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 Brassica) زنی دو رقم کلزا وانهجبذر در هنگام برداشت بر قابلیت  تأثیر میزان رطوبت
napus L.)   

  دزفول ۀدر منطق
 

  3ویکتوریا عسکري و2 ، مهران شرفی زاده*1حسین صادقی
  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اعضاء هیأت علمی - 2و  1

  ذر و نهالکارشناس مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی ب -3
  

  چکیده
. پژوهشـی در منطقـه دزفـول اجـرا گردیـد      ،دو رقم کلزا زنی قابلیت جوانهبه منظور بررسی اثر میزان رطوبت بذر در هنگام برداشت بر 

درصـد در منطقـه دزفـول     10و  15، 25، 35هـاي   بـا رطوبـت   308و هـایوال   401بدین منظور نمونه بذرها از مزارع تولید بذر ارقام هایوال 
زنی استاندارد  کرج با اجراي آزمون جوانهدر سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ؤتجزیه کیفی بذر مبرداشت گردید و در آزمایشگاه 

هاي حاصل با استفاده از  داده. گیري شدند زنی روزانه اندازه و سرعت جوانه )زنی قابلیت جوانه(زنی اولیه و نهایی  هاي درصد جوانه شاخص
هـا مشـخص    تـایج تجزیـه و تحلیـل آمـاري داده    ن. بر مبناي طرح پایه کامالً تصادفی تجزیه مرکب گردید 2×4 )فاکتوریل(عاملی آزمایش 

سال و سرعت جوانه زنی روزانه نیز تحت تأثیر اثر × رطوبت هنگام برداشت × زنی اولیه و نهایی تحت تأثیر اثر متقابل رقم  ساخت که جوانه
ـ  15زنی اولیه و نهایی براي هر دو رقم در رطوبت  باالترین درصد جوانه. نگام برداشت قرار گرفتندرطوبت ه× متقابل رقم  دسـت   هدرصد ب

. گرفتندحاصل شد و در یک گروه آماري قراردرصد  15و  10زنی روزانه نیز در رطوبت هاي بیشترین سرعت جوانه همچنین میانگین. آمد
نتـایج حاصـل از ایـن    توجه بـه   طورکلی با هب. بیشتر بود 308نسبت به هایوال  401و نهایی رقم هایوال  زنی اولیه درصد جوانه ،بین دو رقم نیز

هاي مختلف آن تحت تأثیر شـرایط محـیط محـل اجـراي آزمـایش قـرار گرفتـه و درصـد          د که کیفیت بذر و جنبهیگردپژوهش مشخص 
  . ها بود بتدرصد بیشتر از سایر رطو 15زنی بذرهاي حاصله با رطوبت  جوانه

  
  

  نامیه، رطوبت بذر کلزا، قوه :کلیدي کلمات
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  مقدمه
عنـوان انـدام اصـلی تکثیـر و بقـاي گیاهـان        هبذر ب 

زراعـی و مهمتـرین نهــاده تولیـد محصـوالت زراعــی،     
زراعی و عامل دستیابی  نژادي و به ههاي ب نتیجه پژوهش

 به پتانسیل واقعی عملکرد کمی و کیفی یـک ژنوتیـپ  
برداشت بذر نیز ). Agrawal, 1980( شود محسوب می

از اهمیـت  هاي مختلفی در رابطه با کیفیـت آن   از جنبه
که برداشـت   نحوي اي برخوردار است، به قابل مالحظه

تواند منجر بـه کـاهش قـوه نامیـه و      زود هنگام بذر می
). McDonald and Copeland, 1997(بنیـه بـذر گـردد    

دهی نسـبتاً   ست که از دوره گلجمله گیاهانی اکلزا از
طوالنی برخوردار بوده و رسیدگی بذرهاي آن نامنظم 

ها  که بذرهاي حاصل از نخستین گل مانیاست، یعنی ز
باشـند بـذرهاي حاصـل از آخـرین      یآماده برداشت مـ 

