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 بررسی میزان ارتباط بین آزمون هاي آزمایشگاهی و قدرت سبز شدن ارقام کلزا 
 ) Brassica napus( در شرایط مزرعه  

  

  1ابوذر اسدي و 2*، رضا توکل افشاري1، یوسف سده1محسن جمالی

 دانشگاه تهرانپردیس کشاورزي و منابع طبیعی ارشد زراعت  یکارشناس آموختگانانش د .1

 اورزي دانشگاه فردوسی مشهددانشکده کش استاد گروه زراعت و اصالح نباتات  .2
  

  چکیده
آزمایشی  شرایط مزرعه در گیاهچه استقرار و شرایط آزمایشگاهی در بذر قدرت هاي بین آزمون رابطه بهترین تعیین و مطالعه منظور به

 بذر قدرت ي مختلفها آزمون اول، مرحله در. شد انجام زرفام و گل ساري ،RG003 هاي نام به کلزا رقم سه بذر روي بر و مرحله دو در
در . شد اجرا تکرار سه در تصادفی کامالً طرح قالب در الکتریکی هدایت و پیري تسریع زنی، جوانه سرعت استاندارد، زنی جوانه شامل

ارقام نشان داد که بین  نتایج. اجرا گردید تکرار سه و در رقم سه بر روي تصادفی کامل هاي بلوك قالب در اي مزرعه آزمایشی دوم، مرحله
. نداشت آماري وجود داري از لحاظ معنی اختالف گیاهچه رشد سرعت و استاندارد زنی جوانه مختلف کلزا از نظر صفاتی همچون درصد

 تأثیرگذار نبود. اما، پس ارقام الکتریکی هدایت و گیاهچه طول گیاهچه، خشک وزن بر صفات ساعت 24به مدت  پیري تسریع همچنین،
 الکتریکی، هدایت زنی، جوانه سرعت نظر از مختلف کلزا ارقام بین گراد سانتی درجه 41 دماي در ساعت 48 و 24دت تسریع پیري به م از

هاي  پس از انجام تجزیه رگرسیون، از جمله بهترین آزمون. داشت وجود داري آماري معنی اختالف زنی جوانه درصد و گیاهچه طول
استاندارد،  زنی جوانه الکتریکی، هدایت  توان به آزمون ایی می ه کلزا در شرایط مزرعهبینی درصد سبزشدن گیاهچ قدرت بذر جهت پیش

 تسریع ساعت 48 و 24 از پس گیاهچه طول ساعت تسریع پیري، 48گیاهچه بعد از  خشک وزن ساعت ، 48 و 24تسریع پیري به مدت 
 آمیزي جهت توان به طور موفقیت ها می از این آزمون این،پیري) اشاره کرد. بنابر تسریع ساعت 24 از پس الکتریکی هدایت پیري و

  .  در شرایط مزرعه استفاده نمود کلزا گیاهچه درصد سبزشدن بینی پیش
   

  بینی سبزشدن، تسریع پیري، کلزا استقرار گیاهچه، پیش کلمات کلیدي:
  

  مقدمه
و  روغنی از جمله گیاهان )Brassica napus L( کلزا

 کشورهاي از بسیاري دي درزیاد اقتصا اهمیت با
 چرب اسیدهاي کم شود. محتواي محسوب می جهان

 اي گسترده طور به از آن اشباع در روغن تولید شده
شده  پذیرفته تغذیه توسط کارشناسان و متخصصین

 ترینـبیش ز). این گیاه ا,Soledade et al 2008 (است 
 مـمهنی روغگیاهان  بین درروغن  ساالنه تولید زانـمی

 نخل و سویا از پس و باشد می وردارـبرخ انـجه
 ,Downey) تولید قرار دارد ومـس اهـجایگ در یـروغن

1990, Al-barrak, 2006) 
 کشاورزي گذار در هاي تأثیر نهاده ترین مهم بذر از

 کیفیت که معتقدند کشاورزي کارشناسان. باشد می
 در و بوده خوب کشاورزي یک معرف بذر باالي

