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  چکیده

در  1388سبزشـدن بـذر و اسـتقرار کلـزا، آزمایشـی در سـال       روش هاي مختلف کشت و بافت خاك بر  به منظور بررسی تاثیر شرایط آب و هوایی،
شهر خراسان انتخاب و سـبز شـدن کلـزا در آنهـا     شش مزرعه آبی کلزا از  19به این منظور، . شهرهاي مختلف استان خراسان شمالی و رضوي انجام شد

نتایج نشان داد که شـرایط آب  . از روش هیدرومتري تعیین شد بافت خاك در این مزارع با استفاده. اندازه گیري شد 1388یک ماه پس از کاشت در سال 
درجه سانتیگراد، درصد سـبز شـدن کلـزا     5/21تا  19با افزایش درجه حرارت مناطق از . و هوایی مناطق تاثیر معنی داري بر سبز شدن نهائی کلزا نداشت

درصـد  . در سطح خاك سبز شدن را کاهش داد اما این کـاهش معنـی دار نبـود    بارندگی به خاطر ایجاد سله. افزایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود
درصد سبز شدن بذرها در مزارع با بافت سـیلت لـوم، سـیلت رس لـوم و لـوم       . بود%  28و %   4/38سبز شدن در روش کشت ردیفی و دستپاش بترتیب 

  . در سبز شدن کلزا با توجه به الگوي سبز شدن آن، دارد رسد بافت خاك نقش زیادي می به نظر. بود%  47و % 2/32، % 2/27بترتیب 
  

  استقرار گیاهچه کلزا، بافت خاك، بستر بذر، سبز شدن، شرایط آب و هوایی : کلیدي هاي واژه
  

  1  مقدمه
در ایران بدلیل افزایش رشد جمعیـت و همچنـین تغییـرات رژیـم     

طـرز  غذایی مردم، مصرف روغن هاي گیاهی از چهار دهه گذشته بـه  
به همین دلیل کشور با کمبـود روغـن   . چشمگیري افزایش یافته است

بطوریکه تولید روغن داخلـی، بـه سـختی فقـط      ،خوراکی مواجه است
روغن مورد  درصد 90کند، بقیه از کل نیاز روغن را تامین می درصد10

برخـی از   ).18( شـود نیاز با هزینه بسیار بـاالیی از خـارج تـامین مـی    
توانـایی آن بـراي   از جمله ، ).Brassica napus L( اهاي کلز ویژگی
در پـائیزه  زنی و رشد در دماهاي پایین، این گیاه را براي کشـت  جوانه

تواند در بهـار و   می کلزا، بسته به رقم، )3( سازدایران بسیار مناسب می
پاییز کشت شود، بنـابراین امکـان کشـت آن در شـرایط آب وهـوایی      

، از جملـه  رشد کلزا با گیاهان روغنـی دیگـر  ل مختلف وجود دارد، فص
پنبه، سویا و آفتابگردان متفاوت است و کشت زمستانه نیاز به آبیـاري  
 کمی دارد و امکان استفاده از باران هاي زمسـتانه و بهـاره وجـود دارد   
                                                             

گـروه زراعـت و اصـالح نباتـات، دانشـکده       اسـتادیار دانشجوي دکتري و  -2و  1
  ردوسی مشهدفکشاورزي، دانشگاه 

  )Email: Jalil.Yanegh@yahoo.com                :نویسند مسئول -(*

عملکرد کلزا به آب وهوا، حاصلخیزي خاك، مقدار کود مصـرفی،   .)1(
   ).28( گونه و رقم گیاه بستگی دارد

از اجـزاي   گیـاه جوانه زنی بذر، سبز شدن گیاهچه و استقرار خوب 
تـاثیر  تولیـد محصـوالت زراعـی     که بـر مهم بنیه بذر و گیاهچه بوده 

مقاومـت  این عوامل بر رشد اولیه محصول موثر بوده و بـر  . گذارند می
 در تولیـد ). 14( گذارندتاثیر میرشدي هاي اوایل فصل نسبت به تنش

 بوته بوده و نیز باعـث  تراکم کننده تعیین گیاه مناسب تقراراس گیاهان،
 کـه  عاملی هر رو این از).  13(شود  می سبز شدن در مزرعه یکنواختی

