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  چکیده
، 10، 5تحت تأثیر چهار غلظت شوري(صفر، RGS003در این تحقیق سه رقم کلزا با تحمل متفاوت در برابر شوري شاملرقم اکاپی،زرفام و

- دسی زیمنس بر متر) قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تکرار انجام شد.محصول بذر برداشت شده در سال بعد در آزمایش 15و 

زنی استفاده هاي جوانههاي مرتبط به ویژگیین وزن خشک گیاهچه و سایر آزمونیزنی و تعزنی و سرعت جوانهدرصد جوانههاي تعیین 
هاي مرتبط با قوه نامیه بذر در ارقام تفاوت معنی داري نشان نداد. همچنین این صفات تحت تأثیر شوري قرار شاخصشد.نتایج نشان داد 

-هاي بنیه بذر، طول ریشهدي نیز در سطوح مختلف تیمار رقم و شوري تفاوت معنی دار نداشت. از بین شاخصهاي عانگرفت. درصد گیاهچه

چه در چه را نسبت به ارقام اکاپی و زرفام داشت. وزن تر ساقهکمترین طول ریشه RGS003چه در بین ارقام تفاوت معنی داري نشان داد و رقم 
چه نیز با افزایش شوري افزایش یافت پیري تسریع شده با افزایش شوري افزایش یافت. وزن خشک ساقه زنی استاندارد وهر دو آزمون جوانه

دسی زیمنس بر متر کاهش یافت. بنابراین تولید بذر در شرایط شور بر قوه نامیه و بنیه بذر تولیدي  15(غیرمعنی دار) و با رسیدن سطح شوري به 
  هاي بنیه بذر تولیدي را بهبود خواهد بخشید.صتأثیر منفی ندارد و حتی برخی از شاخ

  

  .هینام ،کلزا،بذر،قوهيشور: واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
یکی از گیاهان روغنی  (.Brassica napus L)کلزا 

درصد روغن و کنجاله  40- 48است که دانه آن حاوي 
کلزا در تمام باشد. درصد پروتئین می 35-40آن حاوي 

یشتر مناطق کشور قابل شرایط آب و هوایی و در ب
کشت وکار است و زراعت تناوبی بسیار مناسبی براي 

  . Dehshiri, 1998)(غالت است 
در برخی منابع کلزا جزء گیاهان متحمل به شوري  

 ,Francoice( جمله فرانکویس محسوب می شود. از

حد آستانه تحمل به شوري کلزا را در آزمایش  )1994
ر و درصد کاهش دسی زیمنس بر مت 9اي مزرعه

درصد به ازاي  12عملکرد در باالي حد آستانه را 
افزایش هر واحد شوري بدست آورد که بر این اساس 
بایستی کلزا را در گروه گیاهان متحمل محسوب نمود. 

هاي اصلی   افزایش شوري آب و خاك از محدودیت
کشت در مناطق گرم و خشک، از جمله ایران محسوب 

صد از کل مساحت کشور ایران در 12شود. حدود می
میلیون هکتار) به صورت کشت و آیش و به منظور  19(

میلیون هکتار  8/6شود و   تولیدات کشاورزي استفاده می
هاي مبتال به درجات مختلف از این سطح داراي خاك

میلیون هکتار به غیر از شوري  3/4شوري هستند. حدود 
کتار عالوه میلیون ه 5/2مشکل دیگري ندارند و حدود 
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هاي دیگر نیز  بر مشکل شوري داراي محدودیت
.از دیگر سو، افزایش روز )Momeni, 2010(باشند  می

افزون جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی و محدودیت 
هاي با کیفیت منابع آب مناسب ضرورت استفاده از آب

  هاي شور را نشان می دهد. پایین ازجمله آب
 5رع تولید بذر کلزا در میانگین سطح زیرکشت مزا

هکتار و میزان تولید  1520در کشور حدود  87- 91سال 
بوده است. مناطق اصلی تولید بذر  تن1335بذر حدود 

آر.جی.اس  ،308، هایوال401ارقام بهاره مانند هایوال
هاي خوزستان و ایالمو ارقام زمستانه مانند استان003

هاي همدان، اکاپی، زرفام، لیکورد، طالیه و... استان
خراسان، کرمانشاه، فارس و قم می باشد. مزارع تولید 
بذر کلزا در کشور در معرض شوري کم تا متوسط 
هستند.،ازجمله مزارع تولید بذر هیبرید هایوال در استان 

دسی  5ایالمبا آب شور با هدایت الکتریکی حدود 
زیمنس بر متر آبیاري میشوندکه قطعاً شوري در محیط 

