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چکیده
شرایط غرقابی یکی از مشکالت کشت کلزا در مناطق پر باران میباشد ،بهطوریکه در زمان کاشت در
مزارع فاقد زهکشی مناسب ،ایجاد میگردد ،از سوی دیگر با وقوع بارش دمای خاک و محیط کاهش
می یابد .این عمل اثرات نامطلوبی بر قدرت بذر و رشد کلزا میگذارد .بهمنظور بررسی اثرات طول
دوره غرقاب و دما بر قدرت بذر و رشد گیاهچه کلزا آزمایشی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان انجام گرفت .این آزمایش بصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامالً تصادفی با دو فاکتور
اجرا شد .فاکتور اول شامل مدت زمان غرقاب در  5سطح ( 24 ،24 ،42 ،0و  69ساعت) و فاکتور دوم
شامل دما در چهار سطح ( 45 ،40 ،05 ،00درجه سانتیگراد) بود .بر اساس نتایج این پژوهش اثر
متقابل دما و غرقاب بر روی خصوصیات جوانهزنی از جمله سرعت جوانهزنی ،وزن خشک گیاهچه
نرمال و زمان تا  00درصد جوانهزنی اثر معنیداری در سطح احتمال  0درصد داشت ،اما شرایط
غرقابی و دماهای مختلف تاثیر معنیداری بر حداکثر جوانهزنی بذرها نداشتند .بر اساس نتایج ،بهترین
تیمار از نظر سرعت جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه نرمال تیمار  05درجه سانتیگراد و  42ساعت
غرقاب بود .همچنین نتایج این آزمایش نشان داد غرقاب شدن بذرهای کلزا بهمدت زمان کم (براساس
نتایج این آزمایش تا  69ساعت غرقاب) باعث افزایش جوانهزنی و بهبود (پرایمینگ) آن میشود .از
سوی دیگر نتایج این آزمایش نشان داد ،در شرایط غرقاب در صورتی که دما کاهش یابد جوانهزنی و
رشد گیاهچه کلزا بیشتر از زمانی که دما افزایش مییابد کاهش خواهد یافت.
واژگان کلیدی :تنش غرقاب ،درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی ،کلزا ،گیاهچه
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مقدمه
کلزا با نام علمی  Brassica napus L.و نام انگلیسی  ،Rapeseedگیاهی دانه روغنی ،یک ساله از خانواده شببو
( )Brassicaceae or Cruciferaeاست .کلزا گیاهی طبیعتاً پاییزه است که ابتدا یک مرحله غنچهای (روزت) را
میگذراند .کلزا ،گیاهی خودگشن است .میوه آن خورجینی بلند و باریک به طول  5-00سانتیمتر است .نیام در کلزا
شکوفا است .وزن هزار دانه کلزا از  3/5-9گرم متغیر است ( .)Khajepoor, 2007با توجه به شرایط دمای هوا ،کشت
پاییزه این گیاه در اغلب نقاط کشور بهدلیل همزمانی دوره رشد با بارندگی دارای مزیت باالیی نسبت به سایر دانههای
روغنی و بهویژه نسبت به گیاهان دانه روغنی بهاره و تابستانه میباشد ( .)Aleiari and Shekari, 2000میزان تولید
کلزای کشور حدود  060هزار تن برآورد شده که  99درصد آن از سهم اراضی با کشت آبی و  32درصد هم از اراضی
