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 چکیده

توده بذر بیست  نمونه بذر از ها،بذر بنیهبه عنوان یک روش سریع برای ارزیابی  ،زنیجوانهشروع آزمون  ی بذر در مراحل اولیههازنی تودهارزیابی میزان جوانه به منظور

زنی استاندارد بذرها در آزمایشگاه آزمون جوانه تولید شده بودند، تهیه شد. 1336تا  1331، اپرا و لیکورد( که در سالهای 161یوال ها کلزا، از چهار رقم مختلف )اکاپی،

زنی نتایج نشان داد که درصد جوانه .انجام شدی دانشگاه فردوسی مشهد های بذر در خاک در گلخانه تحقیقاتو آزمون توانایی ظاهرشدن گیاهچه این تودهذر تحقیقات ب

 همبستگی داشتند. در خاک بذرها ظاهرشدنبا  32/6و 31/6 ،33/6( rبا ضریب همبستگی ) ی بذر به ترتیبهاتوده زنیجوانهو متوسط زمان  عادینهایی، درصد گیاهچه 

درصد  کهطوریهب ،داشت بذرها همبستگیگیاهچه  شدنظاهرو همینطور  زنیجوانه یهاویژگی با یدارمعنیبطور زنی،جوانه ابتدایی مراحل در زدهجوانه بذرهای تعداد

درصد  با و 31/6و 33/6عادی  گیاهچهدرصد  با ،32/6و 30/6 (rبا ضریب همبستگی ) ترتیب به زنیجوانه زمان متوسط با سوم، و دوم روز در بذر یهاتوده زنیجوانه

 زنی،جوانه شروع ابتدایی مراحل در زده جوانه بذرهایدرصد  توان نتیجه گرفت کهمی بنابراین همبستگی داشتند. 33/6و  33/6خاک به ترتیب  درگیاهچه  شدنظاهر

 مورد استفاده قرار گیرد.  بذر بنیه ارزیابیبرای  شاخصی عنوان به تواندمی

 .گیاهچه دنشظاهر  زنی استاندارد،انهزمون بنیه، بذرهای فرسوده، جوآ کلمات کلیدی:
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Abstract  

In order to evaluate of seed lots germination in early stages of germination test beginning as a rapid method to evaluate 
the seed vigour, seed samples from twenty seed lots of oilseed rape, from four varieties (Okapy, Hyola 401, Opera and 

Licord) produced in 1386 to 1390 was provided. Standard germination test carried out in Seed Research Laboratory and 

soil emergence of seed lots examined in the Research Greenhouse of the Ferdowsi University of Mashhad, Iran. The 

results showed that the percentages of final germination and normal seedlings and mean germination time had a high 

correlation (r = 0.84, 0.89 and 0.82, respectively) with the soil emergence of the lots. Germinated percentages in the early 

days of the test had significant correlation with characteristics of germination and soil emergence of the seedlots. So that, 

the percentages of germinated seeds on days two and three, correlated with mean germination time (r= 0.97 and 0.92) and 

with normal seedlings (r = 0.88 and 0.81) and with soil emergence (r = 0.83and 0.83) respectively. Therefore, the 

percentages of germinated seeds in the early stages of germination can be used as an alternative and rapid method to 
assess the final germination, normal seedlings, mean germination time hence seed vigour of oilseed rape.  
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 مقدمه

بززه عنززوان یکززی از  (.Brassica napuse L)کلزززا 

درصززد از تولیززد جهززانی  13 ،ی روغنززیهززامهمتززرین دانززه

باشزد،  میمیلیون تن  1/100که در حدود  ی روغنی،هادانه

توانزایی  (. FAO, 2013) ود اختصزا  داده اسزت  را به خز 

را بزه  آن  زنزی و رشزد در دماهزای پزایین،    وانهکلزا برای ج

عنوان یکی از معدود گیاهزان روغنزی کزه بتزوان در اک زر      

، بخصو  در مناطق کشاورزی معتدل، کشزت  دنیامناطق 

طبق آمار (. Nasehzade, 2007) ساخته استکرد، مناسب 

 13در ایزران از   سطح زیر کشزت آن ارئه شده توسط فائو، 

هکتزار در سزال    هززار  111بزه   2663هکتزار در سزال    هزار

لوگرم کی 2166به  1166نیز از  آنرسیده و عملکرد  2611

ترتیب تولید ساالنه آن در هکتار افزایش یافته است و بدین

تززن در  311666بززه  2663تززن در سززال  0116 در ایززران از 

با این حزال، آمزار   (. FAO, 2013) رسیده است 2611سال 

 نشزان مزی دهزد    کشزاورزی  ارائه شده توسط وزارت جهاد

سزطح زیزر کشزت کلززا در      1332-33که در سال زراعزی  

کیلزوگرم   0/1311 هکتار با میانگین عملکرد 31032ایران 

کیلوگرم )زراعزت دیزم(    1160)زراعت آبی( و  در هکتار

سززت تززن بززوده ا  111303و میزززان تولیززد کززل آن   بززوده
(Ministry of Agriculture Jihad, 2015.) 

افززایش هزینزه    استقرار کم و زیاد گیاه هر دو منجزر بزه  

مزل بزذر کاشزته    شزود. هزر دو عا  می اقتصادی تولید محصول

ه بذر در آن کشت شده بر اسزتقرار  شده و شرایط محیطی ک

اسززتقرار محصززول، (. Yanegh, 2010)گیززاه مززوسر هسززتند 

ی عملکرد بهینه محصزول  کند که برامین تراکم گیاه را تعیی

پتانسزیل   رسزیدن بزه  ، مناسزب بزدون اسزتقرار    ضروری است.

مهززم نیسززت دیگززر  ،باشززدمززیعملکززرد گیززاه امکززان پززذیر ن

  ی مزززدیریتی محصزززول چقزززدر خزززو  باشزززد هزززابرنامزززه

(Adebisi, 2009.)  عزدم اسزتفاده کشزاورزان از    در صورت

گزذاری در  ال، سزرمایه با کیفیت و با بنیه باو  بذرهای مناسب

از جمله کود و آبیاری مقرون به صرفه نخواهد  هاسایر نهاده

محصززول شززامل  اسززتقرار موفززق  (. Desai, 2004) بززود

باشزد  مزی گیاهچزه بزا بنیزه بزاال      ظاهرشدنزنی سریع و جوانه

(Carmody, 2001 .)    نگرانزی اصزلی اک ززر کشزاورزان ایززن

ه منجزر بزه از   ی بزذر کز  هااست که فرسودگی برخی از توده

شود، ممکن است  تا قبل از کشت میها بذر بنیهدست دادن 

 (.Buckley et al., 1998)بذر مشخص نشود 

شناسایی بزذرهایی کزه بنیزه پزایین و در نتیجزه       اهمیت

ی بنیزه  هزا آزمزون معرفی ضعیفی دارند، منجر به  ظاهرشدن

قابل قبول و مشابهی  زنیجوانهبذرهایی که  بذر شده است.

