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  چکیده

ایشی در ـبهـاره، آزمـ   يکلـزا  رقـم  10زنی  هاي مرتبط با جوانه بر بنیه بذر برخی شاخصتأخیري گیاه مادري ت شثیر کأجهت تعیین ت
اصالح و تحقیقات سسه ؤبهاره در مزرعه تحقیقاتی م يرقم کلزا 10گرفت،  در سال نخست که در مزرعه انجام. انجام شد 84-85هاي  سال

و در بهـار سـال بعـد در زمـان     کشت شـدند   )کشت تأخیري(آبان ماه  15و ) کشت به موقع(مهرماه  15تاریخ ، در دو و بذر کرج تهیه نهال
ون ـــ اده از آزمــاستف با  رجنهال کو  سپس در آزمایشگاه تجزیه کیفی بذر مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرو رسیدگی برداشت شدند 

 فاکتوریـل در قالـب طـرح کـامالً     آزمـایش  صـورت بـه  بذرهاي حاصله صفات مرتبط با   و آزمون هدایت الکتریکی، جوانه زنی استاندارد
، ذربـ لحـاظ صـفات وزن هـزار     از تـاریخ کاشـت  بذرهاي حاصـل از دو  که د نتایج نشان دا .قرار گرفتند با سه تکرار مورد بررسیتصادفی 

ضریب سرعت جوانه زنی، طول ریشه اولیه، ساقه اولیه و گیاهچه، وزن خشک ریشـه اولیـه، سـاقه اولیـه و     زنی،  درصد جوانهچگالی بذر، 
صفات چگالی بذر،  تفاوت ارقام مورد بررسی از نظرهمچنین . داشتند يدار تفاوت معنیگیاهچه، شاخص بنیه گیاهچه و هدایت الکتریکی 

معمـول در اکثـر   شـت  اکتـاریخ  بذرهاي تولیدي . دار بود معنیو هدایت الکتریکی  شاخص بنیه گیاهچهلیه و گیاهچه، وزن خشک ساقه او
برتري تأخیري شت اکتاریخ مهم بنیه بذر نسبت به بذرهاي تولیدي  هاي زنی، شاخص بنیه گیاهچه و سایر شاخص نظر درصد جوانه ازارقام 

نظـر   ازو همچنـین توانسـت   باال  ذرــب زارـــبا داشتن وزن هتولید شده در هر دو تاریخ کاشت  Eliteم رق بذرهاي در بین ارقام نیز. داشتند
بذر  هزار مشخص شد که صفت وزن تشخیصبرتري در این ي مورد بررسی  گیري شده نسبت به سایر رقم ها اندازه هاي بسیاري از شاخص

  .ده گرددجهت تعیین بنیه بذر استفا یتواند به عنوان شاخص می
  

  و کلزا تأخیريت اشکتاریخ زنی، شاخص بنیه گیاهچه،  بنیه بذر، درصد جوانه :کلیدي کلمات
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  مقدمه
عنـوان انـدام تکثیـر گیاهـان و مهـم        کیفیت بذر، به
محصـوالت زراعـی    عملکرد مطلوبترین نهاده تولید 

کوچک، آسـیب دیـده و    هاي بذر). Fox, 2001(است 
هایی از پـایین بـودن    که نشانهامتعادل با ذخیره غذایی ن

 وضـعیف   هـاي  تولیـد گیاهچـه  باشـند،   کیفیت بذر می
که باعث کاهش کمیـت و   ودهنمها  حساس به بیماري

). Khajepur, 1999(شـود   کیفیت محصـول نهـایی مـی   
 ،٢زنـی  جوانـه  قابلیـت ، ١خصوصیات ژنتیکی، قوه نامیـه 

 از  ٦بذر رعمو  ٥مانی، کیفیت انبار٤، میزان رطوبت٣بنیه

جمله مواردي هستند که براي تعیین کیفیت بذر مـورد  
تــرین  ابتــدایی). Fox, 2001( گیرنــد مــی اســتفاده قــرار

 زنی درصد جوانهارزیابی کیفیت بذر تعیین  براي روش
ی کـه  هـای  بـذر . باشـد  تحت شـرایط آزمایشـگاهی مـی   

درصـد در   90–100باشند بـین   مطلوبنامیه  داراي قوه
 ور گیاهچـه ـظهـ زننـد و در صـد    مـی  نهآزمایشگاه جوا

سازي شـده باشـد،    ه خوب بسترــاي ک ها در مزرعه آن
هـــر چـــه از درصـــد . درصـــد اســـت 85-90حـــدود 

ظهـور  زنی در آزمایشگاه کاسته شود، از درصد  جوانه
ه ـــ ري کاستـــ دت بیشتـــها با ش آن گیاهچه در مزرعه

عوامــل محیطــی ماننــد ). Copeland, 1976(شــود  مــی
، اقلــیم، عملیـات زراعــی در دوره رشـد و نمــو   خـاك 

اه مـادري از کاشـت تـا برداشـت و دوره پـس از      ـــگی
تـاثیر  دي ـــــتولیذر ـــب زنی درصد جوانهبرداشت، بر 

، کـه در ایـن   )Pollock and Ross, 1972( گذارنـد  مـی 
، رطوبـت نسـبی و   دمـا بین شرایط آب و هـوایی نظیـر   

ــدگی در دوران پ ـــبارن ـــش رـ ـــرسیدن و ـ ـــبدن ـ  ذرــ

                                                                              
1.  Viability 
2.  Seed Germinability 
3.  Vigor 
4.  Seed moisture 
5.  Storability 
6.  Longevity 

  ). Wood et al., 1980(دناهمیت خاصی دار
ــی و ) TeKrony and Egli, 1991(اگلــی تکرون

 میــزان رشــد و بنیــهشــرایط رشــد گیــاه مــادري را بــر  
. ثر دانســتندؤگیاهچـه و در نهایـت، عملکـرد نهـایی مـ     

اظهار داشتند ) Sajan et al., 2004(ساجان و همکاران 
، گنـدم  بذرشدن  ران پرکه شرایط آب و هوایی در دو

       زا ـــــکل .ر قـرار داد ـــ ثیأرا تحـت ت زنـی   درصـد جوانـه  
 )Brassica napus  (ان ـــ اهـــتـرین گی  مــــ یکی از مه

کشت پس از سـویا   اظ سطح زیرـروغنی است و از لح
مقام دوم و از نظر تامین روغـن مصـرفی بعـد از سـویا     

 ,.Johnson et al(ونخـل روغنـی مرتبـه سـوم را دارد    

2002; Anonymous, 2006 .(صورت  در کشت کلزا به
پاییزه همانند سایر محصوالت زمستانه، تـاریخ کاشـت   
ــاریخ   از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت، زیــرا در ت

ترتیب با سرماي  کاشت بسیار زود و بسیار دیر، گیاه به
زمستانه و گرماي بهاره روبرو شده که در نهایت باعث 

ــ ــاقص و کـ گـــردد  اهش عملکـــرد مـــیرســـیدگی نـ
)Khajepur, 1999 .(اسب ـــ اشت منـــ انتخاب تاریخ ک

تواند این گیاه را در داشتن یک رزت قوي کمـک   می
کند و باعث تولید حـداکثر عملکـرد دانـه و همچنـین     
حــداکثر مقاومــت بــه عوامــل نامســاعد محیطــی شــود  

)Andrews and Morrison, 1992 .(تـایج  عالوه بر این ن
 ,Adamsn and Coffelt(ن و کافلــت تحقیـق آدامســ 