 عملکرد گیاه نامرغوب، ذرهايب داشتن صورت
به حداکثر  هاي نهاده بهترین از استفاده با زراعی حتی

 Naderidarbaghshahi andمقدار خود نخواهد رسید (



    و همکاران جمالی                                                                                                                                                                         64 

Bahari, 2012 از آنجایی که یکی از بزرگترین .(
مشکالت کلزا براي تولید و عملکرد باال عدم استقرار 

امناسب یکنواخت گیاه کلزا در شرایط آب و هوایی ن
. بنابراین، به منظور به )Mwale et al, 2003(باشد  می

حداکثر رساندن عملکرد، دستیابی به یک تراکم 
 ,Artola et al(باشد  مطلوب از گیاه ضروري می

یک راه حل مناسب براي رسیدن به این هدف  ).2004
. )Perry, 1982( استفاده از بذرهایی با بنیه قوي است

ي بذري با کیفیت باال جهت اطمینان ها استفاده از توده
باشد  از استقرار مناسب گیاهچه ضروري می

)Makkawi et al, 1999( بنیه بذر یکی از مهمترین .
پارامترهاي کیفیت بذر محسوب شده و به طور بالقوه 
بر عملکرد محصول از طریق استقرار گیاهچه در 

-Ghassemi(گذارد  شرایط نامطلوب تأثیر می

Golezani et al, 2010.( هاي دور، آزمون  از گذشته
هاي اولیه  زنی استاندارد به عنوان یکی از آزمون جوانه

گرفت.  جهت تعیین کیفیت بذر مورد استفاده قرار می
که، این آزمون جهت بررسی کیفیت بذر در  به طوري

 ,ISTA( گیرد شرایط مطلوب مورد استفاده قرار می

تواند گویاي  . اما نتایج آن به ندرت می)1987
چگونگی استقرار بذر در مزرعه باشد و به هر میزان 
که شرایط مزرعه از حالت مطلوب فاصله داشته باشد 
نتایج بدست آمده در آزمایشگاه و استقرار در مزرعه 

 ,Hall et al, 1990( تفاوت بیشتري را نشان خواهد داد

Shah et al, 2002(.  براي جلوگیري از این مشکل
 هاي قدرت بذر مانند آزمون رشد، زمونامروزه آ

آزمون تسریع  سرما، آزمون آزمون هدایت الکتریکی،
بینی وضعیت  منظور پیش به آجر آزمون خرده پیري و

 معرفی شدند. از آنجایی که سبز شدن بذر در  مزرعه
 و آزمایشگاهی مختلف هاي آزمون بین رابطه مطالعه

 لمع مهم در تحقیقات از یکی مزرعه عملکرد

 ,Van Gastel and Pagnotta(بذر است  تکنولوژي

هاي مختلفی در زمینه تعیین قدرت بذر  آزمون ).1996
هاي  ارائه شده است که از جمله می توان به آزمون

هدایت الکتریکی و تسریع پیري در کنجد (در دماي 
ساعت)  48گراد به مدت  درجه سانتی 45

)Bakhshandeh et al, 2012،( تریکی در هدایت الک
، شاخص )Tavakkoli Kakhki et al, 2005(یونجه 

جوانه زنی، تسریع پیري و هدایت الکتریکی در گندم 
)Khan et al, 2010،(  آزمون جوانه زنی استاندارد

 Qasim etهمراه با آزمون جوانه زنی سرد براي نخود (

al, 201045هاي تسریع پیري ( در دماي  ) و آزمون 
ساعت)، هدایت  96به مدت درجه سانتی گراد 

 ,Kaya(الکتریکی و زوال کنترل شده در گلرنگ 

 آزمون هاي روش از برخی چه اشاره نمود. اگر )2014
 محصول در چند موفقیت با و اند یافته توسعه قدرت

 مورد )Tavakkoli Kakhki et al, 2005(زراعی عمده 
ها به طور  گرفته اند، ولی این روش قرار استفاده
ه در کلزا مورد استفاده قرار نگرفته است. با گسترد

توجه به اینکه تخمین میزان و سرعت سبز شدن یکی 
از پارامترهاي ضروري براي تعیین میزان واقعی بذر 

