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چکیده
 نمونه بذر از بیست توده بذر، به عنوان یک روش سریع برای ارزیابی بنیه بذرها،به منظور ارزیابی میزان جوانهزنی تودههای بذر در مراحل اولیه شروع آزمون جوانهزنی
 آزمون جوانهزنی استاندارد بذرها در آزمایشگاه. تهیه شد، تولید شده بودند1336  تا1331  اپرا و لیکورد) که در سالهای،161  هایوال، از چهار رقم مختلف (اکاپی،کلزا
 نتایج نشان داد که درصد جوانهزنی.تحقیقات بذر و آزمون توانایی ظاهرشدن گیاهچه این تودههای بذر در خاک در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد
. با ظاهرشدن بذرها در خاک همبستگی داشتند6/32 و6/33 ،6/31 )r(  درصد گیاهچه عادی و متوسط زمان جوانهزنی تودههای بذر به ترتیب با ضریب همبستگی،نهایی
 بهطوریکه درصد، بطورمعنیداری با ویژگیهای جوانهزنی و همینطور ظاهرشدن گیاهچه بذرها همبستگی داشت،تعداد بذرهای جوانهزده در مراحل ابتدایی جوانهزنی
 و با درصد6/31 و6/33  با درصد گیاهچه عادی،6/32 و6/30 )r(  با متوسط زمان جوانهزنی به ترتیب با ضریب همبستگی،جوانهزنی تودههای بذر در روز دوم و سوم
، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که درصد بذرهای جوانه زده در مراحل ابتدایی شروع جوانهزنی. همبستگی داشتند6/33  و6/33 ظاهرشدن گیاهچه در خاک به ترتیب
.میتواند به عنوان شاخصی برای ارزیابی بنیه بذر مورد استفاده قرار گیرد
. ظاهرشدن گیاهچه، جوانهزنی استاندارد، بذرهای فرسوده، آزمون بنیه: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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( .)Carmody, 2001نگرانزی اصزلی اک ززر کشزاورزان ایززن

مقدمه
کلزززا ( )Brassica napuse L.بززه عنززوان یکززی از
مهمتززرین دانززههززای روغنززی 13 ،درصززد از تولیززد جهززانی
دانههای روغنی ،که در حدود  100/1میلیون تن میباشزد،
را به خزود اختصزا

داده اسزت ( .)FAO, 2013توانزایی

کلزا برای جوانهزنزی و رشزد در دماهزای پزایین ،آن را بزه
عنوان یکی از معدود گیاهزان روغنزی کزه بتزوان در اک زر
مناطق دنیا ،بخصو

در مناطق کشاورزی معتدل ،کشزت

کرد ،مناسب ساخته است ( .)Nasehzade, 2007طبق آمار
ارئه شده توسط فائو ،سطح زیر کشزت آن در ایزران از 13
هزار هکتزار در سزال  2663بزه  111هززار هکتزار در سزال
 2611رسیده و عملکرد آن نیز از  1166به  2166کیلوگرم
در هکتار افزایش یافته است و بدینترتیب تولید ساالنه آن
در ایززران از  0116تززن در سززال  2663بززه  311666تززن در
سال  2611رسیده است ( .)FAO, 2013با این حزال ،آمزار
ارائه شده توسط وزارت جهاد کشزاورزی نشزان مزی دهزد
که در سال زراعزی  1332-33سزطح زیزر کشزت کلززا در
ایران  31032هکتار با میانگین عملکرد  1311/0کیلزوگرم
در هکتار (زراعت آبی) و  1160کیلوگرم (زراعزت دیزم)
بززوده و میزززان تولیززد کززل آن  111303تززن بززوده اسززت
(.)Ministry of Agriculture Jihad, 2015

استقرار کم و زیاد گیاه هر دو منجزر بزه افززایش هزینزه
اقتصادی تولید محصول میشزود .هزر دو عامزل بزذر کاشزته
شده و شرایط محیطی که بذر در آن کشت شده بر اسزتقرار
گیززاه مززوسر هسززتند ( .)Yanegh, 2010اسززتقرار محصززول،
تراکم گیاه را تعیین میکند که برای عملکرد بهینه محصزول
ضروری است .بزدون اسزتقرار مناسزب ،رسزیدن بزه پتانسزیل
عملکززرد گیززاه امکززان پززذیر نمززیباشززد ،مهززم نیسززت دیگززر
برنامزززههزززای مزززدیریتی محصزززول چقزززدر خزززو باشزززد
( .)Adebisi, 2009در صورت عزدم اسزتفاده کشزاورزان از
بذرهای مناسب و با کیفیت و با بنیه باال ،سزرمایهگزذاری در
سایر نهادهها از جمله کود و آبیاری مقرون به صرفه نخواهد
بززود ( .)Desai, 2004اسززتقرار موفززق محصززول شززامل
جوانهزنی سریع و ظاهرشدن گیاهچزه بزا بنیزه بزاال مزیباشزد

است که فرسودگی برخی از تودههای بزذر کزه منجزر بزه از
دست دادن بنیه بذرها میشود ،ممکن است تا قبل از کشت
بذر مشخص نشود (.)Buckley et al., 1998
اهمیت شناسایی بزذرهایی کزه بنیزه پزایین و در نتیجزه
ظاهرشدن ضعیفی دارند ،منجر به معرفی آزمزونهزای بنیزه
بذر شده است .بذرهایی که جوانهزنی قابل قبول و مشابهی
در آزمون جوانهزنی استاندارد در آزمایشگاه دارند ممکزن
است تفاوت قابلتزوجهی در ظاهرشزدن در مزرعزه داشزته
باشند .یک آزمون بنیه واحد برای همه بذرها وجود ندارد
و گستره وسیعی از روشهای مختلف برای مشخص کردن
بنیهبذر استفاده مزیشزود .بزرای بررسزی بنیزه بزذر گیاهزان
دارای ب زذر ریززز ماننززد کلززم ،کززاهو ،پیززاز و کلزززا آزمززون
فرسودگی کنترل شزده ()ControlledDeterioration test