با کشت دیم بهدست آمده است ( .)Marnamh, 2011-2012 Agricultureاستان مازندران با  49/5درصد تولید کلزا
کشور در جایگاه نخست تولیدکننده این محصول قرار گرفته است و استانهای :گلستان با سهم  05/6درصد ،همدان با
سهم  4/3درصد ،اردبیل با سهم  2/4درصد و کرمانشاه با سهم  2/3درصد از تولید کلزا ،بهترتیب در مقامهای دوم تا
پنجم قرار گرفتهاند و پنج استان مزبور جمعاً  95/4درصد از تولید کلزای کشور را بهخود اختصاص دادهاند
(.)Agriculture Marnamh, 2011-2012
شرایط غرقابی به شرایطی گفته میشود که میزان آب در خاک به حدی افزایش یابد که از جریان اکسیژن در خاک
ممانعت کند و میزان دیاکسیدکربن در خاک افزایش یابد ( .)Galeshi et al., 2009حالت آبماندگی 0از حالت
غرقاب 4متفاوت است .به عبارت دیگر غرقاب به شرایطی گفته میشود که قسمتی از ساقه گیاه نیز در زیر سطح آب
باشد ،اما در صورتی که فقط منافذ بزرگ خاک اشباع از آب باشد آبماندگی اتفاق میافتد ( .)Kafi, 2009عوامل
متعددی موجب غرقاب میشوند که برخی از آنها عبارتند از :بارندگی های شدید ،طغیان رودخانه ها ،آبیاری زیاد،
نفوذ پذیری کم ،وجود الیه های غیر قابل نفوذ در خاک ،عدم وجود زهکش مناسب و سیالب های بهاره است
( .)Dennis et al., 2000در منطقه گرگان به طور معمول کلزا در آبان ماه کشت میشود ،که در بعضی از سالها
بارندگیهای سنگین پاییزه و همچنین بارندگیهای اواخر زمستان و اوایل بهار موجب ایجاد شرایط غرقابی در مراحل
کاشت و سبز شدن میشود.
آزمونهای سرعت و درصد جوانهزنی و رشد گیاهچه برای اطمینان از سالمت بذر ،قابلیت زنده بودن و گیاهچه
حاصل جهت بررسی توانایی توده بذر برای تولید گیاهچههای عادی و توانایی بالقوه ظهور گیاهچه در مزرعه کاربرد
دارند ( .)ISTA, 1995رشد گیاهچه را میتوان حاصلضرب سه جز در نظر گرفت:
 -0وزن اولیه بذر  -4نسبت تخلیه بذر یعنی وزن ذخایر پویا شده به کل وزن بذر  -3کارایی تبدیل میلیگرم بافت
گیاهچه تولید شده به ازای هر میلیگرم ذخایر پویا شده ( .)Zeynali and Soltani, 2000در بسیاری از گیاهان عالی
بذرها طی اولین مرحله جذب آب و قبل از پاره شدن پوسته بذر درجات مختلفی از شرایط بیهوازی را تجربه
میکنند .در مواردی که تنها تنش هیپوکسیا( 3کمبود اکسیژن در محیط ریشه) و نه آنوکسیا( 2فقدان اکسیژن در محیط
ریشه) به وجود می آید به دلیل عدم تامین اکسیژن مورد نیاز تنفس ،جوانهزنی به کندی پیش رفته و گیاهچه ضعیفی
1-Waterlogging
2-.Flooding
3- Hypoxia
4- Anoxia
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تولید میگردد .همچنین سلهایی که تشکیل میشود پس از رفع شرایط غرقاب به نوع گیاه نیز بستگی دارد .جوانهزنی
و رشد گیاهان در مراحل اولیه به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی به ویژه دما و رطوبت خاک قرار