ها ممکن اسـت هنـوز در مرحلـه پرشـدن باشـند و       گل
تدریج در طی مرحله رسیدگی میزان رطوبت بذرها،  به
ر یابـد و همـین امـ    ها و کل بوته کـاهش مـی   ورجینخ

رسـیدگی   . گردد سبب عدم همزمانی رسیدگی بذر می
اي بـر کیفیـت بـذر، فـرآوري،      بذر تأثیر قابل مالحظـه 

ــه      ــذر و گیاهچـ ــه بـ ــذر و بنیـ ــداري بـ ــت نگهـ قابلیـ
در مرحله ). Gurusamy and Thiagarajan, 1998(دارد

قال مواد از و انت بذررسیدگی فیزیولوژیک که پرشدن 
ان یافته و حداکثر وزن خشک و بوته مادري به بذر پای

است، معموالً به علـت بـاال بـودن     نامیه حاصل شده قوه
ــ  ــت ب ــزان رطوب ــذیر  می ــات برداشــت امکــان پ ذر عملی

ــی ــد نمـ  ،McDonald and Copeland, 1997(باشـ
Harrington, 1972.(  

 ,.Mendham et al) بررسـی منـدهام و همکـاران    

شان داد که بذرهاي زودتر برداشت شده کلـزا  ن (1991
باشـند دچـار تغییـر     هاي باالتري مـی  که داراي رطوبت

وارد و . شکل و خسارت در هنگام برداشت می گردند
نیز مشاهده کردند کـه   (Ward et al., 1992) همکاران

برداشت زودتر از موعد بذر و دانه کلزا سبب افـزایش  
بـه   ه که نهایتـاً منجـر  میزان کلروفیل موجود در آن شد

و بنیــه بــذر  نامیــه افـت عملکــرد، کیفیــت روغــن، قــوه 
جه داشت که تأخیر در باید تو از طرف دیگر. شود می

مالحظۀ عملکرد بذر،  موجب کاهش قابلبرداشت بذر 
ــزایش احتمــال ریــزش و خطــر  خســارت    ــل اف ــه دلی ب

ــدگان و ــت    پرنـ ــب افـ ــین موجـ ــدگان و همچنـ جونـ
علت فرسودگی بذر ناشـی از   توجه کیفیت بذر به قابل

عوامل محیطی نامسـاعد، شکسـتگی بـذر و صـدمه بـه      
 ,.Mendham et al(شـود  مـی جنین در هنگام برداشت 

نیز مشاهده نمود که تـأخیر   (Zak, 1995) زاك). 1981
روز در برداشت مستقیم بذر کلـزا سـبب افـزایش     5-3

افت عملکرد در اثر ریزش و افـزایش تعـداد بـذرهاي    
. ارت شکستگی و تـرك خـوردگی گردیـد   دچار خس
د نیز در تحقیق خود بیان کر) Hamidi, 2005(حمیدي 

زنی اولیه و نهایی بذر مربوط  که بیشترین درصد جوانه
 15برداشت شـده بـا رطوبـت     SLM046رقم کلزاي به 

  . درصد بوده است
در تحقیق خود بیان کردند ) Safari, 2005( صفري

کلـزاي  مربـوط بـه    اولیـه  یزن که باالترین درصد جوانه
ــت   SLM046رقــم  ــزان رطوب ــا می  15برداشــت شــده ب

 زنـی نهـایی مربـوط بـه     درصد و باالترین درصد جوانه
از . درصد بوده است 15رقم اکاپی در رطوبت  کلزاي

زا از این رو تعیین دقیق تاریخ مناسب برداشت بذر کلـ 
هـدف از اجـراي   . باشـد  اي برخوردار مـی  اهمیت ویژه

عنـوان   ههش بررسی اثر میـزان رطوبـت بـذر بـ    این پژو
معیاري از زمان برداشـت و یکـی از مهمتـرین عوامـل     

نامیه و بنیه بذر دو رقـم کلـزا در    گی، قوهمؤثر بر رسید
  .شرایط آب و هوایی دزفول بود
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  مواد و روش ها