استفاده میشود ( .)Powell and Matthews, 1984امروزه
این آزمزون بزه صزورت یکزی از موفزقتزرین آزمزونهزای
بنیهبذر و گیاهچه در طیف گسترده ای از گیاهان درآمزده
و نتایج آن همبستگی خوبی بزا ظهزور گیاهچزه در مزرعزه
نشان داده است ( .)Hampton and Tekrony, 1995با این
حال ،این روش آزمون بنیه بذر روشی حسزا

و زمزانبزر

است .بدست آوردن درصد جوانزهزنزی نهزایی و گیاهچزه
عادی که در انتهای آزمون جوانهزنی محاسزبه مزیشزود و
همچنین شمارش روزانه تعزداد بزذرهای جوانزهزده ،بزرای
محاسبه متوسط زمان جوانهزنی به منظور ارزیابی بنیه بذر و
پیش بینی ظاهرشدن گیاهچه در مزرعه ،زمان بر است.
فرآیند جوانهزنزی دارای سزه مرحلزه اسزت کزه شزامل
الززف) جززذ سززریع آ (فززاز ،)I

) فززاز تززاخیری ،کززه

فرآیندهای متابولیکی در این مرحله آغاز میشود (فاز ،)II
ج) خزززروج ریشزززه چزززه از بزززذر (فزززاز  ،)IIIمزززی باشزززد
( .)Nonogaki et al., 2010از نظر فیزیولوژیکی ،بذرهای
پیر یا تزودههزای بزذر بزا بنیزه پزایین نیزاز بزه صزرا زمزان
طوالنیتزری بزرای بازسزازی فعالیتهزای متزابولیکی قبزل از
خروج ریشه چه (فاز تاخیری) نسبت به بذرهای جوانتر و با
بنیززه بززاالتر دارنززد (.)Khajeh-Hosseini et al., 2010
بنززابراین سززرعت جوانززهزنززی در مراحززل ابتززدایی شززروع
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جوانهزنی میتواند نشان دهنده بنیه بذرها باشزد .جوانزهزنزی

پنج سطح پیری طبیعی بوده ودر سزالهزای  1331تزا 1336

کند و آهسته از ویژگزیهزای تزودههزای بزذر بزا بنیزه پزایین

تولید شده بودند ،تهیه شد .بذرهای ارقام اکزاپی و هزایوال

مززیباشززد .تززودههززای بززذری کززه بنیززه بززاال دارنززد ،سززرعت

 161از شرکت سهامی توسعه کشت دانههای روغنی شعبه

جوانهزنی آنها در مراحل ابتدایی شروع جوانهزنی باالسزت،

نیشابور و بذرهای ارقام اپرا و لیکزورد از بخزش تحقیقزات

بهطوریکه ،به سرعت جوانهزده و از جوانهزنی نهایی باالیی

دانههای روغنی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

نیز برخوردار هستند و در مقابل تودههای بذری کزه سزرعت

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

جوانهزنی پایینی در مراحل ابتدایی شروع جوانهزنزی دارنزد،

آزمایشها ،تودههای بذر درون پاکتهزای آلومینیزومی و

متوسززط زمززان جوانززهزنززی بززاالیی داشززته و در نهایززت نیززز

در دمای  1درجه سانتیگراد ،در آزمایشگاه تحقیقات بذر

گیاهچززههززای ضززعیف و غیززر یکنواخززت تولیززد مززیکننززد

دانشگاه فردوسی مشهد ،نگهداری شدند.

(2006

Khajeh-Hosseini,

and

 .)Matthewsدر

تعیین وزن هزار دانه و محتوی رطوبتی بذرها

آزمایشزز زاتی کززززه بززززر روی تززززودههززززای بززززذر رت

وزن هزار دانه بذرها با استفاده از یک نمونه بزذر 366

( ،)Matthews and Khajeh-Hosseini, 2007پیزززاز

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

( )Ellis, 1991 Wheeler andو بزذرهای پیزر شزده گنزدم

هر تکرار جداگانه وزن و انحراا معیار و درصزد ضزریب

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

تغییرات ( )%CVبین تکرارهای هر توده بزذر تعیزین شزد.

بذرهایی که در ابتدا جوانه میزنند ،زودتر نیز شروع به رشد

اگر درصد ضریب تغییرات بین تکرارهزای هزر تزوده بزذر

کرده و درنتیجه گیاهچههای بزرگتری تولید میکنند.

کمتر از سه بود ،حاصلضر میانگین وزن تکرارهزای هزر

این موضوع میتواند پایه و اسزا

نزوعی آزمزون بنیزه

تززودههززای بززذر باشززد و بتوانززد جززایگزین آزمززون بنیززه

توده بذر در  ،16بزه عنزوان وزن هززار دانزه آن تزوده بزذر
تعیین شد (.)ISTA, 2011

فرسودگی کنترل شده در تودههای بزذر گیزاه کلززا باشزد.