میگیرد ( Seefeldt

 .)et al., 2002; Soltani et al., 2008; Soltani et al., 2006این که بذرهایی با قدرت اولیه متفاوت در واکنش به
تنشهایی از قبیل شوری ،خشکی ،غرقاب و ...چگونه واکنش میدهند ،موضوعی است که تاکنون در مورد آن
مطالعات زیادی صورت نگرفته است .از جمله این مطالعات میتوان به؛  )2003( De Figueiredo et al,بر روی
سبزشدن بذرهای زوالیافته سویا ،ذرت و آفتابگردان در تنشهای محیطی؛  )2011( Tahmasbi et al,بر روی اثر دما
و غرقابی بر قدرت بذر و رشد گیاهچه گندم؛  )2010( Salamati et al,بر روی بررسی اثرات غرقابی و دما بر قدرت
بذر و رشد گیاهچه پنبه؛  )2003( Khajeh Hosseini et al,اثر متقابل قدرت بذر و شوری بر جوانهزنی سویا؛
 )1999( Rehman et al,اثر شوری بر جوانهزنی بذرهای زوالیافته آکاسیا و  )2013( Jamaliاثرات پرایمینگ بر
جوانهزنی بذر گندم با سطوح مختلف قدرت بذرتحت تنشهای محیطی اشاره کرد .در تحقیقی بر روی اثرات متقابل
دما و غرقابی بر جوانهزنی سویا نشان داد که در دمای  00و  05درجه سانتیگراد 4 ،تا  4روز غوطهوری بذرها سویا
قبل از کاشت اثر قابل توجهی روی جوانهزنی نداشت ،اما در دمای  45و  30درجه سانتیگراد بسته به مدت زمان
غوطهوری جوانهزنی کاهش یافت و زمانی که بذرها به مدت  2روز در دمای  30درجه در آب غوطهور بودند،
بیشترین کاهش جوانه زنی زخ داد ( )2011( Tahmasbi et al, .)Wuebker et al., 2001در تحقیقی بر روی اثرات
غرقابی و دما بر خصوصیات جوانه زنی گندم بیان کردند با افزایش مدت تنش غرقاب درصد جوانه زنی سرعت جوانه
زنی و وزن خشک گیاهچه نرمال کاهش پیدا کرد .آنها نیز بیان داشتند با افزایش دما از  5درجه به  00و  40درجه
سانتیگراد اثر تنش غرقاب کاهش پیدا میکند و درصد جوانهزنی ،سرعت جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه نرمال
افزایش پیدا میکند .جوانهزنی و سبزشدن یکی از مهم ترین مراحل فنولوژیک گیاه است که تعیین کنندة درجه
موفقیت سیستم های زراعی میباشد (.)Forcella et al., 2000
جوانه زنی بذر در شرایط رطوبت مناسب به شدت به دما وابسته است .سرعت جوانهزنی با افزایش دما تا رسیدن
به دما (های) مطلوب افزایش پیدا میکند تا در دمای مطلوب به حداکثر خود میرسد و در دماهای پایه و سقف
سرعت جوانهزنی به صفر میرسد ( .)Hardegree, 2006; Seefeldt et al., 2002دماهای بین دمای مطلوب و این
آستانهها یعنی دمای پایه و سقف برای گیاه تنشزا است ( .)Wahid et al., 2007شرایط غرقابی از طریق تأثیر بر
خصوصیات فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک خاک رشد ریشه و سرانجام رشد گیاه را محدود و متوقف میکند

