارد مشاهده شد که بيزن جوانهونصفات در آزم
 و چه از يپيه صفات مورد مطالعه چه از لحاظ فنوتيکل

 وجود يداري معن مثبت و کامالًي، همبستگيپيلحاظ ژنوت
ب ين ضريشتري ب استاندارديزنآزمون جوانهدر . دارد

اهچه و شاخص ين طول گي بيپي و ژنوتيپي فنوتيهمبستگ
 و يپي فنوتيب همبستگين ضريو کمتر) ۹۸/۰(  بذرهيبن

ب يبه ترت( يزناهچه و درصد جوانهي طول گني بيپيژنوت
 ۱  در سطح احتماليوجود داشت که همگ) ۶۹/۰و  ۵۹/۰

ب ي ضرايبررس يول). ۵جدول ( دار بودنديمعندرصد 
 سرما صفات در آزمون يپي و ژنوتيپي فنوتيهمبستگ

 و يپي فنوتيمبستگب هين ضريمشخص نمود که  باالتر
مربوط به طول ) ۰۲/۱و  ۹۶/۰ب با يبه ترت( يپيژنوت
 ۱ بذر بود که در سطح احتمال هيبناهچه و شاخص يگ

 يزان همبستگين مي کمتر.دار بودندي معن کامالًدرصد
  احتمالکه در سطح ۵۶/۰ب با يبه ترت (يپي و ژنوتيپيفنوت
مربوط به ) نبود داريکه معن ۴۴/۰دار شد و ي معن درصد۵

از ). ۶جدول (  بوديزناهچه و سرعت جوانهيصفت طول گ
 در آزمون يپي و ژنوتيپي فنوتيب همبستگي ضرايطرف
اهچه و شاخص يع شده نشان داد که طول گي تسريريپ
 ۹۹/۰ و يپي فنوتيب همبستگيضر ۹۷/۰ بذر با هيبن
 را يب همبستگين ضري  باالتريپي ژنوتيب همبستگيضر
  کامالً درصد۱شتند که در سطح احتمال ن آزمون دايدر ا
 يزناهچه با سرعت جوانهيطول گ اما. دار بودنديمعن
 يپيو ژنوت) ۳۹/۰( يپي فنوتيزان همبستگين ميکمتر

  ).۷جدول (بود ن داريرا داشت که معن) ۴۷/۰(

و ژنوتيپي ) باالي قطر( ضرايب همبستگي فنوتيپي ‐۵جدول 
  زني استاندارد آزمون جوانهصفات مورد مطالعه در) پايين قطر(

  
درصد 
  زنيجوانه

 طول گياهچه
  )مترسانتي(

شاخص 
  بنيه بذر

 زنيسرعت جوانه
  )بذر در روز(

  ۷۴/۰**  ۷۳/۰**  ۵۹/۰*  ۱  زنيدرصد جوانه
  ۸۶/۰**  ۹۸/۰**  ۱  ۶۹/۰**  )مترسانتي(گياهچهطول

  ۹۰/۰**  ۱  ۹۸/۰**  ۷۸/۰**  شاخص بنيه بذر
  ۱  ۹۴/۰**  ۹۵/۰**  ۷۳/۰**  )بذردرروز(زنيجوانهسرعت
  . درصد۱ و ۵دار در سطح احتمال  به ترتيب معني** و *

  
و ژنوتيپي ) باالي قطر( ضرايب همبستگي فنوتيپي ‐۶جدول 
  صفات مورد مطالعه در آزمون سرما) پايين قطر(

  
درصد 
  زنيجوانه

 طول گياهچه
  )مترسانتي(

شاخص 
 بنيه بذر

  زنيسرعت جوانه
  )بذر در روز(

  ۹۴/۰**  ۸۴/۰**  ۶۵/۰**  ۱  زنيد جوانهدرص
  ۵۶/۰*  ۹۶/۰**  ۱  ۶۹/۰**  )مترسانتي(گياهچهطول

  ۷۶/۰*  ۱  ۰۲/۱**  ۸۸/۰**  شاخص بنيه بذر
  ns۴۴/۰  **۹۸/۰  ۱  ۹۳/۰**)بذردرروز(زنيجوانهسرعت

nsدرصد۱ و ۵دار در سطح احتمال  به ترتيب معني** و *دار و  غيرمعني .  