درصد رطوبت اولیه بذرها با استفاده از دو تکرار پزنج

همانطورکزه ،سزرعت جوانزهزنزی در مراحزل اولیزه شزروع

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

جوانززهزنززی در بززذرهای گیززاه رت بززه عنززوان یززک روش

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

جایگزین آزمون بنیزه سزرما پیشزنهاد شزده اسزت .ارزیزابی

درصد رطوبت بذرها محاسبه شد (.)ISTA, 2011

بنیهبذر گیزاه رت بزر اسزا

میززان جوانزهزنزی بزذرها در

آزمون جوانهزنی

مراحل ابتدایی تست جوانهزنی ،زمان بسیار کمتزری ( 2-3

آزمون جوانهزنی بر روی تودههای بذر بر طبق قزوانین

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

استاندارد انجمزن بزینالمللزی آزمزون بزذر ( )ISTAانجزام

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

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

(.)Matthews et al., 2012

در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشزگاه فردوسزی مشزهد ،بزه

هدا از انجام این تحقیزق ارزیزابی توانزایی جوانزهزنزی

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

بذرها در مراحزل اولیزه شزروع جوانزهزنزی ،بزه عنزوان یزک

بذری در داخل پتری  3سانتیمتری بزر روی کاغزذ صزافی

آزمون سریع و مطمئن ،برای ارزیابی بنیه بذرهای کلزا بود.

واتمن قرار داده شد و  1/1سانتیمتر مکعب آ مقطزر بزه

مواد و روشها
نمونههای بذر

هر پتری اضافه شد .پتری ها در داخل سینی و سینی داخزل
یک پالستیک قرار داده شد تا تبخیر آ از درون پتری ها
در مدت آزمایش به حداقل برسد ،سپس نمونهها در دمای

بیست توده بذر کلزا ،از چهزار رقزم مختلزف (اکزاپی،
هایوال  ،161اپرا و لیکورد) که هر کدام از این ارقام دارای

1Top of paper
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سابت  26درجه سانتیگزراد و در تزاریکی درون انکوبزاتور
قززرار داده شززدند .جوانززهزنززی روزانززه و بززه مززدت  0روز
شمارش شد .بذرهایی با طول ریشهچه  2میلیمتر به عنزوان
بذر جوانهزده محسو شدند .درصد جوانهزنزی نهزایی در
روز آخر سبت شد .متوسط زمان جوانهزنی ( )MGTبذرها

یانق و همکاران

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

=MGT

کززه در آن  fتعززداد روزهززا از شززروع جوانززه زنززی و x

تعداد بذرهای جوانه زده در هر روز است.

جدول  -1رقم ،سال و محل تولید ،محل نگهداری ،وزن هزاردانه (گرم) و رطوبت اولیه بذر (درصد)
بیست توده مختلف بذرکلزای استفاده شده در این آزمایش
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
رطوبت بذر (درصد)

وزن هزار دانه (گرم)

محل نگهداری

محل تولید

توده بذر

سال تولید

رقم

)Seed moisture (%

)1000 seed weight (g

4.75

3.7

Keeping place
نیشابور

Production place
خراسان

Seed lot

Production year

Cultivar

4.78

3.9

Neyshaboor
نیشابور

Khorasan
خراسان

1

90

4.72

3.7

Neyshaboor
نیشابور

Khorasan
خراسان

2

89

4.85

3.8

Neyshaboor
نیشابور

Khorasan
خراسان

3

88

4.6

3.7

Neyshaboor
نیشابور

Khorasan
خراسان

4

87

5.52

4.4

Neyshaboor
نیشابور

Khorasan
بوشهر

5

86

5.88

4.5

Neyshaboor
نیشابور

Boshehr
بوشهر

6

90

5.01

4.9

Neyshaboor
نیشابور

Boshehr
بوشهر

7

89

5.32

4.1

Neyshaboor
نیشابور

Boshehr
بوشهر

8

88

4.7

3.9

Neyshaboor
نیشابور

Boshehr
بوشهر

9

87

5.12

4.48

Neyshaboor
کرج

Boshehr
مرکزی

10

86

4.96

4.63

Karaj
کرج

Markazy
مرکزی

11

90

3.75

4.63

Karaj
کرج

Markazy
مرکزی

12

89

5.09

4.4

Karaj
کرج

Markazy
مرکزی

13

88

5.07

4.49

Karaj
کرج

Markazy
مرکزی

14

87

5.54

4.21

Karaj
کرج

Markazy
کرمانشاه

15

86

5.7

4.11

Karaj
کرج

Kermanshah
کرمانشاه

16

90

6.5

3.75

Karaj
کرج

Kermanshah
کرمانشاه

17

89

6.42

5.1

Karaj
کرج

Kermanshah
کرمانشاه

18

88

6.4

5.6

Karaj
کرج

Kermanshah
کرمانشاه

19

87

Karaj

Kermanshah

20

86

5.23

4.3

اکاپی
Ocapy

هایوال161
Hayola 401

لیکورد
Licord

اپرا
Opera

میانگین
Average
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درصد گیاهچههای عادی نیزز در روز پایزان آزمزایش

برای تجزیه واریانس دادههزا و مقایسزه میزانگینهزا بزه

تعیین شدند .گیاهچههایی با لپهها ،ریشهچه و ساقهچه سالم

روش حداقل تفاوت معنی دار ( )LSDاز نرمافزار آمزاری

به عنوان گیاهچه عادی در نظر گرفته شد.

 MSTAT-Cو برای رسم نمودارهای روابط همبسزتگی از
نرمافزار  Excelاستفاده شد.