از این خواهد بود و باتوجه به هم راستا بودن ریشه بیش 
اثرات شوري و خشکی افزایش شوري می تواند اثرات 
تنش خشکی پایان فصل را در کلزا تشدید کند. لذا 

زنی بذر تولید شده تحت این هاي جوانهبررسی ویژگی
-شرایط ضرورت دارد. هرچند تأثیر شوري بر ویژگی

زنی و رشد اولیه هزنی بذر در مراحل جوانهاي جوانه
بررسی شده است، اما تأثیر شوري بر گیاه مادري و 

زنی بذر تولیدي تاکنون هاي جوانهبازتاب آن بر ویژگی
بررسی نشده است. وتحقیق حاضر به منظور بررسی این 

  موضوع انجام شده است.
، 6بررسی تأثیر تنش شوري در چهار سطح صفر، 

زنی و برخی دسی زیمنس بر متربر جوانه 14، 10
زنی، میزان خصوصیات بنیه بذر شامل درصد جوانه

-زنی، متوسط زمان جوانهرشد، ضریب سرعت جوانه

زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه، طول ساقه چه، 

هاي پاییزه کلزا چه ژنوتیپچه و وزن ریشهوزن ساقه
نشان داد اثر  SLM046شامل سه رقم لیکورد، اکاپی و 

ات اندازهگیري شده در سطح شوري بر تمام صف
احتمال یک درصد معنی دار بودهو باعث کاهش 

شوري ×مقادیر آنها شده است. همچنین اثر متقابل رقم 
 معنی دار بوده و رقم لیکورد مقاومترین رقم بوده است.

)Izedkhah and Tajbakhsh2009.(  بخشی پور و
در بررسی سه  )Bakhshipoor, et al., 2009(همکاران 

م اکاپی، زرفام و طالیه و چهار سطح شوري صفر، رق
دسی زیمنس بر متر دریافتندبا افزایش شوري  12و  8، 4

زنی، کلیه صفات اندازه گیري شده شامل درصد جوانه
چه و وزن طول ساقه چه، وزن ساقه چه، طول ریشه

چه کاهش یافتند و مقاومترین رقمزرفام گزارش ریشه
  شد. 

مرحله جوانه زدن بذر تا مرحله رشد گیاهچه کلزا از 
دسی  15، و 10، 5اتوتروفیک تحت تأثیر غلظت صفر، 

زیمنس بر متر و نوع نمک کلرید سدیم و کلرید کلسیم 
هاي بررسی و مشخص شد با افزایش غلظت نمک

-کلرید سدیم، کلرید کلسیم و ترکیب هردو طول ساقه

 چه به طور معنی داري کاهش یافت. بیشترینچه و ریشه
چه به چه به ریشهو کمترین نسبت وزن خشک ساقه

ترتیب مربوط به باالترین غلظت نمک و شاهد 
اثرات شوري بر صفات ).Pirzad, et al., 2009بود(

هاي کلزا در پنج رقم کلزاي زنی و رشد گیاهچهجوانه
, هایوال 308, پی.پی 003,آر.جی.اس 330بهاره هایوال

شوري نمک کلرید تحت پنچ سطح  308و هایوال  401
میلی موز بر سانتی متر)  12و 10، 8، 4سدیم صفر، 

بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر شوري روي تمام 
زنی، سرعت صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه

زنی، وزن خشک ساقه زنی، میانگین زمان جوانهجوانه
چه معنی دار بود. تمام ارقام چه، و وزن خشک ریشه
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میلی موز بر سانتی متر  12ا سطح شوري مورد آزمون ت
زنی و همچنین تشکیل درصد جوانه 60توانایی حداقل 

ها، رقم گیاهچه کامل را داشتند. با توجه به میانگین
. از نظر صفات مورد بررسی مناسب 003آر.جی.اس 

در پایین ترین  330وهایوال 401ترین و ارقامهایوال 
 ,.Sabetmoghaddam and Gharinaeسطح قرار داشتند(

2009.(  
کاربرد زئولیت و سطوح مختلف تیمار آبیاري در 
طول دوره رشد و نمو بذر بر خواص کیفی و 
تکنولوژیکی بذرهاي دو رقم پاییزه کلزا شامل اپرا و 
زرفام نشان داد که کاربرد زئولیت اثرات نامطلوب تنش 
خشکی برصفاتی مانند گیاهچه غیرعادي و بذر سخت 

عنی داري کاهش داد. همچنین این آزمایش طور مرا به
نشان داد که سطوح مختلف زئولیت، آبیاري و همچنین 