 ,Luther and Wucherer(و لــوتر و ووچــرر ) 2004

کلزا به دلیـل  دهد که تأخیر در کاشت  نشان می) 2000
بر خورد دوران به ساقه رفتن و رشد زایشی با دماهـاي  

موجب کوتاه شـدن   ،بهار و اوایل تابستان اواخرباالي 
وزن هـزار  کـاهش  به دنبال آن طول دوره ي زایشی و 

برخورد دوران پـر شـدن   . شود می و رسیدگی دانهدانه 
 بـر  با گرماي اواخر بهـار و اوایـل تابسـتان، عـالوه     بذر

بـه ایجـاد    نظر روغن، منجـر  کاهش کمیت و کیفیت از
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ت فیزیولوژیــک در بــذر شــده و بــا تــاخیر در اخــتالال
اهچه حاصـله، روي  ــزنی بذر و کاهش رشد گیجوانه
 ,.Singh et al(گذارد  ثیر منفی میأتیی اـــرد نهــعملک

) Egli and TeKrony, 1995(تکرونـی لـی و  گا). 1997
را در اتاقـک   بـذر شـدن   اثر تنش گرمایی در مرحله پر

نامیـه و   گراد بر قوه درجه سانتی 38و  33رشد با دماي 
ي  بذر مورد مطالعه قرار دادند و بعد از پایـان دوره  نیهب

ــتفاده   ــا اس ــیدگی و ب ــونرس ــاياز آزم ــه ه ــی جوان زن
 ،و هــدایت الکتریکــی دهشــ تســریعاســتاندارد، پیــري 

ه ـــ ورد مطالعــــ بـذر م  بنیـه بذرهاي حاصـل را از نظـر   
 ی کــه دریبـذرها  ایشــان گـزارش کردنــد . قـرار دادنـد  

 قابلیـت از  ،دنگـراد تشـکیل شـو    درجه سانتی 38 دماي
در مــورد  لـی و ،زنـی کمتـري برخــوردار بودنـد   جوانـه 

در . گراد اثر منفی بـروز نکـرد   درجه سانتی 33اي ــدم
گـراد   درجه سانتی 38اثر منفی دماي  ها همه آزمایش

 ,Angady and Umpathy( آمپاتیآنگادي و . بیشتر بود

اي بـاال در دوران  ـــ دمگزارش کردنـد کـه   نیز ) 1997
باعــث کــاهش کلــزا  نخــورجیتشــکیل دهــی و  گــل

ز کشـت  بـذر حاصـل ا  . گردد میکیفیت و کمیت بـذر  
د و دوران ــدوره رش دنــشاه ــوتـ، به دلیل کتاخیري

و تـنش خشـکی    بـا دمـاي بـاال     و برخورد بذرشدن  پر
ــذرها  ــه ب حاصــل از  يمقطعــی درطــول روز، نســبت ب

ا وزن ـــ بو ر ـــ ت کوچـک  يبـذرها از  موقـع،  بـه کشت 
 ي،خصوص روغن کمتر به  ،اي مواد ذخیره و بذر هزار

. )Luther and Wucherer, 2000(باشـند  برخـوردار مـی  
) Ahmadi, 2000(نتــایج حاصــل از آزمــایش احمــدي

با این که فراینـدهاي انتقـال مـواد     ،نشان دادروي کلزا 
کوتاه مدت  هاي و تبدیل آن به نشاسته به تنش بذربه 

شدت تحت  مقاوم است ولی ساخت مواد فتوسنتزي به
گیرد و کیفیـت بـذر کـاهش     ها قرار می ثیر این تنشأت

طـی  ) Devi et al., 2003(دوي و همکـاران  . یابـد  مـی 

بیـان داشـتند کـه انـدازه      ١آزمایشی روي خردل هندي
ثیر دارد و بذرهایی أبذر و رسیدگی کامل بر بنیه بذر ت

که وزن بیشتر دارند قوه نامیه باالتر داشته و در آزمون 
در تحقیقـی  . هدایت الکتریکی تراوش کمتـري دارنـد  

زنـی و   جوانـه  ابلیـت قذر روي نیز کاهش وزن بـ دیگر 
 ,.Lotfifar et al(اثر منفـی داشـت    گیاهچهشدن  ظاهر

بررسی و مطالعه اثـر   تحقیقهدف از انجام این ). 2007
 و بنیـه بـذر  زنـی   خصوصیات جوانه کاشت برتأخیر در 

ــزا 10 ــم کلـ ــاره يرقـ ــین   و بهـ ــتگی بـ ــین همبسـ تعیـ
  . بودبذر  زنی بر جوانه ثرؤخصوصیات م

  

  ها مواد و روش
زنـی   بر جوانه کشت تأخیري ثیرتأبه منظور بررسی 

صـورت   بهـاره، آزمایشـی بـه    يارقـام کلـزا   برخی بذر
 سـه  بـا تصـادفی   فاکتوریل در قالب طـرح پایـه کـامالً   

عبـارت بودنـد   مورد بررسی ارقام . تکرار انجام گرفت
، Ebonite ،Elite ،Talent ،Olplro ،Sinatra ،Saharaاز 

Celsius ،Sunday ،Modena  وGernomia   ــت ــه جه ک
 تـاریخ دو  دراین ارقام بذرهاي ، تأخیري اعمال کشت

کشـت  و ) مهـر مـاه   15( کشت بـه موقـع  کاشت شامل 
در مزرعـه موسسـه تحقیقــات   ) مـاه  آبـان  15( تـأخیري 

صورت کشـت دو   و بهکرج  اصالح و تهیه نهال و بذر
بـا تکمیـل   . نددشـ  هشـت اروي پشـته عـریض ک   ردیفه بر

انجـام  ، برداشت یک از تیمارها در هر مرحله رسیدگی
انجام  بوجاريکردن سایر مواد از بذر،  به منظور جداو 

ام ــــت انجـــ ده جهــــآم دسـت  هــــب ياــــ بذرهشـد و  
 استاندارد و هدایت الکتریکی زنی جوانه هاي آزمایش

سسه تحقیقـات ثبـت   ؤبذر مکیفی آزمایشگاه تجزیه  به
  .دـنردیدــمنتقل گ کرج بذر و نهالو گواهی 

اسـاس دسـتور العمـل انجمـن بـین المللـی        ابتدا بر 
                                                                              
1. Biossica juncea L. 



 و همکاران    متقی                                                                                                                                                                       150 

سـپس بـراي   . بـذرها تعیـین شـد    ترطوبـ  ١بـذر  آزمون
بـذر هـر تیمـار جـدا و بـا اسـتفاده از        1000تعیین وزن 

گرم توزین و میـانگین آن    ±%1ترازوي دقیق با دقت 
 یچگالي ریگ اندازهي برا. ها در عدد چهار ضرب شد

 کیـ  در را مـار یت هـر  از بـذر  گرم 50 مقدار ابتدا ،بذر
متـر   سانتی برحسب را آن حجم و ختهیر مدرج استوانه
 را آب پـت یپ کیـ  بـا  سپس و نموده ادداشتی مکعب

ــهیر اســتوانه وندر ــر آب مقــدار حجــم و خت  کننــده پ
 از را آب حجـم  کـرده،  ادداشـت ی را بذرها نیبي فضا

 بـذر  وزن سـپس  و هکـرد  منها استوانه درون بذر حجم
ه ـــــ و نتیج نمـوده  مـــ یتقس آن حاصل بر را) گرم 50(

