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  رقم گلرنگ  2هاي رشد گياهچه  زني و ساير مولفه تأثير فرسودگي بذر بر جوانه

  

  4اله فتحي ، قدرت3، علي سليماني2، محمد حسام شاهرجبيان*1مهدي خوشخرام
دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه كشاورزي و 2دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان، *1

، عضو هيئت علمي گروه زراعت و اصالح نباتات دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسالمي واحد 3ع طبيعي رامين خوزستان، مناب
  .استاد دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان4.خوراسگان

 M.khoshkharam@khuisf.ac.ir واحد 2 آبلوك ،3 نسترن يكو اسپادانا، شهرك ،3 آبشار ابانيخ اصفهان،،  مهدي خوشخرام،  *

 

  چكيده
 4هاي  زني و رشد اوليه گياهچه بر پارامترهاي مربوط به جوانه) آزمون پيري تسريع شده(به منظور بررسي اثرات تنش فرسودگي بذر      

اين مطالعه به . طراحي شد 1388و منابع طبيعي رامين خوزستان در پاييز سال رقم گلرنگ آزمايشي در آزمايشگاه بذر دانشگاه كشاورزي 
سطح، تعداد  4فاكتور دماي فرسودگي در  3تيمارهاي آزمايشي شامل . تكرار انجام شد 3صورت فاكتوريل در قالب طرح كامل تصادفي با 

نتايج آزمايش نشان داد كه تنش فرسودگي بذر بر روي . ودهاي اليت و زرقان ب رقم گلرنگ با نام 2سطح و  4روزهاي در معرض دما در 
رقم اليت در . چه تأثير گذار بود چه و ريشه چه و وزن ساقه چه و ريشه زني، طول ساقه موارد آزمايشي بخصوص درصد و سرعت جوانه

. باشد دهنده كيفيت باالي بذر آن مي تر بود كه اين مورد نشان داري مناسب بسياري از صفات آزمايشي نسبت به رقم زرقان به طور معني
  .همچنين با توجه به نتايج اين آزمايش مشخص شد كه رقم اليت بيشترين و رقم زرقان كمترين مقاومت به شرايط انبارداري را دارا هستند

  .زني، فرسودگي بذر، گلرنگ آزمون پيري تسريع شده، جوانه: واژگان كليدي
  

  مقدمه 
ها در طول مدت  ها به دليل زوال بسيار سريع آن ابطه با كشاورزي، نگهداري بذور روغني و انبارداري آنيكي از مشكالت در ر     

هاي آزاد دانست  توان ناشي از پراكسيداسيون اسيدهاي چرب روغن اين بذور به دليل حمله راديكال اين مورد را مي. باشد انبارداري مي
لذا هدف از اين آزمايش ). 2006الياس و همكاران، (گردند  ، بذور به سرعت فرسوده ميبا افزايش دما، رطوبت). 2001دونالد،  مك(

  . باشد هاي مربوط به رشد ارقام گلرنگ مي زني و مولفه بررسي اثرات فرسودگي بذر بر جوانه
  

  ها مواد و روش
زي و منابع طبيعي رامين انجام شد كه به در آزمايشگاه بذر دانشكده كشاورزي دانشگاه كشاور 1388اين تحقيق در پاييز سال      

ارقام ( Vسطح و  4در ) تعداد روزها در معرض دما( Dسطح  4و در ) دماي فرسودگي( Tفاكتور شامل  3صورت فاكتوريل با 
ه ب 4Tو  1T ،2T ،3Tتيمارهاي آزمايشي شامل دماهاي . تكرار اجرا شد 3سطح در قالب طرح پايه كامل تصادفي با  2در ) گلرنگ
روز و دو رقم  4و  3، 2، 1به ترتيب  4Dو  1D ،2D ،3Dزمان اجراي درجه حرارت  4گراد و  درجه سانتي 75و  50، 40، 25ترتيب 

ها براي اعمال تيمارهاي  عدد بذر در هر پترديش قرار داده و اين پترديش 50در هر تكرار تعداد . گلرنگ اليت و زرقان بودند
را ) پايين(بذور را بر روي تورهايي قرار داده و در طبقات انكوباتور گذاشته و طبقات انتهايي . ر گرفتندفرسودگي درون انكوباتور قرا

پس از اعمال تيمار، در اتاق با كنترل حرارت انتقال يافته و براي اجراي . ايجاد گردد) درصد 80(با ظروف آب پر كرده تا رطوبت الزم 
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در آخرين . ها ادامه پيدا كرد زده شمارش گرديد و اين كار تا زمان ثابت شدن تعداد جوانه انهزني، هر روز تعداد بذور جو تست جوانه
كش مدرج  ها با استفاده از خط چه چه و ريشه نمونه به طور كامالً تصادفي انتخاب و طول ساقه 5روز شمارش بذورف از هر پترديش 

