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  )Brassica napus(شدن دانه بر بنيه بذر كانوال   دوره پربرتأثير تاريخ كاشت 
  

  1داوردوست  و فاطمه مير3، ابوالفضل فرجي2، افشين سلطاني1مهشيد نيكوبين*
 دانشگاه استاد گروه زراعت،2،  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،زراعتگروه ارشد  دانشجوي كارشناسي1

   گلستان استان و منابع طبيعيعضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي3، و منابع طبيعي گرگان علوم كشاورزي
  25/1/88:  ؛ تاريخ پذيرش 21/8/86: تاريخ دريافت

 
  1چكيده
شت طي دوره پرشدن دانه بر بنيه بذر كانوال، آزمايشي در سال منظور بررسي تأثير تاريخ كا به

 و 401هايوال (دو رقم كانوال .  در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد اجرا شد1384-85زراعي 
اساس طرح  بر)  اسفند15 بهمن، 15 دي، 15 آذر، 15 آبان، 15(در پنج تاريخ كاشت ) 003اس  آرجي

زني  هاي جوانه براي ارزيابي بنيه بذر از آزمون. قايسه قرار گرفتند تكرار مورد م3اسپليت پالت در 
نتايج نشان داد كه تأخير در كاشت از . استاندارد، سرعت رشد گياهچه و هدايت الكتريكي استفاده شد

. دانه، كيفيت بذر و عملكرد دانه كانوال شد شدن دانه، وزن هزار  آبان باعث كاهش طول دوره پر15
زني،   آبان باعث كاهش درصد جوانه15بذر نشان داد كه در هر دو رقم، تأخير در كاشت از آزمون بنيه 

زني، تعداد گياهچه نرمال، وزن خشك گياهچه و افزايش هدايت  زني، يكنواختي جوانه سرعت جوانه
 زني بذر شرايط محيطي مانند دماي هوا طي دوره پرشدن دانه بر صفات مربوط به جوانه. الكتريكي شد
توان تنها از بذور كانوال حاصل از تاريخ كشت مطلوب جهت كشت در سال  بنابراين مي. مؤثر بودند

  .بعد استفاده كرد
  

   بنيه بذر شدن دانه،كانوال، تاريخ كاشت، دوره پر: هاي كليدي واژه
  

                                                 
 m.nikoobin@gmail.com :  مسئول مكاتبه*
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  مقدمه
  كنندگان ليددليل مرغوبيت روغن و كنجاله مورد توجه تو هاي روغني، كانوال به امروزه در بين دانه

سرعت در حال گسترش هاي مختلف جهان به  شت آن در كشورهاي روغني قرار گرفته است و ك دانه
استفاده از بذوري با  حصول عملكرد باال در گياهان زراعي از جمله كانوال به). 2000 احمدي،(است 

راي اطمينان از استقرار كيفيت باالي بذر ب. زني بستگي دارد بذر و جوانه 1كيفيت مطلوب از نظر بنيه
بنابراين بذر مورد استفاده بايد داراي قوه ناميه و بنيه بااليي . باشد  مناسب گياهان زراعي ضروري مي

شدن سريع و   كننده پتانسيل بذر براي سبز بنيه بذر مجموع خصوصياتي از بذر است كه تعيين. باشد
بنيه ). 1980 ،دونالد مك(باشد  ايط مزرعه مييكنواخت و نمو طبيعي گياهچه تحت دامنه وسيعي از شر

از قبيل تناوب خشكي و ) 1980دالوچ، (تأثير شرايط محيطي در طي نمو بذر و رسيدگي  بذر تحت
گاستا و (و عوامل ژنتيكي ) 1994كاستيلو و همكاران، (رطوبت، دماهاي باال، رطوبت باال و بارندگي 

تأثير  مستقيم تحتطور مستقيم و غير يه بذر ممكن است بهچنين بن هم. گيرد قرار مي) 2003همكاران، 
   ).1993 ،كولبير(ها و آفات قرار گيرد  بيماري