( Malik et

.)al., 2001; Visser and Voesenek, 2004
تعیین پارامترهای حساسیت به غرقابی و مکانیسمهای مقاومت و بقای گیاهان و انتخاب روشهای اصالحی به
توسعه بهتر فعالیتهای مدیریتی در برابر تنش غرقابی کمک خواهد کرد .با شناخت دقیق این مسئله که تنش غرقابی در
چه دمایی خسارت بیشتری وارد مینماید میتوان با مدیریت بهتر در تمام مراحل رشد و نمو و یا حداقل در مراحل
حساستر به این تنش ،خسارت آنرا از بین برده و یا به حداقل ممکن رساند .به منظورحل این مشکل و کمک به
کشاورزان در صورت بروز مشکالت غرقابی در سطح مزرعه این طرح در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان انجام گرفت.
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مواد و روشها
این پژوهش جهت بررسی اثر دما و طول دوره غرقابی بر روی خصوصیات جوانهزنی بذرها کلزا رقم هایوال 200
در آزمایشگاه تحقیقات بذر دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح کامالً
تصادفی و به صورت فاکتوریل در چهار تکرار انجام شد .فاکتورهای مورد مطالعه شامل دو فاکتور طول دوره غرقاب
در  5سطح ( 69 ،24 ،24 ،42 ،0ساعت) و دما در چهار سطح ( 45 ،40 ،05 ،00درجه سانتیگراد) بودند .جهت اعمال
تیمار غرقابی ،آب به مقدار مساوی و تا ارتفاع  4سانتیمتر باالی بذرها اضافه شد و بذرها در دماهای مورد نظر قرار
گرفتند .بذرها پس از قرارگیری در شرایط غرقاب بهمدت زمان مورد نظر و همچنین در دمای مورد نظر از انکوباتورها
خارج شدند و در ادامه آزمون جوانهزنی استاندارد و آزمون سرعت جوانهزنی بر روی آنها انجام گرفت .بهمنظور انجام
آزمون جوانهزنی استاندارد و آزمون سرعت جوانهزنی 45 ،عدد بذر در  2تکرار در داخل پتریدیشها با فاصله یکسان
قرار داده شد ،سپس هر یک از پتریدیشها به داخل انکوباتور با دمای  40درجه سانتیگراد منتقل شد .شمارش
بذرهای جوانهزده (معیار جوانهزنی خروج  4میلیمتر ریشهچه از بذر بود) از روز اول آزمایش شروع و روزی  3بار
(در ساعتهای 04 ،4و  )09تعداد بذرهای جوانه زده شمارش شد (.)Tahmasbi et al., 2011
برای اندازهگیری وزن خشک گیاهچه ،بذرها پس از قرارگیری در شرایط غرقاب بهمدت زمان مورد نظر و
همچنین در دمای مورد نظر از انکوباتورها خارج شدند ،سپس تعداد  45عدد بذر برای هر تیمار در حولههای کاغذی
بهمنظور کاشت بهصورت ساندویچی قرار داده شد .هر کدام از حولههای کاغذی با دو پالستیک فریزر بهمنظور کاهش
تبخیر آب پوشانده شدند .سپس حولههای کاغذی به حالت ایستاده در یک ظرف پالستیکی قرار گرفتند ،آنگاه همهی
حولههای کاغذی به انکوباتور  40درجه سانتیگراد انتقال داده شدند و به مدت یک هفته در دمای  40درجه قرار
گرفتند (در طی یک هفته رطوبت حولههای کاغذی بطور مرتب مورد بررسی قرار گرفت) .پس از یک هفته بذرها از
داخل حولههای کاغذی خارج شده و گیاهچههای نرمال جدا شدند .گیاهچههای نرمال هر تیمار داخل پاکت قرار داده
شد و سپس پاکتها به داخل آون  40درجه سانتیگراد انتقال داده شدند .پس از  24ساعت پاکتها از آون خارج شده
و وزن خشک آنها با ترازو اندازهگیری و ثبت شد .دادههای بهدست آمده از آزمایش به کمک نرمافزار

Soltani, ( SAS

 )2007تجزیه و تحلیل شد .برای مقایسه میانگینها از آزمون  LSDدر سطح احتمال  0درصد استفاده شد و رسم
نمودارها نیز با استفاده از برنامه  Excelانجام شد.
نتایج و بحث
بر اساس نتایج تجزیه واریانس (جدول  )0دما بر روی صفت یکنواختی جوانهزنی اثر معنیداری در سطح احتمال
 0درصد دارد .بهطوریکه بهترین تیمار از نظر یکنواختی جوانهزنی تیمار  45درجه سانتیگراد و نامناسبترین آن دمای
 00درجه سانتیگراد بود (جدول  4و  ،)3این امر نشان دهنده آنست که با افزایش دما میزان یکنواختی جوانهزنی
بذرها افزایش یافته است ( .)Salamati et al., 2010همچنین بر اساس جدول  0مدت زمان تنش غرقاب اثر معنی داری
بر یکنواختی جوانهزنی در سطح احتمال  0درصد داشت .بهطوریکه بهترین تیمار از نظر یکنواختی جوانهزنی بذرها در
اثر تیمار صفر ساعت غرقاب بوجود آمد و نامناسبترین تیمار از نظر یکنواختی جوانهزنی بذرها در اثر تیمار 69
ساعت غرقاب بوجود آمد ،که میتوان با توجه به این نتیجه گفت با افزایش میزان زمان غرقاب یکنواختی جوانهزنی
بذرها کاهش پیدا میکند (.)Tahmasbi et al., 2011
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جدول  -1تجزیه واریانس اثرات تنش غرقاب و دما بر خصوصیات جوانهزنی بذرا کلزا
منابع تغییر
دما