ظاهرشدن گیاهچه روی خاک

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

نتایج و بحث

بذری ،در درون سینیهای کشت ،در عمزق یزک سزانتی-
متززری خززاک ،در گلخانززه تحقیقززاتی دانشززگاه فردوسززی

نتایج تجزیه واریانس برای ارقام مختلف کلزا نشان داد

مشهد ،کشت گردید و به سینیها بزه مقزدار الزم آ داده

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

شد .تعداد گیاهچههای ظاهر شده به صزورت روزانزه و بزه

عامل در تمامی صفات انزدازه گیزری شزده معنزی دار بزود

مدت  11روز شزمارش گردیزد .درصزد ظاهرشزدن نهزایی

(جدول .)2

گیاهچه در روز پایان آزمایش تعیین گردید.
جدول -2تجزیه واریانس ویژگیهای جوانه زنی و ظاهرشدن ارقام مختلف کلزا تحت تیمارهای پیری طبیعی.
Table 2- Analysis of variance germination and emergence characteristics of different cultivars of canola
under natural ageing treatments
میانگین مربعات

MS
جوانهزنی ()%

درجه

نهایی

)Germination (%
روز سوم

آزادی
روز دوم

Final

Third day

Second day

**1486.1

**3051.9

**2827.5

3

**7111.7

**12050

4

**1039.5

12
60

ظاهرشدن

متوسط زمان جوانهزنی

گیاهچه ()%

(روز)

Emergence
)(%

Mean germination
)time (day

**2299.9

**2.9045

**1525.5

**3944.7

**8.8323

**5255.2

**3787.2

**607.8

**0.7691

**468.5

**1054.4

**1407.4

42.9

0.0349

34.3

20.6

10.7

13.6

9.49

8.03

10.27

5.56

4.46

6.04

گیاهچه عادی ()%
Normal
)seedling (%

** معنی دار در سطح احتمال  1درصد

Df

منابع تغییرات
SOV

رقم
)Cultivar (C
پیری
)Ageing (A
اسرات متقابل
C*A
خطا
Error
ضریب تغییرات
CV

** Significant at 1% probability level.

وزن هزار دانه بذرها در بین تودههای مختلف بین 3/0

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

تا  1/1گزرم و محتزوای رطزوبتی بزذرها بزین  3/01تزا 1/1

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

درصد متغیر بود .میانگین وزن هزار دانه و درصد رطوبزت

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

تمام تودههای بذر به ترتیب 1/3گزرم و  1/23درصزد بزود

پنج سال انبارداری حدود  26درصزد از بزذور جوانزه زنزی

(جدول .)1

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

توانایی حفز بنیزه بزذر پزس از انبزارداری در شزرایط

به انبارداری بسزیار بزاال بزود ،بطوریکزه پزس از پزنج سزال

کنترل نشده ،در ارقزام مختلزف یکسزان نبزود .جوانزه زنزی

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

درصد ظاهرشدن رقم اکاپی یزک سزال پزس از انبزارداری

تولید گیاهچه عادی پس از پنج سال انبارداری نیز در ارقام

 36درصد بود و پس از سزه سزال انبزارداری ایزن شزاخص

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

تغییر چندانی نکرد ولی پس از پنج سال انبارداری توانزایی

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

ظاهرشدن این رقم حدود  23درصد کاهش یافت .در رقم

ارقام لیکورد و اکاپی مشاهده گردید .متوسط زمان جوانزه

لیکززورد یززک سززال پززس از انبززارداری درصززد ظاهرشززدن

زنی توده های بزذر ارقزام مختلزف درنتیجزه پیزری طبیعزی

حدود  20درصد کاهش یافت ولی بزین سزالهزای دوم تزا

بذرها افزایش یافت که بدین معنی است که سرعت جوانه

پنجم تغییر چندانی در توانزایی ظاهرشزدن بزذرها مشزاهده

زنی کاهش یافته است .رقم اکاپی کمترین افزایش متوسط

نشززد .درصززد ظاهرشززدن ارقززام هززایوال 161و اپززرا کززاهش

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

بیشتری نشان دادند ،بطوریکه ،درصد ظاهرشدن این ارقزام

سزال انبزارداری رسزید و بیشززترین مقزدار افززایش در رقززم

پززس از پززنج سززال انبززارداری بززه ترتیززب  00و  10درصززد

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

کاهش یافت (شکل .)1

)(b

100

Licord
20

Opera

)Final germination (%

Hayola

40

جوانه زنی نهایی ()%

Okapi

80
60
Okapi

40

Hayola
Licord

20

گیاهچه عادی ()%

60

)(a

)%( Normal seedling

80

100

Opera
0
5

3

4

1

2

0

0

5

3

1

دوره انبارداری (سال)

دوره انبارداری (سال)

)Storage period (year

) Storage period (year
100

)(d

Licord

20

Opera
4

3

2

)Emergence (%

Hayola

ظاهر شدن ()%

Okapi

40

)(c

4
3
2

0
0

1

دوره انبارداری (سال)

1

)Storage period (year

0
5

4

3

2

1

)روز(متوسط زمان جوانه زنی

60

Okapi
Hayola
Licord
Opera

5

)Mean germination time(d

80

5

4

2

0

0

شکل  -1تغییرات ویژگیهای جوانه زنی ( )a, b, cو ظاهرشدن گیاهچه ( )dارقام مختلف کلزا در طی دوره های مختلف انبارداری.