بيان كردند كه شرايط آب و هوايي نامساعد در طول دوره نمو و ) 1980(تكروني و همكاران 
دند كه شرايط گزارش كر) 1981(چنين سدياما و همكاران  هم. كاهد رسيدگي دانه، از بنيه بذر سويا مي

. محيطي پس از رسيدگي فيزيولوژيك و قبل از تاريخ برداشت، تأثير مهمي بر كيفيت بذر سويا دارد
دريافتند بذور سويايي كه در زمان رسيدگي فيزيولوژيك با خشكي و گرما ) 1965(گرين و همكاران 

. يابد  مزرعه كاهش ميها دردر شرايط آزمايشگاه و سبز شدن آنها  زني آن  جوانه شوند، مواجه مي
هاي گرما و  هاي خود تحت عنوان تأثير چروكيدگي بذر ناشي از تنش در بررسي) 1993(فرانكانتو 

شدن دانه بر كيفيت بذر سويا نشان دادند كه با افزايش چروكيدگي، درصد  طي دوره پرخشكي در 
 درصد چروكيدگي 50 بيش از ها نشان داد كه بذرهاي با يابد و نتايج نهايي آن ي كاهش ميزن جوانه

انجام دادند گزارش كردند كه ) 1989(همكاران  در تحقيقاتي كه آدام و. باشد براي كاشت مناسب نمي
هاي  نسبت به تاريخ كاشت)  آوريل30(هاي زودتر  طور معمول بذور توليد شده در تاريخ كاشت به

هاي  يخ كاشتها بيان كردند كه در تار آن. باشند تري مي داراي كيفيت بذر پايين)  مي30 و 15(ديرتر 
شدن دانه رطوبت نسبي و درجه حرارت باال احتماالً باعث كاهش كيفيت بذر  زودتر در طي دوره پر
در بررسي اثر محدوديت آب ) 1997(گلعذاني و همكاران  قاسمي. ها شده است در اين تاريخ كاشت

                                                 
1- Seed Vigor 
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 درصد 48 تا 24ند كه شرايط تنش آبي كه در مزرعه بر كيفيت بذور ذرت و سورگوم گزارش نمود
  .زني و بنيه بذر ندارد دهد تأثيري بر جوانه عملكرد دانه را كاهش مي

استان گلستان سطح زير كشت كانوال در حال افزايش است و در اين استان اين گياه در مناطق  در
شدن دانه و ر موقع پرود در نتيجه اين گياه دش ها كشت مي مختلف در دامنه وسيعي از تاريخ كاشت

شود كه ممكن است بر بنيه بذر  بعد از رسيدگي فيزيولوژيك با شرايط محيطي متفاوتي مواجه مي
منظور بررسي اثرات شرايط محيطي در طي دوره پرشدن دانه بر  بنابراين اين تحقيق به. گذار باشد تأثير

  .بنيه بذر كانوال انجام شده است
  

  ها مواد و روش
صورت   به1384-85اي اين تحقيق در ايستگاه تحقيقات كشاورزي گنبد در سال  هآزمايش مزرع

 15(آزمايش اسپليت پالت با سه تكرار در شرايط ديم انجام شد، فاكتور اصلي شامل پنج تاريخ كاشت 
هاي هايوال  نام و فاكتور فرعي شامل دو رقم كانوال به)  اسفند15 بهمن و 15 دي، 15 آذر، 15آبان، 
جهت . ها براي اين مطالعه استفاده شد بذرهاي حاصل از اين تاريخ كاشت.  بود3  سا و آرجي 401

هاي مياني، با رعايت حاشيه برداشت   روز پس از رسيدگي فيزيولوژيك رديف2تعيين عملكرد دانه، 
شدند و پس از خشك شدن در مزرعه، با كمباين مخصوص آزمايش كانوال كوبيده شد و در نهايت با 

  . درصد توزين شدند8طوبت معادل ر
مطالعات آزمايشگاهي در آزمايشگاه تحقيقات بذر دانشكده علوم زراعي دانشگاه علوم كشاورزي و 

