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و رشد اوليه گياهچه در شش رقم كلزا هاي جوانه تأثير زمان برداشت بر شاخص زني بذر  

4و محمد ربيعي*2، مسعود اصفهاني2، جعفر اصغري1محمدرضا هاشمي سيد

22/12/88:و تاريخ پذيرش4/5/86: دريافتتاريخ
E-mail: esfahani@guilan.ac.ir 

 چكيده

و رشد اوليه گياهچه در شش رقم كلزا، يك به منظور بررسي تأثير زمان برداشت بر جوانه آزمايش در زني بذر

در مؤسسه هاي كامل تصادفي با چهار تكرارهاي خرد شده بر پايه طرح بلوكبه صورت كرت1383-84سال زراعي 

هاي كلزا در سه زمان مختلف براساس ميزان رطوبت دانه بذرهاي رقم. تحقيقات برنج كشور در رشت اجرا شد

از(هاي يك سوم پايين ساقه اصلي خورجين آزمايش. برداشت شدند) درصد رطوبت20-30و30-40،40بيش

شد نيز براساس همان طرح قبليزني ستاندارد جوانها يك. در سه تكرار براي هر تيمار اجرا بذرهاي جوانه زده در

به مدت هفت روز شمارش شدند و محاسبه شدندزني اندازه هاي جوانهدر روز هفتم، شاخص. ساعت معين . گيري

و ي، انرژي جوانهزنسرعت جوانهي،زنشاخص جوانه، شاخص قدرت بذر زني،تفاوت صفات درصد جوانه زني

و رشد گياهچه در هاي جوانهشاخص. دار بود هاي مختلف برداشت معني، در زمانزني بذرها ميانگين مدت جوانه زني

و شاخصبرداشت سوم برتر از ساير زمان به ساير ارقام كلزا401زني رقم هايوال هاي جوانههاي برداشت بود نسبت

.بهتر بود

 زني، كلزاهاي جوانهرشد گياهچه، زمان برداشت، شاخص:ت كليديكلما

و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه گيالن، گيالن-1  ايران-دانشجوي سابق كارشناسي ارشد، گروه زراعت

و اصالح نباتات، دانشكده كشاورزي، دانشگاه گيالن، گيالن-2 )مسئول مكاتبه*(ايران–دانشيار، گروه زراعت

 ايران–، مؤسسه تحقيقات برنج كشور، گيالن پژوهشگر-3
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 مقدمه
سومين منبع ) .Brassica napus L(دانه روغني كلزا

