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چکیده

  

هاي مـرتبط  شاخص (قوه نامیه) و برخیزنیمزرعه تولید بذر بر قابلیت جوانهکود نیتروژن در بررسی تأثیر مقادیر مختلف مصرف  به منظور

در مزرعـه  تکـرار  چهـار بـا   صادفیت بلوك هاي کامل در قالب طرح)4×3(سه رقم کلزاي پاییزه آزمایشی به صورت فاکتوریلبا کیفیت بذر 

کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در     210و 140، 70شامل مقادیر آزمایش يبه اجرا در آمد. تیمارهاپیشوا  –تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی ورامین 

 زنـی جوانـه . نتـایج آزمـون   نـد اکـاپی، اورینـت و مودنـا بود    هـاي به نام کلزاو سه رقم (شاهد) هکتار از منبع اوره و عدم مصرف کود نیتروژن

نیتروژن بـر تمـامی   دار بود. اثرچه و شاخص وزنی بنیه گیاهچه معنیاستاندارد نشان داد که اختالف ارقام از لحاظ  قوه نامیه، وزن خشک گیاه

ی، طول گیاهچـه، متوسـط   نهای زنیجوانهدرصد نیتروژن براي اثر متقابل رقم و دار شد. همچنینمعنی  صفات به جز شاخص وزنی بنیه گیاهچه

گردید که مصـرف نیتـروژن در هـر سـه رقـم باعـث       اهدهمش اینبرعالوه بود. دارمعنیو شاخص طولی بنیه گیاهچه  زنیجوانهزمان الزم براي 

یشـترین شـاخص   (شاهد) بـود. ب درصد در تیمار عدم مصرف نیتروژن 98کاهش قوه نامیه شد و بیشترین قوه نامیه مربوط به رقم اکاپی به میزان 

بـا مصـرف    ي تولیـد شـده  رقم مودنا بذرهاياً. ضمنبدست آمدکیلوگرم نیتروژن در هکتار  210مصرف با رقم اکاپی  از طولی بنیه گیاهچه نیز

سایر بذرها جوانه زدند.تر از کیلوگرم نیتروژن در هکتار سریع 140
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  مقدمه

در سـطح   یاز نظر تولیـد روغـن خـوراک   ایران کشور 

نیـاز  درصد روغن مـورد   85ار نداشته و حدود قر یمطلوب

ــارج وارد   ــود را از خ ــیخ ــد(م ,Farajniaکن   در .)2004

  منحصــر بــه فــرد  يهــایاخیــر بــه دلیــل ویژگــ يهــاســال

درتناوب بـا گنـدم و نیـز    آن مانند جایگاه ویژه گیاه کلزا 

بـاال و کیفیـت مطلـوب آن مـورد      غـن درصـد رو دلیلبه 

با توسعه کشت آن در کنار استتوجه قرار گرفته و امید 

کشـور بـه    یاز وابسـتگ  يتا حـد  یروغن گیاهان دانهسایر 

 ینبـر طبـق آخـر    ).Rodi et al.,2003(روغن کاسـته شـود  

ــ      یآمــار منتشــر شــده، ســطح کشــت کلــزا در ســال زراع

درصـد   56/59بوده کـه هکتار 85933حدود  88-1387

 یـزان م بـوده اسـت.   یـم صورت ده ب یهو بق یآب یآن اراض

درصـد   91/64کـه   بـوده تن  144018کشور حدود  یدتول

بدسـت   یـم درصد از کشـت د  10/35و  یآن از کشت آب

کشـور   یآبـ  در زراعـت  کلـزا  عملکـرد دانـه  آمده است. 