یشگاه دارند ممکزن  استاندارد در آزما زنیجوانهآزمون  در

در مزرعزه داشزته    ظاهرشزدن تزوجهی در  است تفاوت قابل

برای همه بذرها وجود ندارد  بنیه واحدآزمون باشند. یک 

برای مشخص کردن مختلف های ه وسیعی از روشو گستر

گیاهزان   بزذر  بنیزه بزرای بررسزی   شزود.  مزی استفاده  بذربنیه

ذر ریززز ماننززد کلززم، کززاهو، پیززاز و کلزززا آزمززون  دارای بزز

 (ControlledDeterioration test)فرسودگی کنترل شزده  

ه امروز. (Powell and Matthews, 1984)شود میاستفاده 

ی هزا تزرین آزمزون  این آزمزون بزه صزورت یکزی از موفزق     

و گیاهچه در طیف گسترده ای از گیاهان درآمزده   بذربنیه

ی خوبی بزا ظهزور گیاهچزه در مزرعزه     و نتایج آن همبستگ

با این  (.Hampton and Tekrony, 1995) نشان داده است

بزر  روشی حسزا  و زمزان   بذر بنیهحال، این روش آزمون 

گیاهچزه  نهزایی و   زنزی جوانزه دن درصد ربدست آواست. 

شزود و  مزی محاسزبه   زنیجوانهکه در انتهای آزمون  عادی

زده، بزرای  ای جوانزه شمارش روزانه تعزداد بزذره  همچنین 

به منظور ارزیابی بنیه بذر و  زنیجوانهمحاسبه متوسط زمان 

 در مزرعه، زمان بر است.گیاهچه  ظاهرشدنپیش بینی 

دارای سزه مرحلزه اسزت کزه شزامل       زنزی جوانهفرآیند 

(،   ( فززاز تززاخیری، کززه Iآ  )فززاز  سززریع الززف( جززذ 

(، II)فاز شود مییندهای متابولیکی در این مرحله آغاز فرآ

، مزززی باشزززد (IIIج( خزززروج ریشزززه چزززه از بزززذر )فزززاز  

(Nonogaki et al., 2010 .)بذرهای  ،یکیاز نظر فیزیولوژ

ه پزایین نیزاز بزه صزرا زمزان      ی بزذر بزا بنیز   هزا پیر یا تزوده 

تزری بزرای بازسزازی فعالیتهزای متزابولیکی قبزل از       طوالنی

با خروج ریشه چه )فاز تاخیری( نسبت به بذرهای جوانتر و 

 (.Khajeh-Hosseini et al., 2010)بنیززه بززاالتر دارنززد  

در مراحززل ابتززدایی شززروع    زنززیجوانززهسززرعت بنززابراین 
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 زنزی جوانزه  واند نشان دهنده بنیه بذرها باشزد. تمی زنیجوانه

بزا بنیزه پزایین     ی بزذر هزا ی تزوده هزا ویژگزی کند و آهسته از 

نیززه بززاال دارنززد، سززرعت ی بززذری کززه بهززاتززوده. باشززدمززی

 ،باالسزت  زنیجوانهنها در مراحل ابتدایی شروع آ زنیجوانه

نهایی باالیی  زنیجوانهزده و از که، به سرعت جوانهطوریهب

ی بذری کزه سزرعت   هادهنیز برخوردار هستند و در مقابل تو

دارنزد،   زنزی جوانهیینی در مراحل ابتدایی شروع پا زنیجوانه

در نهایززت نیززز  بززاالیی داشززته و زنززیجوانززهمتوسززط زمززان 

 کننززدمززیی ضززعیف  و غیززر یکنواخززت تولیززد هززاگیاهچززه

(Matthews and Khajeh-Hosseini, 2006.)  در

 ی بززززذر  رت هززززای کززززه بززززر روی تززززوده اتآزمایشزززز

(Matthews and Khajeh-Hosseini, 2007)پیزززاز ، 

(Wheeler and Ellis, 1991 )     و بزذرهای پیزر شزده گنزدم

(Guy and Black, 1998 )شززده، مشززاهده کردنززد، انجززام 

ر نیز شروع به رشد زنند، زودتمیبذرهایی که در ابتدا جوانه 

 کنند.میی بزرگتری تولید هاگیاهچه نتیجهکرده و در

نیزه  تواند پایه و اسزا  نزوعی آزمزون ب   میاین موضوع 

ایگزین آزمززون بنیززه  ی بززذر باشززد و بتوانززد جزز  هززاتززوده

اه کلززا باشزد.   بزذر گیز  ی هاتودهفرسودگی کنترل شده در 

در مراحزل اولیزه شزروع     زنزی جوانزه کزه، سزرعت   همانطور

بززه عنززوان یززک روش رت در بززذرهای گیززاه   زنززیجوانززه

ارزیزابی  . بنیزه سزرما پیشزنهاد شزده اسزت     آزمون  جایگزین

بزذرها در   زنزی جوانزه بذر گیزاه  رت بزر اسزا  میززان     بنیه

 2-3، زمان بسیار کمتزری )  زنیجوانهتست  مراحل ابتدایی

درجه سانتی گراد(  در مقایسه با ارزیزابی   26روز در دمای 

روز( نیزاز دارد   0-16بنیه سرما )آزمون بنیه بذرها از طریق 

(Matthews et al., 2012.) 

 زنزی جوانزه هدا از انجام این تحقیزق ارزیزابی توانزایی    

، بزه عنزوان یزک    زنزی جوانزه بذرها در مراحزل اولیزه شزروع    

 رای  ارزیابی بنیه بذرهای کلزا بود.سریع و مطمئن، بآزمون 

 هامواد و روش

 ی بذرهانمونه

)اکزاپی،   از چهزار رقزم مختلزف    ،کلزاتوده بذر بیست 

دارای هر کدام از این ارقام  ، اپرا و لیکورد( که161هایوال 

 1336تزا   1331هزای  در سزال بوده وپنج سطح پیری طبیعی 

اپی و هزایوال  رقام اکز تولید شده بودند، تهیه شد. بذرهای ا

شعبه  روغنیی هادانهسهامی توسعه کشت  از شرکت 161

بخزش تحقیقزات    نیشابور و بذرهای ارقام اپرا و لیکزورد از 

هال و بذر اصالح و تهیه ن حقیقاتهای روغنی موسسه تدانه

 کرج بدست آمد. پس از تهیزه بزذرها و تزا شزروع     واقع در

و  مینیزومی ی آلوهزا ون پاکتدر ذری بهاتوده ،هاآزمایش

، در آزمایشگاه تحقیقات بذر گراددرجه سانتی 1در دمای 

 نگهداری شدند. دانشگاه فردوسی مشهد،

 تعیین وزن هزار دانه و محتوی رطوبتی بذرها

 366وزن هزار دانه بذرها با استفاده از یک نمونه بزذر  

عیزین شزد.   تایی( از هر توده بزذر ت  166تایی )هشت تکرار 

و انحراا معیار و درصزد ضزریب    وزن هر تکرار جداگانه

( بین تکرارهای هر توده بزذر تعیزین شزد.    CV%)تغییرات 

اگر درصد ضریب تغییرات بین تکرارهزای هزر تزوده بزذر     

کمتر از سه بود، حاصلضر  میانگین وزن تکرارهزای هزر   

، بزه عنزوان وزن هززار دانزه آن تزوده بزذر       16توده بذر در 

 (.ISTA, 2011)تعیین شد 

با استفاده از دو تکرار پزنج  طوبت اولیه بذرها درصد ر

 10بذرها به مزدت  سپس  تعیین شد، گرمی از هر توده بذر

و قرار داده شزدند  در درون آون  C˚ 163 در دمای ساعت

 (.ISTA, 2011)درصد رطوبت بذرها محاسبه شد 

 زنیجوانهآزمون 

طبق قزوانین   ی بذر برهازنی بر روی تودهآزمون جوانه

( انجزام  ISTA)المللزی آزمزون بزذر    ارد انجمزن بزین  استاند

و  ،)TP)1روی کاغذ آزمایش به روش(. ISTA, 2011)شد

بزه  در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشزگاه فردوسزی مشزهد،    

ه تایی بزذر از هزر تزود    21چهار تکرار  شرح زیر انجام شد:

ی متری بزر روی کاغزذ صزاف   سانتی 3بذری در داخل پتری 

متر مکعب آ  مقطزر بزه   سانتی 1/1شد و واتمن قرار داده 

در داخل سینی و سینی داخزل   هاپتری  اضافه شد. هر پتری

ها از درون پتری  یک پالستیک قرار داده شد تا تبخیر آ 

در دمای  هاسپس نمونه برسد، به حداقل در مدت آزمایش
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انکوبزاتور   ونگزراد و در تزاریکی در  درجه سانتی 26سابت 

ز رو 0روزانززه و بززه مززدت  زنززی جوانززه قززرار داده شززدند.