و نخل روغني است  تأمين روغن گياهي در جهان بعد از سويا

هاي روغني، بعد از سوياو از نظر سطح زيركشت در بين دانه

اين گياه هاي اخير، كشت در سال).10(در رتبه دوم قرار دارد 

بذر به عنوان عامل).9و3(در ايران گسترش يافته است 

و كيفيت آن به عوامل متعدد نظير  تكثير گياه محسوب شده

و نمو گياه  و اجراي عمليات زراعي در دوره رشد خاك، اقليم

و نيز دوره پس از برداشت  مادري از كاشت تا برداشت

گام بر درصد برداشت زود يا ديرهن).13و6(بستگي دارد 

و قدرت رويش تأثير دارد جوانه معموالً زمان).7(زني

و يا وضعيت ظاهري آن  برداشت بذر بر مبناي ميزان رطوبت

كلزا جزء گياهان زراعي).9(شود يا گياه مادري تعيين مي

كه دوره گل و رسيدن است دهي آن نسبتاً طوالني بوده

بذرها، ميزان رطوبت. بذرهاي آن غيريكنواخت است

بهخورجين طي مرحله رسيدن و كل بوته در تدريج از پايين ها

به سمت باال كاهش مي ترين بنابراين تعيين مناسب. يابدبوته

و  زمان برداشت محصول كلزا براي توليد بذرهاي مرغوب

).9(ها داراي اهميت زيادي است اجتناب از ريزش دانه

به دليل باال بودن ميزان برداشت زودهنگام محصول كلزا،

ها، سبب بروز خسارت مكانيكي به آنها در هنگام رطوبت دانه

كيفيت بذرهاي كلزاي برداشت شده).14(شود برداشت مي

و سخت با ميزان(در مرحله رسيدن كامل  بذرهاي تيره رنگ

در)درصد10-14رطوبت  به بذرهاي برداشت شده ، نسبت

تر از رسيدن روشنهارنگ بذر(مرحله رسيدن فيزيولوژيكي

از.، بهتر است)كامل برداشت محصول كلزا كمي قبل

شود ولي اگر هدف رسيدگي، باعث كاهش عملكرد نمي

به عنوان بذر باشد بايد  استفاده از محصول برداشت شده

به مرحله رسيدگي كامل  برداشت محصول را تا رسيدن بذرها

ب به حد مطلوب ).7(رسدبه تأخير انداخت تا كيفيت بذرها

و برداشت زودتر از موعد باعث كاهش عملكرد دانه

و برداشت ديرتر از موعد نيز منجر به  كاهش كيفيت بذر شده

ميافزايش ريزش دانه و رويش قدرت جوانه).4(شود ها زني

عوامل مؤثر در خوب بودن. بذر مرغوب در حد مطلوب است

 زني نهايي، طولقدرت رويش بذر شامل درصد جوانه

گياهچه، وزن تر گياهچه، وزن خشك گياهچه، شاخص

زني، سرعت زني، انرژي جوانهقدرت بذر، شاخص جوانه

و ميانگين مدت جوانهجوانه مي زني اين تحقيق).1(باشند زني

ترين زمان برداشت بذر شش رقم كلزابه منظور تعيين مناسب

و رشد اوليه گياهچههاي جوانهو تأثير آن بر شاخص در، زني

ترين شرايط اقليمي رشت اجرا شد تا براساس نتايج آن مناسب

.زمان برداشت محصول به عنوان بذر تعيين شود

و روش هامواد
 هايشش رقم كلزا با نام 1383در اوايل آبان ماه سال

اف،420هايوال، 401هايوال، 308هايوال آر،91/7045پي

زمين شاليزاري به در يك قطعه500آپشنو 003جي اس