)سال(دوره انبارداری
Figure 1- Germination characteristics (a, b, c) and emergence (d) changes over time of oilseed rape storage.
)Storage period (year
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مهمتزرین عزواملی کزه بزر بنیزه بزذر تزاسیر مزیگذارنززد

(جززدول  .)3تمززامی بززذرهای جوانززه زده قززادر نبودنززد

ساختار ژنتیکی بذر ،شرایط محیطی در طی پزر شزدن بزذر

گیاهچههای عادی تولیزد کننزد و توانزایی تولیزد گیاهچزه

روی گیززاه مززادری و شززرایط انبززارداری بززذر مززیباشززند

عادی بطور معنیداری متاسر از سن بذرها بود و با افززایش

( .)Bennett, 2001اصززالح گیاهززان بززه منظززور افزززایش

سن بذرها تعداد گیاهچههای عادی تولید شده بطور نسزبی

عملکززرد ،اف ززایش مقاومززت بززه بیمززاریهززا و ...بززه طززور

کاهش یافت .در بین تودههای بزذر ،تزوده شزماره ( 1رقزم

ناخواسته سبب افزایش بنیه بزذرها شزده اسزت .بسزیاری از

اکاپی ،تولید سال  )1336دارای بیشزترین درصزد گیاهچزه

ویژگیهای مربوط به بنیه بذر به صورت پلیژنزی بزه ار

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

میرسند و درنتیجه به شدت تحزت تزاسیر شزرایط محیطزی

تولیززد سززال  )1331کمتززرین درصززد گیاهچززه عززادی (11

قزززرار مزززیگیرنزززد (.)Labuschangne et al., 2002

درصد) را داشتند .متوسط زمان جوانهزنی تزودههزای بزذر

حاصلخیزی و رطویت خزاک ،درجزه حزرارت و رطوبزت

نیز متاسر از پیری بذرها بود و با افزایش سن تودههای بزذر،

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

متوسط زمان جوانهزنی بذرها بطور نسبی افززایش یافزت و

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

این روند برای تمام ارقام مشابه بود (جدول .)3

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

درصد ظاهرشدن تودههای مختلف بذر بسیار متفزاوت

کم و درجه حرارت مطلو در طزی رسزیدگی بزذر روی

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

گیاه مادری منجر به تولید بزذرهایی بزا بنیزه بزاال مزی شزود

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

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

درصززد) درصززد ظاهرشززدن را داشززتند .بززا افزززایش سززن

انبارداری غیر کنتزرل شزده بزدلیل پراکسیداسزیون لیپیزد و

تودههای بذر درصد ظاهرشدن توده بذرها کاهش یافت و

دیگر فرآیندهای بیوشیمیایی که درون بذرها رخ میدهنزد

ایزن کززاهش معنزیدار بززود .میزانگین ظززاهرشزدن گیاهچززه

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

تمامی تودههای بذر  13درصد بود (جدول .)3

رطوبت اولیه بذرها و شرایط انبارداری (رطوبزت و درجزه

در تمامی ارقام اختالا معنزیدار زیزادی بزین بزذرهای

حرارت) نزوع و شزدت تغییزرات بیوشزیمیایی کزه در طزی

قدیم و جدید از نظر درصد جوانزهزنزی در روز دوم و سزوم

انبززززارداری رخ مززززیدهنززززد را تعیززززین مززززیکننززززد

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

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

تمامی سالهای تولید دارای درصد جوانهزنی نهزایی بزاالیی

ارقام مورد استفاده در این آزمزایش بزا هزم متفزاوت بودنزد.

بود (باالی  36درصد) ،اختالا زیادی در درصد جوانهزنی

رطوبت بذور ارقام هایوال 161و اپرا نسبت به دو رقم اکزاپی

بذرهای قدیم و جدید در روز دوم آزمزایش از خزود نشزان

و لیکورد باالتر بودند .محل تولید رقم هایوال 161در بوشزهر

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

بوده که از درجه حرارت و رطوبت نسبی بزاالیی در مرحلزه

روز دوم آزمایش 31 ،درصد جوانه زدند ولی بذرهای تولید

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

شده در سال  31در روز دوم آزمایش فقط  11درصد جوانه

حساسیت ارقام هایوال 161و اپرا به انبزارداری بیشزتر بزوده و

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

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

اختالا بین بذرهای قدیم و جدید از نظر درصد جوانهزنزی

با افزایش سن بذرها درصد جوانهزنی نهایی بزذرها بزه

در روز دوم معنیدار بود (جدول  .)3با افززایش سزن بزذرها

طززور نسززبی کززاهش یافززت .ایززن کززاهش در رقززم اکززاپی

اختالا درصد جوانهزنزی نهزایی و جوانزهزنزی در روز دوم

معنیدار نبود و همگی باالی  36درصد جوانهزنی داشزتند،

تودههای بذر نیز بسیار افزایش یافزت .در روز دوم آزمزایش

ولی در ارقام دیگر معنیدار بزود و بزذرهای پیرتزر درصزد

فقط  31درصد از تیمارها دارای درصد جوانهزنی بزاالی 36

جوانهزنی نهایی کمتری نسبت به بزذرهای جدیزد داشزتند

درصد بودندکه نشاندهنزده ایزن اسزت کزه تعزداد کمزی از
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بذرها قزادر بزه تکمیزل فراینزدهای جوانزهزنزی در روزهزای

آزمایش نیز بیانگر این موضوع میباشد ،بهطوریکه ،درصد

ابتدایی بودهاند .در روز سوم نیز همین روند مشاهده گردید و

جوانهزنی تودههای بذر از حدود  16درصزد در روز دوم بزه

با افزایش سن بذرها جوانهزنی بذرها کاهش معنیدار داشت.