و  1386-1387هـاي زراعـی    ین پژوهش در سالا 
ــزا در    1387 -1388 ــذر کل ــد ب ــزارع تولی ــه در م منطق

ــول انجــام گردیــ   ــذر بــا     . ددزف ــه نمونــه ب بــراي تهی
هـاي مـورد نظـر از نیمـۀ دوم فـروردین مـاه از        رطوبت

و هـایوال   401مزارع تولید بذر دو رقم کلـزاي هـایوال   
اه در مـزارع تولیـد بـذر    کـه در نیمـه دوم آبـان مـ     308

درجـه و   32طول جغرافیـایی  ( آباد دزفول منطقه صفی
 16درجـه و   48جغرافیـایی  دقیقه شـرقی و عـرض    25

کشـت شـده بودنـد از    ) متـر  82دقیقه شمالی با ارتفـاع  
نقاطی که از قبل در مزرعه مشخص شـده بـود بازدیـد    

گیـري و بـا    مل آمده و درصد رطوبـت بـذر انـدازه   ع هب
رسیدن میزان رطوبت بذر بـه حـدود تیمارهـاي مـورد     

ــادل   ــر مع ــد 35و  25، 15، 10نظ ــب در   درص ــه ترتی ب
ي دهم، هفدهم، سوم اردیبهشـت و بیسـت و   تاریخ ها

دوم، هشـتم و   و و پانزدهم، بیست1387شتم فروردین ه
و تـاریخ   401براي رقـم هـایوال    1388اول اردیبهشت 

ــنجم و بیســتم  و ، بیســتهــاي اول، هفــتم اردیبهشــت  پ
ام  و پنجم، دوازدهم اردیبهشت و سـی  1387فروردین 

 ،308هایوال براي رقم  1388روردین چهارم ف و و بیست
مقدار کافی بـذر برداشـت و در   از نقاط مشخص شده 

ها کـامالً بسـته    هاي پالستیکی ریخته و  سر کیسه کیسه
سـپس  . شد تا نمونه ها رطوبت خود را از دست ندهند

نمونه ها به آزمایشـگاه تجزیـه بـذر مؤسسـه تحقیقـات      
در . ثبت و گواهی بذر و نهال در کرج منتقل گردیدند

ذر ـــ ت بـــ د رطوبپس از تعیین دقیق درصـ آزمایشگاه 
 103 ±2اي ـــ وسـیله آون در دم  روش اسـتاندارد بـه   به

ســاعت، بــذرها  17 ±1گــراد بــه مــدت  درجــه ســانتی
 20-30اندارد در دمـاي  زنی اسـت  مطابق با آزمون جوانه

زنـی کشـت    گراد روي بستر کاغـذ جوانـه   درجه سانتی

ــه زده   ــذرهاي جوان ــ 5گردیــده و تعــداد ب س از روز پ
اولیــه و تعــداد  زنــی کاشــت بــه عنــوان درصــد جوانــه 

روز پــس از کاشــت بــه عنــوان   7زده  بــذرهاي جوانــه
یادداشـت بــرداري   زنـی نهــایی تعیـین و   درصـد جوانـه  

). Anonymous,1993 ; Anonymous, 2012(گردیدند 
ــه زده   ــا ثبــت روزانــه تعــداد بــذرهاي جوان همچنــین ب

 MDG/1از رابطه  با استفاده ١سرعت جوانه زنی روزانه
DGS=     محاسبه شد کـه در ایـن رابطـهMDG   میـانگین

  :باشـد و بـا اسـتفاده از رابطـه     مـی  ٢جوانه زنی روزانـه 
MDG= FGP/D ــه در آن ــد FGPکـــ نهایی درصـــ

تعـداد روزهـا تـا رسـیدن بـه حـداکثر        Dو  ٣زنی جوانه
زنـی   ي آزمون جوانهطول دوره اجرا( زنی نهایی  جوانه

 Hunter and et( نـد دمآ دسـت  هبـ  باشند می) استاندارد

al., 1984(.  