 بـه اسـتقرار   منجـر  زنـی جوانـه  یکنـواختی  و سرعت کاهش طریق از
 عملکـرد  کـاهش  بـه  منجـر  شـود،  گیاهچـه  پـایین  تراکم و نامناسب

 مراحـل  و زنـی  جوانـه  دوره طـول  در نامطلوب شرایط اثرات. گردد می
بـدون  ). 12( اسـت  تر مهم رشد مراحل سایر به نسبت گیاه رشد اولیه

پتانسیل عملکـرد گیـاه امکـان پـذیر      رسیدناستقرار موثر، به حداکثر 
. باشـد  مناسـب  زرعـه مـدیریتی م  جنبه هـاي دیگر  هر چندباشد، نمی

تحمـل کننـد، بـا    را بهتـر   آفات و بیماري هـا  توانند  می گیاهان سالم
هاي هرز براي موادغذایی و فضا رقابت کنند ونیز تحمل بیشتري  علف

   ).15(هاي کاربردي خواهند داشت کشبه علف
بـر   شـود میبذر و شرایط محیطی که بذر در آن کشت  ویژگیهاي
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بذرهاي بـا کیفیـت پـایین منجـر بـه       ).25( استقرار گیاه موثر هستند
قـرار   آفات و بیمـاري هـا   تر در معرض شوند و بیشکاهش استقرار می

استقرار موفق گونه هاي گیاهی اغلـب وابسـته بـه زمـان     ). 16( دارند
است که این امـر بـه نوبـه خـود تحـت تـاثیر عوامـل         جوانه زنی بذر
محیطـی   عوامـل بـذرها اغلـب بـه ترکیبـی از     . گیرد می محیطی قرار

و مختلــف ماننــد نــور، درجــه حــرارت، رطوبــت خــاك، بافــت خــاك 
مـورد نیـاز    آنهـا  هاي متفاوت کاشت که براي اسـتقرار مطلـوب   روش

   ).4( بسته به گونه و رقم متفاوت استکه دهنداست، واکنش نشان می
، آب و درجه حرارت بذر مطلوببراي استقرار مطلوب به بستر کلزا 

غرقاب و  ،خشک ،خاك هاي فشرده. داردو اکسیژن کافی نیاز  مناسب
خاکزي، حشرات و دیگر بیماریها استقرار محصـول  یخ زده، قارچ هاي 

آب و هوا ممکـن اسـت در   شرایط تغییرات فصلی  .دهندرا کاهش می
توانـد   مـی  تغییرات فصـلی آب و هـوا  . میزان استقرار گیاه تأثیر بگذارد

تأثیر زیادي بر آب خاك، درجه حـرارت و اکسـیژن موجـود در خـاك     
وانـد باعـث کـاهش اسـتقرار     ت می داشته باشد که هر یک به نوبه خود

 بـا تواند  می نیز اگر در محدوده مطلوب نباشند، بارندگی. محصول شود
 ایجاد سله در خاك، سبب کاهش سبز شدن و استقرار گیاهچـه شـود  

مشاهده کردند که بـا تـأخیر در کشـت    ) 30(مک لود و همکاران ). 7(
تا پایـان  ) شهریور ماه(از اوایل سپتامبر ) Triticum aestivum(گندم 
  .درصد کاهش پیدا کرد 60تا  40 گیاهچهاستقرار ) مهر ماه(اکتبر 

توانـد   مـی  ظهـور گیاهچـه    دورهکاهش درجه حـرارت خـاك در   
 کاشت براي دماي مناسب). 34(مزرعه شود  سبز شدن ضعیف موجب
 ایـن  از تر پائین دماهاي). 26( باشد می سانتیگراد درجه 20تا  15کلزا 
 در غیریکنـواختی  و ضـعیف  اسـتقرار  زنی، وانهج سرعت کاهش باعث
گـزارش   )31( فالناگـان  -و جانسـون  نـایکیفروك . )9( شـود  می رشد

 در داري معنـی  کاهش سانتیگراد درجه 10 از کمتر دماهاي که کردند
آزمایشات مزرعه اي بـا درجـه حـرارت    . دنکن می ایجاد کلزا زنی جوانه
نشان داد که گیاهچه ها بیش  )و پایین ترگراد سانتیدرجه  7/3(پایین 