آید، ضروري  مصرفی و کیفیت بذر کلزا به شمار می
است براي هر گیاه و بذر هر رقم مشخص، آزمون و 

اه انجام شده و هاي قدرت بذر در آزمایشگ یا آزمون
ترین آزمون قدرت بذر که  در نهایت مناسب

همبستگی باالیی با سبز شدن در مزرعه دارد انتخاب و 
به عنوان آزمون انتخابی معرفی نمود. بنابراین این 

هاي مختلف سنجش  مطالعه به منظور ارزیابی آزمون
قدرت بذر در پیش بینی سبز شدن بذرهاي ارقام کلزا 

 قدرت سنجش ترین آزمون ناسبو مشخص نمودن م
بذر براي این گیاه زراعی در شرایط مزرعه صورت 

  پذیرفت. 
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  ها مواد و روش
 3 از استفاده با 1392-93 زراعی سال در مطالعه این

 و RGS003 و گل ساري بهاره ارقام شامل کلزا رقم
بینابینی (داشتن حالت روزت ولی بدون نیاز به  رقم

 هاي دانه تحقیقات بخش از که زرفام ورنالیزاسیون)
 بذر و نهال تهیه و اصالح تحقیقات موسسه روغنی

 آزمایشگاه در بودند، شده تهیه کرج در واقع
 مزرعه و نباتات اصالح و زراعت گروه بذر تحقیقات
 طبیعی منابع و کشاورزي پردیس پژوهشی – آموزشی
شد. این مطالعه  انجام کرج در واقع تهران دانشگاه

اي و آزمایشگاهی بود فاز  از مزرعهشامل دو ف
هایی چون آزمون  آزمایشگاهی آن شامل آزمون

جوانه زنی استاندارد، آزمون سرعت و در صد جوانه 
زنی، آزمون سرعت رشد گیاهچه، آزمون هدایت 
الکتریکی آزمون پیري تسریع شده بود. فاز مزرعه اي 
نیز شامل آزمون سبز شدن گیاهچه در مزرعه بود که 

ها به تفسیر در زیر  انجام هر کدام از آزمون روش
  آورده شده است.

   

  زنی جوانه درصد و سرعت آزمون
 زنی جوانه آزمون با مطابق آزمون این در شرایط
 بار یک روز هر بذرها از بازدید. بود استاندارد

 خروج زده بذور جوانه معیار. گرفت صورت
 soltani et( بود بیشتر یا متر میلی 2 اندازه به چه، ریشه

al, 2006 .(از زنی جوانه سرعت محاسبه براي 
 (D50/1) زنی جوانه درصد 50 تا زمان معکوس

)soltani and madah, 2010(  و با استفاده از نرم افزار
Germin  )soltani et al, 2002( شد. استفاده  

  

   شده تسریع پیري آزمون
 در رقم هر از بذر توده جهت انجام این آزمون یک

 آب لیتر میلی 40 حاوي که پالستیکی ظروف داخل

سپس . گرفتند قرار سیمی توري روي بودند و مقطر
 درجه 41 ثابت دما در و شد بسته  کامال ها ظرف درب
 داخل در ساعت 48 و 24 مدت به گراد سانتی

 مورد هاي زمان گذشت پس از. گرفتند قرار انکوباتور
 باال روش با بقمطا و شده خارج ها ظرف از بذرها نظر

 سرعت رشد آزمون, استاندارد زنی جوانه آزمون
  شد. انجام بذور روي بر  گیاهچه

  

   استاندارد زنی جوانه آزمون
 هر بذر از تایی 50 تکرار 3 آزمون این انجام براي

 35×40 ابعاد به اي حوله کاغذ عدد یک روي بر رقم
 روي دیگر با ابعاد مشابه کاغذي با و پیچیده متر سانتی
اي قبل از استفاده  کاغذهاي حوله .شد پوشانده بذرها

جهت ضدعفونی به مدت چهار ساعت اتوکالو شدند. 
 کاغذي هاي حوله رطوبت، کاهش از جلوگیري براي