هاي حاصل با اسـتفاده از آزمـایش دو عـاملی     داده
رطوبت هنگـام   چهاردو رقم کلزا و ( 2×4) فاکتوریل(

بـا سـه    )CRD(مبناي طرح کـامالً تصـادفی  بر) برداشت
اده از ـــ ا استفـــ ب کرار با فرض تصادفی بودن اثر سالت

د تجزیـه و تحلیـل   مـور  MSTAT-Cنـرم افـزار آمـاري    
ــد و میــانگ ــا اســتفاده از  ین دادهمرکــب قرارگرفتن هــا ب

  . اي دانکن مقایسه شد آزمون چند دامنه
  

  نتایج و بحث
هـا مشـخص سـاخت     آمـاري داده تجزیه و تحلیل  

اولیــه و درصــد  زنــی هــاي درصــد جوانــه کــه شــاخص
 رطوبـت × متقابـل رقـم   زنی نهایی تحت تأثیر اثر جوانه

زنی روزانه تحت  ال و سرعت جوانهس× زمان برداشت 
ــأ ــان برداشـــت  × بـــل رقـــم متقاثیر اثرتـ رطوبـــت زمـ

                                                                                      
1. Daily Germination Speed(DGS) 
2.  Mean Daily Germination(MDG) 
3.  Final Germination Percent 
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متقابـل  هـاي اثر  مقایسه میـانگین ). 1جدول (گرفتند قرار
سال مشـخص سـاخت   × زمان برداشت  رطوبت× رقم 

 اولیـه  زنـی  در هر دو سـال بـاالترین درصـد جوانـه     که
برداشــت  401مربــوط بــه رقــم هــایوال ) درصــد 9/91(

درحـالی   ایـن ). 1ل شک(درصد بود 15ا رطوبت شده  ب
) درصـد  1/86(اولیه زنی که کمترین درصد جوانه است

برداشت شده  308در هر دو سال مربوط به رقم هایوال 

همچنـین بیشـترین   ). 1ل شـک (درصد بود 35با رطوبت 
نیز مربوط به رقم ) درصد 1/97(نهایی زنی درصد جوانه

ــت  401هــایوال  ــا رطوب درصــد و  15 برداشــت شــده ب
نیـز مربـوط بـه رقـم     ) درصـد  1/86(کمترین مقـدار آن 

 درصـد بـود   35برداشت شده  بـا رطوبـت    308هایوال 
  ). 2شکل (

 
  .صفات مورد بررسی) میانگین مربعات(تجزیه واریانس مرکب  -1جدول 

Table 1- Combined analysis of variance (Mean squares) of characters.  
  (MS)  میانگین مربعات

درجه 
  آزادي
df  

    
زنی  سرعت جوانه

 روزانه
Daily 

germination 
speed(DGS)  

  زنی نهایی درصد جوانه
Final 

germination(FGP) 

  زنی اولیه درصد جوانه
Primary germination 

percent(PGP) 

  منابع تغییرات
(SOV)  

2.945 ns 112.53** 94.38** 1 سال  Year 
 Year(Error)×Rep سال × تکرار ) aي خطا(  4 3.97 4.32 18.569

24.667 ns 3368.858* 3014.494** 1 رقم  Cultivar 
24.748 ns 4798.835* 4268.123** 1  رقم× سال Year ×Cultivar 
 Seed Moisture Conten رطوبت بذر هنگام برداشت 3 **2398.53 **2419.986 *34.961
20.61ns 3441.726** 3229.815** 3 سال× ذر هنگام برداشت رطوبت ب Year× Seed Moisture 