در 1200مساحت  مترمربع در مؤسسه تحقيقات برنج كشور

و با دست كشت شدند به صورت رديفي ميانگين.شهر رشت

آن ميلي 1330ساله بارندگي ساليانه رشت 10 و اقليم متر

و رس خاك محل اجراي. اي استمديترانه مقدار شن، سيلت

بو44و52ترتيب چهار، آزمايش به و جزء كالس درصد د

و اسيديته خاك-بافتي سيلتي ابتدا عمليات. بود9/6رسي

و دو هفته قبل از آماده و تسطيح زمين صورت گرفت سازي

ليتر در هكتار در مزرعه5/2كش ترفالن به ميزان كاشت علف

و با خاك مخلوط شد و پتاس. پخش  كودهاي نيتروژن، فسفر

م آب و ؤسسه تحقيقات براساس توصيه كودي بخش خاك

به ميزانبهبرنج  در0/75و5/72،0/72ترتيب كيلوگرم

و با خاك مخلوط  هكتار، قبل از كاشت بذر در مزرعه پخش

بوته در مترمربع بذرهاي ارقام كلزا60براساس تراكم. شدند

به. متر كاشته شدندسانتي25با فواصل رديف  آزمايش

بلوك كامل تصادفي هاي خرد شده بر پايه طرح صورت كرت

هاي اصلي هاي كلزا در كرترقم. در چهار تكرار انجام شد

و زمان هاي برداشت در كرت هايبه ابعاد پنج در شش متر

در اين آزمايش،. فرعي به ابعاد دو در دو متر منظور شدند

و نحوه برداشت كلزا'برمبناي دستورالعمل نشريه فني  'زمان

):2(درنظر گرفته شدندسه زمان برداشت به شرح ذيل



و همكاران بر: هاشمي و هاي جوانه شاخص تأثير زمان برداشت 77... زني بذر

هاي يك هاي خورجينرطوبت دانه= برداشت اول-الف

.درصد بود40سوم پايين ساقه اصلي بيش از 

هاي يك سوم هاي خورجينرطوبت دانه= برداشت دوم-ب

.درصد بود30-40پايين ساقه اصلي بين 

هاي يك سوم هاي خورجينرطوبت دانه= برداشت سوم-ج

.درصد بود20-30ه اصلي بين پايين ساق

هاي اضافي، در طي فصل رشد عالوه بر تنك كردن بوته

 هاي هرز دو مرتبه وجين دستي انجام گرفتبراي كنترل علف

يك نوبت هنگام ساقه(نيتروژن در دو نوبتو مابقي كود

و نوبت ديگر قبل از گل 46و هر نوبت به مقدار) دهيرفتن

ش براي پايش كاهش ميزان.دكيلوگرم در هكتار مصرف

 ها تا حد موردنظر، از شروع مرحله پر شدن رطوبت دانه

و ميكپيس-جدول سيلوستر2/6كد(ها دانه از)برادلي ،10

به10خورجين يك سوم پايين ساقه اصلي بوته از هر كرت

و پس از توزين، در درجه حرارت طور تصادفي نمونه برداري

به مدت گراد در درجه سانتي 75 و48آون ساعت خشك

).19(ها محاسبه شد پس از توزين مجدد درصد رطوبت دانه

به حد موردنظر هر تيمار، برداشت با رسيدن رطوبت دانه ها

و به صورت دستي انجام شد در. در دو مرحله در مرحله اول

و براساس زمان برداشت، دروي رطوبت موردنظر براي دانه ها

بربوته و اي كاهش رطوبت در مزرعه قرار داده شدند ها انجام

و خرمنو در مرحله دوم جمع كوبي محصول با محتواي آوري

شد15رطوبت دانه حدود  در هنگام برداشت. درصد انجام