گـرم  یلـو ک 60/1656یمددر مزارع و  گرمکیلو84/2079

). ارقام مختلـف کلـزا عکـس    Anonymous, 2008a(ستا

 يهـا و نهـاده  یزراعـ  يکتورهانسبت به فا یالعمل متفاوت

).گـــراث و Kuchtova et al., 1996(دارنـــد یمصـــرف

مشـاهده کردنـد    )Gerath and Schweiger, 1991(شـویگر 

تفـاوت   که بـین ارقـام کلـزا در جـذب و انتقـال نیتـروژن      

هاي انجـام شـده بـراي تولیـد     وجود دارد. یکی از فعالیت

ذایی کیفیت مطلوب، توجه به نیازهـاي غـ   يبذرهاي دارا

گیاه مادر است که با در اختیار داشتن مواد غـذایی مـورد   

زمینه را براي تولیـد بـذرهاي بـا     ،نیاز خود به مقدار کافی

ه افـزایش تولیـد در واحـد سـطح        کیفیت باال کـه منجـر ـب

کـه   نـد اها نشان دادهپژوهش یشود، فراهم سازد. برخمی

 یتوانـای  تواند بر بنیـه بـذر،   افزایش نیتروژن در گیاهان می

  عملکـــــــرد بررشـــــــد گیاهچـــــــه و در نهایـــــــت   

). پولــوك و Welch, 1986داشــته باشــد(تــأثیر محصــول 

ــود  Pollock and Ross, 1972(راس ــد کــه کمب ) معتقدن

تواند به  عناصر غذایی در طول دوره رشد گیاه مادري می

طور مستقیم و غیرمسـتقیم قـدرت رویشـی بـذر را تحـت      

                                                     تأثیر قرار دهد.  

                          و بســـــــرا واریـــــــچ احمـــــــدعجـــــــاز گـــــــزارش 

)Ejaz Ahmad Warrich and Basra, حـاکی از آن  )2002

که با افزایش میزان مصرف نیتـروژن، کیفیـت بـذر     است 

ــت.     ــزایش یاف ــروتئین اف ــزان پ ــاظ می ــدم دوروم از لح گن

زنـی  در آزمـایش جوانـه   هاذرباین  قدرت رویشبررسی 

 180تـا   که بـا افـزایش کـود نیتـروژن     نشان داداستاندارد 

ــوگرم در  ــد  کیل ــار، درص ــه   هکت ــزایش و  جوان ــی اف زن

                                                        .یافتکاهش  یزنجوانهيمتوسط زمان الزم برا

بیــان )Landivar and Jenkins, 1983(لنــدیوار و جنکینــز

بـه مقـدار بـاال باعـث    داشتند کـه مصـرف کـود نیتـروژن    

بــه بــذر افــزایش تولیــدمواد فتوســنتزي و انتقــال ایــن مواد

ــه   ــذر پنب شــد. در یــک  گردیــده و باعــث افــزایش وزن ب

ــ ــاال ر   ی،بررس ــروژن ســبب ب ــود نیت ــزایش ک ــتناف وزن  ف

شد، ایـن در   يدارمعنیخشک گیاهچه گندم نان به طور 

بـر میـزان    يمصـرف کـود نیتـروژن تـأثیر    بـود کـه    یحال

ذرها نداشـت(   زنیجوانه ,Bulisani and Warnerـب 1980 .(

ــادري را    ــاه م ــراي گی ــروژن ب ــأثیرات ســودمند کــود نیت ت

توان به نقـش آن در بـه تـأخیر انـداختن دوره پیـري و       می

دریافـت مـواد فتوسـنتزي     بـراي  زمان کافی نفراهم آورد

ــه   ــتر و در نتیج ــتر و بیش ــتجو   وزن بیش ــذر جس ــت ب کیفی

کلـزا بـه کـود     یـاد ). باتوجه بـه نیـاز ز  Pallais, 1987(کرد

نیتروژن و تفاوت ارقام با یکدیگر در عکس العمل به این 

ــق، کــود ــر   در ایــن تحقی ــروژن ب ــأثیر مصــرف کــود نیت ت

 آنمـرتبط بـا    يهااز شاخص یو برخکلزا بذر زنیجوانه

  گرفت.رار ق یاستاندارد مورد بررس زنیجوانهدر آزمون 

  

  مواد و روش ها

آموزشی و پژوهشی دانشکده  در مزرعهاین پژوهش 

کشاورزي دانشگاه آزاد اسـالمی واحـد پیشـواي ورامـین     
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تأثیر مقادیر مختلف کود...

