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 آب محدودیتهاي مختلف کلزاي پاییزه تحت شرایط نوتیپژ برخی ویژگی هاي قدرت بذر مطالعه
 

  4، امید سفالیان3، بهمن پاسبان اسالم2، سعید خماري1مهدي قاسم بگلو
  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم و تکنولوزي بذر دانشگاه محقق اردبیلی- 1

  استادیار دانشگاه محقق اردبیلی  - 2
  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی دانشیار - 3

  دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی - 4
 

  چکیده
درصد بذور زنده ، درصد جوانه زنی استاندارد، طول گیاهچه و سایر  کیفیت بذر، به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب بر

به اجرا  1392منابع طبیعی آذربایجانشرقی طی سال زراعی پژوهشی در مرکز تحقیقات کشاورزي و  معیارهاي قدرت بذر،
 18فاکتور رقم شامل . تکرار پیاده گردید 3آزمایش به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی در . درآمد

  وl 210 و l 183وSW 101 و l 5 وl 207 و hw 118 و  kr4و 2و کرج  3کرج  و ks7ژنوتیپ کلزاي پاییزه به نام هاي 
l146و hw101 وl 72  وL73  وKR 18 و1و کرجrs18  وHW113 آبیاري کامل سطح شامل 3فاکتور آبیاري در  و(I1) ،

تیمار محدودیت آب در میزان بذور زنده ، . بود )I2(قطع آبیاري در مرحله پر شدن دانهو )(I2قطع آبیاري در مرحله گل دهی
ولی درمورد صفت درصد جوانه زنی نرمال اثر معنی داري  بذر تاثیر معنی داري داشت قدرت طولیجوانه زنی و  میانگین زمان

 .اثر معنی داري مشاهده گردید) EC(ولی در بین ژنوتیپ هاي مختلف فقط در صفت نشت الکترولیت ها  مشاهده نگردید
  

 بذر قدرتخشکی ، ژنوتیپ ، کلزاي پاییزه و :واژه هاي کلیدي
  

  : مقدمه
درصد آن جزء مناطق نیمه خشک به حساب  39میلیون کیلومترمربع بوده و  7/44نیمه خشک جهان تقریبآ مناطق خشک و 

% 25ترین تنش محیطی است و تقریباً تولید خشکی شایع). 4(که در معرض نوسانات فصلی یا محلی آب هستند ) 1(آیند  می
ي گل دهی و اوایل تشکیل  ان براي آبیاري مرحلهترین زم در گیاه کلزا حساس ).5(کند  هاي جهان را محدود می زمین

تنش کمبود آب در کلزا باعث کاهش عملکرد، تعداد خورجین در بوته و تعداد دانه در خورجین . استشده خورجین شناخته 
یر کیفیت بذر عملکرد گیاه زراعی را از طریق استقرار گیاهچه به خصوص در شرایط نا مساعد محیطی تحت تأث). 2(گردد  می

گزارش کردند که تنش کمبود آب بر روي بنیه بذور سویا تأثیر معنی )2007(سادات نوري و همکاران  ).10؛ 11(دهد  قرار می
روي ذرت و سورگوم نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش عملکرد  )2004( گارین و همکاران هاي نتایج بررسی .داري دارد

شرایط نامساعد محیطی به طور غیر مستقیم فرآیندهاي افزایش قدرت . کیفیت بذر ندارددانه شده، ولی تأثیر معنی داري روي 
تمرکز . گردد اي ظاهر می هاي بذري بعد از برداشت و در شرایط مزرعه بذر را تحت تأثیر قرار داده و عواقب آن در عملکرد توده

  ).6(کند  یطی روي نمو و کیفیت بذر میتولید بذر برخی محصوالت زراعی در نواحی خاص حکایت از اثر عوامل مح
  

  :مواد و روش ها
 46با طول جغرافیایی  پژوهش در مزرعه و آزمایشگاه تکنولوژي بذر مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجانشرقی

حقق اردبیلی و آزمایشگاه تکنولوژي بذر دانشگاه م دقیقه شمالی 58درجه و  37دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  2درجه و 
. آزمایش بر پایه طرح بلوك هاي کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. اجرا گردید 1392طی سال 
 و  )I3(قطع آبیاري در مرحله پر شدن دانه و  )I2(قطع آبیاري در مرحله گل دهی ، (I1)  شامل آبیاري کامل فاکتوراول
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 lوSW 101 و l 5  وl 207 و hw 118و  kr4و 2و کرج  3وکرج  ks7ژنوتیپ به نامهاي  18فاکتور دوم رقم که شامل 

براي اعمال تیمار آبیاري با . بود HW113و   rs18و1و کرج KR 18و  L73و  l 72و hw101 وl146 وl 210 و 183
ب قابل استفاده خاك تخلیه می گردید، آبیاري صورت می درصد آ 50نمونه برداري هاي مداوم از خاك کرت ها ، زمانی که 

بذر ها بعد از رسیدگی واز دست دادن رطوبت به  .تیمارهاي داراي تنش در دوره اعمال تنش ، آبی دریافت نمی کردند. گرفت
میلی لیتري ، تمیز شسته شده و در 300ابتدا بشرهاي  )هدایت الکتریکی(EC براي اندازه گیري  .آزمایشگاه منتقل گردید

ساعت در  24میلی لیتر آب مقطر ریخته شد سپس دهانه آنها با فویل آلومینیومی کامال پوشانده شده وبه مدت  250هریک 
توزین گردیده و عددي از بذور تولیدي  50براي هر نمونه دو تکرار . درجه سانتیگراد قرارداده شدند 20یک انکوباتور با دماي 

درجه سانتیگراد در  20در دماي ساعت  24ظروف حاوي بذور کلزا مجددا به مدت . به طور جداگانه در بشرها قرار داده شدند
متر اندازه گیري می  ECپس از پایان این مدت ، هدایت الکتریکی مواد نشت یافته به آب توسط . انکوباتور نگهداري گردیدند

عدد بذر درون ظروف  پتري دیش قرار گرفته ، آنها را در درون ژرمیناتور در 25صد جوانه زنی استاندارد براي محاسبه در .شود
میلی متري 2درجه سانتیگراد قرار داده و در ادامه بطور روزانه  روند جوانه زنی آنها بر اساس خروج ریشه چه  25دماي 

درصد جوانه  .روزمی باشد جوانه زنی نهایی محاسبه می شود 14ا محاسبه شده بعد از پایان دوره جوانه زنی که مطابق ایست
  :از فرمول زیر محاسبه می شودنرمال زنی 
جوانه زنی نهایی نرمال×100

  نرمالدر صد جوانه زنی =تعداد بذور کشت شده
درجه  25عدد بذر درون ظروف  پتري دیش قرار گرفته ، آنها را در درون ژرمیناتور در دماي  25براي محاسبه بذورجوانه زده  

 روزمی باشد تعداد بذور جوانه نزده و جوانه زده مشخص می 7سانتیگراد قرار داده و در پایان دوره جوانه زنی که مطابق ایستا 
  می شود فرمول زیر محاسبه درصد بذور جوانه زده از. شود

جوانه زنی نهایی
  در صد جوانه زنی =100×تعداد بذور کشت شده

. استفاده گردید) 7(الیس و رابرتس براي محاسبه میانگین زمان جوانه زنی که شاخصی از سرعت جوانه زنی می باشد از روش 
  الیس و رابرتزطبق رابطه زیر میباشد روش

 ∑
∑( )=MTG 

n=تعدادبذورجوانهزدهدرمدتd روزd =    تعداد روز∑푛=کل تعداد بذور جوانه زده  
  .استفاده گردید)3(از روش ) شاخص طولی قدرت گیاهچه(براي اندازه گیري بنیه طولی بذر 

براي تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها از نرم افزار آماري . بذر قدرت طولی= جوانه زدهدرصدبذور×طول گیاهچه
MSTATC براي رسم نمودار از نرم . ، میانگین داده ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن مقایسه شدند

 .استفاده گردید  Excelافزار
  

  :نتایج و بحث
قطع بیشترین مقدارنشت الکترولیت ها در  .)1جدول(دار بود معنی) EC(تنش خشکی و ژنوتیپ بر نشت الکترولیت ها  تاثیر