منظـور تعیـین    بـه . عنوان چگـالی بـذر محسـوب شـد     به
اي ـــذرهـــمرتبط، ب ايـــه و برخی ویژگی زنی جوانه
زنـی   در آزمون جوانـه ) درصد10- 12(رطوبت  داراي

ــا  )(Standard Germination Testاســتاندارد مطــابق ب
مـورد   (ISTA) زمون بذرمعیارهاي انجمن بین المللی آ

ــون  ــرارآزم ــد ق ــدین). Anonymous, 2012( .گرفتن  ب

 100تکـرار   4(بـذر   400منظور براي هـر تیمـار تعـداد    
بـراي   وناین آزمـ  .شدندبه صورت تصادفی جدا) تایی

ــا    ــار ب ــر تیم ــت   4ه ــام گرف ــرار انج ــرف. تک ــاي  ظ ه
متـري   سـانتی  10×30×10پالستیکی درب دار با ابعـاد  

و پـس از قـرار دادن   شـده  انتخاب بذرها کشت  جهت
 ،هــا ظـرف  کـف مرطـوب در   زنـی  جوانـه  بسـتر کاغـذ  

ی درون ـــــ زن ذ جوانـه ــــ ر کاغـــــ ذرها روي بستــــب
روز  7ها بـه مـدت    ظرفسپس . کشت شدند ها ظرف

 گـراد  درجـه سـانتی   25±2بادمـاي   ٢اتاقک رشدون در
)Anonymous, 2012(  و در شـــرایط تـــاریکی قـــرار

جوانه زده بـه صـورت   هاي بذرتعداد  رششما .گرفتند
ایی ــــبــراي ایــن منظــور بذره روزانــه انجــام گرفــت و

                                                                              
1.International Seed Testing Association 
2. Growth Chamber 

محســوب شــدند کــه طــول ریشــه اولیــه آن زده  جوانـه 
 )Lotfifar et al., 2009( متـر بـود   میلـی  یـک حـداقل  
ــپس  ــیس ــای ویژگ ــامل ه ــه ی ش ــد گیاهچ ــاي  درص ه

سـاقه  اولیـه،  ، طـول ریشـه   )(Anonymous, 2012عادي
متوسـط زمـان    اولیـه،  ، سـاقه اولیـه  ریشه اهچه،گی ،اولیه

ــه  ــراي جوان ــی الزم ب ــ )MGT( ٣زن ـــ، ض رعت ـریب س
 ه زنـی روزانـه  ــــ وسط جوانـــمت  ، )CVG( ٤زنی جوانه

4)MDG(،  ــه ــه گیاهچـ ، آزمـــون SVI)( 5شـــاخص بنیـ
آن تعیـین   و چگـالی  بذرهدایت الکتریکی، وزن هزار 

   .شدند
بـا اسـتفاده   ) MGT(متوسط زمان بعد از جوانه زنی

  :محاسبه شد 1از رابطه 
  ):1رابطه (

MTG = ∑(nd )  
∑n 

 
تعداد بذرهاي جوانه زده در =  n:که در این رابطه 

کــل تعـــداد  = n∑تعــداد روزهـــا و  =  dروز،  dطــی  
  ).Hunter et al, 1984(بذرهاي جوانه زده می باشد 

 2نیـز از رابطـه   ) CVG(ضریب سرعت جوانه زنی 
  :تعیین شد

  ):2ه رابط( 

CVG = 
G1+G2+ … + Gn 

(1×G1)(2×G2).. (n×Gn) 
 

اي جوانه زده از تعداد بذره G1- Gnکه در این رابطه 
 ,.Hunter et al. (خر آزمـون مـی باشـد   روز اول تا روز آ

اسـاس رابطـه زیـر     متوسط جوانه زنی روزانه نیز بر ).1984
  (McDonald and Copeland, 1997 ): گردیدتعیین 

تعیـین   3انه زنی روزانه با استفاده از رابطه  متوسط جو
                                                                              
3. Mean Germination Time (MGT) 
4. Coefficient of Velocity of Germination(CVG) 
6. Seedling Vigor Index(SVI) 
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  :گردید
  :)3رابطه (

MDG =درصد جوانه زنی/ زنی تعداد روزها تا رسیدن به حداکثر جوانه     
 Seedling vigour (SVI) گیاهچــهشــاخص بنیــه 

index  نیز از رابطه زیر تعیین شد(Elias and Copland, 

1997) :  
  : )4رابطه (

SVI = نهایی  درصد جوانه زنی × طول گیاهچه                                       
 

از هـر تیمـار    ١براي انجام آزمون هدایت الکتریکی
 .بذري به صورت تصـادفی جـدا گردیـد    100تکرار  4

هـا   سپس نمونـه  .گیري شد ها اندازه در ابتدا وزن نمونه
 هاي ظرف رونصورت جداگانه د ساعت به 24مدت  به

آب  لیتـر  میلـی  50آلومینیـومی حـاوي    در بسته با فویـل 
 غوطـه گـراد   انتیــدرجه س 25با دماي حدود یونیزه آد

تـذکر ایـن کـه بـه منظـور تثبیـت        نکته قابـل . ور شدند
درجـه   25دماي آب دیونیزه مـورد اسـتفاده در دمـاي    

از شروع آزمایش ظرف  سانتی گراد، چند ساعت قبل
رار درجه سانتی گـراد قـ   25هاي حاوي آب در دماي 

سـاعت بـا اسـتفاده از     24پس از گذشت . گرفته بودند
 ، هدایت الکتریکی هـر الکتریکی دستگاه هدایت سنج

گـرم بـر    بـر متـر   ظرف بر حسب میکـروزیمنس سـانتی  
زیـر   رابطـه اندازه گیري شد و در نهایت بـا اسـتفاده از   

 ایـــن میـــزان بـــراي هـــر گـــرم نمونـــه محاســـبه شـــد 
)Anonymous, 2012.(  

                     ):5رابطه (

EC= 
(EC)             هرظرف      
         )gr(وزن نمونه 

                                       
به دست آمده پـس از بررسـی چـولگی،     هاي داده

بـا   ،شیدگی و نرمـال بـودن و اعمـال تبـدیل مناسـب     ک

                                                                              
1. Electrical Conductivity 

رقـم و   10( 2×10استفاده ازیـک آزمـایش فاکتوریـل    
تصـادفی بـا    مبناي طرح پایه کامالً بر )کاشت تاریخدو 

بـراي  . دـــ شدن آمـاري  ه و تحلیلــــچهار تکرار تجزی
هـا بـه روش دانکـن     هـا، مقایسـه میـانگین    کلیه ویژگی

زار ـــ رم افــــ اده از نـــانجام و محاسبات آماري با استف
)ver. 6.12( SAS انجام شد.   