زني، رشد گياهچه و  هاي جوانه براي ارزيابي بنيه بذر از آزمون. منابع طبيعي گرگان انجام گرديد
استفاده شد  ISTA(1 (آزمايشات بذرالمللي  يكي براساس دستورالعمل انجمن بينهدايت الكتر

  .)1995 ،هامپتن و تكروني(
زني و يكنواختي  زني، سرعت جوانه  از اين آزمون براي ارزيابي حداكثر جوانه:زني آزمون جوانه
متر   سانتي45×30 اليه حوله كاغذي به ابعاد 3 بذر در داخل 50منظور از هر تيمار  بدين. استفاده شد

. تاريكي گذاشته شد گراد و  درجه سانتي20ها در داخل انكوباتور در دماي  هقرار گرفت و سپس حول
ها و جلوگيري از آلودگي با قارچ از  منظور آبياري حوله به.  تكرار استفاده شد3براي هر تيمار از 
مدت   نوبت به2زده روزانه و در هر روز  شمارش بذور جوانه.  در هزار استفاده شد1محلول ويتاواكس 

                                                 
1- International Seed Testing Association 
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. متر بود  ميلي2ها بيشتر از  چه آن  زده محسوب شدند كه طول ريشه   جوانه بذوري. وز انجام شد ر7
از طريق اين برنامه منحني پيشرفت درصد .  استفاده شدGermin1زني از برنامه  براي ارزيابي جوانه

ن از كاشت ها، زما سپس از اين منحني. ترسيم شد) حسب ساعتبر(زني تجمعي در مقابل زمان  انهجو
زني و  حداكثر جوانه) D90( درصد 90و ) D50( درصد 50، )D10( درصد 10بذر تا رسيدن به 

  : محاسبه شد2 و 1هاي  زني از رابطه انهزني و سرعت جو يكنواختي جوانه
)1                                               (             D10-D90 = زني  يكنواختي جوانه)GUساعت (  
)2                                                (                1/D50 =زني  سرعت جوانه)R50در ساعت (  

  

ها  اين حوله. هاي كاغذي استفاده شد در اين آزمون همانند آزمون قبل، از حوله: آزمون رشد گياهچه
هاي نرمال در  شمارش گياهچه. تند تكرار قرار گرف3گراد در انكوباتور در   درجه سانتي20در دماي 

ها از گياهچه نرمال جدا شد و مجموع  در شمارش روز هفتم قسمت لپه. روز چهارم و هفتم انجام شد
ها در داخل آون در دماي  نمونه. چه هر تكرار از هر تيمار در داخل پاكت قرار گرفت  ساقه چه و ريشه

  . گرم وزن شد001/0ها با دقت  پس وزن نمونه ساعت خشك شد و س48مدت  گراد به  درجه سانتي72
 500ليتر آب مقطر در درون بشرهاي   ميلي250براي انجام اين آزمون مقدار : آزمون هدايت الكتريكي

 ساعت درون انكوباتور 24مدت  ليتري ريخته و سر هر بشر با پالستيك پوشانده شد و بشرها به ميلي
 عدد 25 ساعت براي هر تيمار در هر تكرار تعداد 24پس از . گراد قرار گرفت  درجه سانتي20با دماي 

ها داخل بشرهاي حاوي آب مقطر ريخته   گرم توزين شد و سپس بذر01/0بذر با ترازويي با دقت 
ها   ساعت، هدايت الكتريكي تيمار24شد، مجدد دهانه بشرها با پالستيك پوشانده شد و بعد از گذشت 

  .ري شدگي  اندازه2 مترECبا دستگاه 
دست آمده از هر  هاي به و داده) دانه و عملكرد وزن هزار(اي  هاي آزمايش مزرعه  داده  :ها آناليز داده

 L.S.D3 تجزيه شد و مقايسه ميانگين با آزمون) 1998سلطاني،  (SASافزار  تيمار به كمك نرم
اي تقريب واكنش  درصد برآورد گرديد، از رگرسيون ساده خطي بر5محافظت شده در سطح احتمال 