 51موقعیــت جغرافیــایی واقــع در روســتاي قلعــه ســین بــا 

دقیقــه  20درجــه و  35دقیقــه طــول شــرقی و 31درجــه و 

از سـطح دریـا ،داراي   متـر   1050و ارتفـاع   عرض شمالی

ــک   ــه خش ــواي نیم ــاي     آب و ه ــی ه ــد. بررس ــام ش انج

آزمایشــگاهی روي بــذرهاي تولیــد شــده در هــر یــک از 

کیفــی بــذر تجزیــه آزمایشــگاه در  هــاي آزمایشــیواحـد 

به انجام مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کرج 

ــید ــل از  .رس ــتقب ــعیت    کاش ــاهی از وض ــور آگ ــه منظ ب

سانتی متـر و   0-30نیتروژن خاك، نمونه برداري از عمق 

(زیگـزاگ) انجـام شـد.     Zبه صورت تصادفی و به روش 

و در  هها بـه طـور کامـل بـا هـم مخلـوط شـد       سپس نمونه

بـر ایـن   به آزمایشگاه ارسال شد مرکب نهایت یک نمونه 

ــزان نیتــروژن موجــود در خــاك  اســاس  درصــد  09/0می

ــد  ــرآورد گردی ــامل  ب ــایش ش ــاکتور اول آزم ــزان  . . ف می

کیلـوگرم   210، 140، 70ژن بـه مقـدار   مصرف کود نیترو

نیتروژن خالص در هکتار و عـدم مصـرف کـود نیتـروژن     

کلـزاي   ارقـام  ،به عنوان شاهد بود. فـاکتور دوم آزمـایش  

 اکاپی، اورینـت و مودنـا بودنـد.    شامل گردهافشان   آزاد

ه صـورت فاکتوریـل در قالـب         به ایـن ترتیـب آزمـایش ـب

 اجـرا شـد   تکرارتصادفی با چهـار  بلوك هاي کامل طرح

اوره در سه نوبت مورد استفاده قـرار  از منبع کود نیتروژن 

گرفت. مقدار کل اوره مصرفی در هر تیمار به سه قسمت 

ــه صــورت  در زمــان  یــک ســوم مســاوي تقســیم شــد و ب

اول بهــار، درپایــان مرحلــه روزت و  یــک ســومکاشــت، 

در شروع مرحله به ساقه رفـتن   یک سومآغاز گل دهی و 

ده شد. بـذرهاي بـه دسـت آمـده از مزرعـه بـراي       بکار بر

 زنـی جوانههاي مرتبط با آزمون ارزیابی برخی از شاخص

استاندارد به آزمایشگاه انتقال یافتند. ابتدا به منظـور تعیـین   

ــذر   ــه ب ــذر نمون ــزار ب ــر  وزن ه ــادري، زی ــان م     هاي گیاه

هایی به صورت تصـادفی انتخـاب وتوسـط دسـتگاه     نمونه

ارش گردید و سپس بـا تـرازوي دقیـق    شمارشگر بذر شم

بر حسـب گـرم تـوزین شـد.     )با دقت تا یک هزارم گرم(

چهـار  استاندارد، بذرها به صورت  زنیجوانهبراي آزمون 

سـپس  کشـت گردیدنـد و  تیمـار  تـایی از هـر    100تکرار 

   درجـه   20-30متنـاوب  در دمايها در اتاقک رشدظرف

ــانتی ــــه مـــــدت   ســـ روز قـــــرار هفـــــت گـــــراد ـب

ذرهاي  روزانـه   ششـمار  (Anonymous, 2008b).تندگرف ـب

تا ثابت شدن تعداد بذرهاي جوانه زده صورت جوانه زده 