 و انکوباتور درداخل سپس و گذاشته پالستیک درون
 قرار روز 8 مدت به گراد سانتی درجه 20 دماي در

 رد نظر تعدادو پس از گذشت زمان مو گرفتند
  .)ISTA, 2009( شد شمارش طبیعی هاي گیاهچه

  

  گیاهچه رشد سرعت آزمون
 زنی جوانه آزمون شرایط با مطابق آزمون این

 هاي گیاهچه از هشتم روز در و گردید اجرا استاندارد
 هاي گیاهچه خشک وزن و گیاهچه طبیعی،طول

جهت بدست آوردن وزن  .شد گیري اندازه طبیعی
ساعت در آون و  48آنها را به مدت  خشک گیاهچه،

درجه سانتی گراد قرار داده، سپس با  70در دماي 
رقم اعشار وزن  4استفاده از ترازوي حساس با 

  هاي مورد نظر اندازه گیري شدند. گیاهچه
  

  الکتریکی هدایت آزمون
 هامپتون توسط پیشنهادي روش با مطابق آزمون این

 با) , Hampton and Tekrony, 1995( تکرونی و
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 انجام رقم هر بذرهاي از تایی 100 تکرار 3 از استفاده
 سی سی 500 بشر داخل در توزین از پس بذرها شد

 اضافه مقطر آب سی سی 200 ها آن به و گرفتند قرار
 سپس. شد بسته آلومینیومی فویل با بشرها در و شد

 سانتی درجه 20 دماي در ساعت 24 مدت به بشرها
 نظر مورد زمان گذشت از بعد.  دگرفتن قرار گراد

 با بذر غشاء از مواد تراوش شده الکتریکی هدایت
 متر سانتی بر میکروزیمنس( متر EC دستگاه از استفاده

  .شد گیري اندازه) گرم بر
  

  مزرعه در گیاهچه سبزشدن
 کامل هاي بلوك صورت به آزمایش پایه طرح
سه خط و بر  کرت هر در. بود تکرار 3 با تصادفی

 هایی ردیف روي بر رقم هر از بذر  100وي هر خط ر
 عمق و متر سانتی 40 ردیف فاصله با متر، 5/2 طول به
 ماه فروردین 20 در دستی صورت به متر سانتی 3

 به ها گیاهچه ظهور درصد شمارش. شد کشت
 ها آن تعداد در افزایشی که زمانی تا روزانه صورت
 شمارش مورد هایی گیاهچه. داشت نشد،ادامه مشاهده

 کامل طور به ها آن اي لپه هاي برگ که گرفتند قرار
همچنین قبل از اجراي آزمایش جهت  بود. شده باز

تعیین خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاك اقدام به 
متري گردید و این  سانتی 30نمونه گیري از عمق 

  خصوصیات در جدول زیر آورده شده است.

  
 یی خاك محل آزمایشخصوصیات فیزیکی و شیمیا -1جدول 

Table 1. The physico-chemical properties of the soil  
  اسیدیته
PH 
  

هدایت 
  الکتریکی

EC  
(ds/m)  

  پتاسیم
K  

(mg/kg)  

  فسفر
P  

(mg/kg)  

  Silt سیلت
(%)  

  رس
Clay  
(%)  

 شن
 Sand  
(%)  

  کربن آلی
O.C  
(%)  

  نیتروژن کل
TN  
(%)  

  بافت
Texture 

  

7.9  1.61  110  6.6  38  29  33  0.78  0.08  C.L  
  

  تجزیه و تحلیل آماري
 SAS آماري افزار نرم از استفاده با آماري محاسبات

 LSD آزمون از ها میانگین مقایسه براي و شد انجام 9.1
همچنین جهت  .شد استفاده درصد 5 احتمال سطح در

استفاده   Excel  2010رسم نمودارها نیز از نرم افزار
  شد. 