تواننـد   مـی  هاي سرد در بهـار  خاك. روز نیاز دارند تا سبز شوند 18از 
  ).24( سبب بروز بیماریهاي بیشتر در بذر و گیاهچه شوند

 عوامـل  مهمتـرین  ار یکـی  نیـز  خـاك  آب پتانسیل دما، بر عالوه
 گیاهـان تـاثیر   گیاهچـه  اسـتقرار  و زنـی  جوانه بر که باشد می محیطی

 شانس ،مناسب رطوبتی شرایطدر  بذر زنی جوانه توانایی ).6( گذارد می
 بـه  منجر نتیجه در که دارد پی در را تراکم باالتر و گیاه بیشتر استقرار
 طور به زنیجوانه سرعت معمول طور به ). 8( شودمی عملکرد افزایش

 پتانسـیل  کـاهش  با و یابد می افزایش آب به دسترسی قابلیت اب خطی
جریان آب از خـاك   ).22و 21( یابد می کاهشنیز  زنیجوانه درصد بآ

. گیرد و خاك صورت می بذربه وسیله اختالف پتانسیل آب بین  بذربه 
 خشک در مقایسه با خاك بسیار پایین است و بـذر  بذرپتانسیل آب در 

ی که در تماس با آن است جذب کنـد  تواند به سرعت آب را از خاک می
)23 .(   

بـراي خـروج از خـاك و سـبز      شوندمیکه عمیق کشت  ییبذرها
 ،درجـه حـرارت و رطوبـت    شدن با موانع فیزیکی خاك مواجه هستند 

به صورت عمیق در خـاك  بذرها سبز شدن بذرهاي ذرت را زمانی که 
گـزارش   )5( آلسی و پـاور  ).20( تحت تاثیر قرار داد ند،کشت شده بود

 ذرت افـزایش در عمـق کاشـت    مترسانتی 6/2 که به ازاي هر  کردند
)Zea mays(، المـب و جانسـون    .افتد می سبز شدن یک روز به تاخیر
، سـانتیمتر  3 بیش ازکه با افزایش عمق کاشت به  کردندگزارش  )29(

نیـز  ) 36(توماس و همکـاران   .سبز شدن و عملکرد کلزا کاهش یافت
مـق  مشاهده کردند که سـبز شـدن کلـزا در ع    اي، در مطالعات مزرعه

  .یابد می کاهش سانتیمتر 3هاي بیش از 
همچنین پتانسیل سله بندي و خاك،  زهکشی وضعیتنوع خاك، 

سـرعت   برنوع خاك همچنین . ظرفیت نگهداري آب را نشان می دهد
خـاك هـاي رسـی سـنگین      .گرم شدن خاك در بهار کمک می کنـد 

بیشتر مستعد سله بستن هستند کـه سـبب ایجـاد تـنش بـر بـذرها و       
بلـک و   ).20( شـوند  مـی  در حین خروج از خـاك  ،چه هاي جوانگیاه

درصد در کشـت   6/11گزارش کردند که یک اختالف  )11( همکاران
مختلـف   هايبذرهاي گندم در بافت هدرصد در کشت بهار 9/4پاییزه و 

را بهتـري  میزان استقرار  سبکهاي خاك و نیز شود می خاك مشاهده
درصـد   65درصد در برابـر   90(ند ایجاد کرد دیگرهاي به خاك نسبت

این به تردي و شـکنندگی چنـین    و) در خاك هاي با بافت لوم و رس
وسیعی از محتواي رطوبت خاك، تماس خوب بذر  دامنههایی در  خاك

باالي وزن تر  تولید. استکم خاك مربوط فیزیکی با خاك و مقاومت 
 ردیـاه دا و وزن خشک نشان داد که خاك لومی تاثیر مثبتی بر رشـد گ 

)7 .(  
یکی از مشکالت اصلی در تولید اکثر گیاهان زراعی بویژه کلزا که 
بذر ریز و سبز شدن اپی جیل دارد، سبز شدن ضـعیف گیاهچـه اسـت    
که این به نوبه خود به شرایط نامناسـب محـیط کشـت نیـز بسـتگی      