  . رسم گرديدExcelصفات به تاريخ كاشت استفاده شد و نمودارها توسط برنامه 
  

                                                 
  .منابع طبيعي گرگان نوشته شده است دانشگاه علوم كشاورزي و ، استادسلطانيافشين  اين برنامه توسط دكتر -1

2- (HANNA_HI8633) Model 
3- Least Significant Difference 
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  نتايج و بحث
زان بارنـدگي تجمعـي در طـي دوره          ميانگين حداكثر و حـداقل دمـا و ميـ          :عملكرد دانه و اندازه بذر    

ر كاشـت ميـانگين     با تـأخير د   .  نشان داده شده است    1شدن دانه در دو رقم مورد آزمايش در جدول          پر
در هر دو رقم بـا تـأخير در    . حداقل و حداكثر دما افزايش يافت و ميزان بارندگي تجمعي كاهش يافت           

 1شـكل  . شدن دانه كاهش يافت زمان مورد نياز براي تشكيل و پر  تر شد و    تاريخ كاشت نمو گياه سريع    
. دهـد    را نشان مـي    003اس    جيرابطه رگرسيوني عملكرد بذر و تاريخ كاشت را در دو رقم هايوال و آر             

ازاي هـر روز تـأخير در      دست آمـد و در هـر دو رقـم بـه              آبان به  15بيشترين عملكرد در تاريخ كاشت      
خير در  بيان داشت كـه تـأ     ) 2006(افكاري  .  كيلوگرم در هكتار كاهش يافت     25ميزان   كاشت عملكرد به  

تأخير . دانه و تعداد غالف فرعي شدر وزن هزاكانوال، باعث كاهش عملكرد دانه از طريق كاهشكاشت 
برخورد دوران ساقه رفتن و رشد زايشي با دماهاي باال موجود در  در كاشت موجب تسريع نمو در اثر
دهـد كـه منجـر بـه         شدن دانه را كاهش مـي     رشد رويشي رشد و پر    اواسط بهار و اوايل تابستان شده و        

  .گردد نقصان اجزاء عملكرد و كاهش عملكرد دانه مي
  

 در تـاريخ  003 و آرجـي اس  401شدن بذور هـايوال   دما و بارندگي تجمعي در دوره پر حداقل و حداكثر  -1 جدول
  .كاشت اول تا پنجم

  تاريخ كاشت  رقم
  طول دوره

  شدن دانه پر
  حداقل دما

  )گراد درجه سانتي(
  حداكثر دما

  )گراد درجه سانتي(
 تجمعي بارندگي

  )متر ميلي(
  6/84  9/18  8/6  56   آبان15  401هايوال 
  8/64  72/20  8/8  51   آذر15  
  2/64  25/21  82/8  47   دي15  
  5/60  22  5/11  41   بهمن15  
  6/43  22/26  6/14  41   اسفند15  

  4/79  95/19  6/6  59   آبان15  003آرجي اس 
  4/62  36/20  43/9  53   آذر15  
  73  48/21  9/8  49   دي15  
  4/54  6/23  6/11  39   بهمن15  
  5/43  37/26  6/14  40   اسفند15  
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  روز از اول فروردين
  .كشت ديم  و تاريخ كاشت در003اس   و آرجي401 رابطه رگرسيوني عملكرد دو واريته هايوال -1 شكل

  
 اس  و آرجي401دانه و تاريخ كاشت را در دو رقم هايوال   رگرسيوني بين وزن هزار  رابطه2شكل 

زني و رشد گياهچه گياهان مختلف  هاي جوانه ر ويژگيوزن دانه اثرات مهمي ب. دهد  نشان مي003
اي تبعيت كرد  دانه و تاريخ كاشت از يك مدل خطي دو تكه  در هر دو رقم ارتباط بين وزن هزار. دارد

صورت خطي و با  باره به دانه ثابت است و پس از آن يك  وزن هزار تاريخ كاشت چهارم، و تقريباً تا
، 401دانه در رقم هايوال   حداكثر ميزان وزن هزار. ر دو رقم كاهش يافت گرم در روز، در ه03/0شيب 