درجه

حداکثر

سرعت جوانه-

یکنواختی جوانه-

زمان تا 00

زمان تا 60

وزن خشک

آزادی

جوانهزنی

زنی

زنی

درصدجوانهزنی

درصدجوانهزنی

گیاهچهنرمال(گرم)

3

04/33 ns

0/0000002 ns

** 049/53

45/42 ns

36/30 ns

**0/00009

مدت غرقاب

2

94/50ns

**0/000024

** 523/30

** 220/90

9/94 ns

**0/00002

دما×مدت غرقاب

04

45/43 ns

** 0/0000024

50/00 ns

** 55/32

05/04 ns

**0/000002

خطا

90

35/53

0/0000004

34/56

09/30

42/09

0/0000050

9/90

3/06

09/6

44/5

00/90

00/43

ضریب تغییرات CV

 nsغیر معنیداری * ،و ** بهترتیب معنیداری در سطح احتمال  5و  0درصد.

در تجزیه و تحلیل نتایج دادههای آزمایش صفاتی که اثر دما و غرقابی و اثر متقابل بر آنها معنیدار نشده است ،نیز
مورد بحث قرار گرفتهاند .دلیل این امر آن ست که روند تغییرات صفات مورد نظر تحت تاثیر دما و غرقابی نیز
مشاهده شود .با توجه به جدول تجزیه واریانس (جدول  )0دما و مدت تنش غرقاب و اثر متقابل آنها اثر معنیداری بر
روی حداکثر درصد جوانهزنی ندارند .به نظر میرسد این اثر نداشتن بهدلیل پایین بودن دمای پایه ( 9درجه
سانتیگراد) کلزا برای جوانهزنی باشد و نیز این اثر نداشتن مدت غرقاب بر حداکثر جوانهزنی میتواند بهدلیل مدت
زمان کم غرقاب بودن بذرها کلزا باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد که این مدت غرقاب میتواند باعث بهبود
جوانهزنی شود )2010( Salamati et al, .در تحقیقی اثر دوره مختلف غرقابی و دماهای مختلف را بر قدرت جوانهزنی
گیاه پنبه مورد ارزیابی قرار دادند آنها بیان کردند دما و غرقاب اثر متقابل معنیداری بر سرعت جوانه زنی دارند،
بطوریکه با افزایش دما سرعت جوانهزنی افزایش و با افزایش مدت غرقاب سرعت جوانهزنی کاهش پیدا میکند .آنها
بیان داشتند این کاهش سرعت جوانه زنی در اثر دوره غرقاب بدلیل حساسیت بسیار باال بذر پنبه نسبت به غرقاب
است .اثر متقابل دما و غرقاب بر روی خصوصیات جوانهزنی از جمله سرعت جوانهزنی ،وزن خشک گیاهچه نرمال و
زمان تا  00درصد جوانهزنی اثر معنیداری در سطح احتمال  0درصد داشت )2001( Wuebker et al, .در تحقیقی بر
روی بذرها سویا نشان دادند که اثر متقابل دما و غرقابی بر روی خصوصیات جوانهزنی معنیدار است .آنها بیان داشتند
که با افزایش دما و طول دوره غرقاب میزان جوانهزنی و سرعت جوانهزنی کاهش پیدا میکند .اثر متقابل معنیدار ،دما
و غرقاب بر سرعت جوانهزنی نشان دهنده بهبود یافتن (پرایمینگ) بذر در طی تنش غرقاب است ،که باعث شده
بیشترین سرعت جوانه زنی ( )0/034مربوط شود به تیمار  42ساعت غرقاب و دمای  05درجه سانتیگراد که
نشاندهنده آن است که  42ساعت غرقاب برای بذرها کلزا شبیه هیدرو پرایمینگ عمل کرده است (.)Jamali, 2013
البته باید متذکر شد که سرعت جوانهزنی در دماهای  40 ،05و  45درجه برای  42ساعت غرقاب دارای اختالف