بررسـی برخـی از   بنابراین هدف از اجـراي ایـن تحقیـق    . زیادي دارد
موثر بر سبزشدن و استقرار توده هاي مختلف کلـزا در  عوامل محیطی 

  .بود مزارع استان خراسان
  

  مواد و روش ها
از اواسط شـهریور مـاه تـا اواخـر     این آزمایش مطالعات مزرعه اي 

در شهرهاي مختلف خراسـان رضـوي و شـمالی     1388آبان ماه سال 
ر چهـا از  مزرعه هشت، مزرعه مختلف 19 ،براي این منظور. انجام شد

اسـتان خراسـان    از دو شـهر  مزرعه 11استان خراسان رضوي و  شهر
بـذر اسـتفاده شـده در ایـن      يهـا توده .)1جدول (انتخاب شد  ،شمالی
تولید  1386 و1385 هاي از چهار رقم مختلف بودند که در سالمزارع 

  . شده بودند
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  در این آزمایشتوده بذر کلزاي استفاده شده  19شهرها، رقم و سال تولید    -1جدول

  توده بذر شهر رقم    سال تولید
 1  آشخانه   401هایوال  1386
 2  آشخانه   اکاپی 1386
 3  بجنورد   اکاپی 1386
 4   بجنورد  اکاپی 1386
 5  قوچان   اکاپی 1386
 6   قوچان   اکاپی  1386
 7  چناران   اکاپی 1386
 8  چناران   اکاپی 1386
 9  شابور نی   زرفام  1386
 10   نیشابور  اکاپی 1386
 11   مشهد  اکاپی 1386
 12   مشهد   اکاپی 1386
  13   بجنورد   401هایوال  1385
 14  بجنورد    401هایوال  1385
 15  بجنورد   401هایوال  1385
 16  بجنورد   401هایوال  1385
 17  بجنورد   401هایوال  1385
 18  بجنورد   اکاپی  1385
 19  بجنورد   اپرا 1385

  
گیـري  ه هاي مختلف بذر در مزرعـه انـدازه   درصد سبز شدن تود

، بـا اسـتفاده از کـوادرات    )1جدول(از هر مزرعه  ،شد، براي این منظور
هاي مختلف مزرعـه بـه صـورت     نمونه از قسمت 10یک متر مربعی، 

هـاي سـبز شـده در داخـل هـر      تصادفی، انتخاب شد و تعداد گیاهچه
. روز بعد از کاشـت انجـام شـد    30نمونه گیري . وادرات شمارش شدک

درصد سبز شدن گیاهچه در مزرعه، تعداد بـذرهاي   تعیینسپس براي 
براي محاسـبه  . کشت شده در یک متر مربع در هر مزرعه محاسبه شد

  :زیر استفاده شد   3و  2، 1معادالت درصد سبز شدن گیاهچه از 
)1(M1= (M2×1000)/W                                         
)2( N1= M1/10000                                                           
)3(                                             N2 = (M3×100)/N1  

مقدار بذر اسـتفاده شـده   M2 تعداد بذر استفاده شده در هکتار،  M1که 
وزن  Wبذرهاي سبز شده در هر متـر مربـع،    تعداد M3در یک هکتار، 
درصـد گیاهچـه    N2تعداد بذر در یک متـر مربـع و    N1هزار دانه بذر، 

  . هاي سبز شده در یک متر مربع، است
براي ارزیـابی تـاثیر شـرایط محیطـی بـر سـبز شـدن و اسـتقرار         

درجـه حـرارت و   (هاي مختلف کلزا، داده هـا و آمـار هواشناسـی     توده
از سـایت   )شهریور( سبز شدن کلزادوره اي مختلف در شهره) بارندگی

درجه حرارت و میزان  همبستگی بینهواشناسی کشوري گرفته شد و 
هـاي کلـزا مـورد بررسـی قـرار      سبز شدن و استقرار گیاهچـه  بابارش 

هاي مختلف کاشت بـر   همچنین به منظور ارزیابی تاثیر روش. گرفت
ها، درصد سبز شدن گیاهچه جوانه زنی و سبز شدن و استقرار گیاهچه