هاي عـادي بـه   گیاهچه گرفت و در پایان این دوره تعداد 

شمارش شد. همچنـین   )قوه نامیه(زنیجوانهدرصد عنوان 

ــر تکــرار  ــه صــورت تصــادفی    10از ه گیاهچــه عــادي ب

هچه با خط کـش مـدرج و وزن   انتخاب و سپس طول گیا

ــه  ــر گیاهچ ــب     ت ــر حس ــق ب ــرازوي دقی ــا ت ــیمب ــرمیل        گ

براي تعیین وزن هاي توزین شده گیري شد.گیاهچهاندازه

درجـه   75سـاعت در آون در دمـاي    24به مـدت  خشک 

ي بدسـت  هـا گراد قرار گرفتنـد. بـا اسـتفاده از داده   سانتی

  هاي زیر تعیین گردید:شاخصآمده 

ــــیجوانـــــهان الزم بـــــراي متوســـــط زمـــــ- 1   زـن

(Mean Germination Time)  ــه ــبه  1از رابطــ محاســ

. (Ellis and Roberts, 1981)دگردی

  ):1(رابطه 

n

Nidi
MGT


  

  که در این رابطه:  

Niش،د بــذرهاي جوانــه زده در طــی شــمار   : تعــدا      

diتعداد روزها : ،n: بودند.کل تعداد بذرهاي جوانه زده  

اسـتفاده  با بنیه گیاهچهطولی و وزنی هاي صشاخ -2

  تعیین شدند. 3و  2از رابطه هاي 

(Abul-Baki and Anderson,1973)  

  ):2(رابطه 

  طول گیاهچه = شاخص طولی بنیه گیاهچه   ×قوه نامیه   

  ):3(رابطه 

  وزن خشک گیاهچه = شاخص وزنی بنیه گیاهچه  ×قوه نامیه 

نـــرم افـــزار لۀبوســـیآزمـــایشدر پایـــان داده هـــاي 
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رار گرفتــه و مــورد تجزیــه و تحلیــل قــ MSTATCآمــاري

اي دانکـن  هـا بـا آزمـون چنـد دامنـه     مقایسه میـانگین داده 

  .انجام شد

نتایج وبحث

ــاوت    ــی تفـ ــورد بررسـ ــام مـ ــذر ارقـ ــزار بـ       وزن هـ

کـود  ×قابـل رقـم  ر متاثي با یکدیگر نداشت و دارمعنی

ر صورتی د ،دار نشدنیز براي این صفت معنی نیتروژن

درصـد   1خطـاي  که اثر کود نیتروژن درسطح احتمال 

). نتـایج مقایسـه   1(جـدول،  شـد  دارمعنیبر این صفت 

 63/4(وزن هـزار بـذر  ها نشان داد که باالترین میانگین

کیلوگرم در هکتار  210مربوط به تیمار مصرف  گرم)

ــانگین    ــرین میـ ــروژن و کمتـ ــود نیتـ ــفت کـ ــن صـ         ایـ

ــرم  06/4( ــود   م) گ ــرف ک ــدم مص ــار ع ــه تیم ــوط ب رب

در رســد بــه نظــر مــی .)2(جــدولنیتــروژن (شــاهد) بود

از نیتروژنـی  انتقال مواد یدن کامل گیاه کلزامرحله رس

هاي گیاه به بذر و نیز افزایش تجمـع مـواد   سایر قسمت

        افــــزایش وزن بــــذر  ســــنتزي در بــــذر ســــبب  فتو

ــی ــارو و مــــ ــیلس بــــ ـــ ــایش ـب ــردد. در آزمــــ                                    گــــ