Content 
  رقم× رطوبت بذر هنگام برداشت  6 **2514.949 **2872.625 **94.23

 
Seed Moisture 

Content × Cultivar 

3.521 ns 180.206** 215.321** 6 
 سال× رقم × رطوبت بذر هنگام برداشت 

  
Seed Moisture 

Content × Cultivar × 
Year 

 Error خطا 22 21.012 28.741 10.54
ns  =درصد 1و  5 خطاي آماري دار در سطح احتمال به ترتیب معنی **و *دار و  معنیغیر.          ns= non significant, *&** Significant at 5% and 1%  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Y(سال×)C(رقم ×)M(بذر یزان رطوبتم
  .1386-88هاي  هاي مختلف بذر هنگام برداشت طی سال ارقام کلزا با رطوبت یهاول یزن نههاي درصد جوا مقایسه میانگین -1شکل 

Figure 1- Primary germination percent means comparison of  Rapeseed cultivars at different seed moisture 
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 content at harvesting during 2006-2008 years. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Y(سال×)C(رقم ×)M(ربذ یزان رطوبتم

  .1386-88 هاي هاي مختلف  بذر هنگام برداشت طی سال زنی نهایی ارقام کلزا با رطوبت هاي درصد جوانه مقایسه میانگین -2شکل 
Figure 2- Final Germination percent means comparison of  Rapeseed cultivars at different seed moisture 

content at harvesting during 2006-2008 years.  
  

 

کـه   بیـان کـرد   گزارشی در) Safari, 2005(صفري
ــه  ــد جوان ــاالترین درص ــم    ب ــه رق ــوط ب ــه مرب ــی اولی زن

SLM046    ــت ــزان رطوب ــا می ــاالترین   15ب ــد و ب درص
ی در زنــی نهــایی مربــوط بــه رقــم اکــاپ  درصــد جوانــه

کـه   کلی تا زمـانی طور به. درصد بوده است 15رطوبت 
الزم از ) مورفــوژنز(زایــی راحــل ریخـت بـذر حــداقل م 

زنی حتی در  زایی را سپري نکند جوانه لحاظ نمو جنین
در ). Bowles, 1992(یابـد   شـرایط مسـاعد تحقـق نمـی    

ــیش از      ــوالنی پ ــان ط ــدت زم ــذر م ــا ب ــه ه ــر گون اکث
ــه ج  ــادر ب ــک ق ــهرســیدگی فیزیولوژی ــی اســت،  وان زن

زنی خـود را   طوري که بعضی از بذرها توانایی جوانه به
اي قبـل   ز پس از لقاح و زمان قابل مالحظهتنها چند رو

 Bewely(آورنـد  دسـت مـی   هاز زمان معمول برداشت ب

and Black, 1983 .(     با این وجـود بـا افـزایش انـدازه و
نامیـه و بنیـه بـذر     تـدریج قـوه   پیشرفت رسیدگی بذر بـه 

بـذر در هنگـام     شدن مچنین خشکه. دنیاب ایش میافز
ن قابلیت ناپذیر از مراحل تکوی جدایی ئیرسیدگی جز

کـه در   طـوري  گـردد، بـه   زنی بـذر محسـوب مـی    جوانه
نامیــه بــذر تــوأم بــا کــاهش  بســیاري از گونــه هــا قــوه

رطوبت بذر پس از مرحله رسیدگی فیزیولوژیک یا به 
 Bewely(یابـد   عبارتی رسیدگی برداشت، افزایش می

and Black, 1983؛ Galanopoulou and et al., 1996( .
و نهایی توأم بـا   زنی اولیه ین افزایش درصد جوانهبنابرا

ــزان   ــاهش می ــت را   ک ــام برداش ــذر در هنگ ــت ب رطوب
دلیل افزایش اندازه و پیشرفت رسیدگی بذر  توان به می

 Gurusamy, and( گورسـامی و تیاگارجـان   .دانسـت 

Thiagarajan, 1998(   کلـم   بـذر گـل   نامیـه  قـوه کـاهش
آنــان بــروز  .کردنــد را مشــاهده اثـر تــأخیر برداشــت  در

ی از تخریب ساختار غشاي سـلولی  فرسودگی بذر ناش
از مرحلـــه رســـیدگی  پـــساثـــر شـــرایط محیطـــی  در