در مزارعی که بصورت دستپاش و ردیفی کشت شـده بودنـد محاسـبه    
  . شد

براي ارزیابی تاثیر بافت خاك بر سبز شدن و استقرار بذرهاي کلزا 
نمونـه هـاي   بـراي ایـن منظـور    . بافت خاك مزارع مختلف تعیین شد

عـه بـر   مزر ،براي نمونه برداري خـاك . خاك از هر مزرعه برداشته شد
اساس پستی و بلندي و شیب به قطعات مساوي تقسیم شد، سـپس از  

سـانتی   15 تـا  0 نمونه یک کیلـوگرمی از عمـق   5 ،یکسان ههر قطع
بـا   قطعـه هاي هر سپس نمونه .با استفاده از بیلچه برداشته شد، يمتر

ـ    ههم مخلوط شد و از آن یک کیلوگرم به عنوان نمونه خـاك آن قطع
. هـاي خـاك بـه آزمایشـگاه منتقـل شـد      مونـه سـپس ن . دبرداشته ش

بـراي  . هاي خاك در هواي آزاد گذاشته شد تا هوا خشک شـوند  نمونه
بافـت خـاك هـر    . تعیین بافت خاك از روش هیدرومتري استفاده شد

 مثلـث نمونه با گذاشتن مقادیر درصد شن، رس و سیلت هر نمونـه در  
   .بافت خاك، تعیین شد

گین سبز شـدن تـوده هـا از نـرم افـزار      براي آنالیز و مقایسه میان
MSTAT-C براي تعیین همبستگی بـین عوامـل محیطـی و سـبز      و

  .استفاده شد  Excelافزار ها در مزرعه از نرمشدن توده
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  توده بذر کلزا در مزرعه 19درصد سبز شدن و ضرایب تغییرات سبز شدن   - 2 جدول

 (%) CV  )%(سبز شدن   )%(جوانه زنی نهایی   شماره توده
1 97  8/33  76/11 
2 96  1/61  10/10 
3 98  0/29  54/14 
4 98  4/26 50/23 
5 97  1/26 22/35 
6 99  4/27 03/25 
7 95  7/28 93/39 
8 96  9/25 71/21 
9 97  1/42 55/22 
10 96  9/48 89/21 
11 99  5/65 05/19 
12 99  1/35 82/11 
13  96  3/34 54/40 
14 96  9/39 14/33 
15 96  5/18 57/27 
16 96  5/24 53/22 
17 96  5/20 69/36 
18 98  3/27 74/31 
19 96  8/9 88/82 

   9/32    میانگین
LSD  85/4     
     *LSD P≤0.05 

 

  نتایج و بحث
هاي بذر در مزرعه نشـان داد  نتایج بررسی درصد سبز شدن توده 

درصـد بـود    70که درصد سبز شدن تمام توده ها در مزرعـه کمتـر از   
سـبز شـدن و    میـزان درصد کمتـرین   8/9با  19بطوریکه توده شماره 

سبز شدن در مزرعه را  میزان، بیشترین درصد 5/65با  11توده شماره 
سبز شـدن در مـزارع بسـیار    ) CV(ضریب تغییرات  ).2جدول (داشت 

، کمترین ضریب CV، 10/10با  2به طوریکه توده شماره . متفاوت بود
، بیشـترین تغییـرات   88/82 معـادل CV با  19تغییرات و توده شماره 
  ).2 جدول(داشت سبز شدن در مزرعه را 

درصد سبز شدن و ضریب تغییرات سبز شـدن متفـاوت   تفاوت در 
توانـد ناشـی از شـرایط    توده هاي مختلف کلزا در مزرعه احتمـاال مـی  

دو عامـل کیفیـت بـذرهاي    . خاك و حضور عوامل بیماریزا بوده باشـد 
شود تاثیر زیادي  می کاشته شده و شرایط محیطی که بذر در آن کشت

در خاك ناشی از  گیاهچه ها سبز شدن .در سبز شدن گیاهچه ها دارند
اگـر  . افتد می تعداد زیادي فرایند است که در بستر بذر در محیط اتفاق

هاي متفـاوت کشـت شـوند،     ها و زمان یک توده بذر مشابه در مکان
بدلیل متفاوت بودن شرایط محیطـی، درجـه سـبز شـدن آن متفـاوت      