بـا  مشاهده شد که (Bilsborrow et al.,1993)همکاران

بـه  کلـزا  وزن هزار بذر  ،افزایش میزان مصرف نیتروژن

هـا اظهـار   قرار گرفـت. آن  تحت تأثیرداري معنی  طور

داشتند ایـن افـزایش ممکـن اسـت بـه علـت تخصـیص        

هـاي زایشـی باشـد.    بخـش بیشتر مواد فتوسـنتزي بـراي   

 نیتـروژن   ×رقممتقابل که اثر  نشان دادواریانس یه تجز

زنی نهایی بـذرها(قوه نامیـه) در سـطح    بر درصد جوانه

). 1بود(جــدول دار درصــد معنــی  1خطــاي احتمــال 

درصد بر نیتروژن × رقمهاي اثر متقابل مقایسه میانگین

زنی نهایی نشان داد که رقم اکاپی بدون مصرف جوانه

درصـد داراي بیشـترین درصـد     98نیتروژن با میـانگین  

کیلوگرم  210جوانه زنی نهایی و رقم مودنا با مصرف 

درصد داراي کمترین  82نیتروژن در هکتار با میانگین 

پولـوك و  ).2(جـدول ی نهایی بودنـد درصد جوانه زن

  نشــان دادنــد کــه  (Pollock and Ros, 1972)راس

گیـاه نخـود باعـث     استفاده از کـود نیتـروژن زیـاد در   

رویـش  زنـی و همچنـین قـدرت    کاهش قـدرت جوانـه  

اثر غیرمستقیم این نتیجه را به آنها هاي آن گردید. بذر

 موجـب  بـه تحریک رشـد رویشـی و    سببنیتروژن که 

کاهش رشد زایشی و عدم انتقـال مـواد فتوسـنتزي     آن

همچنـین آزمـایش   .نسبت دادند گرددمیکافی به بذر 

ــوي زرد  صــورت گرفتــه روي  ــب ب ــاه ش ــرة ا گی ز تی

نشــان داد کــه اســتفاده از     )Brassicaceae(چلیپائیــان

در مقادیر زیاد سبب کاهش در صـد   KوP, Nعناصر 

. ایـن  شـد درصـد   67بذرهاي تولیدي تا حد  زنیجوانه

 KوP, Nدر حالی بـود کـه مصـرف کمتـرین مقـادیر     

ــهبیشــترین میــزان  ــانگین  زنــیجوان ــا می درصــد  88را ب

تــوان گفــت بــا  مــی.(Semeniuk, 1964)دحاصــل نمــو

 210بـه   140افزایش مصرف نیتروژن در رقم مودنـا از  

ــاالً اخــــــتالالت    کیلــــــوگرم در  ــار احتمــــ         هکتــــ

آنزیمــی و تجمـع مــواد ممانعـت کننــده از   - هورمـونی 

زنیجوانه
1

در بذر ایجـاد شـده کـه باعـث کـاهش قـوه       

بـر ایـن   . (Angelini et al., 1998)نامیه بـذر شـده اسـت   

توان اظهار داشت کـه ظرفیـت کـود پـذیري     میاساس 

بـا مصـرف    زنـی جوانهو آستانه کاهش براي تولید بذر 

، نسبت بـه  مودنا کمتري از کود نیتروژن در رقممقدار 

هـا نشـان   تجزیـه واریـانس داده  نتایج بوددو رقم دیگر 

متقابـل   مقادیر مصرف کـود نیتـروژن و اثـر   که اثر داد 

خطاي ر سطح احتمالنیتروژن بر طول گیاهچه د× رقم

ــد  1 ــیدرص ــدول  دارمعن ــم  ).1بودند(ج ــین رق همچن

نیتـروژن بـا   کیلـوگرم در هکتـار    70اورینت با مصرف 

کیلوگرم در هکتار نیتـروژن   140رقم اکاپی با مصرف 

  .)2در یک گروه آماري قرار گرفتند(جدول

  

                                           
1- Antigerminative
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تأثیر مقادیر مختلف کود...

  زنی استاندارددر آزمون جوانهرقام کلزا بذر اتجزیه واریانس (میانگین مربعات) صفات مورد مطالعه  - 1جدول 

Table 1- Analysis of variances (mean squares) of studied characteristics of canola cultivars in standard germination test.

  

nsدرصد 1و  5دار در سطح احتمال خطاي آماري معنی،  * و ** به ترتیب غیر      

ns, * and ** : non-significant and significant at 5 and percent probability level, respectively  

)MSمیانگین مربعات (

  شاخص طولی بنیه گیاهچه

Seedling Length 
Vigor Index

  گیاهچه  شاخص وزنی  بنیه

Seedling Weight 
Vigor Iindex

  زنیمتوسط زمان الزم براي جوانه

Mean Germination 
Time

( MGT)

  وزن خشک گیاهچه

  

Seedling Dry Weight

  طول گیاهچه

  
Seedling Length  

  قوه نامیه

  

Germination

  وزن هزار بذر

  

1000 Seed Weight

  درجه آزادي

  

d.f.