شدها مجدداً اندازهمحصول نيز رطوبت دانه هاي بوته. گيري

برداشت شده به مدت سه تا چهار روز در مزرعه در معرض 

و خرمنآفتاب خشك  به انبار منتقل و سپس . كوبي شدندشده

نه تا دانه  درصد تا زمان اجراي10هاي داراي رطوبت

زني بذر در درجه حرارت چهار درجه هاي جوانهآزمون

آزمون استاندارد. گراد در يخچال نگهداري شدندسانتي

به صورت زني بذرهاي تيمارهاي مختلف جوانه زمان برداشت

شكرت هاي كامل ده درقالب طرح آزمايشي بلوكهاي خرد

سه تكرار انجام شد به وسيله محلول. تصادفي در بذرها ابتدا

به مدت 10 ثانيه ضدعفوني شده30درصد هيپوكلريت سديم

و به ظروف پتري يك بار مصرف  آب شسته و سپس با

متر داراي يك عدد كاغذ صافي واتمن استريل با قطر نه سانتي

عدد50تعداد بذر در هر ظرف پتري.ل شدندشماره يك منتق

و در ميلي10به هر ظرف پتري. بود آب مقطر اضافه شد ليتر

بذرهاي. دماي آزمايشگاه در شرايط تاريكي نگهداري شدند

به مدت هفت  به طور روزانه در يك ساعت معين جوانه زده

چه آنها دو بذرهايي كه طول ريشه. روز شمارش شدند

يميلي به عنوان بذر جوانه زده منظور شدندمتر در.ا بيشتر بود

روز هفتم پس از شمارش بذرهاي جوانه زده، از هر ظرف

و10پتري  با طول گياهچهنمونه به طور تصادفي انتخاب آنها

شدمتري اندازهكش شفاف ميلياستفاده از خط تر وزن. گيري

دقت يك ها در هر تيمار به وسيله ترازوي حساس با گياهچه

به مدت هزارم گرم اندازه 10 و سپس ساعت در آون48گيري

و درجه سانتي75در درجه حرارت  وزن گراد خشكانيده

شدبا استفاده از ترازوي حساس اندازههگياهچ خشك . گيري

زني نهايي از حاصل ضرب درصد جوانه1شاخص قدرت بذر

شاخص).11(در روز هفتم در طول گياهچه محاسبه شد 

به از مجموع نسبت تعداد كل بذرهاي جوانه2زنيجوانه زده

سرعت).17(تعداد روزهاي پس از كاشت محاسبه شد 

بذرها با استفاده از روش مگواير محاسبه شد كه3زني جوانه

آن n/tهاي برابر مجموع نسبت كه در تعداد بذرnاست

و جوانه تعداد روزهاي پس از كاشت استtزده در هر روز

زده در از نسبت درصد بذرهاي جوانه4زني انرژي جوانه).11(

).17(روز پنجم به تعداد كل بذرهاي آزمون شده محاسبه شد 

شد)1(از فرمول5زنيميانگين مدت جوانه :محاسبه

MGT= ∑TiNi /∑ Ni  1(

 تعداد بذرهاي تازه جوانه زده در روزNiدر اين فرمول،

Ti17(است.(

به درصد براي نرمال كردن توزيع داده هاي مربوط

آنجوانه و ها استفاده زني نهايي از ريشه دوم آرك سينوس

1 - Vigor index 
2 - Germination index 
3 - Germination rate 
4 - Energy of germination 
5 - Mean germination time 
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شد1SASفزاراها با استفاده از نرمكليه داده .تجزيه وتحليل