به عنزوان   مترمیلی 2چه شمارش شد. بذرهایی با طول ریشه

زنزی نهزایی در   زده محسو  شدند. درصد جوانهبذر جوانه

( بذرها MGTزنی )متوسط زمان جوانه روز آخر سبت شد.

 (.ISTA, 2011زیر محاسبه شد) 1با استفاده از رابطه 

 =MGT                             1طه برا

 xتعززداد روزهززا از شززروع جوانززه زنززی و  fکززه در آن 

 تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز است.

 رطوبت اولیه بذر )درصد(  رقم، سال و محل تولید، محل نگهداری، وزن هزاردانه )گرم( و -1جدول 

 این آزمایش بیست توده مختلف بذرکلزای استفاده شده در

Table 1- Cultivar, year and place of production, saving place, one thousand seed weight (g) and seed 

moisture content (percent) of twenty different seed lots of oilseed rape 
 

 رقم
Cultivar 

 سال تولید
Production year 

 توده بذر
Seed lot 

 محل تولید
Production place 

حل نگهداریم  
Keeping place 

 وزن هزار دانه )گرم(
1000 seed weight (g) 

 رطوبت بذر )درصد(
Seed moisture (%) 

 اکاپی
Ocapy 

90 1 
 خراسان

Khorasan 

 نیشابور
Neyshaboor 

3.7 4.75 

89 2 
 خراسان

Khorasan 

 نیشابور
Neyshaboor 

3.9 4.78 

88 3 
 خراسان

Khorasan 

 نیشابور
Neyshaboor 

3.7 4.72 

87 4 
 خراسان

Khorasan 

 نیشابور
Neyshaboor 

3.8 4.85 

86 5 
 خراسان

Khorasan 

 نیشابور
Neyshaboor 

3.7 4.6 

161هایوال  
Hayola 401 

90 6 
 بوشهر

Boshehr 

 نیشابور
Neyshaboor 

4.4 5.52 

89 7 
 بوشهر

Boshehr 

 نیشابور
Neyshaboor 

4.5 5.88 

88 8 
 بوشهر

Boshehr 

 نیشابور
Neyshaboor 

4.9 5.01 

87 9 
 بوشهر

Boshehr 

 نیشابور
Neyshaboor 

4.1 5.32 

86 10 
 بوشهر

Boshehr 

 نیشابور
Neyshaboor 

3.9 4.7 

 لیکورد
Licord 

90 11 
 مرکزی

Markazy 

 کرج
Karaj 

4.48 5.12 

89 12 
 مرکزی

Markazy 

 کرج
Karaj 

4.63 4.96 

88 13 
 مرکزی

Markazy 

 کرج
Karaj 

4.63 3.75 

87 14 
 مرکزی

Markazy 

 کرج
Karaj 

4.4 5.09 

86 15 
 مرکزی

Markazy 

 کرج
Karaj 

4.49 5.07 

 اپرا
Opera 

90 16 
 کرمانشاه

Kermanshah 

 کرج
Karaj 

4.21 5.54 

89 17 
 کرمانشاه

Kermanshah 

 کرج
Karaj 

4.11 5.7 

88 18 
 کرمانشاه

Kermanshah 

 کرج
Karaj 

3.75 6.5 

87 19 
 کرمانشاه

Kermanshah 

 کرج
Karaj 

5.1 6.42 

86 20 
 کرمانشاه

Kermanshah 

 کرج
Karaj 

5.6 6.4 

 میانگین
Average 

    4.3 5.23 
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های عادی نیزز در روز پایزان آزمزایش    درصد گیاهچه

چه سالم چه و ساقه، ریشههاهایی با لپهتعیین شدند. گیاهچه

 به عنوان گیاهچه عادی در نظر گرفته شد.

 یاهچه روی خاکگ ظاهرشدن

تایی بذر از هر تزوده   21برای این منظور، چهار تکرار 

-های کشت، در عمزق یزک سزانتی   ن سینیبذری، در درو

متززری خززاک، در گلخانززه تحقیقززاتی دانشززگاه فردوسززی   

ها بزه مقزدار الزم آ  داده   مشهد، کشت گردید و به سینی

های ظاهر شده به صزورت روزانزه و بزه    گیاهچهشد. تعداد 

نهزایی   ظاهرشزدن روز شزمارش گردیزد. درصزد     11 مدت

 گیاهچه در روز پایان آزمایش تعیین گردید.

هزا بزه   مقایسزه میزانگین  و  هزا برای تجزیه واریانس داده

افزار آمزاری  از نرم(  LSDروش حداقل تفاوت معنی دار )

MSTAT-C   و برای رسم نمودارهای روابط همبسزتگی از

 استفاده شد. Excelافزار نرم

 تایج و بحثن

نشان داد نتایج تجزیه واریانس برای ارقام مختلف کلزا 

که اسر رقم و تیمارهای پیری و همچنین اسر متقابل بزین دو  

عامل در تمامی صفات انزدازه گیزری شزده معنزی دار بزود      

 (.2)جدول 

 طبیعی. پیری ارقام مختلف کلزا تحت تیمارهای ظاهرشدنجوانه زنی و  یهاویژگیتجزیه واریانس   -2جدول

Table 2- Analysis of variance germination and emergence characteristics of different cultivars of canola 

under natural ageing treatments 
 

 منابع تغییرات

SOV 

درجه 

 آزادی

Df 

MS        میانگین مربعات 

زنی )%(جوانه  

Germination (%) 
 گیاهچه عادی )%(

Normal 

seedling (%) 

زنی متوسط زمان جوانه

 )روز(

Mean germination 

time (day) 

 ظاهرشدن

 گیاهچه )%(

Emergence 

(%) 

 روز دوم

Second day 

 روز سوم

Third day 

 نهایی

Final 
 رقم

Cultivar (C) 
3 2827.5** 3051.9** 1486.1** 1525.5** 2.9045** 2299.9** 

 پیری

Ageing (A) 
4 12050** 7111.7** 3787.2** 5255.2** 8.8323** 3944.7** 

 اسرات متقابل

C*A 
12 1039.5** 1407.4** 1054.4** 468.5** 0.7691** 607.8** 

 خطا

Error 
60 13.6 10.7 20.6 34.3 0.0349 42.9 

تضریب تغییرا  

CV 
 6.04 4.46 5.56 10.27 8.03 9.49 

  .Significant at 1% probability level ** درصد 1* معنی دار در سطح احتمال *

 