  

  نتایج و بحث
و اثـر متقابـل    نتایج نشان داد که اثر تاریخ کاشـت 

تاریخ کاشـت و رقـم در سـطح احتمـال خطـاي یـک       
وزن هـزار بـذر مـؤثر بـود ولـی ارقـام مـورد         درصد بـر 

  داري از لحاظ این صفت نداشـتند   بررسی تفاوت معنی
اثر تاریخ کاشت بر هـدایت الکتریکـی در   ). 1جدول (

سطح احتمـال خطـاي پـنج  درصـد و تفـاوت هـدایت       
در سطح احتمال خطـاي   الکتریکی ارقام مورد بررسی

یک درصـد معنـی دار بودنـد ولـی اثـر متقابـل تـاریخ        
نتـایج نشـان   ). 1جـدول  (کاشت و رقم معنی دار نشـد  

داد که هدایت الکتریکی در تاریخ کاشت معمـول بـه   
صورت معنی دار پایین تـر از تـاریخ کاشـت تـاخیري     

عـدم رسـیدگی کامـل بـذر در تـاریخ      ). 2جدول (بود 
می توان دلیلی بـر افـزایش هـدایت    کاشت تأخیري را 

ــذرها دانســت  ــین ). Lotfifar, 2006(الکتریکــی ب در ب
ارقــام نیــز بــاالترین و پــایین تــرین میــزان هــدایت       

 Eliteو  Sundayالکتریکی به ترتیب مربـوط بـه ارقـام    
همبستگی این صفت با وزن هزار بذر، . )3جدول (بود 

نه جوانه زنی و ضریب سرعت جوا چگالی بذر، درصد
زنـی منفــی و معنــی دار بـود کــه نشــان مـی دهــد ایــن    
آزمون می تواند جهت پیش بینـی درصـد جوانـه زنـی     

در حـال  ). 4جـدول  (در کلزا مورد استفاده قرار گیـرد  
حاضر آزمون هدایت الکتریکی به عنوان یک آزمـون  
مناسب جهت ارزیابی بنیـه بـذر نخـود فرنگـی، لوبیـا،      
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 ).Anonymous, 2008(سویا و باقال شناخته شده است 
بیـان  ) Thornton et al., 1990(تورنتـون و همکـاران   

ــاال هــدایت الکتریکــی    ــت ب ــا کیفی ــذرهاي ب داشــتند ب
 ,Mattews and Powel(ماتیوس و پاول . کمتري دارند

نیز گزارش کردند که رابطه بسیار نزدیکی بـین   )1987

بـذر   بنیـه هدایت الکتریکی مواد نشـت یافتـه از بـذر و    
هـا   میـانگین  هایســــــ ایج مقــــ بر اساس نت .داردوجود 

دار  یـــــاهش معنـــــــبــه ک رـــــتــأخیر در کاشــت منج
  ). 2جدول (د ــــچگالی بذر گردی

  

  
ثیر أرقم کلزا تحت ت دهو جوانه زنی و بنیه بذر قابلیت مرتبط با برخی صفات  )میانگین مربعات(تجزیه واریانس  -1جدول 

  کاشت تاریخ 
Table 1- Analysis of variance (meansquves)of some characteristic related toSeed germinability Vigour 10 Oil-Seed rape 

cultivars affected by sowing date  
    )Ms(میانگین مربعات

ضریب سرعت 
 جوانه زنی

Cotticicnt of 
velocity of 

Germination 

  متوسط جوانه زنی روزانه
Daily Mean Germination 

  جوانه زنی درصد
Germination 
Percentage 

 هدایت الکتریکی
 Electrical 

conductivity 
  بذر چگالی

Seed Density 
  بذروزن هزار 

1000-Seed 
weight 

درجه 
 آزادي
d.f. 

 منابع تغییرات
S.O.V 

0.022452** 0.066 n.s 14.279 * 34.40 * 0.121ns 0.186** 1 
کاشت تاریخ  

 Sowing 
date (A) 

0.00001 n.s 0.071 n.s 221.112** 183.01 ** 0.313* 0.018n.s 9 
  رقم

Cultivar 
(B) 

0.00141** 0.283** 20.39** 20.56 n.s 0.0825n.s 0.160** 9 

 اثر متقابل
تاریخ کاشت 

رقم ×    
(A×B  )  

0.000249 0.057 5.361 13.21 
0.0302 

 0.025 
 خطا 60 

 Error 

2.83 1.75 2.47 9.79 3.70 4.82 
)درصد(ضریب تغییرات   
CV (%) 

  -1ادامه جدول  
Table 1 continue-  

    

      )Ms(میانگین مربعات 

شاخص بنیه 
  گیاهچه

Seedling 
Vigor Index 

وزن خشک 
 گیاهچه

Seedling 
Dry Weight 

وزن خشک 
اولیهساقه   

 Plumle 
Dry 

Weight 

ریشه وزن خشک 
 اولیه

Radicle Dry 
Weight 

  گیاهچه طول
Seedling length 

 طول ساقه اولیه
Plumle length 

 طول ریشه اولیه
Radicle length 

درجه 
 آزادي
d.f. 

 منابع تغییرات
S.O.V 

56113.7 ** 4.805** 3.5395** 8.222** 7.0399** 0.990** 3.3456** 1 
کاشت تاریخ  

 Sowing 
date (A) 

104988.2 ** 1.01125** 3.1761** 1.0125n.s 2.356n.s 0.0723n.s 0.4697n.s 9 
  رقم

Cultivar 
(B) 

120727.6 ** 3.0722* 1.6806n.s 8.5333** 13.879** 1.664** 6.936** 9 

 اثر متقابل
تاریخ کاشت 

رقم ×    
(A×B  )  

8204.7 0.000007 0.5101 0.774 
 

0.953 
 0.248 0.46 

 خطا 60 
 Error 

7.07 14.40 14.68 19.32 7.77 9.35 9.38 
)درصد(ضریب تغییرات   
CV (%) 

ns درصد 1و  5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال خطاي آماري ** و * معنی دار و  غیر.  
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  رقم بر صفات مورد بررسی ×مقایسه میانگین هاي اثر متقابل تاریخ کاشت  -2جدول 
Table 2- Comparisans of mean of sowing datex Cultivar Chet on studid cxharacteristics. 

 Dry weight (mg) )میلی گرم(وزن خشک

  

  )گرم(وزن هزار دانه Length (cm) )سانتی متر( طول
1000 Seed weight  

(gr) 