  
  نتایج و بحث

هاي آزمایشگاهی و  نتایج آزمون 2در جدول 
اي ارقام کلزا ارائه شده است. اختالف معنی  مزرعه

 - 84داري بین ارقام کلزا از لحاظ درصد جوانه زنی (
میلی  07/1 – 23/0درصد)، وزن خشک گیاهچه ( 90

ساعت تسریع  24گرم در روز)، وزن گیاهچه پس از 

میلی گرم در روز) وطول   171/0 – 145/0پیري (
 - 57/10ساعت تسریع پیري ( 24گیاهچه پس از 

متر) وجود نداشت. اگرچه بین ارقام  سانتی 78/13
در  025/0 – 017/0زنی ( کلزا از نظر سرعت جوانه

 26/16 – 63/12ساعت)، هدایت الکتریکی (
 99/19 – 45/16میکروزیمنس)، طول گیاهچه (

ساعت  48و  24متر)، درصد جوانه زنی بعد از  سانتی
درصد، به ترتیب)،  74-14و  80-33/53یع پیري (تسر

ساعت تسریع پیري  48وزن خشک گیاهچه بعد از 
گرم در روز)، طول گیاهچه  میلی 176/0 – 074/0(

 02/10 – 54/2ساعت تسریع پیري ( 48پس از 
ساعت  48و  24متر)، هدایت الکتریکی بعد از  سانتی

 – 83/10و  78/14 – 31/12تسریع پیري (به ترتیب، 



 67  ...                                                                                      بررسی میزان ارتباط بین آزمون هاي آزمایشگاهی و قدرت

میکروزیمنس) و درصد سبز شدن در مزرعه  56/16
داري وجود  درصد) اختالف معنی 33/48-23/72(

زنی تفاوت  داشت. بین ارقام از نظر سرعت جوانه
 RG003اي که رقم  داري وجود داشت به گونه معنی

گل کمترین سرعت  باالترین درصد و رقم ساري
لکتریکی جوانه زنی را داشتند. همچنین نتایج هدایت ا

کمترین هدایت اکتریکی یا  RG003نشان داد که رقم 
گل بیشترین هدایت  نشت مواد ره خارج و رقم ساري

الکتریکی را داشت. نتایج سرعت رشد گیاهچه (وزن 
ساعت تسریع پیري  48خشک و طول گیاهچه) بعد از 

گل نسبت به سایر ارقام بود.  بیانگر برتري رقم ساري
و  24ري هدایت الکتریکی پس گی همچنین با اندازه

 RG003ساعت تسریع پیري مشخص شد که رقم  48
کمترین نشت مواد را نسبت به سایر ارقام داشت. به 

داراي  RG003دهد که رقم  طور کلی نتایج نشان  می
گل داراي  باالترین کیفیت فیزیولوژیک و رقم ساري

باشد. درصد سبز شدن ارقام کلزا  کمترین کیفیت می
درصد بود در صورتی که در  72تا  48رعه بین در مز

درصد بود و این بیانگر این  87آزمایشگاه حدود 
تواند به  زنی استاندارد نمی است که درصد جوانه

خوبی کیفیت فیزیولوژیک ارقام کلزا ارزیابی کند. 
  =64/0شود  نیز مشاهده می 1همانطور که در شکل 

R2 ی استاندارد  به زن بیانگر این است که آزمون جوانه
تواند درصد سبز شدن ارقام کلزا در مزرعه  خوبی نمی

رابطه رگرسیونی  12تا  1بینی کند. در شکل را پیش
هاي آزمایشگاهی با درصد سبز شدن در  بین آزمون

شود.  مزرعه ارائه شده است. همانطور که مشاهده می
همبستگی طول   شود می مشاهده که طور همان

)، وزن خشک گیاهچه 2شکل ( =21/0R2گیاهچه
059/0R2= همچنین وزن خشک گیاهچه 4(شکل،(

) و 9(شکل  =R2 35/0ساعت تسریع پیري 24بعد از 

ساعت  48هدایت الکتریکی اندازه گیري شده بعد از 
( دما و رطوبت باال) (شکل  =R2 21/0تسریع پیري

) با درصد سبز شدن بذور ارقام کلزا در مزرعه 12
توانند صفات مناسبی در  ین صفات نمیناچیز بود. لذا ا

جهت ارزیابی قدرت نامیه بذور کلزا باشند. در حالی 
)، 3(شکل  =R2 79/0که آزمون هدایت الکتریکی