ي خـاك و  آب، اکسیژن، دما، نور، میکروارگانیسم ها ).25(خواهد بود 

که جوانـه زنـی و سـبز شـدن را     هستند عوامل محیطی  ساختار خاك
تواند به طور عمده اي از یـک   می عواملاین  .دهند می تحت تاثیر قرار

محل تا محل دیگر تغییر کند، ایـن شـرایط متغیـر محیطـی بـر روي      
جوانه زنی و درنتیجه سبز شدن بذرها مستقل از پتانسیل ژنتیکی آنهـا  

توانـد بـر جوانـه    کیفیت بذرهاي کشت شده نیز می ).33( ردگذا می اثر
بنـابراین   .زنی، استقرار گیاهچه و عملکـرد محصـوالت تـاثیر بگـذارد    

استقرار محصوالت زراعی ناشی از اثرات متقابل پیچیده بـین کیفیـت   
شرایط آب و هوایی مناطق مختلـف   .بذر و محیط بستر بذر خواهد بود

). 2و  1شـکل  (ري بر سبز شدن کلزا نداشـت  تولید کلزا تاثیر معنی دا
نتایج نشان داد که تفاوت درجه حرارت هـواي شـهرهاي مختلـف در    

سبز شدن کلزا تاثیر معنی داري بر درصد سبز شدن تـوده هـاي    دوره
بـا افـزایش حـداکثر و میـانگین      ).c و  b, a 1شکل (بذر کلزا نداشت 

، درصـد سـبز شـدن    )ماه سـپتامبر (سبز شدن کلزا  دورهدرجه حرارت 
  . افزایش یافت ولی این افزایش معنی دار نبود

نتایج نشان داد که مقدار بارندگی مناطق کاشت کلـزا در  همچنین 
، تاثیر معنی داري بر درصد سـبز شـدن   )سپتامبر(طی زمان سبز شدن 

ـ    . نداشت ن درصد سبز شدن با افزایش بارندگی کـاهش یافـت ولـی ای
  ).2 شکل(کاهش معنی دار نبود 
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  بین درجه حرارت هواي مناطق مختلف کاشت کلزا و درصد سبز شدن توده هاي بذر کلزارابطه رگرسیون  - 1شکل 

  

  
  و درصد سبز شدن توده هاي بذر کلزا) ماه سپتامبر(میانگین بارش مناطق کاشت کلزا در طی دوره سبز شدن  رگرسیون  - 2شکل 

  
مختلف زراعی دامنه درجه حرارتی متفاوتی دارنـد کـه    محصوالت
توانند جوانـه زده و سـبز شـده و در خـاك مسـتقر       می در محدوده آن

دو تا سـه  (تاریخ کاشت کلزا براي هر منطقه بسیار محدود است . شوند
به همـین دلیـل   و این محدوده براي هر منطقه متفاوت است و ) هفته

بـراي هـر منطقـه    خ کاشت متفاوتی بسته به شرایط آب و هوایی تاری
در این بررسـی نیـز چـون بـذرهاي کلـزا در منـاطق       . شود می توصیه

بـراي کشـت کلـزا    مختلف در شرایط آب و هوایی مطلوب آن منطقه 
کشت شده اند، درجه حرارت مناطق مختلف تاثیر معنی داري بر سـبز  
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ـ  . شدن کلزا نشان نداده است ایش تمام مزارع مورد بررسی در ایـن آزم
در  نـدگی آبی بوده و از همان ابتدا آبیاري شـدند، بنـابراین، تفـاوت بار   

دلیـل  . مناطق مختلف نیز تاثیر معنی داري در سبز شـدن نشـان نـداد   
تواند به خـاطر   می کاهش درصد سبز شدن با افزایش میزان بارش نیز

خاك هـا پخـش   ذرات  ، سله بندي باشد که با افزایش میزان بارندگی
  .شود می بندي در سطح خاك ایجاد شده و سله
سبز شدن بذرهاي کلزا تـاثیر   هاي مختلف کاشت بر درصد روش

نتایج نشان داد که درصد سبز شدن توده هایی که بـه صـورت    .داشت
درصـد تغییـر کـرد، کـه      1/61تا  8/9دستپاش کشت شده بودند بین 