  رقم
Cultivar  

  تاریخ کاشت
Sowing 

date 
  گیاهچه

Seedling  
  ریشه چه

Radicle  
  گیاهچه

Seedling  
  ساقه چه

 Plumle  
  ریشه چه

 Radicle  
2.92 ab 0.45 c-f 11.88 c-g 5.14 c-f 6.74 e-i 3.52 abc  Ebonite 

وقع
ه م

ت ب
کش

  
O

n 
tim

e 
So

w
in

g
 

3.10 a 0.70 a 15.29 a 6.28 a 9.00 a 3.74 a Elite 

2.65 a-d 0.40 d-h 14.95 ab  6.25 ab 8.70 abc 3.43 abc Talent 

2.92 ab 0.65 ab 13.75 abc 5.70 a-d 7.35 b-g 3.60 ab Olplro 

2.75 abc  0.67 a 14.76 ab 6.01 abc 7.85 ab  3.31 bcd Sinatra 

2.47 b-e  0.48 b-e 11.08 deg 5.11 c-f 5.98 ghi 3.18 cde Sahara 

2.40 b-e 0.65 ab 14.98 ab 6.00 abc 8.98 a 3.28 bcd Celsius 

2.88 ab 0.55 a-d 13.88 abc 5.49 a-e 8.39 a-d 3.35 bcd Sunday 

2.42 b-f 0.60 abc 13.16 bc 5.81 a-d 8.02 a-e 3.22 cd Modena 

2.68 abc 0.45 c-f 12.66 cde 5.56 a-e 7.10 d-h 3.39 bcd Gernomia 

2.40 b-f 0.42 c-g 11.03 d-g 4.81 def 6.23 ghi 2.88 e Ebonite 

ري
اخی

ت ت
کش

  
D

el
ay

ed
 S

ow
in

g
 

2.51 a-e 0.26 fgh 12.66 cde 5.35 a-f 7.31 c-g 3.53 abc Elite 

2.32 b-f  0.35 e-h 12.10 c-g 5.18 b-f 6.92 e-i 3.35 bcd Talent 

2.60 a-d 0.45 d-h  11.34 d-g 4.41 c-f 6.92 e-i 3.27 bcd Olplro 

2.08 def 0.45 c-f 12.10 c-g 5.18 b-f  6.92 e-i 3.18 cde Sinatra 

2.22 c-f 0.25 gh 10.28 g 4.32 f 5.96 ghi 3.01 de Sahara 

2.42 b-f 0.32 e-h 10.42 fg 4.89 d-f 5.54 i 3.23 cd Celsius 

2.58 a-d 0.40 d-h  12.48 c-f 4.88 def 5.70 f-i  3.27 bcd Sunday 
1.85 f 0.22 h 10.98 efg 5.35 a-f 5.62 hi 3.03 de Modena 
1.95 ef 0.45 c-f 11.52 d-g 4.82 def 6.70 e-i 3.38 bcd Gernomia 

  -2ادامه جدول 
Table 2 continue- 

  شاخص بنیه گیاهچه
Seedling Vigor Index 

  ضریب سرعت جوانه زنی
Germination 
 Rate index 

  متوسط جوانه زنی روزانه
Daily Mean 
Germination  

  درصد جوانه زنی
Germination Percentage (%) 

  رقم
Cultivar 

  تاریخ کاشت
Sowing date 

0.2460 a-d 0.2405 ab 14.102 ab 96.00 a Ebonite 

  
وقع

ه م
ت ب

کش
  

O
n 

tim
e 

So
w

in
g

  

0.2866 a 0.2432 a 14.175 a 98.00 a Elite 
0.2516 abc 0.2318 a-d 13.875 abc  94.75 ab Talent 

0.2849 a 0.2408 a 14.102 ab 97.25 a Olplro 

0.2591 abc 0.2298 a-d 13.818 a-d 94.25 ab Sinatra 
0.2307 a-e 0.2408 a 13.710 a-e 94.75 ab Sahara 
0.2356 a-e 0.2427 a 13.855 abc 95.25 ab Celsius 
0.2623 abc 0.2318 a-d 13.638 b-e 93.75 ab Sunday 
0.2240 b-f 0.2372 abc 13.640 cde 92.25 b Modena 

0.2616 abc  0.2422 a 14.140 ab 97.75 a Gernomia 

0.2201 c-f 0.2375 abc 13.315 de 91.50 b  Ebonite 

ري
اخی

ت ت
کش

  
D

el
ay

ed
 S

ow
in

g
 

0.2450 a-d  0.2338 a-d 13.315 de 94.40 ab Elite 
0.2116 c-f 0.2242 cd 13.422 cde 91.00 b Talent 
0.2796 ab  0.2212 d 13.280 e 90.00 b Olplro 
0.1880 def  0.2260 bcd 13.462 cde 90.00 b Sinatra 

0.2108 c-f 0.2378 abc 13.672 a-e 93.25 b Sahara 

0.2206 c-f  0.2336 a-d 13.425 cde 91.00 b Celsius 
0.2414 a-d  0.2252 cd 13.422 cde 91.00 b Sunday 
0.1690 f 0.2318 a-d 13.388 b-e 91.50 b Modena 
0.1782 ef 0.2260 bcd 13.498 cde 91.25 b Gernomia 

در صد بر اساس آزمون دامنه اي  5مشترك هستند در سطح احتمال خطاي آماري  در هر ستون میانگین هایی که حداقل در یک حرف
  .دانکن تفاوت معنی داري ندارند

In each column mear that have at east one same letter, don’t have signiticant difference at 5% proboblis level 
hase don Duncans Multiple kange Test. 
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  کاشت و رقم تاریخبرخی صفات تحت تاثیر  هاي مقایسه میانگین -3جدول 
Table 3- Mean comparison, of some characteristic related with 10 oil-seed rape cultivars affected by sowing date  

  )Mean( میانگین
  )بعمیکرو زیمنس بر گرم  به سانتی متر  مر( هدایت الکتریکی  )Treatment(ر تیما  

Electrical conductivity (µs. g-1. cm-1) 
  )میلی گرم( وزن خشک ساقه اولیه

Weight Plumule dry (mg) 
  )گرم بر سانتی متر مکعب( بذر چگالی 

Seed density (g.cm-3) 
  Sowing date کاشت تاریخ

35.620 b 2.165 a 0.628 a کشت به موقع On time Sowing   

38.650 a 1.922 b 0.616 b  کشت تأخیريDelayed Sowing  
   Cultivar رقم 

38.750 abc 2.225 ab 0.613 c Ebonite 
34.250 d 2.338 a 0.646 a  Elite 

35.620 bcd 2.112 abc 0.625 abc Talent 
34.880 cd 2.175 ab 0.641 ab Olplro  

37.500 abcd 1.812 c 0.619 bc Sinatra 
35.870 bcd 1.988 abc 0.642 ab Sahara 
39.750 ab 1.962 abc 0.602 c Celsius 
40.500 a 2.2501 ab  0.624 abc Sunday 

37.620 abcd 1.688 d 0.626 abc Modena 
36.630 abcd 1.888 bc 0.612 c Gernomia 

 .معنی دار ندارند تفاوتدرصد  5 خطاي آماري سطح در بر اسساس آزمون چند دامنه اي دانکن که حداقل در یک حرف مشترك هستند میانگین هايدر هر ستون 
In each column the means that have at least one same letter, don't have significant statistical differentce at 5% Prabablite level using Duncans Multiple 
Range test.   

  
کاشـت  ها نشان داد کـه تـأخیر در    مقایسه میانگین

باعث کاهش میـانگین وزن هـزار بـذر ارقـام مختلـف      
ــن  ــی ای ــد، ول ــف    گردی ــام مختل ــورد ارق ــاهش در م ک

وزن  Eboniteکـه در رقـم    طـوري  ود، بـه ـــ اوت بـــمتف
خیري نسـبت  أگرم در کشت تـ  64/0بذر به میزان  هزار

ــم      ــی در رق ــت، ول ــاهش داش ــع ک ــه موق ــت ب ــه کش ب
Gernomia     رم گـ  01/0کاهش وزن هـزار بـذر حـدود

نتایج همچنین نشان داد که در کاشـت  ). 3جدول (بود 
بـه ترتیـب در    بذر موقع بیشترین و کمترین وزن هزار به

و در کشـــت تـــأخیري بـــه  Modenaو  Eliteدو رقـــم 
ــم  ــب در دو رقـ ــد  Eboniteو  Eliteترتیـ ــاهده شـ مشـ

 Adamsen(نتایج تحقیق آدامسن و کافلت ). 4جدول (

and Coffelt, 2004 (  دهـد تـأخیر در تـاریخ     نشـان مـی
کاشت موجـب کوتـاه شـدن طـول دوره ي زایشـی و      

 گـردد کـه در نهایـت منجـر بـه      مـی  بذر دوران پرشدن
کـه بـا    شـود جو میزان روغـن مـی   بذرکاهش وزن هزار 

و کومــار و  )Shirani-Rad, 1994(نتــایج شــیرانی راد 
، لطفـی  ) Kumar and Shaktawat, 1992(شـاکتاوات  