 =R2 73/0ساعت تسریع پیري 24جوانه زنی بعد از 
ساعت تسریع  48)، جوانه زنی بعد از 5(شکل 

 24)، طول گیاهچه بعد از 6(شکل  =R2 75/0پیري
)، طول 7(شکل  =R2 71/0سریع پییريساعت ت

 78/0ساعت تسریع پیري 48گیاهچه بعد از 

R2= ساعت  48)، وزن خشک گیاهچه بعد از 8(شکل
)، هدایت 10(شکل  =R2 72/0تسریع پیري   

 81/0ساعت تسریع پیري 24الکتریکی بعد از 

R2= به نحو مطلوبی توانستند درصد سبز 11(شکل (
آزمون  را پیش بینی کنند.شدن ارقام کلزا در مزرعه 

ها براي  تسریع پیري یکی از پرکاربردترین آزمون
) Modarresi et al, 2002باشد ( تعیین قدرت بذر می

که به خاطر اصول استاندارد شده و تجدیدپذیري 
) وکارایی آن در ارزیابی Tomes et al, 1988نتایج (

پتانسیل انبارداري و همچنین وجود یک رابطه خوب 
بز شدن بذر در مزرعه مود استفاده قرار گرفته با س

ساعت (درصد  48است. نتایج آزمون تسریع پیري در 
زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه) در  جوانه
گراد و رطوبت اشباع نشان داد  درجه سانتی 41دماي 

که ارتباط مطلوبی بین درصد سبز شدن در مزرعه و 
خشک زنی، طول گیاهچه و وزن  درصد جوانه

گیاهچه وجود داشت. آزمون هدایت الکتریکی نیز 
به خوبی توانست سبز شدن ارقام کلزا در مرعه را 

  ). 3پیش بینی کند (شکل 
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گیري شده بعد از  همچنین هدایت الکتریکی اندازه
) به خوبی توانست 11ساعت تسریع پیري (شکل  24

ی کلزا را در مزرعه پیش بیندرصد سبز شدن ارقام 
از آنجایی که خصوصیات یک آزمون سنجش کند. 

 امکان سادگی، سرعت، پائین، بنیه بذر شامل هزینه

 سبز با همبستگی و پذیري تکرار طرفانه، بی قضاوت
 Ghaderi-Far and( باشد داشته مزرعه در شدن

Soltani, 2010  .( بنابراین آزمون هدایت الکتریکی
و هدایت بدون اعمال تنش (دما و رطوبت باال) 

ساعت زوال  24اکتریکی اندازه گیري شده پس از 
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بذور کلزا  با دارا بودن خصوصیات فوق الذکر بهترین 
آزمون براي پیش بینی سبز شدن کلزا تعیین و پیشنهاد 

 در آمیزي موفقیت طور به آزمون این از شود. می

 ,Mattews and Powell( نخود شدن سبز بینی پیش

 سویا و) Khavari et al, 2009( گلرنگ ،)1981
)Hampton and Tekrony, 1995 (است شده استفاده.   

  

  
  رابطه بین درصد سبز شدن در مزرعه و درصد جوانه زنی استاندارد در ارقام کلزا – 1شکل 

Figure 1 - Relationship between Percentage emergence in field and Germination percentage standards canola 
cultivars 

  

  
  رابطه بین درصد سبز شدن در مزرعه و طول گیاهچه در ارقام کلزا -2شکل 

Figure 2. The relationship between Percentage emergence in field and length seedling of canola cultivars 
 

y = -5.7711x + 143.62
R² = 0.7947
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  کلزا ارقام در الکتریکی هدایت و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -3 شکل

Figure 3. The relationship between the Percentage emergence in field and electrical conductivity of canola 
cultivars 
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  رابطه بین درصد سبز شدن در مزرعه و وزن خشک گیاهچه در ارقام کلزا -4شکل

Figure 4. The relationship between Percentage emergence in field and dry weight seedling of canola cultivars 
  

y = 0.7576x + 7.3494
R² = 0.7383
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ساعت تسریع پیري 24درصد جوانه زنی بعد از 
percentage Germination  after 24 h accelerated aging