استفاده از آزمون توكي انجام هاي صفات با مقايسه ميانگين

.شد

و بحث  نتايج
زني نهايي، شاخص اثر زمان برداشت بر درصد جوانه

زني، انرژي زني، سرعت جوانه قدرت بذر، شاخص جوانه

و ميانگين مدت جوانهجوانه همچنين. دار بودزني معنيزني

دار بين ارقام كلزا از نظر كليه صفات موردمطالعه معني تفاوت

اثرات متقابل رقم در زمان).1جدول()≥01/0P( بود

زني نهايي، جز درصد جوانهبرداشت در كليه صفات به

و انرژي جوانهشاخص جوانه جدول(دار بود زني معنيزني

2.(

زنيو سرعت جوانه زني نهاييدرصد جوانه

8/94(زني نهايي داراي بيشترين درصد جوانه401رقم هايوال

و كمتـرين. بود)1/19(زنيو سرعت جوانه)درصد بيشـترين

به درصد جوانه به برداشت سـوم زني نهايي 96(ترتيب مربوط

بـه).1جـدول(بـود) درصـد6/88(و برداشـت اول) درصد

زنـي برداشت ديرتر، باعث افزايش درصد جوانـه عبارت ديگر 

در هـر سـه زمـان برداشـت،. نهايي بذرهاي ارقـام كلـزا شـد 

جدول(بيشترين مقدار بود 401رقم هايوال زني جوانهسرعت 

بررســي اثــر متقابــل رقــم در زمــان برداشــت بــر درصــد).2

هـاي برداشـت، زني نهايي نشـان داد كـه در كليـه زمـان جوانه

بود 401زني نهايي مربوط به رقم هايوال بيشترين درصد جوانه

).2جدول(
 طول گياهچه

جيميانگين طول گياهچه بيشترين003اس رقم آر

كمترين) مترسانتي5/9(308و رقم هايوال) مترسانتي7/13(

و سوم طول در برداشت).1جدول(مقدار بود  هاي اول، دوم

اس گياهچه رقم اس401هايوال،003هاي آر جي و آر جي

به003 ).2جدول(ترتيب بيشترين مقدار بود،

و وزن خشك گياهچه  وزن تر

1 - Statistical Analysis System 

اس401ارقـام هـايوال وزن تر گياهچـه  003و آر جـي

و رقـم هـايوال) گـرم ميلي36/58و42/58ترتيببه(بيشترين

در).1جـدول(مقـدار بـود) گـرم ميلـي69/37(كمترين 308

و سوم ارقام آر جـي اس برداشت اف،003هاي اول، دوم پـي

به401و هايوال 7045 را، ترتيـب بـاالترين وزن تـر گياهچـه

سه زمـان) گرم ميلي38/61و33/61،59/55(داشتند  و در هر

كمترين مقـدار بـود 308برداشت، وزن تر گياهچه رقم هايوال

و هـايوال401وزن خشك گياهچه ارقـام هـايوال).2جدول(

بابه 308 و كمتـرين ميلي75/2و05/4ترتيب گـرم، بيشـترين

ك در هر سه زمان برداشـت، وزن خشـ).1جدول(مقدار بود 

هـاي در برداشـت. بيشترين مقدار بود 401هايوال گياهچه رقم

و دوم وزن خشك گياهچه رقم هايوال و در برداشـت 308اول

جي اس ).2جدول(كمترين مقدار بود 003سوم رقم آر

و انرژيشاخص قدرت، شاخص جوانه  زني بذرجوانه زني

اس401هايوال شاخص قدرت بذر ارقام جي  003و آر

و رقم هايوال بيشتر ).1جـدول(، كمترين مقـدار بـود 308ين

نشـان داد كـه بـا برداشـت ديرتـر گياهـان،ها مقايسه ميانگين

در زمـان برداشـت).1جـدول(شاخص قدرت بذر بهتر بـود 

بيشــترين 003اول، شــاخص قــدرت بــذر رقــم آر جــي اس 

و سوم شاخص قـدرت بـذرو در برداشت)20/12( هاي دوم

)98/12و42/12ترتيـب بـه( بيشترين مقـدار 401رقم هايوال 

و401زني در دو رقـم هـايوال شاخص جوانه).2جدول(بود

و كمتـرين بـود بـه 308هايوال ).1جـدول(ترتيـب بيشـترين

تـر بـود زني در برداشت زودتـر، پـايين ميانگين شاخص جوانه

و كمتـرين).1جدول( در هر سـه زمـان برداشـت، بيشـترين

و 401زني به ترتيب مربـوط بـه ارقـام هـايوال شاخص جوانه

زنـي بـراي انرژي جوانـه ميانگين).2جدول(بود 308هايوال

و رقـم هـايوال 401رقم هايوال  كمتـرين مقـدار 308بيشترين

بـا تـأخير در برداشـت، ميـزان انـرژي).1جـدول(تعيين شد 

سه زمان برداشـت،).1جدول(زني افزايش يافت جوانه در هر

به401زني رقم هايوال رژي جوانهان دست آمـد بيشترين مقدار

).2جدول(
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با مقايسه ميانگين-1جدول و رشد اوليه گياهچه جوانههاي صفات مرتبط  هاي شش رقم كلزا زني