اظهار داشت كه در ) 1995 ( و همكارانالديبابي.  گرم بود8/2، 003اس   گرم و در رقم آرجي1/3
نتايج اين آزمايش نشان . باشد دانه و عمكرد در گياه پنبه بيشتر مي  هاي زودتر، وزن هزار تاريخ كاشت

وليد شدن دانه در تاريخ كاشت پنجم باعث ت فزايش دما و كاهش بارندگي در طي دوره پرداد كه ا
  .دانه كمتر شد بذرهاي چروكيده با وزن هزار

  

  
  روز از اول فروردين                                       روز از اول فروردين

  

  . و تاريخ كاشت003اس   و آرجي401دانه دو رقم هايوال   واكنش وزن هزار-2شكل 
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دهد كه صفات حداكثر درصد  زني نشان مي نتايج تجزيه واريانس در آزمون جوانه: زني آزمون جوانه
 1هاي مختلف در سطح احتمال  زني بين تاريخ كاشت زني و يكنواختي جوانه زني، سرعت جوانه جوانه

با تأخير در ). 2جدول (بود دار ن ها معني داري وجود داشت، ولي اثر متقابل آن درصد اختالف معني
تا تاريخ ). 3شكل (اي كاهش يافت  صورت يك مدل خطي دوتكه زني به كاشت حداكثر درصد جوانه

بعد   درصد بود ولي از تاريخ كاشت دوم به 94زني ثابت و  حداكثر درصد جوانه) آذر 15( كاشت دوم
هاي خود  در بررسي) 1993(انكانتو فر.  در هر روز كاهش يافت3/0ميزان  زني به حداكثر درصد جوانه

  .كيدگي و كاهش وزن بذر كاهش يافتزني بذور با افزايش چرو دريافت كه حداكثر درصد جوانه
 

 
 روز از اول فروردين

  

  .كانوال زني بذور برداشت شده و تاريخ كاشت در  واكنش حداكثر درصد جوانه-3شكل 
  

هاي اول تا پـنجم    در تاريخ كاشت    مجموع مربعات صفات مورد ارزيابي بذور برداشت شده از گياه مادري           -2جدول  
  ).زني، آزمون رشد گياهچه و هدايت الكتريكي آزمون جوانه (

 منابع تغيير
  درجه
 آزادي

  حداكثر
درصد 

 زني جوانه

سرعت 
  زني جوانه

 )در ساعت(

  يكنواختي
زني  جوانه

 )ساعت(

  تعداد 
   نرمالگياهچه

وزن خشك 
  نرمال گياهچه

هدايت 
  الكتريكي

 34/2712**  54/3** 53/2738**  47/4846**  000098/0**  33/3014**  4  تاريخ كاشت
  a 10  33/221  000047/0  92/466  140  36/1  626خطاي 
 87/0*  127/0  03/0  95/60  000021/0*  53/8  1  رقم

  27/105  026/0 5/0  36/534  00017/0  46/83  4  رقم×تاريخ كاشت
  175  54/0  07/2  83/1756  000030/0  128  10  اشتباه آزمايشي

  .صد در5 دار در سطح احتمال معني*                    . درصد1دار سطح احتمال  معني**
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اي   اس از يـك مـدل خطـي دوتكـه           زني به تأخير در كاشت براي رقم آرجـي          واكنش سرعت جوانه  
ثابت و در باالترين حـد خـود   ) دي 15(ا تاريخ كاشت سوم زني ت سرعت جوانه). 4شكل (تبعيت كرد 

زني از تاريخ كاشت سوم به بعـد بـا            سرعت جوانه .  باقي ماند و پس از آن كاهش يافت        032/0ميزان   به
صـورت خطـي و بـا شـيب           زنـي بـه      سرعت جوانه  401هايوال   در رقم .  كاهش يافت  000088/0شيب  