 0/3ی مختلف بین هاوزن هزار دانه بذرها در بین توده

 1/1تزا   01/3ی رطزوبتی بزذرها بزین    اگزرم و محتزو   1/1تا 

درصد متغیر بود. میانگین وزن هزار دانه و درصد رطوبزت  

درصزد بزود    23/1گزرم و   3/1ی بذر به ترتیبهاتمام توده

 (.1)جدول 

در شزرایط   پزس از انبزارداری   بنیزه بزذر  انایی حفز   تو

در ارقزام مختلزف یکسزان نبزود. جوانزه زنزی        کنترل نشده،

درصد بود و پس از پنج سال انبارداری  31اولیه رقم اکاپی 

درصد کاهش یافت. جوانه زنی رقزم   1تنها جوانه زنی آن 

درصد بود و پس از  30لیکورد پس از یک سال انبارداری 

جوانزه زنزی    بزذور درصزد از   26نبارداری حدود پنج سال ا

و اپرا  161خود را از دست دادند. حساسیت دو رقم هایوال

بطوریکزه پزس از پزنج سزال      ،به انبارداری بسزیار بزاال بزود   

و  03دو رقزم بزه ترتیزب    ایزن  انبارداری ظرفیت جوانه زنی 
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توانزایی  بیشترین میزان کاهش در درصد کاهش یافت.  11

پس از پنج سال انبارداری نیز در ارقام  عادیتولید گیاهچه 

درصد مشاهده شد و  33و  10و اپرا به ترتیب با  161هایوال

در درصد به ترتیزب    33و  11با  کمترین مقدار کاهش نیز

متوسط زمان جوانزه  مشاهده گردید. و اکاپی لیکورد  ارقام

درنتیجزه پیزری طبیعزی    زنی توده های بزذر ارقزام مختلزف    

که بدین معنی است که سرعت جوانه  ایش یافتبذرها افز

متوسط رقم اکاپی کمترین افزایش زنی کاهش یافته است. 

پس از پزنج  روز  1/2به  3/1زمان جوانه زنی را داشت و از 

رسزید و بیشززترین مقزدار افززایش در رقززم     سزال انبزارداری  

روز افزایش یافت.  3/1به  3/1مشاهده شد و از  161هایوال

رقم اکاپی یزک سزال پزس از انبزارداری      نظاهرشددرصد 

درصد بود و پس از سزه سزال انبزارداری ایزن شزاخص       36

تغییر چندانی نکرد ولی پس از پنج سال انبارداری توانزایی  

در رقم  درصد کاهش یافت. 23این رقم حدود  ظاهرشدن

 ظاهرشززدنلیکززورد یززک سززال پززس از انبززارداری درصززد 

هزای دوم تزا   سزال درصد کاهش یافت ولی بزین   20حدود 

بزذرها مشزاهده    ظاهرشزدن پنجم تغییر چندانی در توانزایی  

 کززاهشو اپززرا  161ارقززام هززایوال ظاهرشززدننشززد. درصززد 

این ارقزام   ظاهرشدن، بطوریکه، درصد نشان دادندبیشتری 

درصززد  10و  00پززس از پززنج سززال انبززارداری بززه ترتیززب  

 .(1)شکل  کاهش یافت
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 در طی دوره های مختلف انبارداری. ( ارقام مختلف کلزاd) گیاهچه ظاهرشدن( و a, b, cی جوانه زنی )هاویژگیتغییرات  -1شکل 

Figure 1- Germination characteristics (a, b, c) and emergence (d) changes over time of oilseed rape storage. 
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گذارنززد مهمتزرین عزواملی کزه بزر بنیزه بزذر تزاسیر مزی        

 بزذر پزر شزدن   ساختار ژنتیکی بذر، شرایط محیطی در طی 

 باشززندمززیو شززرایط انبززارداری بززذر  روی گیززاه مززادری  

(Bennett, 2001   اصززالح گیاهززان بززه منظززور افزززایش .)

هززا و... بززه طززور  زایش مقاومززت بززه بیمززاری عملکززرد، افزز

ناخواسته سبب افزایش بنیه بزذرها شزده اسزت. بسزیاری از     

ژنزی بزه ار    ی مربوط به بنیه بذر به صورت پلیهاویژگی

ت تحزت تزاسیر شزرایط محیطزی     رسند و درنتیجه به شدمی

. (Labuschangne et al., 2002) گیرنزززدقزززرار مزززی

رارت و رطوبزت  رطویت خزاک، درجزه حز   حاصلخیزی و 

گیزاه  تشکیل بزذر و پزر شزدن دانزه روی     نسبی هوا در طی 

بذر، از مهمترین عوامل موسر روی بنیزه بزذر   بلوغ مادری و 

پزایین، بزارش   نسزبی  . رطوبزت  (Sun et al., 2007)هستند 

بزذر روی  کم و درجه حرارت مطلو  در طزی رسزیدگی   

ود منجر به تولید بزذرهایی بزا بنیزه بزاال مزی شز      گیاه مادری 

(Bennett, 2001).   بنیزززه و حیزززات بزززذرها در شزززرایط

انبارداری غیر کنتزرل شزده بزدلیل پراکسیداسزیون لیپیزد و      

دهنزد  بیوشیمیایی که درون بذرها رخ می دیگر فرآیندهای

(. McDonald, 1999بززه سززرعت از دسززت مززی رونززد )  

رطوبت اولیه بذرها و شرایط انبارداری )رطوبزت و درجزه   

تغییزرات بیوشزیمیایی کزه در طزی      حرارت( نزوع و شزدت  

 کننززززد  دهنززززد را تعیززززین مززززی  انبززززارداری رخ مززززی 

(Kibinza et al., 2006 .) و محل تولیزد  بذور رطوبت اولیه

. نزد ارقام مورد استفاده در این آزمزایش بزا هزم متفزاوت بود    

و اپرا نسبت به دو رقم اکزاپی   161ارقام هایوالرطوبت بذور 

در بوشزهر   161تولید رقم هایوالمحل  باالتر بودند.و لیکورد 

بوده که از درجه حرارت و رطوبت نسبی بزاالیی در مرحلزه   

(. بززه همززین دلیززل 1تولیززد بززذر برخززوردار هسززتند )جززدول 

و اپرا به انبزارداری بیشزتر بزوده و     161حساسیت ارقام هایوال

 در طی انبارداری به شدت از بنیه بذر آنها کاسته شده است.

زنی نهایی بزذرها بزه   ا درصد جوانهبا افزایش سن بذره

طززور نسززبی کززاهش یافززت. ایززن کززاهش در رقززم اکززاپی   

زنی داشزتند،  درصد جوانه 36و همگی باالی دار نبود معنی

درصزد   بزود و بزذرهای پیرتزر    دارمعنیدیگر ولی در ارقام 

 متری نسبت به بزذرهای جدیزد داشزتند   نهایی ک زنیجوانه

د قززادر نبودنزز  زدهتمززامی بززذرهای جوانززه   (. 3)جززدول 

گیاهچزه  توانزایی تولیزد    تولیزد کننزد و   عادی یهاگیاهچه

ی متاسر از سن بذرها بود و با افززایش  دارمعنیبطور  عادی

تولید شده بطور نسزبی   عادی یهاسن بذرها تعداد گیاهچه

)رقزم   1ی بزذر، تزوده شزماره    هادر بین توده .کاهش یافت

گیاهچزه  ن درصزد  ( دارای بیشزتری 1336اکاپی، تولید سال 

، 161)رقزم هزایوال    16درصزد( و تزوده شزماره     31) عادی

 11) گیاهچززه عززادی( کمتززرین درصززد 1331تولیززد سززال 

ی بزذر  هزا تزوده  زنیجوانهمتوسط زمان درصد( را داشتند. 