 تيمارها

ميانگين مدت

 زنيجوانه

)روز(

انرژي

 زني جوانه

سرعت

 زنيجوانه

بذر در(

)روز

شاخص

 زني جوانه

شاخص

قدرت 

 بذر

وزن

خشك 

 گياهچه

)گرم ميلي(

وزن تر

 گياهچه

)گرم ميلي(

طول

 گياهچه

)سانتيمتر(

زني جوانه

نهايي 

)درصد(

رقم كلزا

30804/5هايوال b0178/0 d2/18 d0/46 d7/8 c7/2 c7/37 c5/9 c9/91 c

40110/5هايوال a0187/0 a1/19 a0/48 a3/12 a1/4 a4/58 a1/13 a8/94 a

42001/5هايوال c0184/0 b6/18 b3/47 b7/10 b6/3 ab 6/54 a5/11 b5/93 b

50002/5آپشن bc 0184/0 b7/18 b4/47 b2/11 ab 3/3 bc 6/48 b1/12 a9/93 b

00302/5آر جي اس bc 0181/0 c4/18 c7/46 c0/12 a1/3 bc 4/58 a0/13 a4/92 c

91/704504/5پي اف b0179/0 d3/18 d1/46 d5/10 b3/3 b1/50 b4/11 b1/92 c

 ± SE 04/5 ± 013/00182/0 ± 0001/05/18 ± 13/09/46 ± 32/09/10 ± 52/03/3 ± 19/03/51 ± 19/38/11 ± 54/01/93 ± 45/0

زمان برداشت

106/5 a01717/0 c6/17 c4/44 c2/10 b2/3 a2/51 ab 5/11 a6/88 c

204/5 b01855b9/18 b7/47 b1/11 a4/3 a8/49 b7/11 a6/94 b

302/5 c01894/0 a1/19 a6/48 a5/11 a4/3 a8/52 a1/12 a1/96 a

 ± SE 04/5 ± 011/00182/0 ± 0005/05/18 ± 47/09/46 ± 27/19/10 ± 38/03/3 ± 06/03/51 ± 86/08/11 ± 17/01/93 ± 29/2

در ميانگين،براي هر تيمار در هر ستون .ندارنديداراحتمال پنج درصد تفاوت معني سطحهايي كه داراي حروف مشترك هستند، براساس آزمون توكي

زنيميانگين مدت جوانه

1/5به ميزان 401زني رقم هايوال ميانگين مدت جوانه

زني در ميانگين مدت جوانه).1جدول(روز تعيين گرديد

در04/5روز، در برداشت دوم02/5برداشت اول  و روز

ميانگين مدت).1جدول(روز بود07/5برداشت سوم 

سه زمان برداشت401زني رقم هايوال جوانه  در هر

و كمترين ميانگين براي رقم هايوال طوالني 420ترين

هاي وجود تنوع ژنتيكي در بين رقم).2جدول(مشخص شد

و قدرت رويش در ساير تحقيقات نيز كلزا از نظر جوانه زني

برداشت زودهنگام سبب افزايش).18(گزارش شده است 

ميميزان بذرهاي نا و قدرت شود كه درصد جوانه بالغ زني

هاي جنيني در مراحل نهايي سلول).7(رويشي آنها كم است 

و بر اثر القاي  و كاهش رطوبت بذر، به طور طبيعي رسيدگي

زاد، برخي تركيبات پروتئيني آبسزيك اسيد درون هورمون

را1زايي هاي توليدي در در اواخر مرحله جنين نظير پروتئين

به. كنند در خود ذخيره مي اين تركيبات پروتئيني مقاومت

به دماي زياد خشكاندن2پسابيدگي و مقاومت در بذر برنج

مي).8و5(كنند در بذر كلزا را القا مي به نظر رسد بنابراين

و خشك شدن  كه با پيشرفت مراحل نهايي رسيدگي بذر

بذر طبيعي، تحمل به تنش گرمايي در حين خشك كردن

به صورت  و از اين رو برداشت غيرمستقيم بذر افزايش يافته

و خشك شدن نسبي بذرها قبل دو مرحله اي با رطوبت بيشتر

و خشك كردن نهايي، مي تواند موجب بهبود از بوجاري

).9(كيفيت بذر شود 

1 - LEAs: Late Embryogenesis Abundant Proteins 
2 - Desiccation 
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با مقايسه ميانگين-2جدول و رشد اوليه گياهچه بذرهاي شش رقم كلزا انهجوهاي صفات مرتبط  تحت اثر متقابل رقم در زمان برداشت زني