  .كاهش يافتهر روز تأخير در كاشت ازاي   به00003/0
  

  
 روز از اول فروردين

  .زني بذور برداشت شده و تاريخ كاشت در ارقام كانوال  واكنش سرعت جوانه-4شكل 
  

هاي محيطي وارد شده در دوره  دليل شرايط نامساعد بذر در اثر تنش زني به كاهش در سرعت جوانه
 . كوتاه شدن دوره پرشدن دانه استدليل پرشدن دانه و افزايش چروكيدگي بذر و كاهش اندوخته غذايي به

 است و بذور ريزتر 401هايوال  دانه كمتري نسبت به رقم  داراي وزن هزار003اس  رقم آرجي
دليل بيشتر بودن نسبت  تر دارند كه اين موضوع به زني بيشتري نسبت به بذور درشت سرعت جوانه
تر صورت بگيرد و در  ر سريعشود جذب آب در بذور ريزت ها است كه باعث مي  آن سطح به حجم
 رابطه رگرسيوني بين يكنواختي 5 شكل .)2004سلطاني و همكاران، (تر جوانه بزنند  نتيجه سريع

شود ارتباط بين تاريخ كاشت و  طور كه مشاهده مي همان. دهد زني و تاريخ كاشت را نشان مي جوانه
زني   تاريخ كاشت دوم يكنواختي جوانهتا. اي خطي پيروي كرد زني از يك مدل دوتكه يكنواختي جوانه

 ساعت 39/0 ساعت باقي ماند ولي با تأخير در كاشت با شيب -28ثابت و در باالترين حد خود يعني 
دليل  له بهأاين مس. زني افزايش يافت بر روز كاهش يافت، يعني مدت زمان از شروع تا پايان جوانه
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هاي كشت  شدن دانه در تاريخگي كمتر طي دوره پر باال و بارندشرايط نامساعد محيطي مانند دماي
  ).1جدول  ( است سوم، چهارم و پنجم

  

  
  روز از اول فروردين

  

  .در كانوال زني بذور برداشت شده و تاريخ كاشت  واكنش يكنواختي جوانه-5شكل 
  

ت هاي كاش حاكي از اين است كه بين تاريخ) 2جدول (نتايج تجزيه واريانس : آزمون رشد گياهچه
دار از نظر تعداد گياهچه نرمال و وزن خشك گياهچه نرمال وجود داشت ولي اثرات  اختالف معني

 85ميزان  با تأخير در كاشت درصد گياهچه نرمال تا تاريخ كاشت چهارم به. دار نشد ها معني متقابل آن
  ).6شكل ( بر روز كاهش يافت 66/0صورت خطي و با شيب  درصد ثابت ماند و پس از آن به

 

 
  

  روز از اول فروردين
 .ده و تاريخ كاشت در ارقام كانوال واكنش درصد گياهچه نرمال بذور برداشت ش-6 شكل
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گرم بود و سپس با   ميلي50وزن خشك گياهچه نرمال تا تاريخ كاشت چهارم ثابت و در حدود 
). 7شكل  (گرم بر روز كاهش يافت  ميلي0004/0افزايش تاريخ كاشت وزن خشك گياهچه با شيب 

باالتر . دانه اين ارقام است روند درصد گياهچه نرمال و وزن خشك گياهچه نرمال مشابه وزن هزار
هاي نرمال بيشتر با وزن خشك باالتر شد و با تأخير در كاشت  بودن وزن دانه منجر به تشكيل گياهچه

هاي نرمال   گياهچههاي نرمال و وزن خشك دانه، درصد گياهچهدنبال آن كاهش در وزن هزار و به
دليل كاهش بنيه بذر  تواند به دانه ميدليل كاهش وزن هزار كاهش درصد گياهچه نرمال به. كاهش يافت
سديك و ). 1984ياكليچ، (شدن بذرها رخ داد هاي محيطي در طول دوره پر دنبال وقوع تنش باشد كه به
سيدگي بذر سويا، باعث كاهش هاي باال در طول ر گزارش كردند كه درجه حرارت) 1980(گودوين 