د کمترین درصـ  19و توده ) درصد 1/61(بیشترین  2درآن توده شماره 
درصــد ســبز شــدن  ).3جــدول (را داشــت ) درصــد 8/9(ســبز شــدن 

هایی که بصورت ردیفی با استفاده از ردیف کار کشت شده بودند،  توده
کمترین درصد  16درصد بود که در آن توده شماره  5/65تا  6/24بین 

بیشترین درصد سبز شـدن   11و توده شماره ) درصد 6/24(سبز شدن 
میانگین درصد سبز شدن  ).3جدول ) (درصد 5/65(در مزرعه را داشت 

توده هاي بذر در روش هاي مختلف کشت نیز متفاوت بود، با توجه به 
نتایج، میانگین  درصد سبز شدن توده هاي بذر کـه بـه روش دسـتی    

درصد بود که کمتر از میانگین سـبز شـدن در    9/27کشت شده بودند 
جـدول  ) (درصـد  4/38(روش کشت ردیفی با استفاده از ردیف کار بود 

3.( 
  

درصد سبز شدن کلزا در روش کشت دستپاش و ردیفی   - 3جدول 
  مزرعه 19در 

  ردیف کار  شماره توده  دستپاش      شماره توده
2  10/61  1  80/33  
4  26/40  3  00/29  
5  10/26  6  40/27  
7  70/28  11  50/65  
8  90/25  10  90/48  
12  10/35  9  10/42  
15  49/18  13  20/34  
17  52/20  14  90/39  
18  33/27  16  59/24  
19  82/9      

  4/38    9/27  میانگین
  

. دارد یمـواد غـذایی ذخیـره شـده کمـ      کوچـک و کلزا نسبتا بذر 
بنابراین، خطر کاهش استقرار گیاهچه هاي کلزا در طی مرحله بعـد از  

زمانی کـه  . باالست ،جوانه زنی در مزرعه،  بویژه اگر عمیق کشت شود
شود بـذرها در عمـق هـاي مختلـف      می ستپاش کشتکلزا بصورت د

پایین تـر  (گیرند، بنابراین بذرهایی که در عمق پایین تر  می خاك قرار
مواجـه  مشـکل  بـا  قرار بگیرند بـراي خـروج از خـاك    ) سانتیمتر 3از 

. و سبز شدن غیر یکنواختی در مزرعه مشاهده خواهد شـد  شدخواهند 
 که سـله بنـدي ایجـاد   هاي سنگین  این مشکالت بخصوص در خاك

هستند و لپه اپی جیل چون بذرهاي کلزا . شود، اجتناب ناپذیر است می
شـوند بنـابراین بـه یـک بسـتر       می ها هنگام سبز شدن از خاك خارج

 گزارش کردند )5( آلسی و پاور .مناسب براي استقرار مطلوب نیاز دارند
 سـانتیمتر افـزایش در عمـق کاشـت، سبزشـدن      6/2که به ازاي هـر  

و ) 36(تومـاس و همکـاران    .افتـد  می بذرهاي ذرت یک روز به تاخیر
گزارش کردند که با افزایش عمق کاشت به نیز ) 29(المب و جانسون 

  .سانتیمتر درصد سبز شدن و عملکرد کلزا کاهش یافت 3بیش از 
 

  شرایط خاك و سبز شدن در مزرعه 
ار نتایج نشان داد که نـوع بافـت خـاك بـر سـبز شـدن و اسـتقر       

 8/19بـین مـزارع مختلـف    . هاي بذر کلزا در مزرعه تاثیر داشـت  توده
درصد اختالف در سبز شـدن و اسـتقرار بـه خـاطر نـوع بافـت خـاك        

نسبت بـه  ) لوم(به عبارت دیگر، مزارع داراي بافت سبک . مشاهده شد
درصـد سـبز شـدن بیشـتري     ) سیلت لـوم (مزارع داراي بافت سنگین 

  .)4ول جد(، )درصد 00/47(داشتند 
  

  تاثیر بافت خاك بر درصد سبز شدن کلزا - 4جدول 
   درصد سبز شدن  بافت خاك 

  00/47   لوم
 18/31  سیلت رس لوم

 16/27   سیلت لوم
  

مزارعی که درصد شن باالیی داشتند، درصد سبز شدن و اسـتقرار  
) 01/0P≤   ،55/0 = r(همبسـتگی معنـی داري   . بیشتري نیز داشتند