زني جوانه

نهايي 

)درصد(

طول

 گياهچه

)مترسانتي(

وزن تر

 گياهچه

)گرم ميلي(

وزن خشك

 گياهچه

)گرم ميلي(

شاخص

 قدرت بذر
شاخص

 زني جوانه

سرعت

 زنيجوانه

در( بذر

)روز

 انرژي

 زنيجوانه

ميانگين

 مدت

 زنيجوانه

)روز(

زمان

 برداشت
 رقم كلزا

0/87 h 5/9 hi 7/36 i 5/2 i 3/8 g 4/43 j 2/17 i 0167/0 j 06/5 bc 1

2

3

308 هايوال  

 308 هايوال

 308 هايوال

401 هايوال  

401 هايوال  

401 هايوال  

420 هايوال  

 420 هايوال

420 هايوال  

500 آپشن  

500 آپشن  

500 آپشن  

003آر جي اس  

003آر جي اس  

003آر جي اس  

7045 پي اف  

7045 پي اف  

7045 پي اف  

6/93 f 7/9 hi 9/32 i 7/2 i 1/9 fg 9/46 f 6/18 ef 0181/0 e 05/5 bc 

03/5 c1/95 ed 1/9 i 4/43 h 1/3 gh 7/8 fg 9/47 de 9/18 cd 0187/0 cd 

7/90 g 7/12 bcde 4/59 ab 9/3 bc 5/11 bcde 8/45 g 3/18 f 0177/0 f 17/5 a 1

2

3

2/96 bcd 9/12 bcd 4/54 bcd 1/4 ab 4/12 ab 8/48 abc 4/19 ab 0190/0 ab 09/5 b

3/97 a 3/13 abc 4/61 a 2/4 a 9/12 a 5/49 a 5/19 a 0193/0 a 04/5 bc 

1/89 g 4/10 h 7/52 cde 5/3 e 2/9 f 0/45 h 7/17 gh 0174/0 fg 02/5 c 1

2

3

0/95 e 2/12 defg 9/54 bcd 8/3 bc 6/11 bcde 1/48 cde 9/18 bcd 0188/0 bcd 01/5 c

3/96 bc 9/11 efg 1/56 bc 6/3 de 5/11 cde 9/48 ab 2/19 b 0191/0 ab 01/5 c

5/89 g 2/12 defg 7/50 def 5/3 e 9/10 e 0/45 h 8/17 g 0173/0 gh 03/5 bc 1

2

3

2/95 cde 2/12 defg 7/45 gh 9/2 h 6/11 bcde 2/48 cde 0/19 bcd 0187/0 bcd 02/5 c

7/96 ab 5/11 g 3/49 efg 5/3 e 1/11 de 0/49 ab 3/19 ab 0191/0 ab 02/5 c

8/87 h 9/13 a 3/61 a 0/3 gh 2/12 abc 1/44 i 5/17 hi 0171/0 hi 04/5 bc 1

2

3

1/94 ef 7/11 fg 5/55 bcd 3/3 ef 0/11 de 5/47 ef 7/18 de 0185/0 de 02/5 c

3/95 cde 6/13 ab 2/58 ab 0/3 gh 9/12 a 4/48 bcd 1/19 bc 0188/0 bc 01/5 c

4/87 h 1/10 h 3/46 fgh 1/3 fg 8/8 fg 5/43 ij 3/17 i 0167/0 ij 06/5 bc 1

2

3

6/93 f 6/11 fg 5/55 bcd 7/3 cd 8/10 e 0/47 f 6/18 ef 0182/0 e 04/5 bc 

0/95 e 5/12 cdef 3/48 efgh 1/3 gh 9/11 bcd 8/47 de 9/18 cd 0186/0 cd 03/5 c

1/93 ± 81/0 8/11 ± 33/0 3/51 ± 88/1 3/3 ± 11/0 9/10 ± 34/0 9/46 ± 46/0 5/18 ± 17/0 0182/0 ± 003/0 04/5 ± 009/0

.دار آماري ندارندهايي كه داراي حروف مشترك هستند، براساس آزمون توكي در حد احتمال پنج درصد تفاوت معني ميانگين،براي هر تيمار در هر ستون