 .مطابقـت دارد ) Lotfifar et al., 2009(فر و همکـاران  
اثــر تــاریخ کاشــت و رقــم بــر چگــالی بــذر در ســطح  

دار گردیـد ولـی اثـر     معنـی  درصـد  پنجاحتمال خطاي 
متقابل رقم و تاریخ کاشت بـر چگـالی بـذر معنـی دار     

داراي  Eliteدر بــین ارقــام نیــز رقــم ). 1جــدول (نبــود 
اي دار Eboniteو  Celsiusم ـــــ رین و دو رقــــــاالتــب

نتـایج تجزیـه   ). 3جدول (ترین چگالی بذر بودند  پایین
همبستگی نیز نشـان داد کـه وزن هـزار بـذر نسـبت بـه       
چگالی بـذر تـأثیر بیشـتري بـر خصوصـیات مـرتبط بـا        

 بـذر زنی دارد به طوري که همبستگی وزن هزار  جوانه
و گیاهچه، وزن خشـک   اولیهبا طول ریشه اولیه، ساقه 

زنـی،   ه و گیاهچه، درصـد جوانـه  ریشه اولیه، ساقه اولی
متوسط جوانه زنی روزانه و شاخص بنیه گیاهچه مثبت 

دار بود،  دار و با هدایت الکتریکی منفی و معنی و معنی
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در حالی کـه چگـالی بـذر تنهـا بـا هـدایت الکتریکـی        
ــا . داري داشــت همبســتگی منفــی و معنــی ایــن نتــایج ب

بذر کلـزا  و  در مورد  )Lotfifar et al., 2006(هاي یافته
  .مطابقت دارد )Devi et al., 2003(خردل هندي

ــاریخ  نتــایج  تجزیــه واریــانس نشــان داد کــه اثــر ت
کاشت در سطح احتمال خطاي پـنج درصـد و تنـاوب    
ارقام مورد بررسی و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر 

یـک   آماري زنی در سطح احتمال خطاي درصد جوانه
اسـاس نتـایج    بـر ). 1ل جـدو (دار گردیدند  درصد معنی

، درصد جوانه زنی بـذرهاي حاصـل   ها مقایسه میانگین
د ــــبــاالتر از درصمعمــول در د همــه ارقــام از کشــت 

کـه   بـود تـأخیري  زنی بذرهاي حاصل از کشـت   جوانه
ــام    ــت در ارق ــاریخ کاش ــین دو ت ــتالف ب ، Eboniteاخ

Olpro  وGernomia  ــود ــی دار ب ــدول ( .معن ــا  . )4ج ب
بذر هزار ی مثبت و معنی دار بین وزن توجه به همبستگ
و گـزارش هـاي سـایر    ) 5جـدول  ( زنی و درصد جوانه

تحقیقات مبنی بـر عـدم رسـیدگی بـذرهاي حاصـل از      
زنـی   می توان باال بودن درصـد جوانـه  خیري، أکشت ت

را بـه بـاال بـودن وزن     معمـول بذرها حاصـل از کشـت   
و رســیدگی کامـل بــذرها و عــدم برخــورد   بــذرهـزار  
با گرماي اواخر بهار و  بذررسیدگی و پر شدن  دوران

در ). Hatami et al., 2002( اوایـل تابسـتان نسـبت داد   
د ـــ االترین درصـــ تاریخ کاشـت معمـول و تـأخیري ب   

ترین درصد  مربوط بود و پایین Eliteزنی به رقم  جوانه
و   Modenaزنی در تاریخ کاشت معمول به رقم  جوانه

تعلـق   Sinatraو  Olplroاي ه در کشت تأخیري به رقم
 Eliteنکته قابل توجه این که در بین ارقام، رقم . داشت

در هــر دو تــاریخ کاشــت بــاالترین وزن هــزار بــذر را 
 ,.Green et al( گـرین و همکـاران  ). 3جـدول  (داشت

با مطالعه و بررسی اثر تاریخ کاشت بر کیفیـت  ) 1966
کاشـت  بذر سویا دریافتند که گیاهان حاصل از تاریخ 

گیـري در یـک دوره گـرم و     زودهنگام به علـت قـرار  
 بنیـه آب و هواي خشک در زمان پر شدن، بذرهاي با 

 Sharma and(ندرسـون  آو شارما . پایین تولید نمودند

Anderson, 2003 (  نیز اظهار کردند که شـرایط آب و
بـر روي درصـد    بـذر هوایی منطقه در زمـان پـر شـدن    

تـایج تجزیـه همبسـتگی    ن. زنی گندم مـؤثر اسـت   جوانه
تـرین   مثبت و معنی دار درصد جوانه زنی به عنوان مهم

شاخص کیفیـت بـذر بـا وزن هـزار بـذر، طـول و وزن       
زنـی   و گیاهچـه متوسـط جوانـه    اولیـه ریشه چه، سـاقه  

زنــی و شــاخص بنیــه  روزانــه، ضــریب ســرعت جوانــه
زنـی بـا    لی کـه درصـد جوانـه   ــــا چه بود، در حــگیاه

داري  گی منفـی و معنـی  ـــی همبستــــهدایت الکتریک
ـــاز لح .)5جــدول (داشــت ـــاظ متـ ــهـ ــی  وسط جوان زن
اثر تاریخ کاشت و تناوب ارقام مورد بررسی و روزانه 

دار نبود ولی اثر متقابل رقـم و تـاریخ کاشـت در     معنی
د ـــــدار ش ســطح احتمــال خطــاي یــک درصــد معنــی 

ــه). 1جــدول ( ــذرهاي زنــی روزانــه  متوســط جوان در ب
خیري تمامی ارقام نسبت به کاشـت  أصل از کشت تحا

معمول کاهش نشان داد که البتـه ایـن کـاهش تنهـا در     
ــ  ــورد رقـــ ـــه مـمـــ و  Ebonite ،Elite  ،Olplroاي ــــ

Gernomia کشـت   تـاریخ  در). 5جدول (دار بود  معنی
 زنی روزانـه  متوسط جوانهترین  معمول باالترین و پایین

 ،مشـاهده شـد   Modenaو  Eliteهـاي   ترتیب در رقـم  به
داري بین  کاشت تأخیري اختالف معنیتاریخ ولی در 

دیـده نشـد    متوسـط جوانـه زنـی روزانـه    ارقام از لحاظ 
همبستگی مثبـت  صفت بر اساس نتایج این ). 3جدول (

و وزن هـزار   زنـی نهـایی   و معنی داري با درصد جوانه
 Hunter et(هـانتر و همکـاران   ). 4جـدول  (داشت بذر

al., 1984 (        نیـز بیـان داشـتند کـه متوسـط جوانـه زنـی
روزانه معیاري از سرعت و درصد جوانه زنی محسوب 

به طوري کـه هـر چـه درصـد جوانـه زنـی        ، گردد می
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  . باالتر باشد، متوسط جوانه زنی روزانه نیز باالتر است
اثر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقـم  

ضـریب  یک درصد بر  آماري در سطح احتمال خطاي
  ).1جدول (سرعت جوانه زنی معنی دار بودند 

در کاشــت هــا  مقایســه میــانگین اســاس نتــایج  بــر 
معمول مقادبر ضـریب سـرعت جوانـه زنـی نسـبت بـه       

 Olplroکاشت تأخیري باالتر بود که در مورد دو رقم 
کـاهش ضــریب ســرعت جوانـه زنــی بــا    Gernomiaو 
اریخ در تـ ). 4جـدول  (خیر در کاشت معنی دار بـود  تأ