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

اختالا بین جوانهزنی نهایی بذرها و تعداد بزذرهای جوانزه

بررسی رابطه بین ویژگی های جوانهزنزی و ظاهرشزدن

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

گیاهچه در سطح خاک تودههای مختلف بذر نشان داد که

نشاندهنده آن است که بذرهایی که نیزاز بزه زمزان بیشزتری

همبستگی معنیداری بین درصد جوانهزنی نهزایی ،درصزد

برای خروج ریشهچه دارند نیز به مزرور جوانزهزنزی خزود را

گیاهچه عادی و متوسط زمزان جوانزهزنزی تزودههزای بزذر

کامل کردهاند (جدول  .)3بذرهایی که نیاز به زمان بیشزتری

درآزمایشگاه با ظاهرشدن گیاهچه در خاک وجود داشت.

برای جوانهزنی دارند و با تزاخیر جوانزه مزیزننزد بزه عنزوان

به طوری که تودههای بذری که جوانهزنی کمتر وآهستهتر

بذرهایی با بنیه ضعیف شناخته میشزوند و بزذرهایی کزه در

(متوسط زمان جوانزهزنزی بزاال) وگیاهچزه عزادی کمتزری

مراحل اولیه شروع جوانهزنی بتوانند به سرعت جوانه بزننزد،

داشتند ،ظاهرشدن ضعیفتزری در مزرعزه نشزان دادنزد ،و

در طول آزمایش به خوبی رشد کرده و تعداد گیاهچه عادی

بززرعکس بززذرهایی کززه درصززد و سززرعت جوانززهزنززی و

بیشتری نیز تولید میکنند و بنابراین نشان دهنده این است که

گیاهچه عادی بیشتری داشتند ،ظاهرشدن گیاهچه بیشزتری

از بنیه باالتری برخوردار بودهاند .خانی نژاد و خواجه حسینی

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

( )Khaninejad and Khaje-hosseini, 2009مشززاهده

شده میتواند بر جوانزهزنزی ،اسزتقرار گیاهچزه و عملکزرد

کردنززد کززه متوسززط زمززان جوانززهزنززی بززذرهای کوشززیا

محصززوالت تززاسیر بگززذارد .بززذرهای بززا کیفیززت پززایین بززه

( )Kochia scoparia L.همبسزتگی منفزی معنزیداری بزا

استقرار ضعیف گیاهچه منجر میشود و در نتیجه بیشتر در

درصد جوانهزنی و گیاهچه عادی داشت ،بطزوری کزه ،بزا

معزززرم حملزززه پزززاتوژنهزززا و حشززرات قرارمزززیگیرنزززد

افزایش سزرعت جوانزهزنزی  ،درصزد جوانزهزنزی نهزایی و

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

گیاهچه عادی افزایش یافت.

قادرنززد شززرایط محیطززی متغیززر را در زمززان جوانززهزنززی و

مقایسه میزان جوانهزنی تودههای مختلف بذر هزر کزدام

ظززاهرشززدن تحمززل کننززد و مزرعززه یکنززواختی را نیززز از

از ارقززام در روزهززای دوم و سززوم و در روز نهززایی نشززان

نظرگیاهچههزای ظزاهرشزده تشزکیل دهنزد ،در حزالی کزه

میدهد که اخزتالا درصزد جوانزهزنزی تزودههزای پیرتزر و

بذرهای با بنیه پایین قادر نیسزتند در شزرایط مزرعزه جوانزه

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

بزنند یا گیاهچه عادی تولید کنند و مزرعه غیزریکنزواختی

عبارت دیگر ،تودههای مختلف بذر هزر کزدام از ارقزام ،در

را بوجزززززود مزززززیآورنزززززد.رابرت و اوسزززززی-بونسزززززو

روزهای اول جوانهزنزی دارای اخزتالا بیشزتری در درصزد

( )Roberts and Osei-Bonsu, 1988نشانههای بنیه کمتزر

جوانه زنزی بزوده انزد ولزی ایزن اخزتالا بزه مزرور تزا پایزان

را بصورت جوانزهزنزی آهسزته تزر ،افززایش گیاهچزههزای

آزمایش با افزایش جوانهزنی در تودههای پیرتر و ضعیفتزر

غیرعززادی از لحززاز فیزیولوژیززک و ظاهرشززدن کمتززر در

جبران شده است ،بهطزوریکزه ،در روز پایزان آزمزایش 01

خززززززاک عنززززززوان کردنزززز زد .تکرونززززززی و اگلززززززی

درصد تودههای بزذر درصزد جوانزهزنزی بزاالی  36درصزد

( )Tekrony and Egli, 1991نیز ظاهرشدن غیر یکنواخت

داشتند ،که تاییدکننده این موضوع میباشزد کزه تزودههزای

و کند و استقرار ضزعیف گیاهچزه را نشزانههزایی از پزایین

بذر پیرتر با تکمیل فرآیندهای جوانهزنی کزه در مرحلزه فزاز

بودن بنیه بذر اعالم کردند.