زنی ارقام مختلف کلزااثر معنی داري بر درصد جوانه
اثر  ).Irannejad, et al., 2009نهایی بذرهاي کلزا دارند(

میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر قوه نامیه، بنیه و 
 Sadeghi, etکلزا برررسی گردید(کیفیت بذر دو رقم 

al., 2009 .(زنی نتایج نشان داد، باالترین درصد جوانه
 15و در رطوبت  401اولیه و نهایی براي بذر رقم هایوال 

درصد حاصل شده است..بیشترین وزن تر گیاهچه و 
درصد حاصل  15وزن خشک گیاهچه نیز در رطوبت 

متوسط  زنی اولیه و نهایی،شده است. درصد جوانه
زنی روزانه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک جوانه

زنی در گیاهچه، شاخص بنیه گیاهچه و سرعت جوانه
 ها بوده است.درصد بیشتراز بقیه رطوبت 15رطوبت 

اثرات تنش خشکی و تاریخ کاشت حاکم بر گیاه 
رقم کلزا بررسی شد و مشخص  5مادري، روي بنیه بذر 

زنی معنی اي جوانههگردید اثر تنش خشکی بر ویژگی
هاي هاي اولیه بیشترین گیاهچهدار نبود. تاریخ کاشت

غیر عادي را نشان داد ند و رقم ساریگل نسبت به ارقام 

زنی لیکورد، اپرا، الیت و مودنا باالترین میانگین جوانه
زنی و روزانه و کمترین میانگین زمان الزم براي جوانه

بذر و بنیه را  هاي غیرعادي، بهترین کیفیتگیاهچه
). تأثیر پرایمینگ بذر بر Otarodi, et al., 2009داشت (

هاي کلزا تحت تنش شوري زنی و رشد گیاهچهجوانه
بررسی گردید.ارقام کلزا شامل طالیه و اکاپی و پیش 
تیمار شامل آب مقطر و نیترات پتاسیم و تنش شوري 

مگاپاسکال  -5/1و  -1/.2،- /9، -/6،-/3شامل صفر،
نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر با آب مقطر در بود. 

سطوح پایین تنش و با نیترات پتاسیم در سطوح باالي 
زنی، درصد طور معنی داري سرعت جوانهتنش به

زنی و وزن خشک گیاهچه کلزا را بهبود می جوانه
بخشد. در بین ارقام، طالیه واکنش بهتري به پیش 

 ,Mohammadi and Amiriتیمارهاي فوق نشان داد (

2009(.  
  

  هاو روش مواد
این تحقیق شامل دو بخـش تولیـد بـذر تحـت تـنش      

زنـی بـذر حاصـل مـی     شوري و بررسی رفتارهاي جوانـه 
باشد. بخش اول در دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیـت  
مدرس انجام شد. در این بخش سه رقم کلزا شامل رقـم  

ار تحت تـأثیر چهـ   003آر.جی.اس اکاپی، زرفام و رقم 
-بذر ارقـام کلـزا از شـرکت    غلظت شوري قرار گرفتند.

هاي تولید کننده بذر داخلی (میهن بذر و کاسـپین بـذر)   
تولیـد شـده و هـیچ     1389دریافت گردید.بذرها در سال 

نوع تیمار ضدعفونی بـذر روي آنهـا اعمـال نشـده بـود.      
  هاي ارقام عبارتند از:ویژگی

شــان، تیــپ رقــم اکــاپی: منشــا فرانســه، آزادگــرده اف
رشدي پاییزه، سازگاري و عملکرد باال در تمـام منـاطق   

 سرد و معتدل سرد، تحمل نسبی به تنش مالیـم شـوري   

Shiranirad and  Dehshiri, 2002)(  
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رقم زرفام: منشا رقم ایران، آزادگـرده افشـان، تیـپ    
   رشدي بینابین (پاییزه، بهاره)، نیاز به سرمادهی کم

اري خوب در مناطق با بهار براي بهاره سازي، سازگ 
منشا رقـم آلمـان، آزادگـرده    :003آر.جی.اس رقم  گرم

افشـان، تیــپ رشــدي بهــاره، سـازگار بــا منــاطق گــرم و   
تیمار   (Shiranirad and  Dehshiri, 2002معتدل گرم  ( 

هـاي شـور    شوري شامل چهار تیمار آب غیر شور و آب
تـر  دسـی زیمـنس بـر م    15، و 10، 5باهدایت الکتریکـی  

هاي مختلـف آب شـور طبیعـی ایجـاد       است که با نسبت
کیلــویی کشــت  20شــده اســت. گیاهــان درون گلــدان   