). a3 شـکل (صد سبز شدن در مزرعه وجود داشت بین درصد شن و در
مزرعـه، درصـد سـبز شـدن     خـاك  به طوریکه، با افزایش درصد شن 

یک رابطه منفی معنی داري همچنین . ها در مزرعه افزایش یافت توده
)01/0P≤   ،34/0 = r  ( بین درصد رس خاك با سبز شدن توده هاي

بـا افـزایش درصـد    طوریکه به). b3شکل ( بذر در مزرعه مشاهده شد 
  . ، درصد سبز شدن کاهش یافتخاك رس

بافت خاك، توانایی زهکشی خاك، پتانسیل سله بندي و همچنین 
هـایی کـه    در خـاك . کنـد خص میظرفیت نگهداري آب خاك را مش

باشـند امکـان سـله بنـدي      مـی  را داراخاك ریز نسبت باالیی از ذرات 
اك در مقابـل سـبز   درجه مقاومتی که سله بندي خ. خاك بیشتر است

دهـد بسـتگی بـه میـزان تـرك       مـی  از خـود نشـان   گیاهچه هاشدن 
د از خـاك  نخواهدارد که می گیاهچه هاییخوردگی سطح خاك و نوع 

  ). 19( خارج شوند
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  توده بذر کلزا 19همبستگی بین درصد شن و درصد رس خاك با سبز شدن در مزرعه   - 3شکل 

  
مستعد سله بندي هستند که با ایجاد خاکهاي رسی سنگین بیشتر 

گـذارد؛ چنانچـه    می فشار فیزیکی بر نشاء بر سبز شدن آن تاثیر منفی
و ســـویا ) Gossypium barbadense ()10(ایـــن امـــر در پنبـــه 

)Glycine max ()35 (دیده شده است.  
بنابراین دلیل باالتر بودن درصد سبز شدن گیاهچه ها در خاکهاي 

آن نسبت به بافتهـاي سـیلت   توان به سبکتر بودن  می با بافت لومی را
گزارش کردند  )11(بلک و همکاران . لوم و سیلت رس لوم، نسبت داد

در سـبز  درصـد   9/4درصد در کشت پـاییزه و   6/11که یک اختالف 
در کشت بهاره بذرهاي گندم، در بافتهاي مختلف خاك مشاهده شدن 
میزان استقرار بهتري  بکسکه خاکهاي  دریافتندهمچنین آنها . کردند

 65درصـد در برابـر    90(را نسبت به خاکهاي لومی ایجـاد کـرده انـد    
  ).درصد در خاکهاي با بافت لوم و رس
ممکن است در خاکهـاي  اپی جیل گونه هاي دو لپه با سبز شدن 

سنگین یا خاکهاي سله بسته، با مقاومت شـدیدي بـراي سـبز شـدن     
هـا از  لپهمانند کلزا ه هاي اپی جیل که در گون بدین دلیلروبرو شوند، 

هـاي   گزارش کردند که گونـه ) 32(پارکر و تیلور . شوند می خاك خارج
، گندم )Sorghum vulgare( سورگوم دانه اي(با سبز شدن هیپوجیل 

)Triticum aestivum ( ــی ــود فرنگ در ) )Pisum sativum( و نخ
شـدن اپـی    خاکهاي سله بسته و فشرده، نسبت به گونه هاي بـا سـبز  

هیـات و  . سـبز شـدن بیشـتري داشـتند    درصـد  ) لـوپین، شـبدر  (جیل 
که خاك سله بسته از سبز شدن گیاهچه  ندگزارش کرد )27( همکاران

 وارد آنخسارت شدیدي به لپه هاي  نیزو  نمودهسویا جلوگیري هاي 
  . نماید می

  
  نتیجه گیري

ه زنـی  استقرار موفق گونه هاي گیاهی اغلب وابسته به زمان جوان
کـردن  فـراهم  . بذر، ناشی از واکنش هاي بذر به عوامل محیطی است

مچنـین کشـت در تـاریخ مناسـب سـبب      تی مناسب و هبشرایط رطو
  . شود می افزایش سرعت و یکنواختی سبز شدن
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