هاي مخصوص  هر پترديش به طور جداگانه شمارش و در داخل پاكت ها درون چه چه و ريشه وزن خشك ساقه. گيري گرديد اندازه
 48گراد قرار داده شده و پس از  درجه سانتي 60قرار داده شده و تعداد هر يك بر روي آن درج گرديد، و در داخل آون با دماي 

براي محاسبه شاخص قدرت . گيري شد اندازه 0001/0ساعت بيرون آورده شده و وزن محتويات هر پاكت با ترازوش با حساسيت 
زني با استفاده از روش ماگوئر محاسبه  همچنين سرعت جوانه. زني نهايي و طول گياهچه استفاده شد بذر از حاصلضرب درصد جوانه

  . زده بر كل بذرهاي هر پتريديش محاسبه شد زني نيز از تقسيم كردن تعداد بذور جوانه درصد جوانه. صورت گرفت
  

  نتايج و بحث
با توجه به نتايج حاصل از تجزيه واريانس مشخص گرديد كه در شرايط عادي و فرسودگي بذر بين دو رقم آزمايشي از نظر      

و  83زني نهايي در رقم اليت و زرقان به ترتيب برابر با  براساس اين نتايج درصد جوانه. دار وجود دارد زني تفاوت معني درصد جوانه
درجه  25زني مشاهده گرديد، به طوريكه دماي  داري بين تيمارهاي اعمال دما بر درصد جوانه نيهچنين تفاوت مع. درصد بود 70

زني را به خود  روز نيز بيشترين درصد جوانه 4بيشترين تعداد روز در معرض دما يعني . زني را از خود نشان داد بيشترين جوانه
زني  تيمار شاهد دما نيز بيشترين سرعت جوانه. داري مشاهده نشد معني بين دو رقم آزمايشي يعني اليت و زرقان تفاوت. اختصاص داد

زني باالتر بيانگر  سرعت جوانه. زني را از آن خود كرد روز معرض دما نيز باالترين سرعت جوانه 2و  1تيمار . را به خود اختصاص داد
مشخص گرديد كه بين ارقام آزمايشي  2و  1يگور در رابطه با شاخص و. باشد تر و قدرت باالتر بذور آزمايشي مي كيفيت مطلوب
داري در  همچنين تفاوت معني. داري وجود دارد، به طوريكه رقم اليت بيشترين شاخص ويگور را به خود اختصاص داد تفاوت معني

چه  دار طول ريشهتواند به علت نوسانات در مق دار نشد كه مي اعمال تيمار درجه حرارت و تعداد روز در معرض تنش فرسودگي معني
  . چه در تيمارهاي مختلف باشد و ساقه

  
  . 2، ويگور 1چه، ويگور  چه و ساقه چه، وزن ريشه چه و ساقه زني، طول ريشه زني، سرعت جوانه مقايسات ميانگين درصد جوانه - 1جدول 
درصد   دما

  زني جوانه
سرعت 

  زني جوانه
طول 
  چه ريشه

وزن   چه طول ساقه
  1000×چه ريشه

وزن 
  1000×چه ساقه

  2ويگور   1ويگور 

  ab85  a14  a8/1  a22/1  a75/0  a16/2  a65/2  b5/2  درجه 25
  ab83  a14  a7/1  a1  a2/1  a5/2  a3/2  b6/2  درجه 40
  c70  b5/9  a6/1  a9/0  a6/0  a2/2  a65/1  c9/1  درجه 50
  b78  b9/9  a57/1  a9/0  a77/0  a1/2  a8/1  b2/2  درجه 75

  a98  a5/17 a00/2 a9/0 a6/0 a8/2  a9/2  a3/3 شاهد
  ).P> 01/0(درصد انجام شد  1مقايسات ميانگين با آزمون دانكن در سطح احتمال 

  

  كلي گيري نتيجه
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افزايش دما و تعداد روز در معرض . دار بودند زني و رشد اوليه گياهچه گلرنگ معني عامل مطالعه شده بر خصوصيات جوانه 3هر      

اما رقم اليت مقاومت بيشتري نسبت به زرقان از خود نشان . ه كاهش صفات آزمايشي گرديدداري منجر ب تنش فرسودگي به طور معني
  . تواند بيانگر مقاومت به بيشتر به شرايط انبارداري باشد داد كه مي
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Abstract 
 
     In order to evaluate the effects of accelerated aging test on germination and growth traits of 
safflower cultivars (Brassica napus L.), an experiment was conducted in 2009 at Ramin Agriculture 
and Natural Resources. The experiment was carried on factorial based on complete randomized 
design with 3 replications. Treatments included of T, as aging temperature in 4 levels, D as days of 
aging and V (Elite and Zarghan). Results showed that all 3 factors studied in this experiment can 
determine the quality of safflower seed lots. In this study, Elite cultivar had better vigor and 
characteristics especially in deterioration conditions than Zarghan cultivar and it can be suggested 
that this cultivar has better performance in storage suitation. 
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