نتيجه گرفتند كه تنش خشكي وارد ) 1997(فوگروكس و همكاران . شود هاي نرمال مي تعداد گياهچه
هاي نرمال از بذور  به گياه مادري در نخود سبز در طول دوره گلدهي، باعث كاهش درصد گياهچه

  .شود برداشت شده مي
  

  
  روز از اول فروردين

  

  .خشك گياهچه نرمال بذور برداشت شده و تاريخ كاشت در ارقام كانوال واكنش وزن -7 شكل
  

هاي  حاكي از اين است كه بين تاريخ) 2جدول (نتايج تجزيه واريانس : آزمون هدايت الكتريكي
 درصد وجود دارد ولي اثرات 1داري از نظر هدايت الكتريكي در سطح احتمال  كاشت اختالف معني

 8شكل   با توجه به. دار بود اثر رقم از نظر هدايت الكتريكي معني. شده استدار ن ها معني متقابل آن
صورت يك رابطه خطي كاهشي   الكتريكي با تأخير در كاشت به توان دريافت كه افزايش هدايت مي
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 و 401زيمنس بر متر در روز براي رقم هايوال   دسي22/0براي هر دو رقم است و ميزان اين كاهش 
افزايش هدايت الكتريكي بذور حاصل .  بود003اس  س بر متر در روز براي رقم آرجيزيمن  دسي18/0

كند كه تنش  از گياهاني كه در طي دوره رشد تحت تنش خشكي قرار گرفتند اين مطلب را بيان مي
  .شود خشكي باعث كاهش سالمت غشا و افزايش چروكيدگي بذور مي

  

  
  روز از اول فروردين

  

  .هدايت الكتريكي در ارقام كانوال اشت بر اثر تاريخ ك-8 شكل
  

هاي تأخيري باعث افزايش هدايت الكتريكي و كاهش بنيه  شرايط نامساعد محيطي در تاريخ كاشت
هاي تأخيري داراي هدايت الكتريكي بيشتري نسبت  بذور ريزتر حاصل از تاريخ كشت. شود بذور مي

هاي داراي بنيه ضعيف با خروج  دانه.  اول هستندهاي به بذور حاصل از گياهان مادري در تاريخ كاشت
  .ضعيف از خاك داراي تراوش و قابليت هدايت الكتريكي زيادي هستند

  
  گيري نتيجه

صورت خطي كاهش يافت ولي وزن   آبان به15در اين تحقيق عملكرد با تأخير در كاشت از 
 بهمن ثابت بود و 15 كاشت خشك گياهچه نرمال تا تاريخ دانه، درصد گياهچه نرمال و وزن هزار

صورت   آذر ثابت بود و بعد از آن به15زني تا تاريخ كاشت  زني، يكنواختي جوانه حداكثر درصد جوانه
توان  بنابراين مي. دانه هماهنگي داشت روند اين صفات با روند وزن هزار.خطي كاهش يافت
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گيرد و الزم است  اريخ كاشت قرار ميتأثير ت گيري نمود كه كيفيت بذر برداشت شده كانوال تحت نتيجه
  .به اين نكته در توليد بذر اين گياه در شرايط محيطي اين مطالعه توجه شود
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Abstract1 

In order to study the effect of sowing date during seed filling period on canola 
seed vigor, an experiment was conducted at Agriculture Research Station of Gonbad 
during 2005-2006. Two cultivars of canola (Hyola401 and RGS003) were sown in 
five sowing dates, and compared based on split plot design in 3 replications. 
Standard germination, seedling growth rate and electrical conductivity tests were 
used to evaluate seed vigor. The results showed that seed fill duration, 1000-seed 
weight, seed quality, and seed yield of canola were decreased with a delay in sowing 
date from 15 Aban. Seed vigor treats were affected by environmental conditions, 
such as air temperature, during seed filling period. The seed test result revealed that, 
in both cultivars, delaying in sowing date from 15 Aban, caused decrease in 
germination percentage, germination rate, uniform germination, number of normal 
seedling, seedling dry weight, and increase in electrical conductivity. Therefore, just 
canola seeds from optimum sowing date can be used to sown in the next year. 
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