  منابع تغییر   

  

   S.O.V
ns11378.1651174850.271**ns0.06577.52*1.16 ns46.31**0.057 ns2            رقمCultivar

63998.003**404870.410 ns0.028**85.41*16.33**105.94**0.730**3     نیتروژنNitrogen
37171.396*ns400357.9930.016*ns44.104.76**61.75**0.060 ns6نیتروژن× رقمN    ×C
Errors               خطا12223.131206960.2290.00521.831.345.330.07636

8.8114.631.6914.188.732.446.31
ضریب تغییرات (درصد)

C.V (%)
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  مجید آقاعلیخانی و حسام اشعرین

  

هــا همچنــین نشــان داد کــه رونــد بررســی میــانگین

افزایش طـول گیاهچـه تنهـا در رقـم مودنـا بـا افـزایش        

مقدار نیتروژن سـیر صـعودي داشـت ولـی در دو رقـم      

سه رقم در هر دیگر روندي متغیر داشت. با این وجود 

کیلـوگرم نیتـروژن در هکتـار بـاالترین      210با مصرف 

ــو(  ــد.آبا و لوات ــل ش  Abba andطــول گیاهچــه حاص

Lovato, 1998  به این نتیجه رسیدند که طول گیاهچـه (

ر گیاهچـه در  یک شاخص مهم پیش بینی میـزان ظهـو  

هـاي بـذر از   توده د بینموجوهاي مزرعه و تعیین تفاوت

 ,.Sawan, et al)سـاوان و همکـاران  .این لحاظ مـی باشـد  

بیان کردند که افـزایش مصـرف کـود نیتـروژن از     (1989

کیلوگرم در هکتار در مزرعه تولید بـذر پنبـه    216به  108

باعث افزایش رشد طولی هیپوکوتیل، ریشه چه، گیاهچـه  

شــد. افــزایش  بــذرهاي تولیــدي و وزن خشــک گیاهچــه

روژن در افزایش رشـد  نیتتاثیر توان به  طول گیاهچه را می

رویشی نسبت داد. تجزیه واریانس داده هـا نشـان داد کـه    

اثر رقم و مقدار نیتروژن بر وزن خشک گیاهچه در سطح 

    بــرهمکنشدرصــد معنــی دار شــد امــا  5احتمــال خطــاي 

دار صـــفت وزن خشــک گیاهچــه معنـــی  بــراي  ن هــا  آ

ــخص   1(جدول نشــد ــام مش ــاي ارق ــانگین ه ــه می ). مقایس

میلی گرم بیشترین  45/3قم اکاپی با میانگین ساخت که ر

گـرم کمتـرین وزن   میلـی   04/3رقم مودنـا بـا میـانگین    و 

ــاي    ــتند. تیماره ــه را داش ــک گیاهچ ــوگرم  210خش کیل

نیتروژن در هکتار و عدم مصرف کـود نیتـروژن (شـاهد)    

بیشـترین  گرم به ترتیب 97/2و  62/3به ترتیب با میانگین 

ــک  ــدار وزن خشــــ ــرین مقــــ ــه را  و کمتــــ گیاهچــــ

). تأثیر کود نیتـروژن در افـزایش ذخیـره    2داشتند.(جدول

وزن هـزار دانـه بطـور     نیتروژنآندوسپرمی بذر(با مصرف 

ــت)معنــی ــزایش یاف ــد گیاهچــه  دار اف را و در نتیجــه تولی

تـوان عامـل مهمـی در افـزایش وزن خشـک گیاهچـه        می

بیـان   (Scott et al., 1973)اسـکات و همکـاران     .برشـمرد 

افــزایش مصــرف نیتــروژن تقریبــاً متناســب بــا   ند کهکرد

    افزایش وزن خشک گیاهچه در کلزا بود.