تاخیری رخ میدهد ،اختالا جوانهزنی بین تزودههزای بزذر

همبستگی بین تعداد بذرهای جوانه زده در مراحل اولیزه

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

آزمون جوانهزنی (جوانزهزنزی دو و سزه روز پزس از شزروع

رونززد میززانگین درصززد جوانززهزنززی تززودههززای بززذر در طززی

آزمایش) و جوانزهزنزی نهزایی بزا درصزد گیاهچزه عزادی و
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متوسط زمان جوانهزنی تودههای بذر معنیدار بود .تودههای

درصد جوانهزنی در روز دوم و سوم و همینطزور روز نهزایی

بذری کزه دارای بزذرهایی بزا جوانزهزنزی سزریع بزوده و در

با متوسط جوانهزنی و درصد گیاهچزه عزادی نشزان داد کزه

مراحل اولیه شروع جوانهزنزی ،جوانزه زدنزد ،متوسزط زمزان

درصد جوانزهزنزی در روزهزای اول آزمزایش از همبسزتگی

جوانهزنی کمتری داشتند و تودههای بزذری کزه جوانزهزنزی

باالتری نسبت به جوانهزنی نهایی برخوردار بودند ،بطوریکه

آهسته داشته و با تاخیر جوانه زدند ،متوسط زمان جوانهزنزی

ضریب همبستگی( )rدرصد جوانهزنی تودههای بذر در روز

بززاالیی داشززتند (شززکل  .)3جوانززهزنززی کنززد و آهسززته از

دوم و سوم با متوسط زمان جوانهزنی به ترتیب  6/30و 6/32

ویژگیهای تزودههزای بزذری اسزت کزه در نهایزت درصزد

بود ،در حالی کزه ضزریب همبسزتگی ( )rبزرای جوانزهزنزی

گیاهچههزای نرمزال کمتزری نیزز تولیزد مزیکننزد و در ایزن

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

آزمایش نیز تودههای بذری کزه در روزهزای اول آزمزایش

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

تعداد بذرهای جوانزه زده کمتزری داشزتند (بزذرهای پیرتزر)

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

نسبت به تودههای بزذری کزه درصزد جوانزهزنزی بزاالتر در

میدهد درصد جوانهزنی بذرها در روزهای ابتزدایی شزروع

روزهای اول جوانهزنزی داشزتند (بزذرهای جزوانتر) ،در روز

جوانهزنی قادر است با احتمال باالتری نسبت بزه جوانزهزنزی

آخر آزمایش تعداد گیاهچههای غیر عادی بیشتری را تولیزد

نهایی ،تعداد گیاهچههای عادی و متوسط زمان جوانهزنی را

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

پیشبینی کند (شکل  3و .)1

جدول  -3درصد جوانهزنی در روز دوم و سوم پس از شروع آزمایش جوانهزنی ،جوانهزنی نهایی (درصد) ،گیاهچه عادی (درصد) ،متوسط زمان
جوانهزنی (روز) و درصد ظاهرشدن گیاهچه  26توده مختلف بذر کلزا.
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
متوسط زمان جوانهزنی

جوانهزنی ()%

گیاهچه عادی ()%

ظاهرشدن گیاهچه ()%
)Emergence (%

(روز)

90
88
87
71
65
80
83
64
58
18
95
69
70
71
75
80
81
55
53
26

Mean germination
)time (day
1.3
2
1.5
2.2
2.6
1.9
1.8
1.9
4
4.3
1.3
2
2.2
2.2
3.1
1.4
2.3
2.2
2.8
3.5

91
70
68
53
55
77
83
63
40
14
83
54
54
61
46
76
59
47
26
25

Normal seedling
)(%

نهایی

)Germination (%
روز سوم

توده بذر
روز دوم

Final
96
92
90
92
92
87
92
93
68
18
97
84
82
74
77
88
96
91
88
34

Third day
95
89
87
87
85
85
90
91
26
2
97
81
73
69
59
88
90
88
66
21

Second day
95
84
86
65
55
78
82
83
2
0
95
61
62
61
29
86
75
70
40
6

69

2.3

57.25

81.55

73.45

60.75

9.26

0.26

8.28

6.41

4.63

5.21

Seed lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
میانگین
Average
*LSD

*LSD P<0/05
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)(a

)(c

شکل  -2همبستگی بین درصد جوانهزنی نهایی ( ،)aدرصد گیاهچه عادی( )bو متوسط زمان جوانهزنی (روز) ( )cتودههای مختلف بذر کلزا در
آزمایشگاه با ظاهر شدن گیاهچه در سطح خاک :**( .معنیدار در سطح .)6/61
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).