عدد بـذر کشـت و دو هفتـه     10شدند. درون هر گلدان   
بوته بـاقی   6هاي اضافی حذف و   پس از سبز شدن، بوته

ماند. تیمارهاي شوري از مرحلۀ خروج از روزت اعمـال    
ودن خاك از آبیاري با آب شـور بـا   شدند. براي شور نم  

گردید. ترکیبـات خـاك    رعایت نسبت آبشویی استفاده 
و ترکیبـات آب شـور مـورد     1مورد استفاده در جـدول  

تیمارهاي میزان شوري  آمده است.  2استفاده در جدول 
و ارقام کلزا به صورت فاکتوریل با سه تکـرار در قالـب   

  شدند.  طرح پایه بلوك هاي کامل تصادفی بررسی

  
  تجزیه شیمیایی خاك محل اجراي آزمایش -1جدول

Table 1.Chemical analysis of the soil of the experiment saite 
  
  

  فسفر قابل استفاده
Available 

phosphorus  

  پتاسیم قابل استفاده
Available 
potassium  

  درصد رطوبت اشباع
Saturation percentage  

اشباع  هدایت الکتریکی عصاره
EC 

  اسیدیته گل اشباع
pH 

  کربن آلی
Organic carbon  

  mg.kg-1 mg.kg-1 %(w/w) ds.m-1  % 

  24.6 240  28 1.76 7.72 6.1 

  نیتروژن کل  
Total nitrogen  

  آهن قابل جذب
Available iron 

  منگنز قابل جذب
Available Mn  

  روي قابل جذب
Available Zn  

  مس قابل جذب
Available Cu  

  ات کلسیم معادلکربن
Ca(CO3)2  

  % mg.kg-1 mg.kg-1 Mg.kg-1 mg.kg-1 (%) 

  0.17 7.56 10.46 2.86 0.62 8.96 

  
  تجزیه شیمیایی آب مورد استفاده-2جدول 

Table 1.Chemical analysis of irrigation water  
 Sodiumنسبت جذب سدیم    

absorption ratio  
  pHاسیدیته  SO4سولفات  Mg منیزیم Caکلسیم   ECهدایت الکتریکی 

   S.cm-1µ  mg.l-1 mg.l-1  mg.l-1   

  38.1 10496 112 54.8 1324.6 7.5 

 Bبر Naسدیم  CO3کربنات  Clکلراید  Kپتاسیم HCO3کربنات  بی  

  mg.l-1 mg.l-1 mg.l-1  mg.l-1  mg.l-1  mg.l-1 

  73.2 3.13 2432.6 0 1998.7 0.48 

 
راساس دستورالعمل زنی استاندارد بآزمون جوانه

 ) اجرا شدISTAانجمن بین المللی آزمون بذر(
)Anonymus, 1999( تکرار  4عدد بذر در  400. ابتدا

تایی از بذرهاي هر ترکیب تیماري را شمارش و  100

هاي پالستیکی مخصوص کشت، به ابعاد درون ظرف
سانتی متر بین دو الیه کاغذ صافی 5/3×7/14× 5/17
)Between paper( رطوب به نحوي کشت شدند که دو م

الیه کاغذ صافی مرطوب در کف ظرف ها و یک الیه 
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نیز بر روي بذرهاي کشت شده قرار گرفت. بعد 
روز  7مدتهاي مخصوص، بهازکشت بذرها درظرف

گراد درون درجه سانتی 25در تاریکی و در دماي 
ژرمیناتور نگهداري شدند. شمارش بذرهاي جوانه زده 

زنی پس از انتقال ظرف ها به درصد جوانه براي برآورد
درون ژرمیناتور شروع شد.براي تعیین وزن خشک 

گیاهچه عادي انتخاب و وزن  10گیاهچه از هر تکرار
ساعت در  24تر آن تعیین گردید و سپس به مدت 

درجه سانتی گراد در آون قرار دادهشد و وزن  75دماي 
/. 001دقت خشک آنها با استفاده از ترازوي دقیق با 

چه چه و طول ساقهگرم اندازه گیري شد. طول ریشه
برحسب میلیمتر اندازه گیري شدند. همچنین تعداد 

هاي عادي و غیرعادي تعیین شد. با استفاده از گیاهچه
-هاي شمارش روزانه بذرهاي جوانه زده، شاخصداده

زنی زنی روزانه و سرعت جوانههاي متوسط جوانه
 = MDG)زنی روزانه متوسط جوانه. روزانه محاسبه شد

Mean Daily Germination)  که شاخصی از سرعت
زنی روزانه می باشد از رابطه زیر تعیین جوانه