ها ارقام مورد بررسی از تجزیه واریانس دادهبر اساس 

ــه     ــط زمــان الزم بــراي جوان ــاظ متوس ــاوت  لح ــی تف      زن

داري با یکـدیگر نداشـتند ولـی اثـر مقـدار مصـرف       معنی

و اثــر متقابــل  درصــد 1کــود نیتــروژن در ســطح احتمــال 

درصد بر متوسط زمـان   5در سطح احتمال  نیتروژن× رقم

). مقایسـه  1الزم براي جوانه زنی معنی دار شدند (جـدول  

ــود     ــرف کـ ــدار مصـ ــل مقـ ــر متقابـ ــاي اثـ ــانگین هـ            میـ

رقم نشـان داد کـه رقـم اکـاپی بـدون مصـرف       × نیتروژن 

ا بـا  روز و رقم مودن 63/2با میانگین )کود نیتروژن (شاهد

روز بـه   05/2کیلوگرم نیتـروژن بـا میـانگین     140مصرف 

ترتیب بیشترین و کمترین مقدار متوسط زمـان الزم بـراي   

). ایـن بـدین معناسـت    2جوانه زنی را دارا بودنـد (جـدول  

ــرف      ــا مص ــده ب ــد ش ــا تولی ــم مودن ــذرهاي رق ــه ب  140ک

کیلوگرم نیتروژن در هکتار نسبت به بذرهاي سـایر ارقـام   

ــرعت بیشـــــ   ــا ســـ ــ ــد   ـب ــداکثر درصـــ ــه حـــ                        تري بـــ

ــ   ــون و بنگتسـ ــید ند.آندرسـ ــود رسـ ــی خـ ــه زنـ ون                                جوانـ

(Anderson and Bengtsson, 1989)کـــه بیـــان کردند

در هکتار کـود نیتـروژن در گنـدم      کیلوگرم 180مصرف 

بررسـی  .باعث کاهش متوسط سرعت جوانه زنی گردیـد 

یه واریـانس نشـان داد کـه تفـاوت ارقـام مـورد       نتایج تجز

در سـطح  بررسی از لحـاظ شـاخص وزنـی بنیـه گیاهچـه      

دار شـد، ولـی اثـر مقـدار     درصـد معنـی   1احتمال خطـاي  

رقم بـر صـفت شـاخص    × نیتروژن    نیتروژن و اثر متقابل

ــد(جدول    ــی دار نش ــه معن ــه گیاهچ ــی بنی ــه  ).1وزن مقایس

ه ارقــام مــورد هــاي شــاخص وزنــی بنیــه گیاهچــمیــانگین

اکــاپی بــا میــانگین بررســی حــاکی از آن اســت کــه رقــم

به ترتیـب داراي   90/279و رقم مودنا با میانگین  60/329

بیشترین و کمتـرین شـاخص وزنـی بنیـه گیاهچـه بودنـد.       

ضــمن ایــن کــه رقــم اکــاپی و اورینــت از لحــاظ آمــاري 

  ).2نداشتند(جدولداريتفاوت معنی
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تأثیر مقادیر مختلف کود...

  

  

  استاندارد زنیجوانهدر آزمون بذرهاي ارقام کلزا گیري شده هاي صفات اندازهینمقایسه میانگ-2جدول

Table 2- Mean comparison of measured traits of canola cultivars seeds in the standard germination test.

  
  درصد ندارند. 5دار در سطح احتمال خطاي آماري اي دانکن اختالف معنیمشابه براساس آزمون چند دامنهک حرف داراي حد اقل یهايمیانگیناز  اثر اصلی یا بر همکنش عوامل مورد بررسی  در هر ستون * 

* Means with same letters in each column of each main or interaction effect are not significantly different at 5 (%) probability levels according to Duncan's Multiple Range Test (DMRT). 