پیری بذرها در طی انبارداری و خیره کزردن از زمزان

میشود ( .)Hampton, 2003بازسازی آسیبهایی کزه در

برداشززت تززا کاشززت در شززرایط غیززر کنتززرل شززده ،سززبب

ساختار  DNAدر طی انبارداری و خیره سازی ایجاد شده

افزایش تعداد بذرهایی میشود که با تاخیر جوانه میزننزد

یکی از اولزین وقزایعی اسزت کزه در مرحلزه فزاز تزاخیری

(فاز تاخیر طوالنی) یا قادر به جوانهزنی نیستند .طزول دوره

جوانهزنی ،عالوه بر ترمیم غشا و فعالیتهای میتوکنزدری،

فززاز تززاخیری تفززاوت در بنیززه بززذرهای مختلززف را نشززان

رخ مززیدهززد ( .)Bewley et al., 2013تخریززب سیسززتم

میدهد .فاز تاخیری طوالنی از ویژگیهای بذرهای پیزر و

بازسزازی سززاختار  DNAکززه در نتیجززه پیززری در بززذرهای

ضعیف است که نیاز به انجام فرایندهای متابولیکی بیشتری

رت ( )Vasquez-Ramos and Sanchez, 2003و

قبزززززل از خزززززروج ریشزززززه چزززززه از بزززززذر دارنزززززد

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

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

شدن دوره فاز تاخیری و درنتیجه تاخیر در جوانهزنی شده

است که سزبب تخریزب سزاختار  DNAو  ،RNAافززایش

اسزززززت .همچنزززززین خواجزززززه حسزززززینی و همکزززززاران

فعالیت آنزیمی ،تنفس و نفو پذیری غشاهای سلولی شزده

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

و منجر بزه کزاهش بنیزه بزذر ،جوانزهزنزی و اسزتقرار گیزاه

تفاوت در متوسط زمان جوانهزنی بذرهای مختلزف کلززا،
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ناشززی از تفززاوت در میزززان پیززری بذرهاسززت کززه نیززاز بززه

کردنززد (;Matthews and Khajeh-Hosseini, 2007

فرآینززدهای بازسززازی طززوالنیتززری در مرحلززه جوانززهزدن

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

دارند .تودههای بذر رت که مرحله فاز تزاخیری طزوالنی

نیز تاخیر در جوانهزنی بزدلیل پیزری بزذرها سزبب افززایش

داشتند ،زمانی که در آزمون جوانهزنی مورد اسزتفاده قزرار

تعززززداد گیاهچززززههززززای غیززززر نرمززززال شززززده اسززززت

گرفتند ،گیاهچههای کزوچکتر و ضزعیفتری در مقایسزه بزا

(.)Demir et al., 2008

بزززذرهایی کزززه جوانزززهزنزززی سزززریع داشزززتند ،تولیزززد
)(b

)(c

)(d

شکل  -3همبستگی بین میزان جوانهزنی  26توده مختلف بذر کلزا در روزهای دوم وسوم پس از شروع آزمایش جوانهزنی با متوسط زمان جوانهزنی و
درصد گیاهچه عادی :**( .معنیدار در سطح .)6/61
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

ارزیابی توانزایی درصزد جوانزهزنزی بزذرها در مراحزل

تودههای بذری کزه جوانزهزنزی بیشزتری در مراحزل اولیزه

ابتدایی آزمایش جوانهزنزی (جوانزهزنزی در دو و سزه روز

شروع جوانهزنی داشتند ،درصد ظاهرشدن بیشزتری نیزز در

پس از شروع آزمایش) در پزیشبینزی درصزد ظزاهرشزدن

سزطح خزاک داشززتند و بزه طززور کلزی ،بززا افززایش تعززداد

تودههای بذر در خاک نشزان داد کزه همبسزتگی م بزت و

بذرهای جوانه زده در روزهای دوم و سوم پزس از شزروع

معنیداری بین درصد جوانهزنی تودههای بزذر در مراحزل

جوانهزنی ،درصد ظاهرشزدن گیاهچزه تزودههزای بزذر در

ابتدایی جوانهزنزی بزا ظاهرشزدن در خزاک وجزود دارد و

خاک ،افزایش یافت (شکل .)1
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)(b
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)(a

شکل  -1همبستگی بین درصد جوانهزنی نهایی  26توده مختلف بذر کلزا با درصد گیاهچه عادی ( )aو متوسط زمان جوانهزنی ()b
(** :معنیدار در سطح .)6/61
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

شکل  -1همبستگی بین میزان جوانهزنی 26توده مختلف بذر کلزا در روزهای دوم ( )aو سوم ()b
پس از شروع آزمایش جوانهزنی با توانایی ظاهرشدن در خاک :**( .معنیدار در سطح .)6/61
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).

در آزمایشی که بر روی تودههای بذر رت انجام شزده

بززه کنززدی سززبز شززده و ظاهرشززدن نهززایی پززایینی داشززتند

مشاهده شده است که تودههای بذری که جوانهزنی سریعتر

( .)Matthews and Powell, 2011مززاتیو

و خواجززه

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

حسززینی ()Matthews and Khajeh-Hosseini, 2006

ظاهرشدن نهایی بیشتری نیز داشتند ،درحالیکزه ،تزودههزای

سرعت جوانهزنی بذرها را به عنوان آزمونی که مزیتوانزد

بذری که جوانهزنی کندتر (فاز تاخیری طوالنیتزر) داشزتند

ظاهرشززدن نسززبی و انززدازه گیاهچززه رت را در خززاک
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نتیجه گیری
نتایج این آزمایش نشان داد که شمارش تعداد بذرهای
 میتوانزد بزه،جوانهزده در مراحل ابتدایی شروع جوانهزنی
،عنوان یک روش جایگزین برای ارزیابی جوانهزنی نهایی
 متوسط زمان جوانهزنی و بهطورکلی بزرای،گیاهچه عادی
ارزیابی بنیه بذر ارقام مورد بررسی کلزا مورد استفاده قزرار
.گیرد

جوانهزده و سریع سبز شوند به عنوان بزذرهای بزا بنیزه بزاال
معرفی شده و این بذرها گیاهچه بزرگتزری نیزز در خزاک
)Demir et al., 2008(  دمیزر و همکزاران.تولیزد کردنزد
گزارش کردند که درصد جوانهزنی بذرها پزس از دو روز
در طی آزمون جوانزهزنزی اسزتاندارد مزیتوانزد بزه خزوبی
بزززذرهای بزززا بنیزززه پزززایین را در گیزززاه بنفشزززه زینتزززی
.) مشخص کندOrnamental viola(
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