وي گیاه مـادري تحـت تـأثیر    فیزیولوژیک که بذرها ر
ــاهده   آن قـــرار ــتند را عامـــل اثرهـــاي مشـ شـــده داشـ

رسـد کـه ممکـن اسـت      نظر مـی  چنین به. کردند معرفی
درصـد دچــار   15بـذرهاي برداشـت شــده بـا رطوبــت    

ابراین کمتـرین فرسـودگی قبــل از برداشـت بـوده و بنــ    
. اند و نهایی بوده زنی اولیه داراي بیشترین درصد جوانه

و  اولیـه  زنـی  هـاي درصـد جوانـه    تر بودن میانگین پایین
صـیات  دلیل خصو احتماالً به  308نهایی در رقم هایوال 
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ــه رقــم هــایوال   ایــن رقــم مــی  401باشــد کــه نســبت ب
ره تکوین رشـد و نمـو بـذر    تر بوده و طول دو زودرس

. باشــد تــر مــی مــادري در ایــن رقــم کوتــاه  روي گیــاه
دلیل حساسیت بیشـتر الیـن مـادري     همچنین احتماالً به

نسـبت  در مقابل شـرایط نامسـاعد محیطـی     308هایوال 
نابراین بروز هرگونه تنش ، ب401 به الین مادري هایوال
کوتاه می تواند اثرات نا مطلـوبی   محیطی در این دوره

حاصـله ایجـاد نمایـد و سـبب      هايرروي کیفیت بذرا 

 .زنی گردد ز فرسودگی بذر و کاهش درصد جوانهبرو
رطوبـت زمـان   × هاي اثـر متقابـل رقـم     مقایسه میانگین

زنــی  برداشــت نشــان داد کــه بیشــترین ســرعت جوانــه 
و  10هـاي   ه براي هر دو رقم مربوط بـه رطوبـت  روزان

انــد و  تــهدرصــد بــوده کــه در یــک گــروه قرارگرف 15
ــت ــاي  رطوبـ ــز در رده 35و  25هـ ــاي بعـــدي   نیـ هـ

  ). 3شکل( قرارگرفتند

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )Y(سال×)C(رقم ×)M(بذر یزان رطوبتم
 .1386-88هاي  اي مختلف بذر هنگام برداشت طی ساله زنی ارقام کلزا با رطوبت هاي سرعت جوانه مقایسه میانگین – 3شکل 

Figure 3- Daily Germination Speed means comparison of Rapeseed cultivars at different seed moisture 
content at harvesting during 2006-2008 years. 

 
بیان  )Mendham et al., 1991(مندهام و همکاران 
برداشـت شــده کلـزا کــه    ودتــرکردنـد کــه بـذرهاي ز  

یـل تغییـر   دل باشـند بـه   هـاي بـاالتري مـی    داراي رطوبت
چـار  هنگـام برداشـت د   شکل و خسـارت مکـانیکی در  

ایــن  نتــایج باتوجــه بــه. شــوند فرســودگی بیشــتري مــی
زنـی در بـذرهاي    پژوهش کمتـر بـودن سـرعت جوانـه    

درصـد نیـز بـه     35و  25رطوبت هـاي   برداشت شده با
أخیر بـیش از حـد در   طرفـی تـ  از. شـد با همین دلیل مـی 
توانـد منجـر بـه فرسـودگی بـذر دراثـر        برداشت نیز می

ــه ــارت وارده بـ ــردد  خسـ ــت گـ ــان برداشـ . آن در زمـ
ــامی ــرعت   )Gurusamy, 1999( گورسـ ــاهش سـ کـ

. حظـه کـرد  زنی با تأخیر در برداشـت بـذر را مال   جوانه
زنــی را فرســودگی  وي علــت کــاهش ســرعت جوانــه

رســد  نظــر مــی بــه. ذکــر نمــودذرها قبــل از برداشــت بــ
 15و  10رطوبـت برخورداري بذرهاي برداشت شده با 