  
  کلزا ارقام در پیري تسریع ساعت 24 از بعد زنی جوانه درصد و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -5 شکل

Figure 5: The relationship between Percentage emergence in field and Germination percentage 24 hours 
accelerated aging in canola cultivars 

  

y = 0.3055x + 44.999
R² = 0.7525
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ساعت تسریع پیري 48درصد جوانه زنی بعد از 
percentage Germination  after 48 h accelerated aging

  
  پیري در ارقام کلزا تسریع ساعت 48 از بعد زنی جوانه درصد و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -6 شکل

Figure 6: The relationship between Percentage emergence in field and Germination percentage 48 hours 
accelerated aging in canola cultivars 
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y = 5.6681x - 5.8232
R² = 0.7151
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 پیري ارقام کلزا تسریع ساعت 24 از بعد طول گیاهچه و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -7 شکل

Figure 8: The relationship between Percentage emergence in field and length seedling after 24 hours 
accelerated aging in canola cultivars 

  

y = 2.4435x + 42.677
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 پیري ارقام کلزا تسریع ساعت 48 از بعد گیاهچه طول و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -8 شکل

Figure 8: The relationship between Percentage emergence in field and length seedling after 48 hours 
accelerated aging in canola cultivars 
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)میلی گرم(ساعت تسریع پیري  24وزن خشک گیاهچه بعداز 
seedling dry mater after 24 h accelerated aging  (mg(

  
 پیري ارقام کلزا تسریع ساعت 24 از بعد گیاهچه وزن خشک و مزرعه در شدن سبز درصد ینب رابطه -9 شکل

Figure 9: The relationship between Percentage emergence in field and dry weight seedling after 24 hours 
accelerated aging in canola cultivars 
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y = 169.39x + 37.541
R² = 0.7218
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)میلی گرم(ساعت تسریع پیري  48وزن خشک هر گیاهچه بعد از 
seedling dry mater after 48 h accelerated aging (mg(

  
  پیري ارقام کلزا تسریع ساعت 48 از بعد گیاهچه وزن خشک و مزرعه رد شدن سبز درصد بین رابطه -10 شکل

Figure 10: The relationship between Percentage emergence in field and dry weight seedling after 48 hours 
accelerated aging in canola cultivars 
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  پیري اراقام کلزا تسریع ساعت 24 از الکتریکی بعدهدایت  و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -11 شکل
Figure 11: The relationship between Percentage emergence in field and EC after 24 hours accelerated aging 

in canola cultivars 
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  ري ارقام کلزاپی تسریع ساعت 48 از هدایت الکتریکی بعد و مزرعه در شدن سبز درصد بین رابطه -12 شکل

Figure 12: The relationship between Percentage emergence in field and EC after 48 hours accelerated aging 
in canola cultivars 

 
 

  نتیجه گیري کلی
نتایج این تحقیق به طور کلی نشان داد که 

 جوانه الکتریکی، هدایت هاي مختلفی چون آزمون

ساعت،  48 و 24در پیري تسریع و استاندارد زنی
ساعت تسریع  48همچنین وزن خشک گیاهچه بعد از 

 48و  24پیري، طول گیاهچه پس از تسریع پیري 
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ساعت تسریع  24ساعت و هدایت اکتریکی پس از 
 در کلزا گیاه شدن سبز درصد توانند می خوبی به پیري

از آنجایی که سهولت،   کنند. بینی پیش را مزرعه
ین، تکرار پذیري و سرعت جهت پیشنهاد هزینه پای

آزمون مناسب براي پیش بینی سبز شدن امري اجتناب 
ناپذیر است، بر این اساس به نظر می رسد استفاده از 

آزمون هدایت الکتریکی بتواند به نحو مطلوب تري 
نسبت به سایر آزمون ها جهت پیش بینی استقرار 

قرار گیرد گیاهچه ارقام متفاوت کلزا مورد استفاده 
که با تکیه بر نتایج این آزمون می توان میزان واقعی 

  بذر مصرفی در ارقام کلزا را نیز تعیین نمود.
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