 ،ی بزذر هابا افزایش سن توده بذرها بود وپیری  متاسر ازنیز 

ش یافزت و  افززای بطور نسبی بذرها  زنیجوانهمتوسط زمان 

 .(3)جدول  روند برای تمام ارقام مشابه بوداین 

های مختلف بذر بسیار متفزاوت  توده ظاهرشدندرصد 

 16درصززد متغیززر بززود. تززوده شززماره  31تززا  13بززود و بززین 

 31بیشززترین ) 11درصززد( و تززوده شززماره    13کمتززرین )

را داشززتند. بززا افزززایش سززن    ظاهرشززدندرصززد( درصززد 

شدن توده بذرها کاهش یافت و هرظاهای بذر درصد توده

شزدن گیاهچززه  ظززاهردار بززود. میزانگین  ایزن کززاهش معنزی  

 (.3درصد بود )جدول  13های بذر تمامی توده

دار زیزادی بزین بزذرهای    در تمامی ارقام اختالا معنزی 

زنزی در روز دوم و سزوم   قدیم و جدید از نظر درصد جوانزه 

اکزاپی کزه در   پس از شروع آزمایش مشاهده شد. حتی رقم 

زنی نهزایی بزاالیی   درصد جوانههای تولید دارای تمامی سال

زنی اختالا زیادی در درصد جوانه ،درصد( 36)باالی  بود

بذرهای قدیم و جدید در روز دوم آزمزایش از خزود نشزان    

در  ،)بذر جدید( 36دادند. بطوریکه، بذر تولید شده در سال 

ولی بذرهای تولید  دزدندرصد جوانه  31آزمایش،  روز دوم

 درصد جوانه 11ایش فقط در روز دوم آزم 31شده در سال 

. در ارقام دیگر نیز تقریبزا همزین رونزد مشزاهده شزد و      زدند

زنزی  اختالا بین بذرهای قدیم و جدید از نظر درصد جوانه

با افززایش سزن بزذرها     .(3)جدول  دار بوددر روز دوم معنی

زنزی در روز دوم  و جوانزه زنزی نهزایی   اختالا درصد جوانه

های بذر نیز بسیار افزایش یافزت. در روز دوم آزمزایش   توده

 36زنی بزاالی  درصد از تیمارها دارای درصد جوانه 31فقط 

دهنزده ایزن اسزت کزه تعزداد کمزی از       شاندرصد بودندکه ن
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زنزی در روزهزای   بذرها قزادر بزه تکمیزل فراینزدهای جوانزه     

نیز همین روند مشاهده گردید و  در روز سوم اند.ابتدایی بوده

دار داشت. زنی بذرها کاهش معنیبا افزایش سن بذرها جوانه

زنی نهایی بذرها و تعداد بزذرهای جوانزه   اختالا بین جوانه

زده در روز سوم نسبت به روز دوم کزاهش یافزت. ایزن امزر     

ز بزه زمزان بیشزتری    دهنده آن است که بذرهایی که نیزا نشان

زنزی خزود را   مزرور جوانزه  چه دارند نیز به برای خروج ریشه

. بذرهایی که نیاز به زمان بیشزتری  (3)جدول  اندکامل کرده

زننزد بزه عنزوان    زنی دارند و با تزاخیر جوانزه مزی   برای جوانه

شزوند و بزذرهایی کزه در    بذرهایی با بنیه ضعیف شناخته می

زنی بتوانند به سرعت جوانه بزننزد،  مراحل اولیه شروع جوانه

در طول آزمایش به خوبی رشد کرده و تعداد گیاهچه عادی 

کنند و بنابراین نشان دهنده این است که بیشتری نیز تولید می

 اند. خانی نژاد و خواجه حسینیاز بنیه باالتری برخوردار بوده

(Khaninejad and Khaje-hosseini, 2009)  مشززاهده

 زنززی بززذرهای کوشززیا کردنززد کززه متوسززط زمززان جوانززه  

(Kochia scoparia L.   همبسزتگی منفزی معنزی )  داری بزا

کزه، بزا    ریزنی و گیاهچه عادی داشت، بطزو درصد جوانه

زنزی نهزایی و   ، درصزد جوانزه  زنزی  افزایش سزرعت جوانزه  

 گیاهچه عادی افزایش یافت.