علـت فرسـودگی    زنی بیشتر بـه  درصد از سرعت جوانه
. باشـد  برداشت و پـس از آن مـی   کمتر بذرها در زمان

 10تر آمـدن از   الً با کاهش بیشتر رطوبت و پاییناحتما
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درصد این پدیده یعنی فرسودگی و کاهش کیفیت در 
دار بودن اثر سـال   معنی. هاي کلزا نیز مشاهده شودذرب

و همچنین باالتر بودن میانگین صفات مورد بررسی در 
دلیل وجود شرایط نا مساعد  دوم احتماالً بهسال زراعی 

 طـوري  هبـ . است ب و هوایی در سال زراعی اول بودهآ
ــی بــ    ــار هواشناس ــه آم ــده از ایســتگاه   ده ک ــت آم س

دهد که در فروردین ماه  یآباد نشان م هواشناسی صفی
) 87( سال زراعـی اول  )دوره پرشدن و رسیدگی بذر( 

ـــریــبیشت ـــو کمتری نـ ـــن دمـ ـــا بـ ــ هـ  12و  37ب ـترتی
متر بر ثانیـه   15و بیشترین سرعت باد  گراد سانتی درجه

ایـن  ) 88( بوده ولی در فروردین ماه سـال زراعـی دوم  
و بیشـترین  گـراد   درجه سـانتی  6و  30به ترتیب  مقادیر

بـا مقایسـه ایـن    . متر بر ثانیه بوده است 7سرعت باد نیز 
تر آب  توان نتیجه گرفت که شرایط مطلوب می شرایط

و هوایی در سال زراعی دوم نسبت به سال زراعی اول 
ــذرها و درنتیجــه  ســبب   ــر در ب ــروز فرســودگی کمت ب

هـاي صـفات مـورد بررسـی در سـال       باالرفتن میـانگین 
 Elias and( الیـاس و کاپلنـد   .سـت زراعی دوم شـده ا 

Copeland, 2001( ــد کــه  در تحقیــق خــود بیــان کردن
طور کلی کیفیت بذر کلزا از رسیدگی فیزیولوژیک  به
ــ ــی  ت ــزایش م ــت اف ــان برداش ــیدن زم ــن   ا رس ــد و ای یاب

کننـد   مـی  هاي عمومی است که بیـان  برخالف گزارش
ذر در زمـان رسـیدگی فیزیولوژیـک    کیفیت ب بیشترین

ییرات فیزیولـوژیکی  دلیل تغ است به که ممکن باشد می
د از رسیدگی هورمونی باشد که بع سازوکارهايمانند 

زنـی را   تواننـد جوانـه   افتند و می فیزیولوژیک اتفاق می
ه رابطـه مسـتقیم   کردنـد کـ   همچنین بیان. افزایش دهند

رسیدگی بذر وجود دارد و بذرهایی بین کیفیت بذر و 
ــأثیر  ، نــدا طــور کامــل نرســیده کــه بــه بیشــتر تحــت ت

توجـه بـه مطالـب     بـا . گیرنـد  هاي محیطی قرار مـی  تنش
داد کـه   ، نتایج حاصله از این پژوهش نشـان مطرح شده

دو  زنی اولیـه و نهـایی بـراي هـر     باالترین درصد جوانه
درصد حاصل شـده   15رقم در هر دو سال در رطوبت 

زنـی اولیـه و    است و در بین دو رقم نیـز درصـد جوانـه   
بیشــتر  308نســبت بــه هــایوال  401یی رقــم هــایوال نهــا
مشخص گردید که کیفیت بذر و کلی  طور هب. باشد می

رایط محیط محل اجراي هاي مختلف آن تحت ش جنبه
ــرار ــا    آزمــایش ق ــذرهاي حاصــله ب ــه و کیفیــت ب گرفت

هـا بـوده و    سـایر رطوبـت   درصـد بیشـتر از   15رطوبت 
درصـد   35و  25، 10رطوبت  بذرهاي برداشت شده با

  ..گیرند ه ترتیب در رده هاي بعدي قرار میب
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