  .)Anonymus, 1993(شد

d

FGP
MDG   

  
تعداد  dزنی نهایی ودرصد جوانه FGPدر این رابطه 

و زنی نهایی می باشدروزها تا رسیدن به حداکثر جوانه
 = Daily Germination Speed)زنی روزانه سرعت جوانه

DGS) زنی روزانه می باشدنیز که عکس متوسط جوانه 
  .)Anonymus, 1993(به روش ذیل محاسبه شد

MDG
DGS

1
  

  

مورد  يبه منظور ارزیابی بنیه گیاهچه تیمارها
به شرح زیر اجراء شد. شده آزمون پیري تسریع ،  بررسی

بذر از هر واحد  100ي اجراي این آزمون تعداد برا

هاي تسریع پیري تیمار و تکرار درون ظرفی داخل جعبه
و درون ظرف خارجی به میزان  ندبذر قرار داده شد

مشخص آب افزودهشد وسپس درپوش ظرف بسته شده 
به مدت سانتیگراد درجه 40وظرف درون آون در دماي 

ها از ساختن جعبهپس از خارج  .ساعت قرار داده شد48
درون آون به ژرمیناتور تحت شرایط اجراي آزمون 

سانتی  درجه 25روز در دماي  7 ،زنی استانداردجوانه
سپس به طور روزانه واحدهاي آزمایشی و منتقل گراد

و شد مورد بازدید قرار گرفته و یادداشت برداري انجام 
ند.دیگرد شمارشهاي عادي و غیر عادي گیاهچه

 MTG = Mean Time to)زنی زم براي جوانهزمان ال  

Germination) زنی که شاخصی از سرعت جوانه
 گردید.محسوب می گردد از رابطه زیر محاسبه 

)Anonymus, 1993(.  
 

n

nd
MTG




  

  
 dجوانه زده درطی  هاي= تعداد بذر nدر این رابطه:

عداد بذرها جوانه زده کل تn= تعداد روزها و  dروز،
 = CVG)زنیمی باشد. و همچنین ضریب سرعت جوانه

Coefficient of Velocity of Germination)  نیز که
از  ،می باشد هازنی بذرمشخصه سرعت و شتاب جوانه

  .)Anonymus, 1993( زیر تعیین شدرابطه 

     nGnGG
nGGG

CVG





....2211

....21  

  
nGGدر این رابطه  1 جوانه زده از  هايعداد بذرت

  روز اول تا روز آخر می باشد.
جوانه  هايتعداد کل بذر ،درپایان اجراي هر آزمون

هاي دودادهیزده شمارش ویادداشت برداري گرد
 FGP =Finalزنی نهایی (حاصل به عنوان درصد جوانه

Germination Percentمورد  ،زنی) یا قابلیت جوانه
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به هانیز هدایت الکتریکی بذرن رفت. تعییاستفاده قرارگ
فت. در این آزمون منظور ارزیابی بنیه بذر انجام گر

هاي تکرار صدتایی در ظرف 4بذر در  400تعداد 
سانتی  درجه 20ساعت در دماي  24به مدت  مخصوص

 آزمون، در پایان دوره گرفت.قرار گراد در آب مقطر
-کلیه قرائت .گیري شد هدایت الکتریکی محلول اندازه

ها گراد انجام شد.تجزیه داده سانتی درجه 20ها دردماي 
  انجام شد. 7.1SASبا استفاده از نرم افزار

  
  نتایج
ها نشان داد در آزمون نتایج تجزیه واریانس داده

زنی بذرهاي ارقام زنی استاندارد درصد جوانهجوانه
مختلف یکسان بوده و تفاوت معنی داري نداشته 

ن تیمار شوري روي گیاه مادري تأثیري بر اند.همچنی
زنی نهایی بذرهاي تولید شده نداشته است و اثر جوانه

متوسط  ).3متقابل نیز معنی دار نشده است (جدول 
زنی روزانه نیز تحت زنی روزانه و سرعت جوانهجوانه

تأثیر تیمارهاي مورد بررسی قرار نگرفت و تفاوت بین 
عنی دار نبود. همچنین ارقام و سطوح مختلف شوري م

هاي عادي در بین ارقام و سطوح مختلف درصد گیاهچه
شوري یکسان بوده و اختالف معنی داري نداشت 

هاي بنیه بذر،وزن خشک ). از بین شاخص3(جدول 
چه در بین ارقام تفاوت معنی داري داشت (جدول ریشه

چه را نسبت ) و رقم زرفام کمترین وزن خشک ریشه4
). 5داشت (جدول 003آر.جی.اس  کاپی وبه ارقام ا