های مختلف بذر هزر کزدام   زنی تودهمقایسه میزان جوانه

هززایی نشززان  از ارقززام در روزهززای دوم و سززوم و در روز ن  

هزای پیرتزر و   زنزی تزوده  دهد که اخزتالا درصزد جوانزه   می

جدیدتر به مرور و تا پایان آزمایش کزاهش یافتزه اسزت. بزه     

های مختلف بذر هزر کزدام از ارقزام، در    عبارت دیگر، توده

زنزی دارای اخزتالا بیشزتری در درصزد     روزهای اول جوانه

پایزان   زنزی بزوده انزد ولزی ایزن اخزتالا بزه مزرور تزا         جوانه

تزر  های پیرتر و ضعیفزنی در تودهنهآزمایش با افزایش جوا

 01کزه، در روز پایزان آزمزایش    طزوری هجبران شده است، ب

درصزد   36ی زنزی بزاال  های بزذر درصزد جوانزه   درصد توده

هزای  باشزد کزه تزوده   کننده این موضوع میداشتند، که تایید

مرحلزه فزاز    زنی کزه در بذر پیرتر با تکمیل فرآیندهای جوانه

هزای بزذر   زنی بین تزوده دهد، اختالا جوانهتاخیری رخ می

پیر و جدید را تا روز پایان آزمایش کاهش داده اند. بررسی 

هززای بززذر در طززی زنززی تززودهرونززد میززانگین درصززد جوانززه

که، درصد طوریهباشد، بآزمایش نیز بیانگر این موضوع می

د در روز دوم بزه  درصز  16های بذر از حدود زنی تودهجوانه

 (.3درصد در روز پایان آزمایش رسیده است )جدول  1/31

 ظاهرشزدن زنزی و  ی جوانههاویژگیبررسی رابطه بین 

های مختلف بذر نشان داد که گیاهچه در سطح خاک توده

زنی نهزایی، درصزد   داری بین درصد جوانههمبستگی معنی

ر هزای بزذ  زنزی تزوده  گیاهچه عادی و متوسط زمزان جوانزه  

گیاهچه در خاک وجود داشت.  ظاهرشدندرآزمایشگاه با 

تر زنی کمتر وآهستهی بذری که جوانههابه طوری که توده

زنزی بزاال( وگیاهچزه عزادی کمتزری      )متوسط زمان جوانزه 

تزری در مزرعزه نشزان دادنزد، و     ضعیف ظاهرشدنداشتند، 

زنززی و بززرعکس بززذرهایی کززه درصززد و سززرعت جوانززه  

شدن گیاهچه بیشزتری  ی داشتند، ظاهرگیاهچه عادی بیشتر

کیفیت بذرهای کشت  (.2نیز در خاک نشان دادند )شکل 

زنزی، اسزتقرار گیاهچزه و عملکزرد     تواند بر جوانزه شده می

محصززوالت تززاسیر بگززذارد. بززذرهای بززا کیفیززت پززایین بززه 

نتیجه بیشتر در شود و در استقرار ضعیف گیاهچه منجر می

گیرنزززد رات قرارمزززیهزززا و حشزززمعزززرم حملزززه پزززاتوژن

(Grassbough and Bennett, 1998 .)  بذرهایی با بنیه بزاال

زنززی و قادرنززد شززرایط محیطززی متغیززر را در زمززان جوانززه 

شززدن تحمززل کننززد و مزرعززه یکنززواختی را نیززز از   ظززاهر

شزده تشزکیل دهنزد، در حزالی کزه      هزای ظزاهر  نظرگیاهچه

ه جوانزه  بذرهای با بنیه پایین قادر نیسزتند در شزرایط مزرعز   

یکنزواختی  بزنند یا گیاهچه عادی تولید کنند و مزرعه غیزر 

 بونسزززززو -آورنزززززد.رابرت و اوسزززززیرا بوجزززززود مزززززی

(Roberts and Osei-Bonsu, 1988نشانه )  های بنیه کمتزر

هزای  زنزی آهسزته تزر، افززایش گیاهچزه     را بصورت جوانزه 

کمتززر در  ظاهرشززدنغیرعززادی از لحززاز فیزیولوژیززک و 

 د. تکرونززززززی و اگلززززززی خززززززاک عنززززززوان کردنزززززز 

(Tekrony and Egli, 1991نیز ظاهر ) شدن غیر یکنواخت

هزایی از پزایین   و کند و استقرار ضزعیف گیاهچزه را نشزانه   

 اعالم کردند. بودن بنیه بذر

همبستگی بین تعداد بذرهای جوانه زده در مراحل اولیزه  

زنزی دو و سزه روز پزس از شزروع     زنی )جوانزه آزمون جوانه

زنزی نهزایی بزا درصزد گیاهچزه عزادی و       جوانزه آزمایش( و 
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های دار بود. تودههای بذر معنیزنی تودهمتوسط زمان جوانه

زنزی سزریع بزوده و در    بذری کزه دارای بزذرهایی بزا جوانزه    

زنزی، جوانزه زدنزد، متوسزط زمزان      مراحل اولیه شروع جوانه

زنزی  های بزذری کزه جوانزه   زنی کمتری داشتند و تودهجوانه

زنزی  شته و با تاخیر جوانه زدند، متوسط زمان جوانهآهسته دا

زنززی کنززد و آهسززته از  (. جوانززه3بززاالیی داشززتند )شززکل  

هزای بزذری اسزت کزه در نهایزت درصزد       های تزوده ویژگی

کننزد و در ایزن   هزای نرمزال کمتزری نیزز تولیزد مزی      گیاهچه

های بذری کزه در روزهزای اول آزمزایش    آزمایش نیز توده

نزه زده کمتزری داشزتند )بزذرهای پیرتزر(      تعداد بذرهای جوا

زنزی بزاالتر در   های بزذری کزه درصزد جوانزه    نسبت به توده

زنزی داشزتند )بزذرهای جزوانتر(، در روز     روزهای اول جوانه

های غیر عادی بیشتری را تولیزد  آخر آزمایش تعداد گیاهچه

مقایسززه میزززان همبسززتگی  (.3، جززدول 1و 3کردنززد )شززکل 

وز دوم و سوم و همینطزور روز نهزایی   زنی در ردرصد جوانه

زنی و درصد گیاهچزه عزادی نشزان داد کزه     با متوسط جوانه

زنزی در روزهزای اول آزمزایش از همبسزتگی     درصد جوانزه 

زنی نهایی برخوردار بودند، بطوریکه باالتری نسبت به جوانه

های بذر در روز زنی توده( درصد جوانهrضریب همبستگی)

 32/6و  30/6زنی به ترتیب زمان جوانهدوم و سوم با متوسط 

زنزی  ( بزرای جوانزه  rبود، در حالی کزه ضزریب همبسزتگی )   

بزود. همینطزور، ضزریب همبسزتگی بزا گیاهچزه        03/6نهایی 

و  33/6عادی بزرای تعزداد بزذرهای جوانزه زده در روز دوم     

بود، کزه نشزان    02/6و برای روز نهایی  31/6برای روز سوم 

ی بذرها در روزهای ابتزدایی شزروع   زندهد درصد جوانهمی

زنزی  زنی قادر است با احتمال باالتری نسبت بزه جوانزه  جوانه

زنی را های عادی و متوسط زمان جوانهنهایی، تعداد گیاهچه

 (.1و  3بینی کند )شکل پیش

)درصد(، متوسط زمان  گیاهچه عادیصد(، نهایی )در زنیجوانه، زنیجوانهدر روز دوم و سوم پس از شروع آزمایش  زنیجوانهدرصد  -3جدول 

 توده مختلف بذر کلزا. 26 گیاهچه ظاهرشدن )روز( و درصد زنیجوانه

Table 3- Germination percentage in two and three days after beginning of germination test, final germination 

and normal seedling percentage, mean germination time and emergence percentage of twenty different seed 

lots of oilseed rape 
 

 توده بذر

Seed lot 

زنی )%(جوانه  
Germination (%) 

 گیاهچه عادی )%(

Normal seedling 

(%) 

زنی متوسط زمان جوانه

 )روز(
Mean germination 

time (day) 

گیاهچه )%( ظاهرشدن  

Emergence (%)  دومروز  

Second day 

 روز سوم

Third day 

 نهایی

Final 

1 95 95 96 91 1.3 90 

2 84 89 92 70 2 88 

3 86 87 90 68 1.5 87 

4 65 87 92 53 2.2 71 

5 55 85 92 55 2.6 65 

6 78 85 87 77 1.9 80 

7 82 90 92 83 1.8 83 

8 83 91 93 63 1.9 64 

9 2 26 68 40 4 58 

10 0 2 18 14 4.3 18 

11 95 97 97 83 1.3 95 

12 61 81 84 54 2 69 

13 62 73 82 54 2.2 70 

14 61 69 74 61 2.2 71 

15 29 59 77 46 3.1 75 

16 86 88 88 76 1.4 80 

17 75 90 96 59 2.3 81 

18 70 88 91 47 2.2 55 

19 40 66 88 26 2.8 53 

20 6 21 34 25 3.5 26 

 میانگین

Average 
60.75 73.45 81.55 57.25 2.3 69 

*LSD 5.21 4.63 6.41 8.28 0.26 9.26 

*LSD P<0/05 
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 در کلزا بذر مختلف یهاتوده( c) )روز( زنیجوانه زمان متوسط و (b)عادی گیاهچهدرصد  ،(a) نهایی زنیجوانه درصد بین همبستگی -2 شکل

 (.61/6در سطح  دارمعنی)**: .   سطح خاک درگیاهچه  شدن ظاهر با آزمایشگاه

Figure 2- The relationship between final germination (a) and normal seedling percentage (b) and mean 

germination time (day) (c) of 20 oilseed rape seed lots in the lab with emergence in the field.  
(**: Significant at the 1%level). 