ی ـزنـ  وانهـت جـ ــکاشت معمول باالترین ضریب سرع
ــه رقــم   ــوط ب ــایین Eliteمرب ــود و پ ــرین ضــریب در  ب ت

دیـده شـد، هـر چنـد کـه       Sundayو  Talentهـاي   رقـم 
ــی   ــام معن ــن ارق ــین ای ــود اخــتالف ب در کاشــت . دار نب

تأخیري نیز باالترین ضریب پایین ترین میـزان سـرعت   
 Olproو  Saharaقـم  جوانه زنی به ترتیب مربـوط بـه ر  

 همبستگی این صفت با درصـد جوانـه  ). 4جدول (بود 

دار شد که  زنی روزانه معنی زنی نهایی و متوسط جوانه
) Lotfifar et al., 2009(با نتایج لطفـی فـر و همکـاران    

  ).2جدول . (مطابقت دارد
اثر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت و رقم بـر  

ــه، ســاقه ا  ــه وگیاهچــه، در ســطح  طــول ریشــه اولی ولی
 ،دار گردیـد  یـک درصـد معنـی    آماري احتمال خطاي

مورد بررسی از نظر هیچ یک از ایـن   ولی تفاوت ارقام
بـر اسـاس مقایســه   ). 1جـدول  (دار نبـود   صـفات معنـی  

میانگین ها در همه ارقام با تـأخیر در کشـت، از طـول    
بـا ایـن   . ریشه اولیه، ساقه اولیه و گیاهچـه، کاسـته شـد   

ــزان کــاهش حــال ــام   آن می در مــورد هــر یــک از ارق
بـه   ،در مورد طول گیاهچه و ریشـه اولیـه  . متفاوت بود

در  Gernomiaو  Sahara ،Eboniteغیـــر از ســـه رقـــم 
مورد سـایر ارقـام تـأخیر در کاشـت منجـر بـه کـاهش        

ــد   ــفت گردی ــن دو ص ــی دار ای ــم . معن ــا   Sahara رق ب

تی سـان  2/0سانتی متـري طـول گیاهچـه و     8/0کاهش 
 56/4اهش ــبا ک Celsiusمتري طول ریشه اولیه و رقم 

متـري طـول    سـانتی  44/3متـري طـول گیاهچـه و    سانتی
ریشه اولیـه بـه ترتیـب کمتـرین و بیشـترین تـأثیر را از       

در مـورد طـول   ). 2جـدول  (تأخیر در کاشـت گرفتنـد   
 مـورد بـذرهاي   ردساقه اولیه تنها اثر تأخیر در کاشت 

اخـتالف   ،بقیه ارقـام  برايو  بود دار معنی Celsiusرقم 
ــأخیري و کاشــت    بــین طــول ســاقه اولیــه در کشــت ت

همبسـتگی   ضـرایب ). 2جـدول  (معمول معنی دار نشد 
نیز نشان داد که همبستگی بین طول ریشه اولیـه، سـاقه   

بـذر مثبـت و معنـی دار     هـزار  بـا وزن   اولیه و گیاهچه،
این سـه  بوده که بیانگر تأثیر مثبت افزایش وزن بذر بر 

همچنین همبستگی بین درصد جوانه زنی . صفت است
طــول گیاهچــه . بــا ایــن ســه صــفت معنــی دار گردیــد

ــردد و در     ــی گ ــوب م ــه محس ــه گیاهچ ــاري از بنی معی
گیاهی همبستگی باالیی بین طول  هاي بسیاري از گونه

گیاهچه و بنیه بذر مشاهده شده اسـت، بنـابراین از آن   
ی رشد گیاهچه و بنیه بذر به عنوان معیاري براي ارزیاب

). Hampton and TeKrony, 1995( گـردد  اسـتفاده مـی  
گــزارش ) Sawan et al., 1999(ســاوان و همکــاران 

طــول ماننــد بنیــه بــذر معیارهــاي کردنــد کــه افــزایش 
ــه و ریشــه اولیــه و ســاقه اولیــه را مــی        تــوان گیاهچ

 Elliott and(داد که با نتایج به افزایش وزن بذر نسبت  

Saskatoon, 2003( بر اسـاس تحقیقـات   . مطابقت دارد
طول گیاهچـه  ) Abba and Lovato, 1998(آبا و لوواتو 

می تواند یک شاخص مهـم جهـت پـیش بینـی ظهـور      
بذر  هاي گیاهچه در مزرعه و تفاوت موجود بین توده

همچنین مشخص شده است که رشد ریشه اولیـه  . باشد
بذر باشـد،   بنیهي گیر می تواند معیار خوبی براي اندازه

اي قـوي   زیرا اگـر گیاهچـه نتوانـد یـک سیسـتم ریشـه      
ایجاد کند، امکان بقاي آن ها به طور قابل مالحظه اي 
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لطفـی فـر و    ).Wood et al., 1980(یابـد   کـاهش مـی  
نیـز ضـمن بررسـی    ) Lotfifar et al., 2009(همکـاران  

ــر      ــذر ب ــدن ب ــر ش ــی در دوران پ ــرایط محیط ــأثیر ش ت
یجـه گرفتنــد کـه دو صـفت طــول    خصوصـیات بـذر نت  

گیاهچــه و طــول ریشــه چــه در تیمارهــایی کــه در آن 
دوران پر شدن دانه با گرماي آخر بهار برخورد کـرده  

  . داري کاهش یافت بودند، به صورت معنی
ه، ـــ ه اولیـــ اثر تاریخ کاشت بـر وزن خشـک ریش  

در سـطح احتمـال خطـاي یـک       ساقه اولیه و گیاهچـه، 
تفاوت وزن خشـک گیاهچـه   . یددرصد معنی دار گرد

و ساقه اولیه ارقام مورد بررسـی نیـز در سـطح احتمـال     
یک درصد معنـی دار بـود ولـی تفـاوت وزن خشـک      

همچنین اثر متقابـل  . ریشه اولیه ارقام معنی دار نگردید
ه و ــــ ک گیاهچـــ ر وزن خشـــ تاریخ کاشت و رقم ب

 رـــ ی بــــ د، ولـــدار ش یــوزن خشک ریشه اولیه معن
ــه معنــی  ــود  وزن خشــک ســاقه اولی ). 1جــدول (دار نب

  مقایسه میانگین ها نشـان داد وزن خشـک ریشـه اولیـه    
با تأخیر در کاشت کاسته شد که این کاهش در مورد 

و  Elite ،Olplro ،Sinatra ،Sahara ،Celsiusرقم هاي 
Modena     معنی دار بود و در مورد سـایر ارقـام کـاهش

 ریشـه  عمـول بـاالترین وزن  کشـت م  در. دار نبـود  معنی

تـرین وزن   و پـایین  Sinatraو  Eliteهـاي   رقـم  اولیه بـه 
مربـوط   Gernomiaو  Eboniteریشه اولیه به رقم هـاي  

در مورد وزن خشک ساقه اولیه نیز بـا  ). 3جدول (بود 
دار  صورت معنی میزان این صفت به از کاشت در تأخیر

 Modenaو  Eliteکاسته شد و در بین ارقام نیز دو رقـم  
ترین وزن هزار بذر  ترتیب داراي باالترین و پایین که به

بودند، باالترین و پایین ترین وزن خشک ساقه اولیه را 
نتــایج مقایســه ). 3جــدول (خــود اختصــاص دادنــد  بــه