الکترولیت ها در بین ژنوتیپ هاي مختلف بیشترین میزان نشت  .)2جدول(بود I1و کمترین مقدار مربوط به )  (I3آبیاري در 
پري  بر اساس گزارش .)1شکل(بود KS18و کمترین میزان نشت الکترولیت ها مربوط به ژنوتیپ  KS7مربوط به ژنوتیپ 

مواد درآنها باال باشد از قدرت پایینی برخوردار بوده و سطح سبز ضعیفی در ، توده هاي بذري که ضریب هدایت نشت )1980(
تاثیر تنش خشکی بر میزان بذور جوانه  .تاثیر تنش خشکی و ژنوتیپ بر جوانه زنی نرمال معنی دار نبود .مزرعه خواهند داشت

بدست  I3و کمترین درصد جوانه زنی در تیمار  I1بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار  .)1جدول(زده معنی دار بود
 اتشان در تحقیق) 2004(گارین و همکاران  .)1جدول(بر متوسط زمان جوانه زنی معنی دار بود اثر تنش خشکی .)2جدول(آمد
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 ت،دریافتندکه سطوح مختلف آبیاري بر میانگین مدت زمان جوانه زنی و ضریب سرعت جوانه زنی اثر معنی داري نداشته اس

نشان دادند که بذرهاي کلزایی که تحت تنش خشکی بودند مدت زمان ) 1988رابرتس و اوسی بونسو، (این در حالی است که 
بیشترین در مورد بنیه طولی بذر  .بیشتري براي جوانه زنی نیاز داشتند که باعث کاهش میانگین جوانه زنی روزانه شده بود

یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر بنیه بذر ، وقوع  .)2ولدج(بدست آمد I3و کمترین مقدار در تیمار  I1مقدار تیمار 
در حین تشکیل بذر است که باعث ایجاد بذرهاي چروکیده و کوچک شده و بنیه بذر را تنش رطوبتی بر روي گیاه مادري 

  .ي مشاهده نگردیدولی بین ژنوتیپ هاي مختلف تفاوت معنی دار .)8( کاهش می دهد
  :جداول

  واریانس صفات مورد مطالعه روي ژنوتیپ هاي کلزاي پاییزي تحت تنش کمبودآّب-1جدول            
  درصد بذر زنده      درصد جوانه زنی نرمال       متوسط زمان جوانه زنی       قدرت طولی بذر      ECمنابع تغییرات    درجه آزادي       

       ns2.159          ns1.22  **1.05  ns2867.46       167.92**      2  تکرار
  

  ns0.89                         **12.52                **157989.68                   5.75**        14.12*          2تنش                     
  

         ns1.14               ns    1.18                           ns0.31                  ns8525.32         8.52*           17ژنوتیپ                
  

  ns1.00                  ns0.67                           ns0.20                 ns12712.21         7.24*          34ژنوتیپ         ×تنش
  

   17404.37                    0.22                               1.07                  0.75             4.68        106خطاي آزمایش       
  

  11.99                          4.54                              7.66                   5.97          10.99ضریب تغییرات                    
  

ns  ،درصد می باشد 5به مفهوم اختالف معنی دار در سطح احتمال*درصد و 1به مفهوم اختالف معنی دار در سطح احتمال**به مفهوم عدم وجود اختالف معنی دار  
  
  
  

  کلزاي پاییزي تحت تنش کمبود آب هاي میانگین صفات مورد مطالعه روي  ژنوتیپ- 2جدول      
  سطوح تنش                            صفات                       

 
  

 EC                   
  

  درصد بذور زنده      
  

  متوسط زمان جوانه زنی
  بنیه بذر           

  پر شدن دانهآبیاري کامل            قطع آبیاري در مرحله گل دهی                 قطع آبیاري در مرحله 
a    19.09                                      b19.98                                                    b19.98  

  
a    99.17                                     b98.35                                                  a  99.15  

  
a  63.76                                      b58.28                                                       b58.37  
  

a  1155                                         b1099                                                        c1047  

  استدرصد  5النشانگر عدم تفاوت معنی دار در سطح احتم ردیفحروف مشابه در هر          
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  :شکل ها

  
                      

  تحت تاثیر ژنوتیپ EC نمودار -1شکل     
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