  رقم

Cultivar

نیتروژن

        (کیلوگرم نیتروژن خالص 

  در هکتار)

Nitrogen (kgN/ha)

وزن هزار بذر (گرم)

1000 Seed 
Weight (gr)

زنی نهاییدرصد جوانه

(قوه نامیه) 

Final Germination 
Percentage

    طول گیاهچه

متر)(سانتی

Seedling Length 
(cm)

وزن خشک گیاهچه 

گرم)(میلی

Seedling Dry 
Weight (mgr)

زنی (روز)متوسط زمان جوانه

Mean Germination
Time (day)  

شاخص وزنی بنیه گیاهچه

Seedling Weight 
Vigor Index

شاخص طولی بنیه گیاهچه

Seedling Length       
Vigor Index  

Okapi
Orient

Modena

-
-
-

-
-
-

96.00a
95.44a
92.50b

-
-
-

3.45a
3.39a
3.04b

-
-
-

329.60a
323.50a
279.90b

-
-
-

0
70

140
210

4.06c
4.26bc
4.47ab
4.63a

96.58a
96.42a
95.67a
89.92b

13.42b
11.96c
13.01b
14.77a

2.97b
3.32ab
3.25ab
3.62a

2.26a
2.27a
2.19b
2.31a

-
-
-
-

1296.00a
1157.00b
1242.00ab
1323.00a

Okapi

0
70

140
210

-
-
-
-

98.00a
96.25ab
95.75ab
94.00b

14.06ab
12.02cd
11.52d
14.32ab

-
-
-
-

2.63a
2.29ab
2.26abc
2.34ab

-
-
-
-

1345.00a
1158.00cd
1098.00d
1378.00a

Orient
0
70

140
210

-
-
-
-

95.25ab
97.50ab
94.00b
95.00ab

14.12ab
11.73d
13.76c

14.18ab  

-
-
-
-

2.26abc
2.30ab
2.27abc
2.28abc

-
-
-
-

1344.00a
1155.00cd
1292.00abc
1348.00a

Modena

0
70

140
210

-
-
-
-

96.50ab
95.50ab
97.25ab
82.00c

12.08cd
12.14cd
13.75bc
15.82a

-
-
-
-

2.17c
2.22bc
2.05d
2.32ab

-
-
-
-

1165.00bcd
1160.00cd
1336.00ab

1277.00abcd
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تـوان برتري شاخص وزنی بنیه گیاهچه رقم اکاپی را  مـی 

نسـبت داد، زیـرا    این رقـم دردرصد)96به قوه نامیه باال (

نامیـه در وزن خشـک   این شاخص از حاصل ضـرب قـوه   

شــود. بــا توجــه بــه جــدول تجزیــه  گیاهچــه حاصــل مــی

دار اهچه معنـی واریانس، اثر رقم بر شاخص بنیه طولی گی

ــا مصــرف  1نشــد(جدول  کیلــوگرم  210). رقــم اکــاپی ب

ــانگین   ــا می ــار ب ــروژن در هکت ــا   1378نیت ــم ب ــین رق و هم

ــانگین   140دریافــت  ــا می ــار ب ــروژن در هکت کیلــوگرم نیت

به ترتیب داراي بیشترین و کمترین شاخص طـولی   1098

  ).2بنیه گیاهچه بودند (جدول 

از نظـر صـفت    (n=0)هدبا توجه بـه ایـن کـه تیمـار شـا         

ــه ــی پارامترهــاي مربــوط بــه آزمــون      زنــیجوان     و برخ

 ري را دارا بـود و تـ زنی استاندارد وضـعیت مطلـوب  جوانه

 هـا کـه تیمـار        نیز با در نظرگـرفتن نتیجـه مقایسـه میـانگین    

کیلــوگرم در هکتــار از نظــر  210مصــرف کــود نیتــروژن 

ادیر را طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچـه بیشـترین مقـ   

نسبت بـه سـایر تیمارهـاي مقـدار مصـرف کـود نیتـروژن        

در  توان این طور استدالل کرد که بهتـر اسـت  داشت، می

 شود از دادن کود نیتروژن استارتر خودداريمزارع کلزا 

 یخـوب بزنـی مطلـوب گیـاه در زمـین     تا اسـتقرار و جوانـه  

صورت گیرد و سپس به دادن کـود در مواقـع مـورد نیـاز     

  .گردد دامکلزا اق
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