میانگین ها همچنین نشان می داد کـه در تمـامی ارقـام    
ــاقه  ــک س ــاهش وزن خش ــدخیر در   ک ــر ت ــه در اث اولی

و  Sinartaد که این کاهش در دو رقـم  کاشت دیده ش
Gernomia معمــول نیــز کاشــت در. ودــــــب دار یـــــمعن 

ترین وزن خشک گیاهچه بـه ترتیـب در دو رقـم     پایین
Elite و Modena و نـــــاالتریـــکشــت تــاخیري ب  در و 

ــایین ــم   پ ــزان آن در دو رق ــرین می  Modenaو  Olplroت
  ). 3جدول (دیده شد 

ت وزن خشـک سـاقه اولیـه،    همبستگی هر سه صف
ذر مثبـت و  ــــ ه بـا وزن هـزار ب  ــــ ریشه اولیه و گیاهچ

ــی ــود  معن ــدول (دار ب ــري و    ). 4ج ــار اکب ــه اظه ــا ب بن
علـت افـزایش وزن   ) Akbari et al., 2004(همکـاران  

توانـد ناشـی    خشک گیاهچه در بذرهاي سنگین تر می
نتـایج ایــن  . از بیشـتر بـودن ذخیــره مـواد غـذایی باشــد    

 ,TeKroni and Elgi(ش با نتایج تکرونی و اگلی آزمای

ــف     ) 1991 ــی مختل ــان زراع ــذرهاي گیاه ــورد ب در م
  مـــــک کـــــاوي و همکـــــاران   . همـــــاهنگی دارد

)Makawi et al., 1999 (   ــراي ــاالیی ب ــتگی ب همبس
گیاهچه عدس با درصد جوانه زنی نهایی، بنیه شاخص 

سرعت جوانه زنی و میزان بنیه بذر و ظهور گیاهچه در 
وزن خشک هر یـک از اجـزاء   . رعه گزارش کردندمز

گیاهچه با طول همان جزء نیز همبستگی مثبتی داشـت  
 ,Lotfifar(که با نتـایج سـایر تحقیقـات مطابقـت دارد     

2007 .(  
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر تاریخ کاشـت،  
ــه    ــورد بررســی از لحــاظ شــاخص بنی ــام م تفــاوت ارق

ریخ کاشــت بــر ایــن گیاهچــه و اثــر متقابــل رقــم و تــا
شاخص در سطح احتمال خطاي یک درصد معنی دار 

تـاریخ  بذرهاي بـه دسـت آمـده از    ). 1جدول (گردید 
به طور متوسـط شـاخص بنیـه گیاهچـه     معمول شت اک

تـاریخ  باالتري نسـبت بـه بـذرهاي بـه دسـت آمـده از       
در مورد همـه ارقـام تـاخیر در    . تأخیري داشتندشت اک

بنیه گیاهچـه شـد کـه    کاشت منجر به کاهش شاخص 
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ــم    Gernomiaو  Sinatraایــن کــاهش در مــورد دو رق
ــود  ــی دار ب ــول و   . معن ــت معم ــاریخ کاش ــر دو ت در ه

 Modenaداراي باالترین و رقـم   Eliteتأخیري نیز رقم 
داراي پـــایین تـــرین شـــاخص بنیـــه گیاهچـــه بودنـــد  

همبستگی معنی دار و مثبت ایـن صـفت بـا    ). 3جدول(
می تواند باال بـودن   جوانه زنیو درصد  بذروزن هزار 

و  تاریخ کاشـت معمـول   درآن را در بذرهاي تولیدي 
  ). 4جدول (توجیه کند  مورد بررسیارقام 

  
 ضرایب همبستگی ساده بین صفات مورد بررسی -4جدول 

Table 4- Simple Correlation caefficientes between studied traits 
  

  
  

) Makawi et al., 1999(مـک کـاوي و همکـاران    
همبستگی باالي شاخص بنیه گیاهچه با درصـد جوانـه   

و ظهـور   بنیـه زنی نهایی، سرعت جوانـه زنـی و میـزان    
  .گزارش کردندعدس گیاهچه در مزرعه 
چنـین اظهـار   مـی تـوان   ایـن تحقیـق   براساس نتایج 

حاصــل ي بـذرها دسترســی بـه  کـه درصـورت    داشـت 
از ایــن بهتراســت تــأخیري بــه موقــع شــت اکتــاریخ از

 خیريتـأ بذرهاي به جـاي بـذرهاي حاصـل از کشـت     
استفاده شود تا عالوه بـر صـرفه جـویی در میـزان بـذر      
ــاري     ــت واک ــه جه ــت و هزین ــرف وق ــرفی، از ص مص

عدم دسترسی با این حال در صورت . جلوگیري گردد
بــه بــذرهاي حاصــل از کاشــت بــه موقــع و ضــرورت  

 يتـأخیر شـت  اکتـاریخ   استفاده از بذرهاي حاصـل از 
تـر، بهتـر    زنـی و بنیـه پـایین   جدلیل جوانـه  براي کشت، به

را بـه مقـدار    تـاخیري است بذرهاي حاصـل از کشـت   
نتایج بسـیاري از  . بیشتر و در زمان زودتري کشت کرد

صـورت وجـود    حاکی از آن اسـت کـه در   ها آزمایش
 زنی بذرها در آزمون اختالف بین بنیه و سرعت جوانه

این بذرها از نظر سـرعت   تتفاواستاندارد،  زنی جوانه
مزرعه بسیار بیشـتر خواهـد    گیاهچه در ظهور و درصد

باالتر  بذر بذرهاي با وزن هزار). Khajepur, 1999(بود
تر و  دلیل وجود مواد ذخیره بیشتر قادر به رشد سریع به

هستند، که با توجه به  تر بنیه قويی با های تولید گیاهچه
زنـی و وزن   جوانـه  دـــــــ درصگی مثبت بین ـــهمبست
 درصـد ده پـایین بـودن   ـــ تـوان دلیـل عم   ، مـی بذرهزار

برخی ارقام را به پایین بودن وزن هـزار  بذر زنی  جوانه
شت این ارقام در مزرعه بهتـر  انسبت داد و براي ک بذر

است از مقدار بیشتر بذر نسبت بـه میـزان توصـیه شـده     
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ر زنـی ایـن بـذرها، در اثـ     استفاده شود تا کاهش جوانه
البته در مـورد ایـن   .زنی، جبران گردد جوانه توان پایین

قادر به جدا  بوجاري که هاي توان از دستگاه ارقام می
کردن بـذرها بـر اسـاس وزن و انـدازه هسـتند اسـتفاده       

هـا بـراي    کرد تا با جداسازي بذرهاي با کیفیت، از آن
دلیل تفاوت سرعت  به. کشت در مزرعه استفاده گردد

 بـذر رهاي ارقـام مختلـف بـا وزن هـزار     زنـی بـذ   جوانه

متفاوت، بهتر است براي هر رقم زمان کاشـت خـاص   
شـت توصـیه   ازمـان ک  خود توصیه شود، به طوري کـه 

شده براي ارقام با سرعت رشد اولیه زودتر از ارقـام بـا   
سرعت رشد باال باشد تا این گیاهان قبل از رسـیدن بـه   

اسـب خـود   شرایط نا مساعد جوي اواخر پاییز، رشد من
براي تحمل زمستان و رشد مجدد در بهار را پشت سـر  

  .بگذارد
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