كـه بيشـترين هاي موجود مبني بـر ايـن برخالف گزارش

و قدرت رويـش جوانه(بذر كيفيت در هنگـام رسـيدگي) زني

ــوژيكي اســت  هــاي، بــه علــت وجــود مكانيســم)15(فيزيول

افـزايش(هورموني پـس از رسـيدگي فيزيولـوژيكي در كلـزا 

، كيفيت بذرهاي اين گياه در مرحله رسيدگي كامـل)سيتوكنين

و ميزان جوانه زني بذر در مقايسه با قدرت رويـش بيشتر بوده

وزن هـزار دانـه تـا زمـان).12و7(ايش بيشـتري دارد آن افز

ها سير صـعودي دارد كـه ايـن موضـوع بـه رسيدن كامل دانه

و درنتيجه كيفيت بهتـر  معناي ذخيره بيشتر مواد غذايي در بذر

در يك آزمايش، بر روي شـش رقـم كلـزاي).2(باشد آن مي

و زمستانه، اثـر دو زمـان برداشـت  م برداشـت در هنگـا(بهاره

و برداشت در زمان رسيدگي كامل بـر) رسيدگي فيزيولوژيكي

شدجوانه و قدرت بذر ارقام كلزا بررسي نتايج نشـان داد. زني

و قدرت رويش بذرهاي كليه ارقام كلزا در زمانكه جوانه زني

و  به رسيدگي فيزيولوژيكي بيشـتر بـوده رسيدگي كامل نسبت

و رسـيدگي  كامـل در بـين زمان وقوع رسيدگي فيزيولوژيكي

قدرت رويشي بـذرهاي. هاي مختلف كلزا، متفاوت استرقم

و سـرما تر در آزمون نابالغ نسبت به بذرهاي رسيده هاي پيـري

هـاي يك آزمايش ديگـري، اثـر زمـان).7(بيشتر كاهش يافت 

و قـدرت رويشـي مختلف برداشت دانه سويا بـر جوانـه  زنـي
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پـنج زمــان رس بـا گياهچـه آن در سـه رقـم سـوياي متوسـط

كه اثر زمان برداشـت).4(برداشت بررسي شد  نتايج نشان داد

و زني بذرها، سرعت جوانهبر جوانه زني، وزن خشك گياهچه

و در برداشت پنجم قـدرتچه معنيوزن خشك ريشه دار بود

برداشـت زود. هـاي برداشـت بـود بذرها بيشتر از ساير زمـان 

به كاهش جوانه و هنگام بذر منجر شدزني .قدرت رويش آن

در اين تحقيق، با تأخير در برداشـت كلـزا خصوصـيات

مي. زني در كليه ارقام بهتر بودجوانه كـه رسد درصورتي به نظر

كه از محصول كلـزا بـه عنـوان بـذر در سـال  هدف اين باشد

زراعي بعد استفاده شود، بايد عمليات برداشـت را تـا كـاهش 

د بـا تـأخير انجـام داد تـا درصـ20ها به كمتر از رطوبت دانه

هاي قوي با قدرت رويـش زيـاد دست آوردن گياهچههدف به

و سـوم. فراهم شود در اين تحقيق، فاصله زماني برداشت اول

) رشـد-درجـه روز366(، هفـت روز 401براي رقم هايوال 

چون هفت روز تأخير در برداشـت كلـزا باعـث. مشخص شد

و نشـاكاري سـ هفت روز تأخير در عمليـات آمـاده  ازي زمـين

ميبرنج در شاليزار مي به منظور اجتنـاب شود، به نظر كه رسد

از ايجاد تداخل در زراعت برنج، بهتر است محصـول كلـزا در 

و از آن فقـط بـراي استحصـال  اولين فرصـت برداشـت شـده

و بذر مورد نياز براي سـال بعـد، از منـابع  روغن استفاده شود
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Abstract 
 

The effect of harvesting time on seed germination and seedling growth of six 
rapeseed (Brassica napus L.) cultivars were evaluated in field and laboratory in 2004-
05. The experiment was conducted in a complete randomized block design based on 
split plot layout with four replications. The seeds of rapeseed cultivars were harvested 
based on grain moisture content of the siliques of one third of the bottom main stem; 1) 
40% and higher, 2) 30- 40% and 3) 20-30%. Standard germination test was conducted 
in a complete randomized block design based on split plot layout with three 
replications. Germinated seeds were counted daily for 7 days and germination indices 
were measured. Total germination, vigor index, germination index, germination rate, 
energy of germination and mean germination time were significantly different in 
harvesting times. All seed germination and seedling growth indices were higher in the 
third harvest and Hyola401 performed better germination indices. 
 
Keywords: Harvesting Time, Rapeseed (Brassica napus L.), Seed Germination 
indices, Seedling Growth 
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