 

از زمزان   بذرها در طی انبارداری و  خیره کزردن  پیری

، سززبب برداشززت تززا کاشززت در شززرایط غیززر کنتززرل شززده

زننزد  میبا تاخیر جوانه شود که میافزایش تعداد بذرهایی 

طزول دوره  . نیستند زنیجوانه ادر بهق)فاز تاخیر طوالنی( یا 

فززاز تززاخیری تفززاوت در بنیززه بززذرهای مختلززف را نشززان   

ی بذرهای پیزر و  هاویژگیتاخیری طوالنی از  دهد. فازمی

ضعیف است که نیاز به انجام فرایندهای متابولیکی بیشتری 

 قبزززززل از خزززززروج ریشزززززه چزززززه از بزززززذر دارنزززززد     

(Khajeh-Hosseini et al., 2010 .)  آینزدی  پیزری بزذر فر

، افززایش  RNAو  DNAاست که سزبب تخریزب سزاختار    

فعالیت آنزیمی، تنفس و نفو پذیری غشاهای سلولی شزده  

و اسزتقرار گیزاه    زنزی جوانزه و منجر بزه کزاهش بنیزه بزذر،     

یی کزه در  هابازسازی آسیب (.Hampton, 2003) شودمی

در طی انبارداری و  خیره سازی ایجاد شده  DNAساختار 

ن وقزایعی اسزت کزه در مرحلزه فزاز تزاخیری       یکی از اولزی 

ی میتوکنزدری،  ها، عالوه بر ترمیم غشا و فعالیتزنیجوانه

تخریززب سیسززتم (. Bewley et al., 2013) دهززدمززیرخ 

کززه در نتیجززه پیززری در بززذرهای  DNAبازسزازی سززاختار  

و ( Vasquez-Ramos and Sanchez, 2003) رت 

، منجزر بزه طزوالنی    اتفاق افتاده( Osborne, 1983)چاودار 

شده  زنیجوانهشدن دوره فاز تاخیری و درنتیجه تاخیر در 

 اسزززززت. همچنزززززین خواجزززززه حسزززززینی و همکزززززاران  

(Khajeh-Hosseini et al., 2010 ) عنززوان کردنززد کززه

بذرهای مختلزف کلززا،    زنیجوانهتفاوت در متوسط زمان 

(a) (b) 

(c) 
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ناشززی از تفززاوت در میزززان پیززری بذرهاسززت کززه نیززاز بززه  

زدن در مرحلززه جوانززهتززری طززوالنیبازسززازی  فرآینززدهای

ی بذر  رت که مرحله فاز تزاخیری طزوالنی   هادارند. توده

مورد اسزتفاده قزرار    زنیجوانهآزمون داشتند، زمانی که در 

در مقایسزه بزا   ی کزوچکتر و ضزعیفتری   هاگرفتند، گیاهچه

 تولیزززد  سزززریع داشزززتند،  زنزززیجوانزززهبزززذرهایی کزززه  

 ;Matthews and Khajeh-Hosseini, 2007)کردنززد 

Khajeh-Hosseini et al, 2009).    در بذرهای گیزاه فلفزل

بزدلیل پیزری بزذرها سزبب افززایش       زنیجوانهنیز تاخیر در 

 ی غیززززر نرمززززال شززززده اسززززت  هززززاتعززززداد گیاهچززززه

(Demir et al., 2008.) 

 

 

و  زنیجوانهمتوسط زمان  با زنیجوانه آزمایش شروع از پس وسوم دوم روزهای در کلزا بذر مختلف توده 26 زنیجوانه میزان بین همبستگی -3 شکل

 (.61/6در سطح  دارمعنی)**:  .گیاهچه عادیدرصد 

Figour 3- The correlation between germination percentage of twenty oilseed rape seed lots at two and three 

days after begining of germination test with mean germination time and normal seedling percentage.  

(**: Significant at the 1%level of probability) 
 

در مراحزل   زنزی بزذرها  ارزیابی توانزایی درصزد جوانزه   

زنزی در دو و سزه روز   زنزی )جوانزه  ابتدایی آزمایش جوانه

شزدن  بینزی درصزد ظزاهر   پس از شروع آزمایش( در پزیش 

های بذر در خاک نشزان داد کزه همبسزتگی م بزت و     توده

های بزذر در مراحزل   زنی تودهداری بین درصد جوانهمعنی

زنزی بزا ظاهرشزدن در خزاک وجزود دارد و      ابتدایی جوانه

زنزی بیشزتری در مراحزل اولیزه     های بذری کزه جوانزه  توده

شدن بیشزتری نیزز در   زنی داشتند، درصد ظاهرشروع جوانه

سزطح خزاک داشززتند و بزه طززور کلزی، بززا افززایش تعززداد      

بذرهای جوانه زده در روزهای دوم و سوم پزس از شزروع   

هزای بزذر در   شزدن گیاهچزه تزوده   زنی، درصد ظاهرجوانه

 (.1کل خاک، افزایش یافت )ش

(c) (d) 

(b) 
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 (b) زنیجوانهو متوسط زمان ( a) گیاهچه عادیدرصد  با کلزا بذر مختلف توده 26نهایی  زنیجوانه بین درصد همبستگی -1 شکل

 (.61/6در سطح  دارمعنی)**: 

Figure 4- The correlation between final germination percentage of twenty oilseed rape seed lots with normal 

seedlingpercentage (a) and mean germination time (b). (**: Significant at the 1%level of probability) 

 

 

 
 ( b)و سوم ( a)ا در روزهای دوم توده مختلف بذر کلز 26زنیجوانههمبستگی بین میزان  -1شکل 

 (.61/6در سطح  دارمعنی)**: در خاک.  ظاهرشدنبا توانایی  زنیجوانهپس از شروع آزمایش 

Figour 5- The correlation between germination percentage of twenty oilseed rape seed lots at two (a) and 

three (b) days afterbegining of germination test with the soilemergence.   
(**: Significant at the 1%level of probability). 

 

ی بذر  رت انجام شزده  هادر آزمایشی که بر روی توده

تر سریع زنیجوانهی بذری که هامشاهده شده است که توده

شزده و   تزر نیزز سزبز   )فاز تاخیری کوتزاه تزر( داشزتند، سزریع    

ی هزا کزه، تزوده  حالیهایی بیشتری نیز داشتند، درن ظاهرشدن

تزر( داشزتند   تر )فاز تاخیری طوالنیکند زنیجوانهبذری که 

 نهززایی پززایینی داشززتند  ظاهرشززدنبززه کنززدی سززبز شززده و  

(Matthews and Powell, 2011 مززاتیو  و خواجززه .)

( Matthews and Khajeh-Hosseini, 2006حسززینی )

توانزد  مزی بذرها را به عنوان آزمونی که  زنینهجواسرعت 

انززدازه گیاهچززه  رت را در خززاک   نسززبی و  ظاهرشززدن

(a) (b) 
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ایی کززه سززریع انززد. بززذرهبینززی کنززد، معرفززی کززردهپززیش

زده و سریع سبز شوند به عنوان بزذرهای بزا بنیزه بزاال     جوانه

معرفی شده و این بذرها گیاهچه بزرگتزری نیزز در خزاک    

 (Demir et al., 2008) همکزاران دمیزر و   تولیزد کردنزد.  

بذرها پزس از دو روز   زنیجوانهدرصد گزارش کردند که 

توانزد بزه خزوبی    مزی اسزتاندارد   زنزی جوانزه آزمون در طی 

  بنفشزززه زینتزززی  بزززذرهای بزززا بنیزززه پزززایین را در گیزززاه    

(Ornamental viola ).مشخص کند 
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 رهایبذ تعداد شمارشداد که  نتایج این آزمایش نشان

 بزه  توانزد می ،زنیجوانه شروع ابتدایی مراحل در زدهجوانه

 نهایی، زنیجوانه ارزیابی برای جایگزین روش یک عنوان

 بزرای  طورکلیهب و زنیجوانه زمان متوسط ،گیاهچه عادی

قزرار   استفادهمورد ارقام مورد بررسی کلزا  بذر بنیه ارزیابی

 .گیرد

 

 Reference منابع

Adebisi, M.A. 2009. Stability analysis of seed germination and field emergence performance of tropical rain-

fed sesame genotypes. Report and Opinion, 1-8. 