  
و ژنوتيپي ) باالي قطر(ي فنوتيپي  ضرايب همبستگ‐۷جدول 

  صفات مورد مطالعه در آزمون پيري تسريع شده) پايين قطر(

  
درصد 
 زنيجوانه

 گياهچهطول
 )مترسانتي(

شاخص 
 بنيه بذر

 زنيسرعت جوانه
  )بذر در روز(

  ۹۴/۰**  ۷۶/۰**  ۵۹/۰*  ۱  زنيدرصد جوانه
  ns۳۹/۰  ۹۷/۰**  ۱  ۷۶/۰** )مترسانتي(طول گياهچه 

  ۵۷/۰**  ۱  ۹۹/۰**  ۸۴/۰**   بنيه بذرشاخص
  ns۴۷/۰  *۶۰/۰  ۱  ۹۳/۰**)بذردرروز(زنيجوانهسرعت
nsدرصد۱ و ۵دار در سطح احتمال  به ترتيب معني** و *دار و  غيرمعني .  

  
ن صفات وجود ي ساده بيب همبستگي ضريبه طور کل

 در ياديت زيدهد و اهمين آنها را نشان مي بيرابطه خط
ها و انتقال صفات پيند انتخاب ژنوتي فرا درينژادبه

 که در صورت يمطلوب به ارقام مورد نظر دارد، به طور
ن صفات، انتخاب و انتقال هر يدار بي معنيوجود همبستگ

ر صفات را ي سايا منفيتواند به طور مثبت يک از آنها مي
 و يپي فنوتيوجود همبستگ. ر قرار دهديز تحت تأثين

ر ي و سايزنن درصد جوانهيدار بين مثبت و معيپيژنوت
 يزن مورد مطالعه در هر سه آزمون جوانهيهاشاخص

ع شده نشان داد که ارقام ي تسريرياستاندارد، سرما و پ
ه يشتر، بني بيزن باال، سرعت جوانهيزن درصد جوانهيدارا

. ز خواهند داشتي نيتراهچه بزرگيتر و طول گيبذر قو
 يابيتر ارزيه قوي با بنيهاپيژنوت يي شناساين برايبنابرا
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عالوه .  باشديار کامالً مناسبيتواند معي ميزندرصد جوانه
 در هر سه آزمون با يزن که درصد جوانهييبر آن، از آنجا

ن يدار داشت، به اي مثبت و معنير صفات همبستگيسا
ها ن آزموني از ايکي تنها در يزنب برآورد درصد جوانهيترت
ه بذر را در هر سه يات مرتبط با بنيه خصوصيلتواند کيم

  .دي نماينيبشيآزمون پ
   کلیيريگجهينت

   در ارقام کلزايزن جوانهيها شاخصمحاسبه
  هي بن ي دارا  که يي بذرها  نشان داد که مختلفيهاآزمون

 يريپ و سرما يهار تنشيکمتر تحت تأث  بودند يقو
  يهااخصن شي قرار گرفتند و اختالف بع شدهيتسر
ز بود و ي و تنش ناچيط عادين بذرها تحت شراي ايزنجوانه

ها ن تنشيتر باشد، نسبت به افيه بذر ضعيهر چه بن
  يريپ  نيهمچن  . بود رشتيب ها  اختالف نيا  و  ترحساس

 بر يدتري شدير منفي تأث نسبت به سرماع شدهيتسر
 دهديمجه نشان ين نتيا. شت کلزا دايه بذرهايکاهش بن
ن يي پاي دماهاتر ازعي باال، سري کلزا در دماهايکه بذرها

 که چنانچه يدهند، به طوريت خود را از دست ميفيک
ره يذخ) دما و رطوبت باال(ط نامناسب انبار يبذرها در شرا
. ابدييداً کاهش ميه بذر ارقام شديه و بنيشوند، قوه نام
 ارقام يزن جوانهيهان شاخصي بيب همبستگيبرآورد ضرا

 مثبت يپي و ژنوتيپي فنوتيز نشان داد که همبستگيکلزا ن
، يزن با سرعت جوانهيزنن درصد جوانهي بيداريو معن

اهچه ارقام مورد مطالعه در هر يه بذر و طول گيشاخص بن
 درصد يابي که ارزين معنيسه آزمون وجود داشت، به ا

ر ايتواند معيها من آزمونيک از اي در هر يزنجوانه
ه بذر ارقام کلزا در هر سه آزمون ي بنيابي ارزي برايمناسب
   .باشد
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