رقم در آزمون پیري تسریع × همچنین اثر متقابل شوري 
چه شده بر این صفت معنی دار شد.همچنین وزن تر ساقه

تحت تأثیر تیمار شوري قرار گرفته و با افزایش شوري 
  ).6افزایش یافت (جدول

  نی در آزمون جوانه زنی استاندارد تجزیه واریانس(میانگین مربعات) شاخض هاي جوانه ز -3جدول
Table3-Analysis of variance (Mean squars) of seed vigor indexes in standard germination test  

  (MS)میانگین مربعات
 

 هدایت
  الکتریکی
(EC) 

  وزن
  خشک
  ساقه چه

Primary 
shoot dry 

weight  
  

  وزن
  تر

  ساقه چه
Primary 

shoot fresh 
weight  

  

  وزن
  خشک

  ریشه چه
Primary root 

dry 
Weight  

  وزن
  تر

  ریشه چه
Primary 

root fresh 
weight  

 طول

  ریشه چه
Primary 

root 
length 

 طول

  ساقه چه
Primary 

shoot 
length  

  درصد
 گیاهچه هاي عادي

Normal 
seedlingpercentage 

 سرعت

  جوانه زنی روزانه 
daily 

Speed of 
germination 

متوسط جوانه زنی 
 وزانهر

Mean 
daily 

germination   

 درصد

  جوانه زنی
 نهایی
final  

Germination
percentage 

  
  درجه
آزادي

df  

 
  منبع

 تغییرات 
SOV 
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
2973** 0.0000028ns 0.00034ns 0.0000025ns 0.00056ns 2.54** 0.27ns 24.76ns 0.000037ns 34.08ns 19.22ns 2 

 رقم
Cultivar(A)  

 
13718** 0.0000251ns 0.00933** 0.0000057ns 0.00042ns 0.29ns 0.48ns 28.59ns 0.000019ns 24.06ns 20.49ns 3 

 شوري
Salinity(B)  

  

 

3619** 0.0000139ns 0.00112ns 0.0000017ns 0.00017ns 1.13ns 0.17ns 30.41ns 0.000018ns 31.93ns 25.12ns 6 

اثرمقابل 
 شوري×رقم

(A×B) 

  

 
2283.86** 0.000044* 0.0327** 0.0000012ns 0.00072ns 7.0174** 0.0676ns 14.36ns 0.000018ns 6.44ns 31.69ns 2  

  )بلوكتکرار(
Replication 

  

 
392  0.0000111 0.00061 0.0000023 0.00038 0.46 0.63 21.04 0.000043 75.11 24.22 22 

 خطا
Error  

  

 

11.87 16.44 6.27 20 20.50 8.71 15.90 6.94 26.28 20.09 5 
ضریب   

  تغییرات(درصد)
(CV%)  

  

ns،درصد1درصد و5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال*,**غیرمعنی دار.  
ns, no significant,*and** significant at 5% and 1% levels respectively. 
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 تجزیه واریانس(میانگین مربعات) شاخض هاي جوانه زنی در آزمون پیري تسریع شده -4جدول
Table3-Analysis of variance(Mean squars) of seed vigor indexes inaccelerated aging test  

 ns،درصد1ودرصد 5به ترتیب معنی دار در سطح احتمال*,**غیرمعنی دار.  
ns, no significant,*and** significant at 5% and 1% levels respectively. 

  
-هاي جوانهدر آزمون پیري تسریع شده نیز، شاخص

زنی زنی نهایی و متوسط جوانهزنی ازجمله درصد جوانه
روزانه تحت تأثیر نوع رقم وسطح شوري قرار نگرفت. 

ن آزمون نیز هاي عادي در ایهمچنین درصد گیاهچه
تفاوت معنی داري در بین ارقام و سطوح مختلف 

   ).4شوري نداشت (جدول 
هاي بنیه بذر، طول ساقه چه، طول از بین شاخص

چه تحت تأثیرتیمارها قرار چه و وزن تر ریشهریشه
چه تحت تأثیر رقم قرار نگرفت. اما وزن خشک ریشه

چه در ) و بیشترین وزن خشک ریشه4گرفت (جدول 
مشاهده شد. رقم اکاپی در رتبه 003آر.جی.اس قم ر

 ).5دوم و رقم زرفام در رتبه سوم قرار گرفت (جدول 
چه در آزمون پیري تسریع شده تحت تأثیر وزن تر ساقه

). رقم 4نوع رقم و سطح شوري قرار گرفت (جدول
چه را داشت و ارقام زرفام اکاپی بیشترین وزن تر ساقه