Bennett, M. 2001. Seed vigor and vigor tests. P. 165-191. In L.O. Copeland and M.B. McDonald (ed.) 

Principles of seed science and technology. 4rd ed. Springer Science Business Media, New York 

Bewley, J.D., K. Bradford, H. Hilhorst, and H. Nonogaki, 2013. Seeds Physiology of Development, 

Germination and Dormancy. 3rd ed.  392p. 

Buckley, W.T., R.B. Irrine, K.E. Buckley, and R.H. Elliott, 1998. Canola seed vigour ethanol test. Agron. 

J. 81: 150-156. 

Carmody, P. 2001. Profitable canola production in the great southern and lakes district. Agriculture Western 

Australia. 4411(2): 1-18. 

Demir, I., T. Celikkol, G. Sari Kumis, and C. Eksi, 2011. Vigor tests to estimate seedling emergence 

potential and longevity in Viola seed lots. Hortic. Sci. 46: 402–405. 

Demir, I., S. Ermis, K. Mavi, and S. Matthews, 2008. Mean germination time of pepper seed lots 

(Capsicum annuum L.) predicts size and uniformity of seedlings in germination tests and transplant modules. 

Seed Sci. Technol. 36: 21-31. 

Desai, B.B. 2004. Seeds Handbook, Biology, Production, Processing and Storage. Marcel Dekker, Inc., New 

York, U.S.A. 

Food and Agriculture Organization. 2007. Data stat year. 2006. FAO. Rome.  

Food and Agriculture Organization. 2013. Data stat year. 2012. FAO. Rome.  

Grassbough, E.M., and M.A. Bennett, 1998. Factors affecting vegetable stand establishment. Sci. Agric. 

55: 116-120. 

Guy, P.A., and M. Black, 1998. Germination-related proteins in wheat revealed by differences in seed 

vigour. Seed Sci. Res. 8: 99-111. 

Hampton, J.G. 2003. Methods of viability and vigour testing: a critical and appracial. In: pp. 81-118. Basra, 

A. S. (ed.), Seed Quality, Basic Mechanisms and Agricultural Implications. CBS Publishers and Distributers, 

New Delhi, India. 

Hampton, J.G., and D.M. Tekrony, 1995. Handbook of Vigour Test Methods. 3rd Eds, ISTA, Zurich, 

Switzerland. 

ISTA. 2011. International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Bassersdorf, 

Switzerland. 



132 DOI: 10.22034/ijsst.2018.116531 و همکاران یانق 

Khajeh-Hosseini, M., A. Lomholt, and S. Matthews, 2009. Mean germination time in the laboratory 

estimates the relative vigour and field performance of commercial seed lots of maize (Zea mays L.). Seed Sci. 

Technol. 37: 446–456. 

Khajeh-Hosseini, M., M. Nasehzadeh, and S. Matthews, 2010. Rate of physiological germination relates 

to the percentage of normal seedlings in standard germination tests of naturally aged seed lots of oilseed rape. 

Seed Sci. Technol. 38: 602–611. 

Khani-nejad, S., and M. Khajeh- Hosseini1, 2009.  Effects of salinity on germination of four ecotypes of 

Kochia scoparia L. Journal of Agroecology. 1(2): 19-28. 

Kibinza S., D, Vinel, D. Come, C. Bailly, and F. Corbineau, 2006. Sunflower seed deterioration as related 

to moisture content during ageing, energy metabolism and active oxygen species scavenging. Physiol. Plant. 

128 (3): 496–506. 

Labuschangne. M.T., T.N. Mamuya, and F.P. Koekemoeri, 2002. Canonical variate analysis of bread 

making quality characteristics in irrigated spring wheat (Triticum aestivum). Cereal Res. Comm. 30 (1/2): 

195-201. 

Matthews, S. and M. Khajeh-Hosseini, 2006. Mean germination time as an indicator of emergence 

performance in soil of seed lots of maize (Zea mays). Seed Sci.Technol. 34: 361–369 

Matthews, S., and M. Khajeh-Hosseini, 2007. Length of the lag period of germination and metabolic repair 

explain vigour differences in seed lots of maize (Zea mays). Seed Sci. Technol. 35: 200–212. 

Matthews, S., and A. Powell, 2011. Towards automated single counts of radicle emergence to predict seed 

and seedling vigour. Seed Sci. 142: 44-48. 

Matthews, S., M.H. Wagner, A. Ratzenboeck, M. Khajeh-Hosseini, E. Casarini, R. El-Khadem, M. El 

Yakhlifi, and A.A. Powell, 2012. Evaluation of early counts of radicle emergence during germination as a 

repeatable and reproducible vigour test for maize. ISTA Method Validation Reports. 30- 46. 

McDonald, M.B. 1999. Seed deterioration: physiology, repair and assessment. Seed Sci. Technol. 27: 177– 237. 

Ministry of Agriculture Jihad. 2015. Agricultural Statistics. Ministry of Agriculture Jihad, Planning and 

Economic Department, Center for Information and Communication Technology. 1:82-86. (In Persian). 

Naseh-zadeh, M. 2007. The effect of natural ageing on the germination and seed vigour of    oilseed rape 

(Brassica napus L.) seeds used in Iran. M.Sc. thesis. Department of Crop Science. University of Ferdowsi, 

Mashhad, Iran. (In Persian, with English Abstract). 

Nonogaki, H., G.W. Bassel, and J.D. Bewley, 2010. Germination-still a mystery. Plant Sci. 179: 574–81. 

Osborne, D.J. 1983. Biochemical control systems operating in the early hours of germination. Can. J. Bot. 

61: 3568–3577. 

Powell, A.A., and S. Matthews, 1984. Application of the controlled deterioration vigour test to detect seed 

lots of Brussels sprouts with low potential for storage under commercial conditions. Seed Sci. Technol. 12: 

649-657. 

Roberts, E.H., and K. Osei-Bonsu, 1988. Seed and seedling vigour. p. 879-910. In R. J. Summerfield (ed.) 

World Crops: Cool Season Food legumes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands. 

Sun, Q., J. Wang, and B. Sun. 2007. Advances on seed vigor physiology and genetic mechanisms. Agric. 

Sci. China. 6 (9): 1060-1066. 

Tekrony, D.M., and D.B. Egli, 1991. Relationship of seed vigour to crop yield: A review. Crop Sci. 31: 

816-822. 

Vasquez-Ramos, J.M., and M.D.L. Sanchez, 2003. The cell cycle and seed germination. Seed Sci. Res. 13: 

113–130. 

Wheeler, T.R., and R.H. Ellis, 1991. Seed quality, cotyledon elongation at suboptimal temperatures and the 

yield of onion. Seed Sci. Res. 1: 57-67. 

Yanegh, A.J. 2010. Assessment of seed quality of oilseed rape cultivars sown in Razavi and Nourthern 

Khorasan Provinces. M.Sc thesis. Department of Crop Science. University of Ferdowsi, Mashhad, Iran. (In 

Persian, with English Abstract). 