معنیداری نبودند (شکل  .)0کمترین سرعت جوانه زنی ( )0/033مربوط به تیمار شاهد (صفر ساعت غرقاب) در
دمای  00درجه سانتیگراد بود .اثر متقابل دما و غرقاب بر روی زمان تا رسیدن به  00درصد جوانه زنی در سطح
احتمال یک درصد معنیدار بود ،به نظر میرسد این امر ارتباط داشته باشد با معنیدار بودن سرعت جوانهزنی در
تیمارهای مختلف آزمایش که هر چه سرعت جوانهزنی بیشتر باشد زمان تا رسیدن به  00درصد جوانهزنی کمتر
خواهد بود .معنی دار نبودن اثر دما و غرقاب بر زمان تا رسیدن به  60درصد جوانهزنی مربوط میشود به معنیدار
نبودن اثر دما و غرقاب بر حداکثر جوانهزنی که نشاندهنده آن است که بذرها کلزا نهایتاً به حداکثر جوانهزنی میرسند،
فقط در اثر دماها و مدتهای مختلف غرقاب سرعت اولیه جوانهزنی در آنها تغییر میکند ..اثر متقابل دما و مدت
00
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غرقاب بر وزن خشک گیاهچه دارای اثر معنی داری بود ،بهطوریکه بیشترین وزن خشک گیاهچه ( 0/046گرم) مربوط
به تیمار  42ساعت غرقاب و دمای  05درجه سانتیگراد و کمترین وزن خشک گیاهچه ( 0/006گرم) مربوط به تیمار
شاهد در  00درجه سانتیگراد بود ،که هماهنگ با سرعت جوانهزنی است .این امر بیانگر آن است که بذرها هرچه
سریعتر جوانه زدهاند توانستهاند گیاهچه بزرگتر و قویتری را بوجود بیاورند )2009( Ismail et al, .در پژوهشی بر
روی اثرات غرقاب بر خصوصیات جوانه زنی گندم بیان کردند با افزایش طول دوره غرقابی در گندم درصد و سرعت
جوانهزنی و وزن خشک گیاهچه کاهش یافت ،آنها این کاهش را بدلیل بهم خوردن تعادل هورمونی و عدم توانایی
گندم در دفع هورمون اسید آبسزیک و کاهش هورمون اکسین در حین جوانهزنی دانستند .اغلب مطالعات نشان میدهد
بیشتر گیاهان زراعی نظیر جو ،ذرت ،چاودار ،سورگوم و گندم حتی دوره بسیار کوتاه غرقابی را به سختی تحمل
میکنند ،زیرا در شرایط غرقابی اکسیژن مورد نیاز برای تنفس وجود ندارد (.)Kennedy et al., 1992
جدول  -2مقایسه میانگین اثرات دما بر خصوصیات جوانهزنی بذر کلزا
دما

حداکثر جوانهزنی

یکنواختی جوانهزنی

زمان تا  60درصد جوانهزنی

(درجه سانتیگراد)

(درصد)

(در ساعت)

(ساعت)

00

60/4a

39/4a

53/0a

05

46/2a

35/0a

54/3a

40

46/4a

39/2ab

26/4a

45

60/9a

33/4b

50/9a

میانگینهایی با حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

جدول  -3مقایسه میانگین اثرات تنش غرقاب بر خصوصیات جوانهزنی بذر کلزا
حداکثر جوانهزنی

یکنواختی جوانهزنی

زمان تا  60درصد جوانهزنی

(درصد)

(در ساعت)

(ساعت)

صفر ساعت

60/4a

42/2d

50/4a

 42ساعت

49/2b

36/9a

50/2a

 24ساعت

60/2ab

32bc

50/2a

 24ساعت

60a

34/2c

50/4a

 69ساعت

60/5a

32/6ab

54/9a

مدت غرقاب

میانگینهایی با حروف یکسان از نظر آماری در سطح  5درصد اختالف معنیداری ندارند.