ظر تفاوتی نداشتند (جدول از این ن 003آر.جی.اس و
5 .(  

این صفت با افزایش سطح شوري افزایش یافت. 
هدایت الکتریکی با افزایش سطح شوري افزایش یافت 

).هدایت الکتریکی با افزایش سطح شوري در 6(جدول 
هر سه رقم افزایش یافته است اما میزان افزایش در رقم 

قدار بیشترین م 003آر.جی.اس زرفام کمترین و در رقم 
چه ). وزن تر ساقه7را به خود اختصاص دادند (جدول 

زنی استاندارد ( غیر معنی دار) و در هر دو آزمون جوانه
پیري تسریع شده (معنی دار) با افزایش شوري افزایش 

  ).6یافته است (جدول
    

 (MS)میانگین مربعات

  ورن 
  خشک
  ساقه چه
Primary 

shoot dry 
weight  

  

  وزن
  تر

  ساقه چه
Primary 

shoot fresh 
weight  

  

  وزن
  خشک

  ریشه چه
Primary root 

dry 
weight  

  وزن
  تر

  ریشه چه
Primary root 

fresh 
weight  

 طول

  ریشه چه
Primary 

root length

  طول
  ساقه چه

Primary 
shoot length

  درصد
 گیاهچه هاي عادي

Normal 
seedlingpercentage 

 سرعت

  جوانه زنی روزانه 
daily 

Speed of 
germination 

متوسط جوانه زنی 
 روزانه

Mean  
daily 

germination 

 درصد

  جوانه زنی
 نهایی
final  

Germination
percentage

  
درجه
آزادي

df  

 
  منبع

 تغییرات 
SOV 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
0.00024ns 0.01068* 0.0000035**0.00022ns 2.0608ns 0.2755ns 42.72ns 0.000003ns 12.04ns 43.62ns 2 

  رقم
Cultivar(A)  

 
0.00012ns 0.00976* 0.0000003ns0.00043ns 0.9765ns 0.2044ns 55.16ns 0.000014ns 36.85ns 58.73ns 3 

 شوري
Salinity(B)  

  

 

0.00023ns 0.00064ns 0.0000024**0.00030ns 0.1870ns 0.3130ns 37.86ns 0.000011ns 39.71ns 45.47ns 6 

 اثرمقابل
 شوري×رقم

(A×B)  

  

 
0.00018* 0.00087ns 0.000002* 0.00074ns 0.7978ns 0.8604* 30.38ns 0.000035ns 59.44ns 33.51ns 2 

  )بلوكتکرار(
Replication 

  

 
 خطا 22 60.17 39.80 0.000021 49.97 0.2739 0.9763 0.00030 0.0000006 0.00242 0.00022

Error  
  

 

6.8 12.37 18.80 20 12.70 9.90 7.36 19.45 13.97 7.97 
ضریب   

  تغییرات(درصد)
(CV%) 
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 زنی در بین ارقامهاي جوانهمقایسه میانگین شاخص -5جدول
Table 5. Mean comparison of some seed vigor indexes incultivars 

 standard germination test زنی استانداردجوانه accelerated aging test تسریع شدهپیري 

  رقم
Cultivars 

 وزن تر ساقه چه
Primary shoot fresh 

weight  
 

 Primary root وزن خشک ریشه چه
dry 

weight 

  الکتریکی هدایت
(EC) 

 طول ریشه چه
Primary root 

length 

0.43a 0.0040ab 167.42ab  8.05a اکاپیOkapi 
0.38b  0.0035b 151b  7.97a زرفامZarfam 
0.38b 0.0046a 182.5a 7.22b 

 003RGS003آر جی اس

  دار ندارندمعنیاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد تفاوت هایی که داراي حروف مشترك هستند براساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level 
using Duncan Multiple Rang Test 

 

 
  سطوح مختلف شوريزنیدرهاي جوانهمقایسه میانگین شاخص -6جدول

Table 6. Mean comparison of some seed vigor indexes in levels of salinity 
 standard germination test زنی استانداردجوانه accelerated aging test تسریع شدهپیري 

 شوري(دسی زیمنس یر متر)
Salinity وزن تر ساقه چه 

Primary shoot fresh 
Weight 

 Primary root وزن خشک ریشه چه
dry 

weight 

  الکتریکی هدایت
(EC) 

 زن تر ساقه چهو
Primary shoot fresh 

weight  
 

0.36b 0.0051ab 131c  0.3489b 0 

0.38ab 0.0046b 144c 0.4056a 5 

0.43a 0.0061a 175b 0.4033a 10  

0.42a 0.0043b 219a 0.4233a 15 

دار احتمال پنج درصد تفاوت معنی اي دانکن در سطحهایی که داراي حروف مشترك هستند براساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
  ندارند

Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability 
level using Duncan Multiple Rang Test 

   
  

 زنی ارقام در سطوح مختلف شوريهاي جوانهشاخص مقایسه میانگین -7جدول
Table 7. Mean comparison of some seed vigor indexes incultivars under different levels of salinity 

 (EC)الکتریکی هدایت

  )میکرو زیمنس برسانتی متر(
 وزن خشک ریشه چه

Primary root dry weight 
 شوري(دسی زیمنس یر متر)

Salinity 
  رقم

Cultivars 
129d 0.0030cd 0 

 Okapiاکاپی
 

152.33cd  0.0046ab 5 
183bc 0.0050a  10  

205.33b 0.0033bcd 15 
130d 0.0040abc 0 

 Zarfamزرفام
 

124.67d 0.0037abcd 5 
186.33bc 0.0023d 10  

163cd 0.0040abc 15 
133.33c 0.0047ab 0 

 003RGS003آر جی اس
154.67cd 0.0043abc 5 
154.33cd 0.0050a 10  
287.67a 0.0043abc 15 

 دار ندارندمعنیدرصد تفاوت اي دانکن در سطح احتمال پنج هایی که داراي حروف مشترك هستند براساس آزمون چند دامنهدر هر ستون میانگین
Means in each column followed by similar letter(s) are not significantly different at 5% probability level using Duncan 
Multiple Rang Test 
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  بحث و نتیجه گیري

هاي مرتبط با قوه نامیه بذر در ارقام تفاوت شاخص
معنی داري نشان نداد. همچنین این صفات تحت تأثیر 

هاي عادي نیز در شوري قرار نگرفت. درصد گیاهچه
سطوح مختلف تیمار رقم و شوري تفاوت معنی دار 

 Izedkhah and(نداشت. بررسی تعدادي از محققان 

Tajbakhsh, 2009Bakhshipoor, et al., 2009, Pirzad, et 
al., 2009,(. هاي نشان داده است که شوري بر شاخص

قوه نامیه و بنیه بذراثر معنی دار داشته و آنها را کاهش 
داده است اما اثر شوري حاکم بر گیاه مادري و تأثیر آن 

کنون  زنی و رشد گیاهچه تاهاي جوانهبر ویژگی
بررسی نشده است.جوانه زنی و فرآیند هاي مرتبط با آن 

زنی قرار می گیرد اما تحت تأثیر شوري محیط جوانه
باتوجه با اینکه در این بررسی گیاه مادري در معرض 
شوري قرار گرفته و بذرهاي حاصل در شرایط بدون 
تنش شوري جوانه زده اند لذا شوري اثر گذار نیوده 

تریکی با افزایش سطح شوري در هر هدایت الک است.
سه رقم افزایش یافته است اما میزان افزایش در رقم 

بیشترین مقدار  003آر.جی.اس زرفام کمترین و در رقم 
).با توجه به 5 -را به خود اختصاص داده است (جدول

زنی اینکه میزان هدایت الکتریکی با متوسط جوانه

اشته است چه همبستگی منفی دروزانه و طول ریشه
زنی و بنیه بذر رقم (داده ها ارائه نشده) بنابراین جوانه

بیشترین حساسیت را به شوري نشان  003آر.جی.اس 
 هاي بخشی پور و همکارانداده است. بررسی

)Bakhshipoor, et al., 2009(  نیز نشان می دهد رقم
زرفام در مقایسه با ارقام اکاپی و طالیه نسبت به 

  .ي داردشوریتحمل بیشتر
زنی چه در هر دو آزمون جوانهوزن تر ساقه

استاندارد و پیري تسریع شده با افزایش شوري افزایش 
چه نیز با افزایش شوري یافته است. وزن خشک ساقه

افزایش یافته (غیر معنی دار) و با رسیدن سطح شوري به 
بین وزن تر  .دسی زیمنس بر مترکاهش یافته است15

زنی نهایی چه با درصد جوانهریشهچه و وزن تر ساقه
همبستگی معنی دار مثبت وجود داشته است. بنابراین 
بذرهاي داراي قوه نامیه بیشتر از بنیه بذر بهتري نیز 

نتایج این بررسی نشان می دهد تولید  .برخوردار هستند
بذر کلزا در مناطق داراي مشکل شوري درصورتی که 

و امکان تولید بذر شوري در حد قابل تحمل گیاه بوده 
وجود داشته باشد تأثیري بر قوه نامیه و بنیه بذر تولیدي 

  در این مناطق امکانپذیر می باشد.ندارد و تولید بذر 
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