جدول  -4مقایسه میانگین اثرات متقابل تنش غرقاب و دما بر خصوصیات جوانهزنی بذر کلزا
مدت غرقاب
صفر ساعت

دما

سرعت جوانهزنی

زمان تا  00درصد جوانهزنی

وزن خشک گیاهچه نرمال

(درجه سانتیگراد)

(در ساعت)

(ساعت)

(گرم)

00

0/033

49/40

0/005

05

0/033

49/40

0/002

40

0/033

49/09

0/004

45

0/033

49/00

0/006
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ادامه جدول -4
 42ساعت

 24ساعت

 24ساعت

 69ساعت

00

0/032

02/25

0/040

05

0/034

4/45

0/046

40

0/032

00/65

0/044

45

0/032

04/93

0/045

00

0/032

6/24

0/002

05

0/032

06/36

0/042

40

0/039

44/55

0/043

45

0/035

06/45

0/040

00

0/035

09/60

0/040

05

0/035

44/44

0/045

40

0/035

40/64

0/040

45

0/032

09/92

0/044

00

0/039

02/20

0/004

05

0/032

6/22

0/045

40

0/032

05/05

0/042

45

0/039

09/44

0/044

a

0.020

شاهد .صفر ساعت غرقاب

gf

gf

gf g

hi

 42ساعت غرقاب

f f

hi

e
g

i

24ساعت غرقاب

0.039
i

24ساعت غرقاب

0.032
0.034

 69ساعت غرقاب

سرعت جوانه زنی (ساعت)

c c

ab
e

b

ab

b

0.034

0.030
40

45

دما (سانتی گراد)

00

05
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 42ساعت غرقاب

fe

d

b b

c

0.030

cb

fe

fe

fe

0.045

d e d
f

24ساعت غرقاب

وزن گیاهچه (گرم)

شاهد .صفر ساعت غرقاب

e d dc

b

a

ab

ab

0.035

0.040
0.005

24ساعت غرقاب

0.000

 69ساعت غرقاب

0.005
0.000

45

 40دما (سانتی گراد) 05

شکل  -2تغییرات وزن گیاهچه تحت تاثیر دما و مدت غرقاب
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00

) درصد جوانه زنی (ساعت10 زمان تا رسیدن به
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30

g

g

45
40
05

fg
ed

d

c c
b

f

e

e
c
b

d

d
cd

c

 صفر ساعت غرقاب.شاهد
 ساعت غرقاب42

ab

a

00

a

ساعت غرقاب24
ساعت غرقاب24

5

 ساعت غرقاب69

0
00

05

)دما (سانتی گراد

40

45

 درصد جوانهزنی تحت تاثیر دما و مدت غرقاب00  تغییرات زمان تا رسیدن به-3 شکل

نتیجهگیری نهایی
 ساعت69 نتایج این آزمایش نشان داد غرقاب شدن بذرها کلزا به مدت زمان کم (بر اساس نتایج این آزمایش تا
 همچنین نتایج این پژوهش نشان داد در شرایط.غرقاب) باعث افزایش جوانهزنی و بهبود (پرایمینگ) آن میشود
غرقاب در صورتی که دما کاهش یابد جوانهزنی و رشد گیاهچه کلزا بیشتر از زمانی که دما افزایش مییابد کاهش
 که دلیل این امر را میتوان به علت صدمات ناشی از کاهش دما و خسارات ناشی از جذب آب در دمای پایین،مییابد
 احتمال بارشهای پاییزه سنگین وجود دارد و متعاقب آن، با توجه به اینکه در زمان کشت کلزا در پاییز.نسبت داد
 کشاورزان تا حد امکان زهکشی، ساعت در شرایط غرقابی قرار خواهند گرفت توصیه میشود69 بذرهای کلزا بیش
مزرعه را صحیح انجام دهند همچنین با توجه به آمار هواشناسی سالهای گذشته از کاشت در تاریخهایی که احتمال
. خودداری کنند،بارشهای